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  .بدء الوحيكتاب  – 1

  .كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 1

  /.163: النساء/} حينا إىل نوح والنبيني من بعدهإنا أوحينا إليك كما أو{: وقول اهللا جل ذكره
: حدثنا حيىي بن سعيد األنصاري قال: حدثنا سفيان قال:  حدثنا احلميدي عبد اهللا بن الزبري قال- 1

مسعت عمر بن اخلطاب رضي : أنه مسع علقمة بن وقاص الليثي يقول: أخربين حممد بن إبراهيم التيمي
إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت : اهللا عنه علىاملنرب قال

  ).امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها، أو إىل امرأة ينكحها، فهجرته إىل ما هاجر إليه
]54 ،2392 ،3685 ،4783 ،6311 ،6553.[  
ة، عن أبيه، عن عائشة أم املؤمنني أخربنا مالك، عن هشام بن عرو:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال-  2

يا رسول : أن احلارث بن هشام رضي اهللا عنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: رضي اهللا عنها
أحيانا يأتيين مثل صلصلة اجلرس، وهو : (اهللا، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).قال، وأحيانا يتمثل يل امللك رجال، فيكلمين فأعي ما يقولأشده علي، فيفصم عين وقد وعيت عنه ما 
ولقد رأيته يرتل عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد، فيفصم عنه وإن جبينه : قالت عائشة رضي اهللا عنها

  .ليتفصد عرقا
]3043.[  
ن عائشة حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، ع:  حدثنا حيىي بن بكري قال-  3

أول ما بدىء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصاحلة يف : أم املؤمنني أا قالت
النوم، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح، مث حبب إليه اخلالء، وكان خيلو بغار حراء، 

، ويتزود لذلك، مث يرجع إىل  الليايل ذوات العدد قبل أن يرتع إىل أهله- وهو التعبد - فيتحنث فيه 
). ما أنا بقارىء: (اقرأ، قال: خدجية فيتزود ملثلها، حىت جاءه احلق وهو يف غار حراء، فجاءه امللك فقال

اقرأ، قلت ما أنا بقارىء، فأخذين فغطين : فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد، مث أرسلين فقال: (قال
ما أنا بقارىء، فأخذين فغطين الثالثة، مث أرسلين : اقرأ، فقلت: الالثانية حىت بلغ مين اجلهد، مث أرسلين فق

فرجع ا رسول اهللا ). }اقرأ وربك األكرم. خلق اإلنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق{: فقال
زملوين : (صلى اهللا عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خدجية بنت خويلد رضي اهللا عنها فقال

فقالت ). لقد خشيت على نفسي: ( ذهب عنه الروع، فقال خلدجية وأخربها اخلربفزملوه حىت). زملوين
كال واهللا ما خيزيك اهللا أبدا، إنك لتصل الرحم، وحتمل الكل، وتكسب املعدوم، وتقري : خدجية



  .الضيف، وتعني على نوائب احلق
جية، وكان امرءا فانطلقت به خدجية حىت أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، ابن عم خد

تنصر يف اجلاهلية، وكان يكتب الكتاب العرباين، فيكتب من اإلجنيل بالعربانية ما شاء اهللا أن يكتب، 
يا بن أخي : فقال له ورقة. يا بن عم، امسع من ابن أخيك: وكان شيخا كبريا قد عمي، فقالت له خدجية

هذا الناموس الذي نزل : أى، فقاله له ورقةماذا ترى؟ فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرب ما ر
اهللا به على موسى، يا ليتين فيها جذع، ليتين أكون حيا إذ خيرجك قومك، فقال رسول اهللا صلى اهللا 

نعم، مل يأت رجل قط مبثل ما جئت به إال عودي، وإن يدركين : قال). أوخمرجي هم: (عليه وسلم
  .ن تويف، وفتر الوحيمث مل ينشب ورقة أ. يومك أنصرك نصرا مؤزرا

]3212 ،4670 ،4672 - 4674 ،6581.[  
وأخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن، أن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال، وهو :  قال ابن شهاب- 4

بينا أنا أمشي إذ مسعت صوتا من السماء، فرفعت بصري، فإذا : (حيدث عن فترة الوحي، فقال يف حديثه
زملوين : الس على كرسي بني السماء واألرض، فرعبت منه، فرجعت فقلتامللك الذي جاءين حبراء ج
فحمي الوحي }  والرجز فاهجر-  إىل قوله -قم فأنذر . يا أيها املدثر{: زملوين، فأنزل اهللا تعاىل

  ).وتتابع
  .بوادره: وقال يونس ومعمر. تابعه عبد اهللا بن يوسف وأبو صاحل، وتابعه هالل بن رداد عن الزهري

]3066 ،4638  - 4642 ،4671 ،5860.[  
حدثنا سعيد : حدثنا موسى بن أيب عائشة قال: حدثنا أبو عوانة قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل قال- 5

  .}ال حترك به لسانك لتعجل به{: بن جبري، عن ابن عباس، يف قوله تعاىل
 فقال ابن -رك شفتيه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعاجل من الترتيل شدة، وكان مما حي: قال
أنا : فأنا أحركهما لكم كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيركهما، وقال سعيد: عباس

ال حترك به لسانك لتعجل {:  فأنزل اهللا تعاىل-أحركهما كما رأيت ابن عباس حيركهما، فحرك شفتيه 
فاستمع له : قال. } قرأناه فاتبع قرآنهفإذا{: مجعه له يف صدرك وتقرأه: قال. }إن علينا مجعه وقرآنه. به

مث إن علينا أن تقرأه، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك إذا . }مث إن علينا بيانه{: وأنصت
  .أتاه جربيل استمع، فإذا انطلق جربيل قرأه النيب صلى اهللا عليه وسلم كما قرأه

]4643 - 4645 ،4757 ،7086.[  
: وحدثنا بشر بن حممد قال). ح(أخربنا يونس عن الزهري : أخربنا عبد اهللا قال:  حدثنا عبدان قال- 6

أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن : أخربنا يونس ومعمر عن الزهري حنوه قال: أخربنا عبد اهللا قال



  :عباس قال
لقاه جربيل،  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضان حني ي

وكان يلقاه يف كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود باخلري من 
  .الريح املرسلة

]1803 ،3048 ،3361 ،4711.[  
أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا : أخربنا شعيب عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان احلكم بن نافع قال-  7

أن هرقل أرسل إليه يف : ود، أن عبد اهللا بن عباس أخربه، أن أبا سفيان بن حرب أخربهبن عتبة بن مسع
ركب من قريش، وكانوا جتارا بالشأم، يف املدة اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ماد فيها ابا 
دعا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم يف جملسه، وحوله عظماء الروم، مث دعاهم و

فقلت أنا أقرم نسبا، : أيكم أقرب نسبا ذا الرجل الذي يزعم أنه نيب؟ فقال أبو سفيان: بترمجانه، فقال
قل هلم إين سائل عن هذا : أدنوه مين، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، مث قال لترمجانه: فقال

مث كان أول ما . با لكذبت عنهالرجل، فإن كذبين فكذبوه، فواهللا لوال احلياء من أن يأثروا علي كذ
فهل قال هذا القول منكم أحد قط : قال. هو فينا ذو نسب: كيف نسبه فيكم؟ قلت: سألين عنه أن قال

فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ : قال. ال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: قال. ال: قبله؟ قلت
فهل يرتد أحد منهم سخطة : قال. بل يزيدون: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: قال. بل ضعفاؤهم: فقلت

. ال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: قال. ال: لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت
ومل متكين كلمة أدخل : قال. ال، وحنن منه يف مدة ال ندري ما هو فاعل فيها: فهل يغدر؟ قلت: قال

احلرب : فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: قال. نعم: تلتموه؟ قلتفهل قا: قال. فيها شيئا غري هذه الكلمة
اعبدوا اهللا وحده وال تشركوا : يقول: ماذا يأمركم؟ قلت: قال. بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه

: قل له: فقال للترمجان. به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والصلة
وسألتك هل قال . به فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث يف نسب قومهاسألتك عن نس

أحد منكم هذا القول، فذكرت أن ال، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله، لقلت رجل يأتسي بقول 
فلو كان من آبائه من ملك، قلت : وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فذكرت أن ال، قلت. قيل قبله

وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن ال، فقد .  ملك أبيهرجل يطلب
وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم . أعرف أنه مل يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على اهللا

ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه، وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت 
وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت . وكذلك أمر اإلميان حىت يتمأم يزيدون، 



وسألتك هل يغدر، فذكرت أن ال، وكذلك الرسل . أن ال، وكذلك اإلميان حني ختالط بشاشته القلوب
وسألتك مبا يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا، وينهاكم عن . ال تغدر

عبادة األوثان، ويأمركم بالصالة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي 
هاتني، وقد كنت أعلم أنه خارج، مل أكن أظن أنه منكم، فلو أين أعلم أين أخلص إليه، لتجشمت 

به مث دعا بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي بعث . لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه
بسم اهللا الرمحن الرحيم، من حممد عبد اهللا : (دحية إىل عظيم بصرى، فدفعه إىل هرقل، فقرأه، فإذا فيه

سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد، فإين أدعوك بدعاية اإلسالم، أسلم : ورسوله إىل هرقل عظيم الروم
يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة {: تسلم، يؤتك اهللا أجرك مرتني، فإن توليت فإن عليك إمث األريسيني، و

سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا فإن 
فلما قال ما قال، وفرغ من قراءة الكتاب، كثر : قال أبو سفيان) }تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

لقد أمر ابن أيب كبشة، إنه :  فقلت ألصحايب حني أخرجناعنده الصخب وارتفعت األصوات وأخرجنا،
  .فما زلت موقنا أنه سيظهر حىت أدخل اهللا علي اإلسالم. خيافه ملك بين األصفر

وكان ابن الناطور، صاحب إيلياء وهرقل، أسقفا على نصارى الشأم، حيدث أن هرقل حني قدم إيلياء، 
وكان هرقل حزاء :  استنكرنا هيئتك، قال ابن الناطورقد: أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته

إين رأيت الليلة حني نظرت يف النجوم ملك اخلتان قد ظهر، فمن : ينظر يف النجوم، فقال هلم حني سألوه
ليس خيتنت إال اليهود، فال يهمنك شأم، واكتب إىل مداين ملكك، فيقتلوا : خيتنت من هذه األمة؟ قالوا

، فبينما هم على أمرهم، أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان خيرب عن خرب رسول من فيهم من اليهود
أذهبوا فانظروا أخمتنت هو أم ال؟ فنظروا إليه، فحدثوه : اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما استخربه هرقل قال

كتب مث . هذا ملك هذه األمة قد ظهر: هم خيتتنون، فقال هرقل: أنه خمتنت، وسأله عن العرب، فقال
هرقل إىل صاحب له برومية، وكان نظريه يف العلم، وسار هرقل إىل محص، فلم يرم محص حىت أتاه 
كتاب من صاحبه يوافق راي هرقل على خروج النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأنه نيب، فأذن هرقل لعظماء 

 هل لكم يف الفالح يا معشر الروم،: الروم يف دسكرة له حبمص، مث أمر بأبواا فغلقت، مث اطلع فقال
والرشد، وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النيب؟ فحاصوا حيصة محر الوحش إىل األبواب، فوجدوها قد 

إين قلت مقاليت آنفا أخترب : ردوهم علي، وقال: غلقت، فلما رأى هرقل نفرم، وأيس من اإلميان، قال
  . ذلك آخر شأن هرقلا شدتكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان

  .رواه أبو صاحل بن كيسان ويونس بن معمر عن الزهري
]51 ،2535 ،2650،2738 ،2778 ،2782،2816 ،3003 ،4278 ،



5635 ،5905 ،6771[  



  

  . كتاب اإلميان- 2

  ).بين اإلسالم على مخس: ( باب اإلميان، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم- 1

وزنادهم {/. 4: الفتح/} ليزدادوا إميانا مع إميام{: ل اهللا تعاىلوهو قول وفعل، ويزيد وينقص، قا
والذين اهتدوا زادهم هدى {/. 76: مرمي/} ويزيد اهللا الذين اهتدوا هدى{/. 13: الكهف/} هدى

أيكم زادته هذه {: وقوله/. 31: املدثر/} ويزداد الذين آمنوا إميانا{/. 17: حممد/} وآتاهم تقواهم
آل /} فاخشوهم فزادهم إميانا{: وقوله جل ذكره/. 124: التوبة/} ين آمنوا فزادم إمياناإميانا فأما الذ

واحلب يف اهللا /. 22: األحزاب/} وما زادهم إال إميانا وتسليما{: وقوله تعاىل/. 173: عمران
  .والبغض يف اهللا من اإلميان

ئع وحدودا وسننا، فمن إن لإلميان فرائض وشرا: وكتب عمر بن عبد العزيز إىل عدي بن عدي
استكملها استكمل اإلميان، ومن مل يستكملها مل يستكمل اإلميان، فإن أعش فسأبينها لكم حىت تعملوا 

  .ا، وإن أمت فما أنا على صحبتكم حبريص
  /.260: البقرة/} ولكن ليطمئن قليب{: وقال إبراهيم عليه السالم

  .اليقني اإلميان كله: دوقال ابن مسعو. اجلس بنا نؤمن ساعة: وقال معاذ
  .ال يبلغ العبد حقيقة التقوى حىت يدع ما حاك يف الصدر: وقال ابن عمر
  .أوصيناك يا حممد وإياه دينا واحدا/: 13: الشورى/} شرع لكم{: وقال جماهد

: إميانكم، لقوله عز وجل} دعاؤكم{. سبيال وسنة/: 48: املائدة/} شرعة ومنهاجا{: وقال ابن عباس
  .ومعىن الدعاء يف اللغة اإلميان/. 77: الفرقان/} عبأ بكم ريب لوال دعاؤكمقل ما ي{
عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر : اخربنا حنظلة بن أيب سفيان:  حدثنا عبيد اهللا بن موسى قال- 8

  :رضي اهللا عنهما قال
 اهللا وأن حممدا شهادة أن ال إله إال: بين اإلسالم على مخس: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، واحلج، وصوم رمضان
  ].4243: ر[

  أمور اإلميان:  باب- 2

ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن باهللا واليوم اآلخر {: وقول اهللا تعاىل



 القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل والسائلني واملالئكة والكتاب والنبيني وآتى املال على حبه ذوي
ويف الرقاب وأقام الصالة وآتى الزكاة واملوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين يف الباسأء والضراء وحني 

  /.177: البقرة/} البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم املتقون
  .اآلية/ 1: املؤمنون/} قد أفلح املؤمنون{
حدثنا سليمان بن بالل، عن عبد اهللا : حدثنا أبو عامر العقدي قال: د اهللا بن حممد قال حدثنا عب- 9

  :بن دينار، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).اإلميان بضع وستون شعبة، واحلياء شعبة من اإلميان (

  . ويدهاملسلم من سلم املسلمون من لسانه:  باب- 3

حدثنا شعبة، عن عبد اهللا بن أيب السفر وإمساعيل، عن الشعيب، عن :  حدثنا آدم بن أيب أياس قال-  10
  :عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، واملهاجر من هجر ما ى اهللا عنه (
مسعت عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا داود، عن عامر قال: وقال أبو معاوية: قال أبو عبد اهللا

  .عن داود عن عامر عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال عبد األعلى. وسلم
]6119.[  

  .أي اإلسالم أفضل:  باب- 4

ثنا أبو بردة بن عبد اهللا بن أيب حد: حدثنا أيب قال:  حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد القرشي قال- 11
  :قالوا: بردة، عن أيب بردة، عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال

  ).من سلم املسلمون من لسانه ويده: (يا رسول اهللا، أي اإلسالم أفضل؟ قال (

  .إطعام الطعام من اإلسالم:  باب- 5

، عن عبد اهللا بن عمرو رضي حدثنا الليث، عن يزيد، عن أيب اخلري:  حدثنا عمرو بن خالد قال-  12
  :أي اإلسالم خري؟ قال: أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم: اهللا عنهما

  ).تطعم الطعام، وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف (
]28 ،5882.[  

  .من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه:  باب- 6

تادة، عن أنس رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا حدثنا حيىي، عن شعبة، عن ق:  حدثنا مسدد قال- 13



  :حدثنا قتادة عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عليه وسلم، وعن حسني املعلم قال
  ).ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه (
  . حب الرسول صلى اهللا عليه وسلم من اإلميان- 7

حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي : يب قالأخربنا شع:  حدثنا أبو اليمان قال-  14
  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: اهللا عنه
  ).فوالذي نفسي بيده، ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده (

يب حدثنا ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، عن الن:  حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال-  15
قال النيب صلى اهللا : حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: وحدثنا آدم قال). ح(صلى اهللا عليه وسلم 

  :عليه وسلم
  ).ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني (

  .حالوة اإلميان:  باب- 8

حدثنا أيوب، عن أيب قالبة، عن : حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال:  حدثنا حممد بن املثىن قال- 16
أن يكون اهللا ورسوله : ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان: (أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا، وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقذف 
  ).يف النار

]21 ،5694 ،6542.[  

  .المة اإلميان حب األنصارع:  باب- 9

مسعت أنسا، : أخربين عبد اهللا بن عبد اهللا بن جرب قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا أبو الوليد قال- 17
  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).آية اإلميان حب األنصار، وآية النفاق بغض األنصار (
]3537.[  

: أخربين أبو إدريس عائذ اهللا بن عبد اهللا: لزهري قالأخربنا شعيب، عن ا:  حدثنا أبو اليمان قال- 18
أن رسول اهللا صلى : أن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه، وكان شهد بدرا، وهو أحد النقباء ليلة العقبة

  :اهللا عليه وسلم قال، وحوله عصابة من أصحابه
تلوا أوالدكم، وال تأتوا ببهتان بايعوين على أن ال تشركوا باهللا شيئا، وال تسرقوا، وال تزنوا، وال تق (

تفترونه بني أيديكم وأرجلكم، وال تعصوا يف معروف، فمن وىف منكم فأجره على اهللا، ومن أصاب من 



ذلك شيئا فعوقب يف الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا مث ستره اهللا فهو إىل اهللا، إن شاء 
  .فبايعناه على ذلك). عفا عنه وإن شاء عاقبه

]3679 ،3680 ،3777 ،4612 ،6402 ،6416 ،6479 ،6787 ،7030.[  

  .من الدين الفرار من الفنت:  باب- 10

 حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب - 19
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صعصعة، عن أبيه، عن أيب سعيد اخلدري أنه قال

  ).يوشك أن يكون خري مال املسلم غنم يتبع ا شعف اجلبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفنت (
  ].584: ، وانظر6677، 6130، 3405، 3124[

وأن املعرفة فعل ). أنا أعلمكم باهللا: ( باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم- 11

  .القلب

  /.225: البقرة /}ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم{: لقول اهللا تعاىل
  :أخربنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:  حدثنا حممد بن سالم قال- 20

إنا لسنا كهيئتك :  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أمرهم، أمرهم من األعمال مبا يطيقون، قالوا
يعرف الغضب يف وجهه، يا رسول اهللا، إن اهللا قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حىت 

  ).إن أتقاكم وأعلمكم باهللا أنا: (مث يقول

  .من كره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يلقى يف النار من اإلميان:  باب- 12

حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي اهللا عنه، عن النيب صلى :  حدثنا سليمان بن حرب قال-  21
  :اهللا عليه وسلم قال

من كان اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، ومن أحب عبدا ال : جد حالوة اإلميانثالث من كن فيه و (
  ).حيبه إال هللا، ومن يكره أن يعود يف الكفر، بعد إذ أنقذه اهللا، كما يكره أن يلقى يف النار

  ].16: ر[

  .تفاضل أهل اإلميان يف األعمال:  باب- 13

ن حيىي املازين، عن أبيه، عن أيب سعيد اخلدري حدثين مالك، عن عمرو ب:  حدثنا إمساعيل قال-  22
  :رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

أخرجوا من كان يف قلبه مثقال حبة من : يدخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار، مث يقول اهللا تعاىل (



 فينبتون كما -  شك مالك - خردل من إميان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون يف ر احليا، أو احلياة
  ).تنبت احلبة يف جانب السيل، أمل تر أا خترج صفراء ملتوية

  .خردل من خري: احلياة، وقال: حدثنا عمرو: قال وهيب
]6192.[  

حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صاحل، عن ابن شهاب، عن أيب أمامة :  حدثنا حممد بن عبيد اهللا قال- 23
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اخلدري يقولبن سهل، أنه مسع أبا سعيد 

بينا أنا نائم، رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك،  (
  ).الدين: (فما أولت ذلك يا رسول اهللا؟ قال: قالوا). وعرض علي عمر بن اخلطاب وعليه قميص جيره

]3488 ،6606 ،6607.[  

  .حلياء من اإلميانا:  باب- 14

أخربنا مالك عن أنس، عن ابن شهاب، عن سامل بن عبد اهللا، :  حدثناعبد اهللا بن يوسف قال- 24
عن أبيه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر على رجل من األنصار، وهو يعظ أخاه يف احلياء، فقال 

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).دعه فإن احلياء من اإلميان (
]5767.[  

  /.5: التوبة/} فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم{:  باب- 15

حدثنا شعبة، عن : حدثنا أبو روح احلرمي بن عمارة قال:  حدثنا عبد اهللا بن حممد املسندي قال- 25
  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: مسعت أيب حيدث عن ابن عمر: واقد بن حممد قال

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا  (
  ).الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم، وحسام على اهللا

]2786.[  

  .من قال إن اإلميان هو العمل:  باب- 16

وقال عدة من أهل /. 72: الزخرف/}  اليت أورثتموها مبا كنتم تعملونوتلك اجلنة{: لقول اهللا تعاىل
ال إله إال : عن قول/: 93: احلجر/} فوربك لنسأهلم أمجعني عما كانوا يعملون{: العلم يف قوله تعاىل

  /.61: الصافات/} ملثل هذا فليعمل العاملون{: اهللا، وقال



حدثنا ابن شهاب، :  حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أمحد بن يونس وموسى بن إمساعيل قاال- 26
  :عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة

مث ماذا؟ : قيل). إميان باهللا ورسوله: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ فقال
  ).حج مربور: (مث ماذا؟ قال: قيل). اجلهاد يف سبيل اهللا: (قال
]1447.[  

ن اإلسالم على احلقيقة، وكان على االستسالم أو اخلوف من إذا مل يك:  باب- 17

  .القتل

فإذا كان على /. 14: احلجرات/} قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا{: لقوله تعاىل
  /.19: آل عمران/} إن الدين عند اهللا اإلسالم{: احلقيقة، فهو على قوله جل ذكره

أخربين عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن : خربنا شعيب عن الزهري قالأ:  حدثنا أبو اليمان قال- 27
  :سعد رضي اهللا عنه

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أو : (يا رسول اهللا، ما لك عن فالن؟ فواهللا إين ألراه مؤمنا، فقال: رجال هو أعجبهم إيل، فقلت

مالك عن فالن؟ فواهللا إين ألراه : فسكت قليال، مث غلبين ما أعلم منه، فعدت ملقاليت فقلت). مسلما
، مث غلبين ما أعلم منه فعدت ملقاليت، وعاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث )أو مسلما: (مؤمنا، فقال

  ). يف الناريا سعد إين ألعطي الرجل، وغريه أحب إيل منه، خشية أن يكبه اهللا: (قال
  .ورواه يونس وصاحل ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري

]1408.[  

  .إفشاء السالم من اإلسالم:  باب- 18

اإلنصاف من نفسك، وبذل السالم للعامل، واإلنفاق من : ثالث من مجعهن فقد مجع اإلميان: وقال عمار
  .اإلقتار
  ].12: ر[

  .كفران العشري، وكفر بعد كفر:  باب- 19

  .عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمفيه 
  ].298: ر[



 حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس - 29
  :قال

: أيكفرن باهللا؟ قال: قيل). أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ما رأيت : عشري، ويكفرن اإلحسان، لو أحسنت إىل إحداهن الدهر، مث رأت منك شيئا، قالتيكفرن ال(

  ).منك خري قط
]421 ،715 ،1004 ،3030 ،4901.[  

  .املعاصي من أمر اجلاهلية، وال يكفر صاحبها بارتكاا إال بالشرك:  باب- 20

إن اهللا ال يغفر أن يشرك به {:  تعاىلوقول اهللا) إنك امرؤ فيك جاهلية: (لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  /.48: النساء/} ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء

لقيت أبا ذر : حدثنا شعبة، عن واصل األحدب، عن املعرور قال:  حدثنا سليمان بن حرب قال- 30
 إين ساببت رجال فعريته بأمه، فقال يل: بالربدة، وعليه حلة، وعلى غالمه حله، فسألته عن ذلك، فقال

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم
يا أبا ذر، أعريته بأمه، إنك امرو فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم اهللا حتت أيديكم، فمن كان  (

أخوه حتت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم 
  ).فأعينوهم

]2407 ،5703.[  

  /.9: احلجرات/} ن املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهماوإن طائفتان م{:  باب- 21

  .فسماهم املؤمنني
 حدثنا عبد الرمحن بن املبارك، حدثنا محاد بن زيد، حدثنا أيوب ويونس، عن احلسن، عن - 31

أنصر هذا : أين تريد؟ قلت: ذهبت ألنصر هذا الرجل، فلقيين أبو بكرة فقال: األحنف بن قيس قال
  :إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولارجع، ف: الرجل، قال

يا رسول اهللا هذا القاتل، فما بال : فقلت). إذا التقى املسلمان بسيفهما فالقاتل واملقتول يف النار (
  ).إنه كان حريصا على قتل صاحبه: (املقتول؟ قال

]6481 ،6672.[  



  .ظلم دون ظلم:  باب- 22

حدثنا حممد، عن شعبة، عن : وحدثين بشر قال: قال) ح(عبة حدثنا ش:  حدثنا أبو الوليد قال- 32
  :سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا قال

أينا مل : قال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. }الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم{ ملا نزلت 
  .}إن الشرك لظلم عظيم{: يظلم؟ فأنزل اهللا

]3181 ،3245 ،3246 ،4353 ،4498 ،6520 ،6538.[  

  .عالمة املنافق:  باب- 23

حدثنا نافع بن مالك بن أيب عامر : حدثنا إمساعيل بن جعفر قال:  حدثنا سليمان أبو الربيع قال- 33
  :أبو سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).وإذا اؤمتن خانإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، : آية املنافق ثالث (
]2536 ،2598 ،5744.[  

حدثنا سفيان، عن األعمش، عن عبد اهللا بن مرة، عن مسروق، عن :  حدثنا قبيصة بن عقبة قال- 34
  :أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عبد اهللا بن عمرو

 حىت أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق (
  ).إذا اؤمتن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر: يدعها

  .تابعه شعبة عن األعمش
]2327 ،3007.[  

  .قيام ليلة القدر من اإلميان:  باب- 24

  :حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة قال: أخربنا شعيب قال:  حدثنا أبو اليمان قال- 35
  ).من يقم ليلة القدر، إميانا واحتسابا، غفر هللا ما تقدم من ذنبه: (اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى 

]1802 ،1910.[  

  .اجلهاد من اإلميان:  باب- 25

حدثنا أبو زرعة بن : حدثنا عمارة قال: حدثنا عبد الواحد قال:  حدثنا حرمي بن حفص قال-  36
  : عليه وسلم قالمسعت أبا هريرة، عن النيب صلى اهللا: عمرو بن جرير قال

انتدب اهللا عز وجل ملن خرج يف سبيله، ال خيرجه إال إميان يب وتصديق برسلي، أن أرجعه مبا نال من  (



أجر أو غنيمة، أو أدخله اجلنة، ولوال أن أشق على أميت ما قعدت خلف سرية، ولوددت أين أقتل يف 
  ).سبيل اهللا مث أحيا، مث أقتل مث أحيا، مث أقتل

  ].2644، 235: ، وانظر7025، 7019، 2955، 2741، 2635[

  .تطوع قيام رمضان من اإلميان:  باب- 26

أن : حدثين مالك، عن ابن شهاب، عن محيد بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة:  حدثنا إمساعيل قال- 37
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).همن قام رمضان، إميانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنب (
]1904 ،1905.[  

  .صوم رمضان احتسابا من اإلميان:  باب- 27

حدثنا حيىي بن سعيد، عن أيب سلمة، عن أيب : أخربنا حممد بن فضيل قال:  حدثنا ابن سالم قال-  38
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة قال

  ).من صام رمضان إميانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه (
]1802، 1910.[  

  .الدين يسر:  باب- 28

  ).أحب الدين إىل اهللا احلنيفية السمحة: (وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا عمر بن علي، عن معن بن حممد الغفاري، عن سعيد :  حدثنا عبد السالم بن مطهر قال- 39

  :بن أيب سعيد املقربي، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة إن  (

  ).وشيء من الدجلة

  .الصالة من اإلميان:  باب- 29

  .يعين صالتكم عند البيت/: 143: البقرة/} وكان اهللا ليضيع إميانكم{: وقول اهللا تعاىل
حدثنا أبو إسحاق، عن الرباء، أن النيب صلى اهللا :  قالحدثنا زهري:  حدثنا عمرو بن خالد قال-  40

  :عليه وسلم
 كان أول ما قدم املدينة نزل على أجداده، أو قال أخواله من األنصار، وأنه صلى قبل بيت املقدس ستة 
عشر شهرا، أو سبعة شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صالة صالها صالة 



أشهد : لى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه، فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقالالعصر، وص
باهللا لقد صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود 
  .قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت املقدس، وأهل الكتاب، فلما وىل وجهه قبل البيت، أنكروا ذلك

أنه مات على القبلة قبل أن حتول رجال وقتلوا، : حدثنا أبو إسحاق عن الرباء يف حديثه هذا: قال زهري
  .}وكان اهللا ليضيع إميانكم{: فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل اهللا تعاىل

]390 ،4216 ،4222 ،6825.[  

  .حسن إسالم املرء:  باب- 30

أنه مسع : أن أبا سعيد اخلدري أخربه: بن يسار أخربهأن عطاء : أخربين زيد بن أسلم:  قال مالك- 41
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

احلسنة : إذا أسلم العبد فحسن إسالمه، يكفر اهللا عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص (
  ).بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، والسيئة مبثلها إال أن يتجاوز اهللا عنها

أخربنا معمر، عن مهام، عن أيب هريرة : حدثنا عبد الرزاق قال:  إسحاق بن منصور قال حدثنا- 42
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، وكل سيئة : إذا أحسن أحدكم إسالمه (

  ).يعملها تكتب له مبثلها

  . أدومهأحب الدين إىل اهللا:  باب- 31

  :أخربين أيب عن عائشة:  حدثنا حممد بن املثىن، حدثنا حيىي، عن هشام قال- 43
فالنة، تذكر من : قالت). من هذه: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال

ه ما داوم عليه وكان أحب الدين إلي). مه، عليكم مبا تطيقون، فواهللا ال ميل اهللا حىت متلوا: (صالا، قال
  .صاحبه
  ].1869: ، وانظر1100[

  .زيادة اإلميان ونقصانه:  باب- 32

  /.31: املدثر/} ويزداد الذين آمنوا إميانا{/. 13: الكهف/} وزنادهم هدى{: وقول اهللا تعاىل
  .فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص/. 3: املائدة/} اليوم أكملت لكم دينكم{: وقال
حدثنا قتادة، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا هشام قال: بن إبراهيم قال حدثنا مسلم - 44



  :وسلم قال
خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا، ويف قلبه وزن شعرية من خري، وخيرج من النار من قال ال إله إال  (

  ).ويف قلبه وزن ذرة من خرياهللا، ويف قلبه وزن برة من خري، وخيرج من النار من قال ال إله إال اهللا، 
مكان ) من إميان: (حدثنا أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا قتادة: قال أبان: قال أبو عبد اهللا

  ).من خري(
]7071 ،7072.[  

 حدثنا احلسن بن الصباح، مسع جعفر بن عون، حدثنا أبو العميس، أخربنا قيس بن مسلم، عن -  45
  : اخلطاب، أن رجال من اليهود قال لهطارق بن شهاب، عن عمر بن

أي : قال.  يا أمري املؤمنني، آية يف كتابكم تقرؤوا، لو علينا معشر اليهود نزلتـ الختذنا ذلك اليوم عيدا
قد : قال عمر. }اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا{: آية؟ قال

  .نزلت فيه على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم مجعةعرفنا ذلك اليوم، واملكان الذي 
]4145 ،4330 ،6840.[  

  .الزكاة من اإلسالم:  باب- 33

وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك {: وقوله عز وجل
  /.5: البينة/} دين القيمة

حدثين مالك بن أنس، عن عمه أيب سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه مسع : ال حدثنا إمساعيل ق-  46
  :طلحة بن عبيد اهللا يقول

 جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهل جند، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته وال يفقه ما 
مخس صلوات يف (: يقول، حىت دنا، فإذا هو يسأل عن اإلسالم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم). ال إال أن تطوع: (هل علي غريها؟ قال: فقال) اليوم والليلة
وذكر له رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال). ال إال أن تطوع: (قال هل علي غريه؟ قال). وصيام رمضان(

واهللا ال أزيد : فأدبر الرجل وهو يقول: قال). ال إال أن تطوع: (هل علي غريها؟ قال: وسلم الزكاة، قال
  ).أفلح إن صدق: (على هذا وال أنقص، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

]1792 ،2532 ،6556.[  

  .اتباع اجلنائز من اإلميان:  باب- 34

حدثنا عوف، عن احلسن : حدثنا روح قال:  حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن علي املنجويف قال-  47



  :يب هريرةوحممد، عن أ
من اتبع جنازة مسلم، إميانا واحتسابا، وكان معه حىت يصلى : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من األجر بقرياطني، كل قرياط مثل أحد، ومن صلى عليها مث رجع 
  ).قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقرياط

  .عوف، عن حممد، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حنوهحدثنا : تابعه عثمان املؤذن قال
]1260 ،1261.[  

  .خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر:  باب- 35

: وقال ابن أيب ملكية. ما عرضت قويل على عملي إال خشيت أن أكون مكذبا: وقال إبراهيم التيمي
وسلم، كلهم خياف النفاق على نفسه، ما منهم أحد أدركت ثالثني من أصحاب النيب صلى اهللا عليه 

وما . ما خافه إال مؤمن وال أمنه إال منافق: إنه على إميان جربيل وميكائيل، ويذكر عن احلسن: يقول
ومل يصروا على ما فعلوا وهم {: حيذر من اإلصرار على النفاق والعصيان من غري توبة، لقول اهللا تعاىل

  /.135: آل عمران/} يعلمون
: سألت أبا وائل عن املرجئة فقال: حدثنا شعبة، عن زبيد قال:  حدثنا حممد بن عرعرة قال-  48

  :حدثين عبد اهللا
  ).سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

]5697 ،6665.[  
ربين عبادة بن أخ: حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن محيد، عن أنس قال:  أخربنا قتيبة بن سعيد- 49

  :الصامت
إين : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج خيرب بليلة القدر، فتالحى رجالن من املسلمني فقال

خرجت ألخربكم بليلة القدر، وإنه تالحى فالن وفالن، فرفعت، وعسى أن يكون خريا لكم، التمسوها 
  ).يف السبع والتسع واخلمس

]1919 ،5702.[  

ربيل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اإلميان واإلسالم واإلحسان سؤال ج:  باب- 36

  .وعلم الساعة

فجعل ذلك كله ). جاء جربيل عليه السالم يعلمكم دينكم: (وبيان النيب صلى اهللا عليه وسلم له، مث قال



ن يبتغ وم{: وقوله تعاىل]. 53: ر[دينا، وما بني النيب صلى اهللا عليه وسلم لوفد عبد القيس من اإلميان 
  /.85: آل عمران/} غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه

حدثنا إمساعيل بن إبراهيم، أخربنا أبو حيان التيمي، عن أيب زرعة، عن أيب :  حدثنا مسدد قال- 50
  :هريرة قال

أن تؤمن باهللا : (ما اإلميان؟ قال:  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جربيل فقال
أن تعبد اهللا وال تشرك به، : اإلسالم: (ما اإلسالم؟ قال: قال). الئكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالعبثوم

أن تعبد اهللا كأنك : (ما اإلحسان؟ قال: قال). وتقيم الصالة، وتؤدي الزكاة املفروضة، وتصوم رمضان
ها بأعلم من السائل، ما املسؤول عن: (مىت الساعة؟ قال: قال). تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك

إذا ولدت األمة را، وإذا تطاول رعاة اإلبل البهم يف البنيان، يف مخس ال : وسأخربك عن أشراطها
: اآلية، مث أدبر، فقال} إن اهللا عنده علم الساعة{: مث تال النيب صلى اهللا عليه وسلم). يعلمهن إال اهللا

  ).علم الناس دينهمهذا جربيل، جاء ي: (فلم يروا شيئا، فقال): ردوه(
  .جعل ذلك كله من اإلميان: قال أبو عبد اهللا

]4499.[  
حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صاحل، عن أيب شهاب، عن عبيد اهللا :  حدثنا إبراهيم بن محزة قال- 51

سألتك هل يزيدون : أن هرقل قال له: أخربين أبو سفيان: أن عبد اهللا بن عباس أخربه قال: بن عبد اهللا
وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد . قصون؟ فزعمت أم يزيدون، وكذلك اإلميان حىت يتمأم ين

  .أن يدخل فيه؟ فزعمت أن ال، وكذلك اإلميان حني ختالط بشاشته القلوب ال يسخطه أحد
  ].7: ر[

  .فضل من استربأ لدينه:  باب- 37

  :مان بن بشري يقولمسعت النع: حدثنا زكرياء، عن عامر قال:  حدثنا أبو نعيم- 52
احلالل بني، واحلرام بني، وبينهما مشبهات ال يعلمها : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

كراع يرعى حول : كثري من الناس، فمن اتقى املشبهات استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات
 يف أرضه حمارمه، أال وإن يف اجلسد احلمى يوشك أن يواقعه، أال وإن لكل ملك محى، أال وإن محى اهللا

  ).إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب: مضغة
]1946.[  



  .أداء اخلمس من اإلميان:  باب- 38

  :أخربنا شعبة، عن أيب مجرة قال:  حدثنا علي بن اجلعد قال- 53
ندي حىت أجعل لك سهما من مايل، فأقمت أقم ع:  كنت أقعد مع ابن عباس، جيلسين على سريره فقال

من (أو ) من القوم: (إن وفد عبد القيس ملا أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: معه شهرين، مث قال
يا رسول اهللا، إنا ال : فقالوا) مرحبا بالقوم، أو بالوفد، غري خزايا وال ندامى: (قال. ربيعة: ؟ قالوا)الوفد

هر احلرام، وبيننا وبينك هذا احلي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل، خنرب به نستطيع أن نأتيك إال يف ش
باإلميان باهللا : فأمرهم بأربع، واهم عن أربع، أمرهم: وسألوه عن األشربة. من وراءنا، وندخل به اجلنة

ه إال اهللا شهادة أن ال إل: (اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا). أتدرون ما اإلميان باهللا وحده: (وحده، قال
). وأن حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من املغنم اخلمس

احفظوهن وأخربوا ن : (وقال. املقري: (ورمبا قال. عن احلنتم والدباء والنقري واملزفت: واهم عن أربع
  ).من وراءكم

]87 ،500 ،1334 ،2928 ،3319 ،4110 ،4111 ،5822 ،6838 ،
7117.[  

  .ما جاء أن األعمال بالنية واحلسبة، ولكل امرىء ما نوى:  باب- 39

قل كل {: وقال اهللا تعاىل. فدخل فيه اإلميان، والوضوء، والصالة، والزكاة، واحلج، والصوم واألحكام
ولكن : (وقال). نفقة الرجل على أهله حيتسبها صدقة: (على نيته/: 84: اإلسراء/} يعمل على شاكلته

  ).جهاد ونية
  ].3017: ر[

أخربنا مالك، عن حيىي بن سعيد، عن حممد بن إبراهيم، عن :  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة قال- 54
  :علقمة بن وقاص، عن عمر

األعمال بالنية، ولكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إىل : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إىل ما اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا

  ).هاجر إليه
  ].1: ر[

مسعت عبد اهللا بن : أخربين عدي بن ثابت قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا حجاح بن منهال قال-  55
حيتسبها فهو له إذا أنفق الرجل على أهله : (يزيد، عن أيب مسعود، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



  ).صدقة
]3784 ،5036.[  
  

حدثين عامر بن سعد، عن سعد بن : أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا احلكم بن نافع قال-  56
  :أنه أخربه: أيب وقاص

إنك لن تنفق نفقة تبتغي ا وجه اهللا إال أجرت عليها، حىت : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).رأتكما جتعل يف يف ام

]1233 ،2591 ،2593 ،3721 ،4147 ،5039 ،5335 ،5344 ،6012 ،
6352.[  

هللا ولرسوله وألئمة : الدين النصحية: (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 40

  ).املسلمني وعامتهم

  /.91: التوبة/} إذا نصحوا هللا ورسوله{: وقوله تعاىل
حدثين قيس بن أيب حازم، عن جرير بن : عيل قالحدثنا حيىي، عن إمسا:  حدثنا مسدد قال-  57/58

  :عبد اهللا قال
  . بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم

مسعت جرير بن عبد اهللا : حدثنا أبو عوانة، عن زياد بن عالقة قال:  حدثنا أبو النعمان قال- ) 58 (
  :ن شعبة، قام فحمد اهللا وأثىن عليه، وقاليقول يوم مات املغرية ب

: مث قال.  عليكم بإتقاء اهللا وحده ال شريك له، والوقار، والسكينة، حىت يأتيكم أمري، فإمنا يأتيكم اآلن
: أما بعد فإين أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم قلت: مث قال. استعفوا ألمريكم، فإنه كان حيب العفو

فبايعته على هذا، ورب هذا املسجد إين ). والنصح لكل مسلم: ( عليأبايعك على اإلسالم، فشرط
  .مث استغفر ونزل. لناصح لكم

]501 ،1336 ،2049 ،2565 ،2566 ،6778.[  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . كتاب العلم- 3
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .فضل العلم:  باب- 1

} ذين أوتوا العلم درجات واهللا مبا تعملون خبرييرفع اهللا الذين آمنوا منكم وال{: وقول اهللا تعاىل
  /.114: طه/} وقل رب زدين علما{: وقوله عز وجل/. 11: اادلة/

  .من سئل علما وهو مشتغل يف حديثه، فأمت احلديث مث أجاب السائل:  باب- 2

مد بن حدثنا حم: وحدثين إبراهيم بن املنذر قال). ح(حدثنا فليح :  حدثنا حممد بن سنان قال- 59
  :حدثين هالل بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة قال: حدثين أيب قال: فليح قال

فمضى رسول . مىت الساعة؟:  بينما النيب صلى اهللا عليه وسلم يف جملس حيدث القوم، جاءه أعرايب فقال
بل مل : ضهموقال بع. مسع ما قال فكره ما قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيدث، فقال بعض القوم

: ها أنا يا رسول اهللا، قال: قال).  السائل عن الساعة- أراه -أين : (حىت إذ قضى حديثه قال. يسمع
إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر : (كيف إضاعتها؟ قال: قال). فإذا ضعيت األمانة فانتظر الساعة(



  ).الساعة
]6131.[  

  . باب من رفع صوته بالعلم- 3

حدثنا أبو عوانة، عن أيب بشر، عن يوسف بن ماهك، : النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو - 60
  :عن عبد اهللا بن عمرو قال

 وحنن نتوضأ، - وقد أرهقتنا الصالة - ختلف عنا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفرة سافرناها، فأدركنا 
  .مرتني أو ثالثا). رويل لألعقاب من النا: (فجعلنا منسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته

]96 - 161.[  

  .قول احملدث حدثنا أو أخربنا وأنبأنا:  باب- 4

حدثنا : وقال ابن مسعود. كان عند ابن عيينة حدثنا وأخربنا وأنبأنا ومسعت واحدا: وقال لنا احلميدي
 اهللا مسعت النيب صلى: وقال شقيق عن عبد اهللا. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو الصادق املصدوق

عن : وقال أبو العالية. حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثني: وقال حذيفة. عليه وسلم كلمة
عن النيب صلى اهللا عليه : وقال أنس. فيما يروي عن ربه: ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

يرويه عن ربكم عز : لمعن النيب صلى اهللا عليه وس: وقال أبو هريرة. يرويه عن ربه عز وجل: وسلم
  .وجل
  :حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر قال:  حدثنا قتيبة- 61

إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها، وإا مثل املسلم، : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
نفسي أا النخلة، فاستحييت، ووقع يف : فوقع الناس يف شجر البوادي، قال عبد اهللا). فحدثوين ما هي

  ).هي النخلة: (حدثنا ما هي يا رسول اهللا؟ قال: مث قالوا
]62 ،72 ،131 ،2095 ،4421 ،5129 ،5133 ،5771 ،5792.[  

  .طرح اإلمام املسألة على أصحابه ليخترب ما عندهم من العلم:  باب- 5

  ينار، عن ابن عمر،حدثنا عبد اهللا بن د: حدثنا سليمان:  حدثنا خالد بن خملد- 62
إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها، وإا مثل املسلم، حدثوين : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

حدثنا ما : فوقع يف نفسي أا النخلة، مث قالوا: فوقع الناس يف شجر البوادي، قال عبد اهللا: قال). ما هي
  ].61: ر). [هي النخلة: (هي يا رسول اهللا؟ قال



  /.114: طه/} وقل رب زدين علما{: وقوله تعاىل. ما جاء يف العلم:  باب- 6

القراءة والعرض على احملدث، ورأى احلسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم يف القراءة 
: آهللا أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: على العامل حبديث ضمام بن ثعلبة، قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم

واحتج مالك . فهذه قراءة على النيب صلى اهللا عليه وسلم، أخرب ضمام قومه بذلك فأجازوه:  قال).نعم(
أشهدنا فالن، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على املقرىء فيقول : بالصك يقرأ على القوم، فيقولون

  .اقرأين فالن: القارىء
ال بأس بالقراءة :  عن احلسن قالحدثنا حممد بن احلسن الواسطي، عن عوف،: حدثنا حممد بن سالم

: إذا قرىء على احملدث فال بأس أن يقول: وحدثنا عبيد اهللا بن موسى، عن سفيان، قال. على العامل
  .القراءة على العامل وقراءته سواء: ومسعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: قال. حدثين
 هو املقربي، عن شريك بن عبد اهللا بن حدثنا الليث، عن سعيد،:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 63
  :أنه مسع أنس بن مالك يقول: أيب منر

 بينما حنن جلوس مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد، دخل رجل على مجل، فأناخه يف املسجد مث 
هذا الرجل : أيكم حممد؟ والنيب صلى اهللا عليه وسلم متكىء بني ظهرانيهم، فقلنا: عقله، مث قال هلم

). قد أجبتك: (ابن عبد املطلب؟ فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال له الرجل. ألبيض املتكىءا
. إين سائلك فمشدد عليك يف املسألة، فال جتد علي يف نفسك: فقال الرجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم

:  كلهم؟ فقالأسألك بربك ورب من قبلك، آهللا أرسلك إىل الناس: فقال). سل عما بدا لك: (فقال
). اللهم نعم: (أنشدك باهللا، آهللا أمرك أن نصلي الصلوات اخلمس يف اليوم والليلة؟ قال: قال). اللهم نعم(

أنشدك باهللا، آهللا : قال). اللهم نعم: (قال أنشدك باهللا، آهللا أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال
اللهم : (فقرائنا؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمأمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 

آمنت مبا جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة، أخو بين : فقال الرجل). نعم
  .سعد بن بكر

  .رواه موسى وعلي بن عبد احلميد، عن سليمان عن ثابت، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذا

  .ر يف املناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إىل البلدانما يذك:  باب- 7

  .نسخ عثمان املصاحف فبعث ا إىل اآلفاق: وقال أنس
  ].4702: ر[

واحتج بعض أهل احلجاز يف املناولة حبديث . ورأى عبد اهللا بن عمر وحيىي بن سعيد ومالك ذلك جائزا



). ال تقرأه حىت تبلغ مكان كذا وكذا: (قالالنيب صلى اهللا عليه وسلم، حيث كتب ألمري السرية كتابا و
  .فلما بلغ ذلك املكان قرأه على الناس، وأخربهم بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثين إبراهيم بن سعد، عن صاحل، عن أيب شهاب، عن عبيد :  حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا قال-  64
  :س أخربهأن عبد اهللا بن عبا: اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث بكتابه رجال، وأمره أن يدفعه إىل عظيم البحرين، فدفعه عظيم 
فدعا عليهم رسول اهللا صلى اهللا : البحرين إىل كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن املسيب قال

  .عليه وسلم أن ميزقوا كل ممزق
]2781 ،4162 ،6836.[  

أخربنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن : أخربنا عبد اهللا قال:  بن مقاتل أبو احلسن حدثنا حممد- 65
  :مالك قال

إم ال يقرؤون كتابا إال خمتوما، :  فقيل له- أو أراد أن يكتب - كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم كتابا 
من قال نقشه : ت لقتادةفقل. حممد رسول اهللا، كأين أنظر إىل بياضه يف يده: فاختذ خامتا من فضة، نقشه

  .أنس: حممد رسول اهللا؟ قال
]2780 ،5534 ،5537 ،6743.[  
  

  .من قعد حيث ينتهي به الس، ومن رأى فرجة يف احللقة فجلس فيها:  باب- 8

أن أبا مرة موىل عقيل : حدثين مالك، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة:  حدثنا إمساعيل قال-  66
  :عن أيب واقد الليثي: بن أيب طالب أخربه

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينما هو جالس يف املسجد والناس معه، إذ أقبل ثالثة نفر، فأقبل 
فوقفا على رسول اهللا صلى اهللا عليه : إثنان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذهب واحد، قال

فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر : ا اآلخرفرأى فرجة يف احللقة فجلس فيها، وأم: وسلم، فأما أحدمها
أال أخربكم عن النفر الثالثة؟ أما أحدهم فأوى : (ذاهبا، فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ].462). [إىل اهللا فآواه اهللا، وأما اآلخر فاستحيا فاستحيا اهللا منه، وأما اآلخر فأعرض فأعرض اهللا عنه

  ).رب مبلغ أوعى من سامع: (اهللا عليه وسلمقول النيب صلى :  باب- 9

  ].1654: ر[
حدثنا ابن عون، عن ابن سريين، عن عبد الرمحن بن أيب : حدثنا بشر قال:  حدثنا مسدد قال- 67



  :بكرة، عن أبيه
أي يوم :  قال- أو بزمامه - ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم قعد على بعريه، وأمسك إنسان خبطامه 

فأي شهر : (بلى، قال: قلنا). أليس يوم النحر: ( ظننا أنه سيسميه سوى امسه، قالفسكتنا حىت. هذا
فإن : (بلى، قال: قلنا). أليس بذي احلجة: (فسكتنا حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه، فقال). هذا

دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا، 
  ).الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منهليبلغ 
]105 ،1654 ،3025 ،4144 ،4385 ،5230 ،6667 ،7009.[  

  .العلم قبل القول والعمل:  باب- 10

  .فبدأ بالعلم/. 19: حممد/} فاعلم أنه ال إله إال اهللا{: لقول اهللا تعاىل
ن أخذه حبظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل وأن العلماء هم ورثة األنبياء، ورثوا العلم، م(

  ).اهللا له طريقا إىل اجلنة
} وما يعقلها إال العاملون{: وقال/. 28: فاطر/} إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء{: وقال جل ذكره

: وقال/. 10: امللك/} وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري{/. 43: العنكبوت/
  /.9: الزمر/}  يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمونهل{

  ).إمنا العلم بالتعلم(و] 71: ر). [من يرد اهللا به خريا يفقهه: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 مث ظننت أين أنفذ كلمة مسعتها من - وأشار إىل قفاه - لو وضعتم الصمصامة على هذه : وقال أبو ذر

  .قبل أن جتيزوا علي ألنفذاالنيب صلى اهللا عليه وسلم 
الرباين الذي يريب الناس : حلماء فقهاء، ويقال/: 79: آل عمران/} كونوا ربانني{: وقال ابن عباس

  .بصغار العلم قبل كباره

  .ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتخوهلم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا:  باب- 11

  : سفيان، عن األعمش،عن أيب وائل، عن ابن مسعود قالأخربنا:  حدثنا حممد بن يوسف قال- 68
  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتخولنا باملوعظة يف األيام كراهة السآمة علينا

]70 ،6048.[  
حدثين أبو التياح، عن : حدثنا شعبة قال: حدثنا حيىي بن سعيد قال:  حدثنا حممد بن بشار قال- 69

  :وسلم قالأنس، عن النيب صلى اهللا عليه 
  ).يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا (



]5774.[  
  

  .من جعل ألهل العلم أياما معلومة:  باب- 12

  :حدثنا جرير، عن منصور، عن أيب وائل قال:  حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال- 70
نا كل يا أبا عبد الرمحن، لوددت أنك ذكرت:  كان عبد اهللا يذكر الناس يف كل مخيس، فقال له رجل

أما إنه مينعين من ذلك أين أكره أن أملكم، وإين أختولكم باملوعظة، كما كان النيب صلى اهللا : يوم؟ قال
  .عليه وسلم يتخولنا ا، خمافة السآمة علينا

  ].68: ر[

  .من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين:  باب- 13

قال محيد بن عبد :  ابن شهاب قالحدثنا ابن وهب، عن يونس، عن:  حدثنا سعيد بن عفري قال-  71
  :مسعت معاوية خطيبا يقول: الرمحن

من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين، وإمنا أنا قاسم واهللا يعطي، : ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).ولن تزال هذه األمة قائمة على أمر اهللا، ال يضرهم من خالفهم، حىت يأيت أمر اهللا

]2948 ،3442 ،6882 ،7022.[  

  .الفهم يف العلم:  باب- 14

  :قال يل ابن أيب جنيح، عن جماهد قال: حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي- 72
 صحبت ابن عمر إىل املدينة، فلم أمسعه حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال حديثا واحدا، 

ن من الشجرة شجرة، مثلها كمثل إ: (كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فأيت جبمار، فقال: قال
: هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم، فسكت، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: فأردت أن أقول). املسلم
  ).هي النخلة(
  ].61: ر[

  .االغتباط يف العلم واحلكمة:  باب- 15

  .تفقهوا قبل أن تسودوا: وقال عمر
ثين إمساعيل بن أيب خالد على غري ما حدثناه حد: حدثنا سفيان قال:  حدثنا احلميدي قال-  73

  :مسعت عبد اهللا بن مسعود قال: مسعت قيس بن أيب حازم قال: الزهري قال



رجل آتاه اهللا ماال فسلط على هلكته يف احلق، : ال حسد إال يف اثنتني: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).ورجل آتاه اهللا احلكمة فهو يقضي ا ويعلمها

]1343، 6722 ،6886.[  

  .ما ذكر يف ذهاب موسى صلى اهللا عليه وسلم يف البحر إىل اخلضر:  باب- 16

  /.66: الكهف/} هل أتبعك على أن تعلمين مما عملت منه رشدا{: وقوله تعاىل
حدثين أيب، عن صاحل، عن : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال:  حدثين حممد بن غرير الزهري قال- 74

  :عبيد اهللا بن عبد اهللا أخربه، عن ابن عباسأن : ابن شهاب حدث
هو خضر، فمر ما :  أنه متارى هو واحلر بن قيس بن حصن الفزاري يف صاحب موسى، قال ابن عباس

إين متاريت أنا وصاحيب هذا يف صاحب موسى، الذي سأل موسى : أيب بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال
نعم، مسعت رسول اهللا صلى اهللا : عليه وسلم يذكر شأنه؟ قالالسبيل إىل لقيه، هل مسعت النيب صلى اهللا 

هل تعلم أحد أعلم منك؟ : بينما موسى يف مأل من بين إسرائيل، جاءه رجل فقال: (عليه وسلم يقول
عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه، فجعل اهللا له : بلى: ال، فأوحى اهللا إىل موسى: قال موسى

دت احلوت فارجع، فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر احلوت يف البحر، فقال إذا فق: احلوت آية، وقيل له
: قال. أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة؟ فإين نسيت احلوت، وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره: ملوسى فتاه

ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارمها قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأما الذي قص اهللا عز وجل 
  ).يف كتابه

]78 ،122 ،2147 ،2578 ،3104 ،3219 ،3220 ،4448 - 4450 ،
6295 ،7040.[  

  ).اللهم علمه الكتاب: (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 17

  :حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: حدثنا عبد الوارث قال:  حدثنا أبو معمر قال- 75
  ).اللهم علمه الكتاب (: ضمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال

]143 ،3546 ،6842.[  

  .مىت يصح مساع الصغري:  باب- 18

حدثين مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن :  حدثنا إمساعيل بن أيب أويس قال- 76
  :عتبة، عن عبد اهللا بن عباس قال



اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي  أقبلت راكبا على محار أتان، وأنا يؤمئذ قد ناهزت االحتالم، ورسول 
مبىن إىل غري جدار، فمررت بني يدي بعض الصف، وأرسلت األتان ترتع، فدخلت يف الصف، فلم ينكر 

  .ذلك علي
]471 ،823 ،1758 ،4150.[  

حدثين الزبيدي، : حدثين حممد بن حرب: حدثنا أبو مسهر قال:  حدثين حممد بن يوسف قال- 77
  :لربيع قالعن الزهري، عن حممود بن ا

  . عقلت من النيب صلى اهللا عليه وسلم جمة جمها يف وجهي، وأنا ابن مخس سنني، من دلو
]186،5993.[  

  .اخلروج يف طلب العلم:  باب- 19

  .ورحل جابر بن عبد اهللا مسرية شهر، إىل عبد اهللا بن أنيس، يف حديث واحد
أخربنا : قال األوزاعي: رب قالحدثنا حممد بن ح:  حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال- 78

  :الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس
هو خضر، فمر ما :  أنه متارى هو واحلر بن قيس بن حصن الفزاري يف صاحب موسى، قال ابن عباس

 سأل السبيل إين متاريت أنا وصاحيب هذا يف صاحب موسى الذي: أيب بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال
نعم، مسعت النيب صلى اهللا : إىل لقيه، هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال أيب

هل تعلم أحد : بينما موسى يف مأل من بين إسرائيل، إذ جاءه رجل فقال: (عليه وسلم يذكر شأنه يقول
ا خضر، فسأل السبيل إىل لقيه، عبدن: بلى: ال، فأوحى اهللا عز وجل إىل موسى: أعلم منك؟ قال موسى

إذا فقدت احلوت فارجع، فإنك سلتقاه، فكان موسى صلى اهللا عليه : فجعل اهللا له احلوت آية، وقيل له
أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة، فإين نسيت : وسلم يتبع أثر احلوت يف البحر، فقال فىت موسى ملوسى

ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارمها قصصا، : سىاحلوت، وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره، قال مو
  ).فوجدا خضرا، فكان من شأما الذي قص اهللا يف كتابه

  ].74: ر[

  .فضل من علم وعلم:  باب- 20

حدمثا محاد بن أسامة، عن بريد بن عبد اهللا، عن أيب بردة، عن أيب :  حدثنا حممد بن العالء قال- 79
  :سلم قالموسى، عن النيب صلى اهللا عليه و

مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم، كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا، فكان منها نقية، قبلت املاء،  (



فأنبتت الكأل والعشب الكثري، وكانت منها أجادب، أمسكت املاء، فنفع اهللا ا الناس، فشربوا وسقوا 
 وال تنبت كأل، فذلك مثل من فقه يف وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى، إمنا هي قيعان ال متسك ماء

دين اهللا، ونفعه ما بعثين اهللا به فعلم وعلم، ومثل من مل يرفع بذلك رأسا، ومل يقبل هدي اهللا الذي 
  ).أرسلت به

وكان منها طائفة قيلت املاء، قاع يعلوه املاء، والصفصف املستوي من : قال إسحاق: قال أبو عبد اهللا
  .األرض

  .لم وظهور اجلهلرفع الع:  باب- 21

  .ال ينبغي ألحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه: وقال ربيعة
  :حدثنا عبد الوراث، عن أيب التياح، عن أنس قال:  حدثنا عمران بن ميسرة قال-  80/81

أن يرفع العلم ويثبت اجلهل، ويشرب : إن من أشراط الساعة: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).لزنااخلمر، ويظهر ا

ألحدثنكم حديثا ال : حدثنا حيىي، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال:  حدثنا مسدد قال-) 81 (
  :حيدثكم أحد بعدي، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

من أشراط الساعة أن يقل العلم، ويظهر اجلهل، ويظهر الزنا، وتكثر النساء، ويقل الرجال، حىت يكون  (
  ).القيم الواحدخلمسني امرأة 

]4933 ،5255 ،6423.[  

  .فضل العلم:  باب- 22

حدثين عقيل، عن ابن شهاب، عن محزة بن عبد : حدثين الليث قال:  حدثنا سعيد بن عفري قال- 82
  :أن ابن عمر قال: اهللا بن عمر

ألرى بينا أنا نائم، أتيت بقدح لنب، فشربت حىت إين : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
: فما أولته يا رسول اهللا؟ قال: قالوا). الري خيرج يف أظفاري، مث أعطيت فضلي عمر بن اخلطاب

  ).العلم(
]3478 ،6604 ،6605 ،6624 ،6627.[  

  .الفتيا وهو واقف على الدابة وغريها:  باب- 23

 عن عبد حدثين مالك، عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة بن عبيد اهللا،:  حدثنا إمساعيل قال- 83



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقف يف حجة الوداع مبىن للناس يسألونه، : اهللا بن عمرو بن العاص
مل أشعر : فجاء آخر فقال). اذبح وال حرج: (مل أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: فجاءه رجل فقال

وسلم عن شيء قدم وال أخر فما سئل النيب صلى اهللا عليه ). ارم وال حرج: (فنحرت قبل أن أرمي؟ قال
  ).افعل وال حرج: (إال قال
]124 ،1649  - 1651 ،6288.[  

  .من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس:  باب- 24

  :حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: حدثنا وهيب قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل قال- 84
). وال حرج: (بل أن أرمي؟ فأومأ بيده، قالذحبت ق:  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل يف حجته فقال

  ).وال حرج: (حلقت قبل أن أذبح؟ فأومأ بيده: قال
]1634 - 1636 ،1647 ،1648 ،6289.[  

  مسعت أبا هريرة،: أخربنا حنظلة بن أيب سفيان، عن سامل، قال:  حدثنا املكي بن إبراهيم قال- 85
يا رسول : قيل). ويظهر اجلهل والفنت، ويكثر اهلرجيقبض العلم، : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .هكذا بيده فحرفها، كأنه يريد القتل: اهللا، وما اهلرج؟ فقال
  ].989: انظر[

  :حدثنا هشام، عن فاطمة، عن أمساء قالت: حدثنا وهيب قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل قال- 86
سبحان : السماء، فإذا الناس قيام، فقالتفأشارت إىل . ما شأن الناس:  أتيت عائشة وهي تصلي، فقلت

أي نعم، فقمت حىت جتالين الغشي، فجعلت أصب على رأسي املاء، : آية؟ فأشارت برأسها: اهللا، قلت
ما من شيء مل أكن أريته إال رأيته يف : (فحمد اهللا عز وجل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأثىن عليه مث قال

 ال أدري أي ذلك - قريب - مثل أو -أنكم تفتنون يف قبوركم : يلمقامي، حىت اجلنة والنار، فأوحي إ
 ال أدري - من فتنة املسيح الدجال، يقال ما علمك ذا الرجل؟ فأما املؤمن أو املوقن - قالت أمساء 

هو حممد رسول اهللا، جاءنا بالبينات واهلدى، فأجبنا واتبعنا، هو حممد، :  فيقول-بأيهما قالت أمساء 
 ال أدري أي ذلك قالت -أما املنافق أو املرتاب . من صاحلا، قد علمنا إن كنت ملوقنا به: الثالثا، فيق
  ).ال أدري، مسعت الناس يقولون شيئا فقلته:  فيقول-أمساء 
]182 ،880 ،1005 ،1006 ،1012 ،1178 ،2383 ،2384 ،6857 ،

  ].712: وانظر

القيس على أن حيفظوا اإلميان حتريض النيب صلى اهللا عليه وسلم وفد عبد :  باب- 25



  .والعلم، وخيربوا من وراءهم

  ).ارجعوا إىل أهليكم فعلموهم: (قال لنا النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال مالك بن احلويرث
  ].602: ر[

  :حدثنا شعبة عن أيب مجرة قال: حدثنا غندر قال:  حدثنا حممد بن بشار قال- 87
: إن وفد عبد القيس أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: س، فقال كنت أترجم بني ابن عباس وبني النا

إنا : قالوا). مرحبا بالقوم أو بالوفد، غري خزايا وال ندامى: (ربيعة، فقال: قالوا). من الوفد أو من القوم(
نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا احلي من كفار مضر، وال نستطيع أن نأتيك إال يف شهر حرام، 

أمرهم باإلميان باهللا عز : فمرنا بأمر خنرب به من وراءنا، ندخل به اجلنة، فأمرهم بأربع واهم عن أربع
شهادة أن ال إله : (اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا). هل تدرون ما اإلميان باهللا وحده: (وجل وحده، قال

). وم رمضان، وتعطوا اخلمس من املغنمإال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وص
احفظوه : (قال). املقري: (ورمبا قال). النقري: (رمبا قال: قال شعبة. واهم عن الدباء واحلنتم واملزفت

  ).وأخربوه من وراءكم
  ].53: ر[

  .الرحلة يف املسألة النازلة وتعليم أهله:  باب- 26

أخربنا عمر بن سعيد بن أيب حسني : ا عبد اهللا قالأخربن:  حدثنا حممد بن مقاتل أبو احلسن قال- 88
  :حدثين عبد اهللا بن أيب مليكة، عن عقبة بن احلارث: قال

: إين قد أرضعت عقبة واليت تزوج، فقال هلا عقبة:  أنه تزوج ابنة أليب إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت
هللا عليه وسلم باملدينة فسأله، فقال ما أعلم أنك أرضعتين، وال أخربتين، فركب إىل رسول اهللا صلى ا

  .ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غريه). كيف وقد قيل: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
]1947 ،2497 ،2516 ،2517 ،4816.[  

  .التناوب يف العلم:  باب- 27

نا أخرب: وقال ابن وهب: قال أبو عبد اهللا). ح(أخربنا شعيب عن الزهري :  حدثنا أبو اليمان- 89
  :يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أيب ثور، عن عبد اهللا بن عباس، عن عمر قال

 كنت أنا وجار يل من األنصار، يف بين أمية بن زيد، وهي من عوايل املدينة، وكنا نتناوب الرتول على 
رب ذلك اليوم من الوحي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يرتل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته خب



أمث : وغريه، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فرتل صاحيب األنصاري يوم نوبته، فضرب بايب ضربا شديدا، فقال
فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، : قال. قد حدث أمر عظيم: هو؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال

ت على النيب صلى اهللا عليه ال أدري، مث دخل: طلقكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قالت: فقلت
  .اهللا أكرب: فقلت). ال: (أطلقت نساءك؟ قال: وسلم فقلت وأنا قائم

]2336 ،4629  - 4631 ،4895 ،4920 ،5505 ،6829 ،6835.[  

  .الغضب يف املوعظة والتعليم، إذا رأى ما يكره:  باب- 28

قيس بن أيب حازم، عن أيب أخربنا سفيان، عن ابن أيب خالد، عن :  حدثنا حممد بن كثري قال- 90
  :مسعود األنصاري قال

يا رسول اهللا، ال أكاد أدرك الصالة مما يطول بنا فالن، فما رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم :  قال رجل
أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن : (يف موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال

  ).جةفيهم املريض والضعيف وذا احلا
]670 ،672 ،5759 ،6740.[  

حدثنا سليمان بن بالل املديين، عن ربيعة بن : حدثنا أبو عامر قال:  حدثنا عبد اهللا بن حممد قال- 91
  :أيب عبد الرمحن، عن يزيد موىل املنبعث، عن زيد بن خالد اجلهين

 قال وعاءها، وعفاصها، اعرف وكاءها، أو: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة، فقال
فضالة اإلبل؟ فغضب حىت امحرت وجنتاه، : قال). مث عرفها سنة، مث استمتع ا، فإن جاء را فأدها إليه

وما لك وهلا، معها سقاءها وحذاؤها، ترد املاء وترعى الشجر، فذرها حىت : (أو قال امحر وجهه، فقال
  ).خيك أو للذئبلك أو أل: (فضالة الغنم؟ قال: قال). يلقاها را

]2243 ،2295  - 2297 ،2304 ،2306 ،4986 ،5761.[  
  :حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى قال:  حدثنا حممد بن العالء قال- 92

سلوين عما : ( سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، مث قال للناس
أبوك : (من أيب يا رسول اهللا؟ فقال: فقام آخر فقال). أبوك حذافة: ( أيب؟ قالمن: قال رجل). شئتم

. يا رسول اهللا، إنا نتوب إىل اهللا عز وجل: فلما رأى عمر ما يف وجهه قال). سامل موىل شيبة
]6861.[  

  .من برك على ركبتيه عند اإلمام أو احملدث:  باب- 29

  :أخربين أنس بن مالك:  عن الزهري قالأخربنا شعيب،:  حدثنا أبو اليمان قال- 93



). أبوك حذافة: (من أيب؟ فقال:  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج، فقام عبد اهللا بن حذافة فقال
رضينا باهللا ربا، وباإلسالم دينا، ومبحمد صلى : فربك عمر على ركبتيه فقال). سلوين: (مث أكثر أن يقول

  .اهللا عليه وسلم نبيا، فسكت
  ].4345: ، وانظر6864، 515[

  .من أعاد احلديث ثالثا ليفهم عنه:  باب- 30

قال النيب صلى اهللا عليه : وقال ابن عمر. فما زال يكررها] 2511: ر). [أال وقول الزور: (فقال
  ].4141: ر. [ثالثا). هل بلغت: (وسلم
حدثنا مثامة بن عبد : ىن قالحدثنا عبد اهللا بن املث: حدثنا عبد الصمد قال:  حدثنا عبده قال- 94/95

  :اهللا، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  . أنه كان إذا سلم سلم ثالثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا

حدثنا مثامة بن : حدثنا عبد اهللا بن املثىن قال: حدثنا عبد الصمد قال:  حدثنا عبده بن عبد اهللا-) 95(
  :اهللا عليه وسلمعبد اهللا، عن أنس، عن النيب صلى 

 أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا، حىت تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم، سلم عليهم 
  .ثالثا
]5890.[  

حدثنا أبو عوانة، عن أيب بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد اهللا بن عمرو :  حدثنا مسدد قال- 96
  :قال

سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا الصالة، صالة العصر،  ختلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر 
. مرتني أو ثالثا) ويل لألعقاب من النار: (وحنن نتوضأ، فجعلنا منسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته

  ].60: ر[

  .تعليم الرجل أمته وأهله:  باب- 31

: قال عامر الشعيب: لحدثنا صاحل بن حيان قا:  أخربنا حممد، هم ابن سالم، حدثنا احملاريب قال- 97
  :حدثين أبو بردة، عن أبيه قال

رجل من أهل الكتاب، آمن بنبيه وآمن مبحمد : ثالثة هلم أجران: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
صلى اهللا عليه وسلم، والعبد اململوك إذا أدى حق اهللا وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطؤها، فأدا 

  ).ا فأحسن تعليمها، مث أعتقها فتزوجها، فله أجرانفأحسن أدا، وعلمه



  .أعطيناكها بغري شيء، قد كان يركب فيما دوا إىل املدينة: مث قال عامر
]2406 ،2409 ،2413 ،2849 ،3262 ،4795.[  

  .عظة اإلمام النساء وتعليمهن:  باب- 32

مسعت ابن عباس : ء قالمسعت عطا: حدثنا شعبة، عن أيوب قال:  حدثنا سليمان بن حرب قال- 98
  :قال

أن رسول اهللا صلى اهللا : أشهد على ابن عباس:  أو قال عطاء- أشهد على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 خرج ومعه بالل، فظن أنه مل يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت املرأة تلقي القرط -عليه وسلم 

  .واخلامت، وبالل يأخذ يف طرف ثوبه
  .أشهد على النيب صلى اهللا عليه وسلم: أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباسوقال إمساعيل عن 

]825 ،921 ،932 ،936 ،945 ،1364 ،1381 ،4613 ،4951 ،5541 ،
5542 ،5544 ،6894.[  

  .احلرص على احلديث:  باب- 33

يب حدثين سليمان، عن عمرو بن أيب عمرو، عن سعيد بن أ:  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال-  99
  :سعيد املقربي، عن أيب هريرة أنه قال

لقد : (يا رسول اهللا، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  قيل
 أن ال يسألين عن هذا احلديث أحد أول منك، ملا رأيت من حرصك على - يا أبا هريرة -ظننت 

  ).من قال ال إله إال اهللا، خالصا من قلبه، أو نفسهاحلديث، اسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة، 
]6201.[  

  .كيف يقبض العلم:  باب- 34

انظر ما كان من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه : وكتب عمر بن عبد العزيز إىل أيب بكر بن حزم
وسلم، وسلم فاكتبه، فإين خفت دروس العلم وذهاب العلماء، وال تقبل إال حديث النيب صلى اهللا عليه 

  .ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حىت يعلم من ال يعلم، فإن العلم ال يهلك حىت يكون سرا
بذلك، يعين حديث : حدثنا عبد العزيز بن مسلم، عن عبد اهللا بن دينار: حدثنا العالء بن عبد اجلبار قال
  .ذهاب العلماء: عمر بن عبد العزيز، إىل قوله

دثين مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اهللا بن ح:  حدثنا إمساعيل بن أويس قال- 100



  :عمرو بن العاص قال
إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

 علم، يقبض العلم بقبض العلماء، حىت إذا مل يبق عاملا، اختذ الناس رؤوسا جهاال، فسئلوا، فأفتوا بغري
  ).فضلوا وأضلوا
  .حدثنا جرير، عن هشام حنوه: حدثنا قتيبة: حدثنا عباس قال: قال الفربري

]6877.[  

  .هل جيعل للنساء يوم على حده يف العلم:  باب- 35

: مسعت أبا صاحل ذكوان: حدثين ابن األصبهاين قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا آدم قال- 101/102
  :حيدث عن أيب سعيد اخلدري

غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما :  قالت النساء للنيب صلى اهللا عليه وسلم
ما منكن امرأة تقدم ثالثة من ولدها، إال كان هلا : (لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال هلن

  ).واثنني: (واثنني؟ فقال: فقالت امرأة). حجابا من النار
حدثنا شعبة، عن عبد الرمحن بن األصبهاين، : حدثنا غندر قال: حممد بن بشار قال حدثنا -) 102 (

  .عن ذكوان، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذا
  :مسعت أبا حازم عن أيب هريرة قال: وعن عبد الرمحن بن األصبهاين قال

  ).ثالثة مل يبلغوا احلنث (
  ].1193: ، وانظر6880، 1192[

  .من مسع شيئا فراجعه حىت يعرفه:  باب- 36

  :حدثين ابن أيب ملكية: أخربنا نافع بن عمر قال:  حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال- 103
كانت ال تسمع شيئا ال تعرفه، إال راجعت فيه حىت تعرفه، :  أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم

: أوليس يقول اهللا تعاىل: فقلت: قالت عائشة). ذبمن حوسب ع: (وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).من نوقش احلساب يهلك: إمنا ذلك العرض، ولكن: (فقال: قالت. }فسوف حياسب حسابا يسريا{
]4655 ،6171 ،6172.[  

  .ليبلغ العلم الشاهد الغائب:  باب- 37

  .قاله ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



  :حدثين سعيد، عن أيب شريح: حدثين الليث قال: سف قال حدثنا عبد اهللا بن يو- 104
 ائذن يل أيها األمري، أحدثك قوال قام به النيب - وهو يبعث البعوث إىل مكة - أنه قال لعمرو بن سعيد 

محد : صلى اهللا عليه وسلم الغد من يوم الفتح، مسعته أذناي ووعاه قليب، وأبصرته عيناي حني تكلم به
إن مكة حرمها اهللا، ومل حيرمها الناس، فال حيل المرىء يؤمن باهللا واليوم اآلخر : ( قالاهللا وأثىن عليه مث

أن يسفك فيها دما، وال يعضد فيها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ادت حرمتها إن اهللا قد أذن لرسوله ومل يأذن لكم، وإمنا أذن يل فيها ساعة من ار، مث ع: فيها، فقولوا

  ).اليوم كحرمتها باألمس، وليبلغ الشاهد الغائب
أنا أعلم منك يا أبا شريح، ال يعيذ عاصيا وال فارا بدم وال فارا : ما قال عمرو؟ قال: فقيل أليب شريح

  .خبربة
]1735 ،4044.[  

رة، حدثنا محاد، عن أيوب، عن حممد، عن ابن أيب بك:  حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب قال-  105
  عن أيب بكرة،

 وأعراضكم، - قال حممد وأحسبه قال -فإن دماءكم وأموالكم : ( ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
: وكان حممد يقول). عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، أال ليبلغ الشاهد منكم الغائب

  .رتنيم). أال هل بلغت: (صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان ذلك
  ].67: ر[

  .إمث من كذب على النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 38

: مسعت ربعي بن جراش يقول: أخربين منصور قال: أخربنا شعبة قال:  حدثنا علي بن اجلعد- 106
  :مسعت عليا يقول

  ).ال تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا شعبة، عن جامع بن شداد، عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري، عن : أبو الوليد قال حدثنا - 107
  :قلت للزبري: أبيه قال

أما إين مل :  إين ال أمسعك حتدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما حيدث فالن وفالن؟ قال
  ).من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار: (أفارقه، ولكن مسعته يقول

  :قال أنس: حدثنا عبد الوراث، عن عبد العزيز:  حدثنا أبو معمر قال- 108
من تعمد علي كذبا فليتبوأ : ( إنه ليمنعين أن أحدثكم حديثا كثريا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



  ).مقعده من النار
  :حدثنا يزيد بن أيب عبيد، عن سلمة قال:  حدثنا مكي بن إبراهيم قال- 109

  ).من يقل علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار: (لى اهللا عليه وسلم يقول مسعت النيب ص
  حدثنا أبو عوانة، عن أيب حصني، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة،:  حدثنا موسى قال- 110

تسموا بامسي وال تكتنوا بكنييت، ومن رآين يف املنام فقد رآين حقا، : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).يطان ال يتمثل يف صوريت، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النارفإن الش

]5844.[  

  .كتابة العلم:  باب- 39

أخربنا وكيع، عن سفيان، عن مطرف، عن الشعيب، عن أيب :  حدثنا حممد بن سالم قال- 111
  :جحيفة قال
 مسلم، أو ما يف هذه ال، إال كتاب اهللا، أو فهم أعطيه رجل: هل عندكم كتاب؟ قال:  قلت لعلي
  .العقل، وفكاك األسري، وال يقتل مسلم بكافر: فما يف هذه الصحيفة؟ قال: قلت: قال. الصحيفة

]2882 ،6507 ،6517.[  
  :حدثنا شيبان، عن حيىي، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة:  حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكني قال- 112

 بقتيل منهم قتلوه، فأخرب بذلك النيب صلى اهللا -  مكة  عام فتح- أن خزاعة قتلوا رجال من بين ليث 
 شك أبو عبد اهللا - إن اهللا حبس عن مكة القتل، أو الفيل : (عليه وسلم، فركب راحلته فخطب، فقال

 وسلط عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني، أال وإا مل حتل ألحد قبلي، ومل حتل ألحد -
 ساعة من ار، أال وإا ساعيت هذه حرام، ال خيتلى شوكها، وال يعضد بعدي، أال وإا حلت يل

إما أن يعقل، وإما أن يقاد أهل : شجرها، وال تلتقط ساقطتها إال ملنشد، فمن قتل فهو خبري النظرين
فقال رجل ). اكتبوا أليب فالن: (اكتب يل يا رسول اهللا، فقال: فجاء رجل من أهل اليمن فقال). القتيل
إال : (إال اإلذخر يا رسول اهللا، فإنا جنعله يف بيوتنا وقبورنا؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ريشمن ق

  ).األذخر إال األذخر
  .كتب له هذه اخلطبة: أي شيء كتب له؟ قال: يقاد بالقاف، فقيل أليب عبد اهللا: يقال: قال أبو عبد اهللا

]2302 ،6486.[  
أخربين وهب بن منبه، عن : حدثنا عمرو قال: حدثنا سفيان قال: ل حدثنا علي بن عبد اهللا قا- 113
  :أخيه قال



ما من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مين، إال ما كان :  مسعت أبا هريرة يقول
  .من عبد اهللا بن عمرو، فإنه كان يكتب وال أكتب

  .تابعه معمر، عن مهام، عن أيب هريرة
أخربين يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد : حدثين ابن وهب قال: ىي بن سليمان قال حدثنا حي- 114

  :اهللا بن عبد اهللا، عن ابن عباس قال
). اتئوين بكتاب أكتب لكم كتابا ال تضلوا من بعده: ( ملا اشتد بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وجعه قال

فاختلفوا وكثر اللغط، .  كتاب اهللا حسبناإن النيب صلى اهللا عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا: قال عمر
إن الرزية كل الرزية ما حال بني : فخرج ابن عباس يقول). قوموا عين، وال ينبغي عندي التنازع: (قال

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني كتابه
]2888 ،2997 ،4168 ،4169 ،5345 ،6932.[  

  .العلم والعظة بالليل:  باب- 40

أخربنا ابن عيينة، عن معمر، عن الزهري، عن هند، عن أم سلمة، وعمرو : قة حدثنا صد-  115
  :وحيىي بن سعيد، عن الزهري، عن هند، عن أم سلمة قالت

سبحان اهللا، ماذا أنزل الليلة من الفنت، وماذا فتح : ( استيقظ النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة فقال
  ).اسية يف الدنيا عارية يف اآلخرةمن اخلزائن، أيقظوا صواحبات احلجر، فرب ك

]1074 ،3404 ،5506 ،5864 ،6658.[  

  .السمر يف العلم:  باب- 41

حدثين عبد الرمحن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سامل، وأيب بكر :  حدثنا سعيد بن عفري قال- 116
  :أن عبد اهللا بن عمر قال: سليمان بن أيب حثمة

أرأيتكم ليلتكم هذه، : (العشاء يف آخر حياته، فلما سلم قام، فقال صلى بنا النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ).فإن رأس مائة سنة منها، ال يبقى ممن هو على ظهر األرض أحد

]539 ،576.[  
مسعت سعيد بن جبري، عن ابن عباس : حدثنا احلكم قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا آدم قال- 117
  :قال

، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان النيب صلى اهللا عليه  بت يف بيت خاليت ميمونة بنت احلارث
وسلم عندها يف ليلتها، فصلى النيب صلى اهللا عليه وسلم العشاء، مث جاء إىل مرتله، فصلى أربع ركعات، 



أو كلمة تشبهها، مث قام، فقمت عن يساره، فجعلين عن ميينه، ). نام الغليم: (مث نام، مث قام، مث قال
  .كعات، مث صلى ركعتني، مث نام، حىت مسعت غطيطه أو خطيطه، مث خرج إىل الصالةفصلى مخس ر

]138 ،181 ،665  - 667 ،693 ،695 ،821 ،947 ،1140 ،4293 - 
4296 ،5575 ،5861 ،5959 ،7014.[  

  .حفظ العلم:  باب- 42

عن أيب هريرة حدثين مالك، عن ابن شهاب، عن األعرج، :  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال-  118
  :قال

إن الذين {:  إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولوال آيتان يف كتاب اهللا ما حدثت حديثا، مث يتلو
إن إخواننا من املهاجرين كان يشغلهم الصفق . } الرحيم- إىل قوله -يكتمون ما أنزلنا من البينات 

واهلم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول اهللا باألسواق، وإن إخواننا من األنصار كان يشغلهم العمل يف أم
  .صلى اهللا عليه وسلم بشبع بطنه، وحيضر ما ال حيضرون، وحيفظ ما ال حيفظون

]1942 ،2223 ،6921.[  
حدثنا حممد بن إبراهيم بن دينار، عن ابن أيب ذئب، :  حدثنا أمحد بن أيب بكر أبو مصعب قال-  119

  :عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة قال
فغرف : فبسطته، قال). أبسط رداءك: (يا رسول اهللا، إين أمسع منك حديث كثريا أنساه؟ قال: قلت 

  .فضممته، فما نسيت شيئا بعده) ضمه: (بيديه، مث قال
  .غرف بيده فيه: حدثنا ابن أيب فديك ذا، أو قال: حدثنا إبراهيم بن املنذر قال

]3448.[  
  :عن ابن أيب ذئب، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة قالحدثين أخي، :  حدثنا إمساعيل قال- 120

فأما أحدمها فبثثته، وأما اآلخر فلو بثثته قطع هذا :  حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعاءين
  .البلعوم

  .اإلنصات للعلماء:  باب- 43

  :جريرأخربين علي بن مدرك، عن أيب زرعة، عن : حدثنا شعبة قال:  حدثنا حجاج قال- 121
ال ترجعوا بعدي : (فقال). استنصت الناس: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له يف حجة الوداع

  ).كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
]4143 ،6475 ،6669.[  



  .أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إىل اهللا: ما يستحب للعامل إذا سئل:  باب- 44

أخربين سعيد بن جبري : حدثنا عمرو قال: يان قالحدثنا سف:  حدثنا عبد اهللا بن حممد قال- 122
  :قال

: إن نوفا البكايل يزعم أن موسى ليس مبوسى بين إسرائيل، إمنا هو موسى آخر؟ فقال:  قلت البن عباس
قام موسى النيب خطيبا يف بين : (كذب عدو اهللا، حدثنا أيب بن كعب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

إن : أنا أعلم، فعتب اهللا عليه، إذ مل يرد العلم إليه، فأوحى اهللا إليه: علم؟ فقالأي الناس أ: إسرائيل فسئل
امحل حوتا يف : يا رب، وكيف به؟ فقيل له: قال. عبدا من عبادي مبجمع البحرين، هو أعلم منك

مكتل، فإذا فقدته فهو مث، فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون، ومحل حوتا يف مكتل، حىت كانا عند 
صخرة وضعا رؤوسهما وناما، فانسل احلوت من املكتل فاختذ سبيله يف البحر سربا، وكان ملوسى ال

آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا : وفتاه عجبا، فانطلقا، بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه
أرأيت إذ أوينا :  فتاهومل جيد موسى مسا من النصب حىت جاوز املكان الذي أمر به، قال له. هذا نصبا

ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارمها قصصا، فلما انتهيا : إىل الصخرة؟ فإين نسيت احلوت، قال موسى
وأىن بأرضك : إىل الصخرة، إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى، فقال اخلضر

هل أتبعك على أن تعلمين مما :  قالنعم،: موسى بين إسرائيل؟ قال: أنا موسى، فقال: السالم؟ فقال
إنك لن تسطيع معي صربا، يا موسى، إين على علم من علم اهللا علمنيه ال تعلمه : علمت رشدا؟ قال

ستجدين إن شاء اهللا صابرا، وال أعصي لك أمرا، فانطلقا : قال. أنت، وأنت على علم علمكه ال أعلمه
ما سفينة، فكلموهم أن حيملومها، فعرف اخلضر، ميشيان على ساحل البحر، ليس هلما سفينة، فمرت 

فحملومها بغري نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، فنقر نقرة أو نقرتني يف البحر، فقال 
ما نقص علمي وعلمك من علم اهللا إال كنقرة هذا العصفور يف البحر، فعمد اخلضر : يا موسى: اخلضر

قوم محلونا بغري نول، عمدت إىل سفينتهم فخرقتها : ل موسىإىل لوح من ألواح السفينة فرتعه، فقا
 فكانت األوىل -ال تؤاخذين مبا نسيت : أمل أقل لك إنك لن تسطيع معي صربا؟ قال: لتغرق أهلها؟ قال
 فانطلقا، فإذا غالم يلعب مع الغلمان، فأخذ اخلضر برأسه من أعاله فاقتلع رأسه -من موسى نسيانا 
 قال - أمل أقل لك إنك لن تسطيع معي صربا؟ : تلت نفسا زكية بغري نفس؟ قالأق: بيده، فقال موسى

 فانطلقا، حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها، فوجد فيها -وهذا أؤكد : ابن عيينة
: اللو شئت الختذت عليه أجرا، ق: جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال اخلضر بيده فأقامه، فقال له موسى

يرحم اهللا موسى، لوددنا لو صرب حىت يقص : (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم). هذا فراق بيين وبينك



  ].74: ر). [علينا من أمرمها

  .من سأل، وهو قائم، عاملا جالسا:  باب- 45

  :أخربنا جرير، عن منصور، عن أيب وائل عن أيب موسى قال:  حدثنا عثمان قال- 123
يا رسول اهللا، ما القتال يف سبيل اهللا؟ فإن أحدنا يقاتل :  صلى اهللا عليه وسلم فقال جاء رجل إىل النيب

من قاتل لتكون : (وما رفع إليه رأسه إال أنه كان قائما، فقال: غضبا، ويقاتل محية، فرفع إليه رأسه، قال
  ).كلمة اهللا هي العليا، فهو يف سبيل اهللا عز وجل

]2655 ،2958 ،7020.[  

  .لسؤال والفتيا عند رمي اجلمارا:  باب- 46

حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن :  حدثنا أبو نعيم قال- 124
  :عبد اهللا بن عمرو قال

يا رسول اهللا، حنرت قبل أن :  رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم عند اجلمرة وهو يسأل، فقال رجل
فما ). احنر وال حرج: (يا رسول اهللا، حلقت قبل أن أحنر؟ قال:  آخرقال). ارم وال حرج: (أرمي؟ قال

  ].83: ر). [افعل وال حرج: (سئل عن شيء قدم وال أخر إال قال

  .}وما أوتيتم من العلم إال قليال{: قول اهللا تعاىل:  باب- 47

اهيم، حدثنا األعمش سليمان، عن إبر: حدثنا عبد الواحد قال:  حدثنا قيس بن حفص قال- 125
بينا أنا أمشي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خرب املدينة، وهو يتوكأ : عن علقمة، عن عبد اهللا قال

ال تسألوه، : سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم: على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض
 يا أبا القاسم، ما الروح؟ :لنسألنه، فقام رجل منهم فقال: ال جييء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم

ويسألونك عن الروح قل الروح من {: إنه يوحى إليه، فقمت، فلما اجنلى عنه، فقال: فسكت، فقلت
  .هكذا يف قراءتنا: قال األعمش. }أمر ريب وما أوتوا من العلم إال قليال

]4444 ،6867 ،7018 ،7024.[  

عض الناس عنه، فيقعوا يف من ترك بعض االختيار، خمافة أن يقصر فهم ب:  باب- 48

  .أشد منه

  :قال يل ابن الزبري:  حدثنا عبيد اهللا بن موسى، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن األسود قال- 126
: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قالت يل:  كانت عائشة تسر إليك كثريا، فما حدثتك يف الكعبة؟ قلت



باب :  بكفر، لنقضت الكعبة، فجعلت هلا بابني-ن الزبري  قال اب- يا عائشة لوال قومك حديث عهدهم (
  .ففعله ابن الزبري). يدخل الناس وباب خيرجون

]1506 - 1509 ،3188 ،4214 ،6816.[  

  .من خص بالعلم قوما دون قوم، كراهية أن ال يفهموا:  باب- 49

  : وقال علي- 127
  . حدثوا الناس مبا يعرفون، أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله

  .بذلك: دثنا عبيد اهللا بن موسى، عن معروف بن خربوذ، عن أيب الطفيل، عن عليح
حدثنا : حدثين أيب، عن قتادة قال: حدثنا معاذ بن هشام قال:  حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال-  128

  :أنس بن مالك
بيك يا رسول ل: قال). يا معاذ بن جبل: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومعاذ رديفه على الرحل، قال

ما من أحد يشهد أن ال : (لبيك يا رسول اهللا وسعديك، ثالثا، قال: قال). يا معاذ: (اهللا وسعديك، قال
يا رسول اهللا، أفال أخرب : قال). إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، صدقا من قلبه إال حرمه اهللا على النار

  . معاذ عند موته تأمثاوأخرب ا). إذا يتكلوا: (به الناس فيستبشروا؟ قال
  ].2701، 129: انظر[

  :مسعت أنسا قال: مسعت أيب قال: حدثنا معتمر قال:  حدثنا مسدد قال- 129
أال : قال). من لقي اهللا ال يشرك به شيئا دخل اجلنة: ( ذكر يل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ملعاذ

  ).ال، إين أخاف أن يتكلوا: (أبشر الناس؟ قال
  ].128: انظر[

  .احلياء يف العلم:  باب- 50

نعم النساء نساء األنصار، مل مينهعن : وقالت عائشة. ال يتعلم العلم مستحي وال مستكرب: وقال جماهد
  .احلياء أن يتفقهن يف الدين

حدثنا هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أم : أخربنا أبو معاوية قال:  حدثنا حممد بن سالم قال- 130
  :مة قالتسلمة، عن أم سل

يا رسول اهللا، إن اهللا ال يستحيي من احلق، :  جاءت أم سليم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت
فغطت أم سلمة، ). إذا رأت املاء: (فهل على املرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).، تربت ميينك، فبم يشبهها ولدهانعم: (يا رسول اهللا، وحتتلم املرأة؟ قال: تعين وجهها، وقالت



]278 ،3150 ،5740 ،5770.[  
  :حدثين مالك عن عبد اهللا بن دينار، عن عبد اهللا بن عمر:  حدثنا إمساعيل قال- 131

إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها، وهي مثل املسلم، : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
فاستحييت، : البادية، ووقع يف نفسي أا النخلة، قال عبد اهللافوقع الناس يف شجر ). حدثوين ما هي

: قال عبد اهللا). هي النخلة: (يا رسول اهللا، أخربنا ا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقالوا
  .ألن تكون قلتها أحب إيل من أن يكون يل كذا وكذا: فحدثت أيب مبا وقع يف نفسي، فقال

  ].61: ر[

  . استحيا غريه بالسؤالمن:  باب- 51

حدثنا عبد اهللا بن داود، عن األعمش، عن منذر الثوري، عن حممد بن :  حدثنا مسدد قال-  132
  :احلنفية، عن علي قال

  ).فيه الوضوء: ( كنت رجال مذاء، فأمرت املقداد أن يسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله، فقال
]176 ،266.[  

  . يف املسجدذكر العلم والفتيا:  باب- 52

حدثنا نافع موىل عبد اهللا بن عمر بن : حدثنا الليث بن سعد قال:  حدثين قتيبة بن سعيد قال- 133
  :اخلطاب، عن عبد اهللا بن عمر
يا رسول اهللا، من أين تأمرنا أن ل؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه :  أن رجال قام يف املسجد فقال

  ).ليفة، ويهل أهل الشام من احلجفة، ويهل أهل جند من قرنيهل أهل املدينة من ذي احل: (وسلم
وكان ). ويهل أهل اليمن من يلملم: (ويزعمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وقال ابن عمر
  .مل أفقه هذه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن عمر يقول

]1450 ،1453 ،1455 ،6912.[  

  .أكثر مما سألهمن أجاب السائل ب:  باب- 53

. حدثنا ابن أيب ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم:  حدثنا آدم قال-  134
  :وعن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

س، وال ال يلبس القميص، وال العمامة، وال السراويل، وال الربن: ( أن رجال سأله ما يلبس احملرم؟ فقال
  ).ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن مل جيد النعلني فليلبس اخلفني، وليقطعهما حىت يكونا حتت الكعبني



]359 ،1468 ،1741 ،1745 ،5458 ،5466 ،5468 ،5469 ،5509 ،
5514.[  

 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  . كتاب الوضوء- 4
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .ما جاء يف الوضوء:  باب- 1

إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم {: اىلوقول اهللا تع
  /.6: املائدة. /}وأرجلكم إىل الكعبني

  وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ: قال أبو عبد اهللا
أن جياوزوا فعل النيب صلى اهللا أيضا مرتني وثالثا، ومل يزد على ثالث، وكره أهل العلم اإلسراف فيه، و

  .عليه وسلم

  .ال تقبل صالة بغري طهور:  باب- 2

أخربنا معمر، عن مهام بن : أخربنا عبد الرزاق قال:  حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي قال- 135
  :أنه مسع أبا هريرة يقول: منبه

وقال رجل من ). وضأال تقبل صالة من أحدث حىت يت: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ].6554. [فساء أو ضراط: ما احملدث يا أبا هريرة؟ قال: حضرموت



  .فضل الوضوء، والغر احملجلون من آثار الوضوء:  باب- 3

حدثنا الليث، عن خالد، عن سعيد بن أيب هالل، عن نعيم امر :  حدثنا حيىي بن بكري قال- 136
  :قال

إن : (إين مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: فتوضأ، فقال رقيت مع أيب هريرة على ظهر املسجد 
  ).أميت يدعون يوم القيامة غرا حمجلني من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل

  .ال يتوضأ من الشك حىت يستيقن:  باب- 4

 عباد بن متيم، حدثنا الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن: حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي قال- 137
  :عن عمه

: الرجل الذي خييل إليه أنه جيد الشيء يف الصالة؟ فقال:  أنه شكا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ). حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا- ال ينصرف :  أو- ال ينفتل (
]175 ،1951.[  

  .التخفيف يف الوضوء:  باب- 5

  :أخربين كريب عن ابن عباس: ان عن عمرو قالحدثنا سفي:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال- 138
  .اضطجع حىت نفخ، مث قام فصلى: ورمبا قال.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نام حىت نفخ، مث صلى

بت عند خاليت ميمونة : قال: مث حدثنا به سفيان، مرة بعد مرة، عن عمرو، عن كريب، عن ابن عباس
 الليل، فلما كان يف بعض الليل، قام النيب صلى اهللا عليه وسلم، ليلة، فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم من

فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، خيففه عمرو ويقلله، وقام يصلي، فتوضأت حنوا مما توضأ، مث جئت 
عن مشاله، فحولين فجعلين عن ميينه، مث صلى ما شاء اهللا، مث : فقمت عن يساره، ورمبا قال سفيان

قلنا . خ، مث آتاه املنادي فآذنه بالصالة، فقام معه إىل الصالة، فصلى ومل يتوضأاضطجع فنام حىت نف
مسعت : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تنام عينه وال ينام قلبه؟ قال عمرو: إن ناسا يقولون: لعمرو

  .}إين أرى يف املنام أين أذحبك{: مث قرأ. رؤيا األنبياء وحي: عبيد بن عمري يقول
  .]117: ر[

  .إسباغ الوضوء:  باب- 6

  .وقال ابن عمر إسباغ الوضوء اإلنقاء
 حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن كريب موىل ابن عباس، عن - 139



  :أنه مسعه يقول: أسامة بن زيد
يسبغ  دفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عرفة، حىت إذا كان بالشعب نزل فبال، مث توضأ ومل 

فركب، فلما جاء املزدلفة نزل فتوضأ، ). الصالة أمامك: ( الصالة يا رسول اهللا، فقال: الوضوء، فقلت
فاسبغ الوضوء، مث أقيمت الصالة، فصلى املغرب، مث أناخ كل إنسان بعريه يف مرتله، مث أقيمت العشاء 

  .فصلى، ومل يصل بينهما
]179 ،1584 ،1586 ،1588.[  

  .باليدين من غرفة واحدةغسل الوجه : باب -7

أخربنا ابن : أخربنا أبو سلمة اخلزاعي منصور بن سلمة قال:  حدثنا حممد بن عبد الرحيم قال-  140
  :بالل، يعين سليمان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس

، فجعل ا  أنه توضأ فغسل وجهه، مث أخذ غرفة من ماء، فمضمض ا واستنشق، مث أخذ غرفة من ماء
هكذا، أضافها إىل يده األخرى، فغسل ما وجهه، مث أخذ غرفة من ماء، فغسل ا يده اليمىن، مث أخذ 
غرفة من ماء فغسل ا يده اليسرى، مث مسح رأسه، مث أخذ غرفة من ماء، فرش ا على رجله اليمىن 

هكذا رأيت رسول اهللا صلى : لحىت غسلها، مث أخذ غرفة أخرى، فغسل ا رجله، يعين اليسرى، مث قا
  .اهللا عليه وسلم يتوضأ

  .التسمية على كل حال وعند الوقاع: باب -8

حدثنا جرير، عن منصور، عن سامل بن أيب اجلعد، عن كريب، :  حدثنا علي بن عبد اهللا قال- 141
  :عن ابن عباس، يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

بسم اهللا، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي : لو أن أحدكم إذا أتى أهله قل (
  ).بينهما ولد مل يضره

]3098 ،3109 ،4870 ،6025 ،6961.[  

  .ما يقول عند اخلالء:  باب- 9

  :مسعت أنسا يقول: حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب قال:  حدثنا آدم قال- 142
  ).اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث: (ل اخلالء قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دخ

. إذا دخل: وقال موسى، عن محاد. إذا أتى اخلالء: تابعه ابن عرعرة عن شعبة وعن غندر، عن شعبة
  .إذا أراد أن يدخل: حدثنا عبد العزيز: وقال سعيد بن زيد



]5963.[  

  .وضع املاء عند اخلالء:  باب- 10

حدثنا ورقاء، عن عبيد اهللا بن أيب : حدثنا هاشم بن القاسم قال: بن حممد قال حدثنا عبد اهللا -  143
  :يزيد، عن ابن عباس

: فأخرب، فقال). من وضع هذا: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل اخلالء، فوضعت له وضوءا، قال
  ).اللهم فقهه يف الدين(
  ].75:ر[

  .عند البناء، جدار أو حنوهال تستقبل القبلة بغائط أو بول، إال :  باب- 11

حدثنا الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أيب : حدثنا ابن أيب ذئب قال:  حدثنا آدم قال-  144
  :أيوب األنصاري قال

إذا أتى أحدكم الغائط، فال يستقبل القبلة وال يوهلا ظهره، شرقوا : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).أو غربوا

  ].386: ر[

  .من تربزعلى لبنتني:  باب- 12

أخربنا مالك، عن حيىي بن سعيد، عن حممد بن حيىي بن حبان، :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 145
  :أنه كان يقول: عن عمه واسع بن حبان، عن عبد اهللا بن عمر

لقد : عمر إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فال تستقبل القبلة وال بيت املقدس، فقال عبد اهللا بن 
ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على لبنتني، مستقبال بيت 

يعين : قال مالك. ال أدري واهللا: وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم؟ فقلت. املقدس حلاجته
  .الذي يصلي وال يرتفع عن األرض، يسجد وهو الصق باألرض

]147 ،148 ،2935.[  

  .خروج النساء للرباز:  باب- 13

حدثنا عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن : حدثنا الليث قال:  حدثنا حيىي بن بكري قال- 146
  :عائشة

 أن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم كن خيرجن بالليل إذا تربزن إىل املناصع، وهو صعيد أفيح، فكان 



ساءك، فلم يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل، احجب ن: عمر يقول للنيب صلى اهللا عليه وسلم
فخرجت سودة بنت زمعة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، ليلة من الليايل عشاء، وكانت امرأة طويلة، 

  .أال قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن يرتل احلجاب، فأنزل اهللا آية احلجاب: فناداها عمر
امة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه حدثنا أبو أس: وحدثنا زكرياء قال

  .يعين الرباز: قال هشام). قد أذن أن خترجن يف حاجتكن: (وسلم قال
]4157 ،4939 ،5886.[  

  . باب التربز يف البيوت- 14

ىي حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد اهللا، عن حممد بن حي:  حدثنا إبراهيم بن املنذر قال- 148/ 147
  :بن حبان، عن واسع بن حبان، عن عبد اهللا بن عمر قال

 ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجيت، فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقضي حاجته، 
  .مستدبر القبلة، مستقبل الشأم

أخربنا حيىي، عن حممد بن حيىي : حدثنا يزيد بن هارون قال:  حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال-) 148(
  :أن عبد اهللا بن عمر أخربه قال: أن عمه واسع بن حبان أخربه: بن حبان

 لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا، فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاعدا على لبنتني، مستقبل 
  .بيت املقدس

  ].145: ر[

  .االستنجاء باملاء:  باب- 15

دثنا شعبة، عن أيب معاذ، وامسه عطاء بن أيب ح:  حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد امللك قال- 149
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج حلاجته، أجيء أنا : مسعت أنس بن مالك يقول: ميمونة، قال

  .وغالم، ومعنا إداوة من ماء، يعين يستنجي به
]150 ،151 ،214 ،478.[  

  .من محل املاء معه لطهوره:  باب- 16

  يكم صاحب النعلني والطهور والوساد؟أليس ف: وقال أبو الدرداء
  :حدثنا شعبة، عن أيب معاذ، هو عطاء بن أيب ميمونة، قال:  حدثنا سليمان بن حرب قال- 150

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج حلاجته، تبعه أنا وغالم منا، معنا إداوة :  مسعت أنسا يقول



  .من ماء
  ].149: ر[

  . املاء يف االستنجاءمحل العرتة مع:  باب- 17

  :حدثنا شعبة، عن عطاء بن أيب ميمونة: حدثنا حممد بن جعفر قال:  حدثنا حممد بن بشار قال- 151
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخل اخلالء، فأمحل أنا وغالم إداوة من :  مسع أنس بن مالك يقول
  .ماء وعرتة، يستنجي باملاء

  .عصا عليه زج: العرتة. تابعه النضر وشاذان عن شعبة
  ].149: ر[

  .النهي عن االستنجاء باليمني:  باب- 18

حدثنا هشام، هو الدستوائي، عن حيىي بن أيب كثري، عن عبد اهللا :  حدثنا معاذ بن فضالة قال-  152
  :بن أيب قتادة، عن أبيه قال

ء، وإذا أتى اخلالء فال ميس إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف اإلنا: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).ذكره بيمينه، وال يتمسح بيمينه

]153 ،5307.[  

  .ال ميسك ذكره بيمينه إذا بال:  باب- 19

حدثنا األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، عن عبد اهللا بن أيب :  حدثنا حممد بن يوسف قال- 153
  قتادة، عن أبيه،

أحدكم فال يأخذن ذكره بيمينه، وال يستنج بيمينه، وال إذا بال : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).يتنفس يف اإلناء

  ].152: ر[

  .االستنجاء باحلجارة:  باب- 20

حدثنا عمرو بن حيىي بن سعيد بن عمرو املكي، عن جده، :  حدثنا أمحد بن حممد املكي قال- 154
  :عن أيب هريرة قال

ابغين حجارا : (، فكان ال يلتفت، فدنوت منه، فقال اتبعت النيب صلى اهللا عليه وسلم وخرج حلاجته
فأتيته بأحجار بطرف ثيايب، فوضعتها إىل جنبه، ).  وال تأتين بعظم، وال روث- أو حنوه - استنفض ا 



  .وأعرضت عنه، فلما قضى اتبعه ن
]3647.[  

ولكن عبد ليس أبو عبيدة ذكره، : حدثنا زهري، عن أيب إسحاق قال:  حدثنا أبو نعيم قال- 155
  :أنه مسع عبد اهللا يقول: الرمحن بن األسود، عن أبيه

 أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم الغائط، فأمرين أن آتيه بثالثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست 
  ).هذا ركس: (الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته ا، فأخذ احلجرين وألقى الروثة، وقال

  .الوضوء مرة مرة:  باب- 21

حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن :  حدثنا حممد بن يوسف قال- 156
  :عباس قال

  . توضأ النيب صلى اهللا عليه وسلم مرة مرة

  .الوضوء مرتني مرتني:  باب- 22

حدثنا فليح بن سليمان، عن عبد : حدثنا يونس بن حممد قال:  حدثنا حسني بن عيسى قال- 157
  :يب بكر بن عمرو بن حزم، عن عباد بن متيم، عن عبد اهللا بن زيداهللا بن أ

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم توضأ مرتني مرتني

  .الوضوء ثالثا ثالثا:  باب- 23

أن عطاء : حدثين إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب:  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا األويسي قل- 158
  :عثمان أخربهأن محران موىل : بن يزيد أخربه

دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثالث مرار فغسلهما، مث أدخل ميينه يف اإلناء، :  أنه رأى عثمان بن عفان
فمضمض واستنشق، مث غسل وجهه ثالثا، ويديه إىل املرفقني ثالث مرار، مث مسح برأسه، مث غسل 

من توضأ حنو وضوئي : ( وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه: رجليه ثالث  مرار إىل الكعبني، مث قال
  ).هذا، مث صلى ركعتني ال حيدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه

فلما توضأ : ولكن عروة حيدث عن محران: قال ابن شهاب: قال صاحل بن كيسان: وعن إبراهيم قال
ال يتوضأ رجل : (أال أحدثكم حديثا لوال آية ما حدثتكموه، مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

إن {: اآلية: قال عروة). حيسن وضوءه، ويصلي الصالة، إال غفر له ما بينه وبني الصالة حىت يصليها
  .}الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات



]162 ،1832 ،6096.[  

  .االستنثاريف الوضوء:  باب- 24

، عن النيب صلى اهللا وابن عباس رضي اهللا عنهم]. 183، 158: ر. [ذكره عثمان وعبد اهللا بن زيد
  .عليه وسلم
  :أخربين أبو إدريس: أخربنا يونس، عن الزهري قال: أخربنا عبد اهللا قال:  حدثنا عبدان قال- 159

  ).من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر: ( أنه مسع أبا هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
]160.[  
  

  .االستجمار وترا:  باب- 25

  :أخربنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 160
إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه مث لينثر، ومن استجمر : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ري أين فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها يف وضوئه، فإن أحدكم ال يد
  ).باتت يده

  ].159: ر[

  .غسل الرجلني، وال ميسح على القدمني:  باب- 26

حدثنا أبو عوانة، عن أيب بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد اهللا بن :  حدثنا موسى قال- 161
  :عمرو قال

أ  ختلف النيب صلى اهللا عليه وسلم عنا يف سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوض
  .مرتني أو ثالثا). ويل لألعقاب من النار: (ومنسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته

  ].60: ر[

  .املضمضة يف الوضوء:  باب- 27

  .قاله ابن عباس وعبد اهللا بن زيد رضي اهللا عنهم، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ].183، 140: ر[

أخربين عطاء بن يزيد، عن محران :  قالأخربنا شعيب، عن الزهري:  حدثنا أبو اليمان قال-  162
أنه رأى عثمان دعا بوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثالث مرات، مث : موىل عثمان بن عفان



أدخل ميينه يف الوضوء، مث متضمض واستنشق واستنثر، مث غسل وجهه ثالثا ويديه إىل املرفقني ثالثا، مث 
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ حنو وضوئي هذا، :  قالمسح برأسه، مث غسل كل رجل ثالثا، مث

من توضأ حنو وضوئي هذا، مث صلى ركعتني ال حيدث فيهما نفسه، غفر اهللا له ما تقدم من : (وقال
  ).ذنبه
  ].158: ر[

  .غسل األعقاب:  باب- 28

  .وكان ابن سريين يغسل موضع اخلامت إذا توضأ
  :حدثنا حممد بن زياد قال: حدثنا شعبة قال: ل حدثنا آدم بن أيب إياس قا- 163

اسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى :  مسعت أبا هريرة، وكان مير بنا والناس يتوضؤون من املطهرة، قال
  ).ويل لألعقاب من النار: (اهللا عليه وسلم قال

  .غسل الرجلني يف النعلني، وال ميسح على النعلني:  باب- 29

أنه قال : أخربنا مالك، عن سعيد املقربي، عن عبيد بن جريج: هللا بن يوسف قال حدثنا عبد ا- 164
وما هي : يا أبا عبد الرمحن، رأيتك تصنع أربعا مل أر أحدا من أصحابك يصنعها؟ قال: لعبد اهللا بن عمر
تك تصبغ رأيتك ال متس من األركان إال اليمانيني، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأي: يا ابن جريج؟ قال

قال عبد . بالصفرة، ورأيتك إذا كنت مبكة أهل الناس إذا رأوا اهلالل ومل ل أنت حىت كان يوم التروية
فإين : فإين مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميس إال اليمانيني، وأما النعال السبتية: أما األركان: اهللا

 ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلبس النعل اليت
فإين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصبغ ا، فأنا أحب أن أصبغ ا، وأما : وأما الصفرة
  .فإين مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهل حىت تنبعث به راحلته: اإلهالل

  ].1529، 1443: ، وانظر5513[

  . الوضوء والغسلالتيمن يف:  باب- 30

حدثنا خالد، عن حفصة بنت سريين، عن أم عطية : حدثنا إمساعيل قال:  حدثنا مسدد قال-  165
  ).ابدأن مبيامنها ومواضع الوضوء منها: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم هلن يف غسل ابنته: قالت
]1195 - 1204.[  

مسعت أيب، عن : أشعث بن سليم قالأخربين : حدثنا شعبة قال:  حدثنا حفص بن عمر قال- 166



  :مسروق، عن عائشة قالت
  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعجبه التيمن يف تنعله وترجله وطهوره، ويف شأنه كله

]416 ،5065 ،5516 ،5582.[  

  .التماس الوضوء إذا حانت الصالة:  باب- 31

  .يممحضرت الصبح، فالتمس املاء فلم يوجد، فرتل الت: وقالت عائشة
  ].327: ر[

أخربنا مالك، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أنس :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال-  167
  :بن مالك أنه قال

 رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحانت صالة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم جيدوه، فأيت 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك اإلناء يده، وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول 

  .فرأيت املاء ينبع من حتت أصابعه، حىت توضؤوا من عند آخرهم: الناس أن يتوضؤوا منه، قال
]192 ،197 ،3379 - 3382.[  

  .املاء الذي يغسل به شعر اإلنسان:  باب- 32

ؤر الكالب وممرها يف املسجد، وقال وس. أن يتخذ منها اخليوط واحلبال: وكان عطاء ال يرى به بأسا
: هذا الفقه بعينه، يقول اهللا تعاىل: وقال سفيان. إذا ولغ يف إناء ليس له وضوء غريه يتوضأ به: الزهري
  .وهذا ماء، ويف النفس منه شيء، يتوضأ به ويتيمم/. 6: املائدة/} فلم جتدوا ماء فتيمموا{

  :ائيل، عن عاصم، عن ابن سريين قالحدثنا إسر:  حدثنا مالك بن إمساعيل قال- 168
. عندنا من شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم، أصبناه من قبل أنس، أو من قبل أهل أنس:  قلت لعبيدة

  .ألن تكون عندي شعرة منه أحب إيل من الدنيا وما فيها: فقال
ن ابن عون، حدثنا عباد، ع: أخربنا سعيد بن سليمان قال:  حدثنا حممد بن عبد الرحيم قال- 169

  :عن ابن سريين، عن أنس
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا حلق رأسه، كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره

  : حدثنا عبد اهللا بن يوسف، عن مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة قال- 170
  ). أحدكم فليغسله سبعاإذا شرب الكلب يف إناء: ( إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

مسعت أيب، عن : حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار: أخربنا عبد الصمد:  حدثنا إسحاق- 171
  :أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



أن رجال رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه، فجعل يغرف له به حىت أرواه، فشكر  (
  ). له فأدخله اجلنةاهللا
]2234 ،2334 ،5663.[  

حدثين محزة بن عبد اهللا، : حدثنا أيب، عن يونس، عن ابن شهاب قال:  وقال أمحد بن شبيب- 172
  :عن أبيه قال

 كانت الكالب تبول، وتقبل وتدبر يف املسجد، يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلم يكونوا 
  .يرشون شيئا من ذلك

حدثنا شعبة، عن ابن أيب السفر، عن الشعيب، عن عدي بن حامت : ثنا حفص بن عمر قال حد-  173
  :قال

إذا أرسلت كلبك املعلم فقتل فكل، وإذا أكل فال تأكل، فإمنا : ( سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
 كلبك ومل فال تأكل فإمنا مسيت على: (أرسل كليب فأجد معه كلبا آخر؟ قال: قلت). أمسكه على نفسه
  ).تسم على كلب آخر

]1949 ،5158  - 5160 ،5166 - 5169 ،6962.[  

  .من القبل والدبر: من مل ير الوضوء إال من املخرجني:  باب- 33

  /.6: املائدة/} أو جاء أحد منكم من الغائط{: وقول اهللا تعاىل
وقال جابر بن عبد . ضوء يعيد الو- فيمن خيرج من دبره الدود، أو من ذكره حنو القملة -وقال عطاء 

إن أخذ من شعره وأظفاره، أو : وقال احلسن. إذا ضحك يف الصالة أعاد الصالة ومل يعد الوضوء: اهللا
  .ال وضوء إال من حدث: وقال أبو هريرة. خلع خفيه فال وضوء عليه

فه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فرت: ويذكر عن جابر
وقال . ما زال املسلمون يصلون يف جراحام: وقال احلسن. الدم، فركع وسجد ومضى يف صالته

وعصر ابن عمر بثرة، فخرج منها . ليس يف الدم وضوء: طاووس، وحممد بن علي، وعطاء، وأهل احلجاز
ليس : تجموقال ابن عمر، واحلسن فيمن حي. وبزق ابن أيب أوىف دما فمضى يف صالته. الدم ومل يتوضأ

  .عليه إال غسل حمامجه
  :حدثنا ابن أيب ذئب، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة قال:  حدثنا آدم بن أيب إياس قال- 174

ال يزال العبد يف الصالة، ما كان يف املسجد ينتظر الصالة، ما مل : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .الصوت، يعين الضرطة:  قالما احلدث يا أبا هريرة؟: فقال رجل أعجمي). حيدث



حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عباد بن متيم، عن عمه، عن النيب :  حدثنا أبو الوليد قال- 175
  :صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا (
  ].137: ر[

على الثوري، عن حممد حدثنا جرير، عن األعمش، عن منذر أيب ي:  حدثنا قتيبة بن سعيد قال-  176
  :ابن احلنفية قال
كنت رجال مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأمرت املقداد بن :  قال علي

  ).فيه الوضوء: (األسود فسأله، فقال
  .ورواه شعبة عن األعمش

  ].132: ر[
أن : اء بن يسار أخربهأن عط: حدثنا شيبان، عن حيىي، عن أيب سلمة:  حدثنا سعد بن حفص- 177

  :زيد بن خالد أخربه
يتوضأ كما يتوضأ : أرأيت إذا جامع فلم مين؟ قال عثمان:  أنه سأله عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قلت

فسألت عن ذلك عليا، . مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال عثمان. للصالة، ويغسل ذكره
  .اهللا عنهم، فأمروه بذلكوالزبري، وطلحة، وابن أيب كعب، رضي 

  ].289: ، وانظر288[
أخربنا شعبة، عن احلكم، عن ذكوان أيب صاحل، عن : أخربنا النضر قال:  حدثنا إسحاق قال- 178

  :أيب سعيد اخلدري
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسل إىل رجل من األنصار، فجاء ورأسه يقطر، فقال النيب صلى اهللا 

إذا أعجلت أو قحطت : (نعم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال). نا أعجلناكلعل: (عليه وسلم
  ).فعليك الوضوء
  ).الوضوء: (ومل يقل غندر وحيىي عن شعبة: حدثنا شعبة، قال أبو عبد اهللا: تابعه وهب قال

  .الرجل يوضيء صاحبه:  باب- 34

 عن حيىي، عن موسى بن عقبة، عن كريب أخربنا يزيد بن هارون،:  حدثين حممد بن سالم قال- 179
  :موىل ابن عباس، عن أسامة بن زيد
ملا أفاض من عرفة، عدل إىل الشعب، فقضى حاجته، قال أسامة :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  ).املصلى أمامك: (يا رسول اهللا، أتصلي؟ فقال: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: بن زيد
  ].139: ر[

أخربين سعد : مسعت حيىي بن سعيد قال: حدثنا عبد الوهاب قال: ا عمرو بن علي قال حدثن- 180
  :أن نافع بن جبري بن مطعم أخربه: بن إبراهيم

أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه :  أنه مسع عروة بن املغرية بن شعبة حيدث عن املغرية بن شعبة
 يصب املاء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه، وسلم يف سفر، وأنه ذهب حلاجة له، وأن مغرية جعل

  .ومسح رأسه، ومسح على اخلفني
]200 ،203 ،356 ،381 ،2761 ،4159 ،5462 ،5463.[  

  .قراءة القرآن بعد احلدث وغريه:  باب- 35

وقال محاد عن . ال بأس بالقراءة يف احلمام، وبكتب الرسالة على غري وضوء: وقال منصور عن إبراهيم
  .إن كان عليهم إزار فسلم، وإال فال تسلم: إبراهيم
أن عبد : حدثين مالك، عن خمرمة بن سليمان، عن كريب موىل ابن عباس:  حدثنا إمساعيل قال- 181

  :اهللا بن عباس أخربه
 أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهي خالته، فاضطجعت يف عرض الوسادة، 

لى اهللا عليه وسلم وأهله يف طوهلا، فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حىت إذا واضطجع رسول اهللا ص
انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجلس ميسح النوم 

ضأ منها عن وجهه بيده، مث قرأ العشر اآليات اخلوامت من سورة آل عمران، مث قام إىل شن معلقة، فتو
فقمت فصنعت مثل ما صنع، مث ذهبت إىل فقمت إىل : قال ابن عباس. فأحسن وضوءه، مث قام يصلي

جنبه، فوضع يده اليمىن على رأسي، وأخذ بأذين اليمىن يفتلها، فصلى ركعتني، مث ركعتني، مث ركعتني، 
م فصلى ركعتني خفيفتني، مث ركعتني، مث ركعتني، مث ركعتني، مث أوتر، مث اضطجع حىت أتاه املؤذن، فقا

  .مث خرج فصلى الصبح
  ].117: ر[

  .من مل يتوضأ إال من الغشي املثقل:  باب- 36

حدثين مالك، عن هشام بن عروة، عن امرأته فاطمة، عن جدا أمساء :  حدثنا إمساعيل قال- 182
  :بنت أيب بكر أا قالت

شمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي  أتيت عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم حني خسفت ال



: آية؟ فأشارت: سبحان اهللا، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها حنو السماء، وقالت: قائمة تصلي، فقلت
أي نعم، فقمت حىت جتالين الغشي، وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول اهللا صلى اهللا 

ن شيء كنت مل أره إال قد رأيته يف مقامي هذا، حىت اجلنة ما م: (عليه وسلم محد اهللا وأثىن عليه، مث قال
 ال أدري أي ذلك - فتنة الدجال -  أو قريبا من -والنار، ولقد أوحي إيل أنكم تفتنون يف القبور مثل 

 ال أدري أي ذلك -ما علمك ذا الرجل؟ فأما املؤمن أو املوقن :  يؤتى أحدكم فيقال- قالت أمساء 
من :  هو حممد رسول اهللا، جاءنا بالبينات واهلدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال: فيقول-قالت أمساء 

ال :  فيقول-  ال أدري أي ذلك قالت أمساء -صاحلا، فقد علمنا إن كنت ملؤمنا، وأما املنافق أو املرتاب 
  ).أدري، مسعت الناس يقولون شيئا فقلته

  ].86: ر[

  .مسح الرأس كله:  باب- 37

  /.6: املائدة/} وامسحوا برؤوسكم{: لقول اهللا تعاىل
أجيزىء أن ميسح بعض الرأس؟ : املرأة مبرتلة الرجل، متسح على رأسها، وسئل مالك: وقال ابن املسيب

  .فاحتج حبديث عبد اهللا بن زيد
  :أخربنا مالك، عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 183

أتستطيع أن تريين كيف كان رسول اهللا صلى :  بن زيد، وهو جد عمرو بن حيىي أن رجال قال لعبد اهللا
نعم، فدعا مباء، فأفرغ على يديه فغسل مرتني، مث مضمض : اهللا عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد اهللا بن زيد

فأقبل واستنثر ثالثا، مث غسل وجهه ثالثا، مث غسل يديه مرتني مرتني إىل املرفقني، مث مسح رأسه بيديه، 
  .ما وأدبر، بدأ مبقدم رأسه حىت ذهب ما إىل قفاه، مث ردمها إىل املكان الذي بدأ منه، مث غسل رجليه

]184 ،188 ،189 ،194 ،196.[  

  .غسل الرجلني إىل الكعبني:  باب- 38

  :حدثنا وهيب، عن عمرو، عن أبيه:  حدثنا موسى قال- 184
 زيد، عن وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلم، فدعا بتور سأل عبد اهللا بن:  شهدت عمرو بن أيب حسن

من ماء، فتوضأ هلم وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلم فأكفأ على يده من التور، فغسل يديه ثالثا، مث 
أدخل يده يف التور، فمضمض واستنشق واستنثر، ثالث غرفات، مث أدخل يده فغسل وجهه ثالثا، مث 

 مث أدخل يده فمسح رأسه، فأقبل ما وأدبر مرة واحدة، مث غسل رجليه غسل يديه مرتني إىل املرفقني،
  .إىل الكعبني



  ].183: ر[

  .استعمال فضل وضوء الناس:  باب- 39

  .وأمر جرير بن عبد اهللا أهله أن يتوضؤوا بفضل سواكه
  :مسعت أبا جحيفة يقول: حدثنا احلكم قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا آدم قال- 185

ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باهلاجرة، فأيت بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من  خرج علين
فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النيب صلى اهللا عليه وسلم الظهر ركعتني، والعصر ركعتني، وبني 

  .يديه عرتة
 ومج فيه، مث قال دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه،: وقال أبو موسى

  ).اشربا منه، وأفرغا على وجوهكما وحنوركما: (هلما
: ، وانظر5521، 5449، 3373، 3360، 607، 479، 477، 473، 369[

193 ،608.[  
حدثنا أيب، عن صاحل، : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال- 186

وهو الذي مج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : ربيع قالأخربين حممود بن ال: عن ابن شهاب قال
  :وقال عروة، عن املسور وغريه، يصدق كل واحد منهما صاحبه. وجهه وهو غالم من بئرهم

  . وإذا توضأ النيب صلى اهللا عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه
  ].2581، 77: ر[

مسعت السائب بن : ن إمساعيل، عن اجلعد قالحدثنا حامت ب:  حدثنا عبد الرمحن بن يونس قال- 187
  :يزيد يقول

يا رسول اهللا، إن ابن أخيت وجع، فمسح رأسي :  ذهبت يب خاليت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت
ودعا يل بالربكة، مث توضأ، فشربت من وضوئه، مث قمت خلف ظهره، فنظرت إىل خامت النبوة بني 

  .كتفيه، مثل زر احلجلة
]3347، 3348 ،5346 ،5991.[  

  .من مضمض واستنشق من غرفة واحدة:  باب- 40

حدثنا عمرو بن حيىي، عن أبيه، عن عبد اهللا : حدثنا خالد بن عبد اهللا قال:  حدثنا مسدد قال- 188
  :بن زيد

 من كف واحدة، ففعل - أو مضمض واستنشق - أنه أفرغ من اإلناء على يديه فغسلهما، مث غسل 



سل يديه إىل املرفقني مرتني مرتني، ومسح برأسه، ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إىل ذلك ثالثا، فغ
  .هكذا وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الكعبني، مث قال

  ].183: ر[

  .مسح الرأس مرة:  باب- 41

  :حدثنا عمرو بن حيىي، عن أبيه قال: حدثنا وهيب قال:  حدثنا سليمان بن حرب قال- 189
فدعا بتور من :  عمرو بن أيب حسن، سأل عبد اهللا بن زيد عن وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلم شهدت

ماء فتوضأ هلم، فكفأ على يديه فغسلهما ثالثا، مث أدخل يده يف اإلناء، فمضمض واستنشق واستنثر 
اإلناء، فغسل ثالثا، بثالث غرفات من ماء، مث أدخل يده يف اإلناء، فغسل وجهه ثالثا، مث أدخل يده يف 

يديه إىل املرفقني مرتني مرتني، مث أدخل يده يف اإلناء فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر ما، مث أدخل يده 
  .يف اإلناء فغسل رجليه
  .مسح رأسه مرة: حدثنا وهيب قال: وحدثنا موسى قال

  ].183: ر[

  .وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء املرأة:  باب- 42

  .ميم، ومن بيت نصرانيةوتوضأ عمر باحل
  :أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر أنه قال:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 190

  . كان الرجال والنساء يتوضؤون يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجيعا

  .صب النيب صلى اهللا عليه وسلم وضوءه على املغمى عليه:  باب- 43

  :مسعت جابرا يقول: حدثنا شعبة، عن حممد بن املنكدر قال: الوليد قال حدثنا أبو - 191
 جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعودين، وأنا مريض ال أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، 

  .يا رسول اهللا ملن املرياث؟ إمنا يرثين كاللة، فرتلت آية الفرائض: فعقلت، فقلت
]4301 ،5327 ،5340 ،5352 ،6344، 6362 ،6879.[  

  .الغسل والوضوء يف املخضب والقدح واخلشب واحلجارة:  باب- 44

  :عن أنس قال: حدثنا محيد:  حدثنا عبد اهللا بن منري، مسع عبد اهللا بن بكر قال- 192
 حضرت الصالة، فقام من كان قريب الدار إىل أهله، وبقي قوم، فأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كم كنتم؟ :  فيه ماء، فصغر املخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم، قلنامبخضب من حجارة



  .مثانني وزيادة: قال
  ].167: ر[

  :حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى:  حدثنا حممد بن العالء قال- 193
  .ج فيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه، وم

  ].185: ، وانظر4073[
حدثنا عمرو بن أيب حيىي، عن : حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة قال:  حدثنا أمحد بن يونس قال-  194

  :أبيه، عن عبد اهللا بن زيد قال
 أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخرجنا له ماء يف تور من صفر، فتوضأ، فغسل وجهه ثالثا، 

  .ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر، وغسل رجليهويديه مرتني مرتني، 
  ].183: ر[

  :أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة: أخربنا شعيب، عن الزهري، قال:  حدثنا أبو اليمان قال- 195
ملا ثقل النيب صلى اهللا عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه يف أن ميرض يف :  أن عائشة قالت

 النيب صلى اهللا عليه وسلم بني رجلني، ختط رجاله يف األرض، بني عباس ورجل بييت، فأذن له، فخرج
هو : قال. ال: أتدري من الرجل اآلخر؟ قلت: فأخربت عبد اهللا بن عباس فقال: قال عبيد اهللا. آخر
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال بعد ما دخل بيته واشتد : وكانت عائشة رضي اهللا عنها حتدث. علي
وأجلس يف خمضب ). هريقوا علي من سبع قرب، مل حتلل أوكيتهن، لعلي أعهد إىل الناس (:وجعه

أن قد : (حلفصة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث طفقنا نصب عليه تلك، حىت طفق يشري إلينا
  .مث خرج إىل الناس). فعلنت
]633 ،634 ،647 ،650 ،651 ،655 ،680 ،681 ،684 ،2448 ،

2932 ،3204 ،4178 ،4180 ،5384 ،6873.[  

  .الوضوء من التور:  باب- 45

  :حدثين عمرو بن حيىي، عن أبيه قال: حدثنا سليمان قال:  حدثنا خالد بن خملد قال- 196
أخربين كيف رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم :  كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد اهللا بن زيد

يه، فغسلهما ثالث مرار، مث أدخل يده يف التور، فمضمض يتوضأ؟ فدعا بتور من ماء، فكفأ على يد
واستنثر ثالث مرات من غرفة واحدة، مث أدخل يده فاغترف ا، فغسل وجهه ثالث مرات، مث غسل 
: يديه إىل املرفقني مرتني مرتني، مث أخذ بيده ماء فمسح رأسه، فأدبر به وأقبل، مث غسل رجليه، فقال



  .ليه وسلم يتوضأهكذا رأيت النيب صلى اهللا ع
  ].183: ر[

  :حدثنا محاد، عن ثابت، عن أنس:  حدثنا مسدد قال- 197
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأيت بقدح رحراح، فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه 

لسبعني فحزرت من توضأ، ما بني ا: فجعلت أنظر إىل املاء ينبع من بني أصابعه، قال أنس: فيه، قال أنس
  .إىل الثمانني

  ].167: ر[

  .الوضوء باملد:  باب- 46

  :حدثين ابن جرب قال: حدثنا مسعر قال:  حدثنا أبو نعيم قال- 198
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يغسل، أو كان يغتسل، بالصاع إىل مخسة أمداد، :  مسعت أنسا يقول

  .ويتوضأ باملد

  .املسح على اخلفني:  باب- 47

حدثين أبو النصر، عن أيب : حدثين عمرو: نا أصبغ بن الفرج املصري، عن ابن وهب قال حدث- 199
  :سلمة بن عبد الرمحن، عن عبد اهللا بن عمر، عن سعيد بن أيب وقاص، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  . أنه مسح على اخلفني
 النيب صلى اهللا عليه نعم، إذا حدثك شيئا سعد، عن: سأل عمر عن ذلك فقال: وأن عبد اهللا بن عمر

  .وسلم، فال تسأل عنه غريه
  .حنوه: أن سعدا، فقال عمر لعبد اهللا: أن أبا سلمة أخربه: أخربين أبو النضر: وقال موسى بن عقبة

حدثنا الليث، عن حيىي بن سعيد، عن سعد بن إبراهيم، :  حدثنا عمرو بن خالد احلراين قال- 200
  :رية، عن أبيه املغرية بن شعبة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعن نافع بن جبري، عن عروة بن املغ

 أنه خرج حلاجته، فأتبعه املغرية بإداوة فيها ماء، فصب عليه حني فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على 
  .اخلفني
  ].180: ر[

 حدثنا شيبان، عن حيىي، عن أيب سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمية:  حدثنا أبو نعيم قال- 201
  :الضمري

  .أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم ميسح على اخلفني:  أن أباه أخربه



  .وتابعه حرب بن شداد، وأبان، عن حيىي
أخربنا األوزاعي، عن حيىي، عن أيب سلمة، عن جعفر : أخربنا عبد اهللا قال:  حدثنا عبدان قال-  202

  .سح على عمامتهرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم مي: بن عمرو، عن أبيه قال
  .رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم: وتابعه معمر، عن حيىي، عن أيب سلمة، عن عمرو قال

  .إذا أدخل رجليه ومها طاهرتان:  باب- 48

  :حدثنا زكرياء، عن عامر، عن عروة بن املغرية، عن أبيه قال:  حدثنا أبو نعيم قال- 203
دعهما، فإين أدخلتهما : (فأهويت ألنزع خفيه، فقال كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، 

  .فمسح عليهما). طاهرتني
  ].180: ر[

  .من مل يتوضأ من حلم الشاة والسويق:  باب- 49

  .وأكل أبو بكر وعمر وعثمان، رضي اهللا عنهم، فلم يتوضؤوا
، عن عبد أخربنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 204

  :اهللا بن عباس
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكل كتف شاة، مث صلى فلم يتوضأ

]5089.[  
أخربين جعفر بن : حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال:  حدثنا حيىي بن بكري قال-  205

  :عمرو بن أمية
ف شاة، فدعي إىل الصالة، فألقى أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيتز من كت:  أن أباه أخربه

  .السكني، فصلى ومل يتوضأ
]643 ،2765 ،5092 ،5106 ،5146.[  

  .من مضمض من السويق ومل يتوضأ:  باب- 50

أخربنا مالك، عن حيىي بن سعيد، عن بشري بن يسار موىل بين :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 206
  :أن سويد بن النعمان أخربه: حارثة

ع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام خيرب، حىت إذا كانوا بالصهباء، وهي أدىن خيرب،  أنه خرج م
فصلى العصر، مث دعا باألزواد، فلم يؤت إال بالسويق، فأمر به فثري، فأكل رسول اهللا صلى اهللا عليه 



  .وسلم وأكلنا، مث قام إىل املغرب، فمضمض ومضمضنا، مث صلى ومل يتوضأ
]212 ،2819 ،3941 ،3959 ،5069 ،5075 ،5139.[  

  :أخربين عمرو، عن بكري، عن كريب، عن ميمونة: أخربنا ابن وهب قال:  حدثنا أصبغ قال- 207
  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أكل عندها كتفا، مث صلى ومل يتوضأ

  .هل ميضمض من اللنب:  باب- 51

عقيل، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن حدثنا الليث، عن :  حدثنا حيىي بن بكري، وقتيبة قاال-  208
  :عبد اهللا بن عتبة، عن ابن عباس

  ).إن له دمسا: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شرب لبنا، فمضمض وقال
  ].5286. [تابعه يونس، وصاحل بن كيسان، عن الزهري

  .الوضوء من النوم، ومن مل ير من النعسة والنعستني، أو اخلفقة وضوءا:  باب- 52 

  :أخربنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 209
إذا نعس أحدكم وهو يصلي قلريقد، حىت يذهب عنه النوم، : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، ال يدري لعله يستغفر فيسب نفسه
  حدثنا أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس،: نا عبد الوارثحدث:  حدثنا أبو معمر قال- 210

  ).إذا نعس أحدكم يف الصالة فلينم، حىت يعلم ما يقرأ: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .الوضوء من غري حدث:  باب-53 

: قال). ح(مسعت أنسا : حدثنا سفيان، عن عمرو بن عامر قال:  حدثنا حممد بن يوسف قال- 211
  :حدثين عمرو بن عامر، عن أنس قال: حدثنا حيىي، عن سفيان قال: دد قالوحدثنا مس

جيزىء أحدنا : كيف كنتم تصنعون؟ قال: قلت.  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ عند كل صالة
  .الوضوء ما مل حيدث

 بن أخربين بشري: حدثين حيىي بن سعيد قال: حدثنا سليمان قال:  حدثنا خالد بن خملد قال- 212
  :أخربين سويد بن النعمان قال: يسار قال

 خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام خبري، حىت إذا كنا بالصهباء، صلى لنا رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا باألطعمة، فلم يؤت إال بالسويق، فأكلنا وشربنا، مث قام النيب صلى 

  .رب، فمضمض، مث صلى لنا املغرب ومل يتوضأاهللا عليه وسلم إىل املغ
  ].206: ر[



  .من الكبائر أن ال يستتر من بوله:  باب- 54

  :حدثنا جرير، عن منصور، عن جماهد، عن ابن عباس قال:  حدثنا عثمان قال- 213
 مر النيب صلى اهللا عليه وسلم حبائط من حيطان املدينة، أو مكة، فسمع صوت إنسانني يعذبان يف 

بلى، كان أحدمها ال : (مث قال). يعذبان وما يعذبان يف كبري: (مها، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمقبور
مث دعا جبريدة، فكسرها كسرتني، فوضع على كل قرب ). يستتر من بوله، وكان اآلخر ميشي بالنميمة

إىل أن : أو.  مل تيبسالعله أن خيفف عنهما ما: (يا رسول اهللا، مل فعلت هذا؟ قال: منهما كسرة، فقيل له
  ).ييبسا
]215 ،1295 ،1312 ،5705 ،5708.[  

  .ما جاء يف غسل البول:  باب- 55

  .ومل يذكر سوى بول الناس). كان ال يستتر من بوله: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لصاحب القرب
:  بن القاسم قالحدثين روح: حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال:  حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال- 214

  :حدثين عطاء بن أيب ميمونة، عن أنس بن مالك قال
  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا تربز حلاجته، أتيته مباء فيغسل به

  ].149: ر[
حدثنا األعمش، عن جماهد، عن : حدثنا حممد بن خازم قال:  حدثنا حممد بن املثىن قال- 215

  :طاوس، عن ابن عباس قال
إما ليعذبان، وما يعذبان يف كبري، أما أحدمها فكان ال : (صلى اهللا عليه وسلم بقربين، فقال مر النيب 

مث أخذ جريدة رطبة، فشقها نصفني، فغرز يف كل ). يستتر من البول، وأما اآلخر فكان ميشي بالنميمة
  ).العله خيفف عنهما ما مل ييبس: (يا رسول اهللا، مل فعلت هذا؟ قال: قالوا. قرب واحدة
  ).يستتر من بوله: (مثله: مسعت جماهدا: حدثنا األعمش قال: وحدثنا وكيع قال: قال ابن املثىن

  ].213: ر[

ترك النيب صلى اهللا عليه وسلم والناس األعرايب حىت فرغ من بوله يف :  باب- 56

  .املسجد

  :أخربنا إسحق، عن أنس بن مالك: حدثنا مهام:  حدثنا موسى بن إمساعيل قال- 216
حىت إذا فرغ، دعا مباء فصبه ). دعوه: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى أعرابيا يبول يف املسجد، فقال



  .عليه
  ].218، 217: ، وانظر5679، 219[

  .صب املاء على البول يف املسجد:  باب- 57

هللا بن عتبة أخربين عبيد اهللا بن عبد ا: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان قال- 217
  :بن مسعود

دعوه : (قام أعرايب فبال يف املسجد، فتناوله الناس، فقال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم:  أن أبا هريرة قال
  ).وهريقوا على بوله سجال من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإمنا بعثتم ميسرين، ومل تبعثوا معسرين

  ].216: ، وانظر5777[
مسعت أنس بن مالك، عن : أخربنا حيىي بن سعيد قال: ربنا عبد اهللا قالأخ:  حدثنا عبدان قال- 218

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ].217، 216: ر[

  .يهرق املاء على البول:  باب- 58

  :مسعت أنس بن مالك قال: وحدثنا سليمان، عن حيىي بن سعيد قال:  حدثنا خالد قال- 219
ره الناس، فنهاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما قضى بوله،  جاء أعرايب، فبال يف طائفة املسجد، فزج

  .أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بذنوب من ماء، فأهريق عليه
  ].216: ر[

  .بول الصبيان:  باب- 59

أخربنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 220
  :املؤمنني أا قالت

  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصيب، فبال على ثوبه، فدعا مباء فأتبعه إياه أيت
]5151 ،5656 ،5994.[  

أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 221
 اهللا صلى اهللا عليه أا أتت بابن هلا صغري، مل يأكل الطعام، إىل رسول: عتبة، عن أم قيس بنت حمصن

وسلم، فأجلسه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجره، فبال على ثوبه، فدعا مباء، فنضحه ومل 
  .يغسله



  .البول قائما وقاعدا:  باب- 60

  :حدثنا شعبة، عن األعمش، عن أيب وائل، عن حذيفة قال:  حدثنا آدم قال- 222
  .فبال قائما، مث دعا مباء، فجئته مباء فتوضأ أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم سباطة قوم، 

]223 ،224 ،2339.[  

  .البول عند صاحبه، والتستر باحلائط:  باب- 61

  :حدثنا جرير، عن منصور، عن أيب وائل، عن حذيفة قال:  حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال- 223
ئط، فقام كما يقوم أحدكم،  رأيتين أنا والنيب صلى اهللا عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حا

  .فبال، فانتبذت منه، فأشار إيل فجئته، فقمت عند عقبه حىت فرغ
  ].222: ر[

  .البول عند سباطة قوم:  باب- 62

  :حدثنا شعبة، عن منصور، عن أيب وائل قال:  حدثنا حممد بن عرعرة قال- 224
ان إذا أصاب ثوب أحدهم إن بين إسرائيل، ك:  كان أبو موسى األشعري يشدد يف البول، ويقول

  .ليته أمسك، أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سباطة قوم، فبال قائما: قرضه، فقال حذيفة
  ].222: ر[

  .غسل الدم:  باب- 63

  :حدثنا حيىي، عن هشام قال:  حدثنا حممد بن املثىن قال- 225
أرأيت إحدانا حتيض يف : سلم فقالتجاءت امرأة النيب صلى اهللا عليه و:  حدثتين فاطمة، عن أمساء قالت

  ).حتته، مث تقرصه باملاء، وتنضحه، وتصلي فيه: (الثوب، كيف تصنع؟ قال
]301.[  

  :حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: حدثنا أبو معاوية:  حدثنا حممد قال- 226
ل اهللا، إين امرأة أستحاض يا رسو:  جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت
ال، إمنا ذلك عرق، وليس حبيض، فإذا : (فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مث توضئي : (وقال أيب: قال). أقبلت حيضتك فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم مث صلي
  ).لكل صالة، حىت جييء ذلك الوقت

]300 ،314 ،319 ،324[.  



  .غسل املين وفركه، وغسل ما يصيب من املرأة:  باب- 64

أخربنا عمرو بن ميمون اجلزري، عن سليمان : أخربنا عبد اهللا قال:  حدثنا عبدان قال-  227/228
  :بن يسار، عن عائشة قالت

  . كنت أغسل اجلنابة من ثوب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيخرج إىل الصالة، وإن بقع املاء يف ثوبه
  ).ح(مسعت عائشة : حدثنا عمرو، عن سليمان قال: حدثنا يزيد قال:  حدثنا قتيبة قال-) 228 (

  :حدثنا عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار قال: حدثنا عبد الواحد قال: وحدثنا مسدد قال
كنت أغسله من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  سألت عائشة عن املين يصيب الثوب فقالت

  ].230، 229. [بقع املاء: رج إىل الصالة، وأثر الغسل يف ثوبهفيخ

  .إذا غسل اجلنابة أو غريها ومل يذهب أثره:  باب- 65

  :حدثنا عمرو بن ميمون قال: حدثنا عبد الواحد قال:  حدثنا موسى قال-  229/230
 ثوب رسول اهللا كنت أغسله من: قالت عائشة: يف الثوب تصيبه اجلنابة، قال:  سألت سليمان بن يسار

  .بقع املاء: صلى اهللا عليه وسلم، مث خيرج إىل الصالة، وأثر الغسل فيه
حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران، عن : حدثنا زهري قال:  حدثنا عمرو بن خالد قال- ) 230(

  :سليمان بن يسار، عن عائشة
  .بقعة أو بقعا أا كانت تغسل املين من ثوب النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث أراه فيه 

  ].227: ر[

  .أبوال اإلبل والدواب والغنم ومرابضها:  باب- 66

  .ههنا ومث سواء: وصلى أبو موسى يف دار الربيد والسرقني، والربية إىل جنبه، فقال
  :حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس قال:  حدثنا سليمان بن حرب قال- 231

نة، فاجتووا املدينة، فأمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم بلقاح، وأن يشربوا من  قدم أناس من عكل أو عري
أبواهلا وألباا، فانطلقوا، فلما صحوا، قتلوا راعي النيب صلى اهللا عليه وسلم، واستاقوا النعم، فجاء اخلرب 

لهم، ومسرت يف أول النهار، فبعث يف آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء م، فأمر فقطع أيديهم وأرج
فهؤالء سرقوا وقتلوا، وكفروا بعد : قال أبو قالبة. أعينهم، وألقوا يف احلرة، يستسقون فال يسقون

  .إميام، وحاربوا اهللا ورسوله
]1430 ،2855 ،3956 ،3957 ،4334 ،5361 ،5362 ،5395 ،6417 



- 6420 ،6503.[  
  :يزيد بن محيد، عن أنس قالأخربنا أبو التياح : حدثنا شعبة قال:  حدثنا آدم قال- 232

  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي، قبل أن يبىن املسجد، يف مرابض الغنم
  ].418: ، وانظر419[

  .ما يقع من النجاسات يف السمن واملاء:  باب- 67

ل وقا. ال بأس بريش امليتة: وقال محاد. ال بأس باملاء، ما مل يغريه طعم أو ريح أو لون: وقال الزهري
أدركت ناسا من سلف العلماء، ميتشطون ا، ويدهنون : يف عظام املوتى، حنو الفيل وغريه: الزهري

  .وال بأس بتجارة العاج: وقال ابن سريين وإبراهيم. فيها، وال يرون به بأسا
حدثين مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن :  حدثنا إمساعيل قال-  234/ 233

  :عن ميمونةابن عباس، 
ألقوها وما حوهلا فاطرحوه، : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت يف مسن، فقال

  ).وكلوا مسنكم
حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا : حدثنا معن قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال-) 234(

  :بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن ميمونة
  ).خذوها وما حوهلا فاطرحوه: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت يف مسن، فقال

  .عن ابن عباس، عن ميمونة: حدثنا مالك ما ال أحصيه، يقول: قال معن
]5218 - 5220.[  

أخربنا معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب : أخربنا عبد اهللا قال:  حدثنا أمحد بن حممد قال- 235
  :ريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قاله
كل كلم يكلمه املسلم يف سبيل اهللا، يكون يوم القيامة كهيئتها، إذ طعنت تفجر دما، اللون لون دم،  (

  ).والعرف عرف مسك
  ].36: ، وانظر5213، 2649[
  

  .البول يف املاء الدائم:  باب- 68

أن عبد الرمحن بن هرمز األعرج : ربنا أبو الزنادأخ: أخربنا شعيب قال:  حدثنا أبو اليمان قال-  236
  :حدثه



وبإسناده ). حنن اآلخرون السابقون: (أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:  أنه مسع أبا هريرة
  ).ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري، مث يغتسل فيه: (قال
]836 ،2797 ،6250 ،6493.[  

  .ي على ظهر املصلي قذر أو جيفة، مل تفسد عليه صالتهإذا ألق:  باب- 69

: إذا رأى يف ثوبه دما، وهو يصلي، وضعه ومضى يف صالته، وقال ابن املسيب والشعيب: وكان ابن عمر
  .إذا صلى ويف ثوبه دم أو جنابة، أو لغري القبلة، أو تيمم فصلى، مث أدرك املاء يف وقته، ال يعيد

خربين أيب، عن شعبة، عن أيب إسحق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد اهللا أ:  حدثنا عبدان قال- 237
  :قال

  ).ح( بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساجد 
حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه، عن : حدثنا شريح بن مسلمة قال: وحدثين أمحد بن عثمان قال: قال

  :ود حدثهأن عبد اهللا بن مسع: حدثين عمرو بن ميمون: أيب إسحق قال
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذا قال بعضهم 

أيكم جييء بسلى جزور بين فالن، فيضعه على ظهر حممد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء : لبعض
ا أنظر ال أغري شيئا، لو به، فنظر حىت سجد النيب صلى اهللا عليه وسلم، ووضعه على ظهره بني كتفيه، وأن

فجعلوا يضحكون وحييل بعضهم على بعض، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : كان يل منعة، قال
) اللهم عليك بقريش: (ساجد ال يرفع رأسه، حىت جاءته فاطمة، فطرحت عن ظهره، فرفع رأسه مث قال

:  يف ذلك البلد مستجابة، مث مسىوكانوا يرون أن الدعوة: ثالث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم، قال
اللهم عليك بأيب جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، (

فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عد رسول اهللا : وعد السابع فلم حنفظه، قال). وعقبة بن أيب معيط
  .درصلى اهللا عليه وسلم صرعى، يف القليب قليب ب

]498 ،2776 ،3014 ،3641 ،3743.[  

  .البزاق واملخاط وحنوه يف الثوب:  باب- 70

وما تنخم : خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم زمن احلديبية، فذكر احلديث: قال عروة، عن املسور ومروان
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم خنامة، إال وقعت يف كف رجل منهم، فدلك ا وجهه وجلده

  .]1608: ر[
  :حدثنا سفيان، عن محيد، عن أنس قال:  حدثنا حممد بن يوسف قال- 238



حدثين محيد : أخربنا حيىي بن أيوب: طوله ابن أيب مرمي قال.  بزق النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ثوبه
  .أنسا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: مسعت: قال
  ].397: ر[

  .سكرال جيوز الوضوء بالنبيذ، وال امل:  باب- 71

  .التيمم أحب إيل من الوضوء بالنبيذ واللنب: وكرهه احلسن وأبو العالية، وقال عطاء
حدثنا الزهري، عن أيب سلمة، عن عائشة، : حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال- 239

  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).كل شراب أسكر فهو حرام (
]5263 ،5264.[  

  .ل املرأة أباها الدم عن وجههغس:  باب- 72

  .امسحوا على رجلي، فإا مريضة: وقال أبو العالية
  أخربنا سفيان بن عيينة، عن أيب حازم،:  حدثنا حممد قال- 240

بأي شيء دووي جرح النيب صلى اهللا :  مسع سهل بن سعد الساعدي، وسأله الناس، وما بيين وبينه أحد
م به مين، كان علي جييء بترسه فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجهه ما بقي أحد أعل: عليه وسلم؟ فقال

  .الدم، فأخذ حصري فأحرق، فحشي به جرحه
]2747 ،2754،2872 ،3847 ،4950 ،5390.[  

  .السواك:  باب- 73

  .بت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فاسنت: وقال ابن عباس
  ].117: ر[

  : زيد، عن غيالن بن جرير، عن أيب بردة، عن أبيه قالحدثنا محاد بن:  حدثنا أبو النعمان قال- 241
أع أع، والسواك يف فيه كأنه :  أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فوجدته يسنت بسواك بيده، يقول

  .يتهوع
  :حدثنا جرير عن منصور، عن أيب وائل، عن حذيفة قال:  حدثنا عثمان قال- 242

  .ن الليل، يشوص فاه بالسواك كان النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذا قام م
]849 ،1085.[  



  .دفع السواك إىل األكرب:  باب- 74

  :حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر:  وقال عفان- 243
أراين أتسوك بسواك، فجاءين رجالن، أحدمها أكرب من اآلخر، : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).كرب، فدفعته إىل األكرب منهما: فناولت السواك األصغر منهما، فقيل يل
  .اختصره نعيم، عن ابن املبارك، عن أسامة، عن نافع، عن ابن عمر: قال أبو عبد اهللا

  .فضل من بات على الوضوء:  باب- 75

أخربنا سفيان، عن منصور، عن سعد بن : أخربنا عبد اهللا قال:  حدثنا حممد بن مقاتل قال-  244
  :قالعبيدة، عن الرباء بن عازب 

إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصالة، مث اضطجع على شقك : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك، رغبة ورهبة : األمين، مث قل

لت، فإن إليك، ال ملجأ وال منجى منك إال إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرس
فرددا على النيب صلى اهللا عليه : قال) مت من ليلتك، فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به

ال، ونبيك الذي : (ورسولك، قال: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: وسلم، فلما بلغت
  ).أرسلت

]5952 ،5954 ،5956 ،7050.[  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  . كتاب الغسل- 5
  .لرمحن الرحيم بسم اهللا ا

وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط {: وقول اهللا تعاىل
أو ملستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اهللا ليجعل 

  /.6: املائدة/} تشكرونعليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون وال جنبا {: وقوله جل ذكره

إال عابري سبيل حىت تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو ملستم 
: النساء/} كم وأيديكم إن اهللا كان عفوا غفوراالنساء فلم جتدوا ماء فتيموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوه

43./  

  . باب الوضوء قبل الغسل- 1

أخربنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة زوج النيب صلى :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال-  245
  :اهللا عليه وسلم

ضأ كما يتوضأ كان إذا اغتسل من اجلنابة، بدأ فغسل يديه، مث يتو:  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم
للصالة، مث يدخل أصابعه يف املاء، فيخلل ا أصول شعره، مث يصب على رأسه ثالث غرف بيديه، مث 

  .يفيض املاء على جلده كله
]259 ،269.[  

حدثنا سفيان، عن األعمش، عن سامل بن أيب اجلعد، عن :  حدثنا حممد بن يوسف قال- 246
  : صلى اهللا عليه وسلم قالتكريب، عن ابن عباس، عن ميمونة زوج النيب

 توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وضوءه للصالة، غري رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من األذى، 
  .مث أفاض عليه املاء، مث حنى رجليه، فغسلهما، هذه غسله من اجلنابة

]254 ،256 ،257 ،262 ،263 ،270 ،272 ،277.[  



  .غسل الرجل مع امرأته:  باب- 2

  :حدثنا ابن أيب ذئب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:  حدثنا آدم بن أيب إياس قال- 247
  . كنت أغتسل أنا والنيب صلى اهللا عليه وسلم من إناء واحد، من قدح يقال له الفرق

  ].258: ، وانظر6908[

  .الغسل بالصاع وحنوه:  باب- 3

حدثين أبو بكر بن : حدثين شعبة قال: د قالحدثين عبد الصم:  حدثناعبد اهللا بن حممد قال-  248
  :مسعت أبا سلمة يقول: حفص قال

 دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة، فسأهلا أخوها عن غسل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فدعت بإناء 
  .حنوا من صاع، فاغتسلت، وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب

  .قدر صاع: ز، واجلدي، عن شعبةقال يزيد بن هارون، و: قال أبو عبد اهللا
حدثنا : حدثنا زهري، عن أيب إسحق قال: حدثنا حيىي بن آدم قال:  حدثنا عبد اهللا بن حممد قال- 249
  :أبو جعفر

يكفيك صاع، فقال :  أنه كان عند جابر بن عبد اهللا، هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل، فقال
  .كفي من هو أوىف منك شعرا وخري منك، مث أمنا يف ثوبكان ي: ما يكفيين، فقال جابر: رجل
]252 ،253.[  

  :حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس:  حدثنا أبو نعيم قال- 250
  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وميمونة، كانا يغتسالن من إناء واحد

  .اعقدر ص: وقال يزيد بن هارون، وز، واجلدي، عن شعبة

  .من أفاض على رأسه ثالثا:  باب- 4

حدثين : حدثين سليمان بن صرد قال: حدثنا زهري، عن أيب إسحق قال:  حدثنا أبو نعيم قال- 251
  :جبري بن مطعم قال

  .وأشار بيديه كلتيهما) أما أنا فأفيض على رأسي ثالثا: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا شعبة، عن خمول بن راشد، عن : حدثنا غندر قال:  قال حدثنا حممد بن بشار- 252/253

  :حممد بن علي، عن جابر بن عبد اهللا قال
  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يفرغ على رأسه ثالثا



  :حدثين أبو جعفر قال: حدثنا معمر بن حيىي بن سام:  حدثنا أبو نعيم قال-) 253(
كيف الغسل من اجلنابة؟ : سن بن حممد ابن احلنفية، قالوأتاين ابن عمك، يعرض باحل:  قال يل جابر

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأخذ ثالثة أكف، ويفيضها على رأسه، مث يفيض على سائر : فقلت
  .كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أكثر منك شعرا: إين رجل كثري الشعر؟ فقلت: جسده، فقال يل احلسن

  ].249: ر[

  .ة واحدةالغسل مر:  باب- 5

حدثنا عبد الواحد، عن األعمش، عن سامل بن أيب اجلعد، عن كريب، عن :  حدثنا موسى قال- 254
  :قالت ميمونة: ابن عباس قال

 وضعت للنيب صلى اهللا عليه وسلم ماء للغسل، فغسل يديه مرتني أو ثالثا، مث أفرغ على مشاله، فغسل 
، وغسل وجهه ويديه، مث أفاض على جسده، مث مذاكريه، مث مسح يده باألرض، مث مضمض واستنشق

  .حتول من مكانه فغسل قدميه
  ].246: ر[

  .من بدأ باحلالب أو الطيب عند الغسل:  باب- 6

  :حدثنا أبو عاصم، عن حنظلة، عن القاسم، عن عائشة قالت:  حدثنا حممد بن املثىن قال- 255
ودعا بشيء حنو احلالب، فأخذ بكفه، فبدأ بشق  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا اغتسل من اجلنابة، 

  .رأسه األمين، مث األيسر، فقال ما على رأسه

  .املضمضة واالستنشاق يف اجلنابة:  باب- 7

حدثين سامل عن : حدثنا األعمش قال: حدثنا أيب:  حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال- 256
  :حدثتنا ميمونة قالت: كريب، عن ابن عباس قال

نيب صلى اهللا عليه وسلم غسال، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، مث غسل فرجه، مث قال  صببت لل
بيده األرض فمسحها بالتراب، مث غسلها، مث متضمض واستنشق، مث غسل وجهه، وأفاض على رأسه، مث 

  .تنحى، فغسل قدميه، مث أيت مبنديل، فلم ينفض ا
  ].246: ر[

  . أنقىمسح اليد بالتراب ليكون:  باب- 8

حدثنا األعمش، عن سامل بن أيب اجلعد، عن كريب، : حدثنا سفيان قال:  حدثنا احلميدي قال- 257



  :عن ابن عباس، عن ميمونة
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اغتسل من اجلنابة، فغسل فرجه بيده، مث دلك ا احلائط، مث غسلها، مث 

  .يهتوضأ وضوءه للصالة، فلما فرغ من غسله غسل رجل
  ].246: ر[

هل يدخل اجلنب يده يف اإلناء قبل أن يغسلها، إذا مل يكن على يده قذر غري :  باب- 9

  .اجلنابة

ومل ير ابن عمر، وابن عباس . وأدخل ابن عمر والرباء بن عازب، يده يف الطهور ومل يغسلهما، مث توضأ
  .بأسا مبا ينتضح من غسل اجلنابة

  : أخربنا أفلح، عن القاسم، عن عائشة قالت: حدثنا عبد اهللا بن مسلمة- 258
  . كنت أغتسل أنا والنيب صلى اهللا عليه وسلم من إناء واحد، ختتلف أيدينا فيه

  ].247: ، وانظر260[
  :حدثنا محاد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:  حدثنا مسدد قال- 259

  .ل يده كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا اغتسل من اجلنابة غس
  ].245: ر[

  :حدثنا شعبة، عن أيب بكر بن حفص، عن عروة، عن عائشة قالت:  حدثنا أبو الوليد قال- 260
  . كنت أغتسل أنا والنيب صلى اهللا عليه وسلم من إناء واحد من جنابة

  .مثله: وعن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة
  ].258: ر[

  :نا شعبة، عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن جرب قالحدث:  حدثنا أبو الوليد قال- 261
. كان النيب صلى اهللا عليه وسلم واملرأة من نسائه، يغتسالن من إناء واحد:  مسعت أنس بن مالك يقول
  .من اجلنابة: زاد مسلم ووهب، عن شعبة

  .تفريق الغسل والوضوء:  باب- 10

  .أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه: ويذكر عن ابن عمر
حدثنا األعمش، عن سامل بن أيب : حدثنا عبد الواحد قال:  حدثنا حممد بن حمبوب قال-  262

  :قالت ميمونة: اجلعد،عن كريب موىل ابن عباس، عن ابن عباس قال



 وضعت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتني أو ثالثا، مث 
سل مذاكريه، مث دلك يده باألرض، مث مضمض واستنشق، مث غسل وجهه أفرغ بيمينه على مشاله، فغ

  .ويديه، وغسل رأسه ثالثا، مث أفرغ على جسده، مث تنحى من مقامه، فغسل قدميه
  ].246: ر[

  .من أفرغ بيمينه على مشاله يف الغسل:  باب- 11

مل بن أيب اجلعد، عن حدثنا األعمش، عن سا: حدثنا أبو عوانة:  حدثنا موسى بن إمساعيل قال-  263
  :كريب موىل ابن عباس، عن ابن عباس، عن ميمونة بنت احلارث قالت

 قال - وضعت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غسال وسترته، فصب على يده، فغسلهما مرة أو مرتني 
األرض أو  مث أفرغ بيمينه على مشاله، فغسل فرجه، مث دلك يده ب-ال أدري، أذكر الثالثة أم ال : سليمان

باحلائط، مث متضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، وغسل رأسه، مث صب على جسده، مث تنحى 
  .فغسل قدميه، فناولته خرقة، فقال بيده هكذا، ومل يردها

  ].246: ر[

  .إذا جامع مث عاد، ومن دار على نسائه يف غسل واحد:  باب- 12

، وحيىي بن سعيد، عن شعبة، عن إبراهيم بن حدثنا ابن أيب عدي:  حدثنا حممد بن بشار قال- 264
  :ذكرته لعائشة فقالت: حممد بن املنتشر، عن أبيه قال

 يرحم اهللا أبا عبد الرمحن، كنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيطوف على نسائه، مث يصبح 
  .حمرما ينضخ طيبا

  ].268: ، وانظر267[
حدثنا أنس : حدثين أيب، عن قتادة قال: ذ بن هشام قالحدثنا معا:  حدثنا حممد بن بشار قال- 265

  :بن مالك قال
 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يدور على نسائه يف الساعة الواحدة، من الليل والنهار، وهن إحدى 

  .كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثالثني: أو كان يطيقه؟ قال: قلت ألنس: قال. عشرة
  .تسع نسوة: ثهمإن أنسا حد: وقال سعيد، عن قتادة

]280 ،4781 ،4917.[  



  .غسل املذي والوضوء منه:  باب- 13

  :حدثنا زائدة، عن أيب حصني، عن أيب عبد الرمحن، عن علي قال:  حدثنا أبو الوليد قال- 266
توضأ : ( كنت رجال مذاء، فأمرت رجال أن يسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ملكان ابنته، فسأل فقال

  ).واغسل ذكرك
  ].132: ر[

  .من تطيب مث اغتسل وبقي أثر الطيب:  باب- 14

  :حدثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر، عن أبيه قال:  حدثنا أبو النعمان قال- 267
أنا : ما أحب أن أصبح حمرما أنضخ طيبا، فقالت عائشة:  سألت عائشة، فذكرت هلا قول ابن عمر

  . وسلم، مث طاف يف نسائه، مث أصبح حمرماطيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه
  ].264: ر[

  :حدثنا احلكم، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة قالت: حدثنا شعبة قال:  حدثنا آدم قال- 268
  . كأين أنظر إىل وبيص الطيب، يف مفرق النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو حمرم

  ].264: ، وانظر5579، 5574، 1464[

  .لشعر، حىت إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليهختليل ا:  باب- 15

  :أخربنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: أخربنا عبد اهللا قال:  حدثنا عبدان قال- 169
 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا اغتسل من اجلنابة، غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصالة، مث 

ا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه املاء ثالث مرات، مث غسل اغتسل، مث خيلل بيده شعره، حىت إذ
كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من إناء واحد، نغرف منه : وقالت. سائر جسده

  .مجيعا
  ].245: ر[

من توضأ يف اجلنابة، مث غسل سائر جسده، ومل يعد غسل مواضع الوضوء :  باب- 16

  .مرة أخرى

أخربنا األعمش، عن سامل، عن : أخربنا الفضل بن موسى قال: وسف بن عيسى قال حدثنا ي-  270
  :كريب موىل ابن عباس، عن ابن عباس عن ميمونة قالت

 وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وضوءا جلنابة، فأكفأ بيمينه على مشاله مرتني أو ثالثا، مث غسل 



ثالثا، مث مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، فرجه، مث ضرب يده باألرض أو احلائط، مرتني أو 
فأتيته خبرقة فلم يردها، فجعل : مث أفاض على رأسه املاء، مث غسل جسده، مث تنحى فغسل رجليه، قالت

  .ينفض بيده
  ].246: ر[

  .إذا ذكر يف املسجد أنه جنب، خيرج كما هو، وال يتيمم:  باب- 17

أخربنا يونس، عن الزهري، عن أيب :  عثمان بن عمر قالحدثنا:  حدثنا عبد اهللا بن حممد قال- 271
  :سلمة، عن أيب هريرة قال

 أقيمت الصالة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما قام يف 
مث رجع فاغتسل، مث خرج إلينا ورأسه يقطر، فكرب فصلينا ). مكانكم: (مصاله، ذكر أنه جنب، فقال لنا

  .معه
  .ورواه األوزاعي، عن الزهري. تابعه عبد األعلى،عن معمر، عن الزهري

]613 ،614.[  

  .نفض اليدين من الغسل عن اجلنابة:  باب- 18

مسعت األعمش، عن سامل،، عن كريب، عن ابن : أخربنا أبو محزة قال:  حدثنا عبدان قال- 272
  :قالت ميمونة: عباس قال

 غسال، فسترته بثوب، وصب على يديه فعسلهما، مث صب بيمينه  وضعت للنيب صلى اهللا عليه وسلم
على مشاله فغسل فرجه، فضرب بيده األرض فمسحهما، مث غسلها، فمضمض واستنشق، وغسل وجهه 
وذراعيه، مث صب على رأسه، وأفاض على جسده، مث تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم يأخذه، 

  .فانطلق وهو ينفض يديه
  ].246: ر[

  .من بدأ بشق رأسه األمين يف الغسل:  باب- 19

حدثنا إبراهيم بن نافع، عن احلسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، :  حدثنا خالد بن حيىي قال- 273
كنا إذا أصابت إحدانا جنابة، أخذت بيديها ثالثا فوق رأسها، مث بيدها على شقها : عن عائشة قالت

  .األمين، وبيدها األخرى على شقها األيسر



  .من اغتسل عريانا وحده يف اخللوة، ومن تستر فالتستر أفضل:  باب- 20

  ).اهللا أحق أن يستحيا منه من الناس: (وقال ز، عن أبيه، عن جده، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة، :  حدثنا إسحق بن نصر قال-  274

  :ى اهللا عليه وسلم قالعن النيب صل
واهللا : كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إىل بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا (

ما مينع موسى أن يغتسل معنا إال أنه آدر، فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر احلجر بثوبه، 
واهللا ما مبوسى : رائيل إىل موسى، فقالواثويب يا حجر، حىت نظرت بنو إس: فخرج موسى يف إثره، يقول

واهللا إنه لندب باحلجر، ستة أو سبعة، : فقال أبو هريرة). من بأس، وأخذ ثوبه، فطفق باحلجر ضربا
  .ضربا باحلجر

]3223 ،4521.[  
  : وعن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال- 275
يا أيوب، : ، فجعل أيوب حيتثي يف ثوبه، فناداه ربهبينا أيوب يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب (

  ).بلى وعزتك، ولكن ال غىن يب عن بركتك: أمل أكن أغنيتك عما ترى؟ قال
ورواه إبراهيم، عن موسى بن عقبة، عن صفوان، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا 

  ).بينا أيوب يغتسل عريانا: (عليه وسلم قال
]3211 ،7055.[  

  .التستر يف الغسل عند الناس:  باب- 21

أن أبا مرة، :  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن أيب النضر، موىل عمر بن عبيد اهللا- 276
  :موىل أم هاىنء بنت أيب طالب أخربه

 ذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح، فوجدته:  أنه مسع أم هاىنء بنت أيب طالب تقول
  .أنا أم هاىنء: فقلت). من هذه: (يغتسل وفاطمة تستره، فقال

]350 ،3000 ،5806.[  
أخربنا سفيان، عن األعمش، عن سامل بن أيب اجلعد، : أخربنا عبد اهللا قال:  حدثنا عبدان قال- 277

  :عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت
، فغسل يديه، مث صب بيمينه على مشاله، فغسل  سترت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يغتسل من اجلنابة

فرجه وما أصابه، مث مسح بيده على احلائط أو األرض، مث توضأ وضوءه للصالة غري رجليه، مث أفاض 



  .على جسده املاء، مث تنحى فغسل قدميه
  .تابعه أبو عوانة، وابن فضيل يف الستر

  ].246: ر[

  .إذا احتلمت املرأة:  باب- 22

أخربنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت : بد اهللا بن يوسف قال حدثنا ع- 278
  :أيب سلمة، عن أم سلمة أم املؤمنني أا قالت

يا رسول اهللا، إن اهللا ال :  جاءت أم سليم، أمرأة أيب طلحة، إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت
: احتلمت؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلميستحيي من احلق، هل على املرأة من غسل إذا هي 

  ).نعم إذا رأت املاء(
  ].130: ر[

  .عرق اجلنب، وأن املسلم ال ينجس:  باب- 23

حدثنا بكر، عن أيب رافع، عن : حدثنا محيد قال: حدثنا حيىي قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال- 279
  :أيب هريرة

عض طريق املدينة وهو جنب، فاخننست منه، فذهب فاغتسل مث  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم لقيه يف ب
كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غري طهارة، : قال) أين كنت يا أبا هريرة: (جاء، فقال

  ).سبحان اهللا، إن املسلم ال ينجس: (فقال
]281.[  

  .اجلنب خيرج وميشي يف السوق وغريه:  باب- 24

  . أظفاره، وحيلق رأسه، وإن مل يتوضأحيتجم اجلنب، ويقلم: وقال عطاء
أن أنس : حدثنا سعيد، عن قتادة: حدثنا يزيد بن زريع قال:  حدثنا عبد األعلى بن محاد قال-  280

  :بن مالك حدثهم
  . أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يطوف على نسائه، يف الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة

  ].265: ر[
حدثنا محيد، عن بكر، عن أيب رافع، عن أيب هريرة : حدثنا عبد األعلى:  قال حدثنا عياش- 281
  :قال



 لقيين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حىت قعد، فانسللت، فأتيت 
با سبحان اهللا يا أ: (فقلت له، فقال). أين كنت يا أبا هر: (الرحل، فاغتسلت مث جئت وهو قاعد، فقال

  ).هر، إن املؤمن ال ينجس
  ].279: ر[

  .كينونة اجلنب يف البيت، إذا توضأ قبل أن يغتسل:  باب- 25

  :سألت عائشة: حدثنا هشام وشيبان، عن حيىي، عن أيب سلمة قال:  حدثنا أبو نعيم قال- 282
  .نعم، ويتوضأ:  أكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت

]284.[  

  . نوم اجلنب: باب- 26

  :حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر:  حدثنا قتيبة قال- 283
نعم إذا : (أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  أن عمر بن اخلطاب

  ).توضأ أحدكم فلريقد وهو جنب
]285 ،286.[  

  .اجلنب يتوضأ مث ينام:  باب- 27

حدثنا الليث، عن عبيد اهللا بن أيب جعفر، عن حممد بن عبد الرمحن، :  حدثنا حيىي بن بكري قال- 284
  :عن عروة، عن عائشة قالت

  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد أن ينام، وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ للصالة
  ].282: ر[

  :حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد اهللا قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل قال- 285
  ).نعم إذا توضأ: (أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: فىت عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم است
  ].283: ر[

أخربنا مالك، عن عبد اهللا بن دينار، عن عبد اهللا بن عمر أنه :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 286
  :قال

ليل، فقال له رسول اهللا أنه تصيبه اجلنابة من ال:  ذكر عمر بن اخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).توضأ، واغسل ذكرك، مث من: (صلى اهللا عليه وسلم



  ].283: ر[

  .إذا التقى اخلتانان:  باب- 28

وحدثنا أبو نعيم، عن هشام، عن قتادة، عن ). ح(حدثنا هشام :  حدثنا معاذ بن فضالة قال- 287
  :احلسن، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).جلس بني شعبها األربع، مث جهدها، فقد وجب الغسلإذا  (
: أخربنا احلسن: حدثنا قتادة: حدثنا أبان قال: وقال موسى. مثله: تابعه عمرو بن مرزوق، عن شعبة

  .مثله

  .غسل ما يصيب من فرج املرأة:  باب- 29

أن عطاء بن : مةوأخربين أبو سل: حدثنا عبد الوارث، عن احلسني، قال حيىي:  حدثنا أبو معمر- 288
  :أنه سأل عثمان فقال: أن زيد بن خالد اجلهين أخربه: يسار أخربه

قال . يتوضأ كما يتوضأ للصالة، ويغسل ذكره:  أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم مين؟ قال عثمان
فسألت عن ذلك علي بن أيب طالب، والزبري بن . مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عثمان
  .ام، وطلحة بن عبيد اهللا، وأيب بن كعب، رضي اهللا عنهم، فأمروه بذلكالعو

أنه مسع ذلك من رسول اهللا : أن أبا أيوب أخربه: أن عروة بن الزبري أخربه: وأخربين أبو سلمة: قال حيىي
  .صلى اهللا عليه وسلم

  ].177: ر[
أخربين أيب بن : وب قالأخربين أبو أي: حدثنا حيىي، عن هشام بن عروة قال:  حدثنا مسدد-  289

  :كعب أنه قال
  ).يغسل ما مس املرأة منه، مث يتوضأ ويصلي: ( يا رسول اهللا، إذا جامع الرجل املرأة فلم يرتل؟ قال

  .الغسل أحوط، وذاك اآلخر، وإمنا بينا الختالفهم: قال أبو عبد اهللا
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . كتاب احليض- 6
  .يم بسم اهللا الرمحن الرح

  /.222: البقرة/}  وحيب املتطهرين- إىل قوله -ويسألونك عن احمليض قل هو أذى {: وقول اهللا تعاىل



هذا شيء كتبه : (كيف كان بدء احليض، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 1

  ).اهللا على بنات آدم

  .هللا عليه وسلم أكثركان أول ما أرسل احليض على بين إسرائيل، وحديث النيب صلى ا: وقال بعضهم
مسعت : مسعت عبد الرمحن بن القاسم قال: حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال-  290

  :مسعت عائشة تقول: القاسم يقول
 خرجنا ال نرى إال احلج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا 

إن هذا أمر كتبه اهللا على بنات آدم، فاقضي ما يقضي : (، قالنعم: قلت). ما لك أنفست: (أبكي، قال
  .وضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نسائه بالبقر: قالت). احلاج، غري أن ال تطويف بالبيت

]299 ،310 ،311 ،313 ،1446 ،1481 ،1485 ،1486 ،1487 ،
1557 ،1567 ،1623 ،1633 ،1691 ،1694 - 1696 ،2793 ،4134 ،
  ].1606: ، وانظر6802، 5239، 5228، 4146

  .غسل احلائض رأس زوجها وترجيله:  باب- 2

حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال-  291/292
  :عائشة قالت

  . كنت أرجل رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا حائض
أخربين : أن ابن جريج أخربهم قال: ربنا هشام بن يوسفأخ:  حدثنا إبراهيم بن موسى قال- ) 292 (

  :هشام، عن عروة أنه سئل
كل ذلك علي هني، وكل ذلك ختدمين، :  أختدمين احلائض، أو تدنو مين املرأة وهي جنب؟ فقال عروة

أا كانت ترجل، تعين رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه : وليس على أحد يف ذلك بأس، أخربتين عائشة
وهي حائض، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حينئذ جماور يف املسجد، يدين هلا رأسه، وهي يف وسلم، 

  .حجرا، فترجله وهي حائض
]1924 - 1926 ،1941 ،5581.[  

  .قراءة الرجل يف حجر امرأته وهي حائض:  باب- 3

  .القتهيرسل خادمه وهي حائض إىل أيب رزين، فتأتيه باملصحف، فتمسكه بع: وكان أبو وائل
أن عائشة : أن أمه حدثته: مسع زهريا، عن منصور بن صفية:  حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكني- 293



  :حدثتها
  .كان يتكىء يف حجري وأنا حائض، مث يقرأ القرآن:  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

]7110.[  

  .من مسى النفاس حيضا:  باب- 4

أن زينب :  هشام، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمةحدثنا:  حدثنا املالكي بن إبراهيم قال- 294
  :أن أم سلمة حدثتها قالت: بنت أم سلمة حدثته

 بينا أنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، مضطجعة يف مخيصة، إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب 
  .نعم، فدعاين، فاضطجعت معه يف اخلميلة: قلت). أنفست: (حيضيت، قال

]316 ،317 ،1828.[  

  .مباشرة احلائض:  باب- 5

حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة :  حدثنا قبيصة قال- 295/296
  :قالت

 كنت أغتسل أنا والنيب صلى اهللا عليه وسلم من إناء واحد، كالنا جنب، وكان يأمرين فأتزر، فيباشرين 
  .أنا حائضوأنا حائض، وكان خيرج رأسه إيل وهو معتكف، فأغسله و

أخربنا أبو إسحاق، هو الشيباين، : أخربنا علي بن مسهر قال:  حدثنا إمساعيل بن خليل قال-) 296 (
كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول : عن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه، عن عائشة قالت

وأيكم ميلك : قالت.  يباشرهااهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر يف فور حيضتها، مث
  .إربه، كما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ميلك إربه

  .تابعه خالد وجرير عن الشيباين
حدثنا عبد اهللا بن شداد : حدثنا الشيباين قال: حدثنا عبد الواحد قال:  حدثنا أبو النعمان قال- 297
  :مسعت ميمونة: قال

. ا أراد أن يباشر امرأة من نسائه، أمرها فاتزرت وهي حائض كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذ
  .ورواه سفيان عن الشيباين

  . باب ترك احلائض الصوم- 6

أخربين زيد، هو ابن أسلم، عن : أخربنا حممد بن جعفر قال:  حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال- 298



  :عياض بن عبد اهللا، عن أيب سعيد اخلدري قال
يا معشر : ( عليه وسلم يف أضحى، أو فطر، إىل املصلى، فمر على النساء، فقالخرج رسول اهللا صلى اهللا

تكثرن اللعن، وتكفرن : (ومب يا رسول اهللا؟ قال: فقلن). النساء تصدقن فإين أريتكن أكثر أهل النار
وما نقصان ديننا : قلن). العشري، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن

فذلك من : (بلى، قال: قلن). أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل: (قلنا يا رسول اهللا؟ قالوع
  ).فذلك من نقصان دينها: (بلى، قال: قلن). نقصان عقلها، أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم

]913 ،1393 ،1850 ،2515.[  

  .تقضي احلائض املناسك كلها إال الطواف بالبيت:  باب- 7

وكان النيب صلى اهللا عليه . ال بأس أن تقرأ اآلية، ومل ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا: راهيموقال إب
  .كنا نؤمر أن خيرج احليض فيكربن بتكبريهم ويدعون: وقالت أم عطية. وسلم يذكر اهللا على كل أحيانه

  ].318: ر[
: هللا عليه وسلم فقرأه فإذا فيهدعا بكتاب النيب صلى ا: أن هرقل: أخربين أبو سفيان: وقال ابن عباس

  ).اآلية. }يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة{: بسم اهللا الرمحن الرحيم، و(
  ].7: ر[

  .حاضت عائشة فنسكت املناسك، غري الطواف بالبيت، وال تصلي: وقال عطاء، عن جابر
  ].6803: ر[

: األنعام/} ذكر اسم اهللا عليهوال تأكلوا مما مل ي{: إين ألذبح وأنا جنب، وقال اهللا: وقال احلكم
121./  
حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن القاسم :  حدثنا أبو نعيم قال-  299

  :بن حممد، عن عائشة قالت
 خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ال نذكر إال احلج، فلما جئنا سرف، طمثت، فدخل علي النيب 

لعلك : (قال. لوددت واهللا أين مل أحج العام: قلت). ما يبكيك: (م وأنا أبكي، فقالصلى اهللا عليه وسل
فإن ذلك شيء كتبه اهللا على بنات آدم، فافعلي ما يفعل احلاج، غري أن ال : (نعم، قال: قلت). نفست

  ).تطويف بالبيت حىت تطهري
  ].290: ر[



  .االستحاضة:  باب- 8

 أخربنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أا : حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 300
  :قالت

يا رسول اهللا، إين ال أطهر، أفادع :  قالت فاطمة بنت أيب حبيش لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إمنا ذلك عرق وليس باحليضة، فإذا أقبلت احليضة : (الصالة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).ا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصليفاتركي الصالة، فإذ
  ].226: ر[

  .غسل دم احمليض:  باب- 9

أخربنا مالك، عن هشام، عن فاطمة بنت املنذر، عن أمساء :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 301
  :بنت أيب بكر أا قالت

ذا أصاب ثوا الدم يا رسول اهللا، أرأيت إحدانا، إ:  سألت امرأة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت
إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من : (من احليضة، كيف تصنع؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).احليضة، فلتقرصه، مث لتنضحه مباء، مث لتصلي فيه
  ].225: ر[

أخربين عمرو بن احلارث، عن عبد الرمحن بن : أخربين ابن وهب قال:  حدثنا أصبغ قال- 302
  : عن أبيه، عن عائشة قالتحدثه: القاسم

  . كانت إحدانا حتيض، مث تقترص الدم من ثوا عند طهرها، فتغسله وتنضح على سائره، مث تصلي فيه

  .االعتكاف للمستحاضة:  باب- 10

  :حدثنا خالد بن عبد اهللا، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة:  حدثنا إسحق قال- 303
عه بعض نسائه، وهي مستحاضة ترى الدم، فرمبا وضعت  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اعتكف م

  .كأن هذا شيء كانت فالنة جتده: أن عائشة رأت ماء العصفر، فقالت: وزعم. الطست حتتها من الدم
]1932.[  

  :حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة قال:  حدثنا قتيبة قال-  304/305
ه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست  اعتكفت مع رسول اهللا صلى اهللا علي

  .حتتها، وهي تصلي



  :حدثنا معتمر، عن خالد،عن عكرمة، عن عائشة:  حدثنا مسدد قال-) 305(
  . أن بعض أمهات املؤمنني اعتكفت وهي مستحاضة

  .هل تصلي املرأة يف ثوب حاضت فيه:  باب- 11

  :قالت عائشة: راهيم بن نافع، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد قالحدثنا إب:  حدثنا أبو نعيم قال- 306
  . ما كان إلحدانا إال ثوب واحد، حتيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها، فقصعته بظفرها

  .الطيب للمرأة عند غسلها من احمليض:  باب- 12

وب، عن حفصة، قال أبو حدثنا محاد بن زيد، عن أي:  حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب قال- 307
  :أو هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت: عبد اهللا

 كنا ننهى أن حند على ميت فوق ثالث، إال على زوج أربعة أشهر وعشرا، وال نكتحل، وال نتطيب، 
ت إحدانا من حميضها، يف وال نلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسل

  .نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع اجلنائز
  .رواه هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال
]1219 ،1220 ،5026 - 5028.[  

دلك املرأة نفسها إذا تطهرت من احمليض، وكيف تغتسل، وتأخذ فرصة :  باب- 13

  .ثر الدمممسكة، فتتبع أ

  :حدثنا ابن عيينة، عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة:  حدثنا حيىي قال- 308
خذي : (فأمرها كيف تغتسل، قال.  أن امرأة سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن غسلها من احمليض

سبحان : (كيف؟ قال: قالت) تطهري ا: (كيف أتطهر؟ قال: قالت). فرصة من مسك فتطهري ا
  .تتبعي ا أثر الدم: فاجتبذا إيل، فقلت). ، تطهرياهللا
]309 ،6924.[  

  .غسل احمليض:  باب- 14

أن امرأة من األنصار، : حدثنا منصور، عن أمه، عن عائشة: حدثنا وهيب:  حدثنا مسلم قال- 309
). الثاخذي فرصة ممسكة، فتوضئي ث: (كيف أغتسل من احمليض؟ قال: قالت للنيب صلى اهللا عليه وسلم

فأخذا فجذبتها، ). توضئي ا: (مث إن النيب صلى اهللا عليه وسلم استحيا، فأعرض بوجهه، أو قال
  .فأخربا مبا يريد النيب صلى اهللا عليه وسلم



  ].308: ر[

  .امتشاط املرأة عند غسلها من احمليض:  باب- 15

  :أن عائشة قالت: عن عروةحدثنا ابن شهاب، : حدثنا إبراهيم:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 310
 أهللت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع، فكنت ممن متتع ومل يسق اهلدي، فزعمت 

يا رسول اهللا، هذه ليلة عرفة، وإمنا كنت متتعت : أا حائض، ومل تطهر حىت دخلت ليلة عرفة، فقالت
). ي رأسك، وامتشطي وأمسكي عن عمرتكانقض: (بعمرة؟ فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ففعلت، فلما قضيت احلج، أمر عبد الرمحن، ليلة احلصبة، فأعمرين من التنعيم، مكان عمريت اليت 
  .نسكت

  ].290: ر[

  .نقض املرأة شعرها عند غسل احمليض:  باب- 16

  :ة قالتحدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائش:  حدثنا عبيد بن إمساعيل قال- 311
من أحب أن يهل بعمرة : ( خرجنا موافني هلالل ذي احلجة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم حبج، وكنت أنا ممن أهل ). فليهلل، فإين لوال أين هديت ألهلك بعمرة
دعي عمرتك، : (قالبعمرة، فأدركين يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ف

ففعلت، حىت إذا كان ليلة احلصبة، أرسل معي أخي عبد ). وانقضي رأسك، وامتشطي وأهلي حبج
  .الرمحن بن أيب بكر، فخرجت إىل التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمريت

  .ومل يكن يف شيء من ذلك، هدي وال صوم وال صدقة: قال هشام
  ].290: ر[

  .خملقة وغري خملقة:  باب- 17

حدثنا محاد، عن عبيد اهللا بن أيب بكر، عن أنس بن مالك، عن النيب صلى :  حدثنا مسدد قال- 312
يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب : إن اهللا عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: (اهللا عليه وسلم قال

كتب يف أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق واألجل، في: مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال
  ).بطن أمه

]3155 ،6222.[  



  .كيف ل احلائض باحلج والعمرة:  باب- 18

حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة :  حدثنا حيىي بن بكري قال- 313
  :قالت

 خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل حبج، فقدمنا 
من أحرم بعمرة ومل يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة : (، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممكة

فحضت، فلم أزل حائضا : قالت). وأهدى فال حيل، حىت حيل بنحر هديه، ومن أهل حبج فليتم حجه
شط، أن أنقض رأسي، وأمت: حىت كان يوم عرفة، ومل أهلل إال بعمرة، فأمرين النيب صلى اهللا عليه وسلم

وأهل حبج، وأترك العمرة، ففعلت ذلك، حىت قضيت حجي، فبعث معي عبد الرمحن بن أيب بكر، 
  .وأمرين أن أعتمر مكان عمريت من التنعيم

  ].290: ر[

  .إقبال احمليض وإدباره:  باب- 19

ال تعجلن حىت ترين القصة : وكن نساء يبعثن إىل عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول
أن نساء يدعون باملصابيح من جوف : وبلغ ابنة زيد بن ثابت. بيضاء، تريد بذلك الطهر من احليضةال

  .ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن: الليل، ينظرن إىل الطهر، فقالت
  :حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة:  حدثنا عبد اهللا بن حممد قال- 314

ذلك عرق، : (انت تستحاض، فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أن فاطمة بنت أيب حبيش ك
  ).وليست باحليضة، فإذا أقبلت احليضة، فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي

  ].226: ر[

  .ال تقضي احلائض الصالة:  باب- 20

  ).تدع الصالة: (وقال جابر وأبو سعيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ].6803، 298: ر[

  :حدثتين معاذة: حدثنا قتادة قال: حدثنا مهام قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل قال- 315
أحرورية أنت؟ كنا حنيض مع النيب : أجتزي إحدانا صالا إذا طهرت؟ فقالت:  أن امرأة قالت لعائشة

  .فال نفعله: صلى اهللا عليه وسلم، فال يأمرنا به، أو قالت



  . ثيااالنوم مع احلائض وهي يف:  باب- 21

حدثنا شيبان، عن حيىي، عن أيب سلمة، عن زينب بنت أيب سلمة :  حدثنا سعد بن حفص قال- 316
  :أن أم سلمة قالت: حدثته

 حضت وأنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اخلميلة، فانسللت، فخرجت منها، فأخذت ثياب حيضيت 
نعم، فدعاين، فأدخلين معه يف : قلت). فستأن: (فلبستها، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .اخلميلة
كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل، أنا والنيب صلى : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وحدثتين: قالت

  .اهللا عليه وسلم، من إناء واحد من اجلنابة
  ].294: ر[

  .من أخذ ثياب احليض سوى ثياب الطهر:  باب- 22

حدثنا هشام، عن حيىي، عن أيب سلمة، عن زينب بنت أيب سلمة، : ضالة قال حدثنا معاذ بن ف-  317
  :عن أم سلمة قالت

 بينا أنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، مضطجعة يف محيلة، حضت فانسللت، فأخذت ثياب حيضيت، 
  .نعم، فدعاين، فاضطجعت معه يف اخلميلة: فقلت). أنفست: (فقال
  ].294: ر[

  .ائض العيدين ودعوة املسلمني، ويعتزلن املصلىشهود احل:  باب- 23

  :أخربنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن حفصة قالت:  حدثنا حممد، هو ابن سالم، قال- 318
 كنا مننع عواتقنا أن خيرجن يف العيدين، فقدمت امرأة، فرتلت قصر بين خلف، فحدثت عن أختها، 

كنا : ثنيت عشرة، وكانت أخيت معه يف ست، قالتوكان زوج أختها غزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أعلى إحدانا بأس، إذا مل : نداوي الكلمى، ونقوم على املرضى، فسألت أخيت النيب صلى اهللا عليه وسلم

). لتلبسها صاحبتها من جلباا، ولتشهد اخلري، ودعوة املسلمني: (يكن هلا جلباب، أن ال خترج؟ قال
بأيب، نعم، وكانت ال تذكره إال : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قالتأ: فلما قدمت أم عطية، سألتها
خيرج العواتق، وذوات اخلدور، أو العواتق ذوات اخلدور، واحليض، وليشهدن : (قالت بأيب، مسعته يقول

أليس تشهد : احليض؟ فقالت: فقلت: قالت حفصة). اخلري، ودعوة املؤمنني، ويعتزل احليض املصلى
  .كذاعرفة، كذا و



]344 ،928 ،931 ،937 ،938 ،1569.[  

إذا حاضت يف شهر ثالث حيض، وما يصدق النساء يف احليض واحلمل، :  باب- 24

  .فيما ميكن من احليض

  /.228: البقرة/} وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن{: لقول اهللا تعاىل
لها، ممن يرضى دينه، أا حاضت ثالثا يف إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أه: ويذكر عن علي وشريح

احليض يوم إىل مخس : وقال عطاء. وبه قال إبراهيم. اقراؤها ما كانت: شهر، صدقت، وقال عطاء
: سألت ابن سريين، عن املرأة ترى الدم، بعد قرئها خبمسة أيام؟ قال: وقال معتمر، عن أبيه. عشرة

  .النساء أعلم بذلك
أخربين أيب، : مسعت هشام بن عروة قال: حدثنا أبو أسامة قال: رجاء قال حدثنا أمحد بن أيب -  319

  :عن عائشة
إين أستحاض فال أطهر، أفأدع :  أن فاطمة بنت أيب حبيش، سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت

ال، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصالة قدر األيام اليت كنت حتيضني فيها، مث اغتسلي : (الصالة؟ فقال
  ).يوصل
  ]226: ر[

  .الصفرة والكدرة يف غري أيام احليض:  باب- 25

  :حدثنا إمساعيل، عن أيوب، عن حممد، عن أم عطية قالت:  حدثنا قتيبة بن سعيد قال- 320
  . كنا ال نعد الكدرة والصفرة شيئا

  .عرق االستحاضة:  باب- 26

أيب ذئب، عن ابن شهاب، عن حدثين ابن : حدثنا معن قال:  حدثنا إبراهيم بن املنذر قال- 321
  :عروة، وعن عمرة، عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم

 أن أم حبيبة استحضيت سبع سنني، فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن 
  .فكانت تغتسل لكل صالة). هذا عرق: (تغتسل، فقال

  .املرأة حتيض بعد اإلفاضة:  باب- 27

أخربنا مالك، عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن :  عبد اهللا بن يوسف حدثنا- 322
  :حازم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرمحن، عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم



يا رسول اهللا، إن صفية بنت حيي قد حاضت؟ قال رسول :  أا قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).فاخرجي: (بلى، قال: فقالوا). لعلها حتبسنا، أمل تكن طافت معكن: (عليه وسلماهللا صلى اهللا 

]1646 ،1670 ،1673 ،1682 ،4140 ،5019 ،5805.[  
حدثنا وهيب، عن عبد اهللا بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس :  حدثنا معلى بن أسد قال- 323
  :قال

  . رحض للحائض أن تنفر إذا حاضت
تنفر، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : إا ال تنفر، مث مسعته يقول:  أول أمرهوكان ابن عمر يقول يف

  .رخص هلن
]1668 ،1671 ،1672.[  

  .إذا رأت املستحاضة الطهر:  باب- 28

  .تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصالة أعظم: قال ابن عباس
  :نا هشام، عن عروة، عن عائشة قالتحدث:  حدثنا أمحد بن يونس، عن زهري قال- 324

إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).وصلي
  ].226: ر[

  .الصالة على النفساء وسنتها:  باب- 29

 عن ابن أخربنا شعبة، عن حسني املعلم،: أخربنا شبابة قال:  حدثنا أمحد بن أيب سريج قال- 325
  :بريدة، عن مسرة بن جندب

  . أن امرأة ماتت يف بطن، فصلى عليها النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقام وسطها
]1266 ،1267.[  

أخربنا أبو عوانة، امسه الوضاح، من : حدثنا حيىي بن محاد قال:  حدثنا احلسن بن مدرك قال- 326
  : شداد قالأخربنا سليمان الشيباين، عن عبد اهللا بن: كتابه قال

أا كانت تكون حائضا ال تصلي، وهي مفترشة :  مسعت خاليت ميمونة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .حبذاء مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو يصلي على مخرته، إذا سجد أصابين بعض ثوبة

]372 ،374 ،495 ،496.[  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . كتاب التيمم- 7
  .رمحن الرحيم بسم اهللا ال
  /.6: املائدة/} فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه{: قول اهللا تعاىل

أخربنا مالك، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال-  327
  :زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت

هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره، حىت إذا كنا بالبيداء، أو بدأت اجليش،  خرجنا مع رسول اهللا صلى ا
انقطع عقد يل، فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، 

أال ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول اهللا صلى اهللا عليه : فأتى الناس إىل أيب بكر الصديق، فقالو
م والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسل

حبست رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والناس، وليسوا على : واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال



ين بيده يف فعاتبين أبو بكر، وقال ما شاء اهللا أن يقول، وجعل يطعن: ماء، وليس معهم ماء، فقالت عائشة
خاصريت، فال مينعين من التحرك إال مكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على فخذي، فقام رسول اهللا 
ما : صلى اهللا عليه وسلم حني أصبح على غري ماء، فأنزل اهللا آية التيمم فتيموا، فقال أسيد بن احلضري

  .عليه، فأصبنا العقد حتتهفبعثنا البعري الذي كنت : هي بأول بركتكم يا آل أيب بكر، قال
]329 ،3469 ،3562 ،4307 ،4331 ،4332 ،4869 ،4952 ،5543 ،

6452 ،6453.[  
أخربنا : وحدثين سعيد بن النضر قال: قال). ح(حدثنا هشيم :  حدثنا حممد بن سنان قال- 328

  :بد اهللاأخربنا جابر بن ع: حدثنا يزيد، هو ابن صهيب الفقري، قال: أخربنا سيار قال: هشيم قال
نصرت بالرعب مسرية شهر، : أعطيت مخسا، مل يعطهن أحد قبلي: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا، فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل، وأحلت يل املغامن ومل 
  ).ىل الناس عامةحتل ألحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة، وبعثت إ

]427 ،2954.[  

  .إذا مل جيد ماء وال ترابا:  باب- 1

حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن : حدثنا عبد اهللا بن منري قال:  حدثنا زكرياء بن حيىي قال-  329
  :عائشة

 أا استعارت من أمساء قالدة فهلكت، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال فوجدها، فأدركتهم 
لصالة وليس معهم ماء، فصلوا، فشكوا ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأنزل اهللا آية التيمم، ا

جزاك اهللا خريا، فواهللا ما نزل بك أمر تكرهينه، إال جعل اهللا ذلك لك : فقال أسيد بن حضري لعائشة
  .وللمسلمني فيه خريا

  ].327: ر[

  .اء وخاف فوت الصالةالتيمم يف احلضر، إذا مل جيد امل:  باب- 2

وأقبل ابن عمر من أرضه . يتيمم: وبه قال عطاء، وقال احلسن، يف املريض عنده املاء، وال جيد من يناوله
  .باجلرف، فحضرت العصر مبربد النعم فصلى، مث دخل املدينة والشمس مرتفعة، فلم يعد

مسعت عمريا، : ن األعرج قالحدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، ع:  حدثنا حيىي بن بكري قال- 330
  :موىل ابن عباس، قال

 أقبلت أنا وعبد اهللا بن يسار، موىل ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، حىت دخلنا على أيب جهيم 



أقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم من حنو بئر مجل، : بن احلارث بن الصمة األنصاري، فقال أبو اجلهيم
م يرد عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، حىت أقبل على اجلدار، فمسح بوجهه فلقيه رجل فسلم عليه، فل
  .ويديه، مث رد عليه السالم

  .املتيمم هل ينفخ فيهما:  باب- 3

حدثنا احلكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى، عن : حدثنا شعبة:  حدثنا آدم قال-  331
  :أبيه قال

 إين أجنبت فلم أصب املاء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن : جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب فقال
أما تذكر أنا كنا يف سفر أنا وأنت، فأا أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت : اخلطاب

فضرب النيب ). إمنا كان يكفيك هكذا: (ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .فيه األرض، ونفخ فيهما، مث مسح ما وجهه وكفيهصلى اهللا عليه وسلم بك

  ].338: ، وانظر336 - 332[
  

  .التيمم للوجه والكفني:  باب- 4

أخربين احلكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرمحن : أخربنا شعبة:  حدثنا حجاج قال- 332/336
  :بن أبزى، عن أبيه

  . فيه، مث مسح وجهه وكفيه قال عمار ذا، وضرب شعبة بيديه األرض، مث أدنامها من
: قال احلكم. عن ابن عبد الرمحن بن أبزى: مسعت ذرا يقول: أخربنا شعبة، عن احلكم قال: وقال النضر

  .قال عمار: وقد مسعته من ابن عبد الرمحن، عن أبيه قال
حدثنا شعبة، عن احلكم، عن ذر، عن ابن عبد الرمحن بن :  حدثنا سليمان بن حرب قال- ) 333 (
  :ى، عن أبيهأبز

  .وقال تفل فيها. كنا يف سرية فأجنبنا:  أنه شهد عمر، وقال له عمار
أخربنا شعبة، عن احلكم، عن ذر، عن ابن عبد الرمحن بن أبزى، عن :  حدثنا حممد بن كثري-) 334 (

  :عبد الرمحن قال
  ).لكفنييكفيك الوجه وا: (متعكت، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال:  قال عمار لعمر

  :حدثنا شعبة، عن احلكم، عن ذر، عن ابن عبد الرمحن، عن عبد الرمحن قال:  حدثنا مسلم-) 335 (
  .وساق احلديث:  شهدت عمر، فقال له عمار



حدثنا شعبة، عن احلكم، عن ذر، عن ابن عبد : حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار قال-) 336(
  :الرمحن بن أبزى، عن أبيه قال

  .فضرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده األرض، فمسح وجهه وكفيه:  قال عمار
  ].331: ر[

  .الصعيد الطيب وضوء املسلم، يكفيه من املاء:  باب- 5

ال بأس بالصالة : وقال حيىي بن سعيد. وأم ابن عباس وهو متيمم. جيزئه التيمم ما مل حيدث: وقال احلسن
  .على السبخة، والتيمم ا

حدثنا أبو رجاء، عن عمران : حدثنا عوف قال: حدثين حيىي بن سعيد قال: دد قال حدثنا مس- 337
  :قال

 كنا يف سفر مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وإنا أسرينا، حىت كنا يف آخر الليل، وقعنا وقعة، وال وقعة 
 - فالن أحلى عند املسافر منها، فما أيقظنا إال حر الشمس، وكان أول من استيقظ فالن مث فالن مث

 مث عمر بن اخلطاب الرابع، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا نام مل -يسميهم أبو رجاء فنسي عوف 
يوقظ حىت يكون هو يستيقظ، ألنا ال ندري ما حيدث له يف نومه، فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب 

صوته بالتكبري، حىت استيقظ الناس، وكان رجال جليدا، فكرب ورفع صوته بالتكبري، فما زال يكرب ويرفع 
ال ضري أو ال يضري، : (بصوته النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصام، قال

فارحتل فسار غري بعيد، مث نزل فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصالة فصلى بالناس، فلما ). ارحتلوا
). ما معنك يا فالن أن تصلي مع القوم: (وم، قالانفتل من صالته، إذا هو برجل معتزل مل يصل مع الق

مث سار النيب صلى اهللا عليه وسلم، ). عليك بالصعيد، فإنه يكفيك: (أصابتين جنابة وال ماء، قال: قال
:  ودعا عليا فقال-  كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف -فاشتكى إليه الناس من العطش، فرتل فدعا فالنا 

أين : نطلقا، فتلقيا امرأة بني مزادتني، أو سطيحتني من ماء على بعري هلا، فقاال هلافا). اذهبا فابتغيا املاء(
: إىل أين؟ قاال: انطلقي إذا، قالت: عهدي باملاء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوف، قاال هلا: املاء؟ قالت

ني، فانطلقي، هو الذي تعن: الذي يقال له الصاىبء؟ قاال: إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالت
فاسترتلوها عن بعريها، ودعا النيب صلى : فجاءا ا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وحدثاه احلديث، قال

اهللا عليه وسلم بإناء، ففرغ فيه من أفواه املزادتني، أو سطيحتني، وأوكأ أفوامها، وأطلق العزايل، ونودي 
شاء، وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته اسقوا واستقوا، فسقى من شاء، واستقى من : يف الناس

وهي قائمة تنظر إىل ما يفعل مبائها، وأمي اهللا، لقد أقلع ). اذهب فأفرغه عليك: (اجلنابة إناء من ماء، قال



). امجعوا هلا: (عنها، وإنه ليخيل إلينا أا أشد مألة منها حني ابتدأ فيها، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
بني عجوة ودقيقة وسويقة، حىت مجعوا هلا طعاما، فجعلوها يف ثوب، ومحلوها على فجمعوا هلا من 

). تعليمن ما رزئنا من مائك شيئا، ولكن اهللا هو الذي أسقانا: (بعريها ووضعوا الثوب بني يديها، قال هلا
يب إىل العجب، لقيين رجالن، فذهبا : ما حبسك يا فالنة؟ قالت: فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا

 وقالت - هذا الذي يقال له الصاىبء، ففعل كذا وكذا، فواهللا، إنه ألسحر الناس ممن بني هذه وهذه 
فكان .  أو إنه لرسول اهللا حقا- تعين السماء واألرض : بإصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إىل السماء

لصرم الذي هي منه، فقالت املسلمون بعد ذلك، يغريون على من حوهلا من املشركني، وال يصيبون ا
ما أرى أن هؤالء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم يف اإلسالم؟ فأطاعوها فدخلوا يف : يوما لقومها
  .اإلسالم

]341 ،3378.[  
  

  .إذا خاف اجلنب على نفسه املرض أو املوت، أو خاف العطش تيمم:  باب- 6

وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم {: أن عمرو بن العاص أجنب يف ليلة باردة، فتيمم وتال: ويذكر
  .فذكر للنيب صلى اهللا عليه وسلم فلم يعنف/. 29: النساء/} رحيما
  

حدثنا حممد، هو غندر، عن شعبة، عن سليمان، عن أيب :  حدثنا بشر بن خالد قال-  338/339
  :قال أبو موسى لعبد اهللا بن مسعود: وائل قال

لو رخصت هلم يف هذا، كان إذا وجد أحدهم الربد قال هكذا، : د اهللا إذا مل جيد املاء ال يصلي؟ قال عب
  .إين مل أر عمر قنع بقول عمار: فأين قول عمار لعمر؟ قال: قلت: قال. يعين تيمم، وصلى

  
مسعت شقيق بن سلمة : حدثنا األعمش قال: حدثنا أيب قال:  حدثنا عمر بن حفص قال-) 339(
  :قال

أرأيت يا أبا عبد الرمحن، إذا أجنب فلم جيد ماء، : ى، فقال له أبو موسى كنت عند عبد اهللا وأيب موس
فكيف تصنع بقول عمار، حني : فقال أبو موسى. ال يصلي حىت جيد املاء: كيف يصنع؟ فقال عبد اهللا

: أمل تر عمر مل يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى: قال). كان يكفيك: (قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
إنا لو رخصنا هلم يف : قول عمار، كيف تصنع ذه اآلية؟ فما درى عبد اهللا ما يقول، فقالفدعنا من 



: فإمنا كره عبد اهللا هلذا؟ قال: فقلت لشقيق. هذا، ألوشك إذا برد على أحدهم املاء أن يدعه ويتيمم
  .نعم
  ].331: ، وانظر340[
  

  .التيمم ضربة:  باب- 7

  :نا أبو معاوية، عن األعمش، عن شقيق قالأخرب:  حدثنا حممد بن سالم قال- 340
لو أن رجال أجنب، فلم جيد املاء :  كنت جالسا مع عبد اهللا وأيب موسى األشعري، فقال له أبو موسى

فلم جتدوا ماء فتيمموا {: فكيف تصنعون ذه اآلية يف سورة املائدة. شهرا، أما كان يتيمم ويصلي
. هلم يف هذا، ألوشكوا إذا برد عليهم املاء أن يتيمموا الصعيدلو رخص : فقال عبد اهللا. }صعيدا طيبا

بعثين رسول اهللا يف : أمل تسمع قول عمار لعمر: فقال أبو موسى. نعم: وإمنا كرهتم هذا لذا؟ قال: قلت
حاجة، فأجنبت فلم أجد املاء، فتمرغت يف الصعيد كما مترغ الدابة، فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه 

فضرب بكفه ضربة على األرض، مث نفضها، مث مسح ا ). إمنا يكفيك أن تصنع هكذا(: وسلم فقال
أفلم تر عمر مل يقنع بقول : فقال عبد اهللا. ظهر كفه بشماله، أو ظهر مشاله بكفه، مث مسح ا وجهه

  .عمار
ل أمل تسمع قو: كنت مع عبد اهللا وأيب وائل، فقال أبو موسى: عن األعمش، عن شقيق: وزاد يعلى
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثين أنا وأنت، فأجنبت، فتمعكت بالصعيد، فأتينا : عمار لعمر

  .ومسح وجهه وكفيه واحدة). إمنا كان يكفيك هذا: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربناه، فقال
  ].338: ر[

حدثنا عمران بن : جاء قالأخربنا عوف، عن أيب ر: أخربنا عبد اهللا قال:  حدثنا عبدان قال-  341
يا : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال معتزال، مل يصل يف القوم، فقال: حصني اخلزاعي

عليك بالصعيد، : (يا رسول اهللا، أصابتين جنابة وال ماء، قال: فقال). فالن، ما منعك أن تصلي يف القوم
  ).فإنه يكفيك

  ].337: ر[
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . كتاب الصالة- 8
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .كيف فرضت الصلوات يف اإلسراء:  باب- 1

 - يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم -يأمرنا : حدثين أبو سفيان يف حديث هرقل فقال: وقال ابن عباس
  .بالصالة والصدق والعفاف

  ].7: ر[
: ابن شهاب، عن أنس بن مالك قالحدثنا الليث، عن يونس، عن :  حدثنا حيىي بن بكري قال- 342

  :كان أبو ذر حيدث



فرج عن سقف بييت وأنا مبكة، فرتل جربيل، ففرج صدري، : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
مث غسله مباء زمزم، مث جاء بطست من ذهب، ممتلىء حكمة وإميانا، فأفرغه يف صدري، مث أطبقه، مث 

افتح، : نيا، فلما جئت إىل السماء الدنيا، قال جربيل خلازن السماءأخذ بيدي فعرج يب إىل السماء الد
: نعم، معي حممد صلى اهللا عليه وسلم، فقال: هل معك أحد؟ قال: هذا جربيل، قال: من هذا؟ قال: قال

فلما فتح علونا السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد، على ميينه أسودة، وعلى يساره . نعم: أرسل إليه؟ قال
مرحبا بالنيب الصاحل واالبن الصاحل، : ذا نظر قبل ميينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى، فقالأسودة، إ
هذا آدم، وهذه األسودة عن ميينه وعن مشاله نسم بنيه، فأهل اليمني منهم : من هذا؟ قال: قلت جلربيل

 قبل مشاله بكى، حىت أهل اجلنة، واألسودة اليت عن مشاله أهل النار، فإذا نظر عن ميينه ضحك، وإذا نظر
: قال أنس). فقال له خازا مثل ما قال األول، ففتح(افتح، : عرج يب إىل السماء الثانية، فقال خلازا

أنه وجد يف السماوات آدم، وإدريس، وموسى، وعيسى، وإبراهيم، صلوات اهللا عليهم، ومل : فذكر
لدنيا، وإبراهيم يف السماء السادسة، قال أنه وجد آدم يف السماء ا: يثبت كيف منازهلم، غري أنه ذكر

. مرحبا بالنيب الصاحل واألخ الصاحل: فلما مر جربيل بالنيب صلى اهللا عليه وسلم بإدريس، قال: أنس
: مرحبا بالنيب الصاحل واألخ الصاحل، قلت: هذا إدريس، مث مررت مبوسى، فقال: من هذا؟ قال: فقلت(

من هذا؟ : مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل، قلت: سى، فقالهذا موسى، مث مررت بعي: من هذا؟ قال
: من هذا؟ قال: مرحبا بالنيب الصاحل واالبن الصاحل، قلت: هذا عيسى، مث مررت بإبراهيم، فقال: قال

  ).هذا إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم
قال النيب صلى اهللا : كانا يقوالن: أن ابن عباس وأبا حبة األنصاري: قال ابن شهاب فأخربين ابن حزم

: قال ابن حزم وأنس بن مالك). مث عرج يب حىت ظهرت ملستوى أمسع فيه صريف األقالم: (عليه وسلم
ففرض اهللا على أميت مخسني صالة، فرجعت بذلك، حىت مررت على : (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

 فارجع إىل ربك، فإن :فرض مخسني صالة، قال: ما فرض اهللا لك على أمتك؟ قلت: موسى، فقال
راجع : وضع شطرها، فقال: أمتك ال تطيق ذلك، فراجعين فوضع شطرها، فرجعت إىل موسى، قلت

ربك، فإن أمتك ال تطيق، فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه، فقال ارجع إىل ربك، فإن أمتك ال 
: ىل موسى، فقالهي مخس، وهي مخسون، ال يبدل القول لدي، فرجعت إ: تطيق ذلك، فراجعته، فقال

استحييت من ريب، مث انطلق يب، حىت انتهى يب إىل سدرة املنتهى، وغشيها ألوان ال : راجع ربك، فقلت
  ).أدري ما هي، مث أدخلت اجلنة، فإذا فيها حبايل اللؤلؤ، وإذا تراا املسك

  ].3035: ، وانظر3164، 1555[
  



 صاحل بن كيسان، عن عروة بن الزبري، عن أخربنا مالك، عن:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال-  343
  :عائشة أم املؤمنني قالت

 فرض اهللا الصالة حني فرضها، ركعتني ركعتني، يف احلضر والسفر، فأقرت صالة السفر، وزيد يف 
  .صالة احلضر

]1040 ،3720.[  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  . أبواب الصالة يف الثياب- 9
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :وجوب الصالة يف الثياب، وقول اهللا تعاىل: اب ب- 1

  .ومن صلى ملتحفا يف ثوب واحد/. 31: األعراف/} خذوا زينتكم عند كل مسجد{
يف اسناده نظر، ). يزره ولو بشوكة: (أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: ويذكر عن سلمة بن األكوع

لنيب صلى اهللا عليه وسلم أن ال يطوف بالبيت وأمر ا. ومن صلى يف الثوب الذي جيامع فيه ما مل ير أذى
  .عريان
  ].362: ر[

  :حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن حممد، عن أم عطية قالت:  حدثنا موسى بن إمساعيل قال- 344
 أمرنا أن خنرج احليض يوم العيدين، وذوات اخلدور، فيشهدن مجاعة املسلمني ودعوم، ويعتزل احليض 

  ).لتلبسها صاحبتها من جلباا: (يا رسول اهللا، إحدانا ليس هلا جلباب؟ قال: عن مصالهن، قالت امرأة
مسعت النيب صلى اهللا : حدثتنا أم عطية: حدثنا حممد بن سريين: حدثنا عمران: وقال عبد اهللا بن رجاء

  .عليه وسلم ذا
  ].318: ر[

  .عقد اإلزار على القفا يف الصالة:  باب- 2

  .ا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهمصلو: وقال أبو حازم عن سهل
  ].355: ر[

حدثين واقد بن حممد، عن : حدثنا عاصم بن حممد قال:  حدثنا أمحد بن يونس قال- 345/346
  :حممد بن املنكدر قال

ر تصلي يف إزا:  صلى جابر يف إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على املشجب، قال له قائل
إمنا صنعت ذلك، لرياين أمحق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النيب صلى اهللا عليه : واحد؟ فقال
  .وسلم؟
حدثنا عبد الرمحن بن أيب املوايل، عن حممد بن املنكدر :  حدثنا مطرف أبو مصعب قال-) 346 (



  :قال
  . عليه وسلم يصلي يف ثوبرأيت النيب صلى اهللا:  رأيت جابر بن عبد اهللا يصلي يف ثوب واحد، وقال

]363.[  

  .الصالة يف الثوب الواحد ملتحفا به:  باب- 3

امللتحف املتوشح، وهو املخالف بني طرفيه على عاتقيه، وهو االشتمال على : قال الزهري يف حديثه
  .التحف النيب صلى اهللا عليه وسلم بثوب، وخالف بني طرفيه على عاتقيه: قالت أم هاىنء: قال. منكبيه
حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أيب :  حدثنا عبيد اهللا بن موسى قال-  347/349
  :سلمة

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى يف ثوب واحد، قد خالف بني طرفيه
حدثين أيب، عن عمر بن أيب : حدثنا هشام قال: حدثنا حيىي قال:  حدثنا حممد بن املثىن قال- ) 348 (

  :سلمة
  .ه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف ثوب واحد، يف بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على عاتقيه أن
أن عمر بن أيب سلمة : حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه:  حدثنا عبيد بن إمساعيل قال-) 349(

  :أخربه قال
 بيت أم سلمة، واضعا  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف ثوب واحد، مشتمال به، يف

  .طرفيه على عاتقيه
حدثين مالك بن أنس، عن أيب النضر، موىل عمر بن عبيد :  حدثنا إمساعيل بن أيب أويس قال-  350
  :اهللا

ذهبت إىل : أنه مسع أم هاىنء بنت أيب طالب تقول:  أن أبا مرة، موىل أم هاىنء بنت أيب طالب، أخربه
فسلمت عليه، : م الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، قالترسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عا

. فلما فرغ من غسله). مرحبا بأم هاىنء: (أنا أم هاىنء بنت أيب طالب، فقال: فقلت). من هذه: (فقال
يا رسول اهللا، زعم ابن أمي، أنه : قام فصلى مثاين ركعات، ملتحفا يف ثوب واحد، فلما انصرف، قلت

قد أجرنا من أجرت يا أم : (أجرته، فالن بن هبرية، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقاتل رجال قد 
  .وذاك ضحى: قالت أم هاىنء). هاىنء
  ].1052، 276: ر[

أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن أيب :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 351



  :هريرة
عليه وسلم، عن الصالة يف ثوب واحد، فقال رسول اهللا صلى اهللا  أن سائال سأل رسول اهللا صلى اهللا 

  ).أولكلكم ثوبان: (عليه وسلم
]358.[  

  .إذا صلى يف الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه:  باب- 4

 حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن أيب الزناد، عن عبد الرمحن األعرج، عن أيب هريرة - 352/353
  :قال

  ).ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد، ليس على عاتقيه شيء: (ليه وسلم قال النيب صلى اهللا ع
مسعته، أو كنت : حدثنا شيبان، عن حيىي بن أيب كثري، عن عكرمة قال:  حدثنا أبو نعيم قال- ) 353 (

  :مسعت أبا هريرة يقول: سألته قال
 فليخالف بني من صلى يف ثوب واحد،: ( أشهد أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ).طرفيه

  .إذا كان الثوب ضيقا:  باب- 5

  :حدثنا فليح بن سليمان، عن سعيد بن احلارث قال:  حدثنا حيىي بن صاحل قال- 354
خرجت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف :  سألنا جابر بن عبد اهللا، عن الصالة يف الثوب الواحد، فقال

ته يصلي، وعلي ثوب واحد، فاشتملت به، وصليت إىل بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجد
ما هذا االشتمال : (فأخربته حباجيت، فلما فرغت قال). ما السري يا جابر: (جانبه، فلما انصرف قال

  ).فإن كان واسعا فالتحف به، وإن ضيقا فاتزر به: (كان ثوب، يعين ضاق، قال: قلت). الذي رأيت
  :حدثين أبو حازم، عن سهل قال: ، عن سفيان قالحدثنا حيىي:  حدثنا مسدد قال- 355

 كان رجال يصلون مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، عاقدي أزرهم على أعناقهم، كهيئة الصبيان، ويقال 
  ).ال ترفعن رؤوسكن حىت يستوي الرجال جلوسا: (للنساء
]781 ،1157.[  

  .الصالة يف اجلبة الشامية:  باب- 6

يلبس من ثياب : رأيت الزهري: وقال معمر. مل ير ا بأسا: جها اوسيوقال احلسن يف الثياب ينس
  .وصلى علي يف ثوب غري مقصور. اليمن ما صبغ بالبول



حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن مغرية بن :  حدثنا حيىي قال- 356
  :شعبة قال

فأخذا، فانطلق رسول اهللا ).  مغرية، خذ اإلداوةيا: ( كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فقال
صلى اهللا عليه وسلم حىت توارى عين، فقضى حاجته، وعليه جبة شأمية، فذهب ليخرج يده من كمها 

  .فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصالة، ومسح على خفيه، مث صلى
  ].180: ر[

  .ة وغريهاكراهية التعري يف الصال:  باب- 7

حدثنا عمرو بن دينار : حدثنا زكرياء بن إسحق: حدثنا روح قال:  حدثنا مطر بن الفضل قال- 357
  :مسعت جابر بن عبد اهللا حيدث: قال

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان ينقل معهم احلجارة للكعبة، وعليه إزاره، فقال له العباس 
فحله فجعله على : علت على منكبيك دون احلجارة، قاليا بن أخي، لو حللت إزارك، فج: عمه

  .منكبيه، فسقط مغشيا عليه، فما رئي بعد ذلك عريانا صلى اهللا عليه وسلم
]1505 ،3617.[  
  

  .الصالة يف القميص والسراويل والتبان والقباء:  باب- 8

  :يب هريرة قالحدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن حممد، عن أ:  حدثنا سليمان بن حرب قال- 358
أوكلكم جيد : ( قام رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسأله عن الصالة يف الثوب الواحد، فقال

إذا وسع اهللا فأوسعوا، مجع رجل عليه ثيابه، صلى رجل يف إزار : مث سأل رجل عمر، فقال). ثوبني
وقميص، يف سراويل وقباء، يف ورداء، يف إزار وقميص، يف إزار وقباء، يف سراويل ورداء، يف سراويل 

  .يف تبان ورداء: وأحسبه قال: تبان وقميص، قال
  ].351: ر[

  :حدثنا ابن أيب ذئب، عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر قال:  حدثنا عاصم بن علي قال- 359
ال يلبس القميص، وال : (ما يلبس احملرم؟ فقال:  سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

اويل، وال الربنس، وال ثوبا مسه الزعفران، وال ورس، فمن مل جيد النعلني فليلبس اخلفني، السر
  ).وليقطعهما حىت يكونا أسفل من الكعبني

  .مثله: وعن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



  ].134: ر[

  .ما يستر من العورة:  باب- 9

ث، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، عن حدثنا لي:  حدثنا قتيبة بن سعيد قال- 360
  :أيب سعيد اخلدري أنه قال

 ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن حيتيب الرجل يف ثوب واحد، ليس على 
  .فرجه منه شيء

]1890 ،2037 ،2040 ،5482 ،5484 ،5927[  
  :فيان، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة قالحدثنا س:  حدثنا قبيصة بن عقبة قال- 361

عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن حيتيب الرجل يف :  ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بيعتني
  .ثوب واحد

]559 ،563 ،1891 ،2038 ،2039 ،5481 ،5483.[  
: بن أخي شهاب، عن عمه قالحدثنا ا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال:  حدثنا إسحق قال- 362

  :أن أبا هريرة قال: أخربين محيد بن عبد الرمحن بن عوف
أال ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف :  بعثين أبو بكر يف تلك احلجة، يف مؤذنني يوم النحر، نؤذن مبىن

أمره أن يؤذن مث أردف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا، ف: بالبيت عريان، قال محيد بن عبد الرمحن
ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف : فأذن معنا علي يف أهل مىن يوم النحر: قال أبو هريرة". براءة"بـ 

  .بالبيت عريان
]1543 ،3006 ،4105 ،4378 - 4380.[  

  .الصالة بغري رداء:  باب- 10

  : املكندر قالحدثين ابن أيب املوايل، عن حممد بن:  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال- 363
يا :  دخلت على جابر بن عبد اهللا، وهو يصلي يف ثوب ملتحفا به، ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا

نعم أحببت أن يراين اجلهال مثلكم، رأيت النيب صلى اهللا : أبا عبد اهللا، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال
  .عليه وسلم يصلي هكذا

  ].345: ر[



  .ما يذكر يف الفخذ:  باب- 11

). الفخذ عورة: (وى عن ابن عباس، وجرهد، وحممد بن جحش، عن النيب صلى اهللا عليه وسلموير
حسر النيب صلى اهللا عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حىت : وقال أنس

  .غطى النيب صلى اهللا عليه وسلم ركبتيه حني دخل عثمان: وقال أبو موسى. خيرج من اختالفه
  .]3492: ر[

أنزل اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم وفخذه على فخذي، فثقلت علي، حىت : وقال زيد بن ثابت
  .خفت أن ترض فخذي

  ].4316: ر[
حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن : حدثنا إمساعيل بن علية قال:  حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال- 364
  :أنس

فصلينا عندها صالة الغداة بغلس، فركب نيب اهللا صلى  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزا خيرب، 
اهللا عليه وسلم، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أيب طلحة، فأجرى نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف زقاق 
خيرب، وإن ركبيت لتمس فخذ نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث حسر اإلزار عن فخذه، حىت إين أنظر إىل 

اهللا أكرب، خربت خيرب، إنا إذا نزلنا : (ى اهللا عليه وسلم، فلما دخل القرية قالبياض فخذ نيب اهللا صل
 قال عبد - حممد : وخرج القوم إىل أعماهلم، فقالوا: قاهلا ثالثا، قال). بساحة قوم، فساء صباح املنذرين

ء دحية، فأصبناها عنوة، فجمع السيب، فجا:  قال-واخلميس، يعين اجليش : وقال بعض أصحابنا: العزيز
فأخذ صفية بنت حيي، فجاء ). اذهب فخذ جارية: (يا نيب اهللا، أعطين جارية من السيب، قال: فقال

يا نيب اهللا، أعطيت دحية صفية بنت حيي، سيدة قريظة : رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
:  صلى اهللا عليه وسلم قالفجاء ا، فلما نظر إليها النيب). ادعوه ا: (والنضري، ال تصلح إال لك، قال

يا أبا : فقال له ثابت. فأعتقها النيب صلى اهللا عليه وسلم وتزوجها: قال). خذ جارية من السيب غريها(
نفسها، أعتقها وتزوجها، حىت إذا كان بالطريق، جهزا له أم سليم، فأهدا له : محزة، ما أصدقها؟ قال

وبسط ). من كان عنده شيء فليجيء به: (م عروسا، فقالمن الليل، فأصبح النيب صلى اهللا عليه وسل
: وأحسبه قد ذكر السويق، قال: نطعا، فجعل الرجل جييء بالتمر، وجعل الرجل جييء بالسمن، قال

  .فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
]585 ،905 ،2115 ،2120 ،2736 ،2784 ،2785 ،2829 ،3447 ،

3961 ،3962 ،3964 ،3965 ،3974  - 3976 ،4797 ،4798 ،4864 ،



  ].3963، 2732: ، وانظر5072، 4874

  .يف كم تصلي املرأة من الثياب:  باب- 12

  .لو وارت جسدها يف ثوب ألجزته: وقال عكرمة
  :أن عائشة قالت: أخربين عروة: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان قال- 365

 صلى اهللا عليه وسلم يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من املؤمنات، متلفعات يف  لقد كان رسول اهللا
  .مروطهن، مث يرجعن إىل بيون، ما يعرفهن أحد

]553 ،829 ،834.[  

  .إذا صلى يف ثوب له أعالم، ونظر إىل علمها:  باب- 13

ن عروة، عن حدثنا ابن شهاب، ع: حدثنا إبراهيم بن سعد قال:  حدثنا أمحد بن يونس قال- 366
  :عائشة

:  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى يف مخيصة هلا أعالم، فنظر إىل أعالمها نظرة، فلما انصرف قال
  ).اذهبوا خبميصيت هذه إىل أيب جهم، وأتوين بأنبجانية أيب جهم، فإا أهلتين آنفا عن صاليت(

كنت أنظر إىل علمها وأنا : (ليه وسلمقال النيب صلى اهللا ع: وقال هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
  ).يف الصالة، فأخاف أن تفتنين

]719 ،5479.[  

إن صلى يف ثوب مصلب أو تصاوير، هل تفسد صالته؟ وما ينهى عن :  باب- 14

  .ذلك

حدثنا عبد العزيز بن : حدثنا عبد الوارث قال:  حدثنا أبو معمر، عبد اهللا بن عمرو قال- 367
  :صهيب، عن أنس

أميطي عنا قرامك هذا، فإنه : (ام لعائشة، سترت به جانب بيتها، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم كان قر
  ).ال تزال تصاويره تعرض يف صاليت

]5614.[  

  .من صلى يف فروج حرير مث نزعه:  باب- 15

  :لحدثنا الليث، عن يزيد، عن أيب اخلري، عن عقبة بن عامر قا:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 368
 أهدي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فروج حرير، فلبسه فصلى فيه، مث انصرف، فرتعه نزعا شديدا، 



  ).ال ينبغي هذا للمتقني: (كالكاره له، وقال
]5465.[  

  .الصالة يف الثوب األمحر:  باب- 16

  :أبيه قالحدثين عمر بن أيب زائدة، عن عون بن أيب جحيفة، عن :  حدثنا حممد بن عرعرة قال- 369
 رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قبة محراء من أدم، ورأيت بالال أخذ وضوء رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا متسح به، ومن مل يصيب منه 

نيب صلى اهللا عليه وسلم يف شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، مث رأيت بالال أخذ عرتة فركزها، وخرج ال
  .حلة محراء مشمرا، صلى إىل العرتة بالناس ركعتني، ورأيت الناس والدواب، ميرون من بني يدي العرتة

  ].185: ر[

  .الصالة يف السطوح واملنرب واخلشب:  باب- 17

و فوقها، أو ومل ير احلسن بأسا أن يصلي على اجلمد والقناطر، وإن جرى حتتها بول، أ: قال أبو عبد اهللا
وصلى ابن عمر على . وصلى أبو هريرة على سقف املسجد بصالة اإلمام. أمامها، إذا كان بينهما سترة

  .الثلج
  :سألوا سهل بن سعد: حدثنا أبو حازم قال: حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال- 370

الغابة، عمله فالن موىل فالنة، لرسول ما بقي بالناس أعلم مين، هو من أثل :  من أي شيء املنرب؟ فقال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقام عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني عمل ووضع، فاستقبل القبلة، 
كرب وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، مث رفع رأسه مث رجع القهقرى، فسجد على 

  .أسه، مث رجع القهقرى حىت سجد باألرض، فهذا شأنهاألرض، مث عاد إىل املنرب، مث ركع مث رفع ر
فإمنا أردت، : سألين أمحد بن حنبل رمحه اهللا عن هذا احلديث قال: قال علي بن عبد اهللا: قال أبو عبد اهللا

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان أعلى من الناس، فال بأس أن يكون اإلمام أعلى من الناس ذا 
  .ال:  سفيان بن عيينة، كان يسأل عن هذا كثريا، فلم تسمعه منه؟ قالإن: فقلت: قال. احلديث

]437 ،875 ،1988 ،2430.[  
أخربنا محيد الطويل، عن أنس : حدثنا يزيد بن هارون قال:  حدثنا حمممد بن عبد الرحيم قال- 371
  :بن مالك

 من نسائه شهرا،  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سقط عن فرسه، فجحشت ساقه، أو كتفه، وآىل
فجلس يف مشربة له، درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى م جالسا وهم قيام، فلما سلم 



إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فإذا كرب فكربوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى :(قال
إن الشهر تسع : (، إنك آليت شهرا؟ فقاليا رسول اهللا: ونزل لتسع وعشرين، فقالوا). قائما فصلوا قياما

  ).وعشرون
]657 ،699 ،700 ،772 ،1063 ،1812 ،2337 ،4905 ،4984 ،

6306.[  

  .إذا أصاب ثوب املصلي امرأته إذا سجد:  باب- 18

حدثنا سليمان الشيباين، عن عبد اهللا بن شداد، عن ميمونة :  حدثنا مسدد، عن خالد قال- 372
  :قالت

.  صلى اهللا عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، وأنا حائض، ورمبا أصابين ثوبه إذا سجد كان رسول اهللا
  .وكان يصلي على اخلمرة: قالت
  ].326: ر[

  .الصالة على احلصري:  باب- 19

قائما ما مل تشق على أصحابك، تدور معها، : وقال احلسن. وصلى جابر وأبو سعيد يف السفينة قائما
  .وإال فقاعدا
  :أخربنا مالك، عن إسحق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أنس بن مالك: عبد اهللا قال حدثنا - 373

قوموا : ( أن جدته مليكة، دعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه، مث قال
فقمت إىل حصري لنا، قد اسود من طول ما لبس، فنضحته مباء، فقام رسول : قال أنس). فألصل لكم

 صلى اهللا عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول اهللا صلى اهللا اهللا
  .عليه وسلم ركعتني، مث انصرف

]694 ،822 ،833 ،1111.[  

  .الصالة على اخلمرة:  باب- 20

اد، عن حدثنا سليمان الشيباين، عن عبد اهللا بن شد:حدثنا شعبة قال:  حدثنا أبو الوليد قال- 374
  :ميمونة قالت

  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي على اخلمرة
  ].326: ر[



  .الصالة على الفراش:  باب- 21

  .كنا نصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيسجد أحدنا على ثوبه: وصلى أنس على فراشه، وقال أنس
  ].378: ر[

نضر، موىل عمر بن عبيد اهللا، عن أيب حدثين مالك، عن أيب ال:  حدثنا إمساعيل قال- 375/377
  :سلمة بن عبد الرمحن، عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أا قالت

 كنت أنام بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورجالي يف قبلته، فإذا سجد غمزين فقبضت 
  .والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح: رجلي، فإذا قام بسطتهما، قالت

أن : أخربين عروة: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال:  حدثنا حيىي بن بكري قال- )376 (
  :عائشة أخربته

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي، وهي بينه وبني القبلة، على فراش أهله، اعتراض 
  .اجلنازة
  :اك، عن عروةحدثنا الليث، عن يزيد، عن عر:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال-) 377 (

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي، وعائشة معترضة بينه وبني القبلة، على الفراش الذي ينامان 
  .عليه
  ].486: ، وانظر1151، 493، 491[

  .السجود على الثوب يف شدة احلر:  باب- 22

  .كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة، ويداه يف كمه: وقال احلسن
حدثين غالب : حدثنا بشر بن املفضل قال: دثنا أبو الوليد، هشام بن عبد امللك، قال ح- 378

  :القطان، عن بكر بن عبد اهللا، عن أنس بن مالك قال
  . كنا نصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيضع أحدنا طرف الثوب، من شدة احلر، يف مكان السجود

]517 ،1150.[  

  .الصالة يف النعال:  باب- 23

أخربنا أبو مسلمة، سعيد بن يزيد األزدي، : حدثنا شعبة قال:  حدثنا آدم بن أيب إياس قال-  379
  :قال

  .نعم: أكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف نعليه؟ قال:  سألت أنس بن مالك



]5512.[  

  .الصالة يف اخلفاف:  باب- 24

عن مهام بن احلارث : إبراهيم حيدثمسعت : حدثنا شعبة، عن األعمش قال:  حدثنا آدم قال- 380
  :قال

رأيت النيب صلى :  رأيت جرير بن عبد اهللا بال مث توضأ، ومسح على خفيه، مث قام فصلى، فسئل فقال
  .اهللا عليه وسلم صنع مثل هذا

  .فكان يعجبهم، ألن جريرا كان آخر من أسلم: فقال إبراهيم
ن األعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن حدثنا أبو أسامة، ع:  حدثنا إسحق بن نصر قال- 381

  :املغرية بن شعبة قال
  . وضأت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فمسح على خفيه وصلى

  ].180: ر[

  .إذا مل يتم السجود:  باب- 25

  :أخربنا مهدي، عن واصل، عن أيب وائل، عن حذيفة:  أخربنا الصلت بن حممد- 382
وأحسبه :  قال- ما صليت : قضى صالته، قال له حذيفة رأى رجال ال يتم ركوعه وال سجوده، فلما 

  . لو مت مت على غري سنة حممد صلى اهللا عليه وسلم-قال 
]758 ،775.[  

  .يبدي ضبعية وجيايف يف السجود:  باب- 26

حدثنا بكر بن مضر، عن جعفر، عن ابن هرمز، عن عبد اهللا بن مالك :  أخربنا حيىي بن بكري-  383
  :بن حبينة
  .كان إذا صلى فرج بني يديه، حىت يبدو بياض إبطيه:  صلى اهللا عليه وسلم أن النيب

  .حنوه: حدثين جعفر بن ربيعة: وقال الليث
]774 ،3371.[  
  
  
  



  
  
  

  . أبواب القبلة- 10
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .فضل استقبال القبلة:  باب- 1

  .ه وسلميستقبل بأطراف رجليه، قاله أبو محيد، عن النيب صلى اهللا علي
  ].794: ر[

حدثنا منصور بن سعد، عن : حدثنا ابن املهدي قال:  حدثنا عمرو بن عباس قال- 384/385
  :ميمون بن سياه، عن أنس بن مالك قال
من صلى صالتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك املسلم، : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).ال ختفروا اهللا يف ذمتهالذي له ذمة اهللا وذمة رسوله، ف

  :حدثنا ابن املبارك، عن محيد الطويل، عن أنس بن مالك قال:  حدثنا نعيم قال-) 385 (
أمرت أن أقاتل الناس، حىت يقولوا ال إله إال اهللا، فإذا قالوها، : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رمت علينا دماؤهم وأمواهلم، إال حبقها، وصلوا صالتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذحبوا ذبيحتنا، فقد ح
  ).وحسام على اهللا
  .حدثنا أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا محيد: أخربنا حيىي: قال ابن أيب مرمي

سأل ميمون بن سياه أنس بن : حدثنا محيد قال: حدثنا خالد بن احلارث قال: وقال علي بن عبد اهللا
من شهد أن ال إله إال اهللا، واستقبل قبلتنا، وصلى : رم دم العبد وماله؟ فقاليا أبا محزة، ما حي: مالك قال

  .صالتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو املسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على املسلم

  .قبلة أهل املدينة، وأهل الشأم، واملشرق:  باب- 2

ال تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، (: ليس يف املشرق وال يف املغرب قبلة، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).ولكن شرقوا أو غربوا

حدثنا الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أيب : حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال-  386
  :أيوب األنصاري



ا إذا أتيتم الغائط، فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها، ولكن شرقو: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).أو غربوا

  .فقدمنا الشأم، فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف، ونستغفر اهللا تعاىل: قال أبو أيوب
  .مثله: مسعت أبا أيوب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وعن الزهري، عن عطاء قال

  ].144: ر[

  /.125: البقرة/} واختذوا من مقام إبراهيم مصلى{: قول اهللا تعاىل:  باب- 3

  :حدثنا عمرو بن دينار قال: حدثنا سفيان قال:  حدثنا احلميدي قال- 387
قدم :  سألنا ابن عمر، عن رجل طاف بالبيت العمرة، ومل يطف بني الصفا واملروة، أيأيت امرأته؟ فقال

النيب صلى اهللا عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف املقام ركعتني، وطاف بني الصفا واملروة، 
  .كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنةوقد 

  .ال يقربنها، حىت يطوف بني الصفا واملروة: وسألنا جابر بن عبد اهللا فقال
]1544 ،1547 ،1563 ،1564 ،1700.[  

  :مسعت جماهدا قال: حدثنا حيىي، عن سيف قال:  حدثنا مسدد قال- 388
فأقبلت والنيب :  الكعبة، فقال ابن عمرهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل:  أيت ابن عمر، فقيل له

أصلى النيب صلى اهللا : صلى اهللا عليه وسلم قد خرج، وأجد بالال قائما بني البابني، فسألت بالال فقلت
نعم، ركعتني، بني الساريتني اللتني على يساره إذا دخلت، مث خرج، فصلى : عليه وسلم يف الكعبة؟ قال
  .يف وجه الكعبة ركعتني

]456 ،482  - 484 ،1114 ،1521 ،1522 ،2826 ،4038 ،4139.[  
  :أخربنا ابن جريج، عن عطاء قال: حدثنا عبد الرزاق:  حدثنا إسحق بن نصر قال- 389

ملا دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم البيت، دعا يف نواحيه كلها، ومل يصل حىت :  مسعت ابن عباس قال
  ).هذه القبلة: (، وقالخرج منه، فلما خرج ركع ركعتني يف قبل الكعبة

  .التوجه حنو القبلة حيث كان:  باب- 4

  ).استقبل القبلة وكرب: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أبو هريرة
  ].5897: ر[

حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحق، عن الرباء بن عازب، رضي اهللا :  حدثنا عبد اهللا بن رجاء قال- 390
  :عنهما، قال



ى اهللا عليه وسلم، صلى حنو بيت املقدس، ستة عشر أو سبعة عشر شهرا، وكان  كان رسول اهللا صل
قد نرى تقلب وجهك يف {: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيب أو يوجه إىل الكعبة، فأنزل اهللا

ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا {: وقال السفهاء من الناس، وهم اليهود. فتوجه حنو الكعبة. }السماء
فصلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم . } هللا املشرق واملغرب يهدي من يشاء إىل صراط مستقيمعليها قل

هو : رجل، مث خرج بعدما صلى، فمر على قوم من األنصار يف صالة العصر، حنو بيت املقدس، فقال
أنه صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنه توجه حنو الكعبة، فتحرف القوم، حىت : يشهد

  .توجهوا حنو الكعبة
  ].40: ر[

حدثنا حيىي بن أيب كثري، عن حممد بن عبد الرمحن، عن : حدثنا هشام قال:  حدثنا مسلم قال-  391
  :جابر قال

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة، نزل 
  .فاستقبل القبلة

]1043 ،1048 ،3909.[  
  :قال عبد اهللا: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: نا عثمان قال حدث- 392

يا رسول :  زاد أو نقص، فلما سلم قيل له-ال أدري :  قال إبراهيم- صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لة، صليت كذا وكذا، فثىن رجليه، واستقبل القب: قالوا). وما ذاك: (اهللا، أحدث يف الصالة شيء؟ قال

إنه لو حدث يف الصالة شيء لنبأتكم به، : (فلما أقبل علينا بوجهه قال. وسجد سجدتني، مث سلم
ولكن، إمنا أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروين، وإذا شك أحدكم يف صالته، 

  ).فليتحر الصواب فليتم عليه، مث ليسلم، مث يسجد سجدتني
]396 ،1168 ،6294 ،6822.[  

  .ما جاء يف القبلة، ومن ال يرى اإلعادة على من سها، فصلى إىل غري القبلة:  باب- 5

  .وقد سلم النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ركعيت الظهر، وأقبل على الناس بوجهه، مث أمت ما بقي
  ].468: ر[

  :قال عمر: حدثنا هشيم، عن محيد، عن أنس قال:  حدثنا عمرو بن عون قال-  393/394
واختذوا من {: يا رسول اهللا، لو اختذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزلت: فقلت: يب يف ثالث وافقت ر

يا رسول اهللا، لو أمرت نساءك أن حيتجنب، فإنه يكلمهن : وآية احلجاب، قلت. }مقام إبراهيم مصلى



: ، فقلت هلنالرب والفاجر، فرتلت آية احلجاب، واجتمع نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الغرية عليه
  .عسى ربه إن طلقكن، أن يبدله أزواجا خريا منكن، فأنزلت هذه اآلية

  .مسعت أنسا ذا: حدثين محيد قال: أخربنا حيىي بن أيوب قال:  حدثنا ابن أيب مرمي قال-) 394 (
]4213 ،4512 ،4632.[  

نار، عن عبد اهللا بن أخربنا مالك بن أنس، عن عبد اهللا بن دي:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 395
  :عمر قال

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أنزل عليه :  بينا الناس بقباء يف صالة الصبح، إذ جاءهم آت فقال
  .الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إىل الشأم، فاستداروا إىل الكعبة

]4218 ،4220 ،4221 ،4223 ،4224 ،6824.[  
حدثنا حيىي، عن شعبة، عن احلكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا :  حدثنا مسدد قال-  396
  :قال

صليت : قالوا). وما ذاك: (أزيد يف الصالة؟ قال:  صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم الظهر مخسا، فقالوا
  .مخسا، فثىن رجليه، وسجد سجدتني

  ].392: ر[
  
  
  
  

  . أبواب املساجد- 11
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  .حك البزاق باليد من املسجد:  باب- 1

  :حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن محيد، عن أنس:  حدثنا قتيبة قال- 397
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى خنامة يف القبلة، فشق ذلك عليه، حىت رئي يف وجهه، فقام فحكه 

نه يناجي ربه، أو، إن ربه بينه وبني القبلة، فال يبزقن إن أحدكم إذا قام يف صالته، فإ: (بيده، فقال
مث أخذ طرف ردائه، فبصق فيه، مث رد بعضه على ). أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو حتت قدميه

  ).أو يفعل هكذا: (بعض، فقال



  ].509، 238: ، وانظر1156، 508، 407، 403، 402[
  :الك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمرأخربنا م:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 398

إذا : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى بصاقا يف جدار القبلة، فحكه، مث أقبل على الناس فقال
  ).كان أحدكم يصلي، فال يبصق قبل وجهه، فإن اهللا قبل وجهه إذا صلى

]720 ،1155 ،5760.[  
 عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم أخربنا مالك،:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 399
  :املؤمنني

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى يف جدار القبلة خماطا، أو بصاقا، أو خنامة، فحكه

  .حك املخاط باحلصى من املسجد:  باب- 2

بد أخربنا ابن شهاب، عن محيد بن ع: أخربنا إبراهيم بن سعد:  حدثنا موسى بن إمساعيل قال-  400
  :أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه: الرمحن

إذا : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى خنامة يف جدار املسجد، فتناول حصاة فحكها، فقال
  ).تنخم أحدكم، فال يتنخمن قبل وجهه، وال عن ميينه، وليبصق عن يساره، أو حتت قدمه اليسرى

]401 ،404 ،406.[  
  

  .نه يف الصالةال يبصق عن ميي:  باب- 3

: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن محيد بن عبد الرمحن:  حدثنا حيىي بن بكري قال- 401
  :أن أبا هريرة، وأبا سعيد أخرباه

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى خنامة يف حائط املسجد، فتناول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
خم أحدكم فال يتنخم قبل وجهه، وال عن ميينه، وليبصق عن يساره، أو إذا تن: (حصاة فحتها، مث قال
  ).حتت قدمه اليسرى

  ].400: ر[
  :مسعت أنسا قال: أخربين قتادة قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا حفص بن عمر قال- 402

 حتت ال يتفلن أحدكم بني يديه، وال عن ميينه، ولكن عن يساره، أو: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).رجله
  ].397: ر[



  .ليبزق عن يساره أو حتت قدمه اليسرى:  باب- 4

  :مسعت أنس بن مالك قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا آدم قال- 403
إن املؤمن إذا كان يف الصالة، فإمنا يناجي ربه، فال يبزقن بني يديه، وال : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).كن عن يساره، أو حتت قدمهعن ميينه، ول
  ].397: ر[

  :حدثنا الزهري، عن محيد بن عبد الرمحن، عن أيب سعيد: حدثنا سفيان:  حدثنا علي قال- 404
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أبصر خنامة يف قبلة املسجد، فحكها حبصاة، مث ى أن يبزق الرجل بني 

  .قدمه اليسرىيديه، أو عن ميينه، ولكن عن يساره، أو حتت 
  .حنوه: وعن الزهري، مسع محيدا، عن أيب سعيد

  ].400: ر[

  .كفارة البزاق يف املسجد:  باب- 5

قال النيب صلى : مسعت أنس بن مالك قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا آدم قال- 405
  ).البزاق يف املسجد خطيئة، وكفارا دفنها: (اهللا عليه وسلم

  .فن النخامة يف املسجدد:  باب- 6

  :حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن مهام:  حدثنا إسحق بن نصر قال- 406
إذا قام أحدكم إىل الصالة، فال يبصق أمامه، فإمنا : ( مسع أبا هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

يساره، أو حتت قدمه، يناجي اهللا ما دام يف مصاله، وال عن ميينه، فإن عن ميينه ملكا، وليبصق عن 
  ).فيدفنها
  ].400: ر[

  .إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه:  باب- 7

  :حدثنا محيد، عن أنس: حدثنا زهري قال:  حدثنا مالك بن إمساعيل قال- 407
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى خنامة يف القبلة، فحكها بيده، ورئي منه كراهة، أو رئي كراهيته 

إن أحدكم إذا قام يف صالته، فإمنا يناجي ربه، أو ربه بينه وبني قبلته، فال : ( عليه، وقاللذلك، وشدته
مث أخذ طرف ردائه، فبزق فيه، ورد بعضه على بعض، ). يبزقن يف قبلته، ولكن عن يساره أو حتت قدمه

  ).أو يفعل هكذا: (قال



  ].397: ر[

  .لقبلةعظة اإلمام الناس يف إمتام الصالة، وذكر ا:  باب- 8

  :أخربنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 408
هل ترون قبليت ههنا، فواهللا ما خيفى علي خشوعكم وال : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).ركوعكم، وإين ألراكم من وراء ظهري

]708.[  
دثنا فليح بن سليمان، عن هالل بن علي، عن أنس بن مالك ح:  حدثنا حيىي بن صاحل قال- 409
  :قال

إين ألراكم من : ( صلى بنا النيب صلى اهللا عليه وسلم صالة، مث رقي املنرب، فقال يف الصالة ويف الركوع
  ).ورائي كما أراكم

]709 ،716 ،6103 ،6268.[  

  .مسجد بين فالن: هل يقال:  باب- 9

  :أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر: ف قال حدثنا عبد اهللا بن يوس- 410
من احلفياء، وأمدها ثنية الوداع، :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سابق بني اخليل اليت أضمرت

وسابق بني اخليل اليت مل تضمر من الثنية إىل مسجد بين زريق، وأن عبد اهللا بن عمر كان فيمن سابق 
  .ا
]2713 - 2715 ،6905.[  

  .القسمة، وتعليق القنو يف املسجد:  باب- 10

  : وقال إبراهيم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس رضي اهللا عنه قال- 411
وكان أكثر مال أيت به ). انثروه يف املسجد: ( أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم مبال من البحرين، فقال
اهللا عليه وسلم إىل الصالة ومل يلتف إليه، فلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فخرج رسول اهللا صلى 

يا رسول اهللا، : قضى الصالة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إال أعطاه، إذ جاءه العباس فقال
فحثا يف ). خذ: (أعطين، فإين فاديت نفسي وفاديت عقيال، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فارفعه أنت : قال). ال: (يا رسول اهللا، مر بعضهم يرفعه إيل، قال: لثوبه، مث ذهب يقله فلم يستطع، فقا
: قال). ال: (يا رسول اهللا، مر بعضهم يرفعه علي، قال: فنثر منه، مث ذهب يقله، فقال). ال: (علي، قال



ال : يارسول اهللا مر بعضهم يرفعه علي قال: فنثر منه، مث ذهب يقله فقال). ال: (فارفعه أنت علي، قال
ال فنثر منه مث احتمله، فألقاه على كاهله، مث انطلق، فما زال رسول اهللا صلى اهللا : فعه أنت علي قالفار

عليه وسلم يتبعه بصره حىت خفي علينا، عجبا من حرصه، فما قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومث 
  .منها درهم

]2884 ،2994.[  

  .من دعا لطعام يف املسجد ومن أجاب فيه:  باب- 11

  :أخربنا مالك، عن إسحق بن عبد اهللا:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 412
أرسلك أبو : (وجدت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد معه ناس، فقمت، فقال يل:  مسع أنسا قال

  .فانطلق وانطلقت بني أيديهم). قوموا: (نعم، فقال ملن معه: قلت). لطعام: (نعم، فقال: قلت). طلحة
]3385 ،5066 ،5135 ،6310.[  

  .القضاء واللعان يف املسجد، بني الرجال والنساء:  باب- 12

أخربين ابن شهاب، عن سهل : أخربنا ابن جريج قال: أخربنا عبد الرزاق قال:  حدثنا حيىي قال-  413
  :بن سعد

  . وأنا شاهدأرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله؟ فتالعنا يف املسجد،: يا رسول اهللا:  أن رجال قال
]4468 ،4469 ،4959 ،5002 ،5003 ،6462 ،6745 ،6764 ،7874.[  

  .إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء، أو حيث أمر، وال يتجسس:  باب- 13

حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن حممود بن الربيع، :  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة قال-  414
  :عن عتبان بن مالك
فأشرت له : قال). أين حتب أن أصلي لك من بيتك: (ليه وسلم أتاه يف مرتله، فقال أن النيب صلى اهللا ع

  .إىل مكان، فكرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وصففنا خلفه، فصلى ركعتني
]415 ،636 ،654 ،803 ،804 ،1130 ،4787 ،5086 ،6059 ،6539.[  

  .املساجد يف البيوت:  باب- 14

  .يف داره مجاعةوصلى الرباء بن عازب يف مسجده 
أخربين : حدثين عقيل، عن ابن شهاب قال: حدثين الليث قال:  حدثنا سعيد بن عفري قال- 415

  :حممود بن الربيع األنصاري



أنه :  أن عتبان بن مالك، وهو من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ممن شهد بدرا من األنصار
 رسول اهللا، قد أنكرت بصري، وأنا أصلي لقومي، فإذا يا: أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

كانت األمطار، سال الوادي الذي بيين وبينهم، مل أستطع أن آيت مسجدهم فأصلي م، ووددت يا 
: فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رسول اهللا، أنك تأتيين فتصلي يف بييت، فأختذه مصلى، قال

فغدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر حني ارتفع النهار، : انقال عتب). سأفعل إن شاء اهللا(
أين حتب أن : (فاستأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأذنت له، فلم جيلس حىت دخل البيت، مث قال

فأشرت إىل ناحية من البيت، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكرب، فقمنا : قال). أصلي من بيتك
فثاب يف البيت رجال من : وحبسناه على خزيرة صنعناها له، قال: فصلى ركعتني مث سلم، قالفصصفنا، 

أين مالك بن الدخيشن أو ابن الدخشن؟ فقال : أهل الدار ذوو عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم
تراه ال تقل ذلك، أال : (ذلك منافق ال حيب اهللا ورسوله، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بعضهم

فإنا نرى وجهه ونصحيته إىل : اهللا ورسوله أعلم، قال: قال). قد قال ال إله إال اهللا، يريد بذلك وجه اهللا
فإن اهللا قد حرم على النار من قال ال إله إال اهللا، يبتغي : (املنافقني، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).بذلك وجه اهللا
مد األنصاري، وهو أحد بين سامل، وهو من سرام، عن قال ابن شهاب، مث سألت احلصني بن حم
  .حديث حممود بن الربيع، فصدقه بذلك

  ].414: ر[

  .التيمن يف دخول املسجد وغريه:  باب- 15

  .وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمىن، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى
بيه، عن مسروق، عن حدثنا شعبة، عن األشعث بن سلم، عن أ:  حدثنا سليمان بن حرب قال-  416

  :عائشة قالت
  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيب التيمن ما استطاع، يف شأنه كله، يف طهوره وترجله وتنعله

  ].166: ر[

  .هل تنبش قبور مشركي اجلاهلية، ويتخذ مكاا مساجد:  باب- 16

  ).م مساجدلعن اهللا اليهود، اختذوا قبور أنبيائه: (لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ].1324: ر[

  .وما يكره من الصالة يف القبور



  .القرب القرب، ومل يأمره باإلعادة: ورأى عمر وأنس بن مالك يصلي عند قرب، فقال
  :أخربين أيب، عن عائشة: حدثنا حيىي، عن هشام قال:  حدثنا حممد بن املثىن قال- 417

فيها تصاوير، فذكرتا للنيب صلى اهللا عليه وسلم ذكرتا كنيسة رأينها باحلبشة، :  أن أم حبيبة وأم سلمة
إن أولئك، إذا كان فيهم الرجل الصاحل فمات، بنوا على قربه مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، : (فقال

  ).فأولئك شرار اخللق عند اهللا يوم القيامة
]424 ،1276 ،3660.[  

  :نس قالحدثنا عبد الوارث، عن أيب التياح، عن أ:  حدثنا مسدد قال- 418
 قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة، فرتل أعلى املدينة يف حي يقال هلم بنو عمرو بن عوف، فأقام 
النيب صلى اهللا عليه وسلم فيهم أربع عشرة ليلة، مث أرسل إىل بين النجار، فجاؤوا متقلدي السيوف، 

دفه، ومأل بين النجار حوله، حىت ألقى كأين أنظر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ر
بفناء أيب أيوب، وكان حيب أن يصلي حيث أدركته الصالة، ويصلي يف مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء 

ال واهللا، ال : قالوا). يا بين النجار ثامنوين حبائطكم هذا: (املسجد، فأرسل إىل مأل من بين النجار، فقال
فكان فيه ما أقول لكم، قبور املشركني، وفيه خرب، وفيه خنل، فأمر : سنطلب مثنه إال إىل اهللا، فقال أن

النيب صلى اهللا عليه وسلم بقبور املشركني فنشبت، مث باخلرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل 
قبلة املسجد، وجعلوا عضادتيه احلجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرجتزون، والنيب صلى اهللا عليه 

  : وهو يقولوسلم معهم،
  .فاغفر لألنصار واملهاجرة* اللهم ال خري إال خري اآلخرة 

]1769 ،2000 ،2619 ،2622 ،2627 ،3717.[  

  .الصالة يف مرابض الغنم:  باب- 17

  :حدثنا شعبة، عن أيب التياح، عن أنس قال:  حدثنا سليمان بن حرب قال- 419
كان يصلي يف مرابض : ، مث مسعته بعد يقول كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف مرابض الغنم

  .الغنم، قبل أن يبىن املسجد
  ].232: ر[

  .الصالة يف مواضع اإلبل:  باب- 18

  :حدثنا عبيد اهللا، عن نافع قال: أخربنا سليمان بن حيان قال:  حدثنا صدقة بن الفضل قال- 420
  .ه وسلم يفعلهرأيت النيب صلى اهللا علي: وقال.  رأيت ابن عمر يصلي إىل بعريه



]485.[  

  .من صلى وقدامه تنور أو نار، أو شيء مما يعبد، فأراد به اهللا:  باب- 19

  ).عرضت علي النار وأنا أصلي: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: أخربين أنس قال: وقال الزهري
  ].93: ر[

ر، عن عبد اهللا بن  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسا-  421
  :عباس قال

رأيت النار، فلم أر منظر كاليوم قط : ( اخنسفت الشمس، فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث قال
  ).أفظع
  ].29: ر[

  .كراهية الصالة يف املقابر:  باب- 20

يب صلى أخربين نافع، عن ابن عمر، عن الن: حدثنا حيىي، عن عبيد اهللا قال:  حدثنا مسدد قال- 422
  :اهللا عليه وسلم قال

  ).اجعلوا يف بيوتكم من صالتكم، وال تتخذوها قبورا (
]1131.[  

  .الصالة يف مواضع اخلسف والعذاب:  باب- 21

  .ويذكر أن عليا رضي اهللا عنه كره الصالة خبسف بابل
 بن عمر حدثين مالك، عن عبد اهللا بن دينار، عن عبد اهللا:  حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا قال- 423

  :رضي اهللا عنهما
ال تدخلوا على هؤالء املعذبني إال أن تكونوا باكني، فإن مل : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).تكونوا باكني فال تدخلوا عليهم، ال يصيبكم ما أصام
]3198 - 3201 ،4157 ،4158 ،4425.[  

  .الصالة يف البيعة:  باب- 22

وكان ابن عباس . إنا ال ندخل كنائسكم، من أجل التماثيل اليت فيها، الصور: وقال عمر رضي اهللا عنه
  .يصلي يف البيعة، إال بيعة فيها متاثيل

  :أخربنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة:  حدثنا حممد قال- 424



 هلا مارية،  أن أم سلمة ذكرت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنيسة رأا بأرض احلبشة، يقال
أولئك قوم إذا مات فيهم : (فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

العبد الصاحل، أو الرجل الصاحل، بنوا على قربه مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار اخللق 
  ).عند اهللا

  ].417: ر[
  :أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة: ن الزهريأخربنا شعيب، ع:  حدثنا أبو اليمان قال- 425

ملا نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، طفق يطرح مخيصة له على :  أن عائشة وعبد اهللا بن عباس قاال
لعنة اهللا على اليهود والنصارى، اختذوا قبور : (وجهه، فإذا اغتم ا كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك

  .ر ما صنعواحيذ). أنبيائهم مساجد
]1265 ،1324 ،3267 ،4177 ،4179 ،5478.[  

  : حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة- 426
  ).قاتل اهللا اليهود، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).جعلت يل األرض مسجدا وطهورا: (وسلمقول النيب صلى اهللا عليه :  باب- 23

حدثنا يزيد : حدثنا سيار، هو أبو احلكم، قال: حدثنا هشيم قال:  حدثنا حممد بن سنان قال- 427
  :حدثنا جابر بن عبد اهللا قال: الفقري قال

نصرت بالرعب : أعطيت مخسا، مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
سرية شهر، وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا، وأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل، وأحلت م

  ).يل الغنائم، وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة، وبعثت إىل الناس كافة، وأعطيت الشفاعة
  ].328: ر[

  .نوم املرأة يف املسجد:  باب- 24

  :، عن هشام، عن أبيه، عن عائشةحدثنا أبو أسامة:  حدثنا عبيد بن إمساعيل قال- 428
فخرجت صبية هلم، عليها :  أن وليدة كانت سوداء حلي من العرب، فأعتقوها فكانت معهم، قالت

فوضعته، أو وقع منها، فمرت به حدياة وهو ملقى، فحسبته حلما : وشاح أمحر من سيور، قالت
طفقوا يفتشون، حىت فتشوا قبلها، ف: فاموين به، قالت: فالتمسوه فلم جيدوه، قالت: فخطفته، قالت

هذا الذي : فقلت: فوقع بينهم، قالت: واهللا إين لقائمة معهم، إذ مرت احلدياة فألقته، قالت: قالت
فجاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : امتموين به، زعمتم وأنا منه بريئة، وهو ذا هو، قالت



فكانت تأتيين فتحدث عندي، : د أو حفش، قالتفكان هلا خباء يف املسج: فأسلمت، قالت عائشة
  :فال جتلس عندي جملسا، إال قالت: قالت

  أال إنه من بلدة الكفر أجناين* ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا 
  .فحدثتين ذا احلديث: ما شأنك، ال تقعدين معي مقعدا إال قلت هذا؟ قالت: فقلت هلا: قالت عائشة

]3623.[  

  .يف املسجدنوم الرجال :  باب- 25

  .قدم رهط من عكل، على النيب صلى اهللا عليه وسلم فكانوا يف الصفة: وقال أبو قالبة، عن أنس
  ].6419: ر[

  .كان أصحاب الصفة الفقراء: وقال عبد الرمحن بن أيب بكر
  ].577: ر[

  :حدثين نافع قال: حدثنا حيىي، عن عبيد اهللا قال:  حدثنا مسدد قال- 429
  . أنه كان ينام، وهو شاب أعزب ال أهل له يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم: أخربين عبد اهللا

]1070 ،1105 ،3530 ،3531 ،6613 ،6625 ،6626.[  
حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد :  حدثنا قيبة بن سعيد قال- 430
  :قال

). أين ابن عمك: ( جيد عليا يف البيت، فقال جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيت فاطمة، فلم
كان بيين وبينه شيء، فغاضبين فخرج، فلم يقل عندي، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت
يا رسول اهللا، هو يف املسجد راقد، فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه : فجاء فقال). انظر أين هو: (إلنسان

 شقه، وأصابه تراب، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن
  ).قم أبا تراب، قم أبا تراب: (ميسحه عنه ويقول

]3500 ،5851 ،5924.[  
  

  :حدثنا ابن فضيل، عن أبيه، عن أيب حازم، عن أيب هريرة قال:  حدثنا يوسف بن عيسى قال- 431
اء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا يف  رأيت سبعني من أصحاب الصفة، ما منهم رجل إال عليه رد

  .أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقني، ومنها ما يبلغ الكعبني، فيجمعه بيده، كراهية أن ترى عورته



  .الصالة إذا قدم من سفر:  باب- 26

  .كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا قدم من سفر، بدأ باملسجد فصلى فيه: وقال كعب بن مالك
  .]4156: ر[

حدثنا حمارب بن دثار، عن جابر بن عبد اهللا : حدثنا مسعر قال:  حدثنا خالد بن حيىي قال-  432
  :قال

). صل ركعتني: (ضحى، فقال: أراه قال:  أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يف املسجد، قال مسعر
  .وكان يل عليه دين، فقضاين وزادين

]1991 ،2185 ،2255 ،2264 ،2338 ،2463 ،2569 ،2706 ،2805 ،
2921 ،2923 ،2924 ،3826 ،4791 ،4792 ،4947  - 4949 ،5052 ،
6024.[  

  .إذا دخل املسجد فلريكع ركعتني:  باب- 27

أخربنا مالك، عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري، عن عمرو بن :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 433
  :سليم الزرقي، عن أيب قتادة السلمي

  ).إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس: (لى اهللا عليه وسلم قال أن رسول اهللا ص
]1110.[  

  .احلدث يف املسجد:  باب- 28

  :أخربنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 434
م، ما دام يف مصاله الذي صلى املالئكة تصلي على أحدك: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).فيه، مامل حيدث فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارمحه
]628 ،3057.[  

  .بنيان املسجد:  باب- 29

أكن الناس من : وأمر عمر ببناء املسجد، وقال. كان سقف املسجد من جريد النخل: وقال أبو سعيد
وقال ابن . يتباهون ا، مث ال يعمروا إال قليال: سوقال أن. املطر، وإياك أن حتمر أو تصفر، فتفنت الناس

  .لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى: عباس
حدثين أيب، عن صاحل بن : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال- 435



  :أن عبد اهللا أخربه: حدثنا نافع: كيسان قال
 صلى اهللا عليه وسلم مبنيا باللنب، وسقفه اجلريد، وعمده خشب  أن املسجد كان على عهد رسول اهللا

النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم باللنب واجلريد، وأعاد عمده خشبا، مث غريه عثمان، فزاد فيه زيادة كثرية، وبىن جداره باحلجارة 

  .شة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساجاملنقو

  .التعاون يف بناء املسجد:  باب- 30

ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك {: وقول اهللا عز وجل
قام الصالة حبطت أعماهلم ويف النار هم خالدون، إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر وأ

  /.18، 17: التوبة/} وآتى الزكاة ومل خيش إال اهللا فعسى أولئك أن يكونوا من املهتدين
  حدثنا خالد احلذاء،: حدثنا عبد العزيز بن خمتار قال:  حدثنا مسدد قال- 436

هو يف انطلقا إىل أيب سعيد، فامسعا من حديثه، فانطلقنا، فإذا : قال يل ابن عباس والبنه علي:  عن عكرمة
كنا حنمل لبنة : حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتىب، مث أنشأ حيدثنا، حىت أتى ذكر بناء املسجد، فقال
ويح عمار، تقتله : (لبنة، وعمار لبنتني لبنتني، فرآه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فينفض التراب عنه، ويقول

  .أعوذ باهللا من الفنت: يقول عمار: قال). الفئة الباغية، يدعوهم إىل اجلنة، ويدعونه إىل النار
]2657.[  

  .االستعانة بالنجار والصناع يف أعواد املنرب واملسجد:  باب- 31

  :حدثنا عبد العزيز، عن أيب حازم، عن سهل قال:  حدثنا قتيبة قال- 437
  ).مري غالمك النجار، يعمل يل أعواد، أجلس عليهن: ( بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل امرأة

  ].370: ر[
  :حدثنا عبد الواحد بن أمين، عن أبيه، عن جابر:  حدثنا خالد قال- 438

). إن شئت: (يا رسول اهللا، أال أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن يل غالما جنارا؟ قال:  أن امرأة قالت
  .فعملت املنرب

]876 ،1989 ،3391 ،3392.[  

  .من بىن مسجدا:  باب- 32

أن عاصم بن عمر : أن بكريا حدثه: أخربين عمرو: حدثين ابن وهب: ليمان حدثنا حيىي بن س- 439



  :أنه مسع عبيد اهللا اخلوالين: بن قتادة حدثه
إنكم :  أنه مسع عثمان بن عفان يقول، عند قول الناس فيه حني بىن مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 -حسبت أنه قال :  قال بكري-  مسجدا من بىن: (أكثرمت، وإين مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).يبتغي به وجه اهللا، بىن اهللا له مثله يف اجلنة

  .يأخذ بنصول النبل إذا مر يف املسجد:  باب- 33

  :قلت لعمرو: حدثنا سفيان قل:  حدثنا قتيبة بن سعيد قال- 440
هللا صلى اهللا عليه مر رجل يف املسجد ومعه سهام، فقال له رسول ا:  أمسعت جابر بن عبد اهللا يقول

  ).أمسك بنصاهلا: (وسلم
]6662 ،6663.[  

  .املرور يف املسجد:  باب- 34

  :حدثنا أبو بردة بن عبد اهللا قال: حدثنا عبد الواحد قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل قال- 441
من مر يف شيء من مساجدنا، أو : ( مسعت أبا بردة، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).أسواقنا، بنبل، فليأخذ على نصاهلا، ال يعقر بكفه مسلما
]6664.[  

  .الشعر يف املسجد:  باب- 35

أخربين أبو سلمة بن : أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان احلكم بن نافع قال- 442
  :عبد الرمحن بن عوف

، هل مسعت النيب صلى اهللا عليه أنشدك اهللا:  أنه مسع حسان بن ثابت األنصاري يستشهد أبا هريرة
قال أبو ). يا حسان، أجب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس: وسلم يقول

  .نعم: هريرة
]3040 ،5800.[  

  .أصحاب احلراب يف املسجد:  باب- 36

: ن شهاب قالحدثنا إبراهيم بن سعد، عن صاحل، عن اب:  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال- 443
  :أخربين عروة بن الزبري
لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما على باب حجريت واحلبشة يلعبون يف :  أن عائشة قالت



حدثنا : زاد إبراهيم بن املنذر. املسجد، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسترين بردائه، أنظر إىل لعبهم
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم : ب، عن عروة، عن عائشة قالتأخربين يونس، عن ابن شها: ابن وهب

  .واحلبشة يلعبون حبرام
]907 ،909 ،944 ،2750 ،3337 ،3716 ،4894 ،4938.[  

  .ذكر البيع والشراء على املنرب يف املسجد:  باب- 37

  :حدثنا سفيان، عن حيىي، عن عمرة، عن عائشة قالت:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال- 444
إن شئت : إن شئت أعطيت أهلك ويكون الوالء يل، وقال أهلها:  أتت بريرة تسأهلا يف كتابتها، فقالت

فلما جاء رسول اهللا صلى .  ويكون الوالء لنا-إن شئت أعتقتها :  وقال سفيان مرة-أعطيتها ما بقي 
 مث قام رسول اهللا صلى اهللا ).ابتاعيها فأعتقيها، فإن الوالء ملن أعتق: (اهللا عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال

ما : ( فقال-فصعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب :  وقال سفيان مرة-عليه وسلم على املنرب 
بال أقوام يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا، من اشترط شرطا ليس يف كتاب اهللا فليس له، وإن 

  ).اشترط مائة مرة
مسعت : وقال جعفر بن عون، عن حيىي قال. ب، عن حيىي، عن عمرةقال حيىي، وعبد الوها: قال علي
  .صعد املنرب: أن بريرة، ومل يذكر: رواه مالك، عن حيىي، عن عمرة. مسعت عائشة: عمرة قالت

]1422 ،2047 ،2060 ،2399 ،2421 ،2422 ،2424  - 2426 ،
2439 ،2568 ،2576 ،2579 ،2584 ،4980 ،6339 ،6370 ،6373 ،
6377 ،6379[.  

  .التقاضي واملالزمة يف املسجد:  باب- 38

أخربنا يونس، عن الزهري، عن عبد : حدثنا عثمان بن عمر قال:  حدثنا عبد اهللا بن حممد قال- 445
  :اهللا بن كعب بن مالك، عن كعب

 أنه تقاضى ابن أيب حدرد دينا كان له عليه يف املسجد، فارتفعت أصواما حىت مسعها رسول اهللا صلى 
: قال). يا كعب: ( عليه وسلم وهو يف بيته، فخرج إليهما، حىت كشف سجف حجرته، فنادىاهللا
لقد فعلت يا رسول اهللا، : أي الشطر، قال: وأومأ إليه). ضع من دينك هذا: (لبيك يا رسول اهللا، قال(
  ).قم فاقضه: (قال
]459 ،2286 ،2292 ،2559 ،2563.[  



  .القذى والعيدانكنس املسجد، والتقاط اخلرق و:  باب- 39

  :حدثنا محاد بن زيد، عن ثابت، عن أيب رافع، عن أيب هريرة:  حدثنا سليمان بن حرب قال- 446
 أن رجال أسود، أو امرأة سوداء، كان يقم املسجد، فمات، فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عنه، 

  .فأتى قربها فصلى عليها). ربهاأفال كنتم آذنتموين به، دلوين على قربه، أو قال ق: (مات، قال: فقالوا
]448 ،1272.[  

  .حترمي جتارة اخلمر يف املسجد:  باب- 40

  : حدثنا عبدان، عن أيب محزة، عن األعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة قالت- 447
 ملا نزلت اآليات من سورة البقرة يف الربا، خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املسجد فقرأهن على 

  .س، مث حرم جتارة اخلمرالنا
]1978 ،2113 ،4266 - 4269.[  

  .اخلدم يف املسجد:  باب- 41

  .للمسجد خيدمه/: 35: آل عمران/} نذرت لك ما يف بطين حمررا{: وقال ابن عباس
  :حدثنا محاد، عن ثابت، عن أيب رافع، عن أيب هريرة:  حدثنا أمحد بن واقد قال- 448

أنه : املسجد، وال أراه إال امرأة، فذكر حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم أن امرأة، أو رجال، كانت تقم 
  .صلى على قربه

  ].446: ر[

  .األسري أو الغرمي يربط يف املسجد:  باب- 42

أخربنا روح وحممد بن جعفر، عن شعبة، عن حممد بن زياد، :  حدثنا إسحق بن إبراهيم قال- 449
  :قال:  وسلمعن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه

 ليقطع علي الصالة، فأمكنين اهللا منه، - أو كلمة حنوها -إن عفريتا من اجلن تفلت علي البارحة  (
فأردت أن أربطه إىل سارية من سواري املسجد، حىت تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي 

  .رده خاسئاف: قال روح). }رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي{: سليمان
]1152 ،3110 ،3241 ،4530.[  



  .االغتسال إذا أسلم، وربط األسري أيضا يف املسجد:  باب- 43

  .وكان شريح يأمر الغرمي أن حيبس إىل سارية املسجد
مسع أبا هريرة : حدثنا سعيد بن أيب سعيد: حدثنا الليث قال:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال-  450
  :قال

عليه وسلم خيال قبل جند، فجاءت برجل من بين حنيفة، يقال له مثامة بن أثال،  بعث النيب صلى اهللا 
فانطلق ). أطلقوا مثامة: (فربطوه بسارية من سواري املسجد، فخرج إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

ول أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رس: إىل خنل قريب من املسجد، فاغتسل مث دخل املسجد، فقال
  .اهللا
]457 ،2290 ،2291 ،4114.[  

  .اخليمة يف املسجد للمرضى وغريهم:  باب- 44

حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة : حدثنا عبد اهللا بن منري قال:  حدثنا زكرياء بن حيىي قال- 451
  :قالت

 من  أصيب سعد يوم اخلندق يف األكحل، فضرب النيب صلى اهللا عليه وسلم خيمة يف املسجد، ليعوده
يا أهل اخليمة، ما هذا : قريب، فلم يرعهم، ويف املسجد خيمة من بين غفار، إال الدم يسيل إليهم، فقالوا

  .الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات فيها
]3688 ،3896.[  

  .إدخال البعري يف املسجد للعلة:  باب- 45

  .على بعريطاف النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال ابن عباس
  ].1530: ر[

أخربنا مالك، عن حممد بن عبد الرمحن بن نوفل، عن عروة، :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال-  452
  :عن زينب بنت أيب سلمة، عن أم سلمة قالت

). طويف من وراء الناس وأنت راكبة: ( شكوت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين أشتكي، قال
  .اهللا عليه وسلم يصلي إىل جنب البيت، يقرأ بالطور وكتاب مسطورفطفت، ورسول اهللا صلى 

]1540 ،1546 ،1552 ،4572.[  



  .إدخال البعري يف املسجد للعلة:  باب- مكرر 45

  :حدثنا أنس: حدثين أيب، عن قتادة قال: حدثنا معاذ بن هشام قال:  حدثنا حممد بن املثىن قال- 453
 عليه وسلم، خرجا من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ليلة  أن رجلني من أصحاب النيب صلى اهللا

مظلمة، ومعهما مثل املصباحني، يضيئان بني أيديهما، فلما افترقا، صار مع كل واحد منهما واحد، 
  .حىت أتى أهله

]3440 ،3594.[  

  .اخلوخة واملمر يف املسجد:  باب- 46

دثنا أبو النضر، عن عبيد بن حنني، عن بسر ح: حدثنا فليح قال:  حدثنا حممد بن سنان قال-  454
  :بن سعيد، عن أيب سعيد اخلدري قال
). إن اهللا خري عبدا بني الدنيا وبني ما عنده، فاختار ما عند اهللا: ( خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

 الدنيا ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن اهللا خري عبدا بني: فبكى أبو بكر رضي اهللا عنه، فقلت يف نفسي
وبني ما عنده، فاختار ما عند اهللا، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر 

يا أبا بكر ال تبك، إن أمن الناس علي يف صحبته وماله أيب بكر، ولو كنت متخذا خليال : (أعلمنا، قال
املسجد باب إال سد، إال باب أيب من أميت ألختذت أبا بكر، ولكن أخوة اإلسالم ومودته، ال يبقني يف 

  ).بكر
]3454 ،3691.[  

مسعت يعلى : حدثنا أيب قال: حدثنا وهب بن جرير قال:  حدثنا عبد اهللا بن حممد اجلعفي قال- 455
  :بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال

لى املنرب،  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه الذي مات فيه، عاصبا رأسه خبرقة، فقعد ع
إنه ليس من الناس أحد أمن علي يف نفسه وماله من أيب بكر بن أيب : (فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال

قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليال الختذت أبا بكر خليال، ولكن خلة اإلسالم أفضل، سدوا عين 
  ).كل خوخة يف هذا املسجد، غري خوخة أيب بكر

]3456 ،3457 ،6357.[  

  .األبواب والغلق للكعبة واملساجد:  باب- 47

يا : قال يل ابن ملكية: حدثنا سفيان، عن ابن جريج قال: وقال يل عبد اهللا بن حممد: قال أبو عبد اهللا



  .عبد امللك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبواا
  :رحدثنا محاد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عم:  حدثنا أبو النعمان وقتيبة قاال- 456

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قدم مكة، فدعا عثمان بن طلحة، ففتح الباب، فدخل النيب صلى اهللا عليه 
قال ابن . وسلم، وبالل، وأسامة بن زيد، وعثمان بن طلحة، مث أغلق الباب، فلبث فيه ساعة، مث خرجوا

: قال ابن عمر. وانتنيبني األسط: يف أي؟ قال: صلى فيه، فقلت: فبدرت فسألت بالال، فقال: عمر
  .فذهب علي أن أسأله كم صلى

  ].388: ر[

  .دخول املشرك املسجد:  باب- 48

  :أنه مسع أبا هريرة يقول: حدثنا الليث، عن سعيد بن أيب سعيد:  حدثنا قتيبة قال- 457
ن  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيال قبل جند، فجاءت برجل من بين حنيفة، يقال له مثامة ب

  .أثال، فربطوه بسارية من سواري املسجد
  ].450: ر[

  .رفع الصوت يف املساجد:  باب- 49

: حدثنا اجلعيد بن عبد الرمحن قال: حدثنا حيىي بن سعيد قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال- 458
  :حدثين يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال
اذهب فأتين ذين، فجئته : ذا عمر بن اخلطاب، فقال كنت قائما يف املسجد، فحصبين رجل، فنظرت فإ

لو كنتما من أهل البلد ألوجعتكما، : من أهل الطائف، قال: من أنتما، أو من أين أنتما؟ قاال: ما، قال
  .ترفعان أصواتكما يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثين عبد : زيد، عن ابن شهابأخربين يونس بن ي: حدثنا ابن وهب قال:  حدثنا أمحد قال- 459
  :اهللا بن كعب بن مالك، أن كعب أخربه

 أنه تقاضى ابن أيب حدرد دينا له عليه، يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد، فارتفعت 
أصواما، حىت مسعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف بيته، فخرج إليهما رسول اهللا صلى اهللا 

لبيك يا رسول : قال). يا كعب بن مالك، يا كعب: (لم حىت كشف سجف حجرته، ونادىعليه وس
قد فعلت يا رسول اهللا، قال رسول اهللا صلى : قال كعب). ضع الشطر من دينك: (اهللا، فأشار بيده أن
  ).قم فاقضه: (اهللا عليه وسلم

  ].445: ر[



  .احللق واجللوس يف املسجد:  باب- 50

  :حدثنا بشر بن املفضل، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر قال:  قال حدثنا مسدد-  460/461
مثىن مثىن، فإذا : (ما ترى يف صالة الليل؟ قال:  سأل رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو على املنرب

اجعلوا آخر صالتكم وترا، فإن النيب : وإنه كان يقول). خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى
  . عليه وسلم أمر بهصلى اهللا

  :حدثنا محاد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:  حدثنا أبو النعمان قال-) 461 (
مثىن مثىن، : (كيف صالة الليل؟ فقال:  أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو خيطب، فقال

  ).فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، توتر لك ما قد صليت
أن رجال نادى النيب صلى اهللا : أن ابن عمر حدثهم:  حدثين عبيد اهللا بن عبد اهللا:قال الوليد بن كثري

  .عليه وسلم وهو يف املسجد
]946 ،948 ،950 ،1086.[  

أن أبا مرة : أخربنا مالك، عن إسحق بن عبد اهللا بن أيب طلحة:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال-  462
  :الليثي قالعن أيب واقد : موىل عقيل بن أيب طالب أخربه

 بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد، فأقبل ثالثة نفر، فأقبل اثنان إىل رسول اهللا صلى اهللا 
فأما أحدمها فرأى فرجة فجلس، وأما اآلخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول : عليه وسلم وذهب واحد

دهم فأوى إىل اهللا فآواه اهللا، وأما اآلخر أال أخربكم عن الثالثة؟ أما أح: (اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).فاستحيا فاستحيا اهللا منه، وأما اآلخر فأعرض فأعرض اهللا عنه

  ].66: ر[

  .االستلقاء يف املسجد، ومد الرجل:  باب- 51

  : حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن متيم، عن عمه- 463
  . عليه وسلم مستلقيا يف املسجد، واضعا إحدى رجليه على األخرى أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا

  .كان عمر وعثمان يفعالن ذلك: وعن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب قال
]5624 ،5929.[  

  .املسجد يكون يف الطريق من غري ضرر بالناس:  باب- 52

  .وبه قال احلسن وأيوب ومالك



أخربين عروة بن : ث، عن عقيل، عن ابن شهاب قالحدثنا اللي:  حدثنا حيىي بن بكري قال-  464
  :الزبري

مل أعقل أبوي إال ومها يدينان الدين، ومل مير علينا يوم :  أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت
بكرة وعشية، مث بدا أليب بكر، فابتىن مسجدا : إال يأتينا فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، طريف النهار

 داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء املشركني وأبناؤهم، يعجبون منه وينظرون بفناء
  .إليه، وكان أبو بكر رجال بكاء، ال ميلك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من املشركني

]2031 ،2144 ،2145 ،2175 ،3692  - 3694 ،3866 ،3867 ،
5470 ،5729.[  

  .لصالة يف مسجد السوقا:  باب- 53

  .وصلى ابن عون يف مسجد يف دار يغلق عليهم الباب
حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب :  حدثنا مسدد قال- 465

  :صلى اهللا عليه وسلم قال
دكم إذا توضأ صالة اجلميع تزيد على صالته يف بيته، وصالته يف سوقه، مخسا وعشرين درجة، فإن أح (

فأحسن، وأتى املسجد، ال يريد إال الصالة، مل خيط خطوة إال رفعه اهللا ا درجة، وحط عنه خطيئة، 
 عليه - يعين -حىت يدخل املسجد، وإذا دخل املسجد، كان يف صالة ما كانت حتبسه، وتصلي 

  ). مل حيدث فيهاللهم اغفر له، اللهم ارمحه، ما: املالئكة، ما دام يف جملسه الذي يصلي فيه
  ].621: ، وانظر2013، 620[
  

  .تشبيك األصابع يف املسجد وغريه:  باب- 54

حدثنا واقد، عن أبيه، عن ابن عمر، أو ابن : حدثنا عاصم:  حدثنا حامد بن عمر، عن بشر-  466
  :عمرو

  . شبك النيب صلى اهللا عليه وسلم أصابعه
ا احلديث من أيب، فلم أحفظه، فقومه يل واقد، حدثنا عاصم بن حممد، مسعت هذ: وقال عاصم بن علي

يا عبد اهللا بن : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال عبد اهللا: مسعت أيب وهو يقول: عن أبيه قال
  .ذا). عمر، كيف بك إذا بقيت يف حثالة من الناس

أيب بردة، عن جده، عن حدثنا سفيان، عن أيب بردة بن عبد اهللا بن :  حدثنا خالد بن حيىي قال- 476



  :أيب موسى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .وشبك أصابعه). إن املؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا (
]1365،2314 ،5680 ،5681 ،7038.[  

  :أخربنا ابن عون، عن ابن سريين، عن أيب هريرة قال: حدثنا ابن مشيل:  حدثنا إسحق قال- 468
مساها أبو هريرة، :  قال ابن سريين- صلى اهللا عليه وسلم إحدى صاليت العشي  صلى بنا رسول اهللا
فصلى بنا ركعتني مث سلم، فقام إىل خشبة معروضة يف املسجد، فاتكأ عليها :  قال-ولكن نسيت أنا 

كأنه غضبان، ووضع يده اليمىن على اليسرى، وشبك بني أصابعه، ووضع خده األمين على ظهر كفه 
قصرت الصالة؟ ويف القوم أبو بكر وعمر، : رجت السرعان من أبواب املسجد، فقالوااليسرى، وخ

يا رسول اهللا، أنسيت أم : فهابا أن يكلماه، ويف القوم رجل يف يديه طول، يقال له ذو اليدين، قال
ا نعم، فتقدم فصلى م: فقالوا). أكما يقول ذو اليدين: (فقال). مل أنس ومل تقصر: (قصرت الصالة؟ قال

ترك، مث سلم، مث كرب وسجد مثل سجوده أو أطول، مث رفع رأسه وكرب، مث كرب وسجد مثل سجوده أو 
  .مث سلم: نبئت أن عمران بن حصني قال: مث سلم؟ فيقول: فرمبا سألوه. أطول، مث رفع رأسه وكرب

]682 ،683 ،1169 - 1172 ،5704 ،6823.[  
  

ملواضع اليت صلى فيها النيب صلى اهللا املساجد اليت على طرق املدينة، وا:  باب- 55

  .عليه وسلم

حدثنا موسى بن : حدثنا فضيل بن سليمان قال:  حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي قال- 469/470
  :عقبة قال

 رأيت سامل بن عبد اهللا يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، وحيدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه 
  . وسلم يصلي يف تلك األمكنةرأى النيب صلى اهللا عليه

وسألت ساملا، فال أعلمه إال وافق نافعا يف . أنه كان يصلي يف تلك األمكنة: وحدثين نافع، عن ابن عمر
  .األمكنة كلها، إال أما اختلفا يف مسجد بشرف الروحاء

: عن نافع: حدثنا موسى بن عقبة: حدثنا أنس بن عياض قال:  حدثنا إبراهيم بن املنذر قال- ) 470 (
  :أن عبد اهللا أخربه

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان يرتل بذي احلليفة حني يعتمر، ويف حجته حني حج، حتت 
مسرة، يف موضع املسجد الذي بذي احلليفة، وكان إذا رجع من غزو، كان يف تلك الطريق، أو حج أو 



حاء اليت على شفري الوادي الشرقية، فعرس عمرة، هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد، أناخ بالبط
مث حىت يصبح، ليس عند املسجد الذي حبجارة، وال على األكمة اليت عليها املسجد، كان مث خليج 
يصلي عبد اهللا عنده، يف بطنه كثب، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث يصلي، فدحا السيل فيه 

  .بد اهللا يصلي فيهبالبطحاء، حىت دفن ذلك املكان، الذي كان ع
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى حيث املسجد الصغري، الذي دون : وأن عبد اهللا بن عمر حدثه

املسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد اهللا يعلم املكان الذي كان صلى فيه النيب صلى اهللا عليه 
د على حافة الطريق اليمىن، مث عن ميينك، حني تقوم يف املسجد تصلي، وذلك املسج: وسلم، يقول

  .وأنت ذاهب إىل مكة، بينه وبني املسجد األكرب رمية حبجر، أو حنو ذلك
وأن ابن عمر كان يصلي إىل العرق الذي عند منتصف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة 

جد، فلم يكن الطريق، دون املسجد الذي بينه وبني املنصرف، وأنت ذاهب إىل مكة، وقد ابتين مث مس
وكان . عبد اهللا يصلي يف ذلك املسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه، ويصلي أمامه إىل العرق نفسه

عبد اهللا يروح من الروحاء، فال يصلي الظهر حىت يأيت ذلك املكان، فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من 
 ا الصبحمكة، فإن مر به قبل الصبح بساعة، أو من آخر السحر، عرس حىت يصلي.  

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان يرتل حتت سرحة ضخمة، دون الرويثة، عن ميني : وأن عبد اهللا حدثه
الطريق ووجاه الطريق، يف مكان بطح سهل، حىت يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة مبيلني، وقد انكسر 

  .أعالها فانثىن يف جوفها، وهي قائمة على ساق، ويف ساقها كثب كثرية
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، صلى يف طرف تلعة من وراء العرج، وأنت : وأن عبد اهللا بن عمر حدثه

ذاهب إىل هضبة، عند ذلك املسجد قربان أو ثالثة، على القبور رضم من حجارة عن ميني الطريق، عند 
الشمس باهلاجرة، سلمات الطريق، بني أولئك السلمات، كان عبد اهللا يروح من العرج، بعد أن متيل 

  .فيصلي الظهر يف ذلك املسجد
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، نزل عند سرحات عن يسار الطريق، يف : وأن عبد اهللا بن عمر حدثه

وكان عبد اهللا . مسيل دون هرشى، ذلك املسيل الصق بكراع هرشى، بينه وبني الطريق قريب من غلوة
  .طريق، وهي أطوهلنيصلي إىل سرحة، هي أقرب السرحات إىل ال

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان يرتل يف املسيل الذي يف أدىن مر الظهران، قبل : وأن عبد اهللا حدثه
املدينة، حني يهبط من الصفراوات، يرتل يف بطن ذلك املسيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إىل مكة، 

  .ق إال رمية حبجرليس بني مرتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني الطري
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان يرتل بذي طوى، ويبيت حىت يصبح، يصلي : وأن عبد اهللا حدثه



الصبح حني يقدم مكة، ومصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة، ليس يف املسجد 
  .الذي بين مث، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استقبل فرضيت اجلبل، الذي بينه وبني اجلبل الطويل حنو : وأن عبد اهللا حدثه
الكعبة، فجعل املسجد الذي بين مث يسار املسجد بطرف األكمة، ومصلى النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 من أسفل منه على األكمة السوداء، تدع من األكمة عشرة أذرع أو حنوها، مث تصلي مستقبل الفرضتني

  .اجلبل الذي بينك وبني الكعبة
]1443.[  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . أبواب سترة املصلي- 12
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .سترة اإلمام سترة من خلفه:  باب- 1

أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 471
  :عتبة، عن عبد اهللا بن عباس أنه قال

 أقبلت راكبا على محار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت االحتالم، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي 
بالناس مبىن إىل غري جدار، فمررت بني يدي بعض الصف، فرتلت وأرسلت األتان ترتع، ودخلت يف 

  .الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد
  ].76: ر[



  :حدثنا عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر:  منري قالحدثنا عبد اهللا بن:  حدثنا إسحق قال- 472
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد، أمر باحلربة فتوضع بني يديه، فيصلي إليها 

  .والناس وراءه، وكان يفعل ذلك يف السفر، فمن مث اختذها األمراء
]476 ،929 ،930.[  
  

  :ا شعبة، عن عون بن أيب جحيفة قالحدثن:  حدثنا أبو الوليد قال- 473
 مسعت أيب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى م بالبطحاء وبني يديه عرتة، الظهر ركعتني، والعصر 

  .ركعتني، مير بني يديه املرأة واحلمار
  ].185: ر[

  .قدر كم ينبغي أن تكون بني املصلي والسترة:  باب- 2

  :نا عبد العزيز بن أيب حازم، عن أبيه، عن سهل قالأخرب:  حدثنا عمرو بن زرارة قال- 474
  . كان بني مصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني اجلدار ممر الشاة

]6903.[  
  :حدثنا يزيد بن أيب عبيد، عن سلمة قال:  حدثنا املكي قال- 475

  . كان جدار املسجد عند املنرب ما كادت الشاة جتوزها

  .ربةالصالة إىل احل:  باب- 3

  :أخربين نافع، عن عبد اهللا: حدثنا حيىي، عن عبيد اهللا:  حدثنا مسدد قال- 476
  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يركز له احلربة، فيصلي إليها

  ].472: ر[

  .الصالة إىل العرتة:  باب- 4

  :مسعت أيب قال: حدثنا عون بن أيب جحيفة قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا آدم قال- 477
 خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باهلاجرة، فأيت بوضوء فتوضأ، فصلى بنا الظهر والعصر، 

  .وبني يديه عرتة، واملرأة واحلمار ميرون من ورائها
  ].185: ر[

: حدثنا شاذان، عن شعبة، عن عطاء بن أيب ميمونة قال:  حدثنا حممد بن حامت بن بزيع قال-  478



  :قالمسعت أنس بن مالك 
 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج حلاجته، تبعته أنا وغالم، ومعنا عكازة، أو عصا، أو عرتة، 

  .ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه اإلداوة
  ].149: ر[

  .السترة مبكة وغريها:  باب- 5

  :حدثنا شعبة، عن احلكم، عن أيب حجيفة قال:  حدثنا سليمان بن حرب قال- 479
الظهر والعصر ركعتني، ونصب بني :  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باهلاجرة، فصلى بالبطحاء

  .يديه عرتة، وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه
  ].185: ر[

  .الصالة إىل األسطوانة:  باب- 6

ني، فأدناه ورأى عمر رجال يصلي بني أسطوانت. املصلون أحق بالسواري من املتحدثني إليها: وقال عمر
  .صل إليها: إىل سارية، فقال

  :حدثنا يزيد بن أيب عبيد قال:  حدثنا املكي بن إبراهيم قال- 480
يا أبا مسلم، أراك :  كنت آيت مع سلمة بن األكوع، فيصلي عند األسطوانة اليت عند املصحف، فقلت

  .وسلم يتحرى الصالة عندهافإين رأيت النيب صلى اهللا عليه : تتحرى الصالة عند هذه األسطوانة؟ قال
  

  :حدثنا سفيان، عن عمرو بن عامر، عن أنس قال:  حدثنا قبيصة قال- 481
 لقد رأيت كبار أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يبتدرون السواري عند املغرب، وزاد شعبة، عن 

  .حىت خيرج النيب صلى اهللا عليه وسلم: عمرو، عن أنس
]599.[  

  .لسواري يف غري مجاعةالصالة بني ا:  باب- 7

  :حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل قال-  482/484
 دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم البيت، واسامة بن زيد، وعثمان بن طلحة، وبالل، فأطال، مث خرج، 

  .قدمنيبني العمودين امل: كنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بالال أين صلى؟ قال
  :أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال-) 483(



 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل الكعبة، وأسامة بن زيد، وبالل، وعثمان بن أيب طلحة 
: م؟ قالما صنع النيب صلى اهللا عليه وسل: احلجيب، فأغلقها عليه، ومكث فيها، فسألت بالال حني خرج

جعل عمودا عن يساره، وعمودا عن ميينه، وثالثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، مث 
  .صلى

  .عمودين عن ميينه: حدثين مالك وقال: وقال لنا إمساعيل
  :حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع: حدثنا أبو ضمرة قال:  حدثنا إبراهيم بن املنذر قال-) 484 (

 كان إذا دخل الكعبة، مشى قبل وجهه حني يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حىت  أن عبد اهللا
: يكون بينه وبني اجلدار الذي قبل وجهه قريبا من ثالثة أذرع صلى، يتوخى املكان الذي أخربه به بالل

  .اءوليس على أحدنا بأس، إن صلى يف أي نواحي البيت ش: قال. أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى فيه
  ].388: ر[

  .الصالة إىل الراحلة والبعري والشجر والرحل:  باب- 8

حدثنا معتمر، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر، عن :  حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي- 485
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم

ذا الرحل كان ياخذ ه: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال:  أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها، قلت
  .فيعدله، فيصلي إىل آخرته، أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي اهللا عنه يفعله

  ].420: ر[

  .الصالة إىل السرير:  باب- 9

حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن :  حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال-  486
  :عائشة قالت

عة على السرير، فيجيء النيب صلى اهللا عليه وسلم  أعدلتمونا بالكلب واحلمار؟ لقد رأيتين مضطج
  .فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل رجلي السرير، حىت أنسل من حلايف

  ].490، 375: ، وانظر5920، 497، 492، 489[

  .يرد املصلي من مر بني يديه:  باب- 10

  . أن تقاتله فقاتلهإن أىب إال: ورد ابن عمر يف التشهد، ويف الكعبة، وقال
حدثنا يونس، عن محيد بن هالل، عن أيب : حدثنا عبد الوارث قال:  حدثنا أبو معمر قال-  487



حدثنا : وحدثنا آدم بن أيب أياس قال). ح(قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : أن أبا سعيد قال: صاحل
  :و صاحل السمان قالحدثنا أب: حدثنا محيد بن هالل العدوي قال: سليمان بن املغرية قال

 رأيت أبا سعيد اخلدري يف يوم مجعة، يصلي إىل شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بين ايب معيط 
أن جيتاز بني يديه، فدفع أبو سعيد يف صدره، فنظر الشاب فلم جيد مساغا إال بني يديه، فعاد ليجتاز، 

ل على مروان، فشكا إليه ما لقي من أيب فدفعه أبو سعيد أشد من األوىل، فنال من أيب سعيد، مث دخ
مسعت النيب : ما لك والبن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال

إذا صلى أحدكم إىل شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن جيتاز بني يديه، : (صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).طانفليدفعه، فإن أىب فليقاتله، فإمنا هو شي

]3100.[  

  .إمث املار بني يدي املصلي:  باب- 11

أخربنا مالك، عن أيب النضر، موىل عمر بن عبيد اهللا، عن بسر :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 488
  :بن سعيد

ماذا مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املار بني :  أن زيد بن خالد أرسله إىل أيب جهيم، يسأله
لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ي؟ فقال أبو جهيميدي املصل

ال أدري، أقال أربعني يوما، : أبو النضر: قال). عليه، لكان أن يقف أربعني خريا له من أن مير بني يديه
  .أو شهرا، أو سنة

  .استقبال الرجل صاحبه أو غريه يف صالته وهو يصلي:  باب- 12

وإمنا هذا إذا اشتغل به، فأما إذا مل يشتغل، فقد قال زيد بن . وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي
  .ما باليت، إن الرجل ال يقطع صالة الرجل: ثابت
حدثنا علي بن مسهر، عن األعمش، عن مسلم، يعين ابن صبيح، :  حدثنا إمساعيل بن خليل-  489

  :عن مسروق، عن عائشة
لقد جعلتمونا كالبا، : يقطعها الكلب واحلمار واملرأة، قالت: دها ما يقطع الصالة، فقالوا أنه ذكر عن

لقد رأيت النيب عليه السالم يصلي، وإين لبينه وبني القبلة، وأنا مضطجعة على السرير، فتكون يل 
  .احلاجة، فأكره أن أستقبله، فأنسل إنسالال

  .حنوه: شةوعن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائ
  ].486: ر[



  .الصالة خلف النائم:  باب- 13

  :حدثين أيب، عن عائشة قالت: حدثنا هشام قال: حدثنا حيىي قال:  حدثنا مسدد قال- 490
 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي وأنا راقدة، معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظين 

  .فأوترت
  ].486: ، وانظر952[

  .التطوع خلف املرأة:  باب- 14

أخربنا مالك، عن أيب النضر، موىل عمر بن عبيد اهللا، عن أيب :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 491
  :سلمة بن عبد الرمحن، عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أا قالت

، فقبضت  كنت أنام بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورجالي يف قبلته، فإذا سجد غمزين
  .والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح: رجلي، فإذا قام بسطتهما، قالت

  ].375: ر[

  .من قال ال يقطع الصالة شيء:  باب- 15

حدثنا إبراهيم، عن األسود، : حدثنا األعمش قال: حدثنا أيب قال:  حدثنا عمر بن حفص قال- 492
  :ةوحدثين مسلم، عن مسروق، عن عائش: قال األعمش. عن عائشة

شبهتمونا باحلمر والكالب، واهللا، لقد :  ذكر عندها ما يقطع الصالة، الكلب واحلمار واملرأة، فقالت
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي، وإين على السرير، بينه وبني القبلة مضطجعة، فتبدو يل احلاجة، 

  .فأكره أن أجلس، فأوذي النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأنسل من عند رجليه
  ].486: ر[

  :حدثين ابن أخي ابن شهاب: أخربنا يعقوب بن إبراهيم قال:  حدثنا إسحق قال- 493
أن عائشة زوج : ال يقطعها شيء، أخربين عروة بن الزبري:  أنه سأل عمه عن الصالة يقطعها شيء؟ فقال

ي من الليل، وإين لقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوم فيصل: النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت
  .ملعترضة بينه وبني القبلة، على فراش أهله

  ].375: ر[

  .إذا محل جارية صغرية على عنقه يف الصالة:  باب- 16

أخربنا مالك، عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري، عن عمرو بن :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 494



  :سليم الزرقي، عن أيب قتادة األنصاري
 صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي، وهو حامل أمامه بنت زينب، بنت رسول اهللا صلى اهللا  أن رسول اهللا

  .عليه وسلم، وأليب العاص بن الربيع بن عبد مشس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام محلها
]5650.[  

  .إذا صلى إىل فراش فيه حائض:  باب- 17

اين، عن عبد اهللا بن شداد بن أخربنا هشيم، عن الشيب:  حدثنا عمرو بن زرارة قال-  495/496
  :اهلاد قال

كان فراشي حيال مصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، :  أخربتين خاليت ميمونة بنت احلارث قالت
  .فرمبا وقع ثوبه علي وأنا على فراشي

حدثنا : حدثنا الشيباين سليمان: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال:  حدثنا أبو النعمان قال-) 496 (
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي، وأنا إىل جنبه نائمة، : مسعت ميمونة تقول: د اهللا بن شداد قالعب

  .فإذا سجد أصابين ثوبه، وأنا حائض
  .وأنا حائض: حدثنا سليمان الشيباين: وزاد مسدد عن خالد قال

  ].326: ر[

  .هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد:  باب- 18

حدثنا القاسم، عن عائشة : حدثنا عبيد اهللا قال: حدثنا حيىي قال: ا عمرو بن علي قال حدثن- 497
  :رضي اهللا عنها قالت

 بسئما عدلتمونا بالكلب واحلمار، لقد رأيتين ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي، وأنا مضطجعة 
  .بينه وبني القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي، فقبضتهما

  ].486: ر[

  .املرأة تطرح عن املصلي شيئا من األذى:  باب- 19

حدثنا إسرائيل، عن : حدثنا عبيد اهللا بن موسى قال:  حدثنا أمحد بن إسحق السورماري قال- 498
  :أيب إسحق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد اهللا قال

م، إذ قال قائل  بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، ومجع قريش يف جمالسه
أال تنظرون إىل هذا املرائي، أيكم يقوم إىل جزور آل فالن، فيعمد إىل فرثها ودمها وسالها، : منهم



فيجيء به، مث ميهله، حىت إذا سجد، وضعه بني كتفيه؟ فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول اهللا صلى اهللا 
ل بعضهم إىل بعض من الضحك، عليه وسلم وضعه بني كتفيه، وثبت النيب ساجدا، فضحكوا حىت ما

فانطلق منطلق إىل فاطمة عليها السالم، وهي جويرية، فأقبلت تسعى، وثبت النيب صلى اهللا عليه وسلم 
: ساجدا، حىت ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصالة، قال

اللهم عليك بعمرو بن : (مث مسى). يك بقريشاللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عل(
هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أيب معيط، وعمارة 

فواهللا، لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، مث سحبوا إىل القليب، قليب بدر، مث قال : قال عبد اهللا). بن الوليد
  ).وأتبع أصحاب القليب لعنة: (وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ].237: ر[
  

  . كتاب مواقيت الصالة- 13
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .وقته عليهم/ 103: النساء/} إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا{: وقوله عز وجل
  :قرأت على مالك، عن ابن شهاب:  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة قال- 499

أن املغرية بن شعبة أخر : لعزيز أخر الصالة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبري فأخربه أن عمر بن عبد ا
ما هذا يا مغرية، أليس قد علمت : الصالة يوما، وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود األنصاري فقال

أن جربيل صلى اهللا عليه وسلم نزل فصلى، فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث صلى، فصلى 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث صلى، فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث صلى، فصلى 

). ذا أمرت: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث صلى، فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث قال
سلم وقت الصالة؟ اعلم ما حتدث، أو إن جربيل هو أقام لرسول اهللا صلى اهللا عليه و: فقال عمر لعروة

أن رسول : ولقد حدثتين عائشة: كذلك كان بشري بن أيب مسعود حيدث عن أبيه، قال عروة: قال عروة
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي العصر، والشمس يف حجرا قبل أن تظهر

  ].521 -  519: ، وانظر3785، 3049[

: الروم/} ونوا من املشركنيمنيبني إليه واتقوه وأقيموا الصالة وال تك{:  باب- 1

31./  

  :حدثنا عباد، هو ابن عباد، عن أيب مجرة، عن ابن عباس قال:  حدثنا قتيبة بن سعيد قال- 500



إنا من هذا احلي من ربيعة، ولسنا :  قدم وفد عبد القيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا
آمركم بأربع، : ( عنك، وندعو إليه من وراءنا، فقالنصل إليك إال يف الشهر احلرام، فمرنا بشيء نأخذه

شهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا، وإقام الصالة، : (مث فسرها هلم). اإلميان باهللا: وأاكم عن أربع
  ).وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إيل مخس ما غنمتم، وأى عن الدباء، واحلنتم، واملقري، والنقري

  ].53: ر[

  . البيعة على إقامة الصالة: باب- 2

حدثنا قيس، عن جرير بن : حدثنا إمساعيل قال: حدثنا حيىي قال:  حدثنا حممد بن املثىن قال- 501
  :عبد اهللا قال

  . بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم
  ].57: ر[

  .الصالة كفارة:  باب- 3

  :مسعت حذيفة قال: حدثنا شقيق قال: حدثنا حيىي، عن األعمش قال: ا مسدد قال حدثن- 502
أيكم حيفظ قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الفتنة؟ :  كنا جلوسا عند عمر رضي اهللا عنه، فقال

فتنة الرجل يف أهله وماله وولده :  جلريء، قلت- أو عليها -إنك عليه : قال. أنا، كما قاله: قلت
ليس هذا أريد، ولكن الفتنة اليت متوج : اره، تكفرها الصالة والصوم والصدقة واألمر والنهي، قالوج

أيكسر أم : ليس عليك منها بأس يا أمري املؤمنني، إن بينك وبينها باب مغلقا، قال: كما ميوج البحر، قال
نعم، كما أن دون الغد : لأكان عمر يعلم الباب؟ قا: إذا ال يغلق أبدا، قلنا: يكسر، قال: يفتح؟ قال

الباب : فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله، فقال. الليلة، إين حدثته حبديث ليس باألغاليط
  .عمر
]1368 ،1796 ،3393 ،6683.[  
  

حدثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أيب عثمان النهدي، عن ابن :  حدثنا قتيبة قال- 503
  :مسعود

أقم الصالة طريف {: اب من امرأة قبلة، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه، فأنزل اهللا أن رجال أص
جلميع : (يا رسول اهللا، أيل هذا؟ قال: فقال الرجل. }النهار وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب السيئات

  ).أميت كلهم



]4410.[  

  .فضل الصالة لوقتها:  باب- 4

: الوليد بن العيزار أخربين قال: حدثنا شعبة قال:  بن عبد امللك قال حدثنا أبو الوليد هشام- 504
  :حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إىل دار عبد اهللا، قال: مسعت أبا عمرو الشيباين يقول

مث أي؟ : قال). الصالة على وقتها: (أي العمل أحب إىل اهللا؟ قال:  سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .حدثين ن، ولو استزدته لزادين: قال). اجلهاد يف سبيل اهللا: (مث أي؟ قال: قال). نمث بر الوالدي: (قال
]2630 ،5625 ،7096.[  

  .الصلوات اخلمس كفارة:  باب- 5

حدثين ابن أيب حازم والدراوردي، عن يزيد، عن حممد بن :  حدثنا إبراهيم بن محزة قال- 505
  : هريرةإبراهيم، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن أيب
أرأيتم لو أن را بباب أحدكم، يغتسل فيه كل يوم : ( أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

فذلك مثل الصلوات : (ال يبقى من درنه شيئا، قال: قالوا). ذلك يبقي من درنه: مخسا، ما تقول
  ).اخلمس، ميحو اهللا ا اخلطايا

  .تضييع الصالة عن وقتها:  باب- 6

  :حدثنا مهدي، عن غيالن، عن أنس قال: دثنا موسى بن إمساعيل قال ح- 506
أليس ضعيتم ما ضعيتم : الصالة؟ قال: قيل.  ما أعرف شيئا مما كان على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .فيها
أخربنا عبد الواحد بن واصل، أبو عبيدة احلداد، عن عثمان بن :  حدثنا عمرو بن زرارة قال- 507
  :مسعت الزهري يقول: ، أخي عبد العزيز، قالأيب رواد

ال أعرف شيئا مما أدركت : ما يبكيك؟ فقال:  دخلت على أنس بن مالك بدمشق، وهو يبكي، فقلت
  .إال هذه الصالة، وهذه الصالة قد ضعيت

  .أخربنا عثمان بن أيب رواد، حنوه: حدثنا حممد بن بكر الربساين: وقال بكر

  .ه عز وجلاملصلي يناجي رب:  باب- 7

قال النيب صلى اهللا عليه : حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس قال:  حدثنا مسلم بن إبراهيم قال- 508
  :وسلم



  ).إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، فال يتفلن عن ميينه، ولكن حتت قدمه اليسرى (
  .)ال يتفل قدامه أو بني يديه، ولكن عن يساره أو حتت قدميه: (وقال سعيد، عن قتادة

  ).ال يبزق بني يديه وال عن ميينه، ولكن عن يساره أو حتت قدمه: (وقال شعبة
ال يبزق يف القبلة وال عن ميينه، ولكن عن يساره : (وقال محيد، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).أو حتت قدمه
  ].397: ر[

دة، عن أنس، عن النيب حدثنا قتا: حدثنا يزيد بن إبراهيم قال:  حدثنا حفص بن عمر قال-  509
  :صلى اهللا عليه وسلم قال

اعتدلوا يف السجود، وال يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فال يبزقن بني يديه، وال عن ميينه، فإنه  (
  ).يناجي ربه

  ].397: ، وانظر788[

  .اإلبراد بالظهر يف شدة احلر:  باب- 8

حدثنا : سليمان، قال صاحل بن كيسانحدثنا أبو بكر، عن :  حدثنا أيوب بن سليمان قال- 510
  :األعرج، عبد الرمحن وغريه، عن أيب هريرة، ونافع موىل عبد اهللا بن عمر، عن عبد اهللا بن عمر

إذا اشتد احلر فأبردوا عن الصالة، فإن شدة : ( أما حدثناه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  ).احلر من فيح جهنم

  ].512: ر[
مسع زيد بن : حدثنا شعبة، عن املهاجر أيب احلسن: حدثنا غندر قال: نا ابن بشار قال حدث- 511

  :وهب، عن أيب ذر قال
شدة : (وقال). انتظر انتظر: (أو قال). أبرد أبرد: ( أذن مؤذن النيب صلى اهللا عليه وسلم الظهر، فقال
  .يفء التلولحىت رأينا ). احلر من فيح جهنم، فإذا اشتد احلر فأبردوا عن الصالة

]514 ،603 ،3085.[  
حفظناه من الزهري، عن سعيد بن املسيب، : حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال- 512

  :عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
رب يا : إذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة، فإن شدة احلر من فيح جهنم، واشتكت النار إىل را، فقالت (

أكل بعضي بعضا، فأذن هلا بنفسني، نفس يف الشتاء ونفس يف الصيف، فهو أشد ما جتدون من احلر، 



  ).وأشد ما جتدون من الزمهرير
  ].510: ، وانظر3087[

حدثنا أبو صاحل، عن أيب سعيد : حدثنا األعمش: حدثنا أيب قال:  حدثنا عمر بن حفص قال- 513
  :قال

  ).أبردوا بالظهر، فإن شدة احلر من فيح جهنم: ( وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه
  .تابعه سفيان، وحيىي، وأبو عوانة، عن األعمش

]3086.[  

  .اإلبراد بالظهر يف السفر:  باب- 9

حدثنا مهاجر، أبو احلسن، موىل لبين تيم اهللا، : حدثنا شعبة قال:  حدثنا آدم بن أيب إياس قال- 514
  : ذر الغفاري قالمسعت زيد بن وهب، عن أيب: قال

 كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فأراد املؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النيب صلى اهللا عليه 
: حىت رأينا يفء التلول، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم). أبرد: (مث أراد أن يؤذن، فقال له). أبرد: (وسلم
  ).ردوا بالصالةإن شدة احلر من فيح جهنم، فإذا اشتد احلر فأب(

  .يتميل" يتفيأ: "وقال ابن عباس
  ].511: ر[

  .وقت الظهر عند الزوال:  باب- 10

  .كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي باهلاجرة: وقال جابر
  ].535: ر[

  :أخربين أنس بن مالك: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان قال- 515
وسلم خرج حني زاغت الشمس، فصلى الظهر، فقام على املنرب فذكر  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فال تسألوين عن : (الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، مث قال
فقام ). سلوين: (فأكثر الناس يف البكاء، وأكثر أن يقول). شيء إال أخربتكم، ما دمت يف مقامي هذا

فربك عمر ). سلوين: (مث أكثر أن يقول). أبوك حذافة: (من أيب؟ قال: لسهمي فقالعبد اهللا بن حذافة ا
عرضت علي اجلنة : (مث قال. رضينا باهللا ربا، وباإلسالم دينا، ومبحمد نبيا، فسكت: على ركبتيه فقال

  ).والنار آنفا، يف عرض هذا احلائط، فلم أر كاخلري والشر
  ].93: ر[



  :حدثنا شعبة، عن أيب املنهال، عن أيب برزة:  حدثنا حفص بن عمر قال- 516
 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي الصبح، وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بني الستني إىل 
املائة، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إىل أقصى املدينة مث يرجع والشمس حية، 

  .يل بتأخري العشاء إىل ثلث الليل، مث قال إىل شطر الليلونسيت ما قال يف املغرب، وال نبا
  .أو ثلث الليل: مث لقيته مرة فقال: قال شعبة: وقال معاذ

]522 ،543 ،574 ،737.[  
حدثين : أخربنا خالد بن عبد الرمحن: أخربنا عبد اهللا قال:  حدثنا حممد، يعين ابن مقاتل، قال-  517

  :ملزين، عن أنس بن مالك قالغالب القطان، عن بكر بن عبد اهللا ا
  . كنا إذا صلينا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالظهائر، فسجدنا على ثيابنا اتقاء احلر

  ].378: ر[

  .تأخري الظهر إىل العصر:  باب- 11

حدثنا محاد، هو ابن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن :  حدثنا أبو النعمان قال-  518
  :ابن عباس

: الظهر والعصر، واملغرب والعشاء، فقال أيوب:  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى باملدينة سبعا ومثانيا
  .عسى: لعله يف ليلة مطرية؟ قال

]537 ،1120.[  

  .وقت العصر:  باب- 12

أن عائشة : حدثنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه:  حدثنا إبراهيم بن املنذر قال- 519/521
  :قالت
  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي العصر، والشمس مل خترج من حجرا 
أن رسول اهللا صلى : حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة:  حدثنا قتيبة قال-) 520(

وقال أبو أسامة عن . اهللا عليه وسلم صلى العصر والشمس يف حجرا، مل يظهر الفيء من حجرا
  .حجرامن قعر : هشام
  :أخربنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:  حدثنا أبو نعيم قال-) 521 (

  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي صالة العصر، والشمس طالعة يف حجريت، مل يظهر الفيء بعد
  .والشمس قبل أن تظهر: وقال مالك، وحيىي بن سعيد، وشعيب، وابن أيب حفصة



  ].499: نظر، وا2936[
  :أخربنا عوف، عن سيار بن سالمة قال: أخربنا عبد اهللا قال:  حدثنا حممد بن مقاتل قال- 522

كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي :  دخلت أنا وأيب على أيب برزة األسلمي، فقال له أيب
س، ويصلي العصر، مث يرجع كان يصلي اهلجري، اليت تدعوا األوىل، حني تدحض الشم: املكتوبة؟ فقال

أحدنا إىل رحله يف أقصى املدينة، والشمس حية، ونسيت ما قال يف املغرب، وكان يستحب أن يؤخر 
العشاء، اليت ندعوا العتمة، وكان يكره النوم قبلها واحلديث بعدها، وكان ينفتل من صالة الغداة حني 

  .يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستني إىل املائة
  ].516: ر[
  

 حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن إسحق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أنس بن -  523
  :مالك قال

  . كنا نصلي العصر، مث خيرج اإلنسان إىل بين عمرو بن عوف، فيجدهم يصلون العصر
]526.[  

: هل بن حنيف قالأخربنا أبو بكر بن عثمان بن س: أخربنا عبد اهللا قال:  حدثنا ابن مقاتل قال-  524
  :مسعت أبا أمامة يقول

 صلينا مع عمر بن بعد العزيز الظهر، مث خرجنا حىت دخلنا على أنس بن مالك، فوجدناه يصلي العصر، 
العصر، وهذه صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت : يا عم، ما هذه الصالة اليت صليت؟ قال: فقلت

  .كنا نصلي معه
  :حدثين أنس بن مالك قال: أخربنا شعيب، عن الزهري قال: ان قال حدثنا أبو اليم- 525

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إىل العوايل، 
  .فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوايل من املدينة على أربعة أميال، أو حنوه

]6898.[  
  :أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال: سف قال حدثنا عبد اهللا بن يو- 526

  . كنا نصلي العصر، مث يذهب الذاهب منا إىل قباء، فيأتيهم والشمس مرتفعة
  ].523: ر[



  .إمث من فاتته العصر:  باب- 13

  :أخربنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 527
  ).الذي تفوته صالة العصر، كأمنا وتر أهله وماله: (يه وسلم قال أن رسول اهللا صلى اهللا عل

  .إمث من ترك العصر:  باب- 14

حدثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب قالبة، عن أيب : حدثنا هشام قال:  حدثنا مسلم بن إبراهيم قال-  528
ن النيب صلى اهللا عليه بكروا بصالة العصر فإ: كنا مع بريدة يف غزوة، يف يوم ذي غيم، فقال: املليح قال
  )من ترك صالة العصر فقد حبط عمله: (وسلم قال

]569[  

  .فضل صالة العصر:  باب- 15

  :حدثنا إمساعيل، عن قيس، عن جرير قال: حدثنا مروان بن معاوية قال:  حدثنا احلميدي قال- 529
إنكم سترون ربكم، : (قال ف- يعين البدر - كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، فنظر إىل القمر ليلة 

كما ترون هذا القمر، ال تضامون يف رؤيته، فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس 
  .}وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب{: مث قرأ). وقبل غروا فافعلوا

  .ال تفوتنكم: افعلوا: قال إمساعيل
]547 ،4570 ،6997.[  

أن : حدثنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة:  بن يوسف قال حدثنا عبد اهللا- 530
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار، وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة العصر، مث يعرج : يتعاقبون فيكم (
تركناهم وهم يصلون، : قولونكيف تركتم عبادي؟ في: الذين باتوا فيكم، فيسأهلم وهو أعلم م

  ).وأتيناهم وهم يصلون
]3051 ،6992 ،7048.[  

  .من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب:  باب- 16

قال رسول : حدثنا شيبان، عن حيىي، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة قال:  حدثنا أبو نعيم قال- 531
  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عصر، قبل أن تغرب الشمس، فليتم صالته، وإذا أدرك سجدة من إذا أدرك أحدكم سجدة من صالة ال (



  ).صالة الصبح، قبل أن تطلع الشمس، فليتم صالته
]554.[  

حدثين إبراهيم، عن ابن شهاب، عن سامل بن عبد اهللا، عن :  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال- 532
  :أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أبيه أنه أخربه

إمنا بقاءكم فيما سلف قبلكم من األمم، كما بني صالة العصر إىل غروب الشمس، أويت أهل التوراة  (
التوراة، فعملوا حىت إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قرياطا قرياطا، مث أويت أهل اإلجنيل اإلجنيل، فعملوا 

القرآن، فعملنا إىل غروب الشمس، حىت إىل صالة العصر مث عجزوا، فأعطوا قرياطا قرياطا، مث أوتينا 
أي ربنا، أعطيت هؤالء قرياطني قرياطني، وأعطيتنا قرياطا : فأعطينا قرياطني قرياطني، فقال أهل الكتابني

ال، : هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: قال اهللا عز وجل: قرياطا، وحنن كنا أكثر عمال؟ قال
  ).فهو فضلي أوتيه من أشاء: قال
]2148 ،2149 ،3272 ،4733 ،7029 ،7095.[  

حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى، عن النيب :  حدثنا أبو كريب قال- 533
  :صلى اهللا عليه وسلم

مثل املسلمني واليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر قوما، يعملون له عمال إىل الليل، فعملوا إىل  (
أكملوا بقية يومكم ولكم الذي : نا إىل أجرك، فاستأجر آخرين، فقالال حاجة ل: نصف النهار فقالوا

لك ما عملنا، فاستاجر قوما، فعملوا بقية يومهم : شرطت، فعملوا حىت إذا كان حني صالة العصر، قالوا
  ).حىت غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقني

]2151.[  

  .وقت املغرب:  باب- 17

  .غرب والعشاءجيمع املريض بني امل: وقال عطاء
حدثنا أبو النجاشي، : حدثنا األوزاعي قال: حدثنا الوليد قال:  حدثنا حممد بن مهران قال- 534

  :مسعت رافع بن خديج يقول: صهيب موىل رافع بن خديج، قال
  . كنا نصلي املغرب مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فينصرف أحدنا، وإنه ليبصر مواقع نبله

حدثنا شعبة، عن سعد، عن حممد بن : حدثنا حممد بن جعفر قال:  بشار قال حدثنا حممد بن- 535
  :عمرو بن احلسن بن علي قال

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي الظهر باهلاجرة، :  قدم احلجاج، فسألنا جابر بن عبد اهللا فقال



اجتمعوا عجل، وإذا والعصر والشمس نقية، واملغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم 
  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصليها بغلس- كانوا، أو - رآهم أبطؤوا أخر، والصبح 

]540.[  
  :حدثنا يزيد بن أيب عبيد، عن سلمة قال:  حدثنا املكي بن إبراهيم قال- 536

  . كنا نصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم املغرب إذا توارت باحلجاب
مسعت جابر بن زيد، عن ابن : حدثنا عمرو بن دينار قال: حدثنا شعبة قال: قال حدثنا آدم -  537
  :عباس قال

  . صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم سبعا مجيعا، ومثانيا مجيعا
  ].518: ر[

  .العشاء: من كره أن يقال للمغرب:  باب- 18

حدثنا : ن احلسني قالحدثنا عبد الوارث، ع:  حدثنا أبو معمر، هو عبد اهللا بن عمرو، قال-  538
  :حدثين عبد اهللا املزين: عبد اهللا بن بريدة قال

وتقول : قال). ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم املغرب: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .هي العشاء: األعراب

  .ذكر العشاء والعتمة، ومن رآه واسعا:  باب- 19

  ).أثقل الصالة على املنافقني العشاء والفجر: (ه وسلمقال أبو هريرة، عن النيب صلى اهللا علي
  ].626: ر[

  ).لو يعلمون ما يف العتمة والفجر: (وقال
  ].590: ر[

/. 58: النور/} ومن بعد صالة العشاء{: أن يقول العشاء، لقوله تعاىل: واالختيار: قال أبو عبد اهللا
  . وسلم عند صالة العشاء، فأعتم اكنا نتناوب النيب صلى اهللا عليه: ويذكر عن أيب موسى قال

  ].542:ر[
  .أعتم النيب صلى اهللا عليه وسلم بالعشاء: وقال ابن عباس وعائشة

  ].545، 541: ر[
  .أعتم النيب صلى اهللا عليه وسلم بالعتمة: وقال بعضهم، عن عائشة

  ].826: ر[



  .كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي العشاء: وقال جابر
  ].535: ر[
  .كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يؤخر العشاء: ل أبو برزةوقا
  ].516: ر[

  ].546: ر. [أخر النيب صلى اهللا عليه وسلم العشاء اآلخرة: وقال أنس
صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم املغرب : وقال ابن عمر، وأبو أيوب، وابن عباس، رضي اهللا عنهم

  .والعشاء
  ].1590، 1589، 518: ر[

أخربين عبد اهللا : قال سامل: أخربنا يونس، عن الزهري: أخربنا عبد اهللا قال: ا عبدان قال حدثن- 539
  :قال

 صلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة صالة العشاء، وهي اليت يدعو الناس العتمة، مث انصرف 
هو على ظهر األرض أرأيتم ليلتكم هذه، فإن رأس مائة سنة منها، ال يبقى ممن : (فأقبل علينا، فقال

  ).أحد
  ].116: ر[

  .وقت العشاء، إذا اجتمع الناس أو تأخروا:  باب- 20

حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حممد بن عمرو، هو ابن :  حدثنا مسلم بن إبراهيم قال- 540
  :احلسن بن علي، قال

ن يصلي الظهر باهلاجرة، كا:  سألنا جابر بن عبد اهللا، عن صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح : والعصر والشمس حية، واملغرب إذا وجبت، والعشاء

  .بغلس
  ].535: ر[

  .فضل العشاء:  باب- 21

أن عائشة : حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة:  حدثنا حيىي بن بكري قال- 541
  :أخربته قالت
هللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو اإلسالم، فلم خيرج حىت قال  أعتم رسول ا

  ).ما ينتظرها أحد من أهل األرض غريكم: نام النساء والصبيان، فخرج فقال ألهل املسجد: عمر



]544 ،824 ،826.[  
  : أيب موسى قالأخربنا أبو اسامة، عن بريد، عن أيب بردة، عن:  حدثنا حممد بن العالء قال- 542

 كنت أنا وأصحايب الذين قدموا معي يف السفينة نزوال يف بقيع بطحان، والنيب صلى اهللا عليه وسلم 
باملدينة، فكان يتناوب النيب صلى اهللا عليه وسلم عند صالة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النيب عليه 

تم بالصالة حىت اار الليل، مث خرج النيب صلى السالم أنا وأصحايب، وله بعض الشغل يف بعض أمره، فأع
على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة اهللا : (اهللا عليه وسلم فصلى م، فلما قضى صالته قال ملن حضره
). ما صلى هذه الساعة أحد غريكم: أو قال). عليكم، أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غريكم

فرجعنا، ففرحنا مبا مسعنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه : و موسىال يدري أي الكلمتني قال، قال أب
  .وسلم

  .ما يكره من النوم قبل العشاء:  باب- 22

حدثنا خالد احلذاء، عن أيب : أخربنا عبد الوهاب الثقفي قال:  حدثنا حممد بن سالم قال- 543
  :املنهال، عن أيب برزة

  .لنوم قبل العشاء، واحلديث بعدها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يكره ا
  ].516: ر[

  .النوم قبل العشاء ملن غلب:  باب- 23

أخربين ابن : قال صاحل بن كيسان: حدثين أبو بكر، عن سليمان:  حدثنا أبوي بن سليمان قال- 544
  :أن عائشة قالت: شهاب، عن عروة

لصالة، نام النساء والصبيان، فخرج ا:  أعتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعشاء، حىت ناداه عمر
وال يصلى يومئذ إال باملدينة، وكانوا يصلون فيما : قال). ما ينتظرها أحد من أهل األرض غريكم: فقال

  .بني أن يغيب الشفق إىل ثلث الليل األول
  ].541: ر[

حدثنا : الأخربين نافع ق: أخربين ابن جريج قال: أخربنا عبد الرزاق قال:  حدثنا حممود قال- 545
  :عبد اهللا بن عمر

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شغل عنهما ليلة، فأخرها حىت رقدنا يف املسجد، مث استيقظنا، مث 
ليس أحد من أهل األرض ينتظر : (رقدنا، مث استيقظنا، مث خرج علينا النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث قال

  ).الصالة غريكم



. مها أم أخرها، إذا كان ال خيشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلهاال يبايل أقد: وكان ابن عمر
أعتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة : قلت لعطاء، فقال مسعت ابن عباس يقول: قال ابن جريج

الصالة، قال : بالعشاء، حىت رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن اخلطاب فقال
فخرج نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كأين أنظر إليه اآلن، يقطر رأسه ماء، واضعا : قال ابن عباس: عطاء

كيف وضع : فاستثبت عطاء). لوال أن أشق على أميت ألمرم أن يصلوها هكذا: (يده على رأسه، فقال
ه شيئا من تبديد، مث النيب صلى اهللا عليه وسلم على رأسه يده، كما أنبأه ابن عباس، فبدد يل عطاء أصابع

وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، مث ضمها ميرها كذلك على الرأس، حىت مست إامه طرف 
لوال أن أشق : (األذن، مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، وال يقصر وال يبطش إال كذلك، وقال

  ).على أميت ألمرم أن يصلوا هكذا
]6812.[  

  .إىل نصف الليلوقت العشاء :  باب- 24

  .كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يستحب تأخريها: وقال أبو برزة
  ].522: ر[

  :حدثنا زائدة، عن محيد الطويل، عن أنس قال:  حدثنا عبد الرحيم احملاريب قال- 546
 قد صلى الناس وناموا،: ( أخر النيب صلى اهللا عليه وسلم صالة العشاء إىل نصف الليل، مث صلى، مث قال

  ).أما إنكم يف صالة ما انتظرمتوها
  .كأين أنظر إىل وبيص خامته ليلتئذ: مسع أنسا: حدثين محيد: أخربنا حيىي بن أيوب: وزاد ابن أيب مرمي

  ].5532: ، وانظر5531، 811، 630، 575[

  .فضل صالة الفجر:  باب- 25

  :رير بن عبد اهللاقال يل ج: حدثنا قيس: حدثنا حيىي، عن إمساعيل:  حدثنا مسدد قال- 547
أما إنكم سترون ربكم كما : ( كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذ نظر إىل القمر ليلة البدر، فقال

 يف رؤيته، فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع - أو ال تضاهون -ترون هذا، ال تضامون 
: طه/}  طلوع الشمس وقبل غرواوسبح حبمد ربك قبل{: مث قال). الشمس وقبل غروا فافعلوا

130./  
  ].529: ر[

حدثنا مهام، حدثين أبو مجرة، عن أيب بكر بن أيب موسى، :  حدثنا هدبة بن خالد قال-  548/549



  :عن أبيه
  ).من صلى الربدين دخل اجلنة: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

. أن أنا بكر بن عبد اهللا بن قيس أخربه ذا: حدثنا مهام، عن أيب مجرة:  وقال ابن رجاء-) 549 (
حدثنا أبو مجرة، عن أيب بكر بن عبد اهللا، عن أبيه، عن النيب : حدثنا مهام: حدثنا إسحق، عن حبان
  .صلى اهللا عليه وسلم مثله

  .وقت الفجر:  باب- 26

  :ثهأن زيد بن ثابت حد: حدثنا مهام، عن قتادة، عن أنس:  حدثنا عمرو بن عاصم قال- 550
كم بينهما؟ قال قدر مخسني أو : قلت.  أم تسحروا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قاموا إىل الصالة

  .ستني، يعين آية
]1821.[  

  :حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك: مسع روحا:  حدثنا حسن بن صباح- 551
ن سحورمها، قام نيب اهللا صلى اهللا عليه  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا م

: كم كان بني فراغهما من سحورمها ودخوهلما يف الصالة؟ قال: قلنا ألنس. وسلم إىل الصالة فصلى
  .قدر ما يقرأ الرجل مخسني آية

]1083.[  
أنه مسع سهل بن سعد :  حدثنا إمساعيل بن ايب أويس، عن أخيه، عن سليمان، عن أيب حازم-  552
  :يقول
  .نت أتسحر يف أهلي، مث يكون سرعة يب، أن أدرك صالة الفجر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ك
]1820.[  

أخربين عروة بن : أخربنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال:  حدثنا حيىي بن بكري قال- 553
  :أن عائشة أخربته قالت: الزبري

 عليه وسلم صالة الفجر، متلفعات مبروطهن، مث  كنا نساء املؤمنات، يشهدن مع رسول اهللا صلى اهللا
  .ينقلنب إىل بيون حني يقضني الصالة، ال يعرفهن أحد من الغلس

  ].365: ر[

  .من أدرك من الفجر ركعة:  باب- 27

 حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن -  554



  : عن أيب هريرةسعيد، وعن األعرج، حيدثونه
من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
  ].531: ر[

  .من أدرك من الصالة ركعة:  باب- 28

لك، عن ابن شهاب، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، أخربنا ما:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 555
  :عن أيب هريرة

  ).من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .الصالة بعد الفجر حىت ترتفع الشمس:  باب- 29

بن عباس حدثنا هشام، عن قتادة، عن أيب العالية، عن ا:  حدثنا حفص بن عمر قال- 556/557
  :قال

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن الصالة بعد :  شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر
  .الصبح حىت تشرق الشمس، وبعد العصر حىت تغرب

: مسعت أبا العالية، عن ابن عباس قال: حدثنا حيىي، عن شعبة، عن قتادة: حدثنا مسدد قال) 557 (
  .حدثين ناس ذا

  :أخربين عمر قال: أخربين أيب قال: حدثنا حيىي بن سعيد، عن هشام قال: ثنا مسدد قال حد- 558
  ).ال حتروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروا: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إذا طلع حاجب الشمس فأخروا : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال حدثين ابن عمر قال
  ).ع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصالة حىت تغيبالصالة حىت ترتف

  .تابعه عبدة
]560 ،1549 ،1550 ،3099.[  

 حدثنا عبيد بن إمساعيل، عن أيب أسامة، عن عبيد اهللا، عن خبيب بن عبد الرمحن، عن حفص - 559
  :بن عاصم، عن أيب هريرة

ى عن الصالة بعد : عن صالتني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيعتني، وعن لبستني، و
الفجر حىت تطلع الشمس، وبعد العصر حىت تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن االحتباء يف 

  .ثوب واحد، يفضي بفرجه إىل السماء، وعن املنابذة، واملالمسة



  ].361: ر[

  .ال يتحرى الصالة قبل غروب الشمس:  باب- 30

  : أخربنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 560
ال يتحرى أحدكم، فيصلي عند طلوع الشمس وال عند : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).غروا
  ].558: ر[

: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صاحل، عن ابن شهاب قال:  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال- 561
  :نه مسع أبا سعيد اخلدري يقولأ: أخربين عطاء بن يزيد اجلندعي

ال صالة بعد الصبح حىت ترتفع الشمس، وال صالة بعد : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).العصر حىت تغيب الشمس

  ].1139: ر[
  

مسعت محران بن : حدثنا شعبة، عن أيب التياح قال: حدثنا غندر قال:  حدثنا حممد بن أبان قال- 562
  :عن معاوية قالحيدث : أبان

.  إنكم لتصلون صالة، لقد صحبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فما رأيناه يصليها، ولقد ى عنهما
  .يعين الركعتني بعد العصر

]3555.[  
حدثنا عبدة، عن عبيد اهللا، عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن :  حدثنا حممد بن سالم قال- 563

  :أيب هريرة قال
بعد الفجر حىت تطلع الشمس، وبعد العصر حىت : صلى اهللا عليه وسلم عن صالتني ى رسول اهللا 
  .تغرب الشمس

  ].361: ر[

  .من مل يكره الصالة إال بعد العصر والفجر:  باب- 31

  .رواه عمر، وابن عمر، وأبو سعيد، وأبو هريرة
  ].563، 561 - 556: ر[

  :وب، عن نافع، عن ابن عمر قالحدثنا محاد بن زيد، عن أي:  حدثنا أبو النعمان- 564



ال أى أحدا يصلي بليل وال ار ما شاء، غري أن ال حتروا طلوع :  أصلي كما رأيت أصحايب يصلون
  .الشمس وال غروا

]1134.[  

  .ما يصلى بعد العصر من الفوائت وحنوها:  باب- 32

شغلين ناس من : (عتني، وقالصلى النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد العصر رك: وقال كريب، عن أم سلمة
  ).عبد القيس، عن الركعتني بعد الظهر

  ].1176: ر[
أنه مسع عائشة : حدثين أيب: حدثنا عبد الواحد بن أمين قال:  حدثنا أبو نعيم قال- 568/ 565
  :قالت

  والذي ذهب به، ما تركهما حىت لقي اهللا، وما لقي اهللا تعاىل حىت ثقل عن الصالة، وكان يصلي كثريا
من صالته قاعدا، تعين الركعتني بعد العصر، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصليهما وال يصليهما يف 

  .املسجد، خمافة أن يثقل على أمته، وكان حيب ما خيفف عنهم
  :قالت عائشة: أخربين أيب: حدثنا هشام قال: حدثنا حيىي قال:  حدثنا مسدد قال-) 566 (

  .لى اهللا عليه وسلم السجدتني بعد العصر عندي قط ابن أخيت، ما ترك النيب ص
حدثنا عبد : حدثنا الشيباين قال: حدثنا عبد الواحد قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل قال-) 567 (

  :الرمحن بن األسود، عن أبيه، عن عائشة قالت
لصبح،  ركعتان، مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعهما سرا وال عالنية، ركعتان قبل ا

  .وركعتان بعد العصر
رأيت األسود ومسروقا، : حدثنا شعبة، عن أيب إسحق قال:  حدثنا حممد بن عرعرة قال-) 568(

  :شهدا على عائشة قالت
  . ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأتيين يف يوم بعد العصر إال صلى ركعتني

]1550.[  

  .التبكري بالصالة يف يوم غيم:  باب- 33

أن أبا : حدثنا هشام، عن حيىي، هو ابن أيب كثري، عن أيب قالبة: ثنا معاذ بن فضالة قال حد-  569
  :املليح حدثه قال

من ترك : (بكروا بالصالة، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:  كنا مع بريدة يف يوم ذي غيم، فقال



  ).صالة العصر حبط عمله
  ].528: ر[

  .األذان بعد ذهاب الوقت:  باب- 34

حدثنا حصني، عن عبد اهللا بن أيب : حدثنا حممد بن فضيل قال:  حدثنا عمران بن ميسرة قال- 570
  :قتادة، عن أبيه قال

أخاف : (لو عرست بنا يا رسول اهللا، قال:  سرنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم
سند بالل ظهره إىل راحلته، فغلبته عيناه أنا أوقظكم، فاضطجعوا، وأ: قال بالل). أن تناموا عن الصالة

: قال). يا بالل، أين ماقلت: (فنام، فاستيقظ النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال
إن اهللا قبض أرواحكم حني شاء، وردها عليكم حني شاء، يا : (ما ألقيت علي نومة مثلها قط، قال

  .فلما ارتفعت الشمس وابياضت، قام فصلىفتوضأ، ). بالل، قم فأذن بالناس بالصالة
]7033.[  

  .من صلى بالناس مجاعة بعد ذهاب الوقت:  باب- 35

  :حدثنا هشام، عن حيىي، عن أيب سلمة، عن جابر بن عبد اهللا:  حدثنا معاذ بن فضالة قال- 571
رسول يا :  أن عمر بن اخلطاب جاء يوم اخلندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، قال
واهللا ما : (اهللا، ما كدت أصلي العصر، حىت كادت الشمس تغرب، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

فقمنا إىل بطحان، فتوضأ للصالة وتوضأنا هلا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، مث صلى ). صليتها
  .بعدها املغرب

]573 ،615 ،903 ،3886.[  
  

  .، وال يعيد إال تلك الصالةمن نسي الصالة فليصل إذا ذكرها:  باب- 36

  .من ترك صالة واحدة عشرين سنة، مل يعد إال تلك الصالة الواحدة: وقال إبراهيم
حدثنا مهام، عن قتادة، عن أنس، عن النيب صلى :  حدثنا أبو نعيم، وموسى بن إمساعيل قاال- 572

  :اهللا عليه وسلم قال
  ).}وأقم الصالة لذكري{:  ذلكمن نسي صالة فليصل إذا ذكرها، ال كفارة هلا إال (

  .}وأقم الصالة لذكري{: مسعته يقول بعد: قال مهام: قال موسى



  .حدثنا أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه: حدثنا قتادة: حدثنا مهام: وقال حبان

  .قضاء الصلوات، األوىل فاألوىل:  باب- 37

نا حيىي، هو انب أيب كثري، عن أيب سلمة، حدث: حدثنا حيىي، عن هشام قال:  حدثنا مسدد قال-  573
  :عن جابر قال

فرتلنا بطحان، : ما كدت أصلي العصر حىت غربت، قال:  جعل عمر يوم اخلندق يسب كفارهم، وقال
  .فصلى بعد ما غربت الشمس، مث صلى املغرب

  ].571: ر[

  .ما يكره من السمر بعد العشاء:  باب- 38

  :حدثنا أبو املنهال قال: حدثنا عوف قال:  قالحدثنا حيىي:  حدثنا مسدد قال- 574
حدثنا، كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  انطلقت مع أيب إىل أيب برزة األسلمي، فقال له أيب

كان يصلي اهلجري، وهي اليت تدعوا األوىل، حني تدحض الشمس، ويصلي : يصلي املكتوبة؟ قال
وكان : أقصى املدينة، والشمس حية، ونسيت ما قال يف املغرب، قالالعصر، مث يرجع أحدنا إىل أهله يف 
وكان يكره النوم قبلها، واحلديث بعدها، وكان ينفتل من صالة الغداة، : يستحب أن يؤخر العشاء، قال

  .حني يعرف أحدنا جليسه، ويقرأ من الستني إىل املائة
  ].516: ر[

  .السمر يف الفقه واخلري بعد العشاء:  باب- 39

  

   كتاب األذان- 14
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .بدء األذان:  باب- 1

: املائدة/} وإذا ناديتم إىل الصالة اختذوها هزوا ولعبا ذلك بأم قوم ال يعقلون{: وقوله عز وجل
  /.9: اجلمعة/} إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة{: وقوله/. 58

حدثنا خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن أنس : ثحدثنا عبد الوار:  حدثنا عمران بن ميسرة- 578
  :قال



  .أن يشفع األذان، وأن يوتر اإلقامة:  ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بالل
]580 - 582 ،3270[  

أن : أخربين نافع: أخربنا ابن جريج قال: حدثنا عبد الرزاق قال:  حدثنا حممود بن غيالن قال- 579
كان املسلمون حني قدموا املدينة، جيتمعون فيتحينون الصالة، ليس ينادى هلا، :  كان يقولابن عمر

بل بوقا مثل : اختذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: فتكلموا يوما يف ذلك، فقال بعضهم
يا : (وسلمأوال تبعثون رجال ينادي بالصالة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قرن اليهود، فقال عمر
  ).بالل، قم فناد بالصالة

  .األذان مثىن مثىن:  باب- 2

حدثنا محاد بن زيد، عن مساك بن عطية، عن أيوب، :  حدثنا سليمان بن حرب قال- 580/581
  .أمر بالل أن يشفع األذان، وأن يوتر اإلقامة، إال اإلقامة: عن أيب قالبة، عن أنس قال

أخربنا خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن أنس بن : بد الوهاب قالأخربنا ع:  حدثنا حممد قال-) 581 (
ذكروا أن يعلموا وقت الصالة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا، أو : ملا كثر الناس، قال: مالك قال

  .يضربوا ناقوسا، فأمر بالل أن يشفع األذان، وأن يوتر اإلقامة
  ]578: ر[

  .د قامت الصالةاإلقامة واحدة إال قوله ق:  باب- 3

: حدثنا خالد، عن أيب قالبة، عن أنس قال: حدثنا إمساعيل بن إبراهيم:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 582
  .إال اإلقامة: فذكرت أليوب فقال: قال إمساعيل. أمر بالل أن يشفع األذان، وأن يوتر اإلقامة

  ]578: ر[

  .فضل التأذين:  باب- 4

أن : أخربنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة: ال حدثنا عبد اهللا بن يوسف ق- 583
إذا نودي للصالة، أدبر الشيطان وله ضراط، حىت ال يسمع : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حىت إذا ثوب بالصالة أدبر، حىت إذا قضي التثويب أقبل، حىت خيطر بني 
  ).اذكر كذا، اذكر كذا، ملا مل يكن يذكر، حىت يظل الرجل ال يدري كم صلى: يقولاملرء ونفسه، 

]1164 ،1174 ،1175 ،3111[  



  .رفع الصوت بالنداء:  باب- 5

  .أذن أذانا مسحا، وإال فاعتزلنا: وقال عمر بن عبد العزيز
ن عبد الرمحن بن أخربنا مالك، عن عبد الرمحن بن عبد اهللا ب:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 584

إين أراك حتب الغنم : أن أبا سعيد اخلدري قال له: أيب صعصعة األنصاري، مث املازين، عن أبيه أنه أخربه
ال يسمع مدى : (والبادية، فإذا كنت يف غنمك، أو باديتك، فأذنت بالصالة فارفع صوتك بالنداء، فإنه

  ).امةصوت املؤذن، جن وال إنس وال شيء، إال شهد له يوم القي
  .مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو سعيد

  ]19: ، وانظر7109، 3122[

  .ما حيقن باألذان من الدماء:  باب- 6

أن النيب : حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن محيد، عن أنس بن مالك:  حدثنا قتيبة بن سعيد قال- 585
فإن مسع أذانا كف : غزو بنا حىت يصبح وينظرصلى اهللا عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما، مل يكن ي

فخرجنا إىل خيرب، فانتهينا إليهم ليال، فلما أصبح ومل يسمع : قال. عنهم، وإن مل يسمع أذانا أغار عليهم
فخرجوا : أذانا ركب وركبت خلف أيب طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

: حممد واهللا، حممد واخلميس، قال: أوا النيب صلى اهللا عليه وسلم قالواإلينا مبكاتلهم ومساحيهم، فلما ر
اهللا أكرب، اهللا أكرب، خربت خيرب، إنا إذا نزلنا بساحة : (فلما رآهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).قوم فساء صباح املنذرين
  ]364: ر[

  .مايقول إذا مسع املنادى:  باب- 7

أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد :  بن يوسف قال حدثنا عبد اهللا-  586/588
إذا مسعتم النداء، فقولوا مثل ما : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: الليثي، عن أيب سعيد اخلدري

  ).يقول املؤذن
  
: حدثنا هشام، عن حيىي، عن حممد بن إبراهيم بن احلارث قال:  حدثنا معاذ بن فضلة قال-) 587(

  .وأشهد أن حممدا رسول اهللا: فقال مثله، إىل قول: أنه مسع معاوية يوما: حدثين عيسى بن طلحة
. حنوه: حدثنا هشام، عن حيىي: حدثنا وهب بن جرير قال:  حدثنا إسحق بن راهويه قال- ) 588(



 باهللا، ال حول وال قوة إال: ملا قال حي على الصالة، قال: أنه قال: وحدثين بعض إخواننا: قال حيىي
  .هكذا مسعنا نبيكم صلى اهللا عليه وسلم يقول: وقال
]872[  

  .الدعاء عند النداء:  باب- 8

حدثنا شعيب بن أيب محزة، عن حممد بن املنكدر، عن جابر بن :  حدثنا علي بن عياش قال- 589
ذه الدعوة اللهم رب ه: من قال حني يسمع النداء: (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عبد اهللا

التامة، والصالة القائمة، آت حممد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته، حلت له شفاعيت 
  ).يوم القيامة

]4442[  

  .االستهام يف األذان:  باب- 9

  .أن أقواما إختلفوا يف األذان، فأقرع بينهم سعد: ويذكر
 عن مسي، موىل أيب بكر، عن أيب صاحل، عن أيب أخربنا مالك،:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 590
لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول، مث مل جيدوا : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: هرير

إال أن يستهموا عليه الستهموا عليه، ولو يعلمون ما يف التهجري الستبقوا إليه، ولو يعلمون ما يف العتمة 
  ).و حبواوالصبح، ألتومها ول

  ]624:  وانظر2543[
  

  .الكالم يف األذان:  باب- 10

  .ال بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم: وقال احلسن. وتكلم سليمان بن صرد يف أذانه
حدثنا محاد، عن أيوب، وعبد احلميد صاحب الزيادي، وعاصم األحول، :  حدثنا مسدد قال- 591

يف يوم ردغ، فلما بلغ املؤذن حي على الصالة فأمره أن خطبنا ابن عباس : عن عبد اهللا بن احلارث قال
  .فعلى هذا من هو خري منه، وإا عزمة: الصالة يف الرحال، فنظر القوم بعضهم إىل بعض، فقال: ينادي
]637 ،859[  

  .أذان األعمى إذا كان له من خيربه:  باب- 11

أن : مل بن عبد اهللا، عن أبيه حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سا-  592



مث ). إن بالل يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حىت ينادي ابن أم مكتوم: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أصبحت أصبحت: وكان رجال أعمى، ال ينادي حىت يقال له: قال
]595 ،597 ،2513 ،6821[  

  .األذان بعد الفجر:  باب- 12

أخربتين : أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر قال: وسف قال حدثنا عبد اهللا بن ي- 593
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا إعتكف املؤذن للصبح، وبدا الصبح، صلى ركعتني : حفصة

  .خفيفتني قبل أن تقام الصالة
]1119 ،1126[  
  

كان النيب صلى اهللا : ن عائشةحدثنا شيبان، عن حيىي، عن أيب سلمة، ع:  حدثنا أبو نعيم قال- 594
  .عليه وسلم ركعتني خفيفتني، بني النداء واإلقامة من صالة الصبح

  
أن : أخربنا مالك، عن عبيد اهللا بن دينار، عن عبد اهللا بن عمر:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  595

  ).دي ابن أم مكتومإن بالال ينادي بليل، فكلوا واشربوا حىت ينا: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ]592: ر[

  .األذان قبل الفجر:  باب- 13

حدثنا سليمان التيمي، عن أيب عثمان النهدي، : حدثنا زهري قال:  حدثنا أمحد بن يونس قال- 596
ال مينعن أحدكم، أو أحدا منكم، أذان : (عن عبد اهللا بن مسعود، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ذن، أو ينادي، بليل، لريجع قائمكم، ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر، أو بالل من سحوره، فإنه يؤ
وقال زهري بسبابتيه، ). حىت يقول هكذا: (وقال بأصابعه، ورفعها إىل فوق، وطأطأ إىل أسفل). الصبح

  .إحدامها فوق األخرى، مث مدها عن ميينه ومشاله
]4992 ،6820[  
  

. عن القاسم بن حممد، عن عائشة: عبيد اهللا حدثنا: سامة قالأخربنا أبو أ:  حدثنا إسحق قال- 597
  ).ح: (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: وعن نافع، عن ابن عمر

حدثنا عبيد اهللا بن عمر، عن القاسم بن : حدثنا الفضل قال: وحدثين يوسف بن عيسى املروزي قال



إن بالال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حىت يؤذن : (ه قالحممد عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن
  ).ابن أم مكتوم

  .592: وانظر] 1819[

  .كم بني األذان واإلقامة، ومن ينتظر اإلقامة:  باب- 14

حدثنا خالد، عن اجلريري، عن ابن بريدة، عن عبد اهللا بن مغفل :  حدثنا إسحق الواسطي قال-  598
  ). ملن شاء- ثالثا -بني كل أذانني صالة : (عليه وسلم قالأن رسول اهللا صلى اهللا : املزين
]601[  

مسعت عمرو بن عامر : حدثنا شعبة قال: حدثنا غندر قال:  حدثنا حممد بن بشار قال- 599
كان املؤذن إذا أذن، قام ناس من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم : األنصاري، عن أنس بن مالك قال

رج النيب صلى اهللا عليه وسلم وهم كذلك، يصلون الركعتني قبل املغرب، ومل يبتدرون السواري، حىت خي
  .يكن بني األذان واإلقامة شيء

  .مل يكن بينهما إال قليل: قال عثمان بن جبلة، وأبو داود، عن شعبة
  ].481: ر[

  .من انتظر اإلقامة:  باب- 15

أن عائشة : خربين عروة بن الزبريأ: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان قال- 600
  :قالت

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سكت املؤذن باألوىل من صالة الفجر، قام فركع ركعتني 
  .خفيفتني قبل صالة الفجر، بعد أن يستبني الفجر، مث اضطجع على شقه األمين، حىت يأتيه املؤذن لإلقامة

  .ءبني كل أذانني صالة ملن شا:  باب- 16

حدثنا كهمس بن احلسن، عن عبد اهللا بن بريدة، عن عبد اهللا بن :  حدثنا عبد اهللا بن يزيد قال- 601
  :مغفل قال

ملن : (مث قال يف الثالثة). بني كل أذانني صالة، بني كل أذانني صالة: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).شاء
  ].598: ر[



  .احدمن قال ليؤذن يف السفر مؤذن و:  باب- 17

  :حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن مالك بن احلويرث:  حدثنا معلى بن أسد قال- 602
 أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما 

ت الصالة فليؤذن لكم ارجعوا فكونوا فيهم، وعلموهم، وصلوا، فإذا حضر: (رأى شوقنا إىل أهالينا، قال
  ).أحدكم، وليؤمكم أكربكم

]604 ،605 ،627 ،653 ،2693 ،5662 ،6819.[  

األذان للمسافر، إذا كانوا مجاعة، واإلقامة، وكذلك بعرفة ومجع، وقول :  باب- 18

  .الصالة يف الرحال، يف الليلة الباردة أو املطرية: املؤذن

عبة، عن املهاجر أيب احلسن، عن زيد بن وهب، عن حدثنا ش:  حدثنا مسلم بن إبراهيم قال- 603
  :أيب ذر قال

مث أراد أن يؤذن، ). أبرد: ( كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فأراد املؤذن أن يؤذن، فقال له
حىت ساوى الظل التلول، فقال النيب صلى اهللا عليه ). أبرد: (مث أراد أن يؤذن، فقال له). أبرد: (فقال له
  ).إن شدة احلر من فيح جهنم: (وسلم
  ].511: ر[

حدثنا سفيان، عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن :  حدثنا حممد بن يوسف قال-  604/605
  :مالك بن احلويرث قال

إذا أنتما : ( أتى رجالن النيب صلى اهللا عليه وسلم يريدان السفر، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ). مث ليؤمكما أكربكماخرجتما، فأذنا، مث أقيما،

  ].602: ر[
حدثنا : حدثنا أيوب، عن أيب قالبة قال: حدثنا عبد الوهاب قال:  حدثنا حممد بن املثىن قال-) 605(

  :مالك
 أتينا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحنن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة، وكان رسول 

 رفيقا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا، أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا اهللا صلى اهللا عليه وسلم رحيما
وذكر أشياء أحفظها، أو ). ارجعوا إىل أهليكم، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم: (بعدنا فأخربناه، قال

وصلوا كما رأيتموين أصلي، فإذا حضرت الصالة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم : (ال أحفظها
  ).أكربكم



  ].602: ر[
  :حدثين نافع قال: أخربنا حيىي، عن عبيد اهللا بن عمر قال:  حدثنا مسدد قال- 606

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : صلوا يف رحالكم، فأخربنا:  أذن ابن عمر يف ليلة باردة بضجنان، مث قال
ردة، أو املطرية يف يف الليلة البا). أال صلوا يف الرحال: (وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن، مث يقول على إثره

  .السفر
  ].635:ر[

حدثنا أبو العميس، عن عون بن أيب جحيفة، : أخربنا جعفر بن عون قال:  حدثنا إسحق قال- 607
  :عن أبيه قال

 رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باألبطح، فجاءه بالل فآذنه بالصالة، مث خرج بالل بالعرتة حىت 
  .هللا عليه وسلم باألبطح، وأقام الصالةركزها بني يدي رسول اهللا صلى ا

  ].185: ر[

  .هل يتبع املؤذن فاه ههنا وههنا، وهل يلتفت يف األذان:  باب- 19

ال : وقال إبراهيم. أنه جعل إصبعيه يف أذنيه، وكان ابن عمر ال جيعل إصبعيه يف أذنيه: ويذكر عن بالل
كان النيب صلى اهللا عليه :  وقالت عائشة.الوضوء حق وسنة: وقال عطاء. بأس أن يؤذن على غري وضوء
  .وسلم يذكر اهللا على كل أحيانه

  :حدثنا سفيان، عن عون بن أيب جحيفة، عن أبيه:  حدثنا حممد بن يوسف قال- 608
  . أنه رأى بالال يؤذن، فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا باألذان

  ].185: ر[

  .فاتتنا الصالة: قول الرجل:  باب- 20

  .وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم أصح. مل ندرك: فاتتنا الصالة، ولكن ليقل: ين أن يقولوكره ابن سري
  :حدثنا شيبان، عن حيىي، عن عبد اهللا بن أيب قتادة، عن أبيه قال:  حدثنا أبو نعيم قال- 609

: قالوا. )ما شأنكم: ( بينما حنن نصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذ مسع جلبة رجال، فلما صلى قال
فال تفعلوا، إذا أتيتم الصالة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما : (قال. استعجلنا إىل الصالة

  ).فاتكم فأمتوا
  



  .ال يسعى إىل الصالة، وليأت بالسكينة والوقار:  باب- 21

  .وسلمقاله أبو قتادة، عن النيب صلى اهللا عليه ). ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأمتوا: (وقال
  ].609: ر[

حدثنا الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب : حدثنا ابن أيب ذئب قال:  حدثنا آدم قال- 610
وعن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا . هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :عليه وسلم قال
لسكينة والوقار، وال تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما إذا مسعتم اإلقامة فامشوا إىل الصالة، وعليكم با (

  ).فاتكم فأمتوا
]866.[  
  

  .مىت يقوم الناس، إذا رأوا اإلمام عند اإلقامة:  باب- 22

عن عبد اهللا بن أيب قتادة، عن : كتب إيل حيىي: حدثنا هشام قال:  حدثنا مسلم بن إبراهيم قال- 611
  :أبيه قال

  ).إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين: (يه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عل
]612 ،867.[  

  .ال يسعى إىل الصالة مستعجال وليقم بالسكينة والوقار:  باب- 23

  :حدثنا شيبان، عن حيىي، عن عبد اهللا بن أيب قتادة، عن أبيه قال:  حدثنا أبو نعيم قال- 612
  ).الصالة، فال تقوموا حىت تروين، وعليكم بالسكينةإذا أقيمت : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ].611: ر[

  .هل خيرج من املسجد لعلة:  باب- 24

حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صاحل بن كيسان، عن ابن :  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال- 613
  :شهاب، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة

يمت الصالة وعدلت الصفوف، حىت إذا قام يف  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج، وقد أق
فمكثنا على هيئتنا، حىت خرج إلينا ينطف ). على مكانكم: (مصاله، انتظرنا أن يكرب، انصرف، قال

  .رأسه ماء، وقد اغتسل



  ].271: ر[

  .مكانكم، حىت رجع فانتظروه: إذا قال اإلمام:  باب- 25

 حدثنا األوزاعي، عن الزهري، عن أيب سلمة :حدثنا حممد بن يوسف قال:  حدثنا إسحق قال-  614
  :بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة قال

 أقيمت الصالة، فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتقدم، وهو جنب، مث 
  .فرجع فاغتسل، مث خرج ورأسه يقطر ماء، فصلى م). على مكانكم: (قال
  ].271: ر[

  .ا صليناقول الرجل م:  باب- 26

أخربنا جابر بن عبد : مسعت أبا سلمة يقول: حدثنا شيبان، عن حيىي قال:  حدثنا أبو نعيم قال- 615
  :اهللا

يا رسول اهللا، واهللا ما كدت أن :  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جاءه عمر بن اخلطاب يوم اخلندق، فقال
واهللا : (ال النيب صلى اهللا عليه وسلمأصلي، حىت كادت الشمس تغرب، وذلك بعد ما أفطر الصائم، فق

فرتل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل بطحان وأنا معه، فتوضأ مث صلى، يعين العصر، بعد ما ). ما صليتها
  .غربت الشمس، مث صلى بعدها املغرب

  ].571: ر[

  .اإلمام تعرض له احلاجة بعد اإلقامة:  باب- 27

حدثنا عبد العزيز بن : حدثنا عبد الوارث قال:  قال حدثنا أبو معمر عبد اهللا بن عمرو- 616
  :صهيب، عن أنس قال

 أقيمت الصالة، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يناجي رجال يف جانب املسجد، فما قام إىل الصالة حىت نام 
  .القوم
]617 ،5934.[  

  .الكالم إذا أقيمت الصالة:  باب- 28

  :حدثنا محيد قال: د األعلى قالحدثنا عب:  حدثنا عياش بن الوليد قال- 617
أقيمت :  سألت ثابتا البناين، عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصالة، فحدثين عن أنس بن مالك قال

  .الصالة فعرض للنيب صلى اهللا عليه وسلم رجل، فحبسه بعد ما أقيمت الصالة



  ].616: ر[
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . كتاب اجلماعة واإلمامة- 15
  .يم بسم اهللا الرمحن الرح

  .وجوب صالة اجلماعة:  باب- 1

  .إن منعته أمه عن العشاء يف اجلماعة، شفقة، مل يطعها: وقال احلسن
  :أخربنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 618

طب فيحطب، مث والذي نفسي بيده، لقد مهمت أن آمر حب: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
آمر بالصالة فيؤذن هلا، مث آمر رجال فيؤم الناس، مث أخالف إىل رجال فأحرق عليهم بيوم، والذي 

  ).أنه جيد عرقا مسينا، أو مرماتني حسنتني لشهد العشاء: نفسي بيده، لو يعلم أحدهم
]626 ،2288 ،6797.[  

  .فضل صالة اجلماعة:  باب- 2

وجاء أنس إىل مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام، . ة ذهب إىل مسجد آخروكان األسود إذا فاتته اجلماع
  .وصلى مجاعة

  :أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 619
  ).صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ].621: ر[



حدثين ابن اهلاد، عن عبد اهللا بن خباب، عن : أخربنا الليث: نا عبد اهللا بن يوسف قال حدث-  م 619
  :أيب سعيد اخلدري

  ).صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ خبمس وعشرين درجة: ( أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
مسعت أبا صاحل : حدثنا األعمش قال: حدثنا عبد الواحد قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل قال- 620
  :مسعت أبا هريرة يقول: يقول

صالة الرجل يف اجلماعة تضعف على صالته يف بيته، ويف سوقه، : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إذا توضأ فأحسن الوضوء، مث خرج إىل املسجد، ال خيرجه إال : مخسة وعشرين ضعفا، وذلك أنه

رجة، وحط عنه ا خطيئة، فإذا صلى، مل تزل املالئكة تصلي الصالة، مل خيط خطوة، إال رفعت له ا د
  ).اللهم صل عليه، اللهم ارمحه، وال يزال أحدكم يف صالة ما انتظر الصالة: عليه، ما دام يف مصاله

  ].465: ر[

  .فضل صالة الفجر يف مجاعة:  باب- 3

يد بن املسيب، وأبو سلمة أخربين سع: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان قال- 621
  :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أن أبا هريرة قال: بن عبد الرمحن

تفضل صالة اجلميع صالة أحدكم وحده، خبمسة وعشرين جزءا، وجتتمع مالئكة الليل ومالئكة النهار  (
  .}ن مشهوداإن قرآن الفجر كا{: فاقرؤوا إن شئتم: مث يقول أبو هريرة). يف صالة الفجر
  .تفضلها بسبع وعشرين درجة: وحدثين نافع، عن عبد اهللا بن عمر قال: قال شعيب

  ].619، 465: ، وانظر4440[
مسعت أم : مسعت ساملا قال: حدثنا األعمش قال: حدثنا أيب قال:  حدثنا عمر بن حفص قال- 622

  :الدرداء تقول
واهللا ما أعرف من أمة حممد صلى اهللا : الما أغضبك؟ فق:  دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت

  .عليه وسلم شيئا، إال أم يصلون مجيعا
حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد اهللا، عن أيب بردة، عن أيب :  حدثنا حممد بن العالء قال- 623

  :موسى قال
الذي ينتظر أعظم الناس أجرا يف الصالة أبعدهم فأبعدهم ممشى، و: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).الصالة، حىت يصليها مع اإلمام، أعظم أجرا من الذي يصلي مث ينام



  .فضل التهجري إىل الظهر:  باب- 4

  : حدثنا قتيبة، عن مالك، عن مسي، موىل أيب بكر، عن أيب صاحل السمان، عن أيب هريرة- 624
صن شوك على الطريق بينما رجل ميشي بطريق، وجد غ: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).فأخره، فشكر اهللا له فغفر له
: وقال). املطعون، واملبطون، والغريق، وصاحب اهلدم، والشهيد يف سبيل اهللا: الشهداء مخسة: (مث قال
ولو يعلمون ما . لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول، مث مل جيدوا إال أن يستهموا الستهموا عليه(

  ).ا إليه، ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبوايف التهجري الستبقو
  ].626، 590:  وانظر5401، 2674، 2340، 688[

  .احتساب اآلثار:  باب- 5

حدثنا محيد، عن أنس : حدثنا عبد الوهاب قال:  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن حوشب قال-  625
  :قال

  ).أال حتتسبون آثاركميا بين سلمة، : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .خطاهم: قال. }ونكتب ما قدموا وآثارهم{: وقال جماهد يف قوله
أن بين سلمة أرادوا أن يتحولوا عن : حدثين أنس: حدثين محيد: أخربنا حيىي بن أيوب: وقال ابن أيب مرمي

عليه وسلم أن فكره رسول اهللا صلى اهللا : منازهلم، فيرتلوا قريبا من النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  ).أال حتتسبون آثاركم: (يعروا، فقال
  .خطاهم آثارهم، أن ميشى يف األرض بأرجلهم: قال جماهد

]1788.[  

  .فضل العشاء يف اجلماعة:  باب- 6

  :حدثين أبو صاحل، عن أيب هريرة قال: حدثنا األعمش قال:  حدثنا عمر بن حفص قال- 626
الة أثقل على املنافقني من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما ليس ص: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ألتومها ولو حبوا، ولقد مهمت أن آمر املؤذن فيقيم، مث آمر رجال يؤم الناس، مث آخذ شعال من نار، 
  ).فأحرق على من ال خيرج إىل الصالة بعد

  ].624، 618: ر[



  .اثنان فما فوقهما مجاعة:  باب- 7

حدثنا خالد، عن أيب قالبة، عن مالك بن : حدثنا يزيد بن زريع قال: قال حدثنا مسدد - 627
  احلويرث،

  ).إذا حضرت الصالة فأذنا وأقيما، مث ليؤمكما أكربكما: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ].602: ر[

  .من جلس يف املسجد ينتظر الصالة، وفضل املساجد:  باب- 8

  :عن مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، - 628
: املالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله، ما مل حيدث: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

اللهم اغفر له، اللهم ارمحه، ال يزال أحدكم يف صالة ما دامت الصالة حتبسه، ال مينعه أن ينقلب إىل أهله 
  ).إال الصالة

  ].434 :ر[
حدثين خبيب بن عبد الرمحن، عن : حدثنا حيىي، عن عبيد اهللا قال:  حدثنا حممد بن بشار قال- 629

  حفص بن عاصم، عن أيب هريرة،
اإلمام العادل، وشاب : سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

املساجد، ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل نشأ يف عبادة ربه، ورجل قلبه معلق يف 
طلبته امرأة ذات منصب ومجال، فقال إين أخاف اهللا، ورجل تصدق، اخفى حىت ال تعلم مشاله ما تنفق 

  ).ميينه، ورجل ذكر اهللا خاليا، ففاضت عيناه
  ].6421، 6114، 1357: ر[

  :عفر، عن محيد قالحدثنا إمساعيل بن ج:  حدثنا قتيبة قال- 630
نعم، أخر ليلة صالة العشاء إىل شطر : هل اختذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خامتا؟ فقال:  سئل أنس

صلى الناس ورقدوا، ومل تزالوا يف صالة منذ : (الليل، مث أقبل علينا بوجهه بعد ما صلى، فقال
  .فكأين أنظر إىل وبيض خامته: قال). انتظرمتونا

  ].546: ر[

  .فضل من غدا إىل املسجد وراح:  باب- 9

أخربنا حممد بن مطرف، عن زيد بن : حدثنا يزيد بن هارون قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال- 631



  أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة،
أو من غدا إىل املسجد وراح، أعد اهللا له نزلة من اجلنة، كلما غدا : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).راح
  

  .إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة:  باب- 10

حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حفص بن عاصم، :  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال-  632
  .مر النيب صلى اهللا عليه وسلم برجل: عن عبد اهللا بن مالك ابن حبينة قال

: أخربين سعد بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة قال:  أسد قالحدثنا ز بن: وحدثين عبد الرمحن قال: قال
  :مسعت رجال من األزد، يقال له مالك ابن حبينة: مسعت حفص بن عاصم قال

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال وقد أقيمت الصالة، يصلي ركعتني، فلما انصرف رسول 
الصبح أربعا، الصبح : (ول اهللا صلى اهللا عليه وسلماهللا صلى اهللا عليه وسلم الث به الناس، وقال له رس

  ).أربعا
. وقال ابن إسحق، عن سعد، عن حفص، عن عبد اهللا بن حبينة. تابعه غندر ومعاذ، عن شعبة يف مالك

  .أخربنا سعد، عن حفص، عن مالك: وقال محاد

  .حد املريض أن يشهد اجلماعة:  باب- 11

قال : حدثنا األعمش، عن إبراهيم:  حدثين أيب قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال- 633
  :األسود

ملا مرض رسول اهللا :  كنا عند عائشة رضي اهللا عنها، فذكرنا املواظبة على الصالة والتعظيم هلا، قالت
مروا أبا بكر فليصل : (صلى اهللا عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصالة، فأذن فقال

 بكر رجل أسيف، إذا قام يف مقامك مل يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا إن أبا: فقيل له). بالناس
فخرج أبو بكر فصلى، ). إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس: (له، فأعاد الثالثة فقال

فوجد النيب صلى اهللا عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بني رجلني، كأين أنظر رجليه ختطان من 
 فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم أن مكانك، مث أيت به حىت جلس الوجع،
  .إىل جنبه

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي، وأبو بكر يصلي بصالته، والناس يصلون بصالة : قيل لألعمش
  .نعم: أيب بكر؟ فقال برأسه



جلس عن يسار أيب بكر، فكان أبو : زاد أبو معاويةو. بعضه: رواه أبو داود، عن شعبة، عن األعمش
  .بكر يصلي قائما

  ].195: ر[
أخربين : أخربنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري قال:  حدثنا إبراهيم بن موسى قال- 634

  :عبيد اهللا بن عبد اهللا قال
أن ميرض يف بييت فأذن له، ملا ثقل النيب صلى اهللا عليه وسلم واشتد وجعه، استأذن أزواجه :  قالت عائشة

  .فخرج بني رجلني ختط رجاله األرض، وكان بني العباس ورجل آخر
وهل تدري من الرجل الذي مل تسم : فقال يل: فذكرت ذلك البن عباس ما قالت عائشة: قال عبيد اهللا
  .هو علي بن أيب طالب: ال، قال: عائشة؟ قلت

  ].195: ر[

  .أن يصلي يف رحلهالرخصة يف املطر والعلة :  باب- 12

  :أخربنا مالك، عن نافع:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 635
إن رسول اهللا : أال صلوا يف الرحال، مث قال:  أن ابن عمر أذن بالصالة، يف ليلة ذات برد وريح، مث قال

  ).الأال صلوا يف الرح: (صلى اهللا عليه وسلم كان يأمر املؤذن، إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول
  ].606: ر[

  :حدثين مالك، عن ابن شهاب، عن حممود بن الربيع األنصاري:  حدثنا إمساعيل قال- 636
يا رسول :  أن عتبان بن مالك، كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بييت مكانا أختذه مصلى، اهللا، إا تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول اهللا يف 
فأشار إىل مكان من البيت، فصلى ). أين حتب أن أصلي: (فجاءه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ].414: ر[

  .هل يصلي اإلمام مبن حضر، وهل خيطب يوم اجلمعة يف املطر:  باب- 13

حدثنا عبد احلميد، صاحب : حدثنا محاد بن زيد قال: قال حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب -  637
  :مسعت عبد اهللا بن احلارث قال: الزيادي، قال

قل الصالة يف الرحال، :  خطبنا ابن عباس يف يوم ذي ردغ، فأمر املؤذن ملا بلغ حي على الصالة قال
من هو خري مين، يعين كأنكم أنكرمت هذا، إن هذا فعله : فنظر بعضهم إىل بعض، فكأم أنكروا، فقال



  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، إا عزمة، وإين كرهت أن أحرجكم
كرهت أن أؤمثكم، : حنوه، غري أنه قال: وعن محاد، عن عاصم، عن عبد اهللا بن احلارث، عن ابن عباس

  .فتجيئون تدوسون الطني إىل ركبكم
  ].591: ر[

  :ن حيىي، عن أيب سلمة قالحدثنا هشام، ع:  حدثنا مسلم بن إبراهيم قال- 638
جاءت سحابة، فمطرت حىت سال السقف، وكان من جريد النخل، :  سألت أبا سعيد اخلدري فقال

فأقيمت الصالة، فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسجد يف املاء والطني، حىت رأيت أثر الطني يف 
  .جبهته
]780 ،801 ،1912 ،1914 ،1923 ،1931 ،1935.[  

  :مسعت أنسا يقول: حدثنا أنس بن سريين قال: حدثنا شعبة قال: دثنا آدم قال ح- 639
إين ال أستطيع الصالة معك، وكان رجال ضخما، فصنع للنيب صلى اهللا عليه :  قال رجل من األنصار

وسلم طعاما، فدعاه إىل مرتله، فبسط له حصريا، ونضح طرف احلصري، صلى عليه ركعتني، فقال رجل 
  .ما رأيته صالها إال يومئذ: أكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ود ألنسمن آل اجلار

]1125 ،5730.[  

  .إذا حضر الطعام وأقيمت الصالة:  باب- 14

من فقه املرء إقباله على حاجته، حىت يقبل على صالته : وقال أبو الدرداء. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء
  .وقلبه فارغ
  :حدثين أيب قال: حدثنا حيىي، عن هشام قال: سدد قال حدثنا م- 640

إذا وضع العشاء، وأقيمت الصالة، فابدؤوا : ( مسعت عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  ).بالعشاء

]5148.[  
حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن :  حدثنا حيىي بن بكري قال- 642/ 641
  :مالك

إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صالة املغرب، وال : ( صلى اهللا عليه وسلم قال أن رسول اهللا
  ).تعجلوا عن عشائكم

  : حدثنا عبيد بن إمساعيل، عن أيب أسامة، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر قال-) 642 (



 فابدؤوا بالعشاء، وال إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصالة،: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).يعجل حىت يفرغ منه

  .يوضع له الطعام، وتقام الصالة، فال يأيتها حىت يفرغ، وإنه ليسمع قراءة اإلمام: وكان ابن عمر
  :وقال زهري ووهب بن عثمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال

فال يعجل، حىت يقضي حاجته منه، وإن إذا كان أحدكم على الطعام : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).أقيمت الصالة

  .رواه إبراهيم بن املنذر، عن وهب بن عثمان، ووهب مديين
]5147.[  

  .إذا دعي اإلمام إىل الصالة وبيده ما يأكل:  باب- 15

أخربين : حدثنا إبراهيم، عن صاحل، عن ابن شهاب قال:  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال- 643
  :أن أباه قال:  عمرو بن أميةجعفر بن

 رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأكل ذراعا حيتز منها، فدعي إىل الصالة، فقام فطرح السكني، 
  .فصلى ومل يتوضأ

  ].205: ر[

  .من كان يف حاجة أهله فأقيمت الصالة فخرج:  باب- 16

  :، عن األسود قالحدثنا احلكم، عن إبراهيم: حدثنا شعبة قال:  حدثنا آدم قال- 644
كان يكون يف مهنة أهله، تعين : ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصنع يف بيته؟ قالت:  سألت عائشة

  .خدمة أهله، فإذا حضرت الصالة خرج إىل الصالة
]5048 ،5692.[  

من صلى بالناس وهو ال يريد إال أن يعلمهم صالة النيب صلى اهللا عليه :  باب- 17

  .وسلم وسنته

  :حدثنا أيوب، عن أيب قالبة قال: حدثنا وهيب قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل قال- 645
إين ألصلي بكم وما أريد الصالة، أصلي كيف رأيت :  جاءنا مالك بن احلويرث يف مسجدنا هذا، فقال

: قال. مثل شيخنا هذا: كيف كان يصلي؟ قال: فقلت أليب قالبة. النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي
  .ان شيخا، جيلس إذا رفع رأسه من السجود، قبل أن ينهض يف الركعة األوىلوك



]769 ،785 ،790.[  

  .أهل العلم والفضل أحق باإلمامة:  باب- 18

حدثين : حدثنا حسني، عن زائدة، عن عبد امللك بن عمري قال:  حدثنا إسحق بن نصر قال-  646
  :أبو بردة، عن أيب موسى قال

إنه : قالت عائشة). مروا أبا بكر فليصل بالناس: (عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال مرض النيب صلى اهللا 
فعادت ). مروا أبا بكر فليصل بالناس: (قال. رجل رقيق، إذا قام مقامك مل يستطع أن يصلي بالناس

فأتاه الرسول، فصلى بالناس يف حياة ). مري أبا بكر فليصل بالناس، فإنكن صواحب يوسف: (فقال
  .ى اهللا عليه وسلمالنيب صل

]3205.[  
أخربنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 647

  :املؤمنني رضي اهللا عنها أا قالت
إن : قلت: قالت عائشة). مروا أبا بكر يصلي بالناس: ( إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف مرضه

فقلت : فقالت عائشة. قامك، مل يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل بالناسأبا بكر إذا قام م
إن أبا بكر إذا قام يف مقامك، مل يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل للناس، : قويل له: حلفصة

مه، إنكن ألننت صواحب يوسف، مروا أبا بكر : (ففعلت حفصة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ما كنت ألصيب منك خريا: قالت حفصة لعائشة). للناسفليصل 

  ].195: ر[
  :أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان قال-  648/649

أن أبا بكر :  أخربين أنس بن مالك األنصاري، وكان تبع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وخدمه وصحبه
ي تويف فيه، حىت إذا كان يوم االثنني، وهم كان يصلي هلم يف وجع النيب صلى اهللا عليه وسلم الذ

صفوف يف الصالة، فكشف النيب صلى اهللا عليه وسلم ستر احلجرة، ينظر إلينا وهو قائم، كأن وجهه 
ورقة مصحف، مث تبسم يضحك، فهممنا أن نفنت من الفرح برؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم، فنكص 

 صلى اهللا عليه وسلم خارج إىل الصالة، فأشار إلينا النيب أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النيب
  .وأرخى الستر، فتويف من يومه). أن أمتوا صالتكم: (صلى اهللا عليه وسلم

  :حدثنا عبد العزيز، عن أنس قال: حدثنا عبد الوارث قال:  حدثنا أبو معمر قال-) 649 (
ة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نيب اهللا صلى اهللا  مل خيرج النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثا، فأقيمت الصال



عليه وسلم باحلجاب فرفعه، فلما وضح وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم، ما نظرنا منظرا كان أعجب 
إلينا من وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم حني وضح لنا، فأومأ النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده إىل أيب بكر 

  .لى اهللا عليه وسلم احلجاب، فلم يقدر عليه حىت ماتأن يتقدم، وارخى النيب ص
]721 ،1147 ،4183.[  

حدثين يونس، عن ابن شهاب، عن محزة : حدثنا ابن وهب قال:  حدثنا حيىي بن سليمان قال-  650
  :أنه أخربه عن أبيه قال: بن عبد اهللا

مروا أبا بكر فليصل : ( ملا اشتد برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجعه، قيل له يف الصالة، فقال
: فعاودته، قال). مروه فليصلي: (إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء، قال: قالت عائشة). بالناس
  ).مروه فيصلي، إنكن صواحب يوسف(

  .تابعه الزبيدي، وابن أخي الزهري، وإسحق بن حيىي الكليب، عن الزهري
  .النيب صلى اهللا عليه وسلموقال عقيل، ومعمر، عن الزهري، عن محزة، عن 

  ].195: ر[

  .من قام إىل جنب اإلمام لعلة:  باب- 19

أخربنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة : حدثنا ابن منري قال:  حدثنا زكرياء بن حيىي قال-  651
  :قالت

: عروةقال .  أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس يف مرضه، فكان يصلي م
فوجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نفسه خفة، فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر 

فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حذاء أيب بكر إىل جنبه، ). أن كما أنت: (استأخر، فأشار إليه
  . بصالة أيب بكرفكان أبو بكر يصلي بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والناس يصلون

  ].195: ر[

من دخل ليؤم الناس، فجاء اإلمام األول، فتأخر اآلخر أو مل يتأخر، :  باب- 20

  .جازت صالته

  .فيه عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ].651: ر[

أخربنا مالك، عن أيب حازم بن دينار، عن سهل بن سعد :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال-  652



  :الساعدي
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذهب إىل بين عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصالة، فجاء  أن

نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول اهللا صلى اهللا : أتصلي للناس فأقيم؟ قال: املؤذن إىل أيب بكر، فقال
 يلتفت يف عليه وسلم والناس يف الصالة، فتخلص حىت وقف يف الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر ال

صالته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأشار إليه رسول اهللا 
فرفع أبو بكر رضي اهللا عنه يديه، فحمد اهللا على ما أمره به ). أن أمكث مكانك: (صلى اهللا عليه وسلم

 استوى يف الصف، وتقدم رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ذلك، مث استأخر أبو بكر حىت
فقال أبو ). يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك: (صلى اهللا عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال

ما كان البن أيب قحافة أن يصلي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى : بكر
فيق، من رابه شيء يف صالته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت ما يل رأيتكم أكثرمت التص: (اهللا عليه وسلم

  ).إليه، وإمنا التصفيق للنساء
]1143 ،1146 ،1160 ،1177 ،2544 ،2547 ،6767.[  

  .إذا استووا يف القراءة فليؤمهم أكربهم:  باب- 21

ن حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن مالك ب:  حدثنا سليمان بن حرب قال- 653
  :احلويرث قال

 قدمنا على النيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن شببة، فلبثنا عنده حنوا من عشرين ليلة، وكان النيب صلى اهللا 
لو رجعتم إىل بالدكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صالة كذا يف حني كذا، : (عليه وسلم رحيما، فقال

  ).دكم، وليؤمكم أكربكموصالة كذا يف حني كذا، وإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أح
  ].602: ر[

  .إذا زار اإلمام قوما فأمهم:  باب- 22

أخربين حممود بن الربيع : أخربنا معمر، عن الزهري قال: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا معاذ بن أسد-  654
  :مسعت عتبان بن مالك األنصاري قال: قال

فأشرت له إىل ). ب أن أصلي من بيتكأين حت: ( استأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم فأذنت له، فقال
  .املكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه، مث سلم وسلمنا

  ].414: ر[



  .إمنا جعل اإلمام ليؤمت به:  باب- 23

  .وصلى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه الذي تويف فيه بالناس وهو جالس
  ].651: ر[

  .قدر ما رفع، مث يتبع اإلمامإذا رفع قبل اإلمام، يعود فيمكث ب: وقال ابن مسعود
يسجد للركعة اآلخرة سجدتني، : وقال احلسن، فيمن يركع مع اإلمام ركعتني، وال يقدر على السجود

  .يسجد: مث يقضي الركعة األوىل بسجودها، وفيمن نسي سجدة حىت قام
ن عبد اهللا حدثنا زائدة، عن موسى بن أيب عائشة، عن عبيد اهللا ب:  حدثنا أمحد بن يونس قال- 655

: أال حتدثيين عن مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قالت: دخلت على عائشة فقلت: بن عتبة قال
ضعوا يل ماء : (ال، هم ينتظرونك، قال: قلنا). أصلى الناس: (بلى، ثقل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

: فاق، فقال صلى اهللا عليه وسلمففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه، مث أ: قالت). يف املخضب
فقعد : قالت). ضعوا يل ماء يف املخضب: (ال، هم ينتظرونك يا رسول اهللا، قال: قلنا). أصلى الناس(

ال، هم ينتظرونك يا رسول : قلنا). أصلى الناس: (فاغتسل، مث ذهب لينوء فأغمي عليه، مث أفاق فقال
أصلى : (تسل، مث ذهب لينوء فأغمي عليه، مث أفاق فقالفقعد فاغ). ضعوا يل ماء يف املخضب: (اهللا، قال
ال، هم ينتظرونك يا رسول اهللا، والناس عكوف يف املسجد، ينتظرون النيب عليه السالم : قلنا). الناس

بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول : لصالة العشاء اآلخرة، فأرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أيب بكر
يا :  صلى اهللا عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس، فقال أبو بكر، وكان رجال رقيقاإن رسول اهللا: فقال

أنت أحق بذلك، فصلى أبو بكر تلك األيام، مث إن النيب صلى اهللا عليه : عمر صل بالناس، فقال له عمر
 وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بني رجلني، أحدمها العباس، لصالة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس،

أجلساين إىل : (فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن ال يتأخر، قال
فجعل أبو بكر يصلي وهو يأمت بصالة النيب صلى اهللا عليه : فأجلساه إىل جنب أيب بكر، قال). جنبه

  .وسلم، والناس بصالة أيب بكر، والنيب صلى اهللا عليه وسلم قاعد
أال أعرض عليك ما حدثتين عائشة، عن مرض : فدخلت على عبد اهللا بن عباس فقلت له:  اهللاقال عبيد

أمست لك : هات، فعرضت عليه حديثها، فما أنكر شيئا، غري أنه قال: النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قال
  .هو علي: ال، قال: الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت

  ].195: ر[
أخربنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم : سف قال حدثنا عبد اهللا بن يو- 656



  :املؤمنني أا قالت
 صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار 

رفع فارفعوا، إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا : (فلما انصرف قال). أن اجلسوا: (إليهم
  ).وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا

]1062 ،1179 ،5334.[  
  :أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 657

 أن رسول اهللا ركب فرسا فصرع عنه، فجحش شقه األمين، فصلى صالة من الصلوات وهو قاعد، 
إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع : (فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال
ربنا ولك احلمد، وإذا صلى قائما : مسع اهللا ملن محده، فقولوا: فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال

  ).فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعون
هو يف مرضه القدمي، مث صلى ). سا فصلوا جلوساإذا صلى جال: (قوله: قال احلميدي: قال أبو عبد اهللا

بعد ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم جالسا، والناس خلفه قياما، مل يأمرهم بالقعود، وإمنا يؤخذ باآلخر 
  .فاآلخر، من فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ].371: ر[

  .مىت يسجد من خلف اإلمام:  باب- 24

  .وإذا سجد فاسجدوا: قال أنس
  ].699: ر[

حدثين عبد : حدثين أبو إسحق قال: حدثنا حيىي بن سعيد، عن سفيان قال:  حدثنا مسدد قال- 658
  :حدثين الرباء، وهو غري كذوب، قال: اهللا بن يزيد قال

مل حين أحد منا ظهره، حىت يقع النيب ). مسع اهللا ملن محده: ( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قال
  .سلم ساجدا، مث نقع سجودا بعدهصلى اهللا عليه و

  .حنوه ذا: حدثنا أبو نعيم، عن سفيان، عن أيب إسحق
]714 ،778.[  

  .إمث من رفع رأسه قبل اإلمام:  باب- 25

مسعت أبا هريرة، عن النيب : حدثنا شعبة، عن حممد بن زياد:  حدثنا حجاج بن منهال قال- 659
  :صلى اهللا عليه وسلم قال



 أو أال خيشى أحدكم، إذا رفع رأسه قبل اإلمام، أن جيعل اهللا رأسه رأس محار، أو أما خيشى أحدكم، (
  ).جيعل صورته صورة محار

  .إمامة العبد واملوىل:  باب- 26

  .وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من املصحف
  .وولد البغي واألعرايب، والغالم الذي مل حيتلم

  ).رؤهم لكتاب اهللايؤمهم أق: (لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر :  حدثنا إبراهيم بن املنذر قال-  660
  :قال

 ملا قدم املهاجرون األولون العصبة، موضع بقباء، قبل مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان يؤمهم 
  .سامل، موىل أيب حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا

]6754.[  
حدثين أبو التياح، عن أنس، عن النيب : حدثنا شعبة قال: حدثنا حيىي:  حدثنا حممد بن بشار- 661

  :صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).امسعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي، كأن رأسه زبيبة (
]664 ،6723.[  

  .إذا مل يتم اإلمام وأمت من خلفه:  باب- 27

حدثنا عبد الرمحن بن عبد : احلسن بن موسى األشيب قالحدثنا :  حدثنا الفضل بن سهل قال- 662
  :اهللا بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة

  ).يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .إمامة املفتون واملبتدع:  باب- 28

  .يه بدعتهصل وعل: وقال احلسن
حدثنا الزهري، عن محيد بن : حدثنا األوزاعي: وقال لنا حممد بن يوسف:  قال أبو عبد اهللا- 663

  :عبد الرمحن، عن عبيد اهللا بن عدي بن خيار
إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، :  أنه دخل على عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، وهو حمصور، فقال

الصالة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، :  فقالويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرج؟



  .وإذا أساؤوا فاجتنب إساءم
  .ال ترى أن يصلى خلف املخنث، إال من ضرورة ال بد منها: قال الزهري: وقال الزبيدي

  :أنه مسع أنس بن مالك: حدثنا غندر، عن شعبة، عن أيب التياح:  حدثنا حممد بن أبان- 664
  ).امسع وأطع ولو حلبشي، كأن رأسه زبيبة: (النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب ذر قال 
  ].661: ر[

  .يقوم عن ميني اإلمام حبذائه سواء إذا كانا اثنني:  باب- 29

مسعت سعيد بن جبري، عن ابن : حدثنا شعبة، عن احلكم قال:  حدثنا سليمان بن حرب قال-  665
  :عباس رضي اهللا عنهما قال

بيت خاليت ميمونة، فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العشاء، مث جاء فصلى أربع ركعات،  بت يف 
مث نام، مث قام، فجئت فقمت عن يساره، فجعلين عن ميينه، فصلى مخس ركعات، مث صلى ركعتني، مث 

  .نام حىت مسعت غطيطه، أو قال خطيطه، مث خرج إىل الصالة
  ].117: ر[

  .ل عن يسار اإلمام، فحوله اإلمام إىل ميينه، مل تفسد صالماإذا قام الرج:  باب- 30

حدثنا عمرو، عن عبد ربه بن سعيد، عن خمرمة بن : حدثنا ابن وهب قال:  حدثنا أمحد قال-  666
  :سليمان، عن كريب موىل ابن عباس، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

يف تلك الليلة، فتوضأ مث قام يصلي، فقمت على  منت عند ميمونة، والنيب صلى اهللا عليه وسلم عندها 
يساره، فأخذين فجعلين عن ميينه، فصلى ثالث عشرة ركعة، مث نام حىت نفخ، وكان إذا نام نفخ، مث أتاه 

  .املؤذن، فخرج فصلى ومل يتوضأ
  .حدثين كريب بذلك: فحدثت به بكريا فقال: قال عمرو

  ].117: ر[

  .ؤم، مث جاء قوم فأمهمإذا مل ينو اإلمام أن ي:  باب- 31

حدثنا إمساعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عبد اهللا بن سعيد بن جبري، عن :  حدثنا مسدد قال-  667
  :أبيه، عن ابن عباس قال

 بت عند خاليت، فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، 
  .فأخذ برأسي فأقامين عن ميينه



  ].117 :ر[

  .إذا طول اإلمام، وكان للرجل حاجة، فخرج فصلى:  باب- 32

  :حدثنا شعبة، عن عمرو، عن جابر بن عبد اهللا:  حدثنا مسلم قال-  668/669
  . أن معاذ بن جبل، كان يصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث يرجع فيؤم قومه

مسعت جابر : ا شعبة، عن عمرو قالحدثن: حدثنا غندر قال:  وحدثين حممد بن بشار قال-) 669(
  :بن عبد اهللا قال

 كان معاذ بن جبل يصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء، فقرأ 
فتان، فتان، : (بالبقرة، فانصرف الرجل، فكان معاذا تناول منه، فبلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

ال : قال عمرو. وأمره بسورتني من أوسط املفصل) فاتنا، فاتنا، فاتنا (:ثالث مرار، أو قال). فتان
  .أحفظهما

]673 ،679 ،5755.[  

  .ختفيف اإلمام يف القيام، وإمتام الركوع والسجود:  باب- 33

أخربين أبو : مسعت قيسا قال: حدثنا إمساعيل قال: حدثنا زهري قال:  حدثنا أمحد بن يونس قال- 670
  :مسعود
واهللا يا رسول اهللا، إين ألتأخر عن صالة الغداة من أجل فالن، مما يطيل بنا، فما رأيت :  قال أن رجال

إن منكم منفرين، فأيكم ما : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف موعظة أشد غضبا منه يومئذ، مث قال
  ).صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبري وذا احلاجة

  ].90: ر[

  .إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء:  باب- 34

  :أخربنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 671
إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإنه منهم الضعيف : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).والسقيم والكبري، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء
  

  .من شكا إمامه إذا طول:  باب- 35

  .طولت بنا يا نيب" وقال أبو أسيد



حدثنا سفيان، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن :  حدثنا حممد بن يوسف- 672
  :أيب مسعود قال
 يا رسول اهللا، إين ألتأخر عن الصالة يف الفجر مما يطيل بنا فالن فيها، فغضب رسول اهللا:  قال رجل

يا أيها الناس، إن : (صلى اهللا عليه وسلم، ما رأيته غضب يف موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، مث قال
  ).منكم منفرين، فمن أم الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبري وذا احلاجة

  ].90: ر[
ر بن مسعت جاب: حدثنا حمارب بن دثار قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا آدم بن أيب أياس قال- 673

  :عبد اهللا األنصاري قال
 أقبل رجل بناضحني وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي، فترك ناضحه، وأقبل إىل معاذ، فقرأ بسورة 
البقرة، أو النساء، فانطلق الرجل، وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فشكا إليه 

فلوال صليت : (ثالث مرات) فاتن(أو ).  معاذ أفتان أنتيا: (معاذا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
بسبح اسم ربك، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبري والضعيف وذو 

  .أحسب يف احلديث). احلاجة
وعبيد اهللا بن مقسم، وأبو : قال عمرو. وتابعه سعيد بن مسروق، ومسعر، والشيباين: قال أبو عبد اهللا

  .وتابعه األعمش، عن حمارب. قرأ معاذ يف العشاء بالبقرة: ، عن جابرالزبري
  ].668: ر[

  :حدثنا عبد العزيز، عن أنس قال: حدثنا عبد الوارث قال:  حدثنا أبو معمر قال- 674
  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يوجز الصالة ويكملها

  .من أخف الصالة عند بكاء الصيب:  باب- 36

حدثنا األوزاعي، عن حيىي ابن أيب كثري، عن : أخربنا الوليد قال: براهيم بن موسى قال حدثنا إ-  675
  :عبد اهللا بن أيب قتادة، عن أبيه أيب قتادة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

إين ألقوم يف الصالة أريد أن أطول فيها، فأمسع بكاء الصيب، فأجتوز يف صاليت، كراهية أن أشق على  (
  ).أمه
  .ابعه بشر بن بكر، وابن املبارك، وبقية، عن األوزاعيت
]830.[  

حدثنا شريك بن عبد اهللا : حدثنا سليمان بن بالل قال:  حدثنا خالد بن خملد قال- 676/678



  :مسعت أنس بن مالك يقول: قال
ء  ما صليت وراء إمام قط، أخف صالة وال أمت، من النيب صلى اهللا عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكا

  .الصيب فيخفف، خمافة أن تفنت أمه
أن : حدثنا قتادة: حدثنا سعيد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال-) 677 (

  :أنس بن مالك حدثه
إين ألدخل يف الصالة، وأنا أريد إطالتها، فأمسع بكاء الصيب، فأجتوز : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).ا أعلم من شدة وجد أمه من بكائهيف صاليت، مم
حدثنا ابن أيب عدي، عن سعيد، عن قتادة عن أنس بن مالك، :  حدثنا حممد بن بشار قال-) 678 (

  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
إين ألدخل يف الصالة، فأريد إطالتها، فأمسع بكاء الصيب فأجتوز، مما أعلم من شدة وجد أمه من  (

  ).بكائه
  .مثله: حدثنا أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا قتادة: حدثنا أبان: وسىوقال م

  .إذا صلى مث أم قوما:  باب- 37

حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن :  حدثنا سليمان بن حرب، وابو النعمان قاال-  679
  :دينار، عن جابر قال

  . يأيت قومه فيصلي م كان معاذ يصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث
  ].668: ر[

  .من أمسع الناس تكبري اإلمام:  باب- 38

حدثتا األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن : حدثنا عبد اهللا بن داود قال:  حدثنا مسدد قال-  68
  :عائشة رضي اهللا عنها قالت

مروا أبا بكر : (ة، فقال ملا مرض النيب صلى اهللا عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، أتاه يؤذنه بالصال
مروا أبا بكر : (إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبك، فال يقدر على القراءة، قال: قلت). فليصل
فصلى، ). إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل: (فقلت مثله، فقال يف الثالثة أو الرابعة). فليصل

أين أنظر إليه خيط برجليه األرض، فلما رآه أبو وخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يهادى بني رجلني، ك
فتأخر أبو بكر رضي اهللا عنه، وقعد النيب صلى اهللا عليه وسلم ). أن صل: (بكر ذهب يتأخر، فأشار إليه

  .إىل جنبه، وأبو بكر يسمع الناس التكبري



  .تابعه حماضر عن األعمش
  ].195: ر[

  .أمومالرجل يأمت باإلمام، ويأمت الناس بامل:  باب- 39

  ).ائتموا يب، وليأمت بكم من بعدكم: (ويذكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن :  حدثنا قتيبة بن سعيد قال- 681

  :عائشة قالت
 أن يصلي مروا أبا بكر: ( ملا ثقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، جاء بالل يؤذنه بالصالة، فقال

يا رسول اهللا، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه مىت ما يقم مقامك ال يسمع الناس، فلو : فقلت). بالناس
إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه : قويل له: فقلت حلفصة). مروا أبا بكر يصلي بالناس: (أمرت عمر، فقال

 يوسف، مروا أبا بكر أن إنكن ألننت صواحب: (مىت يقم مقامك ال يسمع الناس، فلو أمرت عمر، قال
فلما دخل يف الصالة، وجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نفسه خفة، فقام يهادى ). يصلي بالناس

بني رجلني، ورجاله ختطان يف األرض، حىت دخل املسجد، فلما مسع أبو بكر حسه، ذهب أبو بكر 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت جلس عن يتأخر، فأومأ إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجاء رسول 

يسار أيب بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي 
  .أبو بكر بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والناس مقتدون بصالة أيب بكر رضي اهللا عنه

  ].195: ر[

  .ول الناسهل يأخذ اإلمام إذا شك بق:  باب- 40

 حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك بن أنس، عن أيوب بن أيب متيمة السختياين، عن حممد -  682
  :بن سريين، عن أيب هريرة

أقصرت الصالة أم نسيت يا :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انصرف من اثنتني، فقال له ذو اليدين
نعم، فقام رسول : فقال الناس). أصدق ذو اليدين: (لمرسول اهللا؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فصلى اثنتني أخريني، مث سلم، مث كرب، فسجد مثل سجوده أو أطول
  ].468: ر[

  :حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة قال:  حدثنا أبو الوليد قال- 683
صليت ركعتني، فصلى ركعتني، مث سلم، مث : يه وسلم الظهر ركعتني، فقيل صلى النيب صلى اهللا عل

  .سجد سجدتني



  ].468: ر[

  .إذا بكى اإلمام يف الصالة:  باب- 41

إمنا أشكو بثي وحزين إىل {: مسعت نشيج عمر، وأنا يف آخر الصفوف، يقرأ: وقال عبد اهللا بن شداد
  /.86: يوسف/} اهللا

دثنا مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم ح:  حدثنا إمساعيل قال- 684
  :املؤمنني

إن : قلت: قالت عائشة). مروا أبا بكر يصلي بالناس: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف مرضه
مروا أبا بكر فليصل : (أبا بكر إذا يف قام مقامك ال يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل، فقال

إن أبا بكر، إذا قام يف مقامك ال يسمع الناس من البكاء، فمر : قويل له: قالت عائشة حلفصة). للناس
مه، إنكن ألننت صواحب : (عمر فليصل للناس، ففعلت حفصة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ما كنت ألصيب منك خريا: قالت حفصة لعائشة). يوسف، مروا أبا بكر فليصل للناس
  .]195: ر[

  .تسوية الصفوف عند اإلقامة وبعدها:  باب- 42

: أخربين عمرو بن مرة قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا أبو الوليد، هشام بن عبد امللك، قال- 685
  :مسعت النعمان بن بشري يقول: مسعت سامل بن أيب اجلعد قال
  ).وهكملتسون صفوفكم، أو ليخالفن اهللا بني وج: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز، عن أنس:  حدثنا أبو معمر قال- 686
  ).أقيموا الصفوف، فإين أراكم خلف ظهري: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

]687 ،690 ،691 ،692.[  

  .إقبال اإلمام على الناس، عند تسوية الصفوف:  باب- 43

حدثنا : حدثنا زائدة بن قدامة قال: ثنا معاوية بن عمرو قالحد:  حدثنا أمحد بن أيب رجاء قال-  687
  :حدثنا أنس قال: محيد الطويل

أقيموا صفوفكم وتراصوا، : ( أقيمت الصالة، فأقبل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوجهه، فقال
  ).فإين أراكم من وراء ظهري

  ].686: ر[



  .الصف األول:  باب- 44

  : عن مالك، عن مسي، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال حدثنا أبو عاصم،- 688
  ).الغرق، واملطعون، واملبطون، واهلدم: الشهداء: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

لو يعلمون ما يف التهجري الستبقوا، ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح، ألتومها ولو حبوا، ولو : (وقال
  ).يعلمون ما يف الصف املقدم الستهموا

  ].624: ر[

  .إقامة الصف من متام الصالة:  باب- 45

أخربنا معمر، عن مهام، عن أيب هريرة، : حدثنا عبد الرزاق قال:  حدثنا عبد اهللا بن حممد قال- 689
  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

ربنا :  ملن محده، فقولواإمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فال ختتلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال مسع اهللا (
لك احلمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أمجعني، أقيموا الصف يف الصالة، 

  ).فإن إقامة الصف من حسن الصالة
]701.[  
  

  :حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:  حدثنا أبو الوليد قال- 690
  ).، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصالةسووا صفوفكم (
  ].686: ر[
  

  .إمث من مل يتم الصفوف:  باب- 46

أخربنا سعيد بن عبيد الطائي، عن : أخربين الفضل بن موسى قال:  حدثنا معاذ بن أسد قال- 691
  :بشري بن يسار األنصاري، عن أنس بن مالك

ما أنكرت : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قالما أنكرت منا منذ عهدت رس:  أنه قدم املدينة، فقيل له
  .شيئا إال أنكم ال تقيمون الصفوف

  .ذا: قدم علينا أنس بن مالك املدينة: وقال عقبة بن عبيد، عن بشري بن يسار
  ].686: ر[



  .إلزاق املنكب باملنكب، والقدم بالقدم، يف الصف:  باب- 47

  .كعبه بكعب صاحبهرأيت الرجل منا، يلزق : وقال النعمان بن بشري
حدثنا زهري، عن محيد، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم :  حدثنا عمرو بن خالد قال- 692
  :قال
وكان أحدنا يلزق منكبه مبنكب صاحبه، وقدمه ). أقيموا صفوفكم، فإين أراكم من وراء ظهري (

  .بقدمه
  ].686: ر[

  .اإلمام خلفه إىل ميينه، متت صالتهإذا قام الرجل عن يسار اإلمام، وحوله :  باب- 48

حدثنا داود، عن عمرو بن دينار، عن كريب، موىل ابن عباس، عن :  حدثنا قتيبة بن سعيد قال- 693
  :ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

 صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .ئي، فجعلين عن ميينه، فصلى ورقد، فجاءه املؤذن، فقام وصلى ومل يتوضأوسلم برأسي من ورا

  ].117: ر[

  .املرأة وحدها تكون صفا:  باب- 49

  :حدثنا سفيان، عن إسحق، عن أنس بن مالك قال:  حدثنا عبد اهللا بن حممد قال- 694
  .لفنا صليت أنا ويتيم يف بيتنا، خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأمي أم سليم خ

  ].373: ر[

  .ميمنة املسجد واإلمام:  باب- 50

حدثنا عاصم، عن الشعيب، عن ابن عباس رضي اهللا : حدثنا ثابت بن زيد:  حدثنا موسى- 695
قمت ليلة أصلي عن يسار النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأخذ بيدي، أو بعضدي، حىت أقامين : عنهما قال

  .عن ميينه، وقال بيده من ورائي
  ].117: ر[

  .إذا كان بني اإلمام وبني القوم حائط أو سترة:  باب- 51

يأمت باإلمام، وإن كان بينهما طريق أو : وقال أبو جملز. ال بأس أن تصلي، وبينك وبينه ر: وقال احلسن



  .جدار، إذا مسع تكبري اإلمام
  :عائشة قالتأخربنا عبدة، عن حيىي بن سعيد األنصاري، عن عمرة، عن :  حدثنا حممد قال- 696

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي من الليل يف حجرته، وجدار احلجرة قصري، فرأى الناس 
شخص النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصالته، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية، 

ا كان بعد ذلك، جلس رسول اهللا فقام معه أناس يصلون بصالته، صنعوا ذلك ليلتني أو ثالثا، حىت إذ
إين خشيت أن تكتب عليكم صالة : (صلى اهللا عليه وسلم فلم خيرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال

  ).الليل
]697 ،882 ،1077 ،1907 ،1908 ،5523.[  

  .صالة الليل:  باب- 52

ذئب، عن املقربي، عن حدثنا ابن أيب : حدثنا ابن أيب فديك قال:  حدثنا إبراهيم بن املنذر قال-  697
  :أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن عائشة رضي اهللا عنها

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان له حصري، يبسطه بالنهار وحيتجره بالليل، فثاب إليه ناس، فصلوا 
  .وراءه
  ].696: ر[

 أيب حدثنا موسى بن عقبة، عن سامل: حدثنا وهيب قال:  حدثنا عبد األعلى بن محاد قال-  698
  :النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت

حسبت أنه قال من حصري، يف رمضان، فصلى :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اختذ حجرة، قال
قد عرفت : (فيها ليايل، فصلى بصالته ناس من أصحابه، فلما علم م جعل يقعد، فخرج إليهم فقال

 يف بيوتكم، فإن أفضل الصالة صالة املرء يف بيته إال الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس
  ).املكتوبة
مسعت أبا النضر، عن بسر، عن زيد، عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا موسى: حدثنا وهيب: قال عفان
  .وسلم
]5762 ،6860.[  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   كتاب صفة الصالة- 16
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .فتتاح الصالةإجياب التكبري، وا:  باب- 1

أخربين أنس بن مالك : أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان قال- 699/700
  :األنصاري

فصلى : قال أنس رضي اهللا عنه.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركب فرسا، فجحش شقه األمين
إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، : (ا سلملنا يومئذ صالة من الصلوات، وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، مث قال مل

فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال مسع 
  ).اهللا ملن محده، فقولوا ربنا ولك احلمد

  :حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أنه قال:  حدثنا قتيبة بن سعيد قال-) 700(
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن فرس فجحش، فصلى لنا قاعدا، فصلينا معه قعودا، مث انصرف  خر رسو
 ليؤمت به، فإذا كرب فكربوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع - أو إمنا جعل اإلمام -إمنا اإلمام : (فقال

  ).فارفعوا، وإذا قال مسع اهللا ملن محده، فقولوا ربنا ولك احلمد، وإذا سجد فاسجدوا
  ]371:ر[

  :حدثين أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة قال: أخربنا شعيب قال:  حدثنا أبو اليمان قال- 701
إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فإذا كرب فكربوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم



سجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا مسع اهللا ملن محده، فقولوا ربنا ولك احلمد، وإذا سجد فا
  ).أمجعون
  ]689:ر[ 

  .ألوىل مع االفتتاح سواء_رفع اليدين يف التكبرية ا:  باب- 2

  : حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سامل بن عبد اهللا، عن أبيه- 702
 افتتح الصالة، وإذا كرب للركوع،  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان يرفع يديه حذو منكبيه، إذا

وكان ال ). مسع اهللا ملن محده، ربنا ولك احلمد: (وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال
  .يفعل ذلك يف السجود

]703 ،705 ،706[  

  .رفع اليدين إذا كرب، وإذا ركع، وإذا رفع:  باب- 3

أخربين سامل بن : أخربنا يونس، عن الزهري:  قالأخربنا عبد اهللا:  حدثنا حممد بن مقاتل قال-  703
  :عبد اهللا، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال

 رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام يف الصالة، رفع يديه حىت تكونا حذو منكبيه، وكان يفعل 
وال يفعل ). اهللا ملن محدهمسع : (ذلك حني يكرب للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول

  .ذلك يف السجود
  ]702: ر[

  :حدثنا خالد بن عبد اهللا، عن خالد، عن أيب قالبة:  حدثنا إسحق الواسطي قال- 704
إذا صلى كرب ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من :  أنه رأى مالك بن احلويرث
  .صلى اهللا عليه وسلم صنع هكذاأن رسول اهللا : الركوع رفع يديه، وحدث

  .اىل أين يرفع يديه:  باب- 4

  .رفع النيب صلى اهللا عليه وسلم حذو منكبيه: وقال أبو محيد يف أصحابه
  ]794: ر[

أن عبد اهللا : أخربنا سامل بن عبد اهللا: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان قال- 705
  :بن عمر رضي اهللا عنهما قال

ت النيب صلى اهللا عليه وسلم افتتح التكبري يف الصالة، فرفع يديه حني يكرب، حىت جيعلهما حذو  رأي



). ربنا ولك احلمد: (فعل مثله، وقال). مسع اهللا ملن محده(منكبيه، وإذا كرب للركوع فعل مثله، وإذا قال 
  .وال يفعل ذلك حني يسجد، والحني يرفع رأسه من السجود

  ]702: ر[

  .فع اليدين إذا قام من الركعتنير:  باب- 5

  :حدثنا عبيد اهللا، عن نافع: حدثنا عبد األعلى قال:  حدثنا عياش قال- 706
مسع اهللا ملن : ( أن ابن عمر كان إذا دخل يف الصالة، كرب ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال

  .مر إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلمرفع يديه، وإذا قام من الركعتني رفع يديه، ورفع ذلك ابن ع). محده
ورواه ابن . رواه محاد بن سلمة، عن أبوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .طهمان، عن أيوب وموسى بن عقبة، خمتصرا
  ]702: ر[

  .وضع اليمىن على اليسرى:  باب- 6

  :عن سهل بن سعد قال حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن أيب حازم، - 707
ال أعلمه : قال أبو حازم.  كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمىن على ذراعه اليسرى يف الصالة

  .ينمى ذلك، ومل يقل ينمي: قال إمساعيل. إال ينمي ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .اخلشوع يف الصالة:  باب- 7

أن رسول اهللا :  عن أيب زناد، عن األعرج، عن أيب هريرةحدثين مالك،:  حدثنا إمساعيل قال-  708
  :صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).هل ترون قبليت ههنا، واهللا ما خيفى علي ركوعكم وال خشوعكم، وإين ألراكم وراء ظهري (
  ]408: ر[

مسعت قتادة، عن أنس بن : حدثنا شعبة قال: حدثنا غندر قال:  حدثنا حممد بن بشار قال- 709
  :، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالمالك
 إذا ركعتم -  ورمبا قال من بعد ظهري -أقيموا الركوع والسجود، فواهللا إين ألراكم من بعدي  (

  ).وسجدمت
  ]409: ر[



  .مايقول بعد التكبري:  باب- 8

  :حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس:  حدثنا حفص بن عمر قال- 710
باحلمد هللا رب : وأبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما، كانوا يفتتحون الصالة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .العاملني
حدثنا عمارة بن القعقاع : حدثنا عبد الواحد بن زياد قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل قال- 711
  :حدثنا أبو هريرة قال: حدثنا أبو زرعة قال: قال

 -  قال أحسبه قال هنية -وبني القراءة إسكاتة  كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يسكت بني التكبري 
اللهم باعد بيين : أقول: (بأيب وأمي يا رسول اهللا، إسكاتك بني التكبري والقراءة، ما تقول؟ قال: فقلت

وبني خطاياي، كما باعدت بني املشرق واملغرب، اللهم نقين من اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من 
  ).ملاء والثلج والربدالدنس، اللهم اغسل خطاياي با

حدثين ابن أيب ملكية، عن أمساء بنت أيب : أخربنا نافع بن عمر قال:  حدثنا ابن أيب مرمي قال- 712
  :بكر

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى صالة الكسوف، فقام فأطال القيام، مث ركع فأطال الركوع، مث قام 
 سجد فأطال السجود، مث رفع، مث سجد فأطال فأطال القيام، مث ركع فأطال الركوع، مث رفع، مث

السجود، مث قام فأطال القيام، مث ركع فأطال الركوع، مث رفع فأطال القيام، مث ركع فأطال الركوع، مث 
قد دنت مين اجلنة، : (رفع، فسجد فأطال السجود، مث رفع، مث سجد فأطال السجود، مث انصرف فقال

أي رب، وأنا معهم؟ : من قطافها، ودنت مين النار، حىت قلتحىت لو اجترأت عليها، جلئتكم بقطاف 
حسبتها حىت ماتت جوعا، ال : ما شأن هذه؟ قالوا:  ختدشها هرة، قلت- حسبت أنه قال -فإذا إمرأة 

  ). من خشيش أو خشاش األرض -حسبت أنه قال :  قال نافع-أطعمتها، وال أرسلتها تأكل 
  ]86: ، وانظر2235: ر[

  .لبصر إىل اإلمام يف الصالةرفع ا:  باب- 9

فرأيت جهنم حيطم بعضها بعضا، : (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صالة الكسوف: وقالت عائشة
  ).حني رأيتموين تأخرت

  ]1154: ر[
حدثنا األعمش، عن عمارة بن عمري، عن أيب : حدثنا عبد الواحد قال:  حدثنا موسى قال- 713
  :معمر قال



مب كنتم تعرفون : نعم، قلنا: الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف الظهر والعصر؟ قالأكان :  قلنا خلباب
  .بإضطراب حليته: ذاك؟ قال

]726 ،727 ،744[  
: مسعت عبد اهللا بن يزيد خيطب قال: أنبأنا أبو إسحق قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا حجاج-  714

  :حدثنا الرباء، وكان غري كذوب
 مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع، قاموا قياما، حىت يروه قد  أم كانوا إذا صلوا

  .سجد
  ]658: ر[

حدثين مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد اهللا بن :  حدثنا إمساعيل قال- 715
  :عباس رضي اهللا عنهما قال

يا رسول اهللا، رأيناك تناول : لوا خسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى، قا
إين أريت اجلنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته ألكلتم : (شيئا يف مقامك، مث رأيناك تكعكعت؟ قال

  ).منه ما بقيت الدنيا
  ]29: ر[

  :حدثنا هالل بن علي، عن أنس بن مالك قال: حدثنا فليح قال:  حدثنا حممد بن سنان قال- 716
لقد رأيت : (ى اهللا عليه وسلم، مث رقي املنرب، فأشار بيديه قبل قبلة املسجد، مث قال صلى لنا النيب صل

). اآلن، منذ صليت لكم الصالة، اجلنة والنار، ممثلتني يف قبلة هذا اجلدار، فلم أر كاليوم يف اخلري والشر
  .ثالثا
  ].409: ر[

  .رفع البصر إىل السماء يف الصالة:  باب- 10

حدثنا : حدثنا ابن أيب عروبة قال: أخربنا حيىي بن سعيد قال: ن عبد اهللا قال حدثنا علي ب-  717
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: أن أنس بن مالك حدثهم قال: قتادة
لينتهن عن : (فاشتد قوله يف ذلك، حىت قال). ما بال أقوم، يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالم (

  ).ذلك، أو لتخطفن أبصارهم

  .االلتفات يف الصالة:  باب- 11

حدثنا أشعث بن سليم، عن أبيه،عن مسروق، : حدثنا أبو األحوص قال:  حدثنا مسدد قال- 718



  :عن عائشة قالت
هو اختالس، خيتلسه الشيطان : ( سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن االلتفات يف الصالة؟ فقال

  ).من صالة العبد
_]3117[  

  :حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: قال حدثنا قتيبه - 719
شغلتين أعالم هذه، اذهبوا ا إىل أيب : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى يف مخيصة هلا أعالم، فقال

  ).جهم، وأتوين بأنبجانية
  ]366: ر[

  .هل يلتفت ألمر يرتل به، أو يرى شيئا، أو بصاقا يف القبله:  باب- 12

  .تفت أبو بكر رضي اهللا عنه، فرأى النيب صلى اهللا عليه وسلمال: وقال سهل
  ]652: ر[

  :حدثنا ليث، عن نافع، عن ابن عمر:  حدثنا قتيبة بن سعيد قال- 720
 أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم خنامة يف قبلة املسجد، وهو يصلي بني يدي الناس، فحتها، مث قال 

لصالة، فإن اهللا قبل وجهه، فال يتنخمن أحد قبل وجهه يف إن أحدكم إذا كان يف ا: (حني انصرف
  ).الصالة

  .رواه موسى بن عقبة، وابن أيب رواد، عن نافع
  ]398: ر[

أخربين أنس : حدثنا ليث بن سعيد، عن عقيل، عن ابن شهاب قال:  حدثنا حيىي ابن بكري قال- 721
  :قال

اهللا صلى اهللا عليه وسلم كشف ستر حجرة  بينما املسلمون يف صالة الفجر، مل يفجأهم إال رسول 
: عائشة، فنظر إليهم وهم صفوف، فتبسم يضحك، ونكص أبو بكر رضي اهللا عنه على عقبيه، ليصل له

). أمتوا صالتكم: (الصف، فظن أنه يريد اخلروج، وهم املسلمون، أن يفتتنوا يف صالم، فأشار إليهم
  .فأرخى الستر، وتويف من أخر ذلك اليوم

  ]648: ر[



وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها، يف احلضر والسفر، وما :  باب- 13

  .جيهر فيها وما خيافت

  :حدثنا عبد امللك بن عمري، عن جابر بن مسرة قال: حدثنا أبو عوانة قال:  حدثنا موسى قال- 722
مارا، فشكوا حىت ذكروا أنه ال  شكا أهل الكوفة سعدا إىل عمر رضي اهللا عنه، فعزله واستعمل عليهم ع

: يا أبا إسحق إن هؤالء يزعمون انك ال حتسن تصلي ؟ قال أبو إسحق: حيسن يصلي، فأرسل اليه فقال
أما أنا، واهللا فإين كنت أصلي م صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صالة 

فأرسل معه رجال، أو . ذاك الظن بك يا أبا إسحق: قال. العشاء، فأركد يف االولني، وأخف يف األخريني
رجاال، إىل الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفه، ومل يدع مسجدا إال سأل عنه، ويثنون معروفا، حىت دخل 

أما إذ نشدتنا، فإن : مسجدا لبين عبس، فقام رجل منهم، يقال له أسامة بن قتادة، يكىن أبا سعدة، قال
أما واهللا ألدعون : قال سعد. وال يقسم بالسوية، وال يعدل يف القضيةسعدا كان ال يسري بالسرية، 

. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، قام رياًء ومسعةً، فأطل عمره، واطل فقره، وعرضه بالفنت: بثالث
فأنا رأيته بعد، قد : قال عبد امللك. شيخ كبري مفتون، أصابتين دعوة سعد: وكان بعد إذا سئل يقول

  .على عينيه من الكرب، وإنه ليتعرض للجواري يف الطرق يغمزهنسقط حاجباه 
  ]3522: ، وانظر736[

حدثنا الزهري، عن حممود بن الربيع، عن : حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال-  723
  :أن الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عبادة بن الصامت

  ).ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب (
حدثين سعيد بن أيب سعيد، عن : حدثنا حيىي، عن عبيد اهللا قال:  حدثنا حممد بن بشار قال-  724

  :أبيه، عن أيب هريرة
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل املسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النيب صلى اهللا عليه 

 مث جاء، فسلم على النيب صلى فرجع يصلي كما صلى،). ارجع فصل، فإنك مل تصل: (وسلم فرد، وقال
والذي بعثك باحلق، ما أحسن غريه، : ثالثا، فقال). ارجع فصل فإنك مل تصل: (اهللا عليه وسلم، فقال

إذا قمت إىل الصالة فكرب، مث اقرأ ما تيسر معك من القراَن، مث اركع حىت تطمئن راكعا، : (فعلمين؟ فقال
ئن ساجدا، مث ارفع حىت تطمئن جالسا، وافعل ذلك يف مث ارفع حىت تعتدل قائما، مث اسجد حىت تطم

  ).صالتك كلها
 ]760 ،5897 ،6290[  



  .القراءة يف الظهر:  باب- 14

  :حدثنا شيبان، عن حيىي، عن عبد اهللا بن أيب قتادة، عن أبيه قال:  حدثنا أبو نعيم قال- 725
ة الظهر، بفاحتة الكتاب وسورتني،  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف الركعتني األوليني من صال

يطول يف األوىل، ويقصر يف الثانية، ويسمع اآلية أحيانا، وكان يقرأ يف العصر بفاحتة الكتاب وسورتني، 
  .وكان يطول  يف األوىل، وكان يطول يف الركعة األوىل من صالة الصبح، ويقصر يف الثانية

 ]728 ،743 ،745 ،746[  
  

حدثين عمارة، عن أيب معمر : حدثنا األعمش: حدثنا أيب قال:  قال حدثنا عمر بن حفص- 726
بأي شيء : نعم، قلنا: أكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف الظهر والعصر؟ قال: سألنا خبابا: قال

  .باضطراب حليته: كنتم تعرفون؟ قال
  ]713: ر[

  .القراءة  يف العصر:  باب- 15

دثنا سفيان، عن األعمش عن عمارة بن عمري، عن أيب معمر ح:  حدثنا حممد بن يوسف قال- 727
  :قال

: أكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف صالة الظهر والعصر؟ قال نعم، قال:  قلت خلباب بن األرت
  .قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب حليته

  ]713: ر[
بن أيب كثري، عن عبد اهللا بن أيب قتادة، عن أبيه  حدثنا املكي بن إبراهيم، عن هشام، عن حيىي - 728
  :قال

 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف الركعتني من الظهر والعصر بفاحتة الكتاب، وسورة سورة، 
  .ويسمعنا اآلية أحيانا

  ]725: ر[

  .القراءة يف املغرب:  باب- 16

شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أخربنا مالك، عن ابن :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 729
. }واملرسالت عرفا{: إن أم الفضل مسعته، وهو يقرأ: عتبه، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال



يابين، واهللا لقد ذكرتين بقراءتك هذه السورة، أا آلخر ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقالت
  .وسلم يقرأ ا يف املغرب

]4166[  
 حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أيب مليكة، عن عروة بن الزبري، عن مروان بن -  730

  :احلكم قال
ما لك تقرأ يف املغرب بقصار، وقد مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ بطوىل :  قال يل زيد بن ثابت

  .الطوليني

  .اجلهر يف املغرب:  باب- 17

خربنا مالك، عن ابن شهاب، عن حممد بن جبري بن مطعم، أ:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 731
  :عن أبيه قال

  . مسعت الرسول صلى اهللا عليه وسلم قرأ يف املغرب بالطور
]2885 ،3798 ،4573[  

  .اجلهر يف العشاء:  باب- 18

  :حدثنا معتمر، عن أبيه، عن بكر، عن أيب رافع قال:  حدثنا أبو النعمان قال- 732
سجدت خلف أيب : فسجد، فقلت له، قال. }إذا السماء انشقت{: ة العتمة، فقرأ صليت مع أيب هرير

  .القاسم صلى اهللا عليه وسلم، فال أزال أسجد ا حىت ألقاه
]734 ،1024 ،1028[  

  :مسعت الرباء: حدثنا شعبة، عن عدي قال:  حدثنا أبو الوليد قال- 733
  . العشاء يف إحدى الركعتني، بالتني والزيتون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف سفر، فقرأ يف

]735 ،4669 ،7107[  

  .القراءة يف العشاء بالسجدة:  باب- 19

: حدثين التيمي، عن بكر، عن أيب رافع قال: حدثنا يزيد بن زريع قال:  حدثنا مسدد قال-  734
سجدت ا : الما هذا؟ ق: فسجد، فقلت. }إذا السماء انشقت{: صليت مع أيب هريره العتمة، فقرأ

  .خلف أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم فال أزال أسجد ا حىت ألقاه
  ]732: ر[



  .القراءة يف العشاء:  باب- 20

مسع الرباءه رضي اهللا عنه : حدثنا عدي بن ثابت: حدثنا مسعر قال:  حدثنا خالد بن حيىي قال- 735
يف العشاء، وما مسعت أحدا أحسن . }زيتونوالتني وال{: مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ: قال

  .صوتا منه، أو قراءة
  ]733: ر[ 

  .يطول يف األولني، وحيذف يف اآلخريني:  باب- 21

  :مسعت جابر بن مسرة قال: حدثنا شعبه، عن أيب عون قال:  حدثنا سليمان بن حرب قال- 736
فأمد يف األوليني، وأحذف يف إما أنا، : قال. لقد شكوت يف كل شيء حىت الصالة:  قال عمر لسعد

صدقت، ذاك الظن بك، : قال. األخرين، وال آلو ما اقتديت به من صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أو ظين بك

  ]722: ر[

  . باب القراءة يف الفجر- 22

  .قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم بالطور: وقالت أم سلمة
  ]1540: ر[

دخلت أنا وأيب على أيب برزة : حدثنا سيار بن سالمة قال: عبة قالحدثنا ش:  حدثنا أدم قال- 737
األسلمي، فسألناه عن وقت الصلوات، فقال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي الظهر حني تزول 
الشمس، والعصر، ويرجع الرجل إىل أقصى املدينة والشمس حية، ونسيت ما قال يف املغرب، وال يبايل 

ثلث الليل، وال حيب النوم قبلها وال احلديث بعدها، ويصلى الصبح، فينصرف الرجل بتأخري العشاء إىل 
  .فيعرف جليسه، وكان يقرأ يف الركعتني، أو أحدامها، ما بني الستني إىل املائة

  ]516: ر[
أخربنا عطاء أنه مسع : أخربنا بن جريج قال: حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال:  حدثنا مسدد قال-  738
  :يرة رضي اهللا عنه يقولأبا هر

 يف كل صالة يقرأ، فما أمسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمسعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، 
  .وإن مل تزد على أم القرآن أجزأت، إن زدت فهو خري



  .اجلهر بالقراءة صالة الفجر:  باب- 23

  .لم يصلي، ويقرأ بالطورطفت وراء الناس، والنيب صلى اهللا عليه وس: وقالت أم سلمة
  ]1540: ر[

حدثنا أبو عوانة، عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي :  حدثنا مسدد قال- 739
  :اهللا عنهما قال

 انطلق النيب صلى اهللا عليه وسلم يف طائفة من أصحابه، عامدين إىل سوق عكاظ، وقد حيل بني 
ما لكم ؟ :  الشهب، فرجعت الشياطني إىل قومهم، فقالواالشياطني وبني خرب السماء، وأرسلت عليهم

حيل بيننا بني خرب السماء، وأرسلت علينا الشهب، قالوا ما حال بينكم وبني خرب السماء إال : فقالوا
شيء حدث، فاضربوا مشارق األرض ومغارا، فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبني خرب السماء، 

حنو امة، إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو بنخلة، عامدين إىل سوق فانصرف أولئك الذين توجهوا 
هذا واهللا الذي حال : عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صالة الفجر، فلما مسعوا القرآن استمعوا له، فقالوا

يهدي . إنا مسعنا قرآنا عجبا{: يا قومنا: بينكم وبني خرب السماء، فهنالك حني رجعوا إىل قومهم، فقالوا
  .}ىل الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداإ

  .وإمنا أوحي إليه قول اجلن} قل أوحي إيل{: فأنزل اهللا على نبيه صلى اهللا عليه وسلم
]4637[  

  :حدثنا ايوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: حدثنا امساعيل قال:  حدثنا مسدد قال- 740
لقد كان لكم يف {. }وما كان ربك نسيا{.  أمر قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما أمر، وسكت فيما

  .}رسول اهللا أسوة حسنة

  .اجلمع بني السورتني يف الركعة:  باب- 24

  .والقراءة باخلواتيم، وبسورة قبل سورة، وبأول سورة
قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم املؤمنون يف الصبح، حىت إذا جاء ذكر : ويذكر عن عبد اهللا بن السائب

وقرأ عمر يف الركعة االوىل مبائة وعشرين آية من . ن، أو ذكر عيسى، أخذته سعلة فركعموسى وهارو
وقرأ األحنف بالكهف يف االوىل، ويف الثانية بيوسف أو يونس، . ويف الثانية بسورة من املثاين. البقرة

ويف الثانية . وقرأ ابن مسعود بأربعني آية من االنفال. وذكر أنه صلى مع عمر رضي اهللا عنه الصبح ما
 فيمن يقرأ سورة واحدة يف ركعتني، أو يردد سورة واحدة يف ركعتني -وقال قتادة . بسورة من املفصل

  . كل كتاب اهللا-



  : وقال عبيد اهللا، عن ثابت، عن انس رضي اهللا عنه- 741
 مما يقرأ  كان رجل من االنصار يؤمهم يف مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ ا هلم يف الصالة

حىت يفرغ منه، مث يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك يف كل . }قل هو اهللا أحد{: به، افتتح
إنك تفتتح ذه السورة، مث ال ترى أا جتزئك حىت تقرأ بأخرى، فأما أن : ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا

بتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن ما أنا بتاركها، إن أحب: تقرأ ا وأما أن تدعها وتقرأ بأخرى، فقال
كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غريه، فلما أتاهم النيب صلى اهللا عليه 

يا فالن ما مينعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما حيملك على لزوم : (وسلم أخربوه اخلرب، فقال
  ).حبك إياها ادخلك اجلنة: (إين أحبها، فقال: فقال). هذة السورة يف كل ركعة

  ]6940: ر[
  :مسعت أبا وائل قال: حدثنا شعبه، عن عمرو بن مرة قال:  حدثنا آدم قال- 742

هذا كهذا الشعر، لقد عرفت : قرأت املفصل الليلة يف ركعه،فقال:  جاء رجل اىل بن مسعود فقال
ين سورة من املفصل، سورتني يف كل النظائر اليت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرن بيهن، فذكر عشر

  .ركعة
]4710،4756[  

  .يقرأ يف األخريني بفاحتة الكتاب:  باب- 25

  :حدثنا مهام، عن حيىي، عن عبد اهللا بن أيب قتادة، عن أبيه:  حدثنا موسى بن إمساعيل قال- 743
تني، ويف الركعتني  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف الظهر، يف األوليني بأم الكتاب وسور

اآلخريني بأم الكتاب، ويسمعنا اآلية، ويطول يف الركعة األوىل ماال يطول يف الركعة الثانية، وهكذا يف 
  .العصر، وهكذا يف الصبح

  ]725: ر[

  .من خافت القراءة يف الظهر والعصر:  باب- 26

عمري، عن أيب معمر، حدثنا جرير، عن األعمش، عن عمارة بن :  حدثنا قتيبه بن سعيد قال- 744
  :قلت خلباب

: من أين علمت؟ قال: نعم، قلنا:  أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف الظهر والعصر؟ قال
  .باضطراب حليته

  ]713: ر[



  .إذا أمسع اإلمام اآليه:  باب- 27

 بن أيب حدثين عبد اهللا: حدثين حيىي بن أيب كثري: حدثنا األوزاعي:  حدثنا حممد بن يوسف-  745
  :قتاده عن أبيه

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها، يف الركعتني األوليني، من صالة 
  .الظهر وصالة العصر، ويسمعنا اآلية أحيانا، وكان يطيل يف الركعة االوىل

  ]725: ر[

  .يطول يف الركعة األوىل:  باب- 28

  :نا هشام، عن حيىي بن أيب كثري، عن عبد اهللا بن أيب قتادة، عن أبيهحدث:  حدثنا أبو نعيم- 746
 أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يطول يف الركعة األوىل من صالة الظهر، ويقصر يف الثانية، ويفعل 

  .ذلك يف صالة الصبح
  ]725: ر[

  . باب جهر اإلمام بالتأمني- 29

ومن وراءه، حىت إن للمسجد للجة، وكان أبو هريرة ينادي وقال عطاء آمني الدعاء، أمن ابن الزبري 
  .كان ابن عمر ال يدعه، وحيضهم، ومسعت منه يف ذلك خريا: وقال نافع. ال تفتين بآمني: اإلمام
أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، وأيب :  حدثنا عبد ااهللا بن يوسف قال- 747

  :أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: ، عن أيب هريرةأما أخرباه: سلمة بن عبد الرمحن
: وقال ابن شهاب). إذا أمن اإلمام فأمنوا، فأنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة، غفر له ما تقدم من ذنبه (

  ).آمني: (وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول
]748 ،749 ،4205 ،6039[  

  .فضل التأمني:  باب- 30

أخربنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا :  اهللا بن يوسف حدثنا عبد- 748
  :أن الرسول اهللا رضي اهللا عنه قال: عنه
إذا قال أحدكم آمني، قالت املالئكة يف السماء آمني، فوافقة إحدمها األخرى، غفر له ما تقدم من  (
  ).ذنبه
  ]747: ر[



  . باب جهر املأموم بالتأمني- 31

:  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن مسي، موىل أيب بكر، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة- 749
  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

فقولوا آمني، فإنه من وافق قوله قول املالئكة، . }غري املغضوب عليهم وال الضالني{: إذا قال اإلمام (
ن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه تابعه حممد ب). غفر له ما تقدم من ذنبه

  .ونعيم امر، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه. وسلم
  ]747: ر[

  .إذا ركع دون الصف:  باب- 32

  :حدثنا مهام، عن األعلم، وهو زياد، عن احلسن، عن أيب بكر:  حدثنا موسى بن إمساعيل قال- 750
هللا عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إىل الصف، فذكر ذلك للنيب  أنه انتهى إىل النيب صلى ا
  ).زادك اهللا حرصا وال تعد: (صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .إمتام التكبري يف الركوع:  باب- 33

  .قال ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]785: ر. [وفيه مالك بن احلويرث] 754: ر[

حدثنا خالد، عن اجلريري، عن أيب العالء، عن مطرف، عن : سطي قال حدثنا إسحاق الوا- 751
  :عمران بن حصني قال

ذكرنا هذا الرجل صالة، كنا نصليها مع رسول اهللا :  صلى مع علي رضي اهللا عنه يف البصرة، فقال
  .صلى اهللا عليه وسلم، فذكر أنه كان يكرب كلما رفع وكلما وضع

]753 ،792[  
  أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن أيب سلمة،:  بن يوسف قال حدثنا عبد اهللا- 752

إين ألشبهكم صالة : أنه كان يصلي م، فيكرب كلما خفض ورفع، فاذا انصرف قال:  عن أيب هريرة
  .برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ]770:ر[

  . باب إمتام التكبري يف السجود- 34

صليت :  غيالن بن جرير،عن مطرف بن عبد اهللا قالحدثنا محاد، عن:  حدثنا أبو النعمان قال-  753



خلف علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، أنا وعمران بن حصني، فكان إذا سجد كرب، وإذا رفع رأسه 
قد ذكرين : كرب، وإذا ض من الركعتني كرب، فلما قضى الصالة، أخذ بيدي عمران بن حصني فقال

  .لقد صلى بنا صالة حممد صلى اهللا عليه وسلم: هذا صالة حممد صلى اهللا عليه وسلم، قال
  ]751:ر[

  :حدثنا هشيم، عن أيب بشر، عن عكرمة قال:  حدثنا عمرو بن عون قال- 754
 رأيت رجال عند املقام، يكرب يف كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخربت ابن عباس رضي اهللا 

  .ال أم لكأوليس تلك صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم، : عنه، قال
]755[  

  .التكبري إذا قام من السجود:  باب- 35

  :أخربنا مهام، عن قتادة، عن عكرمة قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل، قال- 755
ثكلتك : إنه أمحق، فقال:  صليت خلف شيخ يف مكة، فكرب ثنتني وعشرين تكبرية، فقلت البن عباس

  .حدثنا عكرمة: حدثنا قتادة: حدثنا أبان: وسىوقال م. أمك، سنة أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم
  ]754:ر[

أخربين أبو بكر بن : حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال:  حدثنا حيىي بن بكري قال-  756
  :أنه مسع أبا هريرة يقول: الرمحن بن احلارث

:  حني يركع، مث يقول كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام اىل الصالة، يكرب حني يقوم، مث يكرب
: قال عبد اهللا). ربنا ولك احلمد: (حني يرفع صلبه من الركعة، مث يقول وهو قائم). مسع اهللا  ملن محد(
مث يكرب حني يهوي، مث يكرب حني يرفع رأسه، مث يكرب حني يسجد، مث يكرب حني يرفع ). ولك احلمد(

  .حني يقوم من الثنتني بعد اجللوسرأسه، مث يفعل ذلك يف الصالة كلها حىت يقضيها، ويكرب 
]762،770،771[  

  .وضع األكف على الركب يف الركوع:  باب- 36

  .أمكن النيب صلى اهللا عليه وسلم يديه من ركبتيه: وقال أبو محيد يف أصحابه
  ]794: ر[

  :مسعت مصعب بن سعد يقول: حدثنا شعبة، عن أيب يعفور قال:  حدثنا أبو الوليد قال- 757
كنا نفعله فنهينا عنه، : انب أيب، فطبقت بني كفي، مث وضعتمها بني فخذي، فنهاين أيب وقال صليت جب

  .وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب



  .إذا مل يتم الركوع:  باب- 37

رأى : مسعت زيد بن وهب قال: حدثنا شعبة، عن سليمان قال:  حدثنا حفص بن عمر فقال- 758
ما صليت، ولو مت مت على غري الفطرة اليت فطر اهللا : لسجود، قالحذيفة رجال ال يتم الركوع وال ا

  .حممد صلى اهللا عليه وسلم
  ]382: ر[

  . باب إستواء الظهر يف الركوع- 38

  .ركع النيب صلى اهللا عليه وسلم مث هصر ظهره: وقال أبو محيد يف أصحابه
  ]794: ر[

  . باب حد إمتام الركوع واالعتدال فيه واالطمأنينة- 39

  :أخربين حكم، عن إبن أيب ليلى، عن الرباء قال: حدثنا شعبه قال:  حدثنا بدر بن احملرب قال- 759
 كان ركوع النيب صلى اهللا عليه وسلم وسجوده، وبني السجدتني، وإذا رفع من الركوع، ما خال القيام 

  .والقعود، قريبا من السواء
 ]768 ،786[  

حدثنا سعيد املقربي، عن أبيه، :  سعيد، عن عبيد اهللا قالأخربين حيىي بن:  حدثنا مسدد قال- 760
  :عن أيب هريرة

  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل املسجد، فدخل رجل فصلى، مث جاء فسلم على الرسول صلى اهللا 
فصلى، مث ). ارجع فصل، فإنك مل تصل: (عليه وسلم، فرد النيب صلى اهللا عليه وسلم عليه السالم، فقال

والذي : ثالثا، فقال). ارجع فصل، فإنك مل تصل: (لم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالجاء فس
  :بعثك باحلق فما أحسن غريه، فعلمين، قال

إذا قمت إىل الصالة فكرب واقرأ ما تيسر معك من القرآن، مث اركع حىت تطمئن راكعا، مث ارفع حىت  (
رفع حىت تطمئن جالسا، مث اسجد حىت تطمئن ساجدا، تعتدل قائما، مث اسجد حىت تطمئن ساجدا، مث ا

  ).مث افعل ذلك يف صالتك كلها
  ]724: ر[

  .الدعاء يف الركوع:  باب- 40

حدثنا شعبة، عن منصور، عن أيب الضحى، عن مسروق، عن  :  حدثنا حفص بن عمر قال- 761



  :عائشة رضي اهللا عنها قالت
سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، اللهم اغفر : (عه وسجوده كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف ركو

  ).يل
]784 ،4042 ،4683 ،4684[  

  .ما يقول اإلمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع:  باب- 41

  :حدثنا ابن أيب ذئب، عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال:  حدثنا أدم قال- 762
وكان النيب ). اللهم ربنا ولك احلمد: (قال).  ملن محدهمسع اهللا: ( كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا قال

  ).اهللا أكرب: (صلى اهللا عليه وسلم إذا ركع، وإذا رفع رأسه يكرب، وإذا قام من بني السجدتني قال
  ]756: ر[

  .فضل اللهم ربنا ولك احلمد:  باب- 42

، عن أيب هريرة رضي أخربنا مالك، عن مسي، عن أيب صاحل:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال-  763
  :أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال: اهللا عنه
إذا قال اإلمام مسع اهللا ملن محده، فقولوا اللهم ربنا لك احلمد، فإنه من وافق قوله قول املالئكة، غفر له  (

  ).ما تقدم من ذنبه
]3056[  

  :عن أيب هريرة قالحدثنا هشام، عن حيىي، عن أيب سلمة، :  حدثنا معاذ بن فضالة قال- 764
فكان أبو هريرة يقنت يف الركعة األخرى من صالة الظهر، .  ألقربن صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .مسع اهللا ملن محده، فيدعو للمؤمنني ويلعن الكفار: وصالة العشاء، وصالة الصبح، بعد ما يقول
  ]770: ر[

عيل، عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن أنس حدثنا إمسا:  حدثنا عبد اهللا بن أيب األسود قال-  765
  :رضي اهللا عنه قال

  . كان القنوت يف املغرب والفجر
]959[  

 حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن نعيم بن عبد اهللا امر، عن علي بن حيىي بن خالد -  766
  :الزرقي، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع الزرقي قال

). مسع اهللا ملن محده: (يب صلى اهللا عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة، قال كنا يوما نصلي وراء الن



أنا، : قال). من املتكلم: (فلما انصرف، قال. ربنا ولك احلمد، محدا طيبا مباركا فيه: قال رجل وراءه
  ).رأيت بضعة وثالثني ملكا يبتدروا، أيهم يكتبها أول: (قال

  .أسه من الركوع باب االطمأنينة حني يرفع ر- 43

  .رفع النيب صلى اهللا عليه وسلم واستوى جالسا، حىت يعود كل فقار مكانه: أبو محيد: وقال
  ]794: ر[

  :حدثنا شعبة، عن ثابت قال:  حدثنا أبو الوليد قال- 767
 كان أنس ينعت لنا صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فكان يصلي، وإذا رفع رأسه من الكوع قام حىت 

  .قد نسينقول 
]787[  

حدثنا شعبة، عن احلكم، عن ابن أيب ليلى، عن الرباء رضي اهللا عنه :  حدثنا أبو الوليد قال-  768
  :قال

 كان ركوع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وسجوده، وإذا رفع رأسه من الركوع، وبني السجدتني، قريبا 
  .من السواء

  ]759: ر[
  :محاد بن زيد، عن أيوب، عن أيب قالبة قالحدثنا :  حدثنا سليمان بن حرب قال- 769

 كان مالك بن احلويرث يرينا كيف كان صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وذاك يف غري وقت الصالة، 
فقام فأمكن القيام، مث ركع فأمكن الركوع، مث رفع رأسه فأنصب هنية، فصلى بنا صالة شيخنا هذا أيب 

  .من السجدة اآلخرة استوى قاعدا، مث ضإذا رفع رأسه : بريد، وكان أبو بريد
  ]645: ر[

  .يهوي بالتكبري حني يسجد:  باب- 44

  .كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه: وقال نافع
  :حدثنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان قال- 771/ 770

أن أبا هريرة كان : ن أخربين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وأبو سلمة بن عبد الرمح
يكرب يف كل صالة من املكتوبة وغريها، يف رمضان وغريه، فيكرب حني يقوم، مث يكرب حني يركع، مث 

اهللا أكرب، حني يهوي : ربنا ولك احلمد، قبل أن يسجد، مث يقول: مسع اهللا ملن محده، مث يقول: يقول
د، مث يكرب حني يرفع رأس من ساجدا، مث يكرب حني يرفع رأسه من السجود، مث يكرب حني يسج



السجود، مث يكرب حني يقوم من اجللوس يف االثنتني، ويفعل ذلك يف كل ركعة، حني يفرغ من الصالة، 
والذي نفسي بيده، إين ألقربكم شبها بصالة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، إن : مث يقول حني ينصرف

  .كانت هذه لصالته حىت فارق الدنيا
حني يرفع رأسه : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ل أبو هريرة رضي اهللا عنهوقا:  قاال-) 771(

  :يقول
اللهم أنج الوليد بن : (يدعو لرجال فيسميهم بأمسائهم، فيقول). مسع اهللا ملن محده، ربنا ولك احلمد (

تك على مضر، الوليد، وسلمة بن هشام، عياش بن أيب ربيعة، واملستضعفني من املؤمنني، اللهم اشدد وطأ
  .وأهل املشرق يومئذ من مضر خمالفون له). واجعلها عليهم سنني كسين يوسف

  ]961، 764، 756، 752: ر[
مسعت أنس بن مالك : حدثنا سفيان، عن مرة، عن الزهري قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال- 772
  :يقول

ن فرس، فجحش شقه األمين، م:  سقط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن فرس، ورمبا قال سفيان
صلينا قعودا، فلما : وقال سفيان مرة. فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصالة، فصلى بنا قاعدا وقعدنا

إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فإذا كرب فكربوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، : (قضى الصالة قال
  ).حلمد، وإذا سجد فاسجدواربنا ولك ا: وإذا قال مسع اهللا ملن محده، فقولوا

: حفظت. ولك احلمد: لقد حفظ كذا، قال الزهري: قال. نعم: كذا جاء به معمر؟ قلت: قال سفيان
  .فجحش ساقه األمين: من شقه األمين، فلما خرجنا من عند الزهري، قال ابن جريج وأنا عنده

  ]371: ر[

  .فضل السجود:  باب- 45

أخربين سعيد بن املسيب، وعطاء بن : نا شعيب، عن الزهري قالأخرب:  حدثنا أبو اليمان قال- 773
  :أن أبا هريرة أخربمها: يزيد الليثي

هل متارون يف القمر ليلة بدر، ليس دونه : (يا رسول اهللا، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال:  أن الناس قالوا
: ال، قال: قالوا). ا سحابفهل متارون يف الشمس ليس دو: (ال يا رسول اهللا، قال: قالوا). حجاب

من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع : فإنكم ترونه كذلك، حيشر الناس يوم القيامة، فيقول(
الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه األمة فيها منافقوها، فيأم اهللا 

أنا : ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم اهللا فيقولأنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حىت يأتينا : فيقول



ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بني ظهراين جهنم، فأكون أول من جيوز من 
اللهم سلم سلم، ويف جهنم : الرسل بأمته، وال يتكلم يومئذ أحد إال الرسل، وكالم الرسل يومئذ

فإا مثل شوك السعدان، : (نعم، قال: قالوا). شوك السعدانكالليب، مثل شوك السعدان، هل رأيتم 
غري أنه ال يعلم قدرعظمها إال اهللا، ختطف الناس بأعماهلم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من خيردل مث 

أن خيرجوا من كان يعبد اهللا، : ينجو، حىت إذا أراد اهللا رمحة من أراد من أهل النار، أمر اهللا املالئكة
م بآثار السجود، وحرم اهللا على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فيخرجوم ويعرفو

فكل ابن أدم تأكله النار إال أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء احلياة، 
ل بني اجلنة والنار، فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل، مث يفرغ اهللا من القضاء بني العباد، ويبقى رج

يا رب اصرف وجهي عن النار، قد : وهو آخر أهل النار دخوال اجلنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول
ال : هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غري ذلك؟ فيقول: قشبين رحيها، وأحرقين ذكاؤها، فيقول

نار، فإذا أقبل به على اجلنة، رأى وعزتك، فيعطي اهللا ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف اهللا وجهه عن ال
أليس قد : يا رب قدمين عند باب اجلنة، فيقول اهللا له: جتها سكت ما شاء اهللا أن يسكت، مث قال

يا رب ال أكون أشقى خلقك، : أعطيت العهود وامليثاق، أن ال تسأل غري الذي كنت سألت؟ فيقول
ال وعزتك، ال أسأل غري ذلك، فيعطي : قولفما عسيت إن أعطيت ذلك أن ال تسأل غريه؟ في: فيقول

ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إىل باب اجلنة، فإذا بلغ باا، فرأى زهرا، وما فيها من النضرة 
وحيك يا بن آدم، ما : يا رب أدخلين اجلنة، فيقول اهللا: والسرور، فيسكت ما شاء اهللا أن يسكت، فيقول

يا رب ال جتعلين أشقى : امليثاق، أن ال تسأل غري الذي أعطيت؟ فيقولأغدرك، أليس قد أعطيت العهد و
متن، فيتمىن حىت إذا انقطعت : خلقك، فيضحك اهللا عز وجل منه، مث يأذن له يف دخول اجلنة، فيقول

لك : من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه، حىت إذا انتهت به األماين، قال اهللا تعاىل: أمنيته، قال اهللا عز وجل
  ).ومثله معهذلك 

قال اهللا : (إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قال أبو سعيد اخلدري أليب هريرة رضي اهللا عنهما
لك : (مل أحفظ من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال قوله: قال أبو هريرة). لك ذلك وعشرة أمثاله

  ). أمثالهذلك لك وعشرة: (إين مسعته يقول: قال أبو سعيد). ذلك ومثله معه
]6204 ،7000[  

  .يبدي ضبعيه وجيايف يف السجود:  باب- 46

حدثين بكر بن مضر، عن جعفر، عن ابن هرمز، عن عبد اهللا بن :  حدثنا حيىي بن بكري قال-  774



  :مالك ابن حبينة
  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا صلى فرج بني يديه، حىت يبدو بياض إبطيه

  .جعفر بن ربيعة حنوهحدثين : وقال الليث
  ]383: ر[

  .يستقبل بأطراف رجليه القبلة:  باب- 47 

  .قال أبو محيد الساعدي، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]794: ر[

  .إذا مل يتم السجود:  باب- 48

  :حدثنا مهدي، عن واصل، عن أيب وائل، عن حذيفة:  حدثنا الصلت بن حممد قال- 775
: وأحسبه قال: ما صليت، قال: ال سجوده، فلم قضى صالته قال له حذيفه رأى رجال ال يتم ركوعه و

  .ولو مت مت على غري سنة حممد صلى اهللا عليه وسلم
  ]382: ر[

  .السجود على سبع أعظم:  باب- 49

  :حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس عن ابن عباس:  حدثنا قبيصة قال-  776/777
اجلبهة، واليدين، : وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، وال يكف شعرا وال ثوبا أمر النيب صلى ااهللا عليه 

  .والركبتني، الرجلني
حدثنا شعبة، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس رضي :  حدثنا مسلم بن إبراهيم قال-) 777 (

  :اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).وبا وال شعراأمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وال نكف ث (
]779 ،782 ،783[  

حدثنا الرباء بن : حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحق، عن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي:  حدثنا آدم- 778
  :عازب، وهو غري كذوب، قال

مل حين أحد منا ظهره، حىت ). مسع اهللا ملن محده: ( كنا نصلي خلف النيب صلى اهللا عليه مسلم، فإذا قال
  .هللا عليه وسلم جبهته على األرضيضع النيب صلى ا

  ]658: ر[



  .السجود على األنف:  باب- 50

حدثنا وهيب، عن عبد اهللا بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس :  حدثنا معلى بن أسد قال- 779
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنهما قال

 واليدين، والركبتني، - لى أنفه  وأشار بيده ع-أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على اجلبهة  (
  ).وأطراف القدمني، وال نكفت الثياب والشعر

  ]776: ر[

  .السجود على األنف والسجود على طني:  باب- 51

انطلقت إىل أيب سعيد اخلدري : حدثنا مهام، عن حيىي، عن أيب سلمة قال:  حدثنا موسى قال- 780
  :فقلت

حدثين ما مسعت من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف : قلت: ال أال خترج بنا إىل النخل نتحدث، فخرج، فق
اعتكف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشر األول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه : ليلة القدر؟ قال
إن : إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر األوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جربيل فقال: جربيل فقال

من كان : (نيب صلى اهللا عليه وسلم خطيبا، صبيحة عشرين من رمضان، فقالالذي تطلب أمامك، قام ال
اعتكف مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فلريجع، فإين أريت ليلة القدر وإين نسيتها وإا يف العشر األواخر، 

وكان سقف املسجد جريد النخل، وما نرى يف السماء ). ويف وتر، وإين رأيت كأين أسجد يف طني وماء
على جبهة . ئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت رأيت أثر الطني واملاءشي

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأرنبته، تصديق رؤياه
  ]638: ر[

  .عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه، إذا خاف أن تنكشف عورته:  باب- 52

  :ربنا سفيان، عن أيب حازم، عن سهيل بن سعد قالأخ:  حدثنا حممد بن كثري قال- 781
 كان الناس يصلون مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقام، فقيل 

  ).ال ترفعن رؤوسكن، حىت  يستوي الرجال جلوسا: (للنساء
  ]355: ر[

  .ال يكف شعرا:  باب- 53

، وهو ابن زيد، عن عمر بن دينار، عن طاوس، عن ابن حدثنا محاد:  حدثنا أبو النعمان قال-  782



  :عباس قال
  . أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، وال يكف ثوبه وال شعره

  ]776: ر[

  .ال يكف ثوبه يف الصالة:  باب- 54

رضى حدثنا أبو عوانة، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس :  حدثنا موسى بن إمساعيل قال- 783
  :اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).أمرت أن أسجد على سبعة، ال أكف شعرا وال ثوبا (
  ]776: ر[

  .التسبيح والدعاء يف السجود:  باب- 55

حدثين منصور، عن مسلم، عن مسروق، عن : حدثنا حيىي، عن سفيان قال:  حدثنا مسدد قال- 784
  :عائشة رضي اهللا عنها أا قالت

سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، : ( كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده
  .يتأول القرآن). اللهم اغفر يل

  ]761: ر[

  .املكث بني السجدتني:  باب- 56

أن مالك ابن احلويرث قال : حدثنا محاد، عن أيوب، عن أيب قالبة: حدثنا أبو النعمان قال-  785
  :ألصحابه
وذاك يف غري حني صالة فقام، مث ركع فكرب، مث :  أنبئكم صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال أال

: قال أيوب. رفع رأسه، فقام هنية، مث سجد، مث رفع رأسه هنية، فصلى صالة عمرو بن سلمة شيخنا هذا
النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتينا : قال. كان يفعل شيئا مل أرهم يفعلونه، كان يقعد يف الثالثة والرابعة

لو رجعتم إىل أهليكم، صلوا صالة كذا يف حني كذا، صلوا صالة كذا يف حني : (فأقمنا عنده، فقال
  ).كذا، فإذا حضرت الصالة، فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكربكم

   ]645:ر[
حدثنا : لحدثنا أبو أمحد، حممد بن عبد اهللا الزبريي، قا:  حدثنا حممد بن عبد الرحيم قال-  786

  :مسعر، عن احلكم، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن الرباء قال



  . كان سجود النيب صلى اهللا عليه وسلم وركوعه، وقعوده بني السجدتني، قريبا من السواء
  ]759:ر[

  :حدثنا محاد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي اهللا عنه قال:  حدثنا سليمان بن حرب قال- 787
كان أنس يصنع :  قال ثابت0صلي بكم كما رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي بنا إين ال آلو أن أ

شيئا مل أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حىت يقول القائل قد نسي، وبني السجدتني 
  .حىت يقول القائل قد نسي

  ]__767:ر[

  .ال يفترش ذراعيه يف السجود:  باب- 57

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم ووضع يديه غري مفترش وال قابضهماسجد : وقال أبو محيد
  ]794:ر[

مسعت قتادة، عن : حدثنا شعبة قال: حدثنا حممد بن جعفر قال:  حدثنا حممد بن بشار قال- 788
اعتدلوا يف السجود، وال يبسط أحدكم ذراعيه :  (أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).انبساط الكلب
  ]509:ر[

  .من استوى قاعدا يف وتر من صالته، مث ض:  باب- 58

أخربنا : أخربنا خالد احلذاء، عن أيب قالبة قال: أخربنا هشيم قال:  حدثنا حممد بن الصباح قال- 789
  :مالك بن احلورث الليثي

  .ي قاعدا أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي، فإذا كان يف وتر من صالته، مل ينهض حىت يستو

  . باب كيف يعتمد على األرض إذا قام من الركعة- 59

  :حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أيب قالبة قال:  حدثنا معلى بن أسد قال- 790
إين ألصلي بكم وما أريد الصالة، ولكن :  جاءنا مالك بن احلويرث، فصلى بنا يف مسجدنا هذا، فقال

وكيف : فقلت أليب قالبة: قال أيوب. ه وسلم يصليأريد أن أريكم كيف رأيت النيب صلى اهللا علي
قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم . مثل صالة شيخنا هذا، يعين عمرو بن سلمة: كانت صالته؟ قال

  .التكبري وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس، واعتمد على األرض مث قام
  ]645:ر[



  .يكرب وهو ينهض من السجدتني:  باب- 60

  .بري يكرب يف ضتهوكان ابن الز
  :حدثنا فليح بن سليمان، عن سعيد بن احلارث قال:  حدثنا حيىي بن صاحل قال- 791

  صلى لنا أبو سعيد، فجهر بالتكبري حني رفع رأسه من السجود، وحني سجد، وحني رفع، وحني قام 
  .هكذا رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم: من الركعتني، وقال

حدثنا غيالن بن جرير، عن مطرف : حدثنا محاد بن زيد قال: ن حرب قال حدثنا سليمان ب- 792
  :قال

 صليت أنا وعمران صالة، خلف علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، فكان إذا سجد كرب، وإذا رفع كرب، 
لقد صلى بنا هذا صالة حممد صلى اهللا : وإذا ض من الركعتني كرب، فلما سلم، أخذ عمران بيدي فقال

  .لقد ذكرين هذا صالة حممد صلى اهللا عليه وسلم: لم، أو قالعليه وس
  ]751: ر[

  .سنة اجللوس يف التشهد:  باب- 61

  .وكانت أم الدرداء جتلس يف صالا جلسة الرجل، وكانت فقيهة
  : حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن عبد احلمن بن القاسم، عن عبد اهللا أنه أخربه- 793

د اهللا بن عمر رضي ااهللا عنهما يتربع يف الصالة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث  أنه كان يرى عب
: إمنا سنة الصالة أن تنصب رجلك اليمىن، وتثين اليسرى، فقلت: السن، فنهاين عبد اهللا بن عمر، وقال

  .إن رجلي ال حتمالين: إنك تفعل ذلك؟ فقال
خالد، عن سعيد، عن حممد بن عمرو بن حلحلة، حدثنا الليث، عن :  حدثنا حيىي بن بكر قال- 794

  .عن حممد بن عمرو بن عطاء
وحدثنا الليث، عن يزيد بن أيب حبيب، ويزيد بن حممد، عن حممد بن عمرو بن حلحلة، عن حممد بن 

  :عمرو بن عطاء
 أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فذكرنا صالة النيب صلى اهللا عليه 

أنا كنت أحفظكم لصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، رأيته إذا : وسلم، فقال أبو محيد الساعدي
كرب جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، مث هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى، 

راف أصابع حىت يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غري مفترش وال قابضهما، واستقبل بأط
رجليه القبلة، فإذا جلس يف الركعتني جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمىن، وإذا جلس يف الركعة 



  .اآلخرة، قدم رجله اليسرى، ونصب األخرى، وقعد  على مقعدته
قال أبو صاحل، . ومسع الليث يزيد بن أيب حبيب، ويزيد بن حممد بن حلحلة، وابن حلحلة من ابن عطاء

أن حممد بن : حدثين يزيد بن أيب حبيب: وقال ابن املبارك، عن حيىي بن أيوب قال. ل فقارك: عن الليث
  .كل فقار: عمرو حدثه

 باب من مل ير التشهد األول واجبا، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قام من - 62

  .الركعتني ومل يرجع

 عبد الرمحن بن هرمز، موىل حدثين: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان قال- 795
أن عبد اهللا بن حبينة، وهو من أزد شنوءة، وهو : موىل ربيعة بن احلارث: بين عبد املطلب، وقال مرة

  :حليف لبين عبد مناف، وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
، فقام الناس معه،  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى م الظهر، فقام يف الركعتني األوليني، مل جيلس

  .حىت إذا قضى الصالة، وانتظر الناس تسليمه، كرب وهو جالس، فسجد سجدتني قبل أن يسلم، مث سلم
]796 ،1166 ،1167 ،1173 ،6293[  

  .التشهد يف األوىل:  باب- 63

حدثنا بكر، عن جعفر بن ربيعة، عن األعرج، عن عبد اهللا بن :  حدثنا قتيبة بن سعيد قال- 796
  :بن حبينة قالمالك ا

 صلى بنا الرسول صلى اهللا عليه وسلم الظهر، فقام وعليه جلوس، فلما كان يف آخر صالته، سجد 
  .سجدتني وهو جالس

  ]795: ر[

  .التشهد يف اآلخرة:  باب- 64

  :قال عبد اهللا: حدثنا األعمش، عن شقيق بن سلمة قال:  حدثنا أبو نعيم قال- 797
السالم على جربيل ومكائيل، السالم على فالن : ى اهللا عليه وسلم قلنا كنا إذا صلينا خلف النيب صل

التحيات : إن اهللا هو السالم، فإذا صلى أحدكم فليقل: (وفالن، فالتفت إلينا رسول اهللا عليه وسلم فقال
هللا، والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا 
الصاحلني، فإنكم إذا قلتموها، أصابت كل عبد هللا صاحل يف السماء واألرض، أشهد أن ال إله إال اهللا، 

  ).واشهد أن حممدا عبده ورسوله



]800 ،1144 ،5876 ،5910 ،5969 ،6946[  

  .الدعاء قبل السالم:  باب- 65

بن الزبري، عن عائشة، أخربنا عروة : أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان قال- 798
  :زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته

اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو يف الصالة
بك من فتنة املسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة احمليا وفتنة املمات، اللهم إين أعوذ بك من املأمث 

إن الرجل إذا غرم، حدث فكذب، ووعد : (ما أكثر ما تستعيذ من املغرم؟ فقال: ل له قائلفقا). واملغرم
  ).فأخلف

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أن عائشة رضي اهللا عنها قالت: أخربين عروة: وعن الزهري قال
  .يستعيذ يف صالته من فتنة الدجال

]2267 ،6710[  
حدثنا الليث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن عبد اهللا :  حدثنا قتيبة بن سعيد قال- 799

  :بن عمرو، عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه
اللهم إين ظلمت : قل: (قال. علمين الدعاء أدعو به يف صاليت:  أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 عندك، وارمحين، إنك أنت الغفور نفسي ظلما كثريا، وال يغفر الذنوب إال أنت، فاغفر يل مغفرة من
  ).الرحيم
]5967 ،6953[  

  .ما يتخري من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب:  باب- 66

  :حدثين شقيق، عن عبد اهللا قال: حدثنا حيىي، عن األعمش:  حدثنا مسدد قال- 800
اده، السالم على فالن السالم على اهللا من عب:  كنا إذا كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صالة، قلنا

: ال تقولوا السالم على اهللا، فإن اهللا هو السالم، ولكن قولوا: (وفالن، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
التحيات هللا، والصلوات، والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد 

عبد يف السماء، أو بني السماء واألرض، أشهد أن الإله إال اهللا، اهللا الصاحلني، فإنكم إذا قلتم أصاب كل 
  ).وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، مث يتخري من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه

  ]797: ر[



  .من مل ميسح جبهته وأنفه حىت صلى:  باب- 67

با سعيد سألت أ: حدثنا هشام، عن حيىي، عن أيب سلمه قال:  حدثنا مسلم بن إبراهيم قال- 801
  :اخلدري فقال

  . رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسجد يف املاء والطني، حىت رأيت أثر الطني يف جبهته
  ]638: ر[

  .التسليم:  باب- 68

أن : حدثنا الزهري، عن هند بنت احلارث: حدثنا إبراهيم بن سعد:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 802
  :أم سلمة رضي اهللا عنها قالت

. لرسول صلى اهللا عليه وسلم إذا سلم، قام النساء حىت يقضي تسليمه، ومكث يسريا قبل أن يقوم كان ا
 أن مكثه لكي ينفذ النساء، قبل أن يدركهن من انصرف من - واهللا أعلم -فأرى : قال ابن شهاب

  .القوم
]812 ،828 ،832[  

  .يسلم حني يسلم اإلمام:  باب- 69

  .ستحب إذا سلم اإلمام، أن يسلم من خلفهي: وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما
أخربنا معمر، عن الزهري، عن حممود بن : أخربنا عبد اهللا قال:  حدثنا حبان بن موسى قال- 803

  :الربيع، عن عتبان قال
  . صلينا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسلمنا حني سلم

  ]414: ر[

  .بتسليم الصالةمن مل ير رد السالم على اإلمام، واكتفى :  باب- 70

أخربين حممود بن : أخربنا معمر، عن الزهري قال: أخربنا عبد اهللا قال:  حدثنا عبدان قال-  804
: الربيع، وزعم أنه عقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعقل جمة جمها من دلو كان يف دراهم، قال

  :مسعت عتبان بن مالك األنصاري، مث أحد بين سامل، قال
إين أنكرت بصري، إن السيول : قومي بين سامل، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت كنت أصلي ل

: حتول بيين وبني مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت يف بييت مكانا، حىت أختذة مسجدا، فقال
  ).أفعل إن شاء اهللا(



استأذن النيب صلى اهللا فغدا علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر معه، بعد ما اشتد النهار، ف
فأشار إليه من املكان الذي ). أين حتب أن أصلي من بيتك: (عليه وسلم فأذنت له، فلم جيلس حىت قال

  .أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا خلفه، مث سلم وسلمنا حني سلم
  ]414: ر[

  .الذكر بعد الصالة:  باب- 71

أخربين : أخربنا ابن جريج قال: ق قالحدثنا عبد الرزا:  حدثنا إسحق بن نصر قال- 805/806
  :أن ابن عباس رضي اهللا عنهما أخربه: أن أبا معبد، موىل ابن عباس، أخربه: عمرو

  . أن رفع الصوت بالذكر، حني ينصرف الناس من املكتوبة، كان على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .كنت أعلم إذا إنصرفوا بذلك إذا مسعته: وقال ابن عباس

أخربين أبو معبد، عن ابن عباس رضي اهللا : حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال- ) 806 (
  :عنهما قال

  . كنت أعرف انقضاء صالة النيب صلى ااهللا عليه وسلم بالتكبري
حدثنا معتمر، عن عبيد اهللا، عن مسي، عن أيب صاحل، عن أيب :  حدثنا حممد بن أيب بكر قال- 807

  : عنه قالهريرة رضي اهللا
ذهب أهل الدثور من األموال بالدرجارت العال :  جاء الفقراء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا

يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، وهلم فضل من أموال، حيجون ا ويعتمرون، : والنعيم املقيم
سبقكم، ومل يدرككم أحد أال أحدثكم بأمر إن أخذمت به، أدركتم من : (قال. وجياهدون ويتصدقون

بعدكم، وكنتم خري من أنتم بني ظهرانيه، إال من عمل مثله؟ تسبحون وحتمدون وتكربون، خلف كل 
نسبح ثالثا وثالثني، وحنمد ثالثا وثالثني، ونكرب أربعا : فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا). صالة، ثالثا وثالثني

واحلمد هللا، واهللا أكرب، حىت يكون منهن كلهن ثالثا تقول سبحان اهللا، : (وثالثني، فرجعت إليه، فقال
  ).وثالثني

]5970[  
حدثنا سفيان، عن عبد امللك بن عمري، عن وراد، كاتب املغرية :  حدثنا حممد بن يوسف قال-  808

  :أملى علي املغرية بن شعبة، يف كتاب إىل معاوية: بن شعبة، قال
ال إله إال اهللا وحده ال شرك له، له : (ر كل صالة مكتوبة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف دب
اللهم ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا . امللك، وله احلمد، وهو على كل شيء قدير



  ).اجلد منك اجلد
د اجل: وقال احلسن. وقال شعبة، عن عبد امللك، ذا، عن احلكم، عن القاسم بن خميمرة، عن وراد، ذا

  .غىن
  ]1407: ، وانظر6862، 6241، 6108، 5971[

  .يستقبل اإلمام الناس إذا سلم:  باب- 72

حدثنا أبو رجاء، عن مسرة بن : حدثنا جرير بن حازم قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل قال-  809
  :جندب قال

  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى صالة، أقبل علينا بوجهه
]1092 ،1320 ،1979 ،2638 ،3064 ،3176 ،4397 ،5745 ،6640[  

 حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن صاحل بن كيسان، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة - 810
  :بن مسعود، عن زيد بن خالد اجلهين أنه قال

يلة، فلما  صلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة الصبح باحلديبية، على إثر مساء كانت من الل
أصبح من : (اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا). هل تدرون ماذا قال ربكم: (انصرف، أقبل على الناس فقال

مطرنا بفضل اهللا ورمحته، فذلك مؤمن يب وكافر بالكوكب، وأما : عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال
  ).بنوء كذا وكذا، فذلك كافر يب ومؤمن بالكوكب: من قال

]991 ،3916 ،7064[  
  :أخربنا محيد، عن أنس قال: مسع يزيد قال:  حدثنا عبد اهللا- 811

 أخر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصالة ذات ليلة إىل شطر الليل، مث خرج علينا، فلما صلى أقبل 
  ).إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لن تزالوا يف صالة ما انتظرمت الصالة: (علينا بوجهه، فقال

  ]546: ر[

  .مكث اإلمام يف مصاله بعد السالم:  باب- 73

كان ابن عمر يصلي يف مكانه الذي صلى فيه : حدثنا شعبة، عن أيوب، عن نافع قال: وقال لنا آدم
  .ومل يصح). ال يتطوع اإلمام يف مكانه: (ويذكر عن أيب هريرة رفعه. وفعله القاسم. الفريضة
حدثنا الزهري، عن هند بنت احلارث، عن أم : سعدحدثنا إبراهيم بن :  حدثنا أبو الوليد- 812
  :سلمة

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا سلم، ميكث يف مكانه يسريا



  .فنرى، واهللا أعلم، لكي ينفذ من ينصرف من النساء: قال ابن شهاب
: إليه قالأن ابن شهاب كتب : أخربين جعفر بن ربيعة: أخربنا نافع بن يزيد قال: وقال ابن أيب مرمي

حدثتين هند بنت احلارث الفراسية، عن أم سلمة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكانت من 
كان يسلم، فينصرف النساء، فيدخلن بيون، من قبل أن ينصرف رسول اهللا صلى : صواحباا، قالت
قال عثمان بن و. أخربتين هند الفراسية: ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: وقال. اهللا عليه وسلم

أن هند بنت : أخربين الزهري: وقال الزبيدي. حدثتين هند الفراسية: أخربنا يونس، عن الزهري: عمر
احلارث القرشية أخربته، وكانت حتت معبد بن املقداد، وهو حليف بين زهرة، وكانت تدخل على 

وقال ابن أيب عتيق، . شيةحدثتين هند القر: وقال شعيب، عن الزهري. أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثه عن ابن شهاب، عن امرأة من : حدثين حيىي بن سعيد: وقال الليث. عن الزهري، عن هند الفراسية

  .حدثته عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قريش
  ]802: ر[

  .من صلى بالناس، فذكر حاجة فتخطاهم:  باب- 74

أخربين ابن أيب : ، عن عمر بن سعيد قالحدثنا عيسى بن يونس:  حدثنا حممد بن عبيد قال- 813
صليت وراء النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة العصر، فسلم مث قام مسرعا، : مليكة، عن عقبة قال

فتخطى رقاب الناس، إىل بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أم عجبوا 
  ).رهت أن حيبسين، فأمرت بقسمتهذكرت شيئا من ترب عندنا، فك: (من سرعته، فقال

]1163 ،1363 ،5919[  

  .االنفتال واالنصراف عن اليمني والشمال:  باب- 75

  .وكان أنس ينفتل عن ميينه وعن يساره، ويعيب على من يتوخى، أو من يعمد االنفتال عن ميينه
قال : سود قالحدثنا شعبة، عن سليمان، عن عمارة بن عمري، عن األ:  حدثنا أبو الوليد قال- 814
  :عبد اهللا

 ال جيعل أحدكم للشيطان شيئا من صالته، يرى أن حقا عليه أن ال ينصرف إال عن ميينه، لقد رأيت 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم كثريا ينصرف عن يساره

  .ما جاء يف الثوم الينء والبصل والكراث:  باب- 76

  ).البصل، من اجلوع أو غريه، فال يقربن مسجدنامن أكل الثوم أو : (وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم



  :حدثين نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما: حدثنا حيىي، عن عبيد اهللا قال:  حدثنا مسدد قال- 815
 فال يقربن -  يعين الثوم -من أكل من هذه الشجرة : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف غزوة خيرب

  ).مسجدنا
  ]3978: ر[

أخربين : أخربنا ابن جريج قال: حدثنا أبو عاصم قال:  حدثنا عبد اهللا بن حممد قال- 816/817
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: مسعت جابر بن عبد اهللا قال: عطاء قال

  ). فال يغشانا يف مساجدنا- يريد الثوم - من أكل من هذه الشجرة  (
  .إال نتنه:  خملد بن يزيد، عن ابن جريجوقال. ما أراه يعين إال نيئه: ما يعين به؟ قال: قلت
أن : زعم عطاء: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب:  حدثنا سعيد بن عفري قال- ) 817 (

  :أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: جابر بن عبد اهللا زعم
لنيب صلى اهللا عليه وأن ا). فلعتزل مسجدنا، وليقعد يف بيته: (أو قال). من أكل ثوما أو بصال فليعتزلنا (

: وسلم أيت بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد هلا رحيا، فسأل فأخرب مبا فيها من البقول، فقال
  ).كل فإين أناجي من ال تناجي: (إىل بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال). قربوها(

 فيه خضرات، ومل يذكر يعين طبقا،: أيت ببدر، قال ابن وهب: وقال أمحد بن صاحل، عن ابن وهب
  .هو من قول الزهري، أو يف احلديث: قصة القدر، فال أدري: الليث، وأبو صفوان، عن يونس

  .وهو يثبت قول يونس: وقال أمحد بن صاحل، بعد حديث يونس، عن ابن شهاب
]5137 ،6926[  

  :سأل رجل أنسا: حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز قال:  حدثنا أبو معمر قال- 818
من أكل :(قال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  ما مسعت نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر يف الثوم؟ فقال

  ).ال يصلني معنا: (أو). من هذه الشجرة فال يقربنا
]5136[  

وضوء الصبيان، ومىت جيب عليهم الغسل والطهور، وحضورهم اجلماعة :  باب- 77

  .والعيدين واجلنائز، وصفوفهم

مسعت : مسعت سليمان الشيباين قال: حدثنا شعبة قال: حدثين غندر قال: حدثنا ابن املثىن قال -  819
  :الشعيب قال

يا أبا عمرو، : فقلت.  أخربين من مر مع النيب صلى اهللا عليه وسلم على قرب منبوذ، فأمهم وصفوا عليه



  .ابن عباس: من حدثك؟ فقال
]1190 ،1256 ،1258 ،1259 ،1262 ،1271 ،1275.[  

حدثين صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، : حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال-  820
  :عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).الغسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم (
]839 ،840 ،855 ،2522[  

أخربين كريب، عن ابن عباس : عمرو قالأخربنا سفيان، عن :  حدثنا علي بن عبد اهللا قال-  821
  :رضي اهللا عنهما قال

 بت عند خاليت ميمونة ليلة، فنام النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما كان يف بعض الليل، قام رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم، فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، خيففه عمرو ويقلله جدا، مث قام يصلي، 

 توضأ، مث جئت فقمت عن يساره، فحولين فجعلين عن ميينه، مث صلى ما شاء فقمت فتوضأت حنوا مما
قلنا . اهللا، مث اضطجع، فنام حىت نفخ، فأتاه املنادي يأذنه بالصالة، فقام معه إىل الصالة، فصلى ومل يتوضأ

عت عبيد مس: إن النيب صلى اهللا عليه وسلم تنام عينيه وال ينام قلبه؟ قال عمرو: إن ناسا يقولون: لعمرو
  .}إين أرى يف املنام أين أذحبك{: إن رؤيا األنبياء وحي، مث قرأ: بن عمري يقول

  ]117: ر[
  :حدثين مالك، عن إسحق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أنس بن مالك:  حدثنا إمساعيل قال- 822

قوموا فألصلي ( أن جدته مليكة دعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، فقال 
فقمت إىل حصري لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته مباء، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه ). بكم

  .وسلم واليتيم معي، والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتني
  ]373: ر[

 حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبه، عن - 823
  :بن عباس رضي اهللا عنهما أنه قالا

 أقبلت راكبا على محار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت االحتالم، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي 
مبىن إىل غري جدار، فمررت بني يدي بعض الصف، فرتلت وأرسلت األتان ترتع، ودخلت يف الصف، 

  .فلم ينكر ذلك علي أحد
  ]76: ر[

أن عائشة : أخربين عروة بن الزبري: أخربنا شعيب، عن الزهري قال: ليمان قال حدثنا أبو ا- 824



  .أعتم النيب صلى اهللا عليه وسلم: قالت
  :حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: حدثنا عبد األعلى: وقال عياش

قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول : ر أعتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف العشاء، حىت ناداه عم
ومل يكن ). إنه ليس أحد من أهل األرض يصلي هذه الصالة غريكم: (اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .أحد يومئذ يصلي غري أهل املدينة

  ]541: ر[
: حدثنا عبد الرمحن  بن عابس: حدثنا سفيان: حدثنا حيىي قال:  حدثنا عمرو بن علي قال- 825
  :ابن عباس رضي اهللا عنهمامسعت 

نعم، ولوال مكاين منه ما : شهدت اخلروج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال:  قال له رجل
شهدته، يعين من صغره، أتى العلم الذي عند دار كثري بن الصلت، مث خطب، مث أتى النساء فوعظهن، 

لقها، تلقي يف ثوب بالل، مث أتى هو وذكرهن، وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت املرأة وي بيدها إىل ح
  .وبالل البيت

  ]98:ر[

  .خروج النساء إىل املساجد بالليل والغلس:  باب- 78

أخربين عروة بن الزبري، عن عائشة : أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان قال- 826
  :رضي اهللا عنها قالت

نام النساء والصبيان، فخرج النيب صلى : ىت ناداه عمر أعتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعتمة، ح
وال يصلى يومئذ إال باملدينة، وكانوا ). ما ينتظرها أحد غريكم من أهل األرض: (اهللا عليه وسلم فقال

  .يصلون العتمة فيما بني أن يغيب الشفق إىل ثلث الليل األول
  ]541: ر[

مل بن عبد اهللا، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما،  حدثنا عبيد اهللا بن موسى، عن حنظلة، عن سا- 827
  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إىل املسجد فأذنوا هلن (
  .تابعه شعبة، عن األعمش، عن جماهد، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

]835 ،857 ،858 ،4940[  



  .مام العاملانتظار الناس قيام اإل:  باب- 79

حدثتين هند : أخربنا يونس، عن الزهري قال: حدثنا عثمان بن عمر:  حدثنا عبد اهللا بن حممد-  828
  :بنت احلارث

أن النساء يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  أن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربا
 اهللا عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء كن إذا سلمن من املكتوبة قمن، وثبت رسول اهللا صلى
  .اهللا، فإذا قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام الرجال

  ]802: ر[
أخربنا مالك، : وحدثنا عبد اهللا بن يوسف قال). ح( حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك - 829

  :عن حيىي بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرمحن، عن عائشة قالت
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلفعات مبروطهن، ما يعرفن  إن كان 
  .من الغلس

  ]365: ر[
حدثين حيىي بن أيب كثري، عن عبد : أخربنا األوزاعي: حدثنا بشر:  حدثنا حممد بن مسكني قال-  830

  :ليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا ع: اهللا بن أيب قتادة األنصاري، عن أبيه قال
إين ألقوم إىل الصالة، وأنا أريد أن أطول فيها، فأمسع بكاء الصيب، فأجتوز يف صاليت، كراهية أن أشق  (

  ).على أمه
  ]675: ر[

أخربنا مالك، عن حيىي بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة رضي :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 831
  :اهللا عنها قالت

قلت . عليه وسلم ما أحدث النساء، ملنعهن كما منعت نساء بين إسرائيل لو أدرك رسول اهللا صلى اهللا 
  .نعم: أو منعن؟ قالت: لعمرة

  .صالة النساء خلف الرجال:  باب- 80

حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن هند بنت احلارث، عن أم :  حدثنا حيىي بن قزعة قال- 832
  :سلمة رضي اهللا عنها قالت
 اهللا عليه وسلم إذا سلم، قام النساء حني يقضي تسليمه، وميكث هو يف مقامه  كان رسول اهللا صلى
 أن ذلك كان لكي ينصرف النساء، قبل أن يدركهن أحد - واهللا أعلم - نرى : قال. يسريا قبل أن يقوم



  .من الرجال
  ]802: ر[

  :حدثنا ابن عيينة، عن إسحق، عن أنس رضي اهللا عنه قال:  حدثنا أبو نعيم قال- 833
  . صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه، وأم سليم خلفنا

  ]373: ر[

  .سرعة انصراف النساء من الصبح، وقلة مقامهن يف املسجد:  باب- 81

حدثنا فليح، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن : حدثنا سعيد بن منصور:  حدثنا حيىي بن موسى- 834
  :ي اهللا عنهاأبيه، عن عائشة رض

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، فينصرفن نساء املؤمنني، ال يعرفن من 
  .الغلس، أو ال يعرفن بعضهن بعضا

  ]365: ر[

  .استئذان املرأة زوجها باخلروج إىل املسجد:  باب- 82

مل بن عبد اهللا، عن أبيه، حدثنا يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري، عن سا:  حدثنا مسدد- 835
  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).إذا استأذنت امرأة أحدكم فال مينعها (
  ].827: ر[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   كتاب اجلمعة- 17
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .فرض اجلمعة:  باب- 1

اهللا وذروا البيع ذلكم خري لكم إن إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر {: لقول اهللا تعاىل
  /.9: اجلمعة/} كنتم تعلمون

أن عبد الرمحن بن هرمز األعرج، : حدثنا أبو الزناد: أخربنا شعيب قال:  حدثنا أبو اليمان قال-  836
أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه: موىل ربيعة بن احلارث، حدثه

  :يقول
حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة، بيد أم أتوا الكتاب من قبلنا، مث هذا يومهم الذي فرض عليهم ( 



  ).اليهود غدا والنصارى بعد غد: فاختلفوا فيه، فهدانا اهللا، فالناس لنا فيه تبع
  ]6630، 236: ، وانظر7057، 3298، 856[

يوم اجلمعة، أو على فضل الغسل يوم اجلمعة، وهل على الصيب شهود :  باب- 2

  .النساء

: أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 837
  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل (
]854 ،877[  

 عن مالك، عن الزهري، عن سامل بن أخربنا جويرية،:  حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء قال- 838
  :عبد اهللا بن عمر، عن ابن عمر، رضي اهللا عنهما

 أن عمر بن اخلطاب، بينما هو قائم يف اخلطبة يوم اجلمعة، إذا دخل رجل من املهاجرين األولني من 
لي إين شغلت، فلم انقلب إىل أه: أية ساعة هذه؟ قال: أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فناداه عمر

والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال. حىت مسعت التأذين، فلم أزد أن توضأت
  .وسلم كان يأمر بالغسل

]842[  
أخربنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 839

  : عليه وسلم قالأن الرسول صلى اهللا: أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه
  ).غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم (
  ]820: ر[

  .الطيب للجمعة:  باب- 3

: حدثنا شعبة، عن أيب بكر بن املنكدرقال: حدثنا حرمي بن عمارة قال:  حدثنا علي قال- 840
ه أشهد على رسول اهللا صلى اهللا علي: أشهد على أيب سعيد قال: حدثين عمرو بن سليم األنصاري قال

  :وسلم قال
  ).الغسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم، وأن يسنت، أن ميس طيبا إن وجد (

أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما االستنان والطيب فاهللا أعلم، أواجب هو أم ال؟ ولكن : قال عمرو



  .هكذا يف احلديث
نه بكري بن األشج وسعيد بن هو أخو حممد بن املنكدر، ومل يسم أبو بكر هذا، رواه ع: قال أبو عبد اهللا
  .وكان حممد بن املنكدر يكىن بأيب بكر وأيب عبد اهللا. أيب هالل وعدة

  ]820: ر[
  

  .فضل اجلمعة:  باب- 4

أخربنا مالك، عن مسي، موىل أيب بكر بن عبد الرمحن، عن أيب :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال-  841
  :سول اهللا قالأن ر: صاحل السمان، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة مث راح، فكأمنا قرب بدنة، ومن راح يف الساعة الثانية، فكأمنا قرب  (
بقرة، ومن راح يف الثالثة، فكأمنا قرب كبشا أقرن، ومن راح يف الساعة الرابعة، فكأمنا قرب دجاجة، 

  ). اإلمام حضرت املالئكة يستمعون الذكرومن راح يف الساعة اخلامسة، فكأمنا قرب بيضة، فإذا خرج
]887 ،3039[  

  :حدثنا شيبان، عن حيىي، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة:  حدثنا أبو نعيم قال- 842
مل حتتبسون عن :  أن عمر رضي اهللا عنه، بينما هو خيطب يوم اجلمعة، إذ دخل رجل، فقال عمر

: أمل تسمعوا النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: ، فقالما هو إال مسعت النداء توضأت: الصالة؟ فقال الرجل
  ).إذا راح أحدكم إىل اجلمعة فليغتسل(
  ]838: ر[

  .الدهن للجمعة:  باب- 5

أخربين أيب، عن ابن وديعة، عن : حدثنا ابن أيب ذئب، عن سعيد املقربي قال:  حدثنا آدم قال-  843
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: سلمان الفارسي قال

ال يغتسل رجل يوم اجلمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو ميس من طيب بيته، مث  (
خيرج فال يفرق بني اثنني، مث يصلي ما كتب له، مث ينصت إذا تكلم اإلمام، إال غفر له ما بينه وبني 

  ).اجلمعة األخرى
]868[  
  

: قلت البن عباس: قال طاوس: لزهريأخربنا شعيب، عن ا:  حدثنا أبو اليمان قال- 845/ 844



  :ذكروا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
أما : قال ابن عباس). اغتسلوا يوم اجلمعة واغسلوا رؤسكم، وإن مل تكونوا جنبا، وأصيبوا من الطيب (

  .الغسل فنعم، وأما الطيب فال أدري
  
أخربين إبراهيم بن : ج أخربهم قالأن ابن جري: أخربنا هشام:  حدثنا إبراهيم بن موسى قال-) 845(

  :ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
أميس طيبا أو دهنا، إن :  أنه ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الغسل يوم اجلمعة، فقلت البن عباس

  .ال أعلمه: كان عند أهله؟ فقال

  .يلبس أحسن ما جيد:  باب- 6

  :أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر: سف قال حدثنا عبد اهللا بن يو- 846
يا رسول اهللا، لو اشتريت هذه، فلبستها :  أن عمر بن اخلطاب رأى حلة سرياء عند باب املسجد، فقال

إمنا يلبس هذه من ال خالق : (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يوم اجلمعة، وللوفد إذا قدموا عليك
اءت رسول ااهللا صلى اهللا عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن اخلطاب رضي اهللا مث ج). له يف اآلخرة

يا رسول اهللا، كسوتنيها وقد قلت يف حلة عطارد ما قلت؟ قال رسول اهللا : عنه منها حلة، فقال عمر
فكساها عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أخا له مبكة ). إين مل أكسكها لتلبسها: (صلى اهللا عليه وسلم

  .ركامش
]906 ،1998 ،2470 ،2476 ،2889 ،5503 ،5636 ،5731[  

  .السواك يوم اجلمعة:  باب- 7

  ).يسنت: (وقال أبو سعيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]840: ر[

أخربنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 847
  :لى اهللا عليه وسلم قالأن رسول اهللا ص: رضي اهللا عنه

  ).لوال أن أشق على أميت، أو على الناس ألمرم بالسواك مع كل صالة (
]6813[  

: حدثنا أنس قال: حدثنا شعيب بن احلبحاب: حدثنا عبد الوارث قال:  حدثنا أبو معمر قال- 848
  :رسول اهللا صلى ااهللا عليه وسلم: قال



  ).أكثرت عليكم يف السواك (
أخربنا سفيان، عن منصور وحصني، عن أيب وائل، عن حذيفة : حممد بن كثري قال حدثنا -  849
  :قال

  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه
  ]242: ر[

  .من تسوك بسواك غريه:  باب- 8

أخربين أيب، عن : قال هشام بن عروة: حدثين سليمان بن بالل قال:  حدثنا إمساعيل قال-  850
  :ئشة رضي اهللا عنها قالتعا

 دخل عبد الرمحن بن أيب بكر، ومعه سواك يسنت به، فنظر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت 
أعطين هذا السواك يا عبد الرمحن، فأعطانيه، فقصمته، مث مضغته، فأعطيته رسول اهللا صلى اهللا عليه : له

  .وسلم فاسنت به، وهو مستسند إىل صدري
]1323 ،2933 ،3564 ،4174 ،4181 ،4184 - 4186 ،4919 ،

6145[  

  .ما يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة:  باب- 9

حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عبد الرمحن، هو ابن هرمز، عن :  حدثنا أبو نعيم قال-  851
  :أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

هل أتى {: السجدة، و. }آمل ترتيل{:  صالة الفجر كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف اجلمعة، يف
  .}على اإلنسان

]1018[  

  .اجلمعة يف القرى واملدن:  باب- 10

حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أيب : حدثنا أبو عامر العقدي قال:  حدثنا حممد بن املثىن قال-  852
  :مجرة الضبعي، عن ابن عباس أنه قال

سجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف مسجد عبد القيس،  إن أول مجعة مجعت، بعد مجعة يف م
  .جبواثى من البحرين

]4113[  



أخربنا سامل : أخربنا يونس، عن الزهري قال: أخربنا عبد اهللا قال:  حدثنا بشر بن حممد قال- 853
  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بن عبد اهللا، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما

  ).عكلكم را (
هل ترى : كتب زريق بن حكيم إىل ابن شهاب، وأنا معه يومئذ بوادي القرى: قال يونس: وزاد الليث

أن أمجع؟ وزريق عامل على األرض يعملها، وفيها مجاعة من السودان وغريهم، وزريق يومئذ على أيلة، 
مسعت :  بن عمر يقولأن عبد اهللا: أن ساملا حدثه: فكتب ابن شهاب، وأنا أمسع، يأمره أن جيمع، خيربه

كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، اإلمام راع ومسؤول : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
عن رعيته، والرجل راع يف أهله وهو مسؤول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن 

والرجل راع يف : ( قد قالوحسبت أن: قال). رعيتها، واخلادم راع يف مال سيده ومسؤول عن رعيته
  ).مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته

]2278 ،2416 ،2419 ،2600 ،4892 ،4904 ،6719[  
  

  .هل على من مل يشهد اجلمعة غسل، من النساء والصبيان وغريهم:  باب- 11

  .إمنا الغسل على من جتب عليه اجلمعة: ابن عمر: وقال
أنه مسع عبد : حدثين سامل بن عبد اهللا: أخربنا شعيب، عن الزهري قال: ليمان قال حدثنا أبو ا- 854

  :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يقول
  ).من جاء منكم اجلمعة فليغتسل (
  ]837: ر[

 يسار، عن أيب  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن- 855
  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: سعيد اخلدري رضي اهللا عنه

  ).غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم (
  ]820:ر[

حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن أيب هريرة : حدثنا وهيب قال:  حدثنا مسلم بن إبراهيم قال-  856
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال: قال
آلخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي حنن ا (

حق على كل مسلم، أن : (مث قال. فسكت). اختلفوا فيه، فهدانا اهللا، فغدا لليهود، وبعد غد للنصارى



  ).يغتسل يف كل سبعة أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده
هللا : (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: عن طاوس، عن أيب هريرة قالرواه أبان بن صاحل، عن جماهد، 

  ).تعاىل على كل مسلم حق، أن يغتسل يف كل سبعة أيام يوما
  ]836: ر[
  

حدثنا ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن جماهد، : حدثنا شبابة:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 857/858
  :لعن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قا

  ).ائذنوا للنساء بالليل إىل املساجد (
حدثنا عبيد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن : حدثنا أبو أسامة:  حدثنا يوسف بن موسى-) 858 (

  :عمر قال
مل خترجني، وقد :  كانت امرأة لعمر، تشهد صالة الصبح والعشاء يف اجلماعة يف املسجد، فقيل هلا

مينعه قول رسول اهللا صلى اهللا عليه : وما مينعه أن ينهاين؟ قال: لتتعلمني أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قا
  ).ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا: (وسلم
  ]827: ر[
  

  .الرخصة إن مل حيضر اجلمعة يف املطر:  باب- 12

حدثنا : أخربين عبد احلميد، صاحب الزيادي، قال: حدثنا إمساعيل قال:  حدثنا مسدد قال-  859
  :احلارث، ابن عم حممد بن سريينعبد اهللا بن 

أشهد أن حممدا رسول اهللا، فال تقل حي على الصالة، قل : إذا قلت:  قال ابن عباس ملؤذنه يف يوم مطري
فعله من هو خري مين، إن اجلمعة عزمة، وإين كرهت أن : فكأن الناس استنكروا، قال. صلوا يف بيوتكم

  .أحرجكم، فتمشون يف الطني والدحض
  ]591: ر[

  .من أين تؤتى اجلمعة، وعلى من جتب:  باب- 13

  /.9: اجلمعة. /}إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة{: لقول اهللا جل وعز
إذا كنت يف قرية جامعة، فنودي بالصالة من يوم اجلمعة، فحق عليك أن تشهدها، مسعت : وقال عطاء

  .النداء أو مل تسمعه



  .ع وأحيانا ال جيمع، وهو بالزاوية على فرسخنيوكان أنس رضي اهللا عنه يف قصره، أحيانا جيم
أخربين عمرو بن احلارث، عن عبيد اهللا بن : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال:  حدثنا أمحد قال-  860
أن حممد بن أيب جعفر بن الزبري حدثه، عن عروة بن الزبري، عن عائشة زوج النيب صلى اهللا : أيب جعفر

  :عليه وسلم قالت
بون يوم اجلمعة من منازهلم والعوايل، فيأتون يف الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج  كان الناس ينتا

منهم العرق، فأتى رسول ااهللا صلى اهللا عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النيب صلىاهللا عليه 
  ).لو أنكم تطهرمت ليومكم هذا: (وسلم

  .وقت اجلمعة إذا زالت الشمس:  باب- 14

  .عن عمر، وعلي، والنعمان بن بشري، وعمرو بن حريث، رضي اهللا عنهموكذلك يروى 
  :أخربنا حيىي بن سعيد: أخربنا عبد اهللا قال:  حدثنا عبدان قال- 861

  :قالت عائشة رضي اهللا عنها:  أنه سأل عمرة عن الغسل يوم اجلمعة، فقالت
  ).لو اغتسلتم: (يئتهم، فقيل هلمكان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إىل اجلمعة راحوا يف ه

]1965[  
حدثنا فليح بن سليمان، عن عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان :  حدثنا سريج بن النعمان قال-  862

  :التيمي، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه
  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي اجلمعة حني متيل الشمس

  :أخربنا محيد، عن أنس قال:  اهللا قالأخربنا عبد:  حدثنا عبدان قال- 863
  . كنا نبكر باجلمعة، ونقيل بعد اجلمعة

]898[  

  .إذا اشتد احلر يوم اجلمعة:  باب- 15

حدثنا أبو خلدة، هو : حدثنا حرمي بن عمارة قال:  حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي قال- 864
  :مسعت أنس بن مالك يقول: خالد بن دينار، قال
  .ى ااهللا عليه وسلم إذا اشتد الربد بكر بالصالة، وإذا اشتد احلر أبرد بالصالة، يعين اجلمعة كان النيب صل

  .بالصالة، ومل يذكر اجلمعة: أخربنا أبو خالدة فقال: قال يونس بن بكري
كيف : صلى بنا أمري اجلمعة، مث قال ألنس رضي اهللا عنه: حدثنا أبو خلدة قال: بشر بن ثابت: وقال

  .لى اهللا عليه وسلم يصلي الظهر؟كان النيب ص



  .املشي إىل اجلمعة:  باب- 16

  /.9: اجلمعة/} فاسعوا إىل ذكر اهللا{: وقول اهللا جل ذكره
  /.19: اإلسراء/} وسعى هلا سعيها{: السعي العمل والذهاب، لقوله تعاىل: ومن قال

وقال إبراهيم . ناعات كلهاحترم الص: عطاء: وقال. حيرم البيع حينئذ: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما
  .إذا أذن املؤذن يوم اجلمعة، وهو مسافر، فعليه أن يشهد: بن سعد، عن الزهري

حدثنا : حدثنا يزيد بن أيب مرمي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال- 865
  :عباية بن رفاعة قال

من اغربت : (عت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقولمس:  أدركين أبو عبس، وأنا أذهب إىل اجلمعة، فقال
  ).قدماه يف سبيل اهللا حرمه اهللا على النار

]2656[  
قال الزهري، عن سعيد وأيب سلمة، عن أيب هريرة رضي : حدثنا ابن أيب ذئب:  حدثنا آدم قال- 866

  .اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
أن أبا هريرة : أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن: عن الزهري قالأخربنا شعيب، : وحدثنا أبو اليمان قال

  :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال
إذا أقيمت الصالة فال تأتوها تسعون، وأتوها متشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم (

  ).فأمتوا
  ]610: ر[

حدثنا علي بن املبارك، عن حيىي بن أيب كثري، : يبة قالحدثنا أبو قت:  حدثنا عمرو بن علي قال- 867
  :عن عبد اهللا بن أيب قتادة، ال أعلمه إال عن أبيه، عن االنيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).ال تقموا حىت تروين وعليكم السكينة (
  ]611: ر[

  .ال يفرق بني اثنني يوم اجلمعة:  باب- 17

أخربنا ابن أيب ذئب، عن سعيد املقربي، عن أبيه، عن : هللا قالأخربنا عبد ا:  حدثنا عبدان قال- 868
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن وديعة، عن سلمان الفارسي قال

من اغتسل يوم اجلمعة، وتطهر مبا استطاع من طهر، مث ادهن أو مس من طيب، مث راح فلم يفرق بني  (
  )أنصت، غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرىاثنني، فصلى ما كتب له، مث إذا خرج اإلمام 



  ]843: ر[

  .ال يقيم الرجل أخاه يوم اجلمعة ويقعد يف مكانه:  باب- 18

مسعت : مسعت نافعا يقول: أخربنا ابن جريج قال: أخربنا خملد بن يزيد قال:  حدثنا حممد قال-  869
  :ابن عمر رضي اهللا عنهما يقول
: اجلمعة؟ قال: قلت لنافع. ن يقيم الرجل أخاه من مقعده وجيلس فيه ى النيب صلى اهللا عليه وسلم أ

  .اجلمعة وغريها
]5914 ،5915[  

  .األذان يوم اجلمعة:  باب- 19

  :حدثنا ابن أيب ذئب، عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال:  حدثنا آدم قال- 870
 النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر  كان النداء يوم اجلمعة، أوله إذا جلس اإلمام على املنرب، على عهد

  .وعمر رضي اهللا عنهما، فلما كان عثمان رضي اهللا عنه، وكثر الناس، زاد النداء الثالث على الزوراء
]871 ،873 ،874[  

  .املؤذن الواحد يوم اجلمعة:  باب- 20

عن السائب بن حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون، عن الزهري، :  حدثنا أبو نعيم قال- 871
  :يزيد

 أن الذي زاد التأذين الثالث يوم اجلمعة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، حني كثر أهل املدينة، ومل يكن 
  .للنيب صلى اهللا عليه وسلم مؤذن غري واحد، وكان التأذين يوم اجلمعة حني جيلس اإلمام، يعين على املنرب

  ]870:ر[

  .ا مسع النداءيؤذن اإلمام على املنرب إذ:  باب- 21

أخربنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، عن : أخربنا عبد اهللا قال:  حدثنا ابن مقاتل قال- 872
  :أيب أمامة بن سهل بن حنيف قال

: اهللا أكرب اهللا أكرب، قال معاوية:  مسعت معاوية بن أيب سفيان، وهو جالس على املنرب، أذن املؤذن، قال
أشهد أن حممدا رسول اهللا، : وأنا، فقال: أشهد أن ال إله إال اهللا، فقال معاوية: لاهللا أكرب اهللا أكرب، قا

يا أيها الناس، إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وأنا، فلما أن قضى التأذين، قال: فقال معاوية
  .على هذا الس، حني أذن املؤذن، يقول ما مسعتم مين من مقاليت



  ]587: ر[

  .اجللوس على املنرب عند التأذين:  باب- 22

أن السائب بن يزيد : حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب:  حدثنا حيىي بن بكر قال- 873
  :أخربه

 أن التأذين الثاين يوم اجلمعة، أمر به عثمان، حني كثر أهل املسجد، كان التأذين يوم اجلمعة حني جيلس 
  .اإلمام
  ]870: ر[

  .اخلطبةالتأذين عند :  باب- 23

مسعت : أخربنا يونس، عن الزهري قال: أخربنا عبد اهللا قال:  حدثنا حممد بن مقاتل قال- 874
  :السائب بن يزيد يقول

 إن األذان يوم اجلمعة، كان أوله حني جيلس اإلمام يوم اجلمعة على املنرب، يف عهد رسول اهللا صلى اهللا 
كان يف خالفة عثمان رضي اهللا عنه، وكثروا، أمر عليه وسلم وأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما، فلما 

  .عثمان يوم اجلمعة باألذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت األمر على ذلك
  ]870: ر[

  .اخلطبة على املنرب:  باب- 24

  .خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم على املنرب: وقال أنس رضي اهللا عنه
  ] ومواضعه93: ر[

حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن عبد القاري : ن سعيد قال حدثنا قتيبة ب- 875
  :حدثنا أبو حازم بن دينار: القرشي اإلسكندراين قال

واهللا إين :  أن رجاال أتو سهل بن سعد الساعدي، وقد امتروا يف املنرب مم عوده، فسألوه عن ذلك، فقال
ول يوم جلس عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أرسل ألعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع، وأ

مري غالمك النجار، أن يعمل يل : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل فالنة، امرأة قد مساها سهل
فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، مث جاء ا، فأرسلت إىل رسول ). أعوادا، أجلس عليهن إذا كلمت الناس

سلم، فأمر ا فوضعت ها هنا، مث رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى عليها اهللا صلى اهللا عليه و
وكرب وهو عليها، مث ركع وهو عليها، مث نزل القهقرى، فسجد يف أصل املنرب مث عاد، فلما فرغ أقبل 



  ]370: ر).[أيها الناس، إمنا صنعت هذا لتأمتوا ولتعلموا صاليت: (على الناس فقال
أخربين : أخربين حيىي بن سعيد قال: حدثنا حممد بن جعفر قال: يد بن أيب مرمي قال حدثنا سع- 876
  :أنه مسع جابر بن عبد اهللا قال: ابن أنس

 كان جذع يقوم إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما وضع له املنرب، مسعنا للجذع مثل أصوات العشار، 
  .حىت نزل النيب صلى اهللا عليه وسلم فوضع يده عليه

  .أنه مسع جابرا: أخربين حفص بن عبيد اهللا بن أنس: قال سليمان، عن حيىي
  ]438: ر[

مسعت النيب صلى : حدثنا ابن أيب ذئب، عن الزهري عن سامل، عن أبيه قال:  حدثنا آدم قال- 877
  :اهللا عليه وسلم خيطب على املنرب، فقال

  ).من جاء إىل اجلمعة فليغتسل (
  ]837: ر[

  .طبة قائمااخل:  باب- 25

  .بينما النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب قائما: وقال أنس
  ] ومواضعه890: ر[

حدثنا عبيد اهللا، عن : حدثنا خالد بن احلارث قال:  حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري قال-  878
  :نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

  .د، مث يقوم، كما تفعلون اآلن كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب قائما، مث يقع
]886[  

  .يستقبل اإلمام القوم، واستقبال الناس اإلمام إذا خطب:  باب- 26

  .واستقبل ابن عمر وأنس رضي اهللا عنهم اإلمام
حدثنا عطاء بن : حدثنا هشام، عن حيىي، عن هالل بن أيب ميمونة:  حدثنا معاذ بن فضالة قال- 879
  :ري قالأنه مسع أبا سعيد اخلد: يسار

  . إن النيب صلى اهللا عليه وسلم جلس ذات يوم على املنرب، وجلسنا حوله
]1396 ،2687 ،6063[  



  .أما بعد: من قال يف اخلطبة بعد الثناء:  باب- 27

  .رواه عكرمة، عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]885: ر[

أخربتين فاطمة بنت املنذر، :  عروة قالحدثنا هشام بن: حدثنا أبو أسامة قال:  وقال حممود-  880
  :عن أمساء بنت أيب بكر قالت

ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إىل السماء، :  دخلت على عائشة رضي اهللا عنها، والناس يصلون، قلت
فأطال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جدا حىت جتالين : أي نعم، قالت: آية؟ فأشارت برأسها: فقلت

جنيب قربة فيها ماء، ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول اهللا صلى الغشي، وإىل 
: قالت). أما بعد: (اهللا عليه وسلم وقد جتلت الشمس، فخطب الناس، ومحد اهللا مبا هو أهله، مث قال

ما من شيء : (قال: ما قال؟ قالت: ولغط نسوة من األنصار، فانكفأت إليهن ألسكتهن، فقلت لعائشة
أكن أريته إال قد رأيته يف مقامي هذا، حىت اجلنة والنار، وإنه قد أوحي إيل أنكم تفتنون يف القبور، مل 
ما علمك ذا الرجل؟ فأما املؤمن، :  فتنة املسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له-  أو قريبا من - مثل 

وسلم، جاءنا بالبينات هو رسول اهللا، هو حممد صلى اهللا عليه : أو قال املوقن، شك هشام، فيقول
من صاحلا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به، وأما املنافق، : واهلدى، فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له

ال أدري، مسعت الناس يقولون : ما علمك ذا الرجل؟ فيقول: أو قال املرتاب، شك هشام، فيقال له
  ).شيئا فقلته
  .يته، غري أا ذكرت ما يغلظ عليهفلقد قالت يل فاطمة فأوع: قال هشام

  ]86: ر[
: مسعت احلسن يقول: حدثنا أبو عاصم، عن جرير بن حازم قال:  حدثنا حممد بن معمر قال- 881

  :حدثنا عمرو بن تغلب
 أن الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيت مبال، أو بسيب، فقسمه، فأعطى رجاال وترك رجاال، فبلغه أن 

أما بعد، فواهللا إين ألعطي الرجال وأدع الرجال، : (فحمد اهللا مث أثىن عليه، مث قالالذين ترك عتبوا، 
والذي أدع أحب إيل من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما ملا أرى يف قلوم من اجلزع واهللع، وأكل 

 بكلمة فواهللا ما أحب أن يل). أقواما إىل ما جعل اهللا يف قلوم من الغىن واخلري، فيهم عمرو بن تغلب
  .تابعه يونس. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محر النعم

]2976 ،7097[  



أن : أخربين عروة: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال:  حدثنا حيىي بن بكري قال-  882
  :عائشة أخربته

ل  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل، فصلى يف املسجد، فصلى رجا
بصالته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل 
املسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلوا بصالته، فلما كانت الليلة الرابعة، 

أما : (ناس فتشهد، مث قالعجز املسجد عن أهله، حىت خرج لصالة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على ال
  .تابعه يونس). بعد، فإنه مل خيف علي مكانكم، لكين خشيت أن تفرض عليكم، فتعجزوا عنها

  ]696: ر[
أخربين عروة، عن أيب محيد الساعدي : أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان قال-  883
  :أنه أخربه

: بعد الصالة، فتشهد وأثىن على اهللا مبا هو أهله، مث قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام عشية 
  ).أما بعد(

أما : (تابعه أبو معاوية وأبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن أيب محيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).أما بعد: (تابعه العدين، عن سفيان، يف). بعد
]1429 ،2457 ،6260 ،6578 ،6753 ،6772[  

حدثين علي بن حسني، عن املسور : أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  أبو اليمان قال حدثنا- 884
  :بن خمرمة قال

  ).أما بعد: ( قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسمعته حني تشهد يقول
  .تابعه الزبيدي عن الزهري

]2943 ،3510 ،3523 ،3556 ،4932 ،4974[  
حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي اهللا :  ابن الغسيل قالحدثنا:  حدثنا امساعيل بن أبان قال- 885

  :عنهما قال
 صعد النيب صلى اهللا عليه وسلم املنرب، وكان آخر جملس جلسه، متعطفا ملحفة على منكبيه، قد عصب 

أما بعد، فإن : (فثابوا إليه، مث قال). أيها الناس إيل: (رأسه بعصابة دمسة، فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال
 احلي من األنصار، يقلون ويكثر الناس، فمن ويل شيئا من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم، فاستطاع هذا

  ).أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا، فليقبل من حمسنهم ويتجاوز عن مسيئهم
]3429 ،3589[  



  .القعدة بني اخلطبتني يوم اجلمعة:  باب- 28

  :حدثنا عبيد اهللا، عن نافع، عن عبد اهللا قال: ل قالحدثنا بشر بن املفض:  حدثنا مسدد قال- 886
  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب خطبتني يقعد بينهما

  ]878: ر[

  .االستماع إىل اخلطبة:  باب- 29

: حدثنا ابن أيب ذئب، عن الزهري، عن أيب عبد اهللا األغر، عن أيب هريرة قال:  حدثنا آدم قال-  887
  :عليه وسلمقال النيب صلى اهللا 

إذا كان يوم اجلمعة، وقفت املالئكة على باب املسجد، يكتبون األول فاألول، ومثل املهجر كمثل  (
الذي يهدي بدنة، مث كالذي يهدي بقرة، مث كبشا، مث دجاجة، مث بيضة، فإذا خرج اإلمام طووا 

  ).صحفهم، ويستمعون الذكر
  ]841: ر[

  . خيطب، أمره أن يصلي ركعتنيإذا رأى اإلمام رجال جاء وهو:  باب- 30

  :حدثنا محاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اهللا قال:  حدثنا أبو النعمان قال- 888
ال، : قال). أصليت يا فالن: ( جاء رجل، والنيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب الناس يوم اجلمعة، فقال

  ).قم فاركع ركعتني: (قال
]889 ،1113[  

  .من جاء واإلمام خيطب صلى ركعتني خفيفتني:  باب- 31

  :حدثنا سفيان، عن عمرو:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال- 889
ال، : قال). أصليت: (دخل رجل يوم اجلمعة، والنيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب، فقال:  مسع جابرا قال

  ).قم فصل ركعتني: (قال
  ]888: ر[

  .رفع اليدين يف اخلطبة:  باب- 32

وعن يونس، عن ثابت، . حدثنا محاد بن زيد، عن عبد العزيز، عن أنس: حدثنا مسدد قال - 890
  :عن أنس قال



يا رسول اهللا، هلك الكراع، :  بينما النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة، إذا قام رجل فقال
  .وهلك الشاء، فادع اهللا أن يسقينا، فمد يديه ودعا

]891 ،967  - 973 ،975 ،983، 986 ،3389 ،5742 ،5982[  

  .االستسقاء يف اخلطبة يوم اجلمعة:  باب- 33

حدثين إسحق بن عبد : حدثنا أبو عمرو قال: حدثنا االوليد قال:  حدثنا إبراهيم بن املنذر قال- 891
  :اهللا بن أيب طلحة، عن أنس بن مالك قال

لنيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب يف يوم  أصابت الناس سنة على عهد النيب صلى اهللا عليهه وسلم، فبينما ا
فرفع يديه، وما نرى يف . يا رسول، هلك املال وجاع العيال، فادع اهللا لنا: مجعة، قام أعرايب فقال

السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده، ما وضعها حىت ثار السحاب أمثال اجلبال، مث مل يرتل عن منربه حىت 
 عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد وبعد الغد، والذي رأيت املطر يتحادر على حليته صلى اهللا

يا رسول اهللا، دم البناء وغرق : وقام ذلك األعرايب، أو قال غريه، فقال. يليه، حىت اجلمعة األخرى
فما يشري بيده إىل ناحية من السحاب إال ). اللهم حوالينا وال علينا: (فرفع يديه فقال. املال، فادع اهللا لنا

فرجت، وصارت املدينة مثل اجلوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ومل جيىء أحد من ناحية إال حدث ان
  .باجلود
  ]890: ر[

  .اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب:  باب- 34

  ).ينصت إذا تكلم اإلمام: (وقال سلمان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا
أخربين سعيد بن : حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: بن بكري قال حدثنا حيىي - 892
  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: أن أبا هريرة أخربه: املسيب
  ).إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة أنصت، واإلمام خيطب، فقد لغوت (
  

  .الساعة اليت يف يوم اجلمعة:  باب- 35

أن رسول : مة، عن مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة حدثنا عبد اهللا بن مسل- 893
  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر يوم اجلمعة، فقال

وأشار بيده ). فيه ساعة، ال يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي، يسأل اهللا تعاىل شيئا، إال أعطاه إياه (



  .يقللها
]4988 ،6037[  
  

  .مام يف صالة اجلمعة، فصالة اإلمام ومن بقي جائزةإذا نفر الناس عن اإل:  باب- 36

حدثنا : حدثنا زائدة، عن حصني، عن سامل بن أيب اجلعد قال:  حدثنا معاوية بن عمرو قال- 894
  :جابر بن عبد اهللا قال

 بينما حنن نصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذ أقبلت عري حتمل طعاما، فالتفتوا إليها حىت ما بقي مع 
وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها {: النيب صلى اهللا عليه وسلم إال اثنا عشر رجال، فرتلت هذه اآلية

  .}وتركوك قائما
]1953 ،1958 ،4616[  

  .الصالة بعد اجلمعة وقبلها:  باب- 37

  :أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 895
قبل الظهر ركعتني، وبعدها ركعتني، وبعد املغرب :  صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي أن رسول اهللا

  .ركعتني يف بيته، وبعد العشاء ركعتني، وكان ال يصلي بعد اجلمعة حىت ينصرف، فيصلي ركعتني
]1112 ،1119 ،11126[  

فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل {: قوله تعاىل:  باب- 38

  /.10: اجلمعة/} هللا

حدثين أبو حازم، عن سهل : حدثنا أبو غسان قال:  حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال-  896/897
  :قال

 كانت فينا امرأة، جتعل على أربعاء يف مزرعة هلا سلقا، فكانت إذا كان يوم مجعة، ترتع أصول السلق 
ل السلق عرقه، وكنا ننصرف من فتجعله يف قدر، مث جتعل عليه قبضة من شعري تطحنها، فتكون أصو

  .صالة اجلمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمىن يوم اجلمعة لطعامها ذلك
  حدثنا ابن أيب حازم، عن أبيه، عن سهل ذا،:  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة قال-) 897 (

  .ما كنا نقيل، وال نتغذى إال بعد اجلمعة:  وقال
]899 ،2222، 5088 ،5894 ،5923[  



  .القائلة بعد اجلمعة:  باب- 39

مسعت أنسا : حدثنا أبو إسحق الفزاري، عن محيد قال:  حدثنا حممد بن عقبة الشيباين قال- 898
  :يقول

  . كنا نبكر إىل اجلمعة، مث نقيل
  ]863: ر[

  :ل قالحدثين أبو حازم، عن سه: حدثنا أبو غسان قال:  حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال- 899
  . كنا نصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم اجلمعة، مث تكون القائلة

  ]896: ر[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   أبواب صالة اخلوف- 18
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم



  .صالة اخلوف:  باب- 1

وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم {: وقول اهللا تعاىل
وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم . لذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناا

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى مل يصلوا فليصلوا معك 
ون عليكم ميلة وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميل

واحدة وال جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا 
  /.102 -  101: النساء/} حذركم إن اهللا أعد للكافرين عذابا مهينا

  :أخربنا شعيب، عن الزهري، قال:  حدثنا أبو اليمان قال- 900
أن عبد اهللا بن عمر : أخربين سامل:  صالة اخلوف؟ قالهل صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم، يعين:  سألته

غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل جند، فوازينا العدو، فصاففنا هلم، : رضي اهللا عنهما قال
فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو، 

 عليه وسلم مبن معه وسجد سجدتني، مث انصرفوا مكان الطائفة اليت مل تصل، وركع رسول اهللا صلى اهللا
فجاؤوا فركع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م ركعة وسجد سجدتني، مث سلم، فقام كل واحد منهم 

  .فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتني
]901 ،3903 ،3904 ،4261[  

  .صالة اخلوف رجاال وركبانا، راجل قائم:  باب- 2

حدثنا ابن جريج، عن موسى بن : حدثين أيب قال:  حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد القرشي قال- 901
  :حنوا من قول جماهد: عقبة، عن نافع، عن ابن عمر

وإن كانوا أكثر من ذلك، فليصلوا : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وزاد ابن عمر.  إذا اختلطوا قياما
  ).قياما وركبانا

  ]900: ر[

  .حيرس بعضهم بعضا يف الصالة اخلوف:  باب- 3

حدثنا حممد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد اهللا :  حدثنا حيوة بن شريح قال- 902
  :بن عبد اهللا بن عتبة، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

نهم، مث سجد  قام النيب صلى اهللا عليه وسلم وقام الناس معه، فكرب فكربوا معه، وركع وركع ناس م



وسجدوا معه، مث قام للثانيه، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوام، وأتت الطائفة األخرى، فركعوا 
  .وسجدوا معه، والناس كلهم يف الصالة، ولكن حيرس بعضهم بعضا

  .الصالة عند مناهضة احلصون ولقاء العدو:  باب- 4

صالة، صلوا إمياء كل امرىء لنفسه، فإن مل إن كان يأ الفتح، ومل يقدروا على ال: وقال األوزاعي
يقدروا على اإلمياء أخروا الصالة، حىت ينكشف القتال أو يأمنوا، فيصلوا ركعتني، فإن مل يقدروا صلوا 

  .وبه قال مكحول. ركعة وسجدتني، ال جيزئهم التكبري ويؤخروا حىت يأمنوا
واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، : وقال أنس

وما يسرين : الصالة، فلم نصل إال بعد ارتفاع النهار، فصليناها وحنن مع أيب موسى ففتح لنا، وقال أنس
  .بتلك الصالة الدنيا وما فيها

حدثنا وكيع، عن علي بن مبارك، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن :  حدثنا حيىي قال- 903
  :عبد اهللا قالجابر بن 

يا رسول اهللا، ما صليت العصر حىت كادت :  جاء عمر يوم اخلندق، فجعل يسب كفار قريش ويقول
فرتل إىل بطحان، : قال). وأنا واهللا ما صليتها بعد: (الشمس أن تغيب، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .فتوضأ وصلى العصر بعد ما غابت الشمس، مث صلى املغرب بعدها
  ]571: ر[

  .صالة الطالب واملطلوب، راكبا وإمياء:  باب- 5

كذلك األمر : ذكرت لألوزعي صالة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: وقال الوليد
ال يصلني أحد العصر إال يف بين : (واحتج الوليد بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم. عندنا إذا ختوف الفوت

  ).قريظة
  :حدثنا جورية، عن نافع، عن ابن عمر قال:  اهللا بن حممد بن أمساء قال حدثنا عبد- 904

  ).ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لنا ملا رجع من األحزاب
بل نصلي، مل يرد : ال نصلي حىت نأتيها، وقال بعضهم: فأدرك بعضهم العصر يف الطريق، فقال بعضهم

  . فذكر للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فلم يعنف واحدا منهممنا ذلك،
]3893[  



  .التبكري والغلس بالصبح، والصالة عند اإلغارة واحلرب:  باب- 6

حدثنا محاد، عن عبد العزيز بن صهيب، وثابت البناين، عن أنس بن :  حدثنا مسدد قال- 905
  :مالك

اهللا أكرب خربت خيرب، إنا إذا : ( مث ركب فقال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى الصبح بغلس،
: قال. حممد واخلميس: فخرجوا يسعون يف السكك ويقولون). نزلنا يف ساحة القوم فساء صباح املنذرين

واخلميس اجليش، فظهر عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقتل املقاتلة وسىب الزراري، فصارت 
فقال . اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث تزوجها، وجعل صداقها عتقهاصفية لدحية الكليب، وصارت لرسول 

  ]364: ر.[أمهرها نفسها، فتبسم: يا أبا حممد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: عبد العزيز لثابت

   كتاب العيدين- 19
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .يف العيدين والتجمل فيهما:  باب- 1

أن عبد اهللا : أخربين سامل بن عبد اهللا: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان قال-  906
  :بن عمر قال

يا :  أخذ عمر جبة من إستربق تباع يف السوق، فأخذها فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
 لباس إمنا هذه: (رسول اهللا، ابتع هذه جتمل ا للعيد والوفود، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فلبث عمر ما شاء اهللا أن يلبث، مث أرسل إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جببة ). من ال خالق له
إمنا : (يا رسول اهللا، إنك قلت: ديباج، فأقبل ا عمر، فأتى ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

تبيعها، : (اهللا صلى اهللا عليه وسلموأرسلت إيل ذه اجلبة، فقال له رسول ). هذه لباس من ال خالق له
  ).أو تصيب ا حاجتك

  ]846: ر[

  .احلراب والدرق يوم العيد:  باب- 2

أن حممد بن عبد الرمحن األسدي : أخربنا عمرو: حدثنا ابن وهب قال:  حدثنا أمحد قال-  907
  :حدثه، عن عروة، عن عائشة قالت

فاضطجع على الفراش : ريتان، تغنيان بغناء بعاث دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعندي جا
مزمارة الشيطان عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأقبل : وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرين، وقال



  .فلما غفل غمزما فخرجتا). دعهما: (عليه رسول اهللا عليه السالم فقال
: لنيب صلى اهللا عليه وسلم، وإما قالوكان يوم عيد، يلعب السودان بالدرق واحلراب، فإما سألت ا

). دونكم يا بين أرفدة: (نعم، فأقامين وراءه، خدي على خده، وهو يقول: فقلت). تشتهني تنظرين(
  ).فاذهيب: (نعم، قال: قلت). حسبك: (حىت إذا مللت، قال

  ]443: ر[

  .سنة العيدين ألهل اإلسالم:  باب- 3

  :مسعت الشعيب، عن الرباء قال:  أخربين زبيد قال:حدثنا شعبة قال:  حدثنا حجاج قال- 908
إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، مث نرجع : ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب، فقال

  ).فننحر، فمن فعل، فقد أصاب سنتنا
]912 ،922 ،925 ،933 ،940 ،5225 ،5236 ،5237 ،5240 ،5243 ،

6296[  
حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها : ل قال حدثنا عبيد بن امساعي-  909
  :قالت

:  دخل أبو بكر، وعندي جاريتني من جواري األنصار، تغنيان مبا تقاولت األنصار يوم بعاث، قالت
أمزامري الشيطان يف بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ وذلك يف يوم : وليستا مبغنيتني، فقال أبو بكر

  ).يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا: (يد، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمع
  ]443: ر[

  .األكل يوم الفطر قبل اخلروج:  باب- 4

أخربنا عبيد اهللا : حدثنا هشيم قال: حدثنا سعيد بن سلمان قال:  حدثنا حممد بن عبد الرحيم- 910
  :بن أيب بكر بن أنس، عن أنس قال

حدثين : وقال مرجأ بن رجاء. ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يغدو يوم الفطر حىت يأكل مترات كان رس
  .ويأكلهن وترا: حدثين أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: عبيد اهللا قال

  .األكل يوم النحر:  باب- 5

 صلى اهللا قال النيب: حدثنا إمساعيل، عن أيوب، عن حممد، عن أنس قال:  حدثنا مسدد قال- 911
  :عليه وسلم



هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جريانه، فكأن : فقام رجل فقال). من ذبح قبل الصالة فليعد (
وعندي جذعة أحب إيل من شايت حلم، فرخص له النيب صلى اهللا : النيب صلى اهللا عليه وسلم صدقه، قال

  .أبلغت الرخصة من سواه أم ال: عليه وسلم، فال أدري
]941، 5226 ،5229 ،5241 ،6296[  

حدثنا جرير، عن منصور، عن الشعيب، عن الرباء بن عازب رضي اهللا :  حدثنا عثمان قال-  912
  :خطبنا النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم األضحى بعد الصالة، فقال: عنهما، قال

صالة وال من صلى صالتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصالة، فإنه قبل ال (
يا رسول اهللا، فإين نسكت شايت قبل الصالة، وعرفت أن : فقال أبو بردة بن نيار، خال الرباء). نسك له

اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شايت أول ما يذبح يف بييت، فذحبت شايت وتغذيت قبل أن آيت 
 لنا جذعة، هي أحب إيل من يا رسول اهللا، فإن عندنا عناقا: قال). شاتك شاة حلم: (الصالة، قال

  ).نعم، ولن جتزي عن أحد بعدك: (شاتني، أفتجزي عين؟ قال
  ]908: ر[

  .اخلروج إىل املصلى بغري منرب:  باب- 6

أخربين زيد، عن عياض بن عبد اهللا : حدثنا حممد بن جعفر قال:  حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال-  913
  :بن أيب سرح، عن أيب سعيد اخلدري قال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج يوم الفطر واألضحى إىل املصلى، فأول شيء يبدأ به الصالة،  كان 
فإن كان : مث ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم

  .يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، مث ينصرف
س على ذلك حىت خرجت مع مروان، وهو أمري املدينة، يف أضحى أو الفطر، فلم يزال النا: قال أبو سعيد

فلما أتينا املصلى، إذا منرب بناه كثري بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه، 
 :أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم، فقلت: غريمت واهللا، فقال: فجبذين، فارتفع فخطب قبل الصالة، فقلت له

  .إن الناس مل يكونوا جيلسون لنا بعد الصالة، فجعلتها قبل الصالة: ما أعلم واهللا خري مما ال أعلم، فقال
  ]298: ر[

  .املشي والركوب إىل العيد والصالة قبل اخلطبة بغري أذان وال إقامة:  باب- 7

  :د اهللا بن عمرحدثنا أنس، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن عب:  حدثنا إبراهيم بن املنذر قال- 914
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي يف األضحى والفطر، مث خيطب بعد الصالة



]920[  
أخربين : أن ابن جريج أخربهم قال: أخربنا هشام:  حدثنا إبراهيم بن موسى قال-  915/918

  :مسعته يقول: عطاء، عن جابر بن عبد اهللا قال
  .ج يوم الفطر، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة إن النيب صلى اهللا عليه وسلم خر

  :وأخربين عطاء:  قال-) 916 (
إنه مل يكن يؤذن بالصالة يوم الفطر، إمنا اخلطبة بعد :  أن عباس أرسل إىل ابن الزبري، يف أول ما بويع له

  .الصالة
  : وأخربين عطاء، عن ابن عباس، وعن جابر بن عبد اهللا قاال-) 917(

  .طر وال يوم األضحى مل يكن يؤذن يوم الف
  :مسعته يقول:  وعن جابر بن عبد اهللا قال-) 918(

 إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قام فبدأ بالصالة، مث خطب الناس بعد، فلما فرغ نيب اهللا صلى اهللا عليه 
. وسلم نزل، فأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على يد بالل، وبالل باسط ثوبه، يلقي فيه النساء صدقة

إن ذلك حلق عليهم، : أترى حقا على اإلمام اآلن أن يأيت النساء فيذكرهن حني يفرغ؟ قال: ت لعطاءقل
  .وما هلم أن ال تفعلوا

]919،935،936[  
ما الذي مينعهم من وعظهن والتأسي بالنيب صلى اهللا عليه ) وما هلم أن ال يفعلوا. (يعتمد) يتوكأ (

  ].وسلم

  .اخلطبة بعد العيد:  باب- 8

أخربين احلسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن : أخربنا ابن جريج قال:  حدثنا أبو عاصم قال- 919
  :عباس قال

 شهدت العيد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم، فكلهم 
  .كانوا يصلون قبل اخلطبة

  ]915: ر[
حدثنا عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر : قالحدثنا أسامة :  حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال- 920
  :قال

  . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما، يصلون العيدين قبل اخلطبة



  ]914: ر[
حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبري، عن ابن :  حدثنا سليمان بن حرب قال- 921
  :عباس

يه وسلم صلى يوم الفطر ركعتني، مل يصل قبلها وال بعدها، مث أتى النساء ومعه  أن النيب صلى اهللا عل
  .بالل، فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقني، تلقي املرأة خرصها وسخاا

  ]98: ر[
: مسعت الشعيب، عن الرباء ابن عازب قال: حدثنا زبيد قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا آدم قال- 922

  : وسلمقال النيب صلى اهللا عليه
إن أول ما نبدأ يف يومنا هذا أن نصلي، مث نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن حنر  (

فقال رجل من األنصار، يقال له أبو ). قبل الصالة، فإمنا هو حلم قدمه ألهله، ليس من النسك يف شيء
عله مكانه، ولن تويف، أو اج: (يا رسول اهللا، ذحبت، وعندي جذعة خري من مسنة، فقال: بردة بن نيار

  ).جتزي، عن أحد بعدك
  ]908: ر[

  .ما يكره من محل السالح يف العيد واحلرم:  باب- 9

  .وا أن حيملوا السالح يوم عيد، إال أن خيافوا عدوا: وقال احلسن
حدثنا حممد بن سوقة، : حدثنا احملاريب قال:  حدثنا زكريا بن حيىي، أبو السكني، قال- 923/924
  :عيد بن جبري قالعن س

 كنت مع ابن عمر، حني أصابه سنان الرمح يف أمخص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فرتلت فرتعتها، 
أنت : لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: وذلك مبىن، فبلغ ذلك احلجاج، فجعل يعوده، فقال احلجاج

خلت السالح احلرم، ومل يكن محلت السالح يف يوم مل يكن حيمل فيه، وأد: وكيف؟ قال: أصبتين، قال
  .السالح يدخل احلرم

حدثين إسحق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن :  حدثنا أمحد بن يعقوب قال-) 924 (
  :أبيه قال

أصابين : من أصابك؟ قال: صاحل، فقال: كيف هو؟ فقال:  دخل احلجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال
  .حيل فيه محله، يعين احلجاجمن أمر حبمل السالح، يف يوم ال 



  . باب التبكري إىل العيد- 10

  .إن كنا فرغنا يف هذه الساعة، وذلك حني التسبيح: وقال عبد اهللا بن بسر
  :حدثنا شعبة، عن زبيد، عن الشعيب، عن الرباء قال:  حدثنا سليمان بن حرب قال- 925

ما نبدأ به يف يومنا هذا أن نصلي، مث نرجع إن أول : ( خطبنا النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر قال
فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإمنا هو حلم عجله ألهله، ليس من 

يا رسول اهللا، أنا ذحبت قبل أن أصلي، وعندي : فقام خايل أبو بردة بن نيار، فقال). النسك يف شيء
  ).أذحبها، ولن جتزي جذعة عن أحد بعدك: ، أو قالاجعلها مكاا: (جذعة خري من مسنة، قال

  ]908:ر[

  .فضل العمل يف أيام التشريق:  باب- 11

وكان ابن . أيام التشريق: أيام العشر، واأليام املعدودات: واذكروا اهللا يف أيام معلومات: وقال ابن عباس
وكرب حممد بن علي . س بتكبريمهاخيرجان إىل السوق يف أيام العشر، يكربان ويكرب النا: عمر، وأبو هريرة
  .خلف النافلة

حدثنا شعبة، عن سليمان، عن مسلم البطني، عن سعيد بن جبري، :  حدثنا حممد بن عرعرة قال-  926
  :عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

 اجلهاد، إال رجل خرج وال: (وال اجلهاد؟ قال: قالوا). ما العمل يف أيام العشر أفضل من العمل يف هذه (
  ).خياطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء

  .التكبري أيام مىن، وإذا غدا إىل عرفة:  باب- 12

وكان عمر رضي اهللا عنه يكرب يف قبته مبىن، فيسمعه أهل املسجد فيكربون، ويكرب أهل السوق حىت ترج 
وعلى فراشه، ويف فسطاطه وجملسه وكان ابن عمر يكرب مبىن تلك األيام، وخلف الصلوات، . مىن تكبريا

وكانت ميمونة تكرب يوم النحر، وكان النساء يكربن خلف أبان بن عثمان . وممشاه، تلك األيام مجيعا
  .وعمر بن عبد العزيز، ليايل التشريق، مع الرجال يف املسجد

  :الحدثنا حممد بن أيب بكر الثقفي ق: حدثنا مالك بن أنس قال:  حدثنا أبو نعيم قال- 927
كيف كنتم تصنعون مع النيب صلى اهللا عليه :  سألت أنسا، وحنن غاديان من مىن إىل عرفات، عن التلبية

  .كان يليب املليب ال ينكر عليه، ويكرب املكرب فال ينكر عليه: وسلم؟ قال
]1576[  



حدثنا أيب، عن عاصم، عن حفصة، عن أم عطية : حدثنا عمر بن حفص قال:  حدثنا حممد- 928
  :تقال

 كنا نؤمر أن خنرج يوم العيد، حىت خنرج البكر من خدرها، حىت خترج احليض، فيكن خلف الناس، 
  .فيكربن بتكبريهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته

  ]318: ر[

  .الصالة إىل احلربة يوم العيد:  باب- 13

  : عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمرحدثنا: حدثنا عبد الوهاب قال:  حدثنا حممد بن بشار قال- 929
  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان تركز احلربة قدامه، يوم الفطر والنحر، مث يصلي

  ]472: ر[

  .محل العرتة أو احلربة بني يدي اإلمام يوم العيد:  باب- 14

 نافع، عن ابن أخربين: حدثنا أبو عمرو قال: حدثنا الوليد قال:  حدثنا إبراهيم بن املنذر قال- 930
  :عمر قال

 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يغدو إىل املصلى، والعرتة بني يديه حتمل، وتنصب باملصلى بني يديه، 
  .فيصلي إليها

  ]472: ر[

  .خروج النساء واحليض إىل املصلى:  باب- 15

  : عطية قالتحدثنا محاد، عن أيوب، عن حممد، عن أم:  حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب قال- 931
  . أمرنا أن خنرج العواتق وذوات اخلدور

العواتق وذوات اخلدور، : قال، أو قالت: وعن أيوب، عن حفصة بنحوه، وزاد يف حديث حفصة
  .ويعتزل احليض املصلى

  ]318: ر[

  .خروج الصبيان إىل املصلى:  باب- 16

مسعت : ن عبد الرمحن قالحدثنا سفيان، ع: حدثنا عبد الرمحن:  حدثنا عمرو بن عباس قال- 932
  :ابن عباس قال

 خرجت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم الفطر أو أضحى، فصلى مث خطب، مث أتى النساء، فوعظهن 



  .وذكرهن وأمرهن بالصدقة
  ]98: ر[

  .استقبال اإلمام الناس يف خطبة العيد:  باب- 17

  .قام النيب صلى اهللا عليه وسلم مقابل الناس: قال أبو سعيد
  ]298: ر[

  :حدثنا حممد بن طلحة، عن زبيد، عن الشعيب، عن الرباء قال:  حدثنا أبو نعيم قال- 933
:  خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم األضحى إىل البقيع، فصلى ركعتني، مث أقبل علينا بوجهه، وقال

فقد وافق سنتنا، ومن إن أول نسكنا يف يومنا هذا أن نبدأ بالصالة، مث نرجع فننحر، فمن فعل ذلك (
يا رسول اهللا، إين : فقام رجل فقال). ذبح قبل ذلك فإمنا هو شيء عجله ألهله، ليس من النسك يف شيء

  ).اذحبها، وال تفي عن أحد بعدك: (ذحبت، وعندي جذعة خري من مسنة؟ قال
  ]908: ر[

  .العلم الذي باملصلى:  باب- 18

مسعت ابن : حدثين عبد الرمحن بن عباس قال: يان قالحدثنا حيىي، عن سف:  حدثنا مسدد قال- 934
نعم، ولوال مكاين من الصغر ما : أشهدت العيد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: عباس قيل له

شهدته، حىت أتى العلم الذي عند دار كثري بن الصلت، فصلى، مث خطب، مث أتى النساء، ومعه بالل، 
رأيتهن يهوين بأيديهن، يقذفنه يف ثوب بالل، مث انطلق هو وبالل فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، ف

  .إىل بيته
  ]98: ر[

  .موعظة اإلمام النساء يوم العيد:  باب- 19

: حدثنا ابن جريج قال: حدثنا عبد الرزاق قال:  حدثنا إسحق بن إبراهيم بن نصر قال- 935/936
  :مسعته يقول: أخربين عطاء، عن جابر بن عبد اهللا قال

قام النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصالة، مث خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء،  
  .فذكرهن، وهو يتوكأ على يد بالل، وبالل باسط ثوبه، يلقي فيه النساء الصدقة

أترى : قلت. ال، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ، تلقي فتخها، ويلقني: زكاة يوم الفطر؟ قال: قلت لعطاء
  إنه حلق عليهم، وما هلم ال يفعلونه؟: قا على اإلمام ذلك يأتيهن ويذكرهن؟ قالح



  ]915: ر[
وأخربين احلسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما :  قال ابن جريج-) 936 (
  :قال

ل  شهدت الفطر مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم، يصلوا قب
اخلطبة، مث خيطب بعد، خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم، كأين أنظر إليه حني جيلس بيده، مث أقبل 

اآلية، مث قال حني } يا أيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك{: يشقهم، حىت جاء النساء معه بالل، فقال
ال يدري حسن من هي، . نعم: قالت امرأة واحدة منهن، مل جيبه غريها). أننت على ذلك: (فرغ منها

فيلقني الفتخ واخلواتيم يف ثوب ). هلم، لكن فداء أيب وأمي: (فبسط بالل ثوبه، مث قال). فتصدقن: (قال
  .بالل

  .اخلواتيم العظام كانت يف اجلاهلية: الفتخ: قال عبد الرزاق
  ]915، 98: ر[

  .إذا مل يكن هلا جلباب يف العيد:  باب- 20

  :حدثنا أيوب، عن حفصة بنت سريين قالت: حدثنا عبد الوارث قال: ل حدثنا أبو معمر قا- 937
 كنا مننع جوارينا أن خيرجن يوم العيد، فجاءت امرأة، فرتلت قصر بين خلف، فأتيتها، فحدثت أن زوج 
: أختها غزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم اثنيت عشرة غزوة، فكانت أختها معه يف ست غزوات، فقالت

يا رسول اهللا، على إحدانا بأس إذا مل يكن هلا جلبات : ى املرضى ونداوي الكلمى، فقالتفكنا نقوم عل
فلما : قالت حفصة). لتلبسها صاحبتها من جلباا، فليشهدن اخلري ودعوة املؤمنني: (أن ال خترج؟ فقال

صلى اهللا عليه نعم بأيب، وقلما ذكرت النيب : أمسعت يف كذا وكذا؟ قالت: قدمت أم عطية أتيتها فسألتها
 شك -العواتق وذوات اخلدور : ليخرج العواتق ذوات اخلدور، أو قال: (وسلم إال قالت بأيب، قال

آحليض؟ : فقلت هلا: قالت).  واحليض، ويعتزل احليض املصلى، وليشهدن اخلري ودعوة املؤمنني-أيوب 
  .نعم، أليس احلائض تشهد عرفات، وتشهد كذا وتشهد كذا: قالت
  ]318: ر[

  .اعتزال احليض املصلى:  باب- 21

  :قالت أم عطية: حدثنا ابن أيب عدي، عن ابن عون، عن حممد قال:  حدثنا حممد بن املثىن قال- 938
أو العواتق ذوات اخلدور، : قال ابن عون.  أمرنا أن خنرج، فنخرج احليض، والعواتق، وذوات اخلدور

  .عتزلن مصالهمفيشهدن مجاعة املسلمني ودعوم، وي: فأما احليض



  ]318: ر[

  .النحر والذبح يوم النحر باملصلى:  باب- 22

حدثين كثري بن فرقد، عن نافع، عن ابن : حدثنا الليث قال:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال-  939
  :عمر

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ينحر، أو يذبح باملصلى
]1624 ،1625 ،5231 ،5232[  

مام والناس يف خطبة العيد، وإذا سئل اإلمام عن شيء وهو كالم اإل:  باب- 23

  .خيطب

حدثنا منصور بن املعتمر، عن الشعيب، عن الرباء : حدثنا أبو األحوص قال:  حدثنا مسدد قال- 940
  :بن عازب قال

من صلى صالتنا، ونسك نسكنا، : ( خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر بعد الصالة، فقال
يا رسول اهللا، : فقام أبو بردة بن نيار فقال).  أصاب النسك، ومن نسك قبل الصالة فتلك شاة حلمفقد

واهللا لقد نسكت قبل أن أخرج إىل الصالة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت، 
عناقا فإن عندي : قال). تلك شاة حلم: (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وأطعمت أهلي وجرياين

  ).نعم، ولن جتزي عن أحد بعدك: (جذعة، هي خري من شايت حلم، فهل جتزي عين؟ قال
  ]908: ر[

  :أن أنس ابن مالك قال:  حدثنا حامد بن عمر، عن محاد بن زيد، عن أيوب، عن حممد- 941
ذحبه،  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى يوم النحر، مث خطب، فأمر من ذبح قبل الصالة أن يعيد 

فقر، وإين : م خصاصة، وإما قال: يا رسول اهللا، جريان يل، إما قال: فقام رجل من األنصار فقال
  .ذحبت قبل الصالة، وعندي عناق يل، أحب إيل من شايت حلم، فرخص له فيها

  ]911: ر[
  :حدثنا شعبة، عن األسود، عن جندب قال:  حدثنا مسلم قال- 942

من ذبح قبل أن يصلي فليذبح : (سلم يوم النحر، مث خطب، مث ذبح، فقال صلى النيب صلى اهللا عليه و
  ).أخرى مكاا، ومن مل يذبح فليذبح باسم اهللا

]5181 ،5242 ،6297 ،6965[  



  .من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد:  باب- 24

د بن أخربنا أبو متيلة، حيىي بن واضح، عن فليح بن سليمان، عن سعي:  حدثنا حممد قال- 943
  :احلارث، عن جابر قال

  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذا كان يوم عيد، خالف الطريق
  .تابعه يونس بن حممد، عن فليح، عن سعيد، عن أيب هريرة، وحديث جابر أصح

إذا فاته العيد يصلي ركعتني، وكذلك النساء، ومن كان يف البيوت :  باب- 25

  .والقرى

  ).هذا عيدنا أهل اإلسالم: (ه وسلملقول النيب صلى اهللا علي
  ]909: ر[

وأمر أنس بن مالك موالهم ابن أيب عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه، وصلى كصالة أهل املصر 
وقال . أهل السواد جيتمعون يف العيد، يصلون ركعتني، كما يصنع اإلمام: وقال عكرمة. وتكبريهم
  .إذا فاته العيد صلى ركعتني: عطاء
  :حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: نا حيىي بن بكري قال حدث- 944

 أن أبا بكر رضي اهللا عنه دخل عليها وعندها جاريتان، يف أيام مىن، تدففان وتضربان، والنيب صلى اهللا 
 :عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرمها أبو بكر، فكشف النيب صلى اهللا عليه وسلم عن وجهه، فقال

  ).دعهما يا أبا بكر، فإا أيام عيد، وتلك األيام أيام مىن(
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يسترين، وأنا أنظر إىل احلبشة، وهم يلعبون يف املسجد، : وقالت عائشة

  .يعين من األمن). دعهم، أمنا بين أرفدة: (فزجرهم عمر، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]443:ر[

  .صالة قبل العيد وبعدهاال:  باب- 26

  .كره الصالة قبل العيد: مسعت سعيدا، عن ابن عباس: وقال أبو املعلى
مسعت سعيد بن جبري، : حدثين عدي بن ثابت قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا أبو الوليد قال-  945

  :عن ابن عباس
  .وال بعدها، ومعه بالل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج يوم الفطر، فصلى ركعتني، مل يصل قبلها 

  ]98: ر[



   كتاب الوتر- 20
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .ما جاء يف الوتر:  باب- 1

  :أخربنا مالك، عن نافع، وعبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 946
صالة : ( عليه السالم أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صالة الليل، فقال رسول اهللا
  ).الليل مثىن مثىن، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى

  .أن عبد اهللا بن عمر كان يسلم بني الركعة والركعتني يف الوتر، حىت يأمر ببعض حاجته: وعن نافع
  ]460: ر[

أن ابن عباس : كريب حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن خمرمة بن سليمان، عن -  947
  :أخربه

 أنه بات عند ميمونة، وهي خالته، فاضطجعت يف عرض وسادة، واضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم وأهله يف طوهلا، فنام حىت انتصف الليل، أو قريبا منه، فاستيقظ ميسح النوم عن وجهه، مث قرأ عشر 

سلم إىل شن معلقة، فتوضأ فأحسن الوضوء، مث آيات من آل عمران، مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و
قام يصلي، فصنعت مثله، فقمت إىل جنبه، فوضع يده اليمىن على رأسي، وأخذ بأذين يفتلها، مث صلى 
ركعتني، مث ركعتني، مث ركعتني، مث ركعتني، مث ركعتني، مث ركعتني، مث أوتر، مث اضطجع حىت جاءه 

  .ى الصبحاملؤذن، فقام فصلى ركعتني، مث خرج فصل
  ]117: ر[

أن عبد الرمحن بن القاسم : أخربين عمرو: حدثين ابن وهب قال:  حدثنا حيىي بن سليمان قال-  948
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: حدثه، عن أبيه، عن عبد اهللا بن عمر قال

  ).صالة الليل مثىن مثىن، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت (
ورأينا أناسا منذ أدركنا، يوترون بثالث، وإن كال لواسع، أرجو أن ال يكون بشيء منه : مقال القاس
  .بأس
  ]460: ر[

  :أن عائشة أخربته: أخربنا شعيب، عن الزهري، عن عروة:  حدثنا أبو اليمان قال- 949
ليل،  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة، كانت تلك صالته، تعين بال

فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم مخسني آية، قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتني قبل 



  .صالة الفجر، مث يضطجع على شقه األمين، حىت يأتيه املؤذن للصالة
]1071 ،1088 ،1089 ،1107 ،1116 ،1117 ،1118 ،5951[  

  .ساعات الوتر:  باب- 2

  . عليه وسلم بالوتر قبل النومأوصاين النيب صلى اهللا: قال أبو هريرة
  ]1108: ر[

  :قلت البن عمر: حدثنا أنس بن سريين قال: حدثنا محاد بن زيد قال:  حدثنا أبو النعمان قال- 950
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي من :  أرأيت الركعتني قبل صالة الغداة، أطيل فيهما القراءة؟ فقال

أي : قال محاد.  ويصلي الركعتني قبل صالة الغداة، وكأن األذان بأذنيهالليل مثىن مثىن، ويوتر بركعة،
  .سرعة
  ]460: ر[

حدثين مسلم، عن مسروق، : حدثنا األعمش قال: حدثنا أيب قال:  حدثنا عمر بن حفص قال-  951
  :عن عائشة قالت

  . كل الليل أوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وانتهى وتره إىل السحر

  .إيقاظ النيب صلى اهللا عليه وسلم أهله بالوتر:  باب- 3

  :حدثين أيب، عن عائشة قالت: حدثنا هشام قال: حدثنا حيىي قال:  حدثنا مسدد قال- 952
 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي وأنا راقدة، معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظين 

  .فأوترت
  ]490: ر[

  .وتراليجعل آخر صالته :  باب- 4

حدثين نافع، عن عبد اهللا عن النيب : حدثنا حيىي بن سعيد، عن عبيد اهللا:  حدثنا مسدد قال- 953
  ).اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا: (صلى اهللا عليه وسلم قال

  .الوتر على الدابة:  باب- 5

هللا بن عمر حدثين مالك، عن أيب بكر بن عمر بن عبد الرمحن بن عبد ا:  حدثنا إمساعيل قال-  954
  :بن اخلطاب، عن سعيد بن يسار أنه قال

فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، مث حلقته، :  كنت أسري مع عبد اهللا بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد



أليس لك يف : خشيت الصبح فرتلت فأوترت، فقال عبد اهللا: أين كنت؟ فقلت: فقال عبد اهللا بن عمر
فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بلى واهللا، قال: وة حسنة؟ فقلترسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أس

  .كان يوتر على البعري
]955 ،1044 ،1045 ،1047 ،1050 ،1054[  

  .الوتر يف السفر:  باب- 6

  :حدثنا جورية بن أمساء، عن نافع، عن ابن عمر قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل قال- 955
يصلي يف السفر على راحلته حيث توجهت به، يومىء إمياء، صالة الليل  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .إال الفرائض، ويوتر على راحلته

  ]954: ر[

  .القنوت قبل الركوع وبعده:  باب- 7

  :حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن حممد قال:  حدثنا مسدد قال-  956/958
  .نعم: لأقنت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصبح؟ قا:  سئل أنس
  .بعد الركوع يسريا: أوقنت قبل الركوع؟ قال: فقيل له
  
  :حدثنا عاصم قال: حدثنا عبد الواحد قال:  حدثنا مسدد قال-) 957(

. قبله: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قلت. قد كان القنوت:  سألت أنس بن مالك عن القنوت، فقال
كذب، إمنا قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه : لفإن فالنا أخربين عنك أنك قلت بعد الركوع؟ فقا: قال

وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال هلم القراء، زهاء سبعني رجال، إىل قوم من املشركني 
دون أولئك، وكان بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد، فقنت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم شهرا يدعوا عليهم
  :حدثنا زائدة، عن التيمي، عن أيب جملز، عن أنس قال:  أخربنا أمحد بن يونس قال-) 958 (

  . قنت النيب صلى اهللا عليه وسلم شهرا، يدعو على رعل وذكوان
  ]2647: ، وانظر6031، 3870 - 3868، 3865 - 3860، 2999، 1238[

  : عن أنس قالحدثنا خالد، عن أيب قالبة،: حدثنا إمساعيل قال:  حدثنا مسدد قال- 959
  . كان القنوت يف املغرب والفجر

  ]765: ر[



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   كتاب االستسقاء- 21
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .االستسقاء، وخروج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف االستسقاء:  باب- 1

  :عن عمه قالحدثنا سفيان، عن عبد اهللا بن أيب بكر، عن عباد بن متيم، :  حدثنا أبو نعيم قال- 960
  . خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يستسقي، وحول رداءه

]965 ،966 ،977 - 982 ،5983[  

  ).اجعلها عليهم سنني كسين يوسف: (دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 2

  : حدثنا مغرية بن عبد الرمحن، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة-  حدثنا قتيبة - 961
اللهم أنج عياش بن أيب : ( صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة اآلخرة يقول أن النيب

ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج املستضعفني من املؤمنني، اللهم 
غفار : ( وسلم قالوأن النيب صلى اهللا عليه). اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنني كسين يوسف



  ).غفر اهللا هلا، وأسلم ساملها اهللا
  .هذا كله يف الصبح: قال ابن أيب الزناد، عن أبيه

  ]770: ، وانظر6541، 6030، 5847، 4322، 4284، 3206، 2774[
: حدثنا جرير، عن منصور، عن أيب الضحى، عن مسروق قال:  حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال- 962

  :فقالكنا عند عبد اهللا، 
فأخذم سنة ). اللهم سبع كسبع يوسف: ( إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا رأى من الناس إدبارا، قال

. حصت كل شيء، حىت أكلوا اجللود وامليتة واجليف، وينظر أحدهم إىل السماء فريى الدخان من اجلوع
ن قومك قد هلكوا، فادع اهللا هلم، يا حممد، إنك تأمر بطاعة اهللا وبصلة الرحم، وإ: فأتاه أبو سفيان فقال

يوم نبطش البطشة .  عائدون- إىل قوله - فارتقب يوم تأيت السماء بدخان مبني {: قال اهللا تعاىل
  .فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان، والبطشة واللزام وآية الروم. }الكربى

]974 ،4416 ،4489 ،4496 ،4531 ،4543 - 4548[  

  .مام االستسقاء إذا قحطواسؤال الناس اإل:  باب- 3

حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار، عن : حدثنا أبو قتيبة قال:  حدثنا عمرو بن علي قال- 963
  :أبيه قال

  : مسعت ابن عمر يتمثل بشعر أيب طالب
  مثال اليتامى عصمة لألرامل* وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 

مبا ذكرت قول الشاعر، وأنا أنظر إىل وجه النيب صلى اهللا ر: حدثنا سامل، عن أبيه: وقال عمر بن محزة
  :عليه وسلم يستسقي، فما يرتل حىت جييش كل ميزاب

  مثال اليتامى عصمة لألرامل* وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
  .وهو قول أيب طالب

هللا بن حدثين أيب، عبد ا: حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري قال:  حدثنا احلسن بن حممد قال- 964
  :املثىن، عن مثامة بن عبد اهللا بن أنس، عن أنس

اللهم إنا : فقال. كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب:  أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
  .كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون

]3507[  



  .ستسقاءحتويل الرداء يف اال:  باب- 4

أخربنا شعبة، عن حممد بن أيب بكر، عن عباد : حدثنا وهب قال:  حدثنا إسحق قال- 965/966
  :بن متيم، عن عبد اهللا بن زيد

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استسقى فقلب رداءه
متيم أنه مسع عباد بن : قال عبد اهللا بن أيب بكر: حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال-) 966(

  :حيدث أباه، عن عمه عبد اهللا بن زيد
  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل املصلى، فاستسقى فاستقبل القبلة، وقلب رداءه، وصلى ركعتني

هو صاحب األذان، ولكنه وهم، ألن هذا عبد اهللا بن زيد بن : كان ابن عيينة يقول: قال أبو عبد اهللا
  .عاصم املازين، مازن األنصار

  ]960: ر[

  .االستسقاء يف املسجد اجلامع:  باب- 5

: حدثنا شريك بن عبد اهللا بن أيب منر:أخربنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال:  حدثنا حممد قال- 967
  :أنه مسع أنس بن مالك يذكر

 أن رجال دخل يوم اجلمعة من باب كان وجاه املنرب، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم خيطب، 
يا رسول اهللا، هلكت املواشي، وانقطعت السبل، : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائما، فقالفاستقبل 

اللهم اسقينا، اللهم اسقنا، اللهم : (فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه فقال: قال. فادع اهللا يغيثنا
ئا، وما بيننا وبني سلع من ال واهللا، ما نرى يف السماء من سحاب، وال قزعة، وال شي: قال أنس). اسقنا

. فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت مث أمطرت: قال. بيت وال دار
مث دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة، ورسول اهللا صلى اهللا . واهللا ما رأينا الشمس ستا: قال

اهللا، هلكت األموال، وانقطعت السبل، فادع يا رسول : عليه وسلم قائم خيطب، فاستقبله قائما، فقال
اللهم حولينا وال علينا، اللهم على اآلكام واجلبال، : (فرفع رسول اهللا يديه، مث قال: قال. اهللا ميسكها

  .فانقطعت، وخرجنا منشي يف الشمس: قال). واآلجام والظراب، واألودية ومنابت الشجر
  .ال أدري: لأهو الرجل األول؟ قا: فسألت أنسا: قال شريك

  ]890: ر[



  .االستسقاء يف خطبة اجلمعة غري مستقبل القبلة:  باب- 6

  :حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن شريك، عن أنس بن مالك:  حدثنا قتيبة بن سعيد قال- 968
 أن رجال دخل املسجد يوم اجلمعة، من باب كان حنو دار القضاء، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا رسول اهللا، هلكت األموال : تقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائما، مث قالقائم خيطب، فاس
اللهم أغثنا، اللهم : (فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه، مث قال. وانقطعت السبل، فادع اهللا يغثنا

 بيننا وبني سلع وال واهللا، ما نرى يف السماء من سحاب، وال قزعة، وما: قال أنس). أغثنا، اللهم أغثنا
. فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت مث أمطرت: قال. من بيت وال دار

 ورسول اهللا - يعين الثانية - مث دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة . فال واهللا ما رأينا الشمس ستا
اهللا، هلكت األموال، وانقطعت يا رسول : صلى اهللا عليه وسلم قائم خيطب، فاستقبله قائما، فقال

اللهم حولينا وال علينا، اللهم على : (فرفع رسول اهللا يديه، مث قال: قال. السبل، فادع اهللا ميسكها عنا
  .فأقلعت، وخرجنا منشي يف الشمس: قال). اآلكام والظراب، وبطون األودية ومنابت الشجر

  .ال أدري: لأهو الرجل األول؟ فقا: فسألت أنسا بن مالك: قال شريك
  ]890: ر[

  .االستسقاء على املنرب:  باب- 7

  :حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس قال:  حدثنا مسدد قال- 969
يا رسول اهللا، قحط :  بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة، إذا جاءه رجل فقال

 نصل إىل منازلنا، فما زلنا منطر إىل اجلمعة فدعا، فمطرنا، فما كدنا أن. املطر، فادع اهللا أن يسقينا
فقال رسول اهللا . يا رسول اهللا، ادع اهللا أن يصرفه عنا: فقام ذلك الرجل أو غريه، فقال: قال. املقبلة

فلقد رأيت السحاب يتقطع ميينا ومشاال، ميطرون : قال). اللهم حولينا وال علينا: (صلى اهللا عليه وسلم
  .وال ميطر أهل املدينة

  ]890: ر[

  .من اكتفى بصالة اجلمعة يف االستسقاء:  باب- 8

  : حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن شريك بن عبد اهللا، عن أنس قال- 970
فدعا، فمطرنا من . هلكت املواشي، وتقطعت السبل:  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

. بيوت، وتقطعت السبل، وهلكت املواشي فادع اهللا ميسكهادمت ال: اجلمعة إىل اجلمعة، مث جاء فقال



فاجنابت عن ). اللهم على اآلكام والظراب، واألودية ومنابت الشجر: (فقام صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .املدينة اجنياب الثوب

  ]890: ر[

  .الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة املطر:  باب- 9

  :لك، عن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر، عن أنس بن مالك قالحدثين ما:  حدثنا إمساعيل قال- 971
يا رسول اهللا، هلكت املواشي، وانقطعت السبل، :  جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فمطروا من اجلمعة إىل اجلمعة، فجاء رجل إىل رسول . فادع اهللا
فقال . يا رسول اهللا، دمت البيوت، وتقطعت السبل، وهلكت املواشي: ليه وسلم فقالاهللا صلى اهللا ع

). اللهم على رؤس اجلبال واآلكام، وبطون األودية، ومنابت الشجر: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فاجنابت عن املدينة اجنياب الثوب

  ]890: ر[

مل حيول رداءه يف االستسقاء يوم إن النيب صلى اهللا عليه وسلم : ما قيل:  باب- 10

  .اجلمعة

حدثنا معاىف بن عمران، عن األوزاعي، عن إسحق بن عبد اهللا، :  حدثنا احلسن بن بشر قال- 972
  :عن أنس بن مالك

ومل يذكر .  إن رجال شكا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم هالك املال، وجهد العيال، فدعا اهللا يستسقي
  .تقبل القبلةأنه حول رداءه، وال اس

  ]890: ر[

  .إذا استشفعوا إىل اإلمام ليستسقي هلم مل يردهم:  باب- 11

أخربنا مالك، عن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر، عن أنس بن :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 973
  :مالك أنه قال

طعت السبل، فادع يا رسول اهللا هلكت املواشي، وتق:  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
يا رسول : فدعا اهللا، فمطرنا من اجلمعة إىل اجلمعة، فجاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. اهللا

اللهم : (اهللا، دمت البيوت، وتقطعت السبل، وهلكت املواشي، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فاجنابت عن املدينة اجنياب الثوب). على ظهور اجلبال واآلكام، وبطون األودية ومنابت الشجر



  ]890: ر[

  .إذا استشفع املشركون باملسلمني عند القحط:  باب- 12

حدثنا منصور واألعمش، عن أيب الضحى، عن مسروق :  حدثنا حممد بن كثري، عن سفيان- 974
  :أتيت بن مسعود، فقال: قال

 عليه وسلم، فأخذم سنة حىت هلكوا فيها،  إن قريشا أبطؤوا عن اإلسالم، فدعا عليهم النيب صلى اهللا
يا حممد، جئت تأمر بصلة الرحم، وإن قومك هلكوا، : وأكلوا امليتة والعظام، فجاءه أبو سفيان، فقال

يوم {: مث عادوا إىل كفرهم، فذلك قوله تعاىل. }فارتقب يوم تأيت السماء بدخان مبني{: فقرأ. فادع اهللا
  .يوم بدر. }نبطش البطشة الكربى

فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسقوا الغيث، فأطبقت : وزاد أسباط، عن منصور: قال أبو عبد اهللا
فاحندرت السحابة عن رأسه، ). اللهم حولينا وال علينا: (عليهم سبعا، وشكا الناس كثرة املطر، قال

  .فسقوا، الناس حوهلم
  ]962: ر[

  .ال عليناحولينا و: الدعاء إذا كثر املطر:  باب- 13

  :حدثنا معتمر، عن عبيد اهللا، عن ثابت، عن أنس قال:  حدثنا حممد بن أيب بكر- 975
يا رسول اهللا، قحط :  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة، فقام الناس فصاحوا، فقالوا

 مرتني، وامي اهللا، ما ).اللهم اسقنا: (فقال. املطر، وامحرت الشجر، وهلكت البهائم، فادع اهللا أن يسقينا
نرى يف السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت، ونزل عن املنرب فصلى، فلما انصرف، مل 

دمت البيوت، : تزل متطر إىل اجلمعة اليت تليها، فلما قام النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب صاحوا إليه
اللهم حولينا وال : (اهللا عليه وسلم، مث قالفتبسم النيب صلى . وانقطعت السبل، فادع اهللا حيبسها عنا

فكشطت املدينة، فجعلت متطر حوهلا، وال متطر باملدينة قطرة، فنظرت إىل املدينة وإا لفي مثل ). علينا
  .اإلكليل

  ]890: ر[

  .الدعاء يف االستسقاء قائما:  باب- 14

  : وقال لنا أبو نعيم، عن زهري، عن أيب إسحق- 976
ن يزيد األنصاري، وخرج معه الرباء بن عازب وزيد بن أرقم، رضي اهللا عنهم،  خرج عبد اهللا ب



فاستسقى، فقام م على رجليه على غري منرب، فاستغفر، مث صلى ركعتني جيهر بالقراءة، ومل يؤذن ومل 
  .يقم

  .ورأى عبد اهللا بن يزيد النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو إسحق
أن عمه، وكان : حدثين عباد بن متيم: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان قال-  977

  :من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، أخربه
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج بالناس يستسقي هلم، فقام فدعا اهللا قائما، مث توجه قبل القبلة، 

  .وحول رداءه، فسقوا
  ]960: ر[

  .الستسقاءاجلهر بالقراءة يف ا:  باب- 15

  :حدثنا ابن أيب ذئب، عن الزهري، عن عباد بن متيم، عن عمه، قال:  حدثنا أبو نعيم- 978
 خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يستسقي، فتوجه إىل القبلة يدعو، وحول رداءه، مث صلى ركعتني، جهر 

  .فيهما بالقراءة
  ]960: ر[

  . إىل الناسكيف حول النيب صلى اهللا عليه وسلم ظهره:  باب- 16

  :حدثنا ابن أيب ذئب، عن الزهري، عن عباد بن متيم، عن عمه، قال:  حدثنا آدم قال- 979
فحول إىل الناس ظهره، واستقبل القبلة :  رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يوما خرج يستسقي، قال
  .يدعو، مث حول رداءه، مث صلى لنا ركعتني، جهر فيهما بالقراءة

  ]960: ر[

  .صالة االستسقاء ركعتني: اب ب- 17

حدثنا سفيان، عن عبد اهللا بن أيب بكر، عن عباد بن متيم، عن :  حدثنا قتيبة بن سعيد قال- 980
  :عمه

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استقى، فصلى ركعتني، وقلب رداءه
  ]960: ر[

  .االستسقاء يف املصلى:  باب- 18

دثنا سفيان، عن عبد اهللا بن أيب بكر، مسع عباد بن متيم، عن ح:  حدثنا عبد اهللا بن حممد قال- 981



  :عمه قال
  . خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املصلى يستسقي، واستقبل القبلة، فصلى ركعتني، وقلب رداءه

  .جعل اليمني على الشمال: فأخربين املسعودي، عن أيب بكر قال: قال سفيان
  ]960: ر[

  .ة يف االستسقاءاستقبال القبل:  باب- 19

أخربين أبو بكر بن : حدثنا حيىي بن سعيد قال: أخربنا عبد الوهاب قال:  حدثنا حممد قال-  982
  :أن عبد اهللا بن زيد األنصاري أخربه: أن عباد بن متيم أخربه: حممد

لقبلة،  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل املصلى يصلي، وأنه ملا دعا، أو أراد أن يدعو، استقبل ا
  .وحول رداءه
  .ابن زيد هذا مازين، واألول كويف، وهو ابن يزيد: قال أبو عبد اهللا

  ]960: ر[

  .رفع الناس أيديهم مع اإلمام يف االستسقاء:  باب- 20

قال حيىي بن : حدثين أبو بكر بن أيب أويس، عن سليمان بن بالل:  قال أيوب بن سلمان- 983
  :مسعت أنس بن مالك قال: سعيد
يا رسول اهللا، : تى رجل أعرايب من أهل البدو، إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اجلمعة، فقال أ

فرفع الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس . هلكت املاشية، هلك العيال، هلك الناس
حىت كانت اجلمعة األخرى، فما خرجنا من املسجد حىت مطرنا، فما زلنا منطر : قال. أيديهم معه يدعون

  .يا رسول اهللا، بشق املسافر ومنع الطريق: فأتى الرجل إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  ]890: ر[

  .رفع اإلمام يده يف االستسقاء:  باب- 21

حدثنا حيىي وابن أيب عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك :  حدثنا حممد بن بشار-  984
  :قال

لنيب صلى اهللا عليه وسلم ال يرفع يديه يف شيء من دعائه إال يف االستسقاء، وإنه يرفع حىت يرى  كان ا
  .بياض إبطيه

]3372[  



  .ما يقال إذا أمطرت:  باب- 22

  .صاب وأصاب يصوب: وقال غريه. املطر/: 19: البقرة/} كصيب{: وقال ابن عباس
أخربنا عبيد اهللا، : أخربنا عبد اهللا قال: ال حدثنا حممد، هو ابن مقاتل أبو حسن املروزي، ق- 985

  :عن نافع، عن القاسم بن حممد، عن عائشة
  ).صيبا نافعا: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رأى املطر قال

  .ورواه األوزعي وعقيل، عن نافع. تابعه القاسم بن حيىي، عن عبيد اهللا

  .على حليتهمن متطر يف املطر، حىت يتحادر :  باب- 23

حدثنا إسحق بن عبد اهللا بن أيب : أخربنا األوزاعي قال: أخربنا عبد اهللا قال:  حدثنا حممد قال- 986
  :حدثين أنس بن مالك قال: طلحة األنصاري قال

 أصابت الناس سنة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يا رسول اهللا، هلك املال، وجاع العيال، فادع اهللا لنا أن :  اجلمعة، قام أعريب فقالخيطب على املنرب يوم

فثار سحاب أمثال : فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه، وما يف السماء قزعة، قال: قال. يسقينا
، ويف الغد، فمطرنا يومنا ذلك: قال. اجلبال، مث مل يرتل عن منربه حىت رأيت املطر يتحادر على حليته

يا رسول اهللا، : فقام ذلك األعرايب، أو رجل غريه، فقال. ومن بعد الغد، والذي يليه إىل اجلمعة األخرى
اللهم حوالينا : (فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه وقال. دم البناء، وغرق املال، فادع اهللا لنا

 السماء إال تفرجت، حىت صارت املدينة يف مثل فما جعل يشري بيده إىل ناحية منن: قال). وال علينا
  .فلم جيىء أحد من ناحية إال حدث باجلود: قال. اجلوبة، حىت سال الوادي، وادي قناة، شهرا

  ]890: ر[

  .إذا هبت الريح:  باب- 24

  :أنه مسع أنسا يقول: أخربين محيد: أخربنا حممد بن جعفر قال:  حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال- 987
  .ت الريح الشديدة إذا هبت، عرف ذلك يف النيب صلى اهللا عليه وسلم كان

  ).نصرت بالصبا: (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 25

أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا شعبة، عن احلكم، عن جماهد، عن ابن عباس:  حدثنا مسلم قال- 988
  :وسلم قال

  ).نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور (



]3033 ،3165 ،3879[  

  .ما قيل يف الزالزل واآليات:  باب- 26

أخربنا أبو زناد، عن عبد الرمحناألعرج، عن أيب : أخربنا شعيب قال:  حدثنا أبو اليمان قال- 989
  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: هريرة قال

نت، ويكثر اهلرج، وهو ال تقوم الساعة حىت يقبض العلم، وتكثر الزالزل، ويتقارب الزمان، وتظهر الف (
  ).القتل القتل، حىت يكثر فيكم املال فيفيض

  ]5690، 3413، 85: ، وانظر1346[
حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن : حدثنا حسني بن احلسن قال:  حدثنا حممد بن املثىن قال- 990
  :عمر قال

اللهم بارك لنا يف شامنا ويف : (الق: ويف جندنا؟ قال: قالوا: قال). اللهم بارك لنا يف شامنا ويف ميننا (
  ).هناك الزالزل والفنت، وا يطلع قرن الشيطان: (قال: ؟ قال.ويف جندنا: قالوا: قال). ميننا
  ]2937: ، وانظر6681[

  /.82اآلية : الواقعة) /وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون: (قول اهللا تعاىل:  باب- 27

  .شكركم: قال ابن عباس
حدثين مالك، عن صاحل بن كيسان، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن :  حدثنا امساعيل- 991

  :مسعود، عن زيد بن خالد اجلهين أنه قال
صلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة الصبح باحلديبية، على إثر مساء كانت من الليلة، فلما 

اهللا : قالوا). تدرون ماذا قال ربكمهل : (انصرف النيب صلى اهللا عليه وسلم أقبل على الناس، فقال
مطرنا بفضل اهللا ورمحته، فذلك : أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر، فأما من قال: (ورسوله أعلم، قال

  ).بنوء كذا وكذا، فذلك كافر يب مؤمن بالكواكب: مؤمن يب كافر بالكواكب، وأما من قال
  ]810: ر[

  .ال يدري مىت جييء املطر إال اهللا:  باب- 28

  )مخس ال يعلمهن إال اهللا: (وقال أبو هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ].50: ر[

قال : حدثنا سفيان، عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر قال:  حدثنا حممد بن يوسف قال- 992



، ال يعلم أحد ما يكون يف غد: مفتاح الغيب مخس ال يعلمها إال اهللا: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وال يعلم أحد ما يكون يف األرحام، وال تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض متوت، 

  ).وما يدري أحد مىت جييء املطر
]4351 ،4420 ،4500 ،6944.[  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

   كتاب الكسوف- 22

  .الصالة يف كسوف الشمس:  باب- 1

  :ا خالد، عن يونس، عن احلسن، عن أيب بكرة قالحدثن:  حدثنا عمرو بن عون قال- 993
 كنا عند رسول اهللا عليه وسلم، فانكسفت الشمس، فقام رسول اهللا عليه وسلم جير رداءه حىت دخل 

  :املسجد، فدخلنا، فصلى بنا ركعتان حىت اجنلت الشمس، فقال صلى اهللا عليه وسلم
  ).ا فصلوا وادعوا، حىت يكشف ما بكمإن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد، فإذا رأيتمومه(
]1001 ،1013 ،1014 ،5448[  

مسعت أبا : حدثنا إبراهيم بن محيد، عن إمساعيل، عن قيس قال:  حدثنا شهاب بن عباد قال- 994
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: مسعود يقول

ت اهللا، فإذا رأيتمومها إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيا (
  ).فقوموا فصلوا

]1008 ،3032[  
أخربين عمرو، عن عبد الرمحن بن القاسم حدثه، : أخربين ابن وهب قال:  حدثنا أصبغ قال-  995

  :أنه كان خيرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: عن أبيه، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما
ياته، ولكنهما آيتان من آيات اهللا، فإذا رأيتمومها إن الشمس والقمر ال خيسفان ملوت أحد وال حل (

  ).فصلوا
]3029[  

حدثنا شيبان، أبو معاوية، عن زياد : حدثنا هاشم بن القاسم قال:  حدثنا عبد اهللا بن حممد قال- 996
  :بن عالقة، عن املغرية بن شعبة قال

كسفت : ، فقال الناس كسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم مات إبراهيم



إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت : (الشمس ملوت إبراهيم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).إحد وال حلياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا اهللا

]1011 ،5846[  

  .الصدقة يف الكسوف:  باب- 2

  :يه، عن عائشة أا قالت حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أب- 997
 خسفت الشمس يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بالناس، فقام فأطال القيام، مث ركع فأطال الركوع، مث قام فأطال القيام، وهو دون القيام األول، مث ركع 

سجود، مث فعل يف الركعة الثانية مثل ما فعل فأطال الركوع، وهو دون الركوع األول، مث سجد فأطال ال
إن الشمس : (يف األوىل، مث انصرف، وقد اجنلت الشمس، فخطب الناس، فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال

والقمر آيتان من آيات اهللا، ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهللا، وكربوا 
ة حممد، واهللا ما من أحد أغري من اهللا أن يزين عبده أو تزين أمته يا أمة يا أم: (مث قال). وصلوا وتصدقوا

  ).حممد واهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا
]999 ،1000 ،1002 ،1007 ،1009 ،1015 ،1016 ،1154 ،1306 ،

3031 ،4348 ،4923 ،6005[  

  .يف الكسوف) الصالة اجلامعة(النداء بـ :  باب- 3

حدثنا معاوية بن سالم بن أيب سالم الدمشقي : أخربنا حيىي بن صاحل قال:  حدثنا إسحق قال-  998
أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف الزهري، عن عبد اهللا بن : حدثنا حيىي بن أيب كثري قال: قال

  :عمرو رضي اهللا عنهما قال
  .إن الصالة جامعة: ينود.  ملا كسفت الشمس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

]1003[  

  .خطبة اإلمام يف الكسوف:  باب- 4

  .خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقالت عائشة وأمساء
  ]1012، 997: ر[

  ).ح(حدثين الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب :  حدثنا حيىي بن بكري قال- 999
حدثين عروة، عن عائشة : ابحدثنا يونس، عن ابن شه: حدثنا عنبسة قال: وحدثين أمحد بن صاحل قال



  :زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت
 خسفت الشمس يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فخرج إىل املسجد، فصف الناس وراءه، فكرب، 

مسع اهللا ملن : (فاقترأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قراءة طويلة، مث كرب فركع ركوعا طويال، مث قال
 يسجد، وقرأ قراءة طويلة، هي أدىن من القراءة األوىل، مث كرب وركع ركوعا طويال، فقام ومل). محده

مث سجد، مث قال يف الركعة ). مسع اهللا ملن محده، ربنا ولك احلمد: (وهو أدىن من الركوع األول، مث قال
م اآلخرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات يف أربع سجدات، وأجنلت الشمس قبل أن ينصرف، مث قا

مها من آيات اهللا، ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته، فإذا رأيتمومها : (فأثىن على اهللا مبا هو أهله، مث قال
  ).فافزعوا إىل الصالة

كان حيدث يوم خسفت الشمس : أن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما: وكان حيدث كثري بن عباس
  .مبثل حديث عروة عن عائشة

أجل، ألنه أخطأ :  خسفت باملدينة، مل يزد على ركعتني مثل الصبح؟ قالإن أخاك يوم: فقلت لعروة
  .السنة
  ]997: ر[

  .هل يقول كسفت الشمس أو خسفت:  باب- 5

  /.8: القيامة/} وخسف القمر{: وقال اهللا تعاىل
أخربين عروة : حدثين عقيل، عن ابن شهاب قال: حدثنا الليث:  حدثنا سعيد بن عفري قال- 1000
  :أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته: بن الزبري

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس، فقام فكرب، فقرأ قراءة طويلة، مث ركع 
وقام كما هو، مث قرأ قراءة طويلة، وهي أدىن من ). مسع اهللا ملن محده: (ركوعا طويال، مث رفع رأسه فقال

 ركوعا طويال، وهي أدىن من الركعة األوىل، مث سجد سجودا طويال، مث فعل يف القراءة األوىل، مث ركع
: الركعة اآلخره مثل ذلك، مث سلم وقد جتلت الشمس، فخطب الناس، فقال يف كسوف الشمس والقمر

  ).مها آيتان من آيات اهللا، ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته، فإذا رأيتمومها فافزعوا إىل الصالة(
  ]997: ر[

  ).خيوف اهللا عباده بالكسوف: (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 6

  .قاله أبو موسى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]1010: ر[



: حدثنا محاد بن زيد، عن يونس، عن احلسن، عن أيب بكرة قال:  حدثنا قتيبة بن سعيد قال-  1001
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).قمر آيتان من آيات اهللا، ال خيسفان ملوت أحد ولكن اهللا تعاىل خيوف ما عبادهإن الشمس وال (
: مل يذكر عبد الوارث، وشعبة، وخالد بن عبد اهللا، ومحاد بن سلمة، عن يونس: وقال أبو عبد اهللا

  ).خيوف ما عباده(
إن اهللا : ( عليه وسلمأخربين أبو بكرة، عن النيب صلى اهللا: وتابعه موسى، عن مبارك، عن احلسن قال

  ).تعاىل خيوف ما عباده
  .وتابعه أشعث، عن احلسن

  ]993: ر[

  .التعوذ من عذاب القرب يف الكسوف:  باب- 7

 حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن حيىي بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرمحن، عن - 1002
  :عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم

فسألت عائشة رضي اهللا عنها رسول . أعاذك اهللا من عذاب القرب: سأهلا، فقالت هلا أن يهودية جاءت ت
رسول اهللا عائذا باهللا من ذلك، مث ركب : أيعذب الناس يف قبورهم؟ فقال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رسول اهللا ذات غداة مركبا، فخسفت الشمس، فرجع ضحى، فمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني 
ين احلجر، مث قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويال، مث ركع ركوعا طويال، مث رفع فقام ظهرا

قياما طويال، وهو دون القيام األول، مث ركع ركوعا طويال، وهو دون الركوع األول، مث رفع فسجد، مث 
األول، مث قام قياما قام قياما طويال، وهو دون القيام األول، مث ركع ركوع طويال، وهو دون الركوع 

طويال، وهو دون القيام األول، مث ركع ركوعا طويال، وهو دون الركوع األول، مث رفع، فسجد 
  .وانصرف، فقال ما شاء اهللا أن يقول، مث أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القرب

  ]997: ر[

  .طول السجود يف الكسوف:  باب- 8

  :حيىي، عن أيب سلمة، عن عبد اهللا بن عمرو أنه قالحدثنا شيبان، عن :  حدثنا أبو نعيم قال- 1003
إن الصالة جامعة، فركع النيب :  ملا كسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نودي

صلى اهللا عليه وسلم ركعتني يف سجدة، مث قام فركع ركعتني يف سجدة، مث جلس، مث جلي عن 
  .ا سجدت سجودا قط كان أطول منهام: وقالت عائشة رضي اهللا عنها: قال. الشمس



  ]998، 997: ر[

  .صالة الكسوف مجاعة:  باب- 9

  .وصلى ابن عباس هلم يف صفة زمزم، ومجع علي بن عبد اهللا بن عباس، وصلى ابن عمر
 حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد اهللا - 1004

  :بن عباس قال
لشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  اخنسفت ا

فقام قياما طويال، حنوا من قراءة سورة البقرة، مث ركع ركوعا طويال، مث رفع فقام قياما طويال، وهو دون 
ال، وهو دون القيام األول، مث ركع ركوعا طويال، وهو دون الركوع األول، مث سجد، مث قام قياما طوي

القيام األول، مث ركع ركوعا طويال، وهو دون الركوع األول، مث رفع فقام قياما طويال، وهو دون القيام 
األول، مث ركع ركوعا طويال، وهو دون الركوع األول، مث سجد، مث انصرف وقد جتلت الشمس، فقال 

سفان ملوت أحد وال حلياته، فإذا إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا، ال خي: (صلى اهللا عليه وسلم
يا رسول اهللا، رأيناك تناولت شيئا يف مقامك، مث رأيناك كعكعت؟ قال : قالوا). رأيتم ذلك فاذكروا اهللا
إين أريت اجلنة، فتناولت عنقودا، ولو أصبته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت : (صلى اهللا عليه وسلم

: مب يا رسول اهللا؟ قال: قالوا). ظع، ورأيت أكثر أهلها النساءالنار، فلم أر منظرا كاليوم قط أف
يكفرن العشري، ويكفرن اإلحسان، لو أحسنت إىل أحداهن الدهر : (قال. يكفرن باهللا؟: قيل). بكفرهن(

  ).ما رأيت منك خريا قط: كله، مث رأت منك شيئا، قالت
  ]29: ر[
  

  .صالة النساء مع الرجال يف الكسوف:  باب- 10

أخربنا مالك، عن هشام بن عروة، عن امرأته فاطمة بنت :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 1005
  :املنذر، عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما أا قالت

 أتيت عائشة رضي اهللا عنها، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، حني خسفت الشمس، فإذا الناس قيام 
. سبحان اهللا: ما للناس؟ فأشارت بيدها إىل السماء، وقالت: يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت

فقمت حىت جتالين الغشي، فجعلت أصب فوق رأسي املاء، فلما : قالت. أي نعم: آية؟ فأشارت: فقلت
ما من شييء كنت مل أره إال قد : (انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محد اهللا وأثىن عليه، مث قال

 فتنة - حىت اجلنة والنار، ولقد أوحي إيل أنكم تفتنون يف القبور مثل أو قريبا من رأيته يف مقامي هذا،



ما علمك ذا الرجل؟ فأما املؤمن، أو : الدجال، ال أدري أيتهما قالت أمساء، يؤتى أحدكم فيقال له
بينات حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، جاءنا بال: املوقن، ال أدري أي ذلك قالت أمساء، فيقول

واهلدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له من صاحلا، فقد علمنا إن كنت ملوقنا، وأما املنافق، أو املرتاب، ال 
  ).ال أدري، مسعت الناس يقولون شيئا فقلته: أدري أيتهما قالت أمساء، فيقول

  ]86: ر[

  .من أحب العتاقة يف كسوف الشمس:  باب- 11

  :حدثنا زائدة، عن هشام، عن فاطمة، عن أمساء قالت: ل حدثنا ربيع بن حيىي قا- 1006
  . لقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالعتاقة يف كسوف الشمس

  ]86: ر[

  .صالة الكسوف يف املسجد:  باب- 12

حدثين مالك، عن حيىي بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرمحن، عن :  حدثنا إمساعيل قال- 1007
فسألت عائشة . أعاذك اهللا من عذاب القرب: هودية جاءت تسأهلا، فقالتأن ي: عائشة رضي اهللا عنها

رسول اهللا عائذا باهللا من ذلك، مث : أيعذب الناس يف قبورهم؟ فقال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ركب رسول اهللا ذات غداة مركبا، فكسفت الشمس، فرجع ضحى، فمر رسول اهللا صلى اهللا عليه 

جر، مث قام فصلى وقام الناس وراءه، فقام قياما طويال، مث ركع ركوعا طويال، مث وسلم بني ظهراين احل
رفع فقام قياما طويال، وهو دون القيام األول، مث ركع ركوعا طويال، وهو دون الركوع األول، مث رفع 
فسجد سجودا طويال، مث قام قياما طويال، وهو دون القيام األول، مث ركع ركوع طويال، وهو دون 

لركوع األول، مث قام قياما طويال، وهو دون القيام األول، مث ركع ركوعا طويال، وهو دون الركوع ا
األول، مث سجد، وهو دون السجود األول، مث انصرف، فقال ما شاء اهللا أن يقول، مث أمرهم أن يتعوذوا 

  .من عذاب القرب
  ]997: ر[

  .ال تنكشف الشمس ملوت أحد وال حلياته:  باب- 13

  .ه أبو بكرة، واملغرية، وأبو موسى، وابن عباس، وابن عمر رضي اهللا عنهمروا
  ]1010، 1004، 996، 995، 993: ر[

قال : حدثين قيس، عن أيب مسعود قال: حدثنا حيىي، عن إمساعيل قال:  حدثنا مسدد قال- 1008



  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ته، ولكنهما آيتان من آيات اهللا، فإذا رأيتمومها الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد وال حليا (

  ).فصلوا
  ]994: ر[

أخربنا معمر، عن الزهري وهشام بن عروة، عن : حدثنا هشام:  حدثنا عبد اهللا بن حممد قال- 1009
  :عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

 عليه وسلم فصلى فقام النيب صلى اهللا:  كسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
بالناس، فأطال القراءة، مث ركع فأطال الركوع، مث رفع رأسه فأطال القراءة، وهي دون قراءته األوىل، مث 
ركع فأطال الركوع دون ركوعه األول، مث رفع رأسه فسجد سجدتني، مث قام، فصنع يف الركعة الثانية 

أحد وال حلياته، ولكنهما آيتان من آيات إن الشمس والقمرال خيسفان ملوت : (مثل ذلك، مث قام فقال
  ).اهللا يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل الصالة

  ].997: ر[

  .الذكر يف الكسوف:  باب- 14

  .رواه ابن عباس رضي اهللا عنهما
  ]1004: ر[

 أيب حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد اهللا، عن أيب بردة، عن:  حدثنا حممد بن العالء قال-  1010
  :موسى قال

 خسفت الشمس، فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم فزعا، خيشى أن تكون الساعة، فأتى املسجد، فصلى 
هذه اآليات اليت يرسلها اهللا، ال تكون ملوت أحد، : (بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال

  ).، فافزعوا إىل ذكره ودعائه واستغفارهوال حلياته، ولكن خيوف اهللا ا عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك

  .الدعاء يف اخلسوف:  باب- 15

  .قاله أبو موسى وعائشة رضي اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]997، 1010: ر[

مسعت املغرية بن شعبة : حدثنا زياد بن عالقة قال: حدثنا زائدة قال:  حدثنا أبو الوليد قال-  1011
  :يقول

فقال رسول اهللا صلى اهللا . انكسفت ملوت إبراهيم: مس يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت الش



إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا، ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته، فإذا رأيتمومها : (عليه وسلم
  ).فادعوا اهللا وصلوا حىت ينجلي

  ]996: ر[

  .قول اإلمام يف خطبة الكسوف أما بعد:  باب- 16

  :أخربتين فاطمة بنت املنذر، عن أمساء قالت: حدثنا هشام قال:  وقال أبو أسامة- 1012
:  فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد جتلت الشمس، فخطب فحمد اهللا مبا هو أهله، مث قال

  ).أما بعد(
  ]86: ر[

  .الصالة يف كسوف القمر:  باب- 17

عيد بن عامر، عن شعبة، عن يونس، عن احلسن، عن حدثنا س:  حدثنا حممود قال- 1013/1014
  :أيب بكرة رضي اهللا عنه قال

  . انكسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فصلى ركعتني
حدثنا يونس، عن احلسن، عن أيب بكرة : حدثنا عبد الوارث قال:  حدثنا أبو معمر قال-) 1014(
  :قال

صلى اهللا عليه وسلم، فخرج جير رداءه حىت انتهى إىل املسجد،  خسفت الشمس على عهد رسول اهللا 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا، : (وثاب الناس إليه، فصلى م ركعتني، فاجنلت الشمس، فقال

وذاك أن ابنا للنيب ). وإما ال خيسفان ملوت أحد، وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حىت يكشف ما بكم
  . مات يقال له إبراهيم، فقال الناس يف ذلكصلى اهللا عليه وسلم

  ]993: ر[

  .الركعة األوىل يف الكسوف أطول:  باب- 18

حدثنا سفيان، عن حيىي، عن عمرة، عن عائشة : حدثنا أبو أمحد قال:  حدثنا حممود قال- 1015
  :رضي اهللا عنها

دتني، األول األول  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى م يف كسوف الشمس أربع ركعات يف سج
  .أطول
  ]997: ر[



  .اجلهر بالقراءة يف الكسوف:  باب- 19

مسع ابن شهاب، عن عروة، : أخربنا ابن منر: حدثنا الوليد قال:  حدثنا حممد بن مهران قال- 1016
  :عن عائشة رضي اهللا عنها

رب فركع، وإذا رفع من  جهر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صالة اخلسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته ك
مث يعاود القراءة يف صالة الكسوف، أربع ركعات ). مسع اهللا ملن محده، ربنا ولك احلمد: (الركعة قال

  .يف ركعتني، وأربع سجدات
أن الشمس خسفت على : مسعت الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها: وقال األوزعي وغريه

الصالة اجلامعة، فتقدم فصلى أربع ركعات يف : فبعث مناديا بـعهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
  .ركعتني وأربع سجدات

  .مثله: مسع ابن شهاب: وأخربين عبد الرمحن بن منر
ما صنع أخوك ذلك، عبد اهللا بن الزبري، ما صلى إال ركعتني مثل الصبح، إذ صلى : فقلت: قال الزهري
  .أجل، إنه أخطأ السنة: باملدينة؟ قال

  . سفيان بن حسني وسلمان بن كثري، عن الزهري يف اجلهرتابعه
  ]997: ر[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   أبواب سجود القرآن- 23
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .ما جاء يف سجود القرآن وسنتها:  باب- 1

 مسعت :حدثنا شعبة، عن ايب إسحق قال: حدثنا غندر، قال:  حدثنا حممد بن بشار قال-  1017
  :األسود، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال



 قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم النجم مبكة، فسجد فيها وسجد من معه غري شيخ، أخذ كفا من حصى، 
  .يكفيين هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا: أو تراب، فرفعه إىل جبهته، وقال

  ]1021: ، وانظر4582، 3754، 3640، 1020[

  .السجدة} ترتيل{سجدة :  باب- 2

حدثنا سفيان، عن سعد بن ابراهيم، عن عبد الرمحن، عن أيب :  حدثنا حممد بن يوسف- 1018
  :هريرة رضي اهللا عنه قال

هل أتى على {السجدة، و. }آمل ترتيل{:  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف اجلمعة يف صالة الفجر
  .}اإلنسان

  ]851: ر[

  سجدة ص:  باب- 3

حدثنا محاد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن : حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قاال - 1019
  :عباس رضي اهللا عنهما قال

  .ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يسجد فيها. }ص {
  ]3239: ، وانظر3240[

  .سجدة النجم:  باب- 4

  .ى اهللا عليه وسلمقاله ابن عباس رضي اهللا عنهما، عن النيب صل
  ]1021: ر[

حدثنا شعبة، عن أيب إسحق، عن األسود، عن عبد اهللا رضي :  حدثنا حفص بن عمر قال-  1020
  :اهللا عنه

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد ا، فما بقي أحد من القوم إال سجد، فأخذ رجل 
  .يكفيين هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرا: ، وقالمن القوم كفا من حصى، أو تراب، فرفعه إىل وجهه

  ]1017: ر[

  .سجود املسلمني مع املشركني، واملشرك جنس ليس له وضوء:  باب- 5

  .وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما يسجد على غري وضوء
حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي : حدثنا عبد الوارث قال:  حدثنا مسدد قال-  1021



  :ااهللا عنهم
  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه املسلمون واملشركون، واجلن واألنس

  .ورواه ابن طهمان، عن أيوب
  ]1017: ، وانظر4581[

  .من قرأ السجدة ومل يسجد:  باب- 6

أخربنا يزيد : حدثنا إمساعيل بن جعفر قال:  حدثنا سليمان بن داود أبو ربيع قال-  1022/1023
  :صيفة، عن ابن قسيط، عن عطاء بن يسار أنه أخربهبن خ

فلم . }والنجم{: أنه قرأ على النيب صلى اهللا عليه وسلم:  أنه سأل زيد بن ثابت رضي اهللا عنه، فزعم
  .يسجد فيها

حدثنا يزيد بن عبد اهللا بن قسيط، : حدثنا ابن أيب ذئب قال:  حدثنا آدم بن أيب إياس قال-) 1023(
  :، عن زيد بن ثابت قالعن عطاء بن يسار

  .فلم يسجد فيها. }والنجم{:  قرأت على النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .}إذا السماء انشقت{: سجدة:  باب- 7

رأيت أبا : أخربنا هشام، عن حيىي، عن أيب سلمة قال:  حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قاال- 1024
. يا أبا هريرة، أمل أراك تسجد؟: فقلت. افسجد . }إذا السماء انشقت{: هريرة رضي اهللا عنه قرأ

  .لو مل أر النيب صلى اهللا عليه وسلم يسجد مل أسجد: قال
  ]732: ر[

  .من سجد لسجود القارىء:  باب- 8

  .اسجد، فإنك إمامنا فيها: وقال ابن مسعود لتميم بن حذمل، وهو غالم، فقرأ عليه سجدة، فقال
حدثين نافع، عن ابن عمر رضي اهللا : عبيد اهللا قالحدثنا حيىي، عن :  حدثنا مسدد قال- 1025
  :عنهما قال

 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد، حىت ما جيد أحدنا 
  .موضع جلبهته

]1026 ،1029[  



  .ازدحام الناس إذا قرأ اإلمام السجدة:  باب- 9

أخربنا عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر : لي بن مسهر قالحدثنا ع:  حدثنا بشر بن آدم قال- 1026
  :قال

 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ السجدة وحنن عنده، فيسجد ونسجد معه، فرتدحم، حىت ما جيد 
  .أحدنا جلبهته موضعا يسجد عليه

  ]1025: ر[

  .من رأى أن اهللا عز وجل مل يوجب السجود:  باب- 10

أرأيت لو قعد هلا؟ كأنه ال يوجبه :  الرجل يسمع السجدة ومل جيلس هلا؟ قال:وقيل لعمران بن حصني
وقال . إمنا السجدة على من استمعها: وقال عثمان رضي اهللا عنه. ما هلذا غدونا: وقال سلمان. عليه

ال يسجد إال أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت يف حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا : الزهري
  .وكان السائب بن يزيد ال يسجد لسجود القاص.  حيث كان وجهكفال عليك
أخربين : أن ابن جريج أخربهم قال: أخربنا هشام بن يوسف:  حدثنا إبراهيم بن موسى قال-  1027

  :أبو بكر بن أيب ملكية، عن عثمان بن عبد الرمحن التيمي، عن ربيعة بن عبد اهللا بن اهلدير، قال أبو بكر
قرأ يوم اجلمعة على : يار الناس، عما حضر ربيعة من عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وكان ربيعة من خ

املنرب بسورة النحل، حىت إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس، حىت إذا كانت اجلمعة القابلة، قرأ 
يسجد يا أيها الناس، إنا منر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن مل : ا، حىت إذا جاء السجدة، قال

  .ومل يسجد عمر رضي اهللا عنه. فال إمث عليه
  .إن اهللا مل يفرض السجود إال أن نشاء: وزاد نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما

  .من قرأ السجدة يف الصالة فسجد ا:  باب- 11

  :حدثين بكر، عن أيب رافع قال: مسعت أيب قال: حدثنا معتمر قال:  حدثنا مسدد قال- 1028
سجدت ا : ما هذه ؟ قال: فسجد، فقلت. }إذا السماء انشقت{: يب هريرة العتمة، فقرأ صليت مع أ

  .خلف أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم، فال أزال أسجد فيها حىت ألقاه
  ]732: ر[

  .من مل جيد موضعا للسجود من الزحام:  باب- 12

  :ن ابن عمر رضي اهللا عنهما قالأخربين حيىي، عن عبيد اهللا، عن نافع، ع:  حدثنا صدقة قال- 1029



 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ السورة اليت فيها السجدة، فيسجد ونسجد، حىت ما جيد أحدنا 
  .مكانا ملوضع جبهته

  ]1025: ر[
  
  
  
  
  
  
  
  

   أبواب تقصري الصالة- 24
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .ما جاء يف التقصري، وكم يقيم حىت يقصر:  باب- 1

حدثنا أبو عونة، عن عاصم وحصني، عن عكرمة، عن :  حدثنا أبو موسى بن إمساعيل قال-  1030
  :ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

  . أقام النيب صلى اهللا عليه وسلم تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أمتمنا
]4047 ،4048[  

مسعت أنسا : حدثنا حيىي بن أيب إسحق قال: ارث قالحدثنا عبد الو:  حدثنا أبو معمر قال- 1031
  :يقول

 خرجنا مع النيب النيب صلى اهللا عليه وسلم من املدينة إىل مكة، فكان يصلي ركعتني ركعتني، حىت 
  .أقمنا ا عشرا: أقمتم مبكة شيئا؟ قال: قلت. رجعنا إىل املدينة

]4046[  

  .الصالة مبىن:  باب- 2

أخربين نافع، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه :  حدثنا حيىي، عن عبيد اهللا قال: حدثنا مسدد قال- 1032



  :قال
 صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مبىن ركعني، وأيب بكر وعمر، ومع عثمان صدرا من إمارته، مث 

  .أمتها
]1051 ،1572[  

  : بن وهب قالمسعت حارثة: أنبأنا أبو إسحق قال: حدثنا شعبة:  حدثنا أبو الوليد قال- 1033
  . صلى بنا النيب صلى اهللا عليه وسلم، آمن ما كان، مبىن ركعتني

]1573[  
مسعت عبد : حدثنا إبراهيم قال: حدثنا عبد الواحد، عن األعمش قال:  حدثنا قتيبة قال- 1034

  :الرمحن بن يزيد يقول
 مسعود رضي اهللا عنه  صلى بنا عثمان بن عفان رضي اهللا عنه مبىن أربع ركعات، فقيل لعبد اهللا بن

صليت مع رسول اهللا النيب صلى اهللا عليه وسلم مبىن ركعتني، وصليت مع أيب بكر : فاسترجع، مث قال
رضي اهللا عنه مبىن ركعتني، وصليت مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مبىن ركعتني، فليت حظي من 

  .أربع ركعات ركعتان متقبلتان
]1574[  

  .لى اهللا عليه وسلم يف حجتهكم أقام النيب ص:  باب- 3

حدثنا أيوب، عن أيب العالية الرباء، عن ابن : حدثنا وهيب قال:  موسى بن إمساعيل قال-  1035
  :عباس رضي اهللا عنهما

 قام النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة، يلبون باحلج، فأمرهم أن جيعلوها عمرة، إال من 
  .معه اهلدي

  .رتابعه عطاء عن جاب
  ]1493، 1489: ر[

  .يف كم يقصر الصالة:  باب- 4

وكان ابن عمر وابن عباس رضي اهللا عنهم . ومسى النيب النيب صلى اهللا عليه وسلم يوما وليلة سفرا
  .يقصران ويفطران يف أربع برد، وهي ستة عشر فرسخا

د اهللا، عن حدثكم عبي: قلت أليب أسامة:  حدثنا إسحق بن إبراهيم احلنظلي قال-  1036/1037
  :نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما



  ).ال تسافر املرأة ثالثة أيام إال مع ذي حمرم: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
حدثنا حيىي، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، :  حدثنا مسدد قال-) 1037 (

  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).ملرأة ثالثا إال مع ذي حمرمال تسافر ا (

  .تابعه أمحد، عن املبارك، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا سعيد املقربي، عن أبيه، عن أيب هريرة : حدثنا ابن أيب ذئب قال:  حدثنا آدم قال- 1038

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنه قال
  ). حيل ألمرأة، تؤمن باهللا واليوم اآلخر، أن تسافر مسرية يوم وليلة ليس معها حرمةال (

  .تابعه حيىي بن أيب كثري، وسهل، ومالك، عن املقربي، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

  .يقصر إذا خرج من موضعه:  باب- 5

ال، حىت : ، قالهذه الكوفة: وخرج علي عليه السالم فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له
  .ندخلها
حدثنا سفيان، عن حممد بن املنكدر وإبراهيم بن ميسرة، عن أنس :  حدثنا أبو نعيم قال- 1039

صليت الظهر مع النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة أربعا، والعصر بذي احلليفة : رضي اهللا عنه قال
  .ركعتني

]1471 - 1473 ،1476 ،1626 ،1628 ،2791 ،2824[  
حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا :  حدثنا عبد اهللا بن حممد قال-  1040
  :عنها قالت

  . الصالة أول ما فرضت ركعتني، فأقرت صالة السفر، وأمتت صالة احلضر
  .تأولت ما تأول عثمان: ما بال عائشة تتم؟ قال: فقلت لعروة: قال الزهري

  ]343: ر[

  .الثا يف السفريصلي املغرب ث:  باب- 6

أخربين سامل، عن عبد اهللا بن عمر : أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان قال-  1041
  :رضي اهللا عنهما قال

 رأيت رسول اهللا النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أعجله السري يف السفر، يؤخر املغرب حىت جيمع بينها 
حدثين يونس، عن ابن : وزاد الليث قال. فعله إذا أعجله السريوكان عبد اهللا ي: قال سامل. وبني العشاء



وأخر : سامل: قال. كان ابن عمر رضي اهللا عنهما جيمع بني املغرب والعشاء باملزدلفة: شهاب، قال سامل
: سر، فقلت: الصالة، فقال: ابن عمر املغرب، وكان استصرخ على إمرأته صفية بنت أيب عبيد، فقلت له

هكذا رأيت النيب صلى اهللا عليه : سر، حىت سار ميلني أو ثالثة، مث نزل فصلى، مث قال: الصالة، فقال
  .وسلم يصلي إذا أعجله السري

رأيت النيب النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أعجله السري يؤخر املغرب فيصليها ثالثا، مث : وقال عبد اهللا
 يسلم، وال يسبح بعد العشاء، حىت يقوم من يسلم، مث قلما يلبث حىت يقيم العشاء، فيصليها ركعتني، مث

  .جوف الليل
]1055 ،1058 ،1711 ،2838[  

  .صالة التطوع على الدواب، وحيثما توجهت به:  باب- 7

حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبد : حدثنا عبد األعلى قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال-  1042
  :اهللا بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال

  .لنيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به رأيت ا
]1046 ،1053[  

أن جابر بن عبد : حدثنا شيبان، عن حيىي، عن حممد بن عبد الرمحن:  حدثنا أبو نعيم قال-  1043
  :اهللا أخربه

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب يف غري القبلة
  ]391: ر[

  :حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع قال: حدثنا وهب قال:  عبد األعلى بن محاد قال حدثنا- 1044
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم :  وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما يصلي على راحلته، ويوتر عليها، وخيرب

  .كان يفعله
  ]954: ر[

  .اإلمياء على الدابة:  باب- 8

  :حدثنا عبد اهللا بن دينار قال: بن مسلم قالحدثنا عبد العزيز :  حدثنا موسى قال- 1045
وذكر عبد .  كان عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يصلي يف السفر على راحلته أينما توجهت، يومىء

  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يفعله: اهللا
  ]954: ر[



  .يرتل للمكتوبة:  باب- 9

عقيل، عن ابن شهاب، عن عبد اهللا بن عامر بن حدثنا الليث، عن : حدثنا حيىي بن بكري قال: 1046
  :ربيعة

رأيت رسول اهللا النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح، :  أن عامر بن ربيعة أخربه قال
يومىء برأسه قبل أي وجه توجه، ومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع ذلك يف الصالة 

  .املكتوبة
  ]1042: ر[

  :قال سامل: حدثين يونس، عن ابن شهاب قال:  الليث وقال- 1047
: قال ابن عمر.  كان عبد اهللا يصلي على دابته من الليل وهو مسافر، ما يبايل حيث ما كان وجهه

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسبح على راحلتة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غري أنه ال 
  .يصلي عليها املكتوبة

  ]954: ر[
: حدثنا هشام، عن حيىي، عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان قال:  حدثنا معاذ بن فضالة قال-  1048

  :حدثين جابر بن عبد اهللا
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي على راحلته حنو املشرق، فإذا أراد أن يصلي ااملكتوبة نزل 

  .فاستقبل القبلة
  ]391: ر[

  . احلمارصالة التطوع على:  باب- 10

  :حدثنا أنس بن سريين قال: حدثنا مهام قال: حدثنا حبان قال:  حدثنا أمحد بن سعيد قال- 1049
   استقبلنا أنسا حني قدم من الشام، فلقيناه بعني التمر، فرأيته يصلي على

 لوال أين: رأيتك تصلي لغري القبلة؟ فقال: محار ووجهه من ذا اجلانب، يعين على يسار القبلة، فقلت
  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعله مل أفعله

رواه ابن طهمان، عن حجاج، عن أنس بن سريين، عن أنس رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه 
  .وسلم



  .من مل يتطوع يف السفر دبر الصالة وقبلها:  باب- 11

أن حفص بن :  حممدحدثين عمر بن: حدثين ابن وهب قال:  حدثنا حيىي بن سليمان قال- 1050
  :عاصم حدثه قال

صحبت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلم أراه يسبح يف السفر، :  سافر ابن عمر رضي اهللا عنهما فقال
  .}لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة{: وقال اهللا جل ذكره

  ]954: ر[
أنه مسع :  أيبحدثين: حدثنا حيىي، عن عيسى بن حفص بن عاصم قال:  حدثنا مسدد قال- 1051

  :ابن عمر يقول
 صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكان ال يزيد يف السفر على ركعتني، وأبا بكر وعمر وعثمان 

  .كذلك رضي اهللا عنهم
  ]1032: ر[

  .من تطوع يف السفر، يف غري دبر الصلوات وقبلها:  باب- 12

  .وركع النيب صلى اهللا عليه وسلم ركعيت الفجر يف السفر
  :حدثنا شعبة، عن عمرو، عن ابن أيب ليلى قال:  حدثنا حفص بن عمر قال- 1052

أن النيب صلى اهللا :  ما أنبأنا أحد أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى الضحى غري أم هاىنء، ذكرت
نه عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل يف بيتها، فصلى مثان ركعات، فما رأيته صلى صالة أخف منها، غري أ

  .يتم الركوع والسجود
  ]350: ، وانظر4041، 1122[

أن أباه : حدثين عبد اهللا بن عامر بن ربيعة: حدثين يونس، عن ابن شهاب قال:  وقال الليث-  1053
  :أخربه

  . أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى السبحة بالليل يف السفر، على ظهر راحلته حيث توجهت به
  ]1042: ر[

أخربين سامل بن عبد اهللا، عن ابن : أخربنا شعيب، عن الزهري قال: ا أبو اليمان قال حدثن- 1054
  :عمر رضي اهللا عنهما

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومىء برأسه، 
  .وكان ابن عمر يفعله



  ]954: ر[

  .اجلمع يف السفر بني املغرب والعشاء:  باب- 13

  :مسعت الزهري، عن سامل، عن أبيه قال: حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال- 1055
  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم جيمع بني املغرب والعشاء إذا جد به السري

  ]1041: ر[
 وقال إبراهيم بن طهمان، عن احلسني املعلم، عن حيىي بن أيب كثري، عن عكرمة، عن ابن -  1056

  :س رضي اهللا عنهما قالعبا
 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيمع بني صالة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سري، وجيمع بني 

  .املغرب والعشاء
 وعن حسني، عن حيىي بن أيب كثري، عن حفص بن عبيد اهللا بن أنس، عن أنس بن مالك - 1057

  :رضي اهللا عنه قال
  .لم جيمع بني صالة املغرب والعشاء يف السفر كان النيب صلى اهللا عليه وس

  .مجع النيب صلى اهللا عليه وسلم: وتابعه علي بن املبارك وحرب، عن حيىي، عن حفص، عن أنس
]1059[  

  .هل يؤذن أو يقيم، إذا مجع بني املغرب والعشاء:  باب- 14

 عن عبد اهللا بن عمر أخربين سامل،: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان قال-  1058
  :رضي اهللا عنهما قال

 رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذا أعجله السري يف السفر يؤخر صالة املغرب، حىت جيمع بينها وبني 
وكان عبد اهللا يفعله إذا أعجله السري، ويقيم املغرب فيصليها ثالثا، مث يسلم، مث قلما : قال سامل. العشاء

 فيصليها ركعتني، مث يسلم، وال يسبح بينهما بركعة، وال بعد العشاء بسجدة، يلبث حىت يقيم العشاء،
  .حىت يقوم من جوف الليل

  ]1041: ر[
حدثين حفص بن عبيد : حدثنا حيىي قال: حدثنا حرب: حدثنا عبد الصمد:  حدثنا إسحق- 1059
 كان جيمع بني هاتني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أن أنسا رضي اهللا عنه حدثه: اهللا بن أنس

  .الصالتني يف السفر، يعين املغرب والعشاء
  ]1057: ر[



  .يؤخر الظهر إىل العصر، إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس:  باب- 15

  .فيه ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]1056: ر[

اب، عن أنس حدثنا املفضل بن فضالة، عن عقيل، عن ابن شه:  حدثنا حسان الواسطي قال- 1060
  :بن مالك رضي اهللا عنه قال

 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إىل وقت العصر، مث جيمع 
  .بينهما، وإذا زاغت، صلى الظهر مث ركب

]1061[  

  .إذا ارحتل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر مث ركب:  باب- 16

نا املفضل بن فضالة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك حدث:  حدثنا قتيبة قال- 1061
  :قال

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إىل وقت العصر، مث 
  .نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرحتل، صلى الظهر مث ركب

  ]1060: ر[

  .صالة القاعد:  باب- 17

 حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها -  1062
  :أا قالت

 صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار 
  ).وا، وإذا رفع فارفعواإمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فإذا ركع فاركع: (إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال

  ]656: ر[
  :حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس رضي اهللا عنه قال:  حدثنا أبو نعيم قال- 1063

 سقط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من فرسه، فخدش، أو فجحش شقه األمين، فدخلنا عليه نعوده، 
إلمام ليؤمت به، فإذا كرب فكربوا، وإذا إمنا جعل ا: (فحضرت الصالة، فصلى قاعدا فصلينا قعودا، وقال

  ).مسع اهللا ملن محده، فقولوا ربنا ولك احلمد: ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال
  ]371: ر[



أخربنا حسني، عن عبد اهللا بريدة، : أخربنا روح بن عبادة:  حدثنا إسحق بن منصور قال- 1064
  . اهللا صلى اهللا عليه وسلمأنه سأل نيب: عن عمران بن حصن رضي اهللا عنه

  :حدثنا احلسني، عن أيب بريدة قال: مسعت أيب قال: أخربنا عبد الصمد قال: أخربنا إسحق قال
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صالة الرجل :  حدثين عمران بن حصني، وكان مبسورا، قال

صف أجر القائم، ومن صلى نائما فله إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله ن: (قاعدا، فقال
  ).نصف أجر القاعد

]1065 ،1066[  

  .صالة القاعد باألمياء:  باب- 18

: حدثنا حسني املعلم، عن عبد اهللا بن بريدة: حدثنا عبد الوارث قال:  حدثنا أبو معمر قال- 1065
  :أن عمران بن حصن، وكان رجال مبسورا، وقال أبو معمر مرة عن عمران، قال

من صلى قائما فهو أفضل، ومن : (لت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن صالة الرجل وهو قاعد، فقال سأ
  ).صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد

  .نائما عندي مضطجعا ها هنا: قال أبو عبد اهللا
  ]1064: ر[

  .إذا مل يطق قاعدا صلى على جنب:  باب- 19

  .إن مل يقدر أن يتحول إىل القبلة صلى حيث كان وجهه: وقال عطاء
حدثين احلسني املكتب، عن ابن :  حدثنا عبدان، عن عبد اهللا، عن إبراهيم بن طهمان قال- 1066

  :بريدة، عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال
 مل تستطع صل قائما، فإن: ( كانت يب بواسري، فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة، فقال

  ).فقاعدا، فإن مل تستطع فعلى جنب
  ]1064: ر[

  .إذا صلى قاعدا، مث صح، أو وجد خفة، متم ما بقي:  باب- 20

  .إن شاء املريض صلى ركعتني قائما وركعتني قاعدا: وقال احلسن
أخربنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 1067/1068
  :ي اهللا عنها، أم املؤمنني، أا أخربتهعائشة رض



 أا مل تر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي صالة الليل قاعدا قط حىت أسن، فكان يقرأ قاعدا، حىت 
  .إذا أراد أن يركع قام، فقرأ حنوا من ثالثني آية أو أربعني آية، مث ركع

 عبد اهللا بن يزيد، وأيب النضر، موىل أخربنا مالك، عن:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال-) 1068(
  :عمر بن عبيد اهللا، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي جالسا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته حنو من 
كع، مث سجد، يفعل يف الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا ثالثني أو أربعني آية قام، فقرأها وهو قائم، مث ير

  .فإن كنت يقظى حتدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع: قضى صالته نظر
]1097 ،1108 ،1115[  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

   أبواب التهجد- 25
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

: االسراء/} كومن الليل فتهجد به نافلة ل{: التهجد بالليل، وقوله عز وجل:  باب- 1

79/  

: حدثنا سليمان بن أيب مسلم، عن طاوس: حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال- 1069
  :مسع ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

اللهم لك احلمد، أنت قيم السماوات : ( كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال
أنت ملك _ لك ملك السموات واألرض ومن فيهن، ولك احلمدواألرض ومن فيهن، ولك احلمد، 

السموات واألرض، ولك احلمد، أنت احلق، ووعدك احلق، ولقاؤك حق، وقولك حق، واجلنة حق، 
والنار حق، والنبيون حق، وحممد صلى اهللا عليه وسلم حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك 

ت، وإليك حاكمت، فاغفر يل ما قدمت وما آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصم
  ).ال إله غريك: أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت املقدم، وأنت املؤخر، ال إله إال أنت، أو

قال سليمان بن أيب : قال سفيان). وال حول وال قوة إال باهللا: (وزاد عبد الكرمي أبو أمية: قال سفيان
  . عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلممسعه من طاوس، عن ابن عباس رضي اهللا: مسلم
]5958 ،6950 ،6951 ،7004 ،7060[  

  .فضل قيام الليل:  باب- 2

حدثنا : وحدثين حممود قال. أخربنا معمر: حدثنا هشام قال:  حدثنا عبد اهللا بن حممد قال- 1070
  :أخربنا معمر، عن الزهري، عن سامل، عن أبيه رضي اهللا عنه قال: عبد الرزاق قال

 كان الرجل يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا رأى رؤيا، فأقصها على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكنت غالما شابا، وكنت 

كني أخذاين فذهبا يب أنام يف املسجد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فرأيت يف النوم كأن مل
أعوذ : اىل النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا هلا قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول

فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على . مل ترع: فلقينا ملك آخر، قال يل: باهللا من النار، قال



فكان بعد ال ينام ). ، لو كان يصلي من الليلنعم الرجل عبد اهللا: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .من الليل إال قليال

  ]429: ر[

  .طول السجود يف قيام الليل:  باب- 3

أن عائشة رضي اهللا : أخربين عروة: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان قال- 1071
  :عنها أخربته

شرة ركعة، كانت تلك صالته، يسجد  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي إحدى ع
السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم مخسني آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتني قبل الفجر، مث 

  .يضطجع على شقه األمين، حىت يأتيه املنادي للصالة
  ]1096، 949: ر[

  .ترك القيام للمريض:  باب- 4

  :مسعت جندبا يقول: ن األسود قالحدثنا سفيان، ع:  حدثنا أبو نعيم قال- 1073/ 1072
  . اشتكى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلم يقم ليلة أو ليلتني

أخربنا سفيان، عن األسود بن قيس، عن جندب بن عبد اهللا :  حدثنا حممد بن كثري قال-) 1073 (
  :رضي اهللا عنه قال

أبطأ عليه : الت امرأة من قريش احتبس جربيل صلى اهللا عليه وسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فق
  .}ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى{: شيطانه، فرتلت

]4667 ،4668 ،4698[  

  .حتريض النيب صلى اهللا عليه وسلم على صالة الليل والنوافل من غري إجياب:  باب- 5

  .وطرق النيب صلى اهللا عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السالم ليلة للصالة
  ]1075: ر[

أخربنا معمر، عن الزهري، عن هند بنت احلارث، عن أم : أخربنا عبد اهللا:  حدثنا ابن مقاتل-  1074
  :سلمة رضي اهللا عنها

سبحان اهللا، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استيقظ ليلة، فقال
  ).رب كاسية يف الدنيا عارية يف اآلخرةاخلزائن، من يوقظ صواحب احلجرات؟ يا



  ]115: ر[
أن احلسني : أخربين علي بن احلسني: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان قال-  1075

  :أن علي بن أيب طالب أخربه: بن علي أخربه
). ال تصليانأ: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النيب عليه السالم ليلة، فقال

يا رسول اهللا، أنفسنا بيد اهللا، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حني قلنا ذلك ومل يرجع إيل : فقلت
  .}وكان اإلنسان أكثر شيء جدال{: شيئا، مث مسعته وهو مول، يضرب فخذه، وهو يقول

]4447 ،6915 ،7027[  
 شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي أخربنا مالك، عن ابن:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 1076

  :اهللا عنها قالت
 إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليدع العمل، وهو حيب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس 

  .فيفرض عليهم، وما سبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإين ألسبحها
]1123[  

 أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، عن : حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال-  1077
  :عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها

 أن رسول صلى اهللا عليه وسلم صلى ذات ليلة يف املسجد، فصلى بصالته ناس، مث صلى من القابلة، 
 عليه وسلم، فلما فكثر الناس، مث اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم خيرج إليهم رسول اهللا صلى اهللا

). قد رأيت الذي صنعتم، ومل مينعين من اخلروج إليكم إال أنين خشيت أن تفرض عليكم: (أصبح قال
  .وذلك يف رمضان

  ]696: ر[

  .قيام النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت ترم قدماه:  باب- 6

  .حىت تتفطر قدماه: وقالت عائشة رضي اهللا عنها
  .انشقت/: 1: االنفطار/} فطرتان{. والفطور الشقوق] 4557: ر[

  :مسعت املغرية رضي اهللا عنه يقول: حدثنا مسعر، عن زياد قال:  حدثنا أبو نعيم قال- 1078
أفال أكون : (فيقال له، فيقول.  إن كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ليقوم ليصلي حىت ترم قدماه، أو ساقاه

  ).عبدا شكورا
]4556 ،6106[  



  .السحرمن نام عند :  باب- 7

أن عمرو بن أوس : حدثنا عمرو بن دينار: حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال- 1079
  :أن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أخربه: أخربه

أحب الصالة إىل اهللا صالة داود عليه السالم، وأحب : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له
  ). صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوماالصيام إىل اهللا

]1101 ،1102 ،1873 - 1879 ،3236 - 3238 ،4765 ،4767 ،
4903 ،5783 ،5921[  
مسعت : مسعت أيب قال: أخربين أيب، عن شعبة، عن أشعث:  حدثين عبدان قال-  1080/1081
  :هللا عنهاسألت عائشة رضي ا: مسروقا قال

يقوم : مىت كان يقوم؟ قالت: الدائم، قلت:  أي العمل كان أحب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قالت
  .إذا مسع الصارخ

إذا مسع الصارخ قام : أخربنا أبو األحوص، عن األشعث قال:  حدثنا حممد بن سالم قال- ) 1081 (
  .فصلى
]6096 ،6097[  

ذكر أيب عن أيب سلمة، عن : حدثنا إبراهيم بن سعد قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل قال- 1082
  :عائشة رضي اهللا عنها قالت

  .تعين النيب صلى اهللا عليه وسلم.  ما ألفاه السحر عندي إال نائما

  .من تسحر فلم ينم حىت صلى الصبح:  باب- 8

أنس بن حدثنا سعيد، عن قتادة، عن : حدثنا روح قال:  حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال- 1083
  :مالك رضي اهللا عنه

 أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي اهللا عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورمها قام نيب 
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الصالة فصلى

كقدر ما يقرأ الرجل مخسني : كم كان بني فراغهما من سحورمها ودخوهلما يف الصالة؟ قال: قلنا ألنس
  .آية
  ]551: ر[



  .طول القيام يف صالة الليل:  باب- 9

حدثنا شعبة، عن األعمش، عن أيب وائل، عن عبد اهللا رضي :  حدثنا سليمان بن حرب قال- 1084
وما : قلنا. صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة، فلم يزل قائما حىت مهمت بأمر سوء: اهللا عنه قال
  .نيب صلى اهللا عليه وسلممهمت أن أقعد وأذر ال: مهمت؟ قال
حدثنا خالد بن عبد اهللا، عن حصني، عن أيب وائل، عن :  حدثنا حفص بن عمر قال- 1085

  :حذيفة رضي ااهللا عنه
  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل، يشوص فاه بالسواك

  ]242: ر[

 وكم كان النيب صلى اهللا كيف كان صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم،:  باب- 10

  .عليه وسلم يصلي من الليل

أن عبد : أخربين سامل بن عبد اهللا: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان قال- 1086
  :اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال

  ).دةمثىن مثىن، فإذا خفت الصبح فأوتر بواح: (قال: يا رسول اهللا، كيف صالة الليل:  إن رجال قال
  ]450: ر[

حدثين أبو مجرة، عن ابن عباس رضي اهللا : حدثنا حيىي، عن شعبة قال:  حدثنا مسدد قال-  1087
  :عنهما قال

  . كانت صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثة عشرة ركعة، يعين بالليل
  ]947: ر[

 حصني، عن أخربنا إسرائيل، عن أيب: حدثنا عبيد اهللا قال:  حدثنا إسحق قال- 1088/1089
  :حيىي بن وثاب، عن مسروق قال

سبع وتسع :  سألت عائشة رضي اهللا عنها، عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالليل، فقالت
  .وإحدى عشرة، وسوى ركعيت الفجر

أخربنا حنظلة، عن القاسم بن حممد، عن عائشة رضي :  حدثنا عبيد اهللا بن موسى قال-) 1089 (
  :اهللا عنها قالت

  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي من الليل ثالثة عشرة ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر
  ]949: ر[



  .قيام النيب صلى اهللا عليه وسلم بالليل ونومه، وما نسخ من قيام الليل:  باب- 11

 ورتل القرآن أو زد عليه. نصفه أو أنقص منه قليال. قم الليل إال قليال. يا أيها املزمل{وقوله تعاىل 
إن لك يف النهار سبحا . إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيال. إنا سنلقي عليك قوال ثقيال. ترتيال
  /.7 - 1: املزمل/} طويال
علم أن لن حتصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى {: و قوله

 وآخرون يقاتلون يف سبيل اهللا فاقرؤوا ما تيسر منه وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهللا
وأقيموا الصالة وآتو الزكاة وأقرضوا اهللا قرضا حسنا وما تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند اهللا هو 

  /.20: املزمل/} خريا وأعظم أجرا
موافقة لسمعه مواطأة القرآن، أشد : قال" وطاء. "قام، باحلبشية: نشأ: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما

  .ليوافقوا/: 37: التوبة/} ليواطئوا{. وبصره وقلبه
أنه مسع أنسا رضي : حدثين حممد بن جعفر، عن محيد:  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال- 1090

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفطر من الشهر حىت نظن أن ال يصوم منه، ويصوم : اهللا عنه يقول
  .طر منه شيئا، وكان ال تشاء أن تراه من الليل مصليا إال رأيته، وال نائما إال رأيتهحىت نظن أن ال يف

  .تابعه سليمان وأبو خالد األمحر، عن محيد
]1871 ،1872[  

  .عقد الشيطان على قافية الرأس إذا مل يصل بالليل:  باب- 12

ألعرج، عن أيب هريرة أخربنا مالك، عن أيب زناد، عن ا:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 1091
  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: رضي اهللا عنه

عليك ليل طويل : يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثالث عقد، يضرب كل عقدة (
فارقد، فإن استيقظ فذكر اهللا احنلت عقدة، فإن توضأ احنلت عقدة، فإن صلى احنلت عقدة، فإصبح 

  ).س، وإال أصبح خبيث النفس كسالننشيطا طيب النف
]3096[  

: حدثنا أبو رجاء قال: حدثنا عوف قال: حدثنا إمساعيل قال:  حدثنا مؤمل بن هشام قال- 1092
  حدثنا مسرة بن جندب رضي اهللا عنه،

أما الذي يثلغ رأسه باحلجر، فإنه يأخذ القرآن فريفضه، : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الرؤيا، قال
  ).ينام عن الصالة املكتوبةو



  ]809: ر[

  .إذا نام ومل يصل بال الشيطان يف أذنه:  باب- 13

حدثنا منصور، عن أيب وائل، عن عبد اهللا : حدثنا أبو األحوص قال:  حدثنا مسدد قال-  1093
  :رضي اهللا عنه قال

: م إىل الصالة، فقالما زال نائما حىت أصبح، ما قا:  ذكر عند النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل، فقيل
  ).بال الشيطان يف أذنه(
]3097[  

  .الدعاء والصالة من آخر الليل:  باب- 14

} وباألسحار هم يستغفرون{. أي ما ينامون: }كانوا قليال من الليل ما يهجعون{: وقال اهللا عز وجل
  /.18 - 17: الذاريات/

 أيب سلمة، وأيب عبد اهللا األغر،  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن-  1094
  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

من يدعوين : يرتل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا، حني يبقى ثلث الليل اآلخر، يقول (
  ).فأستجيب له، من يسألين فأعطيه، من يستغفرين فأغفر له

]5962 ،7056[  

  .من نام أول الليل وأحيا آخره:  باب- 15

قال النيب صلى اهللا . قم: من، فلما كان من آخر الليل، قال: وقال سلمان أليب الدرداء رضي اهللا عنهما
  ).صدق سلمان: (عليه وسلم

  ]1867: ر[
حدثنا شعبة، عن أيب إسحق، عن : وحدثين سليمان قال. حدثنا شعبة:  حدثنا أبو الوليد- 1095
  :ود قالاألس

كان ينام أوله، : قالت. كيف صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم بالليل؟:  سألت عائشة رضي اهللا عنها
ويقوم آخره، فيصلي مث يرجع إىل فراشه، فإذا أذن املؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل، وإال توضأ 

  .وخرج



  .هقيام النيب صلى اهللا عليه وسلم بالليل يف رمضان وغري:  باب- 16

أخربنا مالك، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن أيب سلمة :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 1096
  :بن عبد الرمحن أنه أخربه

: كيف كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان؟ فقالت:  أنه سأل عائشة رضي اهللا عنها
 وال يف غريه على إحدى عشرة ركعة، يصلي ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزيد يف رمضان

. أربعا، فال تسل عن حسنهن وطوهلن، مث يصلي أربعا، فال تسل عن حسنهن وطوهلن، مث يصلي ثالثا
  ).يا عائشة، إن عيين تنامان وال ينام قليب: (فقال. يا رسول اهللا، أتنام قبل أن توتر؟: فقلت: قالت عائشة

  ]1071: ، وانظر3376، 1909[
أخربين أيب، عن عائشة رضي : حدثنا حيىي بن سعيد، عن هشام قال:  حدثنا حممد بن ااملثىن-  1097

  :اهللا عنها قالت
 ما رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف شيء من صالة الليل جالسا، حىت إذا كرب قرأ جالسا، فإذا 

  .بقي عليه من السورة ثالثون أو أربعون آية قام، فقرأهن مث ركع
  ]1067: ر[

  .فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصالة بعد الوضوء بالليل والنهار:  باب- 17

حدثنا أبو أسامة، عن أيب حيان، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة رضي :  حدثنا إسحق بن نصر- 1098
  :اهللا عنه

 عمل عملته يف يا بالل، حدثين بأرجى: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لبالل عند صالة الفجر
أين مل أتطهر : ما عملت عمال أرجى عندي: قال). اإلسالم، فإين مسعت دف نعليك بني يدي يف اجلنة

  .طهورا، يف ساعة ليل أو ار، إال صليت بذلك الطهور ما كتب يل أن أصلي
  .دف نعليك، يعين حتريك: قال أبو عبد اهللا

  . باب ما يكره من التشديد يف العبادة- 18

حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك رضي :  حدثنا أبو معمر- 1099
  :اهللا عنه قال

هذا حبل : قالوا). ما هذا احلبل: ( دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإذا حبل ممدود بني الساريتني، فقال
ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر ال، حلوه، : (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. لزينب، فإذا فترت تعلقت



  ).فليقعد
عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي : وقال:  قال- 1100

  :اهللا عنها قالت
: قلت). من هذه: ( كانت عندي امرأة من بين أسد، فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

مه، عليكم ما تطيقون من األعمال، فإن اهللا ال ميل حىت : ( صالا، فقالفالنة، ال تنام بالليل، تذكر من
  ).متلوا
  ]43: ر[

  .ما يكره من ترك قيام الليل ملن كان يقومه:  باب- 19

وحدثين حممد بن مقاتل . حدثنا مبشر، عن األوزعي:  حدثنا عباس بن احلسني- 1101/1102
حدثين أبو سلمة بن : حدثين حيىي بن أيب كثري قال: وزعي قاالأخربنا عبد اهللا، أخربنا األ: أبو احلسن قال
  :حدثين عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال: عبد الرمحن قال

يا عبد اهللا، ال تكن مثل فالن، كان يقوم الليل فترك قيام : ( قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).الليل

حدثين حيىي، عن عمر ابن احلكم بن ثوبان : حدثنا األوزاعي قال: رينحدثنا ابن أيب العش: وقال هشام
  .مثله: حدثين أبو سلمة: قال

  .وتابعه عمرو بن أيب سلمة، عن األوزاعي
مسعت عبد اهللا : حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أيب العباس قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا-) 1102 (

  :قال: بن عمرو رضي اهللا عنهما
: قال. إين أفعل ذلك: قلت). أمل أخرب أنك تقوم الليل وتصوم النهار: (يب صلى اهللا عليه وسلم قال يل الن

فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك، ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا، وألهلك حقا، فصم وأفطر، (
  ).وقم ومن

  ]1079: ر[

  .فضل من تعار من الليل فصلى:  باب- 20

: حدثين عمري بن هاىنء قال: نا الوليد، عن األوزاعي قالأخرب:  حدثنا صدقه بن الفضل- 1103
  :حدثين عبادة بن الصامت، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: حدثين جنادة بن أيب أمية

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء : من تعار من الليل فقال (



اللهم اغفر :  وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وال حول وال قوة إال باهللا، مث قالقدير، احلمد هللا، وسبحان اهللا،
  ).يل، أو دعا، استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صالته

أخربين اهليثم بن أيب : حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب:  حدثنا حيىي بن بكري قال-  1104
  :سنان

:  يقصص يف قصصه، وهو يذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه، وهو
  :يعين بذلك عبد اهللا بن رواحة). إن أخا لكم ال يقول الرفث(

  إذا انشق معروف من الفجر ساطع* وفينا رسول اهللا يتلو كتابه 
  به موقنات أن ما قال واقع* أرانا اهلدى بعد العمى فقلوبنا 
   استثقلت باملشركني املضاجعإذا* يبيت جيايف جنبه عن فراشه 

  .أخربين الزهري، عن سعيد واألعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه: وقال الزبيدي. تابعه عقيل
]5799[  

حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما :  حدثنا أبو النعمان-  1105
  :قال

بيدي قطعة استربق، فكأين ال أريد مكانا من اجلنة إال  رأيت على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم كأن 
. مل ترع، خليا عنه: طارت إليه، ورأيت كأن اثنني أتياين، أرادا أن يذهبا يب إىل النار، فتلقامها ملك فقال

نعم : (فقصت حفصة على النيب صلى اهللا عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .فكان عبد اهللا رضي اهللا عنه يصلي من الليل). و كان يصلي من الليلالرجل عبد اهللا، ل

أا يف الليلة السابعة من العشر األواخر، : وكانوا ال يزالون يقصون على النيب صلى اهللا عليه وسلم الرؤيا
أرى رؤياكم قد تواطت يف العشر األواخر، فمن كان متحريها : (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).رها من العشر األواخرفليتح
  ]429:ر[

  .املداومة على ركعيت الفجر:  باب- 21

حدثين جعفر بن ربيعة، عن : حدثنا سعيد، ابن أيب أيوب، قال:  حدثنا عبد اهللا بن يزيد-  1106
  :عراك بن مالك، عن أيب سلمة، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

اين ركعات، وركعتني جالسا، وركعتني بني  صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم العشاء، مث صلى مث
  .النداءين، ومل يكن يدعهما أبدا



  .الضجعة على الشق األمين بعد ركعيت الفجر:  باب- 22

حدثين أبو األسود، عن عروة بن : حدثنا سعيد بن أيب أيوب قال:  حدثنا عبد اهللا بن يزيد- 1107
  :الزبري، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

  .لى اهللا عليه وسلم إذا صلى ركعيت الفجر اضطجع على شقه األمين كان النيب ص
  ]949: ر[

  .من حتدث بعد ركعتني ومل يضطجع:  باب- 23

حدثين سامل أبو النضر، عن أيب سلمة، عن عائشة : حدثنا سفيان قال:  حدثنا بشر بن احلكم- 1108
  :رضي اهللا عنها

ن كنت مستيقظة حدثين، وإال اضطجع حىت يؤذن فإ:  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا صلى
  .بالصالة

  ]1067: ر[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   أبواب التطوع- 26
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .ما جاء يف التطوع مثىن مثىن:  باب- 1

  .ويذكر ذلك عن عمار، وأيب ذر، وأنس



  ]373: ر[
  .وجابر بن زيد، وعكرمة، والزهري، رضي اهللا عنهم

  .ما أدركت فقهاء أرضنا إال يسلمون يف كل اثنتني من النهار: د األنصاريحيىي بن سعي: وقال
حدثنا عبد الرمحن بن أيب املوايل، عن حممد بن املنكدر، عن جابر بن عبد :  حدثنا قتيبة قال- 1109

  :اهللا رضي اهللا عنهما قال
:  السورة من القرآن، يقول كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا االستخارة يف األمور كما يعلمنا

اللهم إين أستخريك بعلمك، : إذا هم أحدكم باألمر، فلريكع ركعتني من غري الفريضة، مث ليقل(
وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم 

عاجل أمري : شي وعاقبة أمري، أو قالاللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خري يل، يف ديين ومعا. الغيوب
وآجله، فاقدره يل ويسره يل، مث بارك يل فيه، وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل، يف ديين ومعاشي 

يف عاجل أمري وآجله، فاصرفه عين واصرفين عنه، واقدر يل اخلري حيث كان، مث : وعاقبة أمري، أوقال
  ).ويسمي حاجته: قال. أرضين به

]6019 ،6955[  
 حدثنا املكي بن ابراهيم، عن عبد اهللا بن سعيد، عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري، عن عمرو -  1110

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: مسع أبا قتادة بن ربعي األنصاري رضي اهللا عنه قال: بن سليم الزرقي
  ).إذا دخل أحدكم املسجد، فال جيلس حىت يصلي ركعتني (
  ]433: ر[

أخربنا مالك، عن إسحق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن : دثنا عبد اهللا بن يوسف قال ح- 1111
  :أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

  . صلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركعتني مث انصرف
  ]373: ر[

 أخربين سامل، عن عبد اهللا: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال:  حدثنا ابن بكري-  1112
  :بن عمر رضي اهللا عنهما قال

 صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركعتني قبل الظهر، وركعتني بعد الظهر، وركعتني بعد 
  .اجلمعة، وركعتني بعد املغرب، وركعتني بعد العشاء

  ]895: ر[
ضي اهللا مسعت جابر بن عبد اهللا ر: أخربنا عمرو بن دينار قال: أخربنا شعبة:  حدثنا آدم قال- 1113



  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو خيطب: عنهما قال
  ).إذا جاء أحدكم واإلمام خيطب، أو قد خرج، فليصل ركعتني (
  ]888: ر[

  :مسعت جماهدا يقول: حدثنا سيف:  حدثنا أبو نعيم قال- 1114
ه وسلم قد دخل الكعبة، هذا رسول اهللا صلى اهللا علي:  أيت ابن عمر رضي اهللا عنهما يف مرتله، فقيل له

يا : فأقبلت، فأجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد خرج، وأجد بالل عند الباب قائما، فقلت: قال
بني هاتني : فأين؟ قال: نعم، قلت: بالل، صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الكعبة؟ قال

  .األسطوانتني، مث خرج فصلى ركعتني يف وجه الكعبة
  ]1124: ر[

غدا علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبو بكر رضي اهللا عنه، بعد ما امتد النهار، : وقال عتبان
  .وصففنا وراءه فركع ركعتني

  ]414: ر[

  . بعد ركعيت الفجر- يعين -احلديث :  باب- 2

حدثين أيب، عن أيب سلمة، عن : قال أبو النضر: حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1115
  :ائشة رضي اهللا عنهاع

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي ركعتني، فإن كنت مستيقظة حدثين، وإال اضطجع
  .هو ذاك: قال سفيان. ركعيت الفجر؟: فإن بعضهم يرويه: قلت لسفيان

  ]1067: ر[

  .تعاهد ركعيت الفجر، ومن مسامها تطوعا:  باب- 3

حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن :  بن سعيدحدثنا حيىي:  حدثنا بيان بن عمرو- 1116
  :عمري، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

  . مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم، على شيء من النوافل، أشد منه تعاهدا على ركعيت الفجر
  ]949: ر[

  .ما يقرأ يف ركعيت الفجر:  باب- 4

مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أخربنا :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 1117/1118



كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي بالليل ثالث عشرة ركعة، مث : عائشة رضي اهللا عنها قالت
  .يصلي، إذا مسع النداء بالصبح، ركعتني خفيفتني

حدثنا شعبة، عن حممد بن عبد : حدثنا حممد بن جعفر:  حدثنا حممد بن بشار قال-) 1118(
وحدثنا ). ح(كان النيب صلى اهللا عليه وسلم : ، عن عمته عمرة، عن عائشة رضي اهللا عنها قالتالرمحن

حدثنا حيىي، هو ابن سعيد، عن حممد بن عبد الرمحن، عن عمرة، عن : حدثنا زهري: أمحد بن يونس
  :عائشة رضي اهللا عنها قالت

هل قرأ بأم : ة الصبح، حىت إين ألقول كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيفف الركعتني اللتني قبل صال
  .الكتاب

  ]949: ر[

  .التطوع بعد املكتوبة:  باب- 5

أخربنا نافع، عن ابن عمر رضي : حدثنا حيىي بن سعيد، عن عبيد اهللا قال:  حدثنا مسدد قال-  1119
  :اهللا عنهما قال

ر، وسجدتني بعد سجدتني قبل الظهر، وسجدتني بعد الظه:  صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .املغرب، وسجدتني بعد العشاء، وسجدتني بعد اجلمعة، فأما املغرب والعشاء ففي بيته

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي سجدتني خفيفتني بعد ما يطلع الفجر، : وحدثين أخيت حفصة
  .وكانت ساعة ال أدخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها

  .بعد العشاء يف أهله: موسى بن عقبة، عن نافعوقال ابن الزناد، عن 
  .تابعه كثري بن فرقد، وأيوب، عن نافع

  ]895، 593: ر[

  .من مل يتطوع بعد املكتوبة:  باب- 6

: مسعت أبا الشعثاء جابرا قال: حدثنا سفيان، عن عمرو قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال-  1120
  :مسعت ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

  .وسبعا مجيعا. مثانيا مجيعا: مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صليت 
  .وأنا أظنه: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وعجل العشاء وأخر املغرب؟ قال: قلت
  ]518: ر[



  .صالة الضحى يف السفر:  باب- 7

  :حدثنا حيىي، عن شعبة، عن توبة، عن مورق قال:  حدثنا مسدد قال- 1121
فأبو بكر؟ : ال، قلت: فعمر؟ قال: ال، قلت: أتصلي الضحى؟ قال: لت البن عمر رضي اهللا عنهما ق
  .ال إخاله: فالنيب ؟ قال: ال، قلت: قال

  :مسعت عبد الرمحن بن أيب ليلى يقول: حدثنا عمرو بن مرة قال: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 1122
إن النيب دخل بيتها يوم فتح مكة، : هاىنء، فإا قالت ما حدثنا أحد أنه رأى النيب يصلي الضحى غري أم 

  .فاغتسل، وصلى مثاين ركعات، فلم أر صالة قط أخف منها، غري أنه يتم الركوع والسجود
  ]1052: ر[

  .من مل يصل الضحى، ورآه واسعا:  باب- 8

 عنها حدثنا ابن أيب ذئب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا:  حدثنا آدم قال-  1123
  :قالت

  . ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبح سبحة الضحى، وإين ألسبحها
  ]1076: ر[

  .صالة الضحى يف احلضر:  باب- 9

  .قاله عتبان بن مالك، عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  ]414: ر[

عن أيب حدثنا عباس اجلريري، وهو ابن فروخ، : أخربنا شعبة:  حدثنا مسلم بن إبراهيم- 1124
  :عثمان النهدي، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
صوم ثالثة أيام من كل شهر، وصالة الضحى، ونوم :  أوصاين خليلي بثالث، ال أدعهن حىت أموت

  .على وتر
  ]1880: ر[

مسعت أنس بن مالك : أخربنا شعبة، عن أنس بن سرين قال:  حدثنا علي بن اجلعد-  1125
  :األنصاري قال
فصنع . إين ال أستطيع الصالة معك: ن األنصار، وكان ضخما، للنيب صلى اهللا عليه وسلم قال رجل م

  .للنيب صلى اهللا عليه وسلم طعاما، فدعاه إىل بيته، ونضع له طرف حصري مباء، فصلى عليه ركعتني



أكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي الضحى؟ : وقال فالن بن فالن بن جارود ألنس رضي اهللا عنه
  .ما رأيته صلى غري ذلك اليوم: فقال
  ]639: ر[

  .الركعتان قبل الظهر:  باب- 10

حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر :  حدثنا سليمان بن حرب قال- 1126
  :رضي اهللا عنهما قال

ني ركعتني قبل الظهر، وركعتني بعدها، وركعت:  حفظت من النيب صلى اهللا عليه وسلم عشر ركعات
  بعد املغرب يف بيته، وركعتني بعد العشاء يف بيته، وركعتني قبل صالة
أنه كان إذا أذن : حدثتين حفصة. الصبح، كانت ساعة ال يدخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها

  .املؤذن، وطلع الفجر، صلى ركعتني
  ]895، 593: ر[

م بن حممد بن املنتشر، عن أبيه عن حدثنا حيىي، عن شعبة، عن إبراهي:  حدثنا مسدد قال-  1127
  :عائشة رضي اهللا عنها

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ال يدع أربعا قبل الظهر، وركعتني قبل الغداة
  .تابعة ابن العدي، وعمرو، عن شعبة

  .الصالة قبل املغرب:  باب- 11

حدثين عبد اهللا : ة قالحدثنا عبد الوارث، عن احلسني، عن ابن بريد:  حدثنا أبو معمر- 1128
  :املزين، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .كراهية أن يتخذها الناس سنة). ملن شاء: (قال يف الثالثة). صلوا قبل صالة املغرب (
]6934[  

: حدثين يزيد بن أيب حبيب قال: حدثين سعيد بن أيوب قال:  حدثنا عبد اهللا بن يزيد قال- 1129
أال أعجبك من أيب متيم؟ يركع : أتيت عقبة بن عامر اجلهين، فقلت:  اليزين قالمسعت مرثد بن عبد اهللا

: قلت. إنا كنا نفعله على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ركعتني قبل صالة املغرب؟ فقال عقبة
  .الشغل: فما مينعك اآلن؟ قال



  .صالة النوافل مجاعة:  باب- 12

  .ا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمذكره أنس، وعائشة، رضي اهللا عنهم
  ]997، 373: ر[

أخربين حممود : حدثنا أيب، عن ابن شهاب قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم:  حدثين إسحق-  1130
  :بن الربيع األنصاري

  . أنه عقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعقل جمة جمها يف وجهه، من بئر كانت يف دارهم
بان بن مالك األنصاري رضي اهللا عنه، وكان ممن شهدا بدرا مع صلى اهللا عليه أنه مسع عت: فزعم حممود

كنت أصلي لقومي ببين سامل، وكان حيول بيين وبينهم واد إذا جاءت األمطار، فيشق علي : يقول. وسلم
إين أنكرت بصري، وإن : اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت له

 بيين وبني قومي يسيل إذا جاءت األمطار، فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأيت فتصلي الوادي الذي
فغدا علي رسول اهللا ). سأفعل: (من بييت مكانا، أختذه مصلى؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 عليه صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر رضي اهللا عنه، بعد ما اشتد النهار، فاستأذن رسول اهللا صلى اهللا
فأشرت له إىل املكان الذي أحب ). أين حتب أن أصلي من بيتك: (وسلم فأذنت له، فلم جيلس حىت قال

أن أصلي فيه، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكرب، وصففنا وراءه، فصلى ركعتني، مث سلم 
 عليه وسلم يف وسلمنا حني سلم، فحبسته على خزير يصنع له، فسمع أهل الدار رسول اهللا صلى اهللا

فقال رجل . ما فعل مالك؟ ال أراه: بييت، فثاب رجال منهم حىت كثر الرجال يف البيت، فقال رجل منهم
ال تقل ذاك، أال تراه : (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ذاك منافق، ال حيب اهللا ورسوله: منهم
رسوله أعلم، أما حنن، فواهللا ال نرى وده وال اهللا و: فقال). ال إله إال اهللا، يبتغي بذلك وجه اهللا: قال

ال إله : فإن اهللا قد حرم على النار من قال: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. حديثه إال إىل املنافقني
فحدثتها قوما، فيهم أبو أيوب، صاحب رسول اهللا صلى اهللا : قال حممود). إال اهللا، يبتغي بذلك وجه اهللا

وته اليت تويف فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب، عليه وسلم، يف غز
فكرب ذلك علي، فجعلت هللا علي إن . واهللا ما أظن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ما قلت قط: قال

أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي اهللا عنه، إن وجدته حيا يف مسجد : سلمين حىت أقفل من غزويت
قومه، فقفلت، فأهللت حبجة أو بعمرة، مث سرت حىت قدمت املدينة، فأتيت بين سامل، فإذا عتبان شيخ 
أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصالة سلمت عليه، وأخربته من أنا، مث سألته عن ذلك احلديث، 

  .فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة



  ]414: ر[

  .التطوع يف البيت:  باب- 13

حدثنا وهيب، عن أيوب، وعبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر : بد األعلى بن محاد حدثنا ع-  1131
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنهما قال

  ).اجعلوا يف بيوتكم من صالتكم، وال تتخذوها قبورا (
  .تابعه عبد الوهاب، عن أيوب

  ]422: ر[

  .فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة:  باب- 14

مسعت أبا سعيد : أخربين عبد امللك، عن قزعة قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا حفص بن عمر- 1132
مسعت من النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان غزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم : رضي اهللا عنه أربعا قال
  ).ح(ثنيت عشرة غزوة، 

ة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أيب هرير: حدثنا علي
  :عليه وسلم قال

املسجد احلرام، ومسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ومسجد : ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد (
  ).األقصى

  ]1139: ر[
أخربنا مالك، عن زيد بن رباح، وعبيد اهللا بن أيب عبد اهللا :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 1133
  :أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:  عن أيب هريرة رضي اهللا عنهاألغر،
  ).صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه، إال املسجد احلرام (

  .مسجد قباء:  باب- 15

  :أخربنا أيوب، عن نافع: حدثنا ابن علية:  حدثنا يعقوب بن إبراهيم- 1134
يوم يقدم مبكة، فإنه كان يقدمها :  من الضحى إال يف يومني أن ابن عمر رضي اهللا عنهما كان ال يصلي

ضحى، فيطوف بالبيت، مث يصلي ركعتني خلف املقام، ويوم يأيت مسجد قباء، فإنه كان يأتيه كل 
أن رسول اهللا صلى اهللا : وكان حيدث: قال. سبت، فإذا دخل املسجد كره أن خيرج منه حىت يصلي فيه

إمنا أصنع كما رأيت أصحايب يصنعون، وال : وكان يقول: قال. ماشياعليه وسلم كان يزوره راكبا و



  .أمنع أحدا أن يصلي يف أي ساعة شاء من ليل أو ار، غري أن ال تتحروا طلوع الشمس وال غروا
  ]564: ، وانظر6895، 1136، 1135[

  .من أتى مسجد قباء كل سبت:  باب- 16

العزيز بن مسلم، عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر حدثنا عبد :  حدثنا موسى بن إمساعيل- 1135
  :رضي اهللا عنهما قال

وكان عبد اهللا رضي اهللا عنه .  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأيت مسجد قباء كل سبت، ماشيا وراكبا
  .يفعله
  ]1134: ر[

  .إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا:  باب- 17

حدثين نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما : يد اهللا قالحدثنا حيىي، عن عب:  حدثنا مسدد- 1136
  :قال

  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأيت قباء راكبا وماشيا
  .فيصلي فيه ركعتني: حدثنا عبيد اهللا، عن نافع: زاد ابن منري

  ]1134: ر[

  .فضل ما بني القرب واملنرب:  باب- 18

، عن عبد اهللا بن أيب بكر، عن عباد بن متيم، عن أخربنا مالك:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1137
  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عبد اهللا بن زيد املازين رضي اهللا عنه

  ).ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة (
حدثين خبيب بن عبد الرمحن، عن حفص بن :  حدثنا مسدد عن حيىي، عن عبيد اهللا قال- 1138

  : هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعاصم، عن أيب
  ).ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة، ومنربي على حوضي (
]1789 ،6216 ،6904[  

  .مسجد بيت املقدس:  باب- 19

  :حدثنا شعبة، عن عبد امللك، مسعت قزعة موىل زياد قال:  حدثنا أبو الوليد- 1139
حيدث بأربع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأعجبنين وآنفنين، :  رضي اهللا عنه مسعت أبا سعيد اخلدري



الفطر واألضحى، وال : ال تسافر املرأة يومني إال معها زوجها، أو ذو حمرم، وال صوم يف يومني: (قال
وال تشد الرحال إال إىل . بعد الصبح حىت تطلع الشمس، وبعد العصر حىت تغرب: صالة بعد صالتني

  ).مسجد احلرام، ومسجد األقصى، ومسجدي: ثة مساجدثال
  ]1132، 561: ، وانظر1893، 1765[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  . أبواب العمل يف الصالة- 27
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .استعانة اليد يف الصالة، إذا كان من أمر الصالة:  باب- 1

ووضع أبو إسحاق . ل يف صالته من جسده مبا شاءيستعني الرج: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما
ووضع علي رضي اهللا عنه كفه على رصغه األيسر، إال أن حيك جلدا أو . قلنسوته يف الصالة ورفعها

  .يصلح ثوبا
أخربنا مالك، عن خمرمة بن سليمان، عن كريب، موىل ابن :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  1140

  :عباس رضي اهللا عنهماعباس، أنه أخربه، عن عبد اهللا بن 
فاضطجعت على عرض الوسادة، :  أنه بات عند ميمونة أم املؤمنني رضي اهللا عنها، وهي خالته، قال

واضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأهله يف طوهلا، فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت 
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجلس، فمسح انتصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، مث استيقظ رسول

النوم عن وجهه بيده مث قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، مث قام إىل شن معلقة، فتوضأ منها 
  .فأحسن وضوءه، مث قام يصلي

فقمت، فصنعت مثل ما صنع، مث ذهبت فقمت إىل جنبه، فوضع : قال عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما
اهللا عليه وسلم يده اليمىن على رأسي، وأخذ بأذين اليمىن يفتلها بيده، فصلى ركعتني، مث رسول اهللا صلى 

ركعتني، مث ركعتني، مث ركعتني، مث ركعتني، مث ركعتني، مث أوتر، مث اضطجع حىت جاءه املؤذن، فقام 
  .فصلى ركعتني خفيفتني، مث خرج فصلى الصبح

  ].117: ر[



  .لصالةما ينهى من الكالم يف ا:  باب- 2

حدثنا األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا : حدثنا ابن فضيل:  حدثنا ابن منري-  1141
  :رضي اهللا عنه قال

 كنا نسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو يف الصالة، فريد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، 
  ).إن يف الصالة شغال: (سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال

حدثنا هرمي بن سفيان، عن األعمش، عن إبراهيم، : حدثنا إسحاق بن منصور السلويل: حدثنا ابن منري
  ].3662، 1158.[ حنوه: عن علقمة، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

يب عمرو أخربنا عيسى، عن إمساعيل، عن احلارث بن شبيل، عن أ:  حدثنا إبراهيم بن موسى- 1142
  :قال يل زيد بن أرقم: الشيباين قال

 إن كنا لنتكلم يف الصالة، على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه حباجته، حىت 
  .اآلية، فأمرنا بالسكوت. }حافظوا على الصلوات{: نزلت
]4260.[  

  .ما جيوز من التسبيح واحلمد يف الصالة للرجال:  باب- 3

حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم، عن أبيه، عن سهل رضي اهللا : عبد اهللا بن مسلمة حدثنا - 1143
  :عنه قال

 خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلح بني بين عمرو بن عوف، وحانت الصالة، فجاء بالل أبا بكر 
ام بالل نعم، إن شئتم، فأق: حبس النيب صلى اهللا عليه وسلم، فتؤم الناس؟ قال: رضي اهللا عنهما فقال

الصالة، فتقدم أبو بكر رضي اهللا عنه فصلى، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ميشي يف الصفوف يشقها 
هل تدرون ما التصفيح؟ هو : شقا، حىت قام يف الصف األول، فأخذ الناس بالتصفيح، قال سهل

إذا النيب صلى اهللا عليه التصفيق، وكان أبو بكر رضي اهللا عنه ال يلتفت يف صالته، فلما أكثروا التفت، ف
وسلم يف الصف، فأشار إليه مكانك، فرفع أبو بكر يديه، فحمد اهللا، مث رجع القهقرى وراءه، وتقدم 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم فصلى
  ].652:ر[

  .من مسى قوما، أو سلم يف الصالة على غري مواجهة، وهو ال يعلم:  باب- 4

حدثنا حصني : بو عبد الصمد، عبد العزيز بن عبد الصمدحدثنا أ:  حدثنا عمرو بن عيسى- 1144



  :بن عبد الرمحن، عن أيب وائل، عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال
التحية يف الصالة، ونسمي، ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول اهللا صلى اهللا عليه :  كنا نقول
سالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، قولوا التحيات هللا، والصلوات والطيبات، ال: (وسلم فقال

السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، فإنكم إذا 
  ).فعلتم ذلك، فقد سلمتم على كل عبد هللا صاحل، يف السماء واألرض

  ].797: ر[

  .التصفيق للنساء:  باب- 5

حدثنا الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي : حدثنا سفيان: ن عبد اهللا حدثنا علي ب- 1145
  اهللا عنه،

  ).التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  :أخربنا وكيع عن سفيان، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال:  حدثنا حيىي- 1146

  ].652: ر). [التسبيح للرجال، والتصفيح للنساء(يه وسلم  قال النيب صلى اهللا عل

  .من رجع القهقرى يف صالته، أو تقدم بأمر يرتل به:  باب- 6

  .رواه سهل بن سعد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ].652: ر[

  :أخربين أنس بن مالك: قال الزهري: قال يونس: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا بشر بن حممد- 1147
سلمني بينا هم يف الفجر يوم اإلثنني، وأبو بكر رضي اهللا عنه يصلي م، ففجأهم النيب صلى اهللا  أن امل

عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي اهللا عنها، فنظر إليهم وهم صفوف، فتبسم يضحك، 
 إىل فنكص أبو بكر رضي اهللا عنه على عقيبه، وظن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد أن خيرج
: الصالة، وهم املسلمون أن يفتتنوا يف صالم، فرحا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم حني رأوه، فأشار بيده

  .مث دخل احلجرة، وأرخى الستر، وتويف ذلك اليوم). أن أمتوا(
  ].648: ر[

  .إذا دعت األم ولدها يف الصالة:  باب- 7

: قال أبو هريرة رضي اهللا عنه: رمز قالحدثين جعفر، عن عبد الرمحن بن ه:  وقال الليث-  1148
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



: يا جريج قال: اللهم أمي وصاليت، قالت: يا جريج، قال: نادت امرأة ابنها وهو يف صومعة، قالت (
اللهم ال ميوت جريج حىت ينظر يف : اللهم أمي وصاليت قالت: يا جريج قال: اللهم أمي وصاليت قالت

: ممن هذا الولد؟ قالت: وكانت تأوي إىل صومعته راعية ترعى الغنم، فولدت، فقيل هلا. ملياميسوجه ا
يا بابوس، من أبوك؟ : أين هذه اليت تزعم أن ولدها يل؟ قال: من جريج، نزل من صومعته، قال جريج

  ).راعي الغنم: قال
]2350 ،3253 ،3279.[  

  .مسح احلصا يف الصالة:  باب- 8

  :حدثين معيقيب: حدثنا شيبان، عن حيىي، عن أيب سلمة قال:  أبو نعيم حدثنا- 1149
إن كنت فاعال : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال، يف الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال

  ).فواحدة

  .بسط الثوب يف الصالة للسجود:  باب- 9

عن أنس بن مالك رضي اهللا حدثنا غالب، عن بكر بن عبد اهللا، : حدثنا بشر:  حدثنا مسدد-  1150
  :عنه قال

 كنا نصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شدة احلر، فإذا مل يستطع أحدنا أن ميكن وجهه من 
  .األرض، بسط ثوبه فسجد عليه

  ].378: ر[

  .ما جيوز من العمل يف الصالة:  باب- 10

أيب سلمة، عن عائشة رضي حدثنا مالك، عن أيب النضر، عن :  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة- 1151
  :اهللا عنها قالت

 كنت أمد رجلي يف قبلة النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزين فرفعتها، فإذا قام 
  .مددا
  ].375: ر[

  حدثنا شعبة، عن حممد بن زياد، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،: حدثنا شبابة:  حدثنا حممود- 1152
فشد علي ليقطع الصالة : إن الشيطان عرض يل: (قال: أنه صلى صالة: ليه وسلم عن النيب صلى اهللا ع

علي، فأمكنين اهللا منه فذعته، ولقد مهمت أن أوثقه إىل سارية حىت تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول 



  ).فرده اهللا خاسيا. }رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي{: سليمان عليه السالم
أي يدفعون، . }يوم يدعون{: فدعته، من قول اهللا: فذعته، بالذال، أي خنقته، و: النضر بن مشيلمث قال 
  .فدعته، إال أنه كذا قال، بتشديد العني والتاء: والصواب

  ].449: ر[

  .إذا انفلتت الدابة يف الصالة:  باب- 11

  .إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصالة: وقال قتادة
  :حدثنا األزرق بن قيس قال:  حدثنا شعبة: حدثنا آدم- 1153

 كنا باألهواز نقاتل احلرورية، فبينا أنا على جرف ر، إذا رجل يصلي، وإذا جلام دابته بيده، فجعلت 
اللهم : هو أبو برزة األسلمي، فجعل رجل من اخلوارج يقول: الدابة تنازعه، وجعل يتبعها، قال شعبة
إين مسعت قولكم، وإين غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : خ قالافعل ذا الشيخ، فلما انصرف الشي

وسلم ست غزوات، أو سبع غزوات، ومثان، وشهدت تيسرية، وإين، إن كنت أن أراجع مع دابيت، 
  .أحب إيل من أن أدعها ترجع إىل مألفها، فيشق علي

]5776.[  
  :ن الزهري، عن عروة قالأخربنا يونس، ع: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا حممد بن مقاتل- 1154

خسفت الشمس، فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، مث ركع فأطال، مث :  قالت عائشة
: رفع رأسه، مث استفتح بسورة أخرى، مث ركع حني قضاها، وسجد، مث فعل ذلك يف الثانية، مث قال

 عنكم، لقد رأيت يف مقامي هذا كل شيء إما آيتان من آيات اهللا، فإذا رأيتم ذلك فصلوا، حىت يفرج(
وعدته، حىت لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من اجلنة، حني رأيتموين جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم 

  ).حيطم بعضها بعضا، حني رأيتموين تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن حلي، وهو الذي سيب السوائب
  ].997: ر[

  .لصالةما جيوز من البصاق والنفخ يف ا:  باب- 12

  .نفخ النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سجوده يف كسوف: ويذكر عن عبد اهللا بن عمرو
  :حدثنا محاد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا سليمان بن حرب- 1155

 قبل إن اهللا: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى خنامة يف قبلة املسجد، فتغيظ على أهل املسجد، وقال
  .مث نزل فحتها بيده). ال يتنخمن: أحدكم، فإن كان يف صالته، فال يبزقن، أو قال

  .إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره: وقال ابن عمر رضي اهللا عنهما



  ].398: ر[
  مسعت قتادة، عن أنس رضي اهللا عنه،: حدثنا شعبة قال: حدثنا غندر:  حدثنا حممد- 1156

إذا كان يف الصالة فإنه يناجي ربه، فال يبزقن بني يديه، وال عن : (وسلم قال عن النيب صلى اهللا عليه 
  ).ميينه، ولكن عن مشاله، حتت قدمه اليسرى

  ].397: ر[

  .من صفق جاهال من الرجال يف صالته مل تفسد صالته:  باب- 13

  .فيه سهل بن سعد رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ].652: ر[

  . إذا قيل للمصلي تقدم، أو انتظر، فانتظر، فال بأس: باب- 14

  :أخربنا سفيان، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال:  حدثنا حممد بن كثري- 1157
 كان الناس يصلون مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهم عاقدو أزرهم، من الصغر على رقام، فقيل 

  ).توي الرجال جلوساال ترفعن رؤوسكن، حىت يس: (للنساء
  ].355: ر[

  .ال يرد السالم يف الصالة:  باب- 15

حدثنا ابن فضيل، عن األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن :  حدثنا عبد اهللا بن أيب شيبة-  1158
  :عبد اهللا قال

 كنت أسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو يف الصالة فريد علي، فلما رجعنا، سلمت عليه فلم 
  ).إن يف الصالة شغال: (رد علي، وقالي
  ].1141: ر[

حدثنا كثري بن شنظري، عن عطاء بن أيب رباح، عن : حدثنا عبد الوراث:  حدثنا أبو معمر- 1159
  :جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال

 صلى  بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حاجة له، فانطلقت، مث رجعت وقد قضيتها، فأتيت النيب
لعل رسول : اهللا عليه وسلم، فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع يف قليب ما اهللا أعلم به، فقلت يف نفسي

مث سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع يف قليب أشد . اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجد علي أين أبطأت عليه؟
وكان على ). ليك أين كنت أصليإمنا منعين أن أرد ع: (من املرة األوىل، مث سلمت عليه فرد علي، فقال



  .راحلته، متوجها إىل غري القبلة

  .رفع األيدي يف الصالة، ألمر يرتل به:  باب- 16

  :حدثنا عبد العزيز، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال:  حدثنا قتيبة- 1160
 شيء، فخرج يصلح بينهم  بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن بين عمرو بن عوف بقباء كان بينهم

يف أناس من أصحابه، فحبس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحانت الصالة، فجاء بالل إىل أيب بكر 
يا أبا بكر، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد حبس، وقد حانت الصالة، : رضي اهللا عنهما فقال

ة، وتقدم أبو بكر رضي اهللا عنه، فكرب فأقام بالل الصال. نعم، إن شئت: فهل لك أن تؤم الناس؟ قال
للناس، وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميشي يف الصفوف يشقها شقا حىت قام يف الصف، فأخذ 

وكان أبو بكر رضي اهللا عنه ال يلتفت يف : التصفيح هو التصفيق، قال: الناس يف التصفيح، قال سهل
 صلى اهللا عليه وسلم، فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع صالته، فلما أكثر الناس التفت، فإذا رسول اهللا

أبو بكر رضي اهللا عنه يده، فحمد اهللا، مث رجع القهقرى وراءه، حىت قام يف الصف، وتقدم رسول اهللا 
يا أيها الناس، ما لكم حني نابكم : (صلى اهللا عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس، فقال

مث ). سبحان اهللا: خذمت بالتصفيح؟ إمنا التصفيح للنساء، من نابه شيء يف صالته فليقلشيء يف الصالة أ
قال أبو ). يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حني أشرت لك: (التفت إىل أيب بكر رضي اهللا عنه فقال

  .ما كان ينبغي البن أيب قحافة أن يصلي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بكر
  ].652: ر[

  .اخلصر يف الصالة:  باب- 17

حدثنا محاد، عن أيوب، عن حممد، عن أيب هريرة رضي اهللا :  حدثنا أبو النعمان- 1161/1162
  :عنه قال

  . ي عن اخلصر يف الصالة
  .وقال هشام وأبو هالل، عن ابن سريين، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا حممد،  عن أيب هريرة رضي اهللا : حدثنا هشام:  حدثنا حيىي: حدثنا عمرو بن علي-) 1162 (
  .ي أن يصلي الرجل خمتصرا: عنه قال

  .يفكر الرجل الشيء يف الصالة:  باب- 18

  .إين ألجهز جيشي وأنا يف الصالة: وقال عمر رضي اهللا عنه



أخربين ابن أيب : حدثنا عمر، هو ابن سعيد، قال: حدثنا روح:  حدثنا إسحاق بن منصور- 1163
  :مليكة، عن عقبة بن احلارث رضي اهللا عنه قال

 صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا، دخل على بعض نسائه، مث خرح، 
ذكرت وأنا يف الصالة تربا عندنا، فكرهت أن : (ورأى ما يف وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال

  ).مرت بقسمتهميسي، أو يبيت عندنا، فأ
  ].813: ر[

قال أبو هريرة رضي اهللا : حدثنا الليث، عن جعفر، عن األعرج قال:  حدثنا حيىي بن بكري-  1164
  :عنه

إذا أذن بالصالة أدبر الشيطان له ضراط، حىت ال يسمع التأذين، : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اذكر، ما مل يكن : أقبل، فال يزال باملرء يقول لهفإذا سكت املؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت 

  ).يذكر، حىت ال يدري كم صلى
ومسعه أبو سلمة من . إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتني وهو قاعد: قال أبو سلمة بن عبد الرمحن

  .أيب هريرة رضي اهللا عنه
  ].583: ر[

ابن أيب ذئب، عن سعيد املقربي اخربين : حدثنا عثمان بن عمر قال:  حدثنا حممد بن املثىن- 1165
  :قال

مبا قرأ رسول اهللا صلى : أكثر أبو هريرة، فلقيت رجال فقلت: يقول الناس:  قال أبو هريرة رضي اهللا عنه
لكن أنا أدري، : بلى، قلت: مل تشهدها؟ قال: فقلت. ال أدري: اهللا عليه وسلم البارحة يف العتمة؟ قال

  .قرأ سورة كذا وكذا
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . أبواب السهو- 28
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .ما جاء يف السهو إذا قام من ركعيت الفريضة:  باب- 1

أخربنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1166/1167
  :الرمحن األعرج، عن عبد اهللا بن حبينة رضي اهللا عنه أنه قال

 صلى اهللا عليه وسلم ركعتني من بعض الصلوات، مث قام فلم جيلس، فقام الناس  صلى لنا رسول اهللا
  .معه، فلما قضى صالته ونظرنا تسليمه، كرب قبل التسليم، فسجد سجدتني وهو جالس، مث سلم

أخربنا مالك، عن حيىي بن سعيد، عن عبد الرمحن األعرج، :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- ) 1167 (
  :ينة رضي اهللا عنه أنه قالعن عبد اهللا بن حب

 إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام من اثنني من الظهر، مل جيلس بينهما، فلما قضى صالته سجد 
  .سجدتني، مث سلم بعد ذلك



  ].795: ر[

  .إذا صلى مخسا:  باب- 2

ضي اهللا حدثنا شعبة، عن احلكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا ر:  حدثنا أبو الوليد- 1168
  :عنه

: قال) وما ذاك: (أزيد يف الصالة؟ فقال:  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر مخسا، فقيل له
  .صليت مخسا، فسجد سجدتني بعد ما سلم

  ].392: ر[

إذا سلم يف ركعتني، أو يف ثالث، فسجد سجدتني، مثل سجود الصالة أو :  باب- 3

  .أطول

عبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه حدثنا ش:  حدثنا آدم-  1169
  :قال

الصالة يا رسول اهللا :  صلى بنا النيب صلى اهللا عليه وسلم الظهر أو العصر، فسلم، فقال له ذو اليدين
فصلى ركعتني أخريني، . نعم: قالوا). أحق ما يقول: (أنقصت؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه

  .مث سجد سجدتني
ورأيت عروة بن الزبري صلى من املغرب ركعتني فسلم، وتكلم، مث صلى ما بقي، وسجد : قال سعد

  .هكذا فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم: سجدتني، وقال
  ].468: ر[

  .من مل يتشهد يف سجديت السهو:  باب- 4

  .ال يتشهد: وقال قتادة. وسلم أنس واحلسن ومل يتشهدا
أخربنا مالك بن أنس، عن أيوب بن أيب متيمة :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  1170/1171

  :السختياين، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
أقصرت الصالة أم نسيت يا :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انصرف من اثنتني، فقال له ذو اليدين

نعم، فقام رسول : فقال الناس). أصدق ذو اليدين: (سلمرسول اهللا؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى اثنتني أخريني، مث سلم، مث كرب، فسجد مثل سجوده أو أطول، مث رفع

  :حدثنا محاد، عن سلمة بن علقمة قال:  حدثنا سليمان بن حرب-) 1171(



  .أيب هريرةليس يف حديث : يف سجديت السهو تشهد؟ قال:  قلت حملمد
  ].468: ر[

  .من يكرب يف سجديت السهو:  باب- 5

حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن حممد، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه :  حدثنا حفص بن عمر-  1172
  :قال

 ركعتني، مث -وأكثر ظين العصر :  قال حممد- صلى بنا النيب صلى اهللا عليه وسلم إحدى صاليت العشي 
 مقدم املسجد، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما، فهابا سلم، مث قام إىل خشبة يف

أقصرت الصالة؟ ورجل يدعوه النيب صلى اهللا عليه وسلم ذا : أن يكلماه، وخرج سرعان الناس، فقالوا
فصلى ركعتني، مث . بلى، قد نسيت: قال). مل أنس ومل تقصر: (أنسيت أم قصرت؟ فقال: اليدين، فقال

مث كرب، فسجد مثل سجوده أو أطول، مث رفع رأسه فكرب، مث وضع رأسه فكرب، فسجد مثل سلم، 
  .سجوده أو أطول، مث رفع رأسه وكرب

  ].468: ر[
حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن األعرج، عن عبد اهللا بن حبينة :  حدثنا قتيبة بن سعيد- 1173

  :األسدي، حليف بين عبد املطلب
عليه وسلم قام يف صالة الظهر وعليه جلوس، فلما أمت صالته سجد سجدتني،  أن رسول اهللا صلى اهللا 

  .فكرب يف كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدمها الناس معه، مكان ما نسي من اجللوس
  .يف التكبري: تابعه ابن جريج، عن ابن شهاب

  ].795: ر[

  . جالسثالثا أو أربعا، سجد سجدتني وهو: إذا مل يدر كم صلى:  باب- 6

حدثنا هشام بن أيب عبد اهللا الدستوائي، عن حيىي بن أيب كثري، عن :  حدثنا معاذ بن فضالة- 1174
  :أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان وله ضراط، حىت ال يسمع : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فإذا ثوب ا أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حىت خيطر بني املرء ونفسه، األذان، فإذا قضي األذان أقبل، 
اذكر كذا وكذا، ما مل يكن يذكر، حىت يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا مل يدر أحدكم : يقول

  ).كم صلى، ثالثا أو أربعا، فليسجد سجدتني وهو جالس
  ].583: ر[



  

  .السهو يف الفرض والتطوع:  باب- 7

  .باس رضي اهللا عنهما سجدتني بعد وترهوسجد ابن ع
أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1175

  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
إن أحدكم إذا قام يصلي، جاء الشيطان فلبس عليه، حىت ال : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ). وجد ذلك أحدكم، فليسجد سجدتني وهو جالسيدري كم صلى، فإذا
  ].583: ر[

  . باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع- 8

  :أخربين عمرو، عن بكري، عن كريب: حدثين ابن وهب قال:  حدثنا حيىي بن سليمان قال- 1176
 عائشة رضي اهللا أرسلوه إىل:  أن ابن عباس، واملسور بن خمرمة، وعبد الرمحن بن أزهر، رضي اهللا عنهم

إنا أخربنا : اقرأ عليها السالم منا مجيعا، وسلها عن الركعتني بعد صالة العصر، وقل هلا: عنها، فقالوا
وكنت أضرب الناس : وقال ابن عباس. أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عنها

رضي اهللا عنها، فبلغتها ما أرسلوين، فدخلت على عائشة : فقال كريب. مع عمر بن اخلطاب عنها
سل أم سلمة، فخرجت إليهم، فأخربم بقوهلا، فردوين إىل أم سلمة مبثل ما أرسلوين به إىل : فقالت
مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم ينهى عنها، مث رأيته يصليها : فقالت أم سلمة رضي اهللا عنها. عائشة

قومي : ين حرام من األنصار، فأرسلت إليه اجلارية، فقلتحني صلى العصر، مث دخل وعندي نسوة من ب
يا رسول اهللا، مسعتك تنهى عن هاتني، وأراك تصليهما؟ فإن أشار : تقول لك أم سلمة: جبنبه، قويل له

يا بنت أيب أمية، : (بيده فاستأخري عنه، ففعلت اجلارية، فأشار بيده، فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال
عد العصر، وإنه أتاين ناس من عبد القيس، فشغلوين عن الركعتني اللتني بعد الظهر سألت عن الركعتني ب

  ).فهما هاتان
]4112.[  

  .اإلشارة يف الصالة:  باب- 9

  .قال كريب، عن أم سلمة رضي اهللا عنها، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ].1176: ر[



عن أيب حازم، عن سهل بن سعد حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن، :  حدثنا قتيبة بن سعيد-  1177
  :الساعدي رضي اهللا عنه

أن بين عمرو بن عوف، كان بينهم شيء، فخرج رسول اهللا :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلغه
صلى اهللا عليه وسلم يصلح بينهم يف أناس معه، فحبس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحانت الصالة، 

يا أبا بكر، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد حبس، : هللا عنه، فقالفجاء بالل إىل أيب بكر رضي ا
فأقام بالل، وتقدم أبو بكر رضي اهللا . نعم، إن شئت: وقد حانت الصالة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال

عنه، فكرب للناس، وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميشي يف الصفوف، حىت قام يف الصف، فأخذ 
التصفيق، وكان أبو بكر رضي اهللا عنه ال يلتفت يف صالته، فلما أكثر الناس التفت، فإذا رسول الناس يف 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي 
ل اهللا صلى اهللا عليه اهللا عنه يديه، فحمد اهللا، ورجع القهقرى وراءه، حىت قام يف الصف، فتقدم رسو

يا أيها الناس، ما لكم حني نابكم شيء يف : (وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس، فقال
سبحان اهللا، فإنه ال : الصالة أخذمت يف التصفيق، إمنا التصفيق للنساء، من نابه شيء يف صالته فليقل

). ا منعك أن تصلي للناس حني أشرت إليكيسمعه أحد حني يقول سبحان اهللا إال التفت، يا أبا بكر م
ما كان ينبغي البن أيب قحافة أن يصلي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال أبو بكر رضي اهللا عنه

  .وسلم
  ].652: ر[

حدثنا الثوري، عن هشام، عن فاطمة، عن : حدثين ابن وهب:  حدثنا حيىي بن سليمان قال- 1178
  :أمساء قالت

ما شأن الناس؟ فأشارت : ئشة رضي اهللا عنها، وهي تصلي قائمة، والناس قيام، فقلت دخلت على عا
  .أي نعم: آية؟ فقالت برأسها: برأسها إىل السماء، فقلت

  ].86: ر[
حدثين مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها، زوج :  حدثنا إمساعيل قال-  1179

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم، أا قالت
 صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيته وهو شاك جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن 

  ).إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا: (اجلسوا، فلما انصرف قال
  ].656: ر[
  



  
  
  
  

  . كتاب اجلنائز- 29
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .ال إله إال اهللا: نائز، ومن كان آخر كالمةيف اجل:  باب- 1

بلى، ولكن ليس مفتاح إال له أسنان، فإن : أليس ال إله إال اهللا مفتاح اجلنة؟ قال: وقيل لوهب بن منبه
  .جئت مبفتاح له أسنان فتح لك، وإال مل يفتح لك

 املعرور بن حدثنا واصل األحدب، عن: حدثنا مهدي بن ميمون:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 1180
  :سويد، عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال
بشرين، أنه من مات من : آتاين آت من ريب، فأخربين، أو قال: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).وإن زىن وإن سرق: (وإن زىن وإن سرق؟ قال: قلت). أميت ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة

]5489 ،7049.[  
حدثنا شقيق، عن عبد اهللا رضي اهللا : حدثنا األعمش: حدثنا أيب:  حدثنا عمر بن حفص-  1181
  :عنه قال

من مات ال : وقلت أنا). من مات يشرك باهللا شيئا دخل النار: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة

]4227 ،6305.[  

  .األمر باتباع اجلنائز:  باب- 2

مسعت معاوية بن سويد بن مقرن، عن :  حدثنا شعبة، عن األشعث قال: حدثنا أبو الوليد-  1182
  :الرباء رضي اهللا عنه قال

أمرنا باتباع اجلنائز، وعيادة املريض، وإجابة :  أمرنا النيب صلى اهللا عليه وسلم بسبع وانا عن سبع
ية الفضة، وخامت وانا عن آن. الداعي، ونصر املظلوم، وإبرار القسم، ورد السالم، وتشميت العاطس

  .الذهب، واحلرير، والديباج، والقسي، واإلستربق



]2313 ،4880 ،5312 ،5326 ،5500 ،5511 ،5525 ،5868 ،5881 ،
6278.[  
أخربين : أخربين شهاب قال: حدثنا عمرو بن أيب سلمة، عن األوزاعي قال:  حدثنا حممد- 1183

  :سعيد بن املسيب
حق املسلم على املسلم : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:  أنا أبا هريرة رضي اهللا عنه قال

  ).رد السالم، وعيادة املريض، واتباع اجلنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس: مخس
  .أخربنا معمر، ورواه سالمة، عن عقيل: تابعه عبد الرزاق قال

  .الدخول على امليت بعد املوت إذا أدرج يف كفنه:  باب- 3

أخربين معمر ويونس، عن الزهري : أخربنا عبد اهللا قال:  حدثنا بشر بن حممد- 1184/1185
  :أخربين أبو سلمة: قال

أقبل أبو بكر رضي اهللا عنه :  أن عائشة رضي اهللا عنها، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، أخربته قالت
ىت دخل على عائشة رضي على فرسه من مسكنه بالسنح، حىت نزل فدخل املسجد، فلم يكلم الناس، ح

اهللا عنها، فتيمم النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو مسجى بربد حربة، فكشف عن وجهه، مث أكب عليه 
بأيب أنت يا نيب اهللا، ال جيمع اهللا عليك موتتني، أما املوتة اليت كتبت عليك فقد : فقبله، مث بكى فقال

  .متها
  :ي اهللا عنهمافأخربين ابن عباس رض:  قال أبو سلمة-) 1185 (

اجلس، : اجلس، فأىب، فقال:  أن أبا بكر رضي اهللا عنه خرج وعمر رضي اهللا عنه يكلم الناس، فقال
أما بعد، فمن كان منكم يعبد : فأىب، فتشهد أبو بكر رضي اهللا عنه، فمال إليه الناس وتركوا عمر، فقال

ات، ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال حممدا صلى اهللا عليه وسلم فإن حممدا صلى اهللا عليه وسلم قد م
واهللا، لكأن الناس مل يكونوا يعلمون . } الشاكرين- إىل -وما حممد إال رسول {: ميوت، قال اهللا تعاىل

  .أن اهللا أنزهلا حىت تالها أبو بكر رضي اهللا عنه، فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إال يتلوها
]3467 ،4187.[  

أخربين خارجة بن زيد : حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: ن بكري حدثنا حيىي ب- 1186
  :بن ثابت

أنه اقتسم املهاجرون قرعة، :  أن أم العالء، امرأة من األنصار بايعت النيب صلى اهللا عليه وسلم، أخربته
غسل وكفن يف فطار لنا عثمان بن مظعون، فأنزلناه يف أبياتنا، فوجع وجعه الذي تويف فيه، فلما تويف و



: رمحة اهللا عليك يا أبا السائب، فشهاديت عليك: أثوابه، دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت
بأيب أنت يا : فقلت). وما يدريك أن اهللا أكرمه: (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. لقد أكرمك اهللا

هللا إين ألرجو له اخلري، واهللا ما أدري، أما هو فقد جاءه اليقني، وا: (رسول اهللا، فمن يكرمه اهللا؟ فقال
  .فواهللا ال أزكي أحدا بعده أبدا: قالت). وأنا رسول اهللا، ما يفعل يب
وتابعه شعيب، . ما يفعل به: وقال نافع بن يزيد، عن عقيل. حدثنا الليث مثله: حدثنا سعيد بن عفري

  .وعمرو بن دينار، ومعمر
]2541 ،3714 ،6601 ،6602 ،6615.[  

مسعت : مسعت حممد بن املنكدر قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- 1187
ملا قتل أيب، جعلت أكشف الثوب عن وجهه، أبكي وينهوين : جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال

: يه وسلمعنه، والنيب صلى اهللا عليه وسلم ال ينهاين، فجعلت عميت فاطمة تبكي، فقال النيب صلى اهللا عل
  ).تبكني أو ال تبكني، ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها حىت رفعتموه(

  .مسع جابرا رضي اهللا عنه: أخربين ابن املنكدر: تابعه ابن جريج
]1231 ،2661 ،3852.[  

  .الرجل ينعى إىل أهل امليت بنفسه:  باب- 4

 املسيب، عن أيب هريرة حدثين مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن:  حدثنا إمساعيل قال- 1188
  :رضي اهللا عنه

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعى النجاشي يف اليوم الذي مات فيه، خرج إىل املصلى، فصف 
  .م، وكرب أربعا

]1255 ،1263 ،1268 ،3667 ،3668.[  
ك حدثنا أيوب، عن محيد بن هالل، عن أنس بن مال: حدثنا عبد الوارث:  حدثنا أبو معمر-  1189

  :رضي اهللا عنه قال
أخذ الراية زيد فأصيب، مث أخذها جعفر فأصيب، مث أخذها عبد اهللا : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

 مث أخذها خالد بن الوليد من -  وإن عيين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لتذرفان -بن رواحة فأصيب 
  ).غري إمرة ففتح له

]2645 ،2898 ،3431 ،3547 ،4014.[  



  .اإلذن باجلنازة:  باب- 5

  ).أال آذنتموين: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أبو رافع، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
  ].446: ر[

أخربنا أبو معاوية، عن أيب إسحاق الشيباين، عن الشعيب، عن ابن عباس رضي :  حدثنا حممد- 1190
  :اهللا عنهما قال

 صلى اهللا عليه وسلم يعوده، فمات بالليل، فدفنوه ليال، فلما أصبح  مات إنسان، كان رسول اهللا
كان الليل فكرهنا، وكانت ظلمة، أن نشق عليك، فأتى : قالوا). ما منعكم أن تعلموين: (أخربوه، فقال
  .قربه فصلى عليه

  ].819: ر[

  .فضل من مات له ولد فاحتسب:  باب- 6

  .155: البقرة) وبشر الصابرين: (وقال اهللا عز وجل
  :حدثنا عبد العزيز، عن أنس رضي اهللا عنه قال: حدثنا عبد الوارث:  حدثنا أبو معمر- 1191

ما من الناس من مسلم، يتوىف له ثالث مل يبلغوا احلنث، إال أدخله اهللا : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).اجلنة، بفضل رمحته إياهم

]1315.[  
دثنا عبد الرمحن بن األصبهاين، عن ذكوان، عن أيب سعيد ح: حدثنا شعبة:  حدثنا مسلم- 1192

  :رضي اهللا عنه
أميا امرأة مات هلا ثالثة من : (اجعل لنا يوما، فوعظهن، وقال:  أن النساء قلن للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).واثنان: (واثنان، قال: قالت امرأة). الولد، كانوا هلا حجابا من النار
حدثين أبو صاحل، عن أيب سعيد وايب هريرة رضي اهللا عنهما، عن النيب : بهاينوقال شريك، عن ابن األص

  ).مل يبلغوا احلنث: (قال أبو هريرة. صلى اهللا عليه وسلم
  ].101: ر[

مسعت الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة رضي : حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي- 1193
  اهللا عنه،

  ).ال ميوت ملسلم ثالثة من الولد، فيلج النار، إال حتلة القسم: (م قال عن النيب صلى اهللا عليه وسل
  .}وإن منكم إال واردها{: قال أبو عبد اهللا



  ].101: ، وانظر6280[

  .اصربي: قول الرجل للمرأة عند القرب:  باب- 7

  :حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 1194
  ).اتقي اهللا واصربي: ( صلى اهللا عليه وسلم بامرأة عند قرب وهي تبكي، فقال مر النيب

]1223 ،1240 ،6735.[  

  .غسل امليت ووضوئه باملاء والسدر:  باب- 8

وقال ابن عباس رضي . وحنط ابن عمر رضي اهللا عنهما ابنا لسعيد بن زيد، ومحله وصلى، ومل يتوضأ
وقال النيب صلى اهللا . لو كان جنسا ما مسسته: وقال سعيد. يتااملسلم ال ينجس حيا وال م: اهللا عنهما
  ).املؤمن ال ينجس: (عليه وسلم

  ].279: ر[
حدثين مالك، عن أيوب السختياين، عن حممد بن سريين، :  حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا قال- 1195

  :عن أم عطية األنصارية رضي اهللا عنها قالت
اغسلنها ثالثا، أو مخسا، أو أكثر : (ليه وسلم، حني توفيت ابنته، فقال دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا ع

من ذلك إن رأينت ذلك، مباء وسدر، واجعلن يف اآلخرة كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا فرغنت 
  .تعين إزاره). أشعرا إياه: (فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال). فآذنين
  ].165: ر[

  .ن يغسل وتراما يستحب أ:  باب- 9

حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن حممد، عن أم عطية رضي اهللا عنها :  حدثنا حممد-  1196
  :قالت

اغسلنها ثالثا، أو مخسا، أو أكثر : ( دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحنن نغسل ابنته، فقال
فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا ).  فآذنينمن ذلك، مباء وسدر، واجعلن يف اآلخرة كافورا، فإذا فرغنت

: وحدثتين حفصة مبثل حديث حممد، وكان يف حديث حفصة: فقال أيوب). أشعرا إياه: (حقوه، فقال
ابدؤوا مبيامنها، ومواضع : (وكان فيه أنه قال). ثالثا أو مخسا أو سبعا: (وكان فيه). اغسلنها وترا(

  .ومشطناها ثالثة قرون:  قالتأن أم عطية: وكان فيه). الوضوء منها
  ].165: ر[



  .يبدأ مبيامن امليت:  باب- 10

حدثنا خالد، عن حفصة بنت سريين، : حدثنا إمساعيل بن إبراهيم:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1197
  :عن أم عطية رضي اهللا عنها قالت

  ).الوضوء منهاابدأن مبيامنها ومواضع : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غسل ابنته
  ].165: ر[

  .مواضع الوضوء من امليت:  باب- 11

حدثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد احلذاء، عن حفصة بنت سريين، :  حدثنا حيىي بن موسى- 1198
  :عن أم عطية رضي اهللا عنها قالت

  ).ع الوضوءابدؤوا مبيامنها ومواض: ( ملا غسلنا بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لنا، وحنن نغسلها
  ].165: ر[

  .هل تكفن املرأة يف إزار الرجل:  باب- 12

  :أخربنا ابن عون، عن حممد، عن أم عطية قالت:  حدثنا عبد الرمحن بن محاد- 1199
اغسلنها ثالثا، أو مخسا، أو أكثر من ذلك إن رأينت : ( توفيت بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال لنا

  ).أشعرا إياه: (فلما فرغنا آذناه، فرتع من حقوه إزاره، وقال). ذلك، فإذا فرغنت فآذنين
  ].165: ر[

  .جيعل الكافور يف آخره:  باب- 13

  :حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن حممد، عن أم عطية قالت:  حدثنا حامد بن عمر- 1200
سا، أو أكثر من اغسلنها ثالثا، أو مخ: ( توفيت إحدى بنات النيب صلى اهللا عليه وسلم، فخرج فقال

). ذلك إن رأينت ذلك، مباء وسدر، واجعلن يف اآلخرة كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا فرغنت فآذنين
  ).أشعرا إياه: (فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فقال: قالت

  .بنحوه: وعن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، رضي اهللا عنها
قالت : قالت حفصة).  أو مخسا، أو سبعا، أو أكثر من ذلك إن رأينتاغسلنها ثالثا،: (إنه قال: وقالت

  .وجعلنا رأسها ثالثة قرون: أم عطية رضي اهللا عنها
  ].165: ر[



  .نقض شعر املرأة:  باب- 14

  .ال بأس أن ينقض شعر امليت: وقال ابن سريين
ومسعت حفصة بنت : قال أيوب: أخربنا ابن جريج: حدثنا عبد اهللا بن وهب:  حدثنا أمحد- 1201
  :سريين قالت

أن جعلن رأس بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة قرون، :  حدثتنا أم عطية رضي اهللا عنها
  .نقضنه مث غسلنه، مث جعلنه ثالثة قرون

  ].165: ر[

  .كيف اإلشعار للميت:  باب- 15

  .اخلرقة اخلامسة تشد ا الفخذين والوركني، حتت الدرع: وقال احلسن
مسعت ابن : أن أيوب أخربه قال: أخربنا ابن جريج: حدثنا عبد اهللا بن وهب:  حدثنا أمحد- 1202
  :سريين يقول

 جاءت أم عطية رضي اهللا عنها، امرأة من األنصار من الاليت بايعن، قدمت البصرة، تبادر ابنا هلا فلم 
اغسلنها : (حنن نغسل ابنته فقالدخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و: تدركه، فحدثتنا قالت

ثالثا، أو مخسا، أو أكثر من ذلك إن رأينت ذلك، مباء وسدر، واجعلن يف اآلخرة كافورا، فإذا فرغنت 
ومل يزد على ذلك، وال أدري أي ). أشعرا إياه: (فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه، فقال: قالت). فآذنين
  .يأمر باملرأة أن تشعر وال تؤزر: ك كان ابن سريينوكذل. وزعم أن اإلشعار الففنها فيه. بناته
  ].165: ر[

  .هل جيعل شعر املرأة ثالثة قرون:  باب- 16

  :حدثنا سفيان، عن هشام، عن أم اهلذيل، عن أم عطية رضي اهللا عنها قالت:  حدثنا قبيصة- 1203
ناصيتها : ال سفيانق: وقال وكيع.  ضفرنا شعر بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم، تعين ثالثة قرون

  .وقرنيها
  ].165: ر[

  .يلقى شعر املرأة خلفها:  باب- 17

حدثتنا حفصة، عن أم عطية : حدثنا حيىي بن سعيد، عن هشام بن حسان قال:  حدثنا مسدد- 1204
  :رضي اهللا عنها قالت



اغسلنها (:  توفيت إحدى بنات النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأتانا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
بالسدر وترا، ثالثا أو مخسا، أو أكثر من ذلك إن رأينت ذلك، واجعلن يف اآلخرة كافورا، أو شيئا من 

فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فضفرنا شعرها ثالثة قرون، والقيناها ). كافور، فإذا فرغنت فآذنين
  .خلفها
  ].165: ر[

  .الثياب البيض للكفن:  باب- 18

أخربنا هشان بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي : أخربنا عبد اهللا: ثنا حممد بن مقاتل حد-  1205
  :اهللا عنها

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كفن يف ثالثة أثواب ميانية، بيض سحولية من كرسف، ليس فيهن 
  .قميص وال عمامة

]1212 - 1214 ،1321.[  

  .الكفن يف ثوبني:  باب- 19

حدثنا محاد، عن أيوب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا : بو النعمان حدثنا أ- 1206
  :عنهم قال

: فأوقصته، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال
  ).لقيامة ملبيااغسلوه مباء وسدر، وكفنوه يف ثوبني، وال حتنطوه، وال ختمروا رأسه، فإنه يبعث يوم ا(
]1207 - 1209 ،1742 ،1751 - 1753.[  

  .احلنوط للميت:  باب- 20

حدثنا محاد، عن أيوب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما :  حدثنا قتيبة-  1207
  :قال

:  بينما رجل واقف مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعرفة، إذ وقع من راحلته فأقصعته، أو قال
اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه يف ثوبني، وال حتنطوه، وال : (صته، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفأقع

  ).ختمروا رأسه، فإن اهللا يبعثه يوم القيامة ملبيا
  ].1206: ر[



  .كيف يكفن احملرم:  باب- 21

عن ابن أخربنا أبو عوانة، عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري، :  حدثنا أبو النعمان-  1208/1209
  :عباس رضي اهللا عنهم

:  أن رجال وقصه بعريه، وحنن مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو حمرم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه يف ثوبني، وال متسوه طيبا، وال ختمروا رأسه، فإن اهللا يبعثه يوم القيامة (

  ).ملبدا
اد بن زيد، عن عمرو، وأيوب، عن سعيد بن جبري، عن ابن  حدثنا مسدد، حدثنا مح- ) 1209 (

  :عباس رضي اهللا عنهم قال
فوقصته، وقال :  كان رجل واقف مع النيب صلى اهللا عليه وسلم بعرفة، فوقع عن راحلته، قال أيوب

اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه يف ثوبني، وال حتنطوه، وال ختمروا رأسه، : (فأقصعته، فمات، فقال: عمرو
  ).ملبيا: يليب، وقال عمرو: إنه يبعث يوم القيامة، قال أيوبف
  ].1206: ر[

  .الكفن يف القميص الذي يكف، أو ال يكف، ومن كفن بغري قميص:  باب- 22

حدثين نافع، عن ابن عمر : حدثنا حيىي بن سعيد، عن عبيد اهللا قال:  حدثنا مسدد قال- 1210
  :رضي اهللا عنهما

يا رسول اهللا، أعطين قميصك : ا تويف، جاء ابنه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أن عبد اهللا بن أيب مل
). آذين أصلي عليه: (فأعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم قميصه، فقال. أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له

على املنافقني؟ أليس اهللا اك أن تصلي : فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي اهللا عنه، فقال
استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا {: أنا بني خريتني، قال: (فقال
  .}وال تصل على أحد منهم مات أبدا{: فصلى عليه، فرتلت. }هلم
]4393 ،4395 ،5460.[  

  : اهللا عنه قالمسع جابرا رضي: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو:  حدثنا مالك بن إمساعيل- 1211
  . أتى النيب عبد اهللا بن أيب بعدما دفن، فأخرجه، فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه

]1285 ،2846 ،5459.[  



  .الكفن بغري قميص:  باب- 23

حدثنا سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها :  حدثنا أبو نعيم- 1212/1213
  :قالت

  .ول كرسف، ليس فيها قميص وال عمامة كفن النيب يف ثالثة أثواب سح
  :حدثين ايب، عن عائشة رضي اهللا عنها: حدثنا حيىي، عن هشام:  حدثنا مسدد-) 1213 (

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كفن يف ثالثة أثواب، ليس فيها قميص وال عمامة
  ].1205: ر[

  .الكفن وال عمامة:  باب- 24

ثين مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا حد:  حدثنا إمساعيل قال- 1214
  :عنها

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كفن يف ثالثة أثواب سحولية، ليس فيها قميص وال عمامة
  ].1205: ر[

  .الكفن من مجيع املال:  باب- 25

وقال . نوط من مجيع املالاحل: وقال عمرو بن دينار. وبه قال عطاء، والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة
  .أجر القرب والغسل هو من الكفن: وقال سفيان. يبدأ بالكفن، مث بالدين، مث بالوصية: إبراهيم

  :حدثنا إبراهيم بن سعد، عن سعد، عن أبيه، قال:  حدثنا أمحد بن حممد املكي- 1215
عمري، وكان خريا مين، فلم قتل مصعب بن :  ايت عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه يوما بطعامه، فقال

يوجد له ما يكفن فيه إال بردة، وقتل محزة، أو رجل آخر، خري مين، فلم يوجد له ما يكفن فيه إال بردة، 
  .لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا يف حياتنا الدنيا، مث جعل يبكي

]1216 ،3819.[  

  .إذا مل يوجد إال ثوب واحد:  باب- 26

  :أخربنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم: أخربنا عبد اهللا: مقاتل حدثنا ابن - 1216
قتل مصعب بن عمري، وهو :  أن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أيت بطعام، وكان صائما، فقال

وقتل : وأراه قال. إن غطي رأسه بدت رجاله، وإن غطي رجاله بدا رأسه: خري مين، كفن يف بردة
أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن :  مين، مث بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قالمحزة، وهو خري



  .تكون حسناتنا عجلت لنا، مث جعل يبكي حىت ترك الطعام
  ].1215: ر[

  .إذا مل جيد كفنا، إال ما يواري رأسه أو قدميه، غطى رأسه:  باب- 27

حدثنا خباب : حدثنا شقيق: حدثنا األعمش: حدثنا أيب:  حدثنا عمر بن حفص بن غياث-  1217
  :رضي اهللا عنه قال

 هاجرنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم نلتمس وجه اهللا، فوقع أجرنا على اهللا، فمنا من مات ومل يأكل 
من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمري، ومنا من أينعت له مثرته، فهو يهدا، قتل يوم أحد، فلم جند ما 

، إذا غطينا ا رأسه خرجت رجاله، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النيب صلى اهللا نكفنه إال بردة
  .عليه وسلم أن نغطي رأسه، وأن جنعل على رجليه من اإلذخر

  ].5348: ، وانظر6083، 6068، 3854، 3821، 3701، 3684[

  .همن استعد الكفن يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم ينكر علي:  باب- 28

  :حدثنا ابن أيب حازم، عن أبيه، عن سهل رضي اهللا عنه:  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة- 1218
:  أن امرأة جاءت النيب صلى اهللا عليه وسلم بربدة منسوجة، فيها حاشيتها، أتدرون ما الربدة؟ قالوا

وسلم حمتاجا نسجتها بيدي فجئت ألكسوكها، فأخذها النيب صلى اهللا عليه : قالت. نعم: الشملة، قال
ما أحسنت، لبسها : اكسينها، ما أحسنها، قال القوم: إليها، فخرج إلينا وإا إزاره، فحسنها فالن فقال

إين واهللا، ما سألته أللبسها، : النيب صلى اهللا عليه وسلم حمتاجا إليها، مث سألته، وعلمت أنه ال يرد، قال
  .فكانت كفنه: إمنا سألته لتكون كفين، قال سهل

]1987 ،5473 ،5689.[  

  .اتباع النساء اجلنائز:  باب- 29

حدثنا سفيان، عن خالد، عن أم اهلذيل، عن أم عطية رضي اهللا عنها :  حدثنا قبيصة بن عقبة-  1219
  :قالت

  . ينا عن اتباع اجلنائز، ومل يعزم علينا
  ].307: ر[

  .حد املرأة على غري زوجها:  باب- 30

  :حدثنا سلمة بن علقمة، عن حممد بن سريين قال: شر بن املفضلحدثنا ب:  حدثنا مسدد- 1220



ينا أن :  تويف ابن ألم عطية رضي اهللا عنها، فلما كان اليوم الثالث، دعت بصفرة فتمسحت به، وقالت
  .حند أكثر من ثالث إال بزوج

  ].307: ر[
ين محيد بن أخرب: حدثنا أيوب بن موسى قال: حدثنا سفيان:  حدثنا احلميدي- 1221/1222

  :نافع، عن زينب بنت أيب سلمة قالت
 ملا جاء نعي أيب سفيان من الشأم، دعت أم حبيبة رضي اهللا عنها بصفرة يف اليوم الثالث، فمسحت 

إين كنت عن هذا لغنية، لوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عارضيها وذراعيها، وقالت
اليوم اآلخر، أن حتد على ميت فوق ثالث، إال على زوج، فإا حتد ال حيل المرأة تؤمن باهللا و: (يقول

  ).عليه أربعة أشهر وعشرا
حدثين مالك، عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن :  حدثنا إمساعيل-) 1222 (

  :محيد بن نافع، عن زينب بنت أيب سلمة أخربته قالت
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  عليه وسلم، فقالت دخلت على أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا

ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر، حتد على ميت فوق ثالث، إال على زوج أربعة أشهر : (يقول
ما يل : مث دخلت على زينب بنت جحش، حني تويف أخوها، فدعت بطيب فمست، مث قالت). وعشرا

ال حيل المرأة تؤمن باهللا : (سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرببالطيب من حاجة، غري أين مسعت ر
  ).واليوم اآلخر، حتد على ميت فوق ثالث، إال على زوج أربعة أشهر وعشرا

]5024 ،5030.[  

  .زيارة القبور:  باب- 31

  :حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 1223
إليك عين، فإنك : قالت) اتقي اهللا واصربري: (صلى اهللا عليه وسلم بامرأة تبكي عند قرب، فقال مر النيب 

إنه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأتت باب النيب صلى اهللا عليه : مل تصب مبصيبيت، ومل تعرفه، فقيل هلا
  ).األوىلإمنا الصرب عند الصدمة : (مل أعرفك، فقال: وسلم، فلم جتد عنده بوابني، فقالت

  ].1194: ر[



إذا ). يعذب امليت ببعض بكاء أهله عليه: (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 32

  .كان النوح من سنته

كلكم : (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم/. 6: التحرمي/} قوا أنفسكم وأهليكم نارا{: لقول اهللا تعاىل
  ].853:ر). [راع ومسؤول عن رعيته

: األنعام/} ال تزر وازرة وزر أخرى{:  سنته، فهو كما قالت عائشة رضي اهللا عنهافإذا مل يكن من
  /.18: فاطر/}  إىل محلها ال حيمل منه شيء- ذنوبا -وإن تدع مثقلة {: وهو كقوله/. 164

  .وما يرخص من البكاء يف غري نوح
  ). األول كفل من دمهاال تقتل نفس ظلما، إال كان على ابن آدم: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ].3157: ر[
  .وذلك ألنه أول من سن القتل

: أخربنا عاصم بن سليمان، عن أيب عثمان قال: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا عبدان وحممد قاال- 1224
  :حدثين أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال
إن : (سل يقرىء السالم، ويقولإن ابنا يل قبض فائتنا، فأر:  أرسلت ابنة النيب صلى اهللا عليه وسلم إليه

فأرسلت إليه تقسم عليه ). هللا ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصرب ولتحتسب
سعد بن عبادة، ومعاذ بن جبل، وأيب بن كعب، وزيد بن ثابت، ورجال، فرفع إىل : ليأتينها، فقام ومعه

كأا شن، ففاضت عيناه، :  حسبته أنه قال:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصيب ونفسه تتقعقع، قال
هذه رمحة جعلها اهللا يف قلوب عباده، وإمنا يرحم اهللا من : (يا رسول اهللا، ما هذا؟ فقال: فقال سعد
  ).عباده الرمحاء

]5331 ،6228 ،6279 ،6942 ،7010.[  
  

ل بن علي، عن حدثنا فليح بن سليمان، عن هال: حدثنا أبو عامر:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 1225
  :أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس على القرب، :  شهدنا بنتا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
: أنا، قال: فقال أبو طلحة). هل منكم رجل مل يقارف الليلة: (فقال: فرأيت عيناه تدمعان، قال: قال
  .فرتل يف قربها: قال). فانزل(
]1277.[  



أخربين عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب : أخربنا ابن جريج قال: حدثنا عبد اهللا:  حدثنا عبدان-  1226
  :مليكة قال

 توفيت ابنة لعثمان رضي اهللا عنه مبكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي اهللا عنهم، 
ء اآلخر فجلس إىل جنيب، فقال عبد اهللا بن عمر جلست إىل أحدمها، مث جا: وإين جلالس بينهما، أو قال

إن : (أال تنهى عن البكاء؟ فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: رضي اهللا عنهما، لعمرو بن عثمان
  ).امليت ليعذب ببكاء أهله عليه

صدرت : قد كان عمر رضي اهللا عنه يقول بعض ذلك، مث حدث قال: فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما
أذهب فانظر : عمر رضي اهللا عنه من مكة، حىت إذا كنا بالبيداء، إذا هو بركب حتت ظل مسرة، فقالمع 

: ادعه يل، فرجعت إىل صهيب فقلت: فنظرت، فإذا صهيب، فأخربته، فقال: من هؤالء الركب؟ قال
 فقال وا أخاه، وا صاحباه،: أرحتل، فاحلق أمري املؤمنني، فلما أصيب عمر، دخل صهيب يبكي، يقول

إن امليت ليعذب : (يا صهيب، أتبكي علي، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمر رضي اهللا عنه
  ).ببكاء أهله عليه

فلما مات عمر رضي اهللا عنه، ذكرت ذلك لعائشة رضي اهللا عنها، : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
عليه وسلم إن اهللا ليعذب املؤمن ببكاء أهله رحم اهللا عمر، واهللا ما حدث رسول اهللا صلى اهللا : فقالت

وقالت ). إن اهللا ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه: (عليه، ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
واهللا هو : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما عند ذلك. }وال تزر وازرة وزر أخرى{: حسبكم القرآن
  .أضحك وأبكى
  .واهللا ما قال ابن عمر رضي اهللا عنهما شيئا: قال ابن أيب ملكية

  ].1230، 1228: ر[
أخربنا مالك، عن عبد اهللا بن أيب بكر، عن أبيه، عن عمرة بنت :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1227

  :عبد الرمحن أا أخربته
 صلى اهللا إمنا مر رسول اهللا:  أا مسعت عائشة رضي اهللا عنها، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالت

  ).إم يبكون عليها، وإا لتعذب يف قربها: (عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال
حدثنا أبو إسحاق، وهو الشيباين، عن أيب : حدثنا علي بن مسهر:  حدثنا إمساعيل بن خليل- 1228

  :بردة، عن أبيه قال
أما علمت أن النيب صلى اهللا : فقال عمروا أخاه، :  ملا أصيب عمر رضي اهللا عنه، جعل صهيب يقول

  ).إن امليت ليعذب ببكاء احلي: (عليه وسلم قال



  ].1226: ر[

  .ما يكره من النياحة على امليت:  باب- 33

والنقع التراب على . دعهن يبكني على أيب سليمان، ما مل يكن نقع أو لقلقة: وقال عمر رضي اهللا عنه
  .الرأس، واللقلقة الصوت

  :حدثنا سعيد بن عبيد، عن علي بن ربيعة، عن املغرية رضي اهللا عنه قال: ثنا أبو نعيم حد- 1229
إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا : ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ).فليتبوأ مقعده من النار
  ).همن نيح عليه يعذب مبا نيح علي: (مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

أخربين أيب، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن املسيب، عن ابن عمر، :  حدثنا عبدان قال- 1230
  عن أبيه رضي اهللا عنهما،

  ).امليت يعذب يف قربه مبا نيح عليه: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
امليت يعذب : (عن شعبةحدثنا قتادة، وقال آدم، : حدثنا سعيد: حدثنا يزيد بن زريع: تابعه عبد األعلى
  ).ببكاء احلي عليه

  ].1226: ر[
  :حدثنا ابن املنكدر قال: حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1231

جيء بأيب يوم أحد قد مثل به، حىت وضع بني يدي :  مسعت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال
د أن أكشف عنه، فنهاين قومي، مث ذهبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد سجي ثوبا، فذهبت أري

من : (أكشف عنه فنهاين قومي، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرفع، فسمع صوت صائحة، فقال
ال تبكي، فما زالت املالئكة تظله : فلم تبكي؟ أو: (أخت عمرو، قال: ابنة عمرو، أو: فقالوا). هذه

  ).بأجنحتها حىت رفع
  ].1187: ر[

  .يس منا من شق اجليوبل:  باب- 34

حدثنا زبيد اليامي، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد اهللا : حدثنا سفيان:  حدثنا أبو نعيم-  1232
  :رضي اهللا عنه قال

  ).ليس منا من لطم اخلدود، وشق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
]1235 ،1236 ،3331.[  



  . صلى اهللا عليه وسلم سعد بن خولةرثى النيب:  باب- 35

أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص، :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  1233
  :عن أبيه رضي اهللا عنه قال

إين قد بلغ يب :  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعودين عام حجة الوداع، من وجع اشتد يب، فقلت
: بالشطر؟ فقال: قلت). ال: (ال، وال يرثين إال ابنة، أفاتصدق بثلثي مايل؟ قالمن الوجع، وأنا ذو م

الثلث والثلث كبري، أو كثري، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خري من أن تذرهم عالة : (مث قال). ال(
). يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تتبغي ا وجه اهللا إال أجرت ا، حىت ما جتعل يف يف امرأتك

إنك لن ختلف فتعمل عمال صاحلا إال ازددت به درجة : (يا رسول اهللا، أخلف بعد أصحايب؟ قال: فقلت
ورفعة، مث لعلك أن ختلف حىت ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون، اللهم امض ألصحايب هجرم وال 

م أن مات يرثي له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل). تردهم على أعقام، لكن البائس سعد بن خولة
  .مبكة
  ].56: ر[

  .ما ينهى من احللق عند املصيبة:  باب- 36

أن القاسم بن : حدثنا حيىي بن محزة، عن عبد الرمحن بن جابر:  وقال احلكم بن موسى- 1234
  :حدثين أبو بردة بن أيب موسى رضي اهللا عنه قال: خميمرة حدثه قال

أة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا،  وجع أبو موسى وجعا، فغشي عليه، ورأسه يف حجر امر
أنا بريء ممن برىء منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : فلما أفاق قال

  .وسلم بريء من الصالقة، واحلالقة، والشاقة

  .ليس منا من ضرب اخلدود:  باب- 37

ثنا سفيان، عن األعمش، عن عبد اهللا بن حد: حدثنا عبد الرمحن:  حدثنا حممد بن بشار-  1235
  مرة، عن مسروق، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه،

ليس منا من ضرب اخلدود، وشق اجليوب، ودعا بدعوى : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).اجلاهلية

  ].1232: ر[



  .ما ينهى من الويل ودعوى اجلاهلية عند املصيبة:  باب- 38

حدثنا األعمش، عن عبد اهللا بن مرة، عن مسروق، : حدثنا أيب:  حفص حدثنا عمرو بن-  1236
  :عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال

ليس منا من ضرب اخلدود، وشق اجليوب، ودعا بدعوى : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).اجلاهلية

  ].1232: ر[

  .من جلس عند املصيبة يعرف فيه احلزن:  باب- 39

: أخربتين عمرة قالت: مسعت حيىي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: د بن املثىن حدثنا حمم- 1237
  :مسعت عائشة رضي اهللا عنها قالت

 ملا جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة، جلس يعرف فيه احلزن، وأنا أنظر 
بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، إن نساء جعفر، وذكر : من صائر الباب، شق الباب، فأتاه رجل فقال

واهللا غلبننا يا رسول اهللا، فزعمت أنه : فأتاه الثالثة، قال). اهن: (مل يطعنه، فقال: فذهب، مث أتاه الثانية
أرغم اهللا أنفك، مل تفعل ما أمرك رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقلت). فاحث يف أفواههن التراب: (قال

  . عليه وسلم من العناءوسلم، ومل تترك رسول اهللا صلى اهللا
]1243 ،4015.[  

حدثنا عاصم األحول، عن أنس رضي اهللا : حدثنا حممد بن فضيل:  حدثنا عمرو بن علي- 1238
  :عنه قال

 قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهرا، حني قتل القراء، فما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .حزن حزنا قط أشد منه

  ].957: ر[

  .من مل يظهر حزنه عند املصيبة: باب - 40

إمنا {: اجلزع القول السيء والظن السيء، وقال يعقوب عليه السالم: وقال حممد بن كعب القرظي
  /.86: يوسف/} أشكو بثي وحزين إىل اهللا

أنه : أخربنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة: حدثنا سفيان بن عيينة:  حدثنا بشر بن احلكم-  1239
  :بن مالك رضي اهللا عنه يقولمسع أنس 



فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات، هيأت شيئا، :  اشتكى ابن أليب طلحة، قال
قد هدأت نفسه، وأرجو أن يكون : كيف الغالم؟ قالت: وحنته يف جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال

أصبح اغتسل، فلما أراد أن خيرج أعلمته أنه فبات، فلما : قال. وظن أبو طلحة أا صادقة. قد استراح
قد مات، فصلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم مبا كان منها، فقال 

  ).لعل اهللا أن يبارك لكما يف ليلتكما: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  . كلهم قد قرأ القرآنفرأيت هلما تسعة أوالد،: فقال رجل من األنصار: قال سفيان

]5153.[  

  .الصرب عند الصدمة األوىل:  باب- 41

الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه {: نعم العدالن، ونعم العالوة: وقال عمر رضي اهللا عنه
/. 157 - 156: البقرة/} أولئك عليهم صلوات من رم ورمحة وأولئك هم املهتدون. راجعون

  /.45: البقرة/} واستعينوا بالصرب والصالة وإا لكبرية إال على اخلاشعني {:وقوله تعاىل
  :حدثنا شعبة، عن ثابت قال: حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- 1240

  ).الصرب عند الصدمة األوىل: ( مسعت أنسا رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ].1194: ر[

  ).إنا بك حملزونون: (اهللا عليه وسلمقول النيب صلى :  باب- 42

  ).تدمع العني، وحيزن القلب: (وقال ابن عمر رضي اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ].1242: ر[

حدثنا قريش، هو ابن حيان، عن : حدثنا حيىي بن حسان:  حدثنا احلسن بن عبد العزيز-  1241
  :ثابت، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

نا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أيب سيف القني، وكان ظئرا إلبراهيم عليه السالم، فأخذ  دخل
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إبراهيم فقبله ومشه، مث دخلنا عليه بعد ذلك، وإبراهيم جيود بنفسه، 

: ف رضي اهللا عنهفجعلت عينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرمحن بن عو
إن : (مث أتبعها بأخرى، فقال صلى اهللا عليه وسلم). يا ابن عوف، إا رمحة: (وأنت يا رسول اهللا؟ فقال

  ).العني تدمع والقلب حيزن، وال نقول إال ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم حملزنون
  .ه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمرواه موسى، عن سليمان بن املغرية، عن ثابت، عن أنس رضي اهللا عن



  .البكاء عند املريض:  باب- 43

أخربين عمرو، عن سعيد بن احلارث األنصاري، عن عبد :  حدثنا أصبغ، عن ابن وهب قال- 1242
  :اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال

 بن عوف،  اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم يعوده، مع عبد الرمحن
وسعد بن أيب وقاص، وعبد اهللا بن مسعود، رضي اهللا عنهم، فلما دخل عليه، فوجده يف غاشية أهله، 

ال يا رسول اهللا، فبكى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النيب : قالوا). قد قضى: (فقال
دمع العني، وال حبزن القلب، ولكن أال تسمعون، إن اهللا ال يعذب ب: (صلى اهللا عليه وسلم بكوا، فقال

  ). أو يرحم، وإن امليت يعذب ببكاء أهله عليه-  وأشار إىل لسانه - يعذب ذا 
  .وكان عمر رضي اهللا عنه يضرب فيه بالعصا، ويرمي باحلجارة، وحيثي بالتراب

  .ما ينهى عن النوح والبكاء، والزجر عن ذلك:  باب- 44

: حدثنا حيىي بن سعيد قال: حدثنا عبد الوهاب: ن حوشب حدثنا حممد بن عبد اهللا ب- 1243
  :مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول: أخربتين عمرة قالت

 ملا جاء قتل زيد بن حارثة، وجعفر، وعبد اهللا بن رواحة، جلس النيب صلى اهللا عليه وسلم يعرف فيه 
ساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره يا رسول اهللا، إن ن: احلزن، وأنا أطلع من شق الباب، فأتاه رجل فقال

قد يتهن، وذكر أن مل يطعنه، فأمره الثانية أن ينهاهن، : بأن ينهاهن، فذهب الرجل مث أتى، فقال
أن النيب صلى : واهللا لقد غلبنين، أو غلبننا، الشك من حممد بن حوشب، فزعمت: فذهب مث أتى، فقال
أرغم اهللا أنفك، فواهللا ما أنت بفاعل، وما : فقلت. )فاحث يف أفواههن التراب: (اهللا عليه وسلم قال

  .تركت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من العناء
  ].1237: ر[

حدثنا أيوب، عن حممد، عن أم عطية : حدثنا محاد بن زيد:  حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب- 1244
  :رضي اهللا عنها قالت

أم سليم، : يعة أن ال ننوح، فما وفت منا غري مخس نسوة أخذ علينا النيب صلى اهللا عليه وسلم عند الب
  .ابنة أيب سربة، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى: أو. وأم العالء، وابنة أيب سربة امرأة معاذ، وامرأتان

]4610 - 6789.[  



  .القيام للجنازة:  باب- 45

بيه، عن عامر بن حدثنا الزهري، عن سامل، عن أ: حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1245
  ربيعة،

  ).إذا رأيتم اجلنازة فقوموا حىت ختلفكم: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
أخربنا عامر بن ربيعة، عن النيب صلى اهللا عليه : أخربين سامل، عن أبيه قال: قال الزهري: قال سفيان
  ).حىت ختلفكم أو توضع: (زاد احلميدي. وسلم
]1246.[  

  .د إذا قام للجنازةمىت يقع:  باب- 46

حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، عن عامر بن :  حدثنا قتيبة بن سعيد- 1246
  ربيعة رضي اهللا عنه،

إذا رأى أحدكم جنازة، فإن يكن ماشيا معها فليقم حىت خيلفها، : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).أو ختلفه، أو توضع من قبل أن ختلفه

  ].1245: ر[
  :حدثنا ابن أيب ذئب، عن سعيد املقربي، عن أبيه قال:  حدثنا أمحد بن يونس- 1247

 كنا يف جنازة، فأخذ أبو هريرة رضي اهللا عنه بيد مروان، فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي 
سلم انا عن ذلك، قم، فواهللا لقد علم هذا أن النيب صلى اهللا عليه و: اهللا عنه، فأخذ بيد مروان فقال

  .صدق: فقال أبو هريرة
]1248.[  

من تبع جنازة فال يقعد حىت توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر :  باب- 47

  .بالقيام

حدثنا حيىي، عن أيب سلمة، عن أيب سعيد : حدثنا هشام:  حدثنا مسلم، يعين ابن إبراهيم- 1248
  :وسلم قالاخلدري رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه 

  ).إذا رأيتم اجلنازة فقوموا، فمن تبعها فال يقعد حىت توضع (
  ].1247: ر[



  .من قام جلنازة يهودي:  باب- 48

حدثنا هشام، عن حيىي، عن عبيد اهللا بن مقسم، عن جابر بن عبد :  حدثنا معاذ بن فضالة- 1249
  :اهللا رضي اهللا عنهما قال

اهللا عليه وسلم وقمنا له، فقلنا يا رسول اهللا، إا جنازة يهودي؟  مرت بنا جنازة، فقام هلا النيب صلى 
  ).إذا رأيتم اجلنازة فقوموا: (قال
  

  :مسعت عبد الرمحن ابن أيب ليلى قال: حدثنا عمرو بن مرة قال: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 1250
إما : ما، فقيل هلما كان سهل بن حنيف، وقيس بن سعد، قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما جبنازة فقا

: إن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: من أهل األرض، أي من أهل الذمة، فقاال
  ).أليست نفسا: (إا جنازة يهودي، فقال

كنت مع قيس وسهل رضي اهللا عنهما، : وقال أبو محزة، عن األعمش، عن عمرو، عن ابن ليلى قال
كان أبو مسعود : وقال زكرياء، عن الشعيب، عن ابن أيب ليلى.  صلى اهللا عليه وسلمكنا مع النيب: فقاال

  .وقيس يقومان للجنازة

  .محل الرجال للجنازة دون النساء:  باب- 49

أنه مسع أبا سعيد : حدثنا الليث، عن سعيد املقربي، عن أبيه:  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا- 1251
  :اخلدري رضي اهللا عنه

إذا وضعت اجلنازة، واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أن 
يا ويلها، أين تذهبون ا، يسمع صوا كل : قدموين، وإن كانت غري صاحلة قالت: كانت صاحلة قالت

  ).شيء إال اإلنسان، ولو مسعه صعق
]1253 ،1314.[  
  

  .السرعة باجلنازة:  باب- 50

: وقال غريه. أنتم مشيعون، وامش بني يديها، وخلفها، وعن ميينها، وعن مشاهلا: نس رضي اهللا عنهوقال أ
  .قريبا منها
حفظناه من الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن : حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1252



نازة، فإن تك صحالة فخري أسرعوا باجل: (أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).تقدموا، وإن يك سوى ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم

  .قدموين: قول امليت وهو على اجلنازة:  باب- 51

أنه مسع أبا سعيد اخلدري : حدثنا سعيد، عن أبيه: حدثنا الليث:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1253
  :رضي اهللا عنه قال

إذا وضعت اجلنازة، فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت : (يقول كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يا ويلها، أين يذهبون ا، يسمع صوا كل : قدموين، وإن كانت غري صاحلة قالت ألهلها: صاحلة قالت

  ).شيء إال اإلنسان، ولو مسع اإلنسان لصعق
  ].1251: ر[

  .اممن صف صفني أو ثالثة على اجلنازة خلف اإلم:  باب- 52

  : حدثنا مسدد، عن أيب عوانة، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما- 1254
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى على النجاشي، فكنت يف الصف الثاين أو الثالث

]1257 ،1269 ،3664 - 3666.[  

  .الصفوف على اجلنازة:  باب- 53

حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة : زيد بن زريعحدثنا ي:  حدثنا مسدد- 1255
  :رضي اهللا عنه قال

  . نعى النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أصحابه النجاشي، مث تقدم، فصفوا خلفه، فكرب أربعا
  ].1188: ر[

  :حدثنا الشيباين، عن الشعيب قال: حدثنا شعبة:  حدثنا مسلم- 1256
من : قلت. أتى على قرب منبوذ، فصفهم، وكرب أربعا:  اهللا عليه وسلم أخربين من شهد النيب صلى

  .ابن عباس رضي اهللا عنهما: حدثك؟ قال
  ].819: ر[

أخربين : أن ابن جريج أخربهم قال: أخربنا هشام بن يوسف:  حدثنا إبراهيم بن موسى- 1257
  :أنه مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما يقول: عطاء

فصففنا، : قال). قد تويف اليوم رجل صاحل من احلبش، فهلم فصلوا عليه: (ى اهللا عليه وسلم قال النيب صل



  .كنت يف الصف الثاين: قال أبو الزبري، عن جابر. فصلى النيب صلى اهللا عليه وسلم عليه وحنن صفوف
  ].1254: ر[

  .صفوف الصبيان مع الرجال على اجلنائز:  باب- 54

حدثنا الشيباين، عن عامر، عن ابن عباس : حدثنا عبد الواحد: عيل حدثنا موسى بن إمسا-  1258
  :رضي اهللا عنهما

: قال. البارحة: قالوا). مىت دفن هذا: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بقرب قد دفن ليال، فقال
: ابن عباسفقام فصففنا خلفه، قال . دفناه يف ظلمة الليل، فكرهنا أن نوقظك: قالوا). أفال آذنتموين(

  .وأنا فيهم، فصلى عليه
  ].819: ر[

  .سنة الصالة على اجلنائز:  باب- 55

صلوا على : (وقال]. 1261: ر). [من صلى على اجلنازة: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
مساها صالة، ليس فيها ]. 1257: ر). [صلوا على النجاشي: (وقال]. 2168: ر). [صاحبكم

  .لم فيها، وفيها تكبري وتسليمركوع وال سجود، وال يتك
  .وكان ابن عمر ال يصلي إال طاهرا، وال يصلي عند طلوع الشمس وال غروا، ويرفع يديه

أدركت الناس، وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم، وإذا أحدث يوم العيد أو : وقال احلسن
  .يصلون يدخل معهم بتكبريةعند اجلنازة يطلب املاء وال يتيمم، وإذا انتهى إىل اجلنازة وهم 

  .يكرب بالليل والنهار، والسفر واحلضر، أربعا: وقال ابن املسيب
  .تكبرية الواحدة استفتاح الصالة: وقال أنس رضي اهللا عنه

  .وفيه صفوف وإمام/.84: التوبة/} وال تصل على أحد منهم مات أبد{: وقال عز وجل
  :الشيباين، عن الشعيب قالحدثنا شعبة، عن :  حدثنا سليمان بن حرب- 1259

يا أبا عمرو، من : فقلنا.  أخرب من مر مع نبيكم صلى اهللا عليه وسلم على قرب منبوذ، فأمنا فصففنا خلفه
  .ابن عباس رضي اهللا عنهما: حدثك؟ قال

  ].819: ر[

  .فضل اتباع اجلنائز:  باب- 56

  .إذا صليت فقد قضيت الذي عليك: وقال زيد بن ثابت رضي اهللا عنه



  .وقال محيد بن هالل، ما علمنا على اجلنازة إذنا، ولكن من صلى مث رجع فله قرياط
أن أبا : حدث ابن عمر: مسعت نافعا يقول: حدثنا جرير بن حازم قال:  حدثنا أبو النعمان- 1260

  :هريرة رضي اهللا عنهم يقول
مسعت : ائشة، أبا هريرة، وقالتفصدقت، يعين ع. أكثر أبو هريرة علينا: فقال.  من تبع جنازة فله قرياط

  .لقد فرطنا يف قراريط كثرية: فقال ابن عمر رضي اهللا عنهما. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوله
  .ضيعت من أمر اهللا/: 56: الزمر/} فرطت{
  ].47: ر[

  .من انتظر حىت تدفن:  باب- 57

ن سعيد بن أيب سعيد املقربي، قرأت على ابن أيب ذئب، ع:  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة قال- 1261
  .مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم: أنه سأل أبا هريرة رضي اهللا عنه فقال: عن أبيه

وحدثين عبد الرمحن : قال ابن شهاب: حدثنا يونس: حدثين أيب: حدثنا أمحد بن شبيب بن سعيد قال
  :أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال: األعرج

من شهد اجلنازة حىت يصلي فله قرياط، ومن شهد حىت تدفن : (ليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا ع
  ).مثل اجلبلني العظيمني: (وما القرياطان؟ قال: قيل). كان له قرياطان

  ].47: ر[

  .صالة الصبيان مع الناس على اجلنائز:  باب- 58

 أبو إسحاق حدثنا: حدثنا زائدة: حدثنا حيىي بن أيب بكري:  حدثنا يعقوب بن إبراهيم- 1262
  :الشيباين، عن عامر، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

 أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قربا، فقالوا هذا دفن، أو دفنت البارحة، قال ابن عباس رضي اهللا 
  .فصففنا خلفه، مث صلى عليها: عنهما
  ].819: ر[

  .الصالة على اجلنائز باملصلى واملسجد:  باب- 59

حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب وأيب : ثنا حيىي بن بكري حد- 1263
  :سلمة أما حدثاه
نعى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النجاشي صاحب احلبشة، اليوم الذي مات :  عن أيب هريرة قال



  ).استغفروا ألخيكم: (فيه، فقال
إن النيب صلى اهللا عليه : أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال: حدثين سعيد بن املسيب: وعن ابن شهاب قال

  .وسلم صف م باملصلى، فكرب عليه أربعا
  ].1188: ر[

حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد اهللا : حدثنا أبو ضمرة:  حدثنا إبراهيم بن املنذر- 1264
  :بن عمر رضي اهللا عنهما

وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فأمر ما فرمجا، قريبا من  أن اليهود جاؤوا إىل النيب صلى اهللا عليه 
  .موضع اجلنائز عند املسجد

]3436 ،4280 ،6433 ،6450 ،6901 ،7104.[  

  .ما يكره من اختاذ املساجد على القبور:  باب- 60

وملا مات احلسن بن احلسن بن علي رضي اهللا عنهم، ضربت امرأته القبة على قربه سنة، مث رفعت، 
  .بل يئسوا فانقلبوا: أال هل وجدوا ما فقدوا، فأجابه اآلخر: معوا صائحا يقولفس

 حدثنا عبيد اهللا بن موسى، عن شبيان، عن هالل، هو الوزان، عن عروة، عن عائشة رضي -  1265
  اهللا عنها،

 قبور لعن اهللا اليهود والنصارى، اختذوا: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف مرضه الذي مات فيه
  .ولوال ذلك ألبرزوا قربه، غري أين أخشى أن يتخذ مسجدا: قالت). أنبيائهم مسجدا

  ].425: ر[

  .الصالة على النفساء إذا ماتت يف نفاسها:  باب- 61

حدثنا عبد اهللا بن بريدة، عن مسرة : حدثنا حسني: حدثنا يزيد بن زريع:  حدثنا مسدد- 1266
  :رضي اهللا عنه قال
  .يب صلى اهللا عليه وسلم على امرأة ماتت يف نفاسها، فقام عليها وسطها صليت وراء الن

  ].325: ر[

  .أين يقوم من املرأة والرجل:  باب- 62

حدثنا مسرة بن : حدثنا حسني، عن ابن بريدة: حدثنا عبد الوارث:  حدثنا عمران بن ميسرة-  1267
  :جندب رضي اهللا عنه قال



  .لم على امرأة ماتت يف نفاسها، فقام عليها وسطها صليت وراء النيب صلى اهللا عليه وس
  ].325: ر[

  .التكبري على اجلنازة أربعا:  باب- 63

فاستقبل القبلة، مث كرب الرابعة، مث : صلى بنا أنس رضي اهللا عنه، فكرب ثالثا، مث سلم، فقيل له: وقال محيد
  .سلم

 عن سعيد بن املسيب، عن أيب أخربنا مالك، عن ابن شهاب،:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1268
  :هريرة رضي اهللا عنه

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعى النجاشي يف اليوم الذي مات فيه، وخرج م إىل املصلى، 
  .فصف م، وكرب عليه أربع تكبريات

  ].1188: ر[
رضي اهللا حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر : حدثنا سليم بن حيان:  حدثنا حممد بن سنان-  1269

  :عنه
  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي، فكرب أربعا

  .وتابعه عبد الصمد. أصحمة: وقال يزيد بن هارون، وعبد الصمد، عن سليم
  ].1254: ر[

  .قراءة فاحتة الكتاب على اجلنازة:  باب- 64

  .ه لنا فرطا وسلفا وأجرااللهم اجعل: يقرأ على الطفل بفاحتة الكتاب، ويقول: وقال احلسن
صليت خلف : حدثنا شعبة، عن سعد، عن طلحة قال: حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- 1270

  .ابن عباس رضي اهللا عنهما
  :حدثنا حممد بن كثرب، أخربنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف قال

  .ليعلموا أا سنة: زة، فقرأ بفاحتة الكتاب، فقال صليت خلف ابن عباس رضي اهللا عنهما على جنا

  .الصالة على القرب بعد ما يدفن:  باب- 65

مسعت الشعيب : حدثين سليمان الشيباين قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا حجاح بن منهال- 1271
  :قال

من حدثك هذا : قلت.  أخربين من مر مع النيب صلى اهللا عليه وسلم على قرب منبوذ، فأمهم وصلوا خلفه



  .ابن عباس رضي اهللا عنهما: يا أبا عمرو؟ قال
  ].819: ر[

حدثنا محاد بن زيد، عن ثابت، عن أيب رافع، عن أيب هريرة رضي :  حدثنا حممد بن الفضل- 1272
  :اهللا عنه

 أن أسود، رجال أو امرأة، كان يقم املسجد، فمات ومل يعلم النيب صلى اهللا عليه وسلم مبوته، فذكره 
إنه : فقالوا). أفال آذنتموين: (قال. مات يا رسول اهللا: قالوا). ما فعل ذلك اإلنسان: (ت يوم فقالذا

  .فأيت قربه فصلى عليه). فدلوين على قربه: (فحقروا شأنه، قال: قال. كان كذا وكذا قصته
  ].446: ر[

  .امليت يسمع خفق النعال:  باب- 66

: حدثنا ابن زريع: وقال يل خليفة: دثنا سعيد قالح: حدثنا عبد األعلى:  حدثنا عياش-  1273
  :حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

العبد إذا وضع يف قربه وتويل وذهب أصحابه، حىت إنه ليسمع قرع نعاهلم، أتاه ملكان فأقعداه،  (
أشهد أنه عبد اهللا :  اهللا عليه وسلم؟ فيقولما كنت تقول يف هذا الرجل حممد صلى: فيقوالن له

قال النيب صلى اهللا عليه ). انظر إىل مقعدك يف النار، أبدلك اهللا به مقعدا من اجلنة: ورسوله، فيقال
ال : فيقال. ال أدري، كنت أقول ما يقول الناس: فيقول: فريامها مجيعا، وأما الكافر، أو املنافق: (وسلم

 مبطرقة من حديد ضربة بني أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إال دريت وال تليت، مث يضرب
  ).الثقلني
]1308.[  

  .من أحب الدفن ليال يف األرض املقدسة أو حنوها:  باب- 67

أخربنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أيب هريرة : حدثنا عبد الرزاق:  حدثنا حممود- 1274
  :رضي اهللا عنه قال

أرسلتين إىل عبد : إىل موسى عليهما السالم، فلما جاءه صكه، فرجع إىل ربه، فقالأرسل ملك املوت  (
ارجع، فقل له يضع يده على منت ثور، فله بكل ما غطت به : ال يريد املوت، فرد اهللا عليه عينه، وقال

األرض فاآلن، فسأل اهللا أن يدنيه من : قال. مث املوت: أي رب، مث ماذا؟ قال: قال. يده بكل شعرة سنة
فلو كنت مث ألريتكم قربه، إىل جانب : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال). املقدسة رمية حبجر

  ).الطريق، عند الكثيب األمحر



]3226.[  

  .الدفن بالليل:  باب- 68

  ].1321: ر. [ودفن أبو بكر رضي اهللا عنه ليال
ين، عن الشعيب، عن ابن عباس رضي اهللا حدثنا جرير، عن الشيبا:  حدثنا عثمان بن أيب شيبة- 1275
  :عنهما قال

 صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم على رجل بعد ما دفن بليلة، قام هو وأصحابه، وكان قد سأله عنه 
  .فالن دفن البارحة، فصلوا عليه: فقالوا). من هذا: (فقال
  ].819: ر[

  .بناء املسجد على القرب:  باب- 69

  :حدثين مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: ل حدثنا إمساعيل قا- 1276
 ملا اشتكى النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض احلبشة، يقال هلا مارية، 
وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي اهللا عنهما، أتتا أرض احلبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع 

أولئك إذا مات منهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا، مث صوروا فيه تلك الصورة، : (لرأسه فقا
  ).أولئك شرار اخللق عند اهللا

  ].417: ر[

  .من يدخل قرب املرأة:  باب- 70

حدثنا هالل بن علي، عن أنس رضي اهللا : حدثنا فليح بن سليمان:  حدثنا حممد بن سنان- 1277
  :عنه قال

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس على القرب، فرأيت  شهدنا بنت رس
). فأنزل يف قربها: (أنا، قال: فقال أبو طلحة). هل فيكم من أحد مل يقارف الليلة: (عيناه تدمعان، فقال
  .فرتل يف قربها فقربها

  .أراه يعين الذنب: قال فليح: قال ابن مبارك
  .أي ليكتسبوا/ 113: األنعام/} ليقترفوا{: قال أبو عبد اهللا

  ].1225: ر[



  .الصالة على الشهيد:  باب- 71

حدثين ابن شهاب، عن عبد الرمحن بن كعب : حدثنا الليث قال:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1278
  :بن مالك، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال

أيهم أكثر : (لرجلني من قتلى أحد يف ثوب واحد، مث يقول كان النيب صلى اهللا عليه وسلم جيمع بني ا
وأمر ). أنا شهيد على هؤالء يوم القيامة: (فإذا أشري له إىل أحدمها قدمه يف اللحد، وقال). أخذا للقرآن

  .بدفنهم يف دمائهم، ومل يغسلوا، ومل يصل عليهم
]1280 - 1283 ،1286 - 1288 ،3851.[  

حدثين يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن : حدثنا الليث: سف حدثنا عبد اهللا بن يو- 1279
  :عقبة بن عامر

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج يوما، فصلى على أهل أحد صالته على امليت، مث انصرف إىل املنرب 
ن إين فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإين واهللا ألنظر إىل حوضي اآلن، وإين أعطيت مفاتيح خزائ: (فقال

األرض، أو مفاتيح األرض، وإين واهللا ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن 
  ).تنافسوا فيها

]3401 ،3816 ،3857 ،6062 ،6218.[  

  .دفن الرجلني والثالثة يف قرب:  باب- 72

  :حدثنا ابن شهاب، عن عبد الرمحن بن كعب: حدثنا الليث:  حدثنا سعيد بن سليمان- 1280
أخربه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان جيمع بني الرجلني من : جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن 

  .قتلى أحد
  ].1278: ر[

  .من مل ير غسل الشهداء:  باب- 73

  :حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبد الرمحن بن كعب، عن جابر قال:  حدثنا أبو الوليد- 1281
  .يعين يوم أحد، ومل يغسلهم). ادفنوهم يف دمائهم: (م قال النيب صلى اهللا عليه وسل

  ].1278: ر[

  .من يقدم يف اللحد:  باب- 74

معدال، ولو كان مستقيما /: 27: الكهف/} ملتحدا{ومسي اللحد ألنه يف ناحية، وكل جائر ملحد، 



  .كان ضرحيا
ين ابن شهاب، حدث: أخربنا ليث بن سعد:) أخربنا عبد اهللا: ( حدثنا ابن مقاتل- 1282/1283

  :عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما
:  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان جيمع بني الرجلني من قتلى أحد قي ثوب واحد، مث يقول

وأمر ). أنا شهيد على هؤالء: (فإذا أشري له إىل أحدمها قدمه يف اللحد، وقال). أيهم أكثر أخذا للقرآن(
  .بدفنهم يف دمائهم، ومل يصل عليهم، ومل يغسلهم

  : وأخربنا األوزاعي، عن الزهري، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما-) 1283(
فإذا أشري له إىل ). أي هؤالء أكثر أخذا للقرآن: ( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لقتلى أحد

: وقال سليمان بن كثري. فكفن أيب وعمي يف منرة واحدة: جابرقال . رجل قدمه يف اللحد قبل صاحبه
  .حدثين من مسع جابر رضي اهللا عنه: حدثين الزهري

  ].1278: ر[

  .اإلذخر واحلشيش يف القرب:  باب- 75

حدثنا خالد، عن عكرمة، عن : حدثنا عبد الوهاب:  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن حوشب- 1284
  :ن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالابن عباس رضي اهللا عنهما، ع

حرم اهللا مكة، فلم حتل ألحد قبلي وال ألحد بعدي، أحلت يل ساعة من ار، ال خيتلى خالها، وال  (
إال اإلذخر : فقال العباس رضي اهللا عنه). يعضد شجرها، وال ينفر صيدها، وال تلتقط لقطتها إال ملعرف

  ).إال اإلذخر: (لصاغتنا وقبورنا؟ فقال
  لقبورنا وبيوتنا؟: ال أبو هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلموق

  .مثله: مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أبان بن صاحل، عن احلسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة
  .لقينهم وبيوم: وقال جماهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

  ].1510: انظر، و4059، 2301، 1984، 1736[

  .هل خيرج امليت من القرب واللحد لعلة:  باب- 76

مسعت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما : قال عمرو: حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1285
  :قال

 أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن أيب بعد ما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج، فوضعه على 
  .ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه، فاهللا أعلم، وكان كسا عباسا قميصاركبتيه، 



: وكان على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قمصان، فقال له ابن عبد اهللا: وقال أبو هارون: قال سفيان
فريون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال سفيان. يا رسول اهللا، ألبس أيب قميصك الذي يلي جلدك

  .بد اهللا قميصه، مكافأة ملا صنعألبس ع
  ].1211: ر[

حدثنا حسني املعلم، عن عطاء، عن جابر : أخربنا بشر بن املفضل:  حدثنا مسدد- 1286/1287
  :رضي اهللا عنه قال

ما أراين إال مقتوال يف أول من يقتل من أصحاب النيب صلى :  ملا حضر أحد، دعاين أيب من الليل، فقال
 ال أترك بعدي أعز علي منك غري نفس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإن علي اهللا عليه وسلم، وإين

دينا، فاقض، واستوص بأخوتك خريا، فأصبحنا، فكان أول قتيل، ودفن معه آخر يف قرب، مث مل تطب 
  .نفسي أن أتركه مع اآلخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هنية، غري أذنه

حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن ابن أيب جنيح، عن عطاء، : ا علي بن عبد اهللا حدثن-) 1287 (
  :عن جابر رضي اهللا عنه قال

  . دفن أيب مع رجل، فلم تطب نفسي حىت أخرجته، فجعلته يف قرب على حدة
  ].1278: ر[

  .اللحد والشق يف القرب:  باب- 77

حدثين ابن شهاب، عن عبد : ث بن سعد قالأخربنا اللي: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا عبدان-  1288
  :الرمحن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال
فإذا ). أيهم أكثر أخذا للقرآن: ( كان النيب صلى اهللا عليه وسلم جيمع بني رجلني من قتلى أحد، مث يقول

فأمر بدفنهم بدمائهم، ومل ).  يوم القيامةأنا شهيد على هؤالء: (أشري له إىل أحدمها قدمه يف اللحد، فقال
  .يغسلهم

  ].1278: ر[



إذا أسلم الصيب فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصيب :  باب- 78

. إذا أسلم أحدمها فالولد مع املسلم: وقال احلسن، وشريح، وإبراهيم، وقتادة.اإلسالم

 يكن مع أبيه على دين وكان ابن عباس رضي اهللا عنهما مع أمه من املستضعفني، ومل

  ).اإلسالم يعلو وال يعلى: (وقال. قومه

أن : أخربين سامل بن عبد اهللا: أخربنا عبد اهللا، عن يونس، عن الزهري قال:  حدثنا عبدان- 1289
  :ابن عمر رضي اهللا عنهما أخربه

ع الصبيان،  أن عمر انطلق مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف رهط قبل ابن صياد، حىت وجدوه يلعب م
عند أطم بين مغالة، وقد قارب ابن الصياد احللم، فلم يشعر حىت ضرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده، 

فقال . أشهد أنك رسول األميني: فنظر إليه ابن صياد فقال). تشهد أين رسول اهللا: (مث قال البن الصياد
فقال ). آمنت باهللا وبرسله: (فرفضه وقالأتشهد أين رسول اهللا؟ : ابن صياد للنيب صلى اهللا عليه وسلم

خلط عليك : (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. يأتيين صادق وكاذب: قال ابن صياد). ماذا ترى: (له
. هو الدخ: فقال ابن صياد). إين قد خبأت لك خبيئا: (مث قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم). األمر
فقال النيب . دعين يا رسول اهللا أضرب عنقه: ر رضي اهللا عنهفقال عم). اخسأ، فلن تعدو قدرك: (فقال

  ).إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن مل يكنه فال خري لك يف قتله: (صلى اهللا عليه وسلم
انطلق بعد ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب : مسعت ابن عمر رضي اهللا عنهما يقول: وقال سامل

ن صياد، وهو خيتل أن يسمع من ابن صياد شيئا، قبل أن يراه ابن صياد، بن كعب، إىل النخل اليت فيها اب
فرآه النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو مضطجع، يعين يف قطيفة، له فيها رمزة أو زمرة، فرأت أم ابن صياد 

يا صاف، وهو اسم ابن : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو يتقي جبذوع النخل، فقالت البن صياد
لو تركته : (ذا حممد، صلى اهللا عليه وسلم، فثار ابن صياد، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمصياد، ه

  ).بني
  .رمزة: وقال معمر. رمرمة: وقال عقيل. فرضه، رمرمة أو زمزمة: وقال شعيب يف حديثه

]2495 ،2869 ،2890 ،2891 ،5821 ،6244.[  
د، عن ثابت، عن أنس رضي اهللا عنه حدثنا محاد، وهو ابن زي:  حدثنا سليمان بن حرب- 1290

  :قال
 كان غالم يهودي خيدم النيب صلى اهللا عليه وسلم فمرض، فأتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم يعوده، فقعد 

أطع أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم، : فنظر إىل أبيه وهو عنده، فقال له). أسلم: (عند رأسه، فقال له



  ).احلمد هللا الذي أنقذه من النار: (يه وسلم وهو يقولفأسلم، فخرج النيب صلى اهللا عل
]5333.[  

  :قال عبيد اهللا: حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1291
كنت أنا وأمي من املستضعفني، أنا من الولدان وأمي من :  مسعت ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول

  .النساء
]4311 ،4312 ،4321.[  

  :قال ابن شهاب: أخربنا شعيب: و اليمان حدثنا أب-  1292/1293
 يصلى على كل مولود متوىف وإن كان لغية، من أجل أنه ولد على فطرة اإلسالم، يدعي أبواه اإلسالم، 
أو أبوه خاصة، وإن كانت أمه على غري اإلسالم، إذا استهل صارخا صلي عليه، وال يصلى على من ال 

ما : (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ضي اهللا عنه كان حيدثيستهل، من أجل أنه سقط، فإن أبا هريرة ر
من مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه، كما تنتج البهيمة يمة مجعاء، 

  .اآلية} فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها{: مث يقول أبو هريرة رضي اهللا عنه). هل حتسون فيها من جدعاء
أخربين أبو سلمة بن عبد : أخربنا يونس، عن الزهري: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا عبدان- ) 1293 (

  :الرمحن
ما من مولود إال يولد على : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال

اء، هل حتسون فيها من الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو ميجسانه، كما تنتج البهيمة يمة مجع
فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك {: مث يقول أبو هريرة رضي اهللا عنه). جدعاء

  .}الدين القيم
]1319 ،4497 ،6226.[  

  .ال إله إال اهللا: إذا قال املشرك عند املوت:  باب- 79

:  أيب، عن صاحل، عن ابن شهاب قالحدثين: أخربنا يعقوب بن إبراهيم قال:  حدثنا إسحق- 1294
  :أخربين سعيد بن املسيب، عن أبيه أنه أخربه

 أنه ملا حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام، 
ال إله إال يا عم، قل : (وعبد اهللا بن أيب أمية بن املغرية، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب طالب

يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد : فقال أبو جهل وعبد اهللا بن أمية). اهللا، كلمة أشهد لك ا عند اهللا
املطلب، فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعرضها عليه، ويعودان بتلك املقالة، حىت قال أبو 



فقال رسول اهللا صلى .  إله إال اهللاال: هو على ملة عبد املطلب، وأىب أن يقول: طالب آخر ما كلمهم
  .اآلية} ما كان للنيب{: فأنزل اهللا تعاىل فيه). أما واهللا ألستغفرن لك ما مل أنه عنك: (اهللا عليه وسلم

]3671 ،4398 ،4494 ،6303.[  

  .اجلريد على القرب:  باب- 80

هما فسطاطا على قرب عبد ورأى ابن عمر رضي اهللا عن. وأوصى بريدة األسلمي أن جيعل يف قربه جريدان
رأيتين، وحنن شبان يف زمن عثمان : وقال خارجة بن يزيد. انزعه يا غالم، فإمنا يظله عمله: الرمحن فقال

: وقال عثمان بن حكيم. رضي اهللا عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قرب عثمان بن مظعون، حىت جياوره
إمنا كره ذلك ملن أحدث :  يزيد بن ثابت قالأخذ بيدي خارجة، فأجلسين على قرب، وأخربين عن عمه

  .كان ابن عمر رضي اهللا عنهما جيلس على القبور: وقال نافع. عليه
حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن جماهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي :  حدثنا حيىي- 1295

  :اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
إما ليعذبان، وما يعذبان يف كبري، أما أحدمها فكان ال يستتر من البول، : ( أنه مر بقربين يعذبان، فقال

مث أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفني، مث غرز يف كل قرب واحدة، ). وأما اآلخر فكان ميشي بالنميمة
  ).لعله أن خيفف عنهما ما مل ييبسا: (يا رسول اهللا، مل صنعت هذا؟ فقال: فقالوا
  ].213: ر[

  .ظة احملدث عند القرب، وقعود أصحابه حولهموع:  باب- 81

أثريت، بعثرت /: 4: االنفطار" /بعثرت. "األجداث القبور/: 43: املعارج/} خيرجون من األجداث{
إىل /: 43: املعارج" /إىل نصب: "وقرأ األعمش. اإليفاض اإلسراع. حوضي أي جعلت أسفله أعاله

. من القبور/: 43: ق" /يوم اخلروج. "مصدرشيء منصوب يستبقون إليه، والنصب واحد، والنصب 
  .خيرجون/: 51: يس" /ينسلون"

حدثين جرير، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، عن أيب عبد الرمحن، عن :  حدثنا عثمان قال- 1296
  :علي رضي اهللا عنه قال

عه خمصرة،  كنا يف جنازة يف بقيع الغرقد، فأتانا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقعد وقعدنا حوله، وم
ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، إال كتب مكاا من : (فنكس، فجعل ينكت مبخصرته، مث قال

يا رسول اهللا، أفال نتكل على كتابنا وندع : فقال رجل). اجلنة والنار، وإال قد كتب شقية أو سعيدة
ن كان منا من أهل العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصري إىل عمل أهل السعادة، وأما م



أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل : (الشقاوة فسيصري إىل عمل أهل الشقاوة؟ قال
  .اآلية. }فأما من أعطى واتقى{: مث قرأ). الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة

]4661 - 4666 ،5863 ،6231 ،7113.[  

  .ما جاء يف قاتل النفس:  باب- 82

حدثنا خالد، عن أيب قالبة، عن ثابت بن الضحاك : حدثنا يزيد بن زريع:  حدثنا مسدد-  1297
  :رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ومن قتل نفسه حبديدة، عذب ا يف نار . من حلف مبلة غري اإلسالم، كاذبا متعمدا، فهو كما قال (
  ).جهنم
]5700 ،5754 ،6276.[  

حدثنا جندب رضي اهللا عنه يف :  حدثنا جرير بن حازم، عن احلسن: وقال حجاج بن منهال- 1298
  :هذا املسجد، فما نسينا، وما خناف أن يكذب جندب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).بدرين عبدي بنفسه، حرمت عليه اجلنة: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال اهللا (
]3276.[  

 حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا :أخربنا شعيب:  حدثنا أبو اليمان- 1299
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: عنه قال
  ).الذي خينق نفسه خينقها يف النار، والذي يطعنها يطعنها يف النار (
  ].5442: ر[

  .ما يكره من الصالة على املنافقني، واالستغفار للمشركني:  باب- 83

  .ما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمرواه ابن عمر رضي اهللا عنه
  ].1210: ر[

حدثين الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، :  حدثنا حيىي بن بكري- 1300
  :عن ابن عباس، عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهم أنه قال

ليصلي عليه، فلما قام  ملا مات عبد اهللا بن أيب ابن سلول، دعي له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يا رسول اهللا، أتصلي على ابن أيب، وقال قال يوم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وثبت إليه، فقلت

أخر عين يا : (كذا وكذا؟ أعدد عليه قوله، فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال: كذا وكذا
أين إن زدت على السبعني يغفر له لزدت إين خريت فاخترت، لو أعلم : (فلما أكثرت عليه، قال). عمر



فصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث انصرف، فلم ميكث إال يسريا حىت نزلت : قال). عليها
فعجبت بعد من : قال. } إىل وهم فاسقون- وال تصل على أحد منهم مات أبدا {: اآليتان من براءة

  .، واهللا ورسوله أعلمجرأيت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ
]4394.[  

  .ثناء الناس على امليت:  باب- 84

مسعت أنس بن مالك رضي اهللا : حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 1301
  :عنه يقول

مث مروا بأخرى فأثنوا عليها ). وجبت: ( مروا جبنازة فأثنوا عليها خريا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
هذا أثنيتم عليه خريا، : (ما وجبت؟ قال: فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه) وجبت: (را، فقالش

  ).فوجبت له اجلنة، وهذا أثنيتم عليه شرا، فوجبت له النار، أنتم شهداء اهللا يف األرض
]2499.[  

 األسود حدثنا داود بن أيب الفرات، عن عبد اهللا بن بريدة، عن أيب:  حدثنا عفان بن مسلم-  1302
  :قال

 قدمت املدينة، وقد وقع ا مرض، فجلست إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فمرت م جنازة، 
وجبت، مث مر بأخرى فأثين على صاحبها خريا، : فأثين على صاحبها خريا، فقال عمر رضي اهللا عنه

فقال أبو . وجبت: لمث مر بالثالثة فأثين على صاحبها شرا، فقا. وجبت: فقال عمر رضي اهللا عنه
أميا مسلم، : (قلت كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وما وجبت يا أمري املؤمنني؟ قال: فقلت: األسود

مث مل ). واثنان: (واثنان، قال: فقلنا). وثالثة: (وثالثة، قال: فقلنا). شهد له أربعة خبري، أدخله اهللا اجلنة
  .نسأله عن الواحد

]2500.[  

  .جاء يف عذاب القربما :  باب- 85

إذ الظاملون يف غمرات املوت واملالئكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم جتزون {: وقوله تعاىل
  .هو اهلوان، واهلون الرفق/: 93: األنعام/} عذاب اهلون

  /.101: التوبة/} سنعذم مرتني مث يردون إىل عذاب عظيم{: وقوله جل ذكره
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة . عون سوء العذابوحاق بآل فر{: وقوله تعاىل

  /.46، 45): املؤمن(غافر /} أدخلوا آل فرعون أشد العذاب



حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن الرباء بن :  حدثنا حفص بن عمر- 1303
  :عازب رضي اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

يثبت اهللا {: إذا أقعد املؤمن يف قربه أيت، مث شهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، فذلك قوله( 
  ).}الذين آمنوا بالقول الثابت
نزلت يف عذاب } يثبت اهللا الذين آمنوا{: حدثنا شعبة ذا، وزاد: حدثنا غندر: حدثنا حممد بن بشار

  .القرب
]4422.[  

  :حدثين نافع: حدثين أيب، عن صاحل: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: عبد اهللا حدثنا علي بن - 1304
: اطلع النيب صلى اهللا عليه وسلم على أهل القليب، فقال:  أن ابن عمر رضي اهللا عنهما أخربه قال

  ).وما أنتم بأمسع منهم، ولكن ال جييبون: (تدعو أمواتا؟ فقال: فقيل له). وجدمت ما وعد ربكم حقا(
  ].1305: ، وانظر3802، 3760[

حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا :  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 1305
  :عنها قالت

: وقد قال اهللا تعاىل). إم ليعلمون اآلن أن ما كنت أقول حق: ( إمنا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .}إنك ال تسمع املوتى{
  ].1304: ، وانظر3759[

مسعت األشعث، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة : أخربين أيب، عن شعبة:  حدثنا عبدان-  1306
  :رضي اهللا عنها

فسألت عائشة . أعاذك اهللا من عذاب القرب:  أن يهودية دخلت عليها، فذكرت عذاب القرب، فقالت هلا
قالت ).  عذاب القرب حقنعم،: (رضي اهللا عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عذاب القرب، فقال

فما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد صلى صالة إال تعوذ من عذاب : عائشة رضي اهللا عنها
  .القرب
  ].997: ر[

أخربين عروة : أخربين يونس، عن ابن شهاب: حدثنا ابن وهب قال:  حدثنا حيىي بن سليمان- 1307
  :بن الزبري

قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطيبا، فذكر : اهللا عنهما تقول أنه مسع أمساء بنت أيب بكر رضي 
  .عذاب القرب حق: زاد غندر. فتنة القرب اليت يفتنت فيها املرء، فلما ذكر ذلك ضج املسلمون ضجة



حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك : حدثنا عبد األعلى:  حدثنا عياش بن الوليد- 1308
  :مرضي اهللا عنه أنه حدثه

إن العبد إذا وضع يف قربه، وتوىل عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع : ( أن رسول صلى اهللا عليه وسلم قال
ما كنت تقول يف هذا الرجل، حملمد صلى اهللا عليه وسلم، فأما : نعاهلم، أتاه ملكان، فيقعدانه فيقوالن

من النار، قد أبدلك اهللا به مقعدا انظر إىل مقعدك : أشهد أنه عبد اهللا ورسوله، فيقال له: املؤمن فيقول
  ).من اجلنة، فريامها مجيعا
: وأما املنافق  والكافر فيقال له: (أنه يفسح يف قربه، مث رجع إىل حديث أنس، قال: قال قتادة وذكر لنا

ال دريت وال تليت، : ال أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: ما كنت تقول يف هذا الرجل؟ فيقول
  ).ارق من حديث ضربة، فيصيح صيحة، يسمعها من يليه غري الثقلنيويضرب مبط

  ].1273: ر[

  .التعوذ من عذاب القرب:  باب- 86

حدثين  عون بن أيب جحيفة، عن : حدثنا حيىي، حدثنا شعبة  قال:  حدثنا حممد بن املثىن- 1309
  :أبيه، عن الرباء بن عازب، عن أيب أيوب رضي اهللا عنهم قال

  ).يهود تعذب يف قبورها: (لى اهللا عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا، فقال خرج النيب ص
مسعت الرباء، عن أيب أيوب رضي اهللا عنهما، عن : مسعت أيب: حدثنا عون: أخربنا شعبة: وقال النضر

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم
لد بن سعيد بن حدثتين ابنة خا: حدثنا وهيب، عن موسى بن عقبة قال:  حدثنا معلى-  1310
  :العاص

  . أا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو يتعوذ من عذاب القرب
]6003.[  

حدثنا حيىي، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا : حدثنا هشام:  حدثنا مسلم بن إبراهيم- 1311
  :عنه قال

القرب، ومن عذاب النار، اللهم إين أعوذ بك من عذاب : ( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو
  ).ومن فتنة احمليا واملمات، ومن فتنة املسيح الدجال

  .عذاب القرب من الغيبة والبول:  باب- 87

قال ابن عباس رضي اهللا : حدثنا جرير، عن األعمش، عن جماهد، عن طاوس:  حدثنا قتيبة- 1312



  :عنهما
بلى، : (مث قال). ليعذبان، وما يعذبان من كبريإما : ( مر النيب صلى اهللا عليه وسلم على قربين، فقال

مث أخذ عودا رطبا، : قال). أما أحدمها فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدمها فكان ال يستتر من بوله
  ).لعله خيفف عنهما ما مل يبسا: (فكسره باثنتني، مث غرز كل واحد منهما على قربه، مث قال

  ].213: ر[

  .لغداة والعشيامليت يعرض عليه با:  باب- 88

  :حدثين مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا إمساعيل قال- 1313
إن أحدكم إذا مات، عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

هذا مقعدك حىت : يقالكان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ف
  ).يبعثك اهللا يوم القيامة

]3068 ،6150.[  

  .كالم امليت على اجلنازة:  باب- 89

أنه مسع أبا سعيد اخلدري : حدثنا الليث، عن سعيد بن أيب سعيد، عن أبيه:  حدثنا قتيبة- 1314
  :رضي اهللا عنه يقول

تملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت إذا وضعت اجلنازة، فاح: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يا ويلها، أين يذهبون ا، يسمع صوا : قدموين قدموين، وإن كانت غري صاحلة، قالت: صاحلة قالت

  ).كل شيء إال اإلنسان، ولو مسعها اإلنسان لصعق
  ].1251: ر[

  .ما قيل يف أوالد املسلمني:  باب- 90

من مات له ثالثة من الولد، مل يبلغوا : (ى اهللا عليه وسلمقال أبو هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صل
  ).احلنث، كان له حجابا من النار، أو دخل اجلنة

  ]1193، 101: ر[
حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن : حدثنا ابن علية:  حدثنا يعقوب بن إبراهيم-  1315

  :مالك رضي اهللا عنه قال
ما من الناس مسلم، ميوت له ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث، إال (:  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  ).أدخله اهللا اجلنة، بفضل رمحته إياهم
  ].1191: ر[

  :حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت:  حدثنا أبو الوليد- 1316
إن : (وسلمملا تويف إبراهيم عليه السالم، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه :  أنه مسع الرباء رضي اهللا عنه قال

  ).له مرضعا يف اجلنة
]3082 ،5842.[  

  .ما قيل يف أوالد املشركني:  باب- 91

أخربنا شعبة، عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس : أخربنا عبد اهللا:  حدثنا حبان- 1317
  :رضي اهللا عنهم قال

ذ خلقهم، أعلم مبا كانوا اهللا، إ: ( سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أوالد املشركني، فقال
  ).عاملني
]6224.[  

  :أخربين عطاء بن يزيد الليثي: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 1318
اهللا : (سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذراري املشركني فقال:  أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول

  ).أعلم مبا كانوا عاملني
]6225.[  

حدثنا ابن أيب ذئب، عن الزهري، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة :  حدثنا آدم-  1319
  :رضي اهللا عنه قال

كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصراه، أو ميجسانه، ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ).كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء

  ].1292: ر[
حدثنا أبو رجاء، عن مسرة بن جندب : حدثنا جرير بن حازم:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 1320

  :قال
). من رأى منكم الليلة رؤيا: ( كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى صالة، اقبل علينا بوجهه، فقال

: قلنا). منكم رؤياهل رأى أحد : (فسألنا يوما فقال). ما شاء اهللا: (فإن رأى أحد قصها، فيقول: قال
لكين رأيت الليلة رجلني أتياين فأخذا بيدي، فأخرجاين إىل األرض املقدسة، فإذا رجل جالس، : (ال، قال



إنه يدخل ذلك الكوب يف شدقه : (قال بعض أصحابنا عن موسى) ورجل قائم، بيده كلوب من حديد
ما هذا؟ : قلت.  فيعود فيصنع مثلهحىت يبلغ قفاه، مث يفعل بشدقه اآلخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا،

انطلق، فانطلقنا، حىت أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر، أو صخرة، : قاال
فيشدخ ا رأسه، فإذا ضربه تدهده احلجر، فانطلق إليه ليأخذه، فال يرجع إىل هذا، حىت يلتئم رأسه، 

انطلق، فانطلقنا إىل ثقب مثل التنور، أعاله : من هذا؟ قاال: وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه، قلت
ضيق وأسفله واسع، يتوقد حتته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا، حىت كادوا أن خيرجوا، فإذا مخدت رجعوا 

انطلق، فانطلقنا، حىت أتينا على ر من دم فيه : من هذا؟ قاال: فيها، وفيها رجال ونساء عراة، فقلت
 وعلى شط النهر - قال يزيد ووهب ابن جرير، عن جرير بن حازم -وسط النهر رجل قائم، وعلى 

رجل بني يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي يف النهر، فإذا أراد أن خيرج رمى الرجل حبجر يف فيه، فرده 
: من هذا؟ قاال: حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى يف فيه حبجر، فريجع كما كان، فقلت

ا، حىت انتهيا إىل روضة خضراء، فيها شجرة عظيمة، ويف أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل انطلق، فانطلقن
قريب من الشجرة، بني يديه نار يوقدها، فصعدا يب يف الشجرة، وأدخالين دارا، مل أر قط أحسن منها، 
 فيها رجال شيوخ، وشباب ونساء وصبيان، مث أخرجاين منها فصعدا يب الشجرة، فأدخالين دارا، هي

نعم، أما الذي : قاال. طوفتماين الليلة، فأخرباين عما رأيت: أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب، قلت
رايته يشق شدقه فكذاب، حيدث بالكذبة، فتحمل عنه حىت تبلغ اآلفاق، فيصنع به إىل يوم القيامة، 

بالنهار، يفعل به إىل والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه اهللا القرآن، فنام عنه بالليل، ومل يعمل فيه 
يوم القيامة، والذي رأيته يف الثقب فهم الزناة، والذي رأيته يف النهر آكلوا الربا، والشيخ يف أصل 
الشجرة إبراهيم عليه السالم، والصبيان حوله فأوالد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار 

 الدار فدار الشهداء، وأنا جربيل، وهذا مكيائيل، فارفع األوىل اليت دخلت دار عامة املؤمنني، وأما هذه
إنه : دعاين أدخل مرتيل، قاال: ذاك مرتلك، قلت: رأسك، فرفعت رأسي، فإذا فوقي مثل السحاب، قاال
  ).بقي لك عمر مل تستكمله، فلو استكملت أتيت مرتلك

  ].809: ر[

  .موت يوم اإلثنني:  باب- 92

  :ثنا وهيب، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها قالتحد:  حدثنا معلى بن أسد- 1321
يف ثالثة : يف كم كفنتم النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قالت:  دخلت على أيب بكر رضي اهللا عنه، فقال

يف أي يوم تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال هلا. أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص وال عمامة



. أرجو فيما بيين وبني الليل: قال. يوم اإلثنني: فأي يوم هذا؟ قالت: قال. اإلثننييوم : وسلم؟ قالت
اغسلوا ثويب هذا، وزيدوا عليه ثوبني، : فنظر إىل ثوب عليه كان ميرض فيه، به ردع من زعفران، فقال

  .إن احلي أحق باجلديد من امليت، إمنا هو للمهلة: إن هذا خلق؟ قال: قلت. فكفنوين فيها
  .ودفن قبل أن يصبح. يتوف حىت أمسى من ليلة الثالثاءفلم 
  ].1205: ر[

  .موت الفجأة البغتة:  باب- 93

أخربين هشام، عن أبيه، عن عائشة : حدثنا حممد بن جعفر قال:  حدثنا سعيد بن أيب مرمي- 1322
  :رضي اهللا عنها

ا لو تكلمت تصدقت، فهل هلا إن أمي افتلتت نفسها، وأظنه:  أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).نعم: (أجر إن تصدقت عنها؟ قال

]2609.[  

  .ما جاء يف قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما:  باب- 94

/: 25: املرسالت/} كفاتا{. أقربت الرجل إذا جعلت له قربا، وقربته دفنته/: 21: عبس/} فأقربه{
  .ون فيها أمواتايكونون فيها أحياء، ويدفن

حدثنا أبو مروان، : وحدثين حممد بن حرب. حدثين سليمان، عن هشام:  حدثنا إمساعيل- 1323
  :حيىي بن أيب زكرياء، عن هشام، عن عروة، عن عائشة قالت
استبطاء ليوم ). أين أنا اليوم، أين أنا غدا: ( إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليتعذر يف مرضه

  .ما كان يومي، قبضه اهللا بني سحري وحنري، ودفن يف بييتعائشة، فل
  ].850: ر[

حدثنا أبو عوانة، عن هالل، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا :  حدثنا موسى بن إمساعيل- 1324
  :عنها قالت

لعن اهللا اليهود والنصارى، اختذوا قبور : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه الذي مل يقم منه
  .لوال ذلك أبرز قربه، غري أنه خشي، أو خشي، أن يتخذ مسجدا). نبيائهم مساجدأ

  .كناين عروة بن الزبري، ومل يولد يل: وعن هالل قال
  ].425: ر[

أخربنا أبو بكر بن عياش، عن سفيان التمار أنه : أخربنا عبد اهللا:  حدثنا حممد بن مقاتل- 1325



  :حدثه
  .يه وسلم مسنما أنه رأى قرب النيب صلى اهللا عل

  :حدثنا علي، عن هشام بن عروة، عن أبيه:  حدثنا فروة- 1326
 ملا سقط عليهم احلائط يف زمان الوليد بن عبد امللك، أخذوا يف بنائه، فبدت هلم قدم، ففزعوا، وظنوا 

 هي قدم ال واهللا، ما: أا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك، حىت قال هلم عروة
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، ما هي إال قدم عمر رضي اهللا عنه

  : وعن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها- 1327
ال تدفين معهم، وادفين مع صواحيب بالبقيع، ال أزكى به :  أا أوصت عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما

  .أبدا
]6896.[  

حدثنا حصني بن عبد الرمحن، عن عمرو بن : ير بن عبد احلميدحدثنا جر:  حدثنا قتيبة- 1328
  :ميمون األودي قال

يا عبد اهللا بن عمر، اذهب إىل أم املؤمنني، عائشة رضي اهللا :  رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال
كنت أريده : يقرأ عمر بن اخلطاب عليك السالم، مث سلها أن أدفن مع صاحيب، قالت: عنها، فقل

: أذنت لك يا أمري املؤمنني، قال: ما لديك؟ قال: سي، فألوثرنه اليوم على نفسي، فلما أقبل، قال لهلنف
يستأذن عمر بن : ما كان شيء أهم إيل من ذلك املضجع، فإذا قبضت فامحلوين مث سلموا، مث قل

  .اخلطاب، فإن أذنت يل فادفنوين، وإال فردوين إىل مقابر املسلمني
أحق ذا األمر من هؤالء النفر، الذين تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عنهم إين ال أعلم أحدا 

عثمان، وعليا، وطلحة، والزبري، : راض، فمن استخلفوا بعدي فهو اخلليفة، فامسعوا له وأطيعوا، فسمى
  .وعبد الرمحن بن عوف، وسعد بن أيب وقاص

ملؤمنني ببشرى اهللا، كان لك من القدم يف اإلسالم ما أبشر يا أمري ا: ووجل عليه شاب من األنصار، فقال
ليتين يا ابن أخي وذلك كفافا، ال : فقال. قد علمت، مث استخلفت فعدلت، مث الشهادة بعد هذا كله

علي وال يل، أوصي اخلليفة من بعدي باملهاجرين األولني خريا، أن يعرف هلم حقهم، وأن حيفظ عليهم 
، الذين تبوؤوا الدار واإلميان، أن يقبل من حمسنهم، ويعفى عن مسيئهم، حرمتهم، وأوصيه باألنصار خري

وأوصيه بذمة اهللا وذمة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، أن يويف هلم بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم، وأن 
  .ال يكلفوا فوق طاقتهم

]2887 ،2991 ،3497 ،4606 ،6897.[  



  .ما ينهى من سب األموات:  باب- 95

  :حدثنا شعبة، عن األعمش، عن جماهد، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: دثنا آدم ح- 1329
  ).ال تسبوا األموات، فإم قد أفضوا إىل ما قدموا: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

تابعه علي بن اجلعد، وابن . وحممد بن أنس، عن األعمش. ورواه عبد اهللا بن عبد القدوس، عن األعمش
  .يب عدي، عن شعبةعرعرة، وابن أ

]6151.[  

  .ذكر شرار املوتى:  باب- 96

حدثين عمرو بن مرة، عن سعيد بن : حدثنا األعمش: حدثنا أيب:  حدثنا عمر بن حفص- 1330
  :جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

 يد أيب هلب تبت{: تبا لك سائر اليوم، فرتلت:  قال أبو هلب، عليه لعنة اهللا، للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  .}وتب
]3335 ،4492 ،4523 ،4687 - 4689.[  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   كتاب الزكاة- 30
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .وجوب الزكاة:  باب- 1

  /.43: البقرة/} وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة{: وقول اهللا تعاىل



لنيب صلى اهللا عليه فذكر حديث ا: حدثين أبو سفيان رضي اهللا عنه: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما
  .يأمرنا بالصالة والزكاة والصلة والعفاف: وسلم فقال

  ]7:ر[
 حدثنا أبو عاصم الضحاك بن خملد، عن زكرياء بن إسحق، عن حيىي بن عبد اهللا بن صيفي، - 1331

  :عن أيب معبد، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
شهادة أن ال إله : ادعهم إىل: (ىل اليمن، فقالبعث معاذا رضي اهللا عنه إ:  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

إال اهللا وأين رسول اهللا، فإن هم أطاعوه لذلك، فأعلمهم أن اهللا قد افترض عليهم مخس صلوات يف كل 
يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة يف أمواهلم، تؤخذ من أغنيائهم 

  ).وترد على فقرائهم
]1389 ،1425 ،2316 ،4090 ،6937[  

حدثنا شعبة، عن حممد بن عثمان بن عبد اهللا بن وهب، عن موسى :  حدثنا حفص بن عمر- 1332
  :بن طلحة، عن أيب أيوب رضى اهللا عنه
وقال النيب صلى . ماله ماله: قال. أخربين بعمل يدخلين اجلنة:  أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  ). ماله، تعبد اهللا وال تشرك به شيئا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصل الرحمأرب: (اهللا عليه وسلم
أما مسعا موسى بن طلحة، : حدثنا حممد بن عثمان، وأبوه عثمان بن عبد اهللا: حدثنا شعبة: وقال ز

  .أخشى أن يكون حممد غري حمفوظ، إمنا هو عمرو: قال أبو عبد اهللا. ذا: عن أيب أيوب
]5637[  

حدثنا وهيب، عن حيىي بن سعيد بن : حدثنا عفان بن مسلم:  حدثين حممد بن عبد الرحيم- 1333
  :حيان، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
تعبد اهللا : (قال. دلين على عمل، إذا عملته دخلت اجلنة:  أن أعرابيا أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

والذي : قال). الة املكتوبة، وتؤدي الزكاة املفروضة، وتصوم رمضانوال تشرك به شيئا، وتقيم الص
من سره أن ينظر إىل رجل من : (فلما ويل، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. نفسي بيده، ال أزيد على هذا
  ).أهل اجلنة، فلينظر إىل هذا

  .ذا:  عليه وسلمأخربين أبو زرعة، عن النيب صلى اهللا: حدثنا مسدد، عن حيىي، عن أيب حيان قال
مسعت ابن عباس رضي اهللا عنهما : حدثنا أبو مجرة قال: حدثنا محاد بن زيد:  حدثنا حجاج-  1334
  :يقول

يا رسول اهللا، إن هذا احلي من ربيعة، قد :  قدم وفد عبد القيس على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا



 الشهر احلرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو حالت بيننا وبينك، كفار مضر، ولسنا خنلص إليك إال يف
 وعقد - اإلميان باهللا، وشهادة أن ال إله إال اهللا : آمركم بأربع، وأاكم عن أربع: (إليه من ورءانا، قال

وأاكم عن الدباء، واحلنتم، .  وإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا مخس ما غنمتم-بيده هكذا 
  ).والنقري، واملزفت

  ).شهادة أن ال إله إال اهللا: اإلميان باهللا: (وقال سليمان وأبو النعمان، عن محاد
  ]53:ر[

حدثنا عبيد اهللا : أخربنا شعيب بن أيب محزة، عن الزهري:  حدثنا أبو اليمان احلكم بن نافع-  1335
  :أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال: بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود

 صلى اهللا عليه وسلم وكان أبو بكر رضي اهللا عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال  ملا تويف رسول اهللا
أمرت أن أقاتل الناس : (كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمر رضي اهللا عنه

واهللا :  فقال).حىت يقولوا ال إله إال اهللا، فمن قاهلا فقد عصم مين ماله ونفسه إال حبقه، وحسابه على اهللا
ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة، فإن الزكاة حق املال، واهللا لو منعوين عناقا كانوا يؤدوا إىل 

فواهللا ما هو إال أن قد : قال عمر رضي اهللا عنه. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعها
  .شرح اهللا صدر أيب بكر رضي اهللا عنه، فعرفت أنه احلق

]1388 ،2786 ،6526 ،6855[  

  .البيعة على إيتاء الزكاة:  باب- 2

  /.11: التوبة/} فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين{
  :قال جرير ابن عبد اهللا: حدثنا إمساعيل، عن قيس قال: حدثين أيب:  حدثنا ابن منري قال- 1336

  .م الصالة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم بايعت النيب صلى اهللا عليه وسلم على إقا
  ]57:ر[

  .إمث مانع الزكاة:  باب- 3

يوم حيمى . والذين يكرتون الذهب والفضة وال ينفقوا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم{: وقوله تعاىل
 عليها يف نار جهنم فتكوى ا جباههم وجنوم وظهورهم هذا ما كرتمت ألنفسكم فذوقوا ما كنتم

  /.35، 34: التوبة/} تكرتون
أن عبد الرمحن بن هرمز األعرج : حدثنا أبو الزناد: أخربنا شعيب:  حدثنا احلكم بن نافع-  1337
  :أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول: حدثه



تأيت اإلبل على صاحبها، على خري ما كانت، فإذا هو مل يعط فيها : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
تطؤه بأخفافها، وتأيت الغنم على صاحبها على خري ما كانت، إذا مل تعط فيها حقها، تطؤه حقها، 

وال يأيت أحدكم يوم القيامة : (قال). ومن حقها أن حتلب على املاء: بأضالفها، وتنطحه بقروا، وقال
 وال يأيت ببعري ال أملك لك شيئا، قد بلغت،: يا حممد، فأقول: بشاة حيملها على رقبته هلا يعار، فيقول

  ).ال أملك لك من اهللا شيئا، قد بلغت: يا حممد، فأقول: حيمله على رقبته له رغاء، فيقول
  ]1391:، وانظر6557، 2908، 2249[

حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار، : حدثنا هاشم بن القاسم:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1338
  : هريرة رضي اهللا عنه قالعن أبيه، عن أيب صاحل السمان، عن أيب
من آتاه اهللا ماال، فلم يؤدي زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أنا مالك، أنا كرتك، مث : أقرع، له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، مث يأخذ بلهزميه، يعين شدقيه، مث يقول
  ).اآلية. }ال حيسنب الذين يبخلون{: تال
]4289 ،4382 ،6557[  

  .ما أدى زكاته فليس بكرت:  باب- 4

  ).ليس فيما دون مخس أواق صدقة: (لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا أيب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن خالد بن أسلم :  وقال أمحد بن شبيب بن سعيد-  1339

  :قال
والذين يكرتون الذهب {:  أخربين قول اهللا: خرجنا مع عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، فقال أعرايب

من كرتها فلم يؤدي زكاا فويل له، : قال ابن عمر رضي اهللا عنهما. }والفضة وال ينفقوا يف سبيل اهللا
  ]4384. [إمنا كان هذا قبل أن ترتل الزكاة، فلما أنزلت جعلها اهللا طهرا لألموال

: أخربين حيىي بن أيب كثري: قال األوزاعي: حقأخربنا شعيب بن إس:  حدثنا إسحق بن يزيد- 1340
أنه مسع أبا سعيد رضي اهللا : أن عمرو بن حيىي بن عمارة أخربه، عن أبيه حيىي بن عمارة بن أيب احلسن

  :عنه يقول
ليس فيما دون مخس أواق صدقة، وليس فيما دون مخس ذود صدقة، : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]1413، 1390، 1379، 1378). [ق صدقةوليس فيما دون مخس أوس

  :أخربنا حصني، عن زيد بن وهب قال: مسع هشيما:  حدثنا علي- 1341
كنت بالشأم، : ما أنزلك مرتلك هذا؟ قال:  مررت بالربذة، فإذا أنا بأيب ذر رضي اهللا عنه، فقلت له



نزلت : قال معاوية. }يل اهللالذين يكرتون الذهب والفضة وال ينفقوا يف سب{: فاختلفت أنا ومعاوية يف
نزلت فينا وفيهم، فكان بيين وبينه يف ذاك، وكتب إىل عثمان رضي اهللا عنه : يف أهل الكتاب، فقلت

يشكوين، فكتب إيل عثمان أن أقدم املدينة، فقدمتها، فكثر علي الناس حىت كأم مل يروين قبل ذلك، 
فذاك الذي أنزلين هذا املرتل، ولو أمروا . ريباإن شئت تنحيت، فكنت ق: فذكرت ذاك لعثمان، فقال يل
  .علي حبشيا لسمعت وأطعت

]4383[  
حدثنا اجلريري، عن أيب العالء، عن األحنف بن قيس : حدثنا عبد األعلى:  حدثنا عياش-  1342

حدثنا : حدثنا اجلريري: حدثين أيب: أخربنا عبد الصمد قال: وحدثين إسحق بن منصور. جلست: قال
  :أن األحنف بن قيس حدثهم قال:  بن الشخريأبو العالء

:  جلست إىل مأل من قريش، فجاء رجل، خشن الشعر والثياب واهليئة، حىت قام عليهم، فسلم مث قال
بشر الكانزين برضف حيمى عليه من نار جهنم، مث يوضع على حلمة ثدي أحدهم حىت خيرج من نغض 

مث وىل فجلس إىل سارية، وتبعته . ديه، يتزلزلكتفيه، ويوضع على نغض كتفه حىت خيرج من حلمة ث
إم ال : ال أرى القوم إال قد كرهوا الذي قلت؟ قال: وجلست إليه، وأنا ال أدري من هو، فقلت له

يا أبا ذر، أتبصر : (النيب صلى اهللا عليه وسلم: من خليلك؟ قال: قلت: قال يل خليلي، قال. يعقلون شيئا
 ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرسلين فنظرت إىل الشمس: قال). أحدا

وإن هؤالء ). ما أحب أن يل مثل أحد ذهبا، أنفقه كله، إال ثالثة دنانري: (قال. نعم: يف حاجة له، قلت
  .ال يعقلون، إمنا جيمعون الدنيا، ال واهللا، ال أسأهلم دنيا، وال أستفتيهم عن دين، حىت ألقى اهللا

  .إنفاق املال يف حقه:  باب- 5

حدثين قيس، عن ابن مسعود رضي : حدثنا حيىي، عن إمساعيل قال:  حدثنا حممد بن املثىن- 1343
  :اهللا عنه قال

رجل آتاه اهللا ماال، فسلطه على هلكته : ال حسد إال يف اثنتني: ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ). يقضي ا ويعلمهايف احلق، ورجل آتاه اهللا حكمة، فهو

  ]73:ر[

  .الرياء يف الصدقة:  باب- 6

/. 264: البقرة/}  الكافرين- إىل قوله -يا أيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى {: لقوله
: مطر شديد، والطل} وابل{: وقال عكرمة. ليس عليه شيء} صلدا{: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما



  .الندى

  . يقبل اهللا صدقة من غلول، وال يقبل إال من كسب طيبال:  باب- 7

إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأقاموا الصالة . ويريب الصدقات واهللا ال حيب كل كفار أثيم{: لقوله
  /.277، 276: البقرة/} وآتوا الزكاة هلم أجرهم عند رم وال خوف عليهم وال هم حيزنون

حدثنا عبد الرمحن، هو ابن عبد اهللا بن دينار، عن :  مسع أبا النضر: حدثنا عبد اهللا بن منري- 1344
  :أبيه، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

من تصدق بعدل مترة من كسب طيب، وال يقبل اهللا إال الطيب، : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ). أحدكم فلوه، حىت تكون مثل اجلبلوإن اهللا يتقبلها بيمينه، مث يربيها لصاحبها، كما يريب

عن ابن دينار، عن سعيد بن يسار، عن أيب هريرة رضي اهللا : وقال ورقاء. تابعه سليمان عن ابن دينار
ورواه مسلم بن أيب مرمي، وزيد بن أسلم، وسهيل، عن أيب صاحل، . عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ى اهللا عليه وسلمعن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صل
]6993[  

  .الصدقة قبل الرد:  باب- 8

  :مسعت حارثة بن وهب قال: حدثنا معبد بن خالد قال: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 1345
تصدقوا، فإنه يأيت عليكم زمان، ميشي الرجل بصدقته فال جيد : ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ).باألمس لقبلتها، فأما اليوم فال حاجة يل الو جئت ا : من يقبلها، يقول الرجل
]1358 ،6703[  

حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرمحن، عن أيب هريرة رضي : أخربنا شعيب:  حدثنا أبو اليمان- 1346
  :اهللا عنه قال

ال تقوم الساعة حىت يكثر فيكم املال، فيفيض، حىت يهم رب املال من : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).ال أرب يل: قبل صدقته، وحىت يعرضه، فيقول الذي يعرضه عليهي
  ]989:ر[

: حدثنا أبو جماهد: أخربنا سعدان بن بشر: حدثنا أبو عاصم النبيل:  حدثنا عبد اهللا بن حممد-  1347
  :مسعت عدي بن حامت رضي اهللا عنه يقول: حدثنا حمل بن خليفة الطائي قال

ه وسلم، فجاءه رجالن، أحدمها يشكو العيلة، واآلخر يشكو قطع  كنت عند رسول اهللا صلى اهللا علي
فإنه ال يأيت عليك إال قليل، حىت خترج : أما قطع السبيل: (السبيل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



فإن الساعة ال تقوم، حىت يطوف أحدكم بصدقته، ال جيد من : العري إىل مكة بغري خفري، وأما العيلة
:  مث ليقفن أحدكم بني يدي اهللا، ليس بينه وبينه حجاب، وال ترمجان يترجم له، مث ليقولن لهيقبلها منه،

فينظر عن ميينه فال يرى . بلى: أمل أرسل إليك رسوال؟ فليقولن: مث ليقولن. بلى: أمل أوتك ماال؟ فليقولن
شق مترة، فإن مل جيد فبكلمة إال النار، مث ينظر عن مشاله فال يرى إال النار، فليتقني أحدكم النار ولو ب

  ).طيبة
]1351 ،3400 ،6174 ،6195 ،7005 ،7074[  

حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى رضي اهللا :  حدثنا حممد بن العالء- 1348
  عنه،

 ليأتني على الناس زمان، يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، مث( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
ال جيد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به، من قلة الرجال وكثرة 

  ).النساء

  .اتقوا النار ولو بشق مترة والقليل من الصدقة:  باب- 9

 من كل -  اآلية، وإىل قوله -ومثل الذين ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضاة اهللا وتثبيتا من أنفسهم {
  /.266، 265: بقرةال/} الثمرات
حدثنا أبو النعمان احلكم، هو ابن عبد اهللا البصري حدثنا شعبة، :  حدثنا عبيد اهللا بن سعيد- 1349

  :عن سليمان، عن أيب وائل، عن أيب مسعود رضي اهللا عنه قال
مرائي، وجاء رجل فتصدق :  ملا نزلت آية الصدقة، كنا حنامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثري، فقالوا

الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات {: إن اهللا لغين عن صاع هذا، فرتلت: ع، فقالوابصا
  .اآلية. }والذين ال جيدون إال جهدهم

]4391[  
حدثنا األعمش، عن شقيق، عن أيب مسعود األنصاري : حدثنا أيب:  حدثنا سعيد بن حيىي- 1350

  :رضي اهللا عنه قال
عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة، انطلق أحدنا إىل السوق، فتحامل، فيصيب املد،  كان رسول اهللا صلى اهللا 
  ]4392، 2153. [وإن لبعضهم اليوم ملائة ألف

: مسعت عبد اهللا ابن معقل قال: حدثنا شعبة، عن أيب إسحق قال:  حدثنا سليمان بن حرب- 1351
  :مسعت عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال



  ).اتقوا النار ولو بشق مترة: ( عليه وسلم يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا
  ]1347:ر[

حدثين عبد اهللا : أخربنا معمر، عن الزهري قال: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا بشر بن حممد قال- 1352
  :بن أيب بكر بن حزم، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
 مترة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بني ابنتيها،  دخلت امرأة معها ابنتان هلا تسأل، فلم جتد عندي شيئا غري

من ابتلي من : (ومل تأكل منها، مث قامت فخرجت، فدخل النيب صلى اهللا عليه وسلم علينا فأخربته، فقال
  ).هذه البنات بشيء كن له سترا من النار

]5649[  

  .أي الصدقة أفضل، وصدقة الشحيح الصحيح:  باب- 10

يا أيها {: وقوله/. 10: املنافقون/اآلية . }كم من قبل أن يأيت أحدكم املوتوأنفقوا مما رزقنا{: لقوله
  /.254: البقرة/اآلية . }الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأيت يوم ال بيع فيه

: حدثنا أبو زرعة: حدثنا عمارة بن القعقاع: حدثنا عبد الواحد:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 1353
  :رة رضي اهللا عنه قالحدثنا أبو هري

أن تصدق : (يا رسول اهللا، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال:  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
لفالن كذا، : وأنت صحيح شحيح، ختشى الفقر وتأمل الغىن، وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم، قلت

  ).ولفالن كذا، وقد كان لفالن
]2597[  

حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن الشعيب، عن مسروق، عن :  إمساعيل حدثنا موسى بن- 1354
  :عائشة رضي اهللا عنها

: أينا أسرع بك حلوقا؟ قال:  أن بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم قلن للنيب صلى اهللا عليه وسلم
طول يدها أمنا كانت : فأخذوا قصبة يذرعوا، فكانت سودة أطوهلن يدا، فعلمنا بعد). أطولكن يدا(

  .الصدقة، وكانت أسرعنا حلوقا به، وكانت حتب الصدقة

  .صدقة العالنية:  باب- 11

: البقرة/}  وال هم حيزنون- إىل قوله -الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سرا وعالنية {: قوله
274./  



  .صدقة السر:  باب- 12

ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حىت ال : (لموقال أبو هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وس
  ].629:ر). [تعلم مشاله ما صنعت ميينه

: البقرة/} إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم{: وقال اهللا تعاىل
271./  

  .إذا تصدق على غين وهو ال يعلم:  باب- 13

أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا حدثنا : أخربنا شعيب:  حدثنا أبو اليمان- 1355
  :عنه

ألتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها يف يد : قال رجل: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
اللهم لك احلمد، ألتصدقن بصدقة، فخرج : تصدق على سارق، فقال: سارق، فأصبحوا يتحدثون

اللهم لك احلمد، على : تصدق الليلة على زانية، فقال: حدثونبصدقته فوضعها يف يد زانية، فأصبحوا يت
تصدق على غين، : فوضعها يف يدي غين، فأصبحوا يتحدثون. زانية؟ ألتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته

: أما صدقتك على سارق: فقيل له: اللهم لك احلمد، على سارق، وعلى زانية، وعلى غين، فأيت: فقال
فلعله يعترب، فينفق مما : فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغين: أما الزانيةفلعله أن يستعف عن سرقته، و

  ).أعطاه اهللا

  .إذا تصدق على ابنه وهو ال يشعر:  باب- 14

أن معن بن يزيد رضي اهللا عنه : حدثنا أبو اجلويرية: حدثنا إسرائيل:  حدثنا حممد بن يوسف- 1356
  :حدثه قال

كان : يه وسلم أنا وأيب وجدي، وخطب علي فأنكحين، وخاصمت إليه بايعت رسول اهللا صلى اهللا عل
واهللا : أيب يزيد أخرج دنانري يتصدق ا، فوضعها عند رجل يف املسجد، فجئت فأخذا، فأتيته ا، فقال

لك ما نويت يا يزيد، ولك ما : (ما إياك أردت، فخاصمته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .)أخذت يا معن

  .الصدقة باليمني:  باب- 15

حدثين خبيب بن عبد الرمحن، عن حفص بن : حدثنا حيىي، عن عبيد اهللا قال:  حدثنا مسدد- 1357
  عاصم، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،



إمام عدل، : سبعة يظلهم اهللا تعاىل يف ظله يوم ال ظل إال ظله: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 اهللا، ورجل قلبه معلق يف املساجد، ورجالن حتابا يف اهللا، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وشاب نشأ يف عبادة

إين أخاف اهللا، ورجل تصدق بصدقة، فأخفاها حىت ال : ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال، فقال
  ).تعلم مشاله ما تنفق ميينه، ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه

  ]629:ر[
قال مسعت حارثة بن وهب : أخربين معبد بن خالد: أخربنا شعبة قال: عد حدثنا علي بن اجل- 1358

  :اخلزاعي رضي اهللا عنه يقول
تصدقوا، فسيأيت عليكم زمان، ميشي الرجل بصدقته، فيقول : ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ).لو جئت ا باألمس لقبلتها منك، فأما اليوم فال حاجة يل فيها: الرجل
  ]1345:ر[

  .من أمر خادمه بالصدقة ومل يناول بنفسه:  باب- 16

  ).هو أحد املتصدقني: (وقال أبو موسى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]1371:ر[

حدثنا جرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة :  حدثنا عثمان بن أيب شيبة-  1359
  :رضي اهللا عنها قالت

إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها، غري مفسدة، كان هلا أجرها مبا : (سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  ).أنفقت، ولزوجها أجره مبا كسب، وللخازن مثل ذلك، ال ينقص بعضهم أجر بعض شيئا

]1370 ،1372 ،1373 ،1959[  

  .ال صدقة إال عن ظهر غىن:  باب- 17

أحق أن يقضى من الصدقة والعتق واهلبة، ومن تصدق وهو حمتاج، أو أهله حمتاج، أو عليه دين، فالدين 
من أخذ أموال الناس يريد : (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس

إال أن يكون معروفا بالصرب، فيؤثر على نفسه، ولو كان به خصاصة، ]. 2257:ر). [إتالفها أتلفه اهللا
صدق مباله، وكذلك آثر األنصار املهاجرين، وى النيب صلى اهللا كفعل أيب بكر رضي اهللا عنه حني ت

  .فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة]. 6108:ر. [عليه وسلم عن إضاعة املال
يا رسول اهللا، إن من توبيت أن أخنلع من مايل صدقة إىل اهللا وإىل : قلت: وقال كعب رضي اهللا عنه

فإين أمسك سهمي : قلت). أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك: (رسوله صلى اهللا عليه وسلم، قال



  .الذي خبيرب
  ]2606:ر[

أنه : أخربين سعيد ابن املسيب: أخربنا عبد اهللا، عن يونس، عن الزهري قال:  حدثنا عبدان- 1360
  مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه،

  ).، وابدأ مبن تعولخري الصدقة ما كان عن ظهر غين: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ]1361: ، وانظر5041، 5040[

حدثنا هشام، عن أبيه، عن حكيم ابن حزام : حدثنا وهيب:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 1361
  رضي اهللا عنه،

اليد العليا خري من اليد السفلى، وابدأ مبن تعول، وخري الصدقة عن : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ). يعفه اهللا، ومن يستغن يغنه اهللاظهر غىن، ومن يستعفف

  .ذا: أخربنا هشام، عن أبيه، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه: وعن وهيب قال
  ]1360: ، وانظر6076، 2974، 2599، 1403[

حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا :  حدثنا أبو النعمان قال- 1362
وحدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ). ح( عليه وسلم مسعت النيب صلى اهللا: عنهما قال

  :عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما
اليد العليا : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، وهو على املنرب، وذكر الصدقة والتعفف واملسألة

  ).ةخري من اليد السفلى، فاليد العليا هي املنفقة، والسفلى هي السائل

  .املنان مبا أعطى:  باب- 18

  /.262: البقرة/اآلية . }الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا مث ال يتبعون ما أنفقوا{: لقوله

  .من أحب تعجيل الصدقة من يومها:  باب- 19

أن عقبة بن احلارث رضي اهللا عنه :  حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن سعيد، عن ابن أيب مليكة- 1363
  :حدثه قال

 صلى بنا النيب صلى اهللا عليه وسلم العصر، فأسرع مث دخل البيت، فلم يلبث أن خرج، فقلت، أو قيل 
  ).كنت خلفت يف البيت تربا من الصدقة، فكرهت أن أبيته، فقسمته: (له، فقال

  ]813:ر[



  .التحريض على الصدقة والشفاعة فيها:  باب- 20

عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا حدثنا عدي، : حدثنا شعبة:  حدثنا مسلم-  1364
  :عنهما قال

 خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم عيد، فصلى ركعتني، مل يصل قبل وال بعد، مث مال على النساء، 
  .ومعه بالل، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت املرأة تلقي القلب واخلرص

  ]98:ر[
: حدثنا أبو بردة بن عبد اهللا ابن أيب بردة: لواحدحدثنا عبد ا:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 1365

  :حدثنا أبو بردة بن أيب موسى، عن أبيه رضي اهللا عنه قال
اشفعوا تؤجروا، : ( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا جاءه السائل، أو طلبت إليه حاجة، قال

  ).ويقضي اهللا على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم ما شاء
  ]467:ر[

أخربنا عبدة، عن هشام، عن فاطمة، عن أمساء رضي اهللا عنها :  حدثنا صدقة بن الفضل- 1366
  :قالت

  ).ال توكي فيوكى عليك: ( قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).ال حتصي فيحصي اهللا عليك: (حدثنا عثمان بن أيب شيبة، عن عبدة، وقال

]1367 ،2450 ،2451[  

  .عالصدقة فيما استطا:  باب- 21

وحدثين حممد بن عبد الرحيم، عن حجاج بن حممد، عن .  حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج- 1367
أخربين ابن أيب مليكة، عن عباد بن عبد اهللا بن الزبري أخربه، عن أمساء بنت أيب بكر : ابن جريج قال
  :رضي اهللا عنهما

  ). اهللا عليك، ارضخي ما استطعتال توعي فيوعي: ( أا جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  ]1366:ر[

  .الصدقة تكفر اخلطيئة:  باب- 22

  :حدثنا جرير، عن األعمش، عن أيب وائل، عن حذيفة رضي اهللا عنه قال:  حدثنا قتيبة- 1368
أنا : قلت: أيكم حيفظ حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الفتنة؟ قال:  قال عمر رضي اهللا عنه



فتنة الرجل يف أهله وولده وجاره، تكفرها : قلت: إنك عليه جلريء، فكيف؟ قال: قال. الأحفظه كما ق
الصالة والصدقة واألمر باملعروف والنهي عن : قد كان يقول:  قال سليمان- الصالة والصدقة واملعروف 

يا أمري ليس عليك ا : قلت: ليس هذه أريد، ولكين أريد اليت متوج كموج البحر، قال:  قال-املنكر 
فإنه : ال، بل يكسر، قال: قلت: املؤمنني بأس، بينك وبينها باب مغلق، قال، فيكسر الباب أو يفتح؟ قال

فسأله، : سله، قال: فهبنا أن نسأله من الباب؟ فقلنا ملسروق. أجل: قلت: قال. إذا كسر مل يغلق أبدا
م، كما أن دون غد ليلة، وذلك أين نع: فعلم عمر من تعين؟ قال: قلنا: قال. عمر رضي اهللا عنه: فقال

  .قد حدثته حديثا ليس باألغاليط
  ]502:ر[

  .من تصدق يف الشرك مث أسلم:  باب- 23

  حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة،: حدثنا هشام:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 1369
 يف اجلاهلية، من يا رسول اهللا، أرأيت أشياء، كنت أحتنث ا:  عن حكيم بن حزام رضي اهللا عنه قال

أسلمت على ما : (صدقة، أو عتاقة، وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).سلف من خري

]2107 ،2401 ،5646[  

  .أجر اخلادم إذا تصدق بأمر صاحبه غري مفسد:  باب- 24

سروق، عن عائشة حدثنا جرير، عن األعمش، عن أيب وائل، عن م:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 1370
  :رضي اهللا عنها قالت

إذا تصدقت املرأة من طعام زوجها، غري مفسدة، كان هلا أجرها، : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).ولزوجها مبا كسب، وللخازن مثل ذلك

  ]1359:ر[
أيب حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد اهللا، عن أيب بردة، عن :  حدثنا حممد بن العالء- 1371
  موسى،

 ما أمر به، -يعطي :  ورمبا قال-اخلازن املسلم األمني، الذي ينفذ : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).كامال موفرا، طيب به نفسه، فيدفعه إىل الذي أمر له به، أحد املتصدقني

]2141 ،2194[  



  .أجر املرأة إذا تصدقت، أو أطعمت، من بيت زوجها، غري مفسدة:  باب- 25

حدثنا منصور واألعمش، عن أيب وائل، عن مسروق، عن عائشة : حدثنا شعبة:  حدثنا آدم-  1372
  رضي اهللا عنها،

  ).إذا تصدقت املرأة من بيت زوجها: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، تعين
حدثنا األعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي اهللا عنها : حدثنا أيب: حدثنا عمر بن حفص

  :تقال
إذا أطعمت املرأة من بيت زوجها، غري مفسدة، هلا أجرها، وله مثله، : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).وللخازن مثل ذلك، له مبا اكتسب، وهلا مبا أنفقت
  ]1359:ر[

أخربنا جرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي :  حدثنا حيىي بن حيىي- 1373
  اهللا عنها،
إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها، غري مفسدة، فلها أجرها، وللزوج : ( صلى اهللا عليه وسلم قال عن النيب

  ).مبا اكتسب، وللخازن مثل ذلك
  ]1359:ر[

فسنيسره . وصدق باحلسىن. فأما من أعطى واتقى{: قول اهللا تعاىل:  باب- 26

 - 5: الليل/} فسنيسره للعسرى. وكذب باحلسىن. وأما من خبل واستغىن. لليسرى

  ).اللهم أعط منفق مال خلفا/. (10

حدثين أخي، عن سليمان، عن معاوية بن أيب مزرد، عن أيب احلباب، :  حدثنا إمساعيل قال- 1374
  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

اللهم : ما من يوم يصبح العباد فيه، إال ملكان يرتالن، فيقول أحدمها: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).اللهم أعط ممسكا تلفا: أعط منفقا خلفا، ويقول اآلخر

  .مثل املتصدق والبخيل:  باب- 27

  :حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: حدثنا وهيب:  حدثنا موسى- 1375
  .)مثل البخيل واملتصدق، كمثل رجلني، عليهما جبتان من حديد: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا : أن عبد الرمحن حدثه: حدثنا أبو الزناد: أخربنا شعيب: وحدثنا أبو اليمان



  :عنه
مثل البخيل واملنفق، كمثل رجلني، عليهما جبتان من : ( أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
ت، أو وفرت على جلده، حىت ختفي بنانه، فال ينفق إال سبغ: حديد، من ثديهما إىل تراقيهما، فأما املنفق

  ).فال يريد أن ينفق شيئا إال لزقت كل حلقة مكاا، فهو يوسعها وال تتسع: وأما البخيل. وتعفو أثره
حدثين : وقال الليث. جنتان: وقال حنظلة، عن طاوس. يف اجلبتني: تابعه احلسن بن مسلم، عن طاوس

  .جنتان:  اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلممسعت أبا هريرة رضي: جعفر، عن ابن هرمز
]2760 ،4993 ،5461[  

  .صدقة الكسب والتجارة:  باب- 28

: البقرة/}  أن اهللا غين محيد- إىل قوله - يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم {: لقوله تعاىل
267./  

  .على كل مسلم صدقة، فمن مل جيد فليعمل باملعروف:  باب- 29

  حدثنا سعيد بن أيب بردة، عن أبيه، عن جده،: حدثنا شعبة:  حدثنا مسلم بن إبراهيم- 1376
: يا نيب اهللا، فمن مل جيد؟ قال: فقالوا). على كل مسلم صدقة: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

فإن مل : قالوا). يعني ذا احلاجة امللهوف: (فإن مل جيد؟ قال: قالوا). يعمل بيده، فينفع نفسه ويتصدق(
  ).فليعمل باملعروف، وليمسك عن الشر، فإا له صدقة: (جيد؟ قال

]5676[  

  .قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، ومن أعطى شاة:  باب- 30

حدثنا أبو شهاب، عن خالد احلذاء، عن حفصة بنت سريين، عن أم :  حدثنا أمحد بن يونس- 1377
  :عطية رضي اهللا عنها قالت

 نسيبة األنصارية بشاة، فأرسلت إىل عائشة رضي اهللا عنها منها، فقال النيب صلى اهللا عليه  بعث إىل
هات، فقد بلغت : (ال، إال ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال: فقلت). عندكم شيء: (وسلم
  ).حملها
]1423 ،2440[  

  .زكاة الورق:  باب- 31

:  مالك، عن عمرو بن حيىي املازين، عن أبيه قالأخربنا:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1378/1379



  :مسعت أبا سعيد اخلدري قال
ليس فيما دون مخس ذود صدقة من اإلبل، وليس فيما دون : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).مخس أواق صدقة، وليس فيما دون مخسة أوسق صدقة
: أخربين عمرو: حدثين حيىي بن سعيد قال: حدثنا عبد الوهاب قال:  حدثنا حممد بن املثىن-) 1379(

  .ذا: مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب سعيد رضي اهللا عنه: مسع أباه
  ]1340:ر[

  .العرض يف الزكاة:  باب- 32

ائتوين بعرض، ثياب مخيص أو لبيس، يف الصدقة، : قال معاذ رضي اهللا عنه ألهل اليمن: وقال طاوس
وقال النيب صلى . ون عليكم، وخري ألصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينةمكان الشعري والذرة، أه

وقال النيب صلى اهللا ]. 1399:ر). [احتبس أدراعه وأعتده يف سبيل اهللا: وأما خالد: (اهللا عليه وسلم
 فجعلت املرأة تلقي -  فلم يستثن صدقة الفرض من غريها -). تصدقن ولو من حليكن: (عليه وسلم
  .ومل خيص الذهب والفضة من العروض]. 98:ر. [وسخااخرصها 
  :أن أنسا رضي اهللا عنه حدثه: حدثين مثامة: حدثين أيب قال:  حدثنا حممد بن عبد اهللا قال- 1380

ومن بلغت صدقته بنت : (كتب له اليت أمر اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم:  أن أبا بكر رضي اهللا عنه
نت لبون، فإا تقبل منه، ويعطيه املصدق عشرين درمها أو شاتني، فإن مل خماض وليست عنده، وعنده ب

  ).يكن عنده بنت خماض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء
]1382 ،1383 ،1385 - 1387 ،2355 ،6555[  

 عباس رضي قال ابن: حدثنا إمساعيل، عن أيوب، عن عطاء بن أيب رباح قال:  حدثنا مؤمل- 1381
  :اهللا عنهما

 أشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لصلى قبل اخلطبة، فرأى أنه مل يسمع النساء، فأتاهن، ومعه 
  .وأشار أيوب إىل أذنه وإىل حلقه. بالل ناشر ثوبه، فوعظهن، وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت املرأة تلقي

  ]98:ر[

  . جمتمعال جيمع بني متفرق، وال يفرق بني:  باب- 33

  .مثله: ويذكر عن سامل، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
أن أنسا رضي اهللا : حدثين مثامة: حدثين أيب قال:  حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري قال-  1382
  :عنه حدثه



وال جيمع بني متفرق، (: كتب له اليت فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  أن أبا بكر رضي اهللا عنه
  ).وال يفرق بني جمتمع، خشية الصدقة

  ]1380:ر[

  .ما كان من خليطني، فإما يتراجعان بينهما بالسوية:  باب- 34

ال جيب حىت يتم هلذا : وقال سفيان. إذا علم اخلليطان أمواهلما، فال جيمع ماهلما: وقال طاوس وعطاء
  .أربعون شاة، وهلذا أربعون شاة

  :أن أنسا حدثه: حدثين مثامة: حدثين أيب قال: ثنا حممد بن عبد اهللا قال حد- 1383
وما كان من خليطني، : (كتب له اليت فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  أن أبا بكر رضي اهللا عنه

  ).فإما يتراجعان بينهما بالسوية
  ]1380:ر[

  .زكاة اإلبل:  باب- 35

  .ة، رضي اهللا عنهم، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمذكره أبو بكر، وأبو ذر، وأبو هرير
  ]1391، 1385:ر[

حدثين ابن شهاب، : حدثنا األوزاعي قال: حدثنا الوليد بن مسلم:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1384
  :عن عطاء بن يزيد، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه

وحيك، إن شأا شديد، فهل لك : (فقال أن أعرابيا سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اهلجرة، 
  ).فاعمل من وراء البحار، فإن اهللا لن يترك من عملك شيئا: (نعم، قال: قال). من إبل تؤدي صدقتها

]2490 ،3708 ،5813[  

  .من بلغت عنده صدقة بنت خماض وليست عنده:  باب- 36

  : أن أنسا رضي اهللا عنه حدثه:حدثين مثامة: حدثين أيب قال:  حدثنا حممد بن عبد اهللا قال- 1385
من بلغت : (كتب له فريضة الصدقة، اليت أمر اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم:  أن أبا بكر رضي اهللا عنه

عنده من اإلبل صدقة اجلذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقه، فإا تقبل منه احلقة، وجيعل معها 
غت عنده صدقة احلقة، وليست عنده احلقة، وعنده ومن بل. شاتني إن استيسرتا له، أو عشرين درمها

ومن بلغت عنده صدقة احلقة، . اجلذعة، فإا تقبل منه اجلذعة، ويعطيه املصدق عشرين درمها أو شاتني
وليست عنده إال بنت لبون، فإا تقبل من بنت لبون، ويعطي شاتني أو عشرين درمها، ومن بلغت 



ومن بلغت . قبل منه احلقة، ويعطيه املصدق عشرين درمها أو شاتنيصدقة بنت لبون، وعنده حقة، فإا ت
صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت خماض، فإا تقبل منه بنت خماض، ويعطي معها عشرين 

  ).درمها أو شاتني
  ]1380:ر[

  .زكاة الغنم:  باب- 37

حدثين مثامة بن عبد اهللا :  قالحدثين أيب:  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن املثىن األنصاري قال- 1386
  :أن أنسا حدثه: بن أنس

  : أن أبا بكر رضي اهللا عنه، كتب له هذا الكتاب، ملا وجهه إىل البحرين
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

هذه فريضة الصدقة، اليت فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املسلمني، واليت أمر اهللا ا رسوله، 
  :لمني على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فال يعطفمن سأهلا من املس

يف أربع وعشرين من اإلبل فما دوا، من الغنم، من كل مخس شاة، فإذا بلغت مخسا وعشرين إىل (
مخس وثالثني ففيها بنت خماض أنثى، فإذا بلغت ستا وثالثني إىل مخس وأربعني ففيها بنت لبون أنثى، 

 ففيها حقة طروقة اجلمل، فإذا بلغت واحدة وستني إىل مخس وسبعني فإذا بلغت ستا وأربعني إىل ستني
 ستا وسبعني إىل تسعني ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل - يعين - ففيها جذعة، فإذا بلغت 

عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا اجلمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعني بنت لبون، 
 حقة، ومن مل يكن معه إال أربع من اإلبل فليس فيها صدقة، إال أن يشاء را، فإذا ويف كل مخسني

  .بلغت مخسا من اإلبل ففيها شاة
يف سائمتها إذا كانت أربعني إىل عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إىل : ويف صدقة الغنم

ثالث شياه، فإذا زادت على ثالمثائة ففي كل مائة مائتني شاتان، فإذا زادت على مائتني إىل ثالمثائة ففيها 
  .شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعني شاة واحدة، فليس فيها صدقة إال أن يشاء را

  ).ويف الرقة ربع العشر، فإن مل تكن إال تسعني ومائة فليس فيها شيء إال أن يشاء را
  ]1380:ر[

  . وال ذات عوار، وال تيس، إال ما شاء املصدقال تؤخذ يف الصدقة هرمة،:  باب- 38

  :أن أنسا رضي اهللا عنه حدثه: حدثين مثامة: حدثين أيب قال:  حدثنا حممد بن عبد اهللا قال- 1387
وال خيرج يف الصدقة : ( أن أبا بكر رضي اهللا عنه كتب له، اليت أمر اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم



  ).ال ما شاء املصدقهرمة، وال ذات عوار، وال تيس، إ
  ]1380:ر[

  .أخذ العناق يف الصدقة:  باب- 39

حدثين عبد الرمحن بن : وقال الليث). ح(أخربنا شعيب، عن الزهري :  حدثنا أبو اليمان- 1388
  :أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال: خالد، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود

واهللا لو منعوين عناقا، كانوا يؤدوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : هللا عنه قال أبو بكر رضي ا
فما هو إال أن رأيت أن اهللا شرح صدر أيب بكر رضي اهللا : قال عمر رضي اهللا عنه. لقاتلتهم على منعها

  .عنه بالقتال، فعرفت أنه احلق
  ]1335:ر[

  .ةال تؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدق:  باب- 40

حدثنا روح بن القاسم، عن إمساعيل بن أمية، : حدثنا يزيد بن زريع:  حدثنا أمية بن بسطام- 1389
  :عن حيىي بن عبد اهللا بن صيفي، عن أيب معبد، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

إنك تقدم على قوم : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا بعث معاذا رضي اهللا عنه على اليمن، قال
أن اهللا قد فرض عليهم : أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللا، فإذا عرفوا اهللا، فأخربهم

مخس صلوات يف يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فأخربهم أن اهللا فرض عليهم زكاة من أمواهلم، وترد على 
  ).فقرائهم، فإذا أطاعوا ا، فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس

  ]1331:ر[

  .ليس فيما دون مخس ذود صدقة:  باب- 41

أخربنا مالك، عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة املازين، :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1390
  :عن أبيه، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه
ن ليس فيما دون مخسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دو: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).مخس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون مخس ذود من اإلبل صدقة
  ]1340:ر[

  .زكاة البقر:  باب- 42

). ألعرفن، ما جاء اهللا رجل ببقرة هلا خوار: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أبو محيد



  ].6578:ر[
  .ةترفعون أصواتكم كما جتأر البقر/: 53: النحل/} جتأرون{. جؤار: ويقال

حدثنا األعمش، عن املعرور ابن سويد، عن : حدثنا أيب:  حدثنا عمر بن حفص بن غياث-  1391
  :أيب ذر رضي اهللا عنه قال

 أو كما -والذي ال إله غريه : والذي نفسي بيده، أو: ( انتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
قها، إال أيت ا يوم القيامة، أعظم ما  ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم، ال يؤدي ح- حلف 

تكون وأمسنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقروا، كلما جازت أخراها ردت عليه أوالها، حىت يقضى بني 
  ).الناس

  .رواه بكري، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]1337: ، وانظر6262[

  .ى األقاربالزكاة عل:  باب- 43

  ).أجر القرابة والصدقة: له أجران(وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ]1397:ر[

أنه مسع أنس : أخربنا مالك، عن إسحق بن عبد اهللا بن أيب طلحة:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1392
  :بن مالك رضي اهللا عنه يقول

 أمواله إليه بريحاء، وكانت مستقبلة  كان أبو طلحة أكثر األنصار باملدينة ماال من خنل، وكان أحب
فلما : قال أنس. املسجد، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخلها، ويشرب من ماء فيها طيب

  :أنزلت هذه اآلية
يا رسول : قام أبو طلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال. }لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون{

وإن أحب أموايل إيل بريحاء، . }لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون{: ك وتعاىل يقولاهللا، إن اهللا تبار
فقال رسول : قال. وإا صدقة هللا، أرجو برها وذخرها عند اهللا، فضعها، يا رسول اهللا، حيث أراك اهللا

رى أن بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد مسعت ما قلت، وإين أ: (اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أفعل يا رسول اهللا، فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبين عمه: فقال أبو طلحة). جتعلها يف األقربني

  ).رايح: (وقال حيىي بن حيىي وإمساعيل، عن مالك. تابعه روح
]2193 ،2601 ،2607 ،2617 ،4279 ،5288[  

 عياض ابن عبد اهللا، عن أخربين زيد، عن: أخربنا حممد بن جعفر قال:  حدثنا ابن أيب مرمي- 1393



  :أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه
 خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أضحى أو فطر إىل املصلى، مث انصرف، فوعظ الناس وأمرهم 

يا معشر النساء تصدقن، فإين رأيتكن : (فمر على النساء فقال). أيها الناس، تصدقوا: (بالصدقة، فقال
تكثرن اللعن، وتكفرن العشري، ما رأيت من (ومب ذلك يا رسول اهللا؟ قال : فقلن). أكثر أهل النار

مث انصرف، فلما صار ). ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل احلازم، من إحداكن، يا معشر النساء
أي : (يا رسول اهللا، هذه زينب، فقال: إىل مرتله، جاءت زينب، امرأة ابن سعود، تستأذن عليه، فقيل

يا نيب اهللا، إنك أمرت اليوم : فإذن هلا، قالت). نعم، ائذنوا هلا: (امرأة ابن مسعود، قال: فقيل). الزيانب
أنه وولده أحق من تصدقت : بالصدقة، وكان عندي حلي يل، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود

 به صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت: (به عليهم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).عليهم
  ]298:ر[

  .ليس على املسلم يف فرسه صدقة:  باب- 44

مسعت سليمان بن يسار، عن عراك : حدثنا عبد اهللا بن دينار قال: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 1394
  :بن مالك، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  ]1395[). ليس على املسلم يف فرسه وغالمه صدقة: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ليس على املسلم يف عبده صدقة:  باب- 45

حدثين أيب، عن أيب هريرة : حدثنا حيىي بن سعيد، عن خثيم بن عراك قال:  حدثنا مسدد-  1395
حدثنا : حدثنا وهيب بن خالد: حدثنا سليمان بن حرب. رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
   هريرة رضي اهللا عنه،خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أيب

  ).ليس على املسلم صدقة يف عبده وال فرسه: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ]1394:ر[

  .الصدقة على اليتامى:  باب- 46

حدثنا عطاء بن : حدثنا هشام، عن حيىي، عن هالل بن أيب ميمونة:  حدثنا معاذ بن فضالة- 1396
  :هللا عنه حيدثأنه مسع أبا سعيد اخلدري رضي ا: يسار

إين مما أخاف عليكم : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جلس ذات يوم على املنرب، وجلسنا حوله، فقال



يا رسول اهللا، أو يأيت اخلري بالشر؟ : فقال رجل). من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها
 صلى اهللا عليه وسلم وال يكلمك؟ ما شأنك، تكلم النيب: فسكت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقيل له

إنه ال يأيت اخلري : (وكأنه محده فقال). أين السائل: (فرأينا أنه يرتل عليه، قال فمسح عنه الرخصاء، فقال
بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، إال آكلة اخلضراء، أكلت حىت إذا امتدت خاصرتاها، استقبلت 

ت، وإن هذا املال خضرة حلوة، فنعم صاحب املسلم ما أعطى منه عني الشمس، فثلطت، وبالت، ورتع
 وإنه من يأخذه بغري حقه، - أو كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم - املسكني واليتيم وابن السبيل 

  ).كالذي يأكل وال يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة
  ]879:ر[

  .الزكاة على الزوج واأليتام يف احلجر:  باب- 47

  ]1393:ر. [اله أبو سعيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمق
حدثين شقيق، عن عمرو بن : حدثنا األعمش قال: حدثنا أيب:  حدثنا عمر بن حفص- 1397

فحدثين إبراهيم، عن أيب : فذكرته إلبراهيم: قال. احلارث، عن زينب، امرأة عبد اهللا رضي اهللا عنهما
  :قالت.  امرأة عبد اهللا، مبثله سواءعبيدة، عن عمرو بن احلارث، عن زينب،

وكانت زينب ). تصدقن ولو من حليكن: ( كنت يف املسجد، فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
أجيزي : سل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقالت لعبد اهللا: تنفق على عبد اهللا وأيتام يف حجرها، قال

سلي أنت رسول اهللا صلى اهللا عليه :  الصدقة؟ فقالعين أن أنفق عليك وعلى أيتامي يف حجري من
وسلم، فانطلقت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فوجدت امرأة من األنصار على الباب، حاجتها مثل 

أجيزي عين أن أنفق على زوجي وأيتام يل : سل النيب صلى اهللا عليه وسلم: حاجيت، فمر علينا بالل، فقلنا
: قال). أي الزيانب: (زينب، قال: قال). من مها: (بنا، فدخل فسأله، فقالال خترب : يف حجري، وقلنا
  ).نعم هلا أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة: (امرأة عبد اهللا، قال

حدثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، ابنة أم سلمة، عن :  حدثنا عثمان بن أيب شيبة- 1398
  :أم سلمة قالت

أنفقي عليهم، فلك أجر : ( أجر أن أنفق على بين أيب سلمة، إمنا هم بين؟ فقاليا رسول اهللا، أيل:  قلت
  ).ما أنفقت عليهم

]5054[  



  /.60: التوبة/} ويف سبيل اهللا... ويف الرقاب{: قول اهللا تعاىل:  باب- 48

  .يعتق من زكاة ماله، ويعطي يف احلج: ويذكر عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
إمنا {: باه من الزكاة جاز، ويعطي يف ااهدين، والذي مل حيج، مث تالإن اشترى أ: وقال احلسن

إن خالدا احتبس : (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. اآلية، يف أيهما أعطيت أجزأت. }الصدقات للفقراء
  .محلنا النيب صلى اهللا عليه وسلم على إبل الصدقة للحج: ويذكر عن أيب الس). أدراعه يف سبيل اهللا

حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا : أخربنا شعيب:  حدثنا أبو اليمان- 1399
  :عنه قال

منع ابن مجيل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد :  أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالصدقة، فقيل
 فقريا فأغناه اهللا ورسوله، وأما ما ينقم ابن مجيل إال أنه كان: (املطلب، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

فعم : فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتده يف سبيل اهللا، وأما العباس ابن عبد املطلب: خالد
  ).رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها

وقال ابن ). ومثلها معهاهي عليه : (وقال ابن إسحق، عن أيب الزناد. تابعه ابن أيب الزناد، عن أبيه
  .مبثله: حدثت عن األعرج: جريج

  .االستعفاف عن املسألة:  باب- 49

أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أيب :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  1400
  :سعيد اخلدري رضي اهللا عنه

عطاهم، مث سألوه فأعطاهم، حىت نفذ ما  إن ناسا من األنصار، سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأ
ما يكون عندي من خري فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه اهللا، ومن يستغن يغنه اهللا، : (عنده، فقال

  ).ومن يتصرب يصربه اهللا، وما أعطي أحد عطاء خريا وأوسع من الصرب
]6105[  

عن األعرج، عن أيب هريرة رضي أخربنا مالك، عن أيب الزناد، :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1401
  :اهللا عنه

والذي نفسي بيده، ألن يأخذ أحدكم حبله، فيحتطب على : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).ظهره، خري له من أن يأيت رجال فيسأله، أعطاه أو منعه

]1401 ،1968 ،2245[  
  بري بن العوام رضي اهللا عنه،حدثنا هشام، عن أبيه، عن الز: حدثنا وهيب:  حدثنا موسى- 1402



ألن يأخذ أحدكم حبله، فيأيت حبزمة احلطب على ظهره فيبيعها، : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).فيكف اهللا ا وجهه، خري له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه

]1969 ،2244[  
عن عروة بن الزبري، وسعيد بن أخربنا يونس، عن الزهري، : أخربنا عبد اهللا:  حدثنا عبدان-  1403
  :أن حكيم بن حزام رضي اهللا عنه قال: املسيب

يا : ( سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعطاين، مث سألته فأعطاين، مث سألته فأعطاين، مث قال
حكيم، إن هذا املال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس مل 

يا : فقلت: قال حكيم).  فيه، وكان كالذي يأكل وال يشبع، اليد العليا خري من اليد السفلىيبارك له
فكان أبو بكر رضي اهللا . رسول اهللا، والذي بعثك باحلق، ال أرزأ أحدا بعدك شيئا، حىت أفارق الدنيا

ه فأىب أن يقبل منه عنه يدعو حكيما إىل العطاء فيأىب أن يقبله منه، مث إن عمر رضي اهللا عنه دعاه ليعطي
إين أشهدكم يا معشر املسلمني على حكيم، أين أعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأىب : شيئا، فقال عمر

  .فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت تويف. أن يأخذه
  ]1361:ر[

  .من أعطاه اهللا شيئا من غري مسألة وال إشراف نفس:  باب- 50

أن عبد اهللا بن عمر : حدثنا الليث، عن يونس، عن الزهري، عن سامل:  حدثنا حيىي بن بكري- 1404
  :مسعت عمر يقول: رضي اهللا عنهما قال

خذه، : (فقال. أعطه من هو أفقر إليه مين:  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعطيين العطاء، فأقول
  ).شرف وال سائل، فخذه، وما ال، فال تتبعه نفسكإذا جاءك من هذا املال شيء، وأنت غري م

]6744[  

  .من سأل الناس تكثرا:  باب- 51

مسعت محزة بن عبد اهللا : حدثنا الليث، عن عبيد اهللا بن أيب جعفر قال:  حدثنا حيىي بن بكري- 1405
  :مسعت عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه قال: بن عمر قال

ما يزال الرجل يسأل الناس، حىت يأيت يوم القيامة ليس يف وجهه مزعة (:  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إن الشمس تدنو يوم القيامة، حىت يبلغ العرق نصف األذن، فبينا هم كذلك استغاثوا : (وقال). حلم

  ).بآدم، مث مبوسى، مث مبحمد صلى اهللا عليه وسلم
يقضي بني اخللق، فيمشي حىت يأخذ حبلقة فيشفع ل: (حدثين ابن أيب جعفر: حدثين الليث: وزاد عبد اهللا



  ).الباب، فيومئذ يبعثه اهللا مقاما حممودا، حيمده أهل اجلمع كلهم
مسع : حدثنا وهيب، عن النعمان بن راشد، عن عبد اهللا بن مسلم، أخي الزهري، عن محزة: وقال معلى

  .يف املسألة: ابن عمر رضي اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وكم الغىن/. 273: البقرة/} ال يسألون الناس إحلافا{: قول اهللا تعاىل:  باب- 52

للفقراء الذين {: لقول اهللا تعاىل]. 1409:ر). [وال جيد غىن يغنيه: (وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  /.273: البقرة. /} فإن اهللا به عليم-  إىل قوله - أحصروا يف سبيل اهللا 

مسعت أبا هريرة رضي : أخربين حممد بن زياد قال: حدثنا شعبة: منهال حدثنا حجاج بن - 1406
  اهللا عنه،

ليس املسكني الذي ترده األكلة واألكلتان، ولكن املسكني الذي : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).ليس له غىن، ويستحيي، أو، ال يسأل الناس إحلافا

]1409 ،4265[  
حدثنا خالد احلذاء، عن ابن أشوع، عن : حدثنا إمساعيل بن علية:  حدثنا يعقوب بن إبراهيم- 1407
أن اكتب إيل بشيء مسعته : كتب معاوية إىل املغرية بن شعبة: حدثين كاتب املغرية بن شعبة قال: الشعيب

  :من النيب صلى اهللا عليه وسلم، فكتب إليه
يل وقال، وإضاعة املال وكثرة ق: إن اهللا كره لكم ثالثا( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  ).السؤال
  ]808: ، وانظر5630، 2277[

حدثنا يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صاحل بن كيسان، :  حدثنا حممد بن غرير الزهري- 1408
  :أخربين عامر بن سعد، عن أبيه قال: عن ابن شهاب قال

فترك رسول اهللا صلى اهللا عليه :  أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال
وسلم منهم رجال مل يعطه، وهو أعجبهم إيل، فقمت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فساررته، 

قال فسكت قليال، مث غلبين ما أعلم ). أو مسلما: (مالك عن فالن، واهللا إين ألراه مؤمنا؟ قال: فقلت
فسكت قليال، : قال). أو مسلما: (إين ألراه مؤمنا؟ قاليا رسول اهللا، مالك عن فالن، واهللا : فيه، فقلت

). أو مسلما: (يا رسول اهللا، مالك عن فالن، واهللا إين ألراه مؤمنا قال: مث غلبين ما أعلم فيه، فقلت
  ).إين ألعطي الرجل، وغريه أحب إيل منه، خشية أن يكب يف النار على وجهه: (فقال: يعين

فضرب : مسعت أيب حيدث هذا، فقال يف حديثه:  بن حممد أنه قالوعن أبيه، عن صاحل، عن إمساعيل



أقبل أي سعد، إين ألعطي : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده، فجمع بني عنقي وكتفي، مث قال
  ).الرجل

أكب الرجل إذا كان فعله غري واقع على أحد، فإذا وقع : }مكبا{. قلبوا} فكبكبوا{: قال أبو عبد اهللا
  .كبه اهللا لوجهه، وكببته أنا: الفعل، قلت

  .صاحل بن كيسان أكرب من الزهري، وهو قد أدرك ابن عمر: قال أبو عبد اهللا
  ]27:ر[

حدثين مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة :  حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا قال-  1409
  :رضي اهللا عنه

كني الذي يطوف على الناس، ترده اللقمة ليس املس: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
الذي ال جيد غىن يغنيه، وال يفطن به فيتصدق عليه، وال : واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن املسكني

  ).يقوم فيسأل الناس
  ]1406:ر[

حدثنا أبو صاحل، عن أيب : حدثنا األعمش: حدثنا أيب:  حدثنا عمر بن حفص بن غياث-  1410
  هريرة،
 إىل اجلبل، - أحسبه قال - ألن يأخذ أحدكم حبله، مث يغدو : (يب صلى اهللا عليه وسلم قال عن الن

  ).فيحتطب، فيبيع، فيأكل ويتصدق، خري له من أن يسأل الناس
  ]1401:ر[

  .خرص التمر:  باب- 53

حدثنا وهيب، عن عمرو بن حيىي، عن عباس الساعدي، عن أيب :  حدثنا سهل بن بكار- 1411
  :دي قالمحيد الساع

 غزونا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى، إذا امرأة يف حديقة هلا، فقال 
وخرص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشرة أوسق، ). اخرصوا: (النيب صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه

ستهب الليلة ريح شديدة، فال يقومن أما، إا : (فلما أتينا تبوك قال). أحصي ما خيرج منها: (فقال هلا
وأهدى . فعلقناها، وهبت ريح شديدة، فقام رجل، فألقته جببل طيئ). أحد، ومن كان معه بعري قليعقله

ملك أيلة للنيب صلى اهللا عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم، فلما أتى وادي القرى 
فقال . رة أوسق، خرص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعش: قالت). كم جاءت حديقتك: (قال للمرأة



 -فلما ). إين متعجل إىل املدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل: (النيب صلى اهللا عليه وسلم
هذا جبيل حيبنا : (فلما رأى أحد قال). هذه طابة: ( أشرف على املدينة قال- قال ابن بكار كلمة معناها 
دور بين النجار، مث دور بين عبد األشهل، مث : (بلى، قال: قالوا). ري دور األنصاروحنبه، أال أخربكم خب

  ). خريا- يعين - دور بين ساعدة، أو دور بين احلارث بن اخلزرج، ويف كل دور األنصار 
وقال سليمان، عن سعد بن ). مث دار بين احلارث، مث بين ساعدة: (حدثين عمرو: وقال سليمان بن بالل

أحد جبل حيبنا : ( عمارة بن غزية، عن عباس، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالسعيد، عن
  ).وحنبه

  .كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما مل يكن عليه حائط مل يقل حديقة: قال أبو عبد اهللا
]1773 ،2990 ،3580 ،4160[  
  

  .العشر فيما يسقي من ماء السماء، وباملاء اجلاري:  باب- 54 

  .ومل ير عمر بن عبد العزيز يف العسل شيئا
أخربين يونس بن يزيد، عن : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال:  حدثنا سعيد بن أيب مرمي-  1412

  الزهري، عن سامل بن عبد اهللا، عن أبيه رضي اهللا عنه،
ما سقي فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا، العشر، و: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).بالنضح نصف العشر
وفيما سقت السماء : (هذا تفسري األول، ألنه مل يوقت يف األول، يعين حديث ابن عمر: قال أبو عبد اهللا

وبني يف هذا ووقت، والزيادة مقبولة، واملفسر يقضي على املبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى ). العشر
قد صلى، فأخذ بقول : سلم مل يصل يف الكعبة، وقال باللأن النيب صلى اهللا عليه و: الفضل ابن عباس

  .بالل، وترك قول الفضل
  ]389، 388:ر[

  .ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة:  باب- 55

حدثين حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن : حدثنا مالك قال: حدثنا حيىي:  حدثنا مسدد- 1413
  هللا عنه،أيب صعصعة، عن أبيه، عن أيب سعيد اخلدري رضي ا

ليس فيما أقل من مخسة أوسق صدقة، وال يف أقل من مخسة من : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).اإلبل الذود صدقة، وال يف أقل من مخس أواق من الورق صدقة



ويؤخذ أبدا يف العلم ). ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة: (هذا تفسري األول إذا قال: قال أبو عبد اهللا
  . أهل الثبت أو بينوامبا زاد
  ]1340:ر[

  .أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصيب فيمس متر الصدقة:  باب- 56

حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن حممد : حدثنا أيب:  حدثنا عمر بن حممد بن احلسن األسدي- 1414
  :بن زياد، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

 وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجئ هذا بتمره وهذا من متره،  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه
حىت يصري عنده كوما من متر، فجعل احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدمها 

أما علمت أن آل : (مترة فجعله يف فيه، فنظر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال
  ).صلى اهللا عليه وسلم ال يأكلون الصدقةحممد 
]1420 ،2907[  

من باع مثاره أو خنله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، :  باب- 57

  .فأدى الزكاة من غريه، أو باع مثاره ومل جتب فيه الصدقة

  ).ال تبيعوا الثمرة حىت يبدو صالحها: (وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ر البيع بعد الصالح على أحد، ومل خيص من وجب عليه الزكاة ممن مل جتبفلم حيظ
  :مسعت ابن عمر رضي اهللا عنهما: أخربين عبد اهللا بن دينار: حدثنا شعبة:  حدثنا حجاج- 1415

:  ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الثمرة حىت يبدو صالحها، وكان إذا سئل عن صالحها، قال
  ).تهحىت تذهب عاه(
  ]2130، 2063: ، وانظر2087، 2082، 2072[

حدثين خالد بن يزيد، عن عطاء ابن أيب رباح، : حدثين الليث:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  1416
  :عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما

  . ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها
  ]2079: ، وانظر2252، 2084، 2077[

  : حدثنا قتيبة، عن مالك، عن محيد، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه- 1417
  .حىت حتمار: قال.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع الثمار حىت تزهي



]2083 ،2085 ،2086 ،2094[  

  .هل يشتري صدقته:  باب- 58

منا ى املتصدق خاصة عن الشراء، ومل وال بأس أن يشتري صدقته غريه، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم إ
  .ينه غريه
أن عبد اهللا بن : حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سامل:  حدثنا حيىي بن بكري- 1418

  :كان حيدث: عمر رضي اهللا عنهما
 أن عمر بن اخلطاب تصدق بفرس يف سبيل اهللا، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، مث أتى النيب صلى اهللا 

فبذلك كان ابن عمر رضي اهللا عنهما ال يترك أن ). ال تعد يف صدقتك: (ليه وسلم فاستأمره، فقالع
  .يبتاع شيئا تصدق به إال جعله صدقة

  ]1419: ، وانظر2840، 2809، 2623[
مسعت : أخربنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1419

  :يقولعمر رضي اهللا عنه 
 محلت على فرس يف سبيل اهللا، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، 

ال تشتره، وال تعد يف صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن : (فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  ).العائد يف صدقته كالعائد يف قيئه

  ]1418: ، وانظر2841، 2808، 2493، 2480[
  

  .ما يذكر يف الصدقة للنيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 59

  :مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه قال: حدثنا حممد بن زياد قال: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 1420
 أخذ احلسن بن علي رضي اهللا عنهما مترة من متر الصدقة، فجعلها يف فيه، فقال النيب صلى اهللا عليه 

  ).أما شعرت أنا ال نأكل الصدقة: (، مث قالليطرحها). كخ كخ: (وسلم
  ]1414:ر[

  .الصدقة على موايل أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 60

حدثين عبيد اهللا بن : حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب:  حدثنا سعيد بن عفري- 1421
  :عبد اهللا، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال



يه وسلم شاة ميتة، أعطيتها موالة مليمونة من الصدقة، قال النيب صلى اهللا عليه  وجد النيب صلى اهللا عل
  ).إمنا حرم أكلها: (إا ميتة؟ قال: قالوا). هال انتفعتم جبلدها: (وسلم
]2108 ،5211 ،5212[  

حدثنا احلكم، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة رضي اهللا : حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 1422
  :عنها
ا أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا والءها، فذكرت عائشة للنيب صلى اهللا  أ

وأيت النيب صلى : قالت). اشتريها، فإمنا الوالء ملن عتق: (عليه وسلم، فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).ا صدقة ولنا هديةهو هل: (هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: اهللا عليه وسلم بلحم، فقلت

  ]444:ر[

  .إذا حتولت الصدقة:  باب- 61

حدثنا خالد، عن حفصة بنت سريين، عن أم : حدثنا يزيد بن زريع:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1423
  :عطية األنصارية رضي اهللا عنها قالت

ال، إال : التفق). هل عندكم شيء: ( دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم على عائشة رضي اهللا عنها، فقال
  ).إا قد بلغت حملها: (شيء بعثت به إلينا نسيبة، من الشاة اليت بعثت ا من الصدقة، فقال

  ]1377:ر[
  :حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي اهللا عنه: حدثنا وكيع:  حدثنا حيىي بن موسى- 1424

). هو عليها صدقة، وهو لنا هدية: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت بلحم، تصدق به على بريرة، فقال
  .مسع أنسا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: أنبأنا شعبة، عن قتادة: وقال أبو داود

  ]2438:ر[

  .أخذ الصدقة من األغنياء، وترد يف الفقراء حيث كانوا:  باب- 62

بن صيفي، أخربنا زكرياء بن إسحق، عن حيىي بن عبد اهللا : أخربنا عبد اهللا:  حدثنا حممد- 1425
  :عن أيب معبد، موىل ابن عباس، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

إنك ستأيت قوما أهل كتاب، : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل، حني بعثه إىل اليمن
لك أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، فإن هم أطاعوا لك بذ: فإذا جئتهم فادعهم إىل

فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخربهم 
أن اهللا قد فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك 



  ).وكرائم أمواهلم، واتق دعوة املظلوم، فإنه ليس بينه وبني اهللا حجاب
  ]1331:ر[

  .صالة اإلمام، ودعائه لصاحب الصدقة:  باب- 63

: التوبة/} خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا وصل عليهم إن صالتك سكن هلم{: وقوله
103./  

  :حدثنا شعبة، عن عمرو، عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال:  حدثنا حفص بن عمر- 1426
فأتاه أيب ). اللهم صل على آل فالن: (هم قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقت

  ).اللهم صل على آل أيب أوىف: (بصدقته، فقال
]3933 ،5973 ،5998[  

  .ما يستخرج من البحر:  باب- 64

يف العنرب : وقال احلسن. ليس العنرب بركاز، هو شيء دسره البحر: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما
  . اهللا عليه وسلم يف الركاز اخلمس، ليس يف الذي يصاب يف املاءواللؤلؤ اخلمس، فإمنا جعل النيب صلى

حدثين جعفر بن ربيعة، عن عبد الرمحن بن هرمز، عن أيب هريرة رضي اهللا :  وقال الليث- 1427
  عنه،

أن رجال من بين إسرائيل، سأل بعض بين إسرائيل بأن يسلفه ألف : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ه، فخرج يف البحر فلم جيد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار، فرمى دينار، فدفعها إلي

 -  فذكر احلديث -ا يف البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، فإذا باخلشبة، فأخذها ألهله حطبا 
  ).فلما نشرها وجد املال

]1957 ،2169 ،2274 ،2298 ،2583 ،5906[  

  .يف الركاز اخلمس:  باب- 65

الركاز دفن اجلاهلية، يف قليله وكثريه اخلمس، وليس املعدن بركاز، وقد قال : ل مالك وابن إدريسوقا
  ).جبار، ويف الركاز اخلمس: (النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املعدن

  .وأخذ عمر بن عبد العزيز من املعادن، من كل مائتني مخسة
، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، ما كان من ركاز يف أرض احلرب ففيه اخلمس: وقال احلسن

  .وإن وجدت اللقطة يف أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها اخلمس



: قيل له. أركز املعدن إذا خرج منه شيء: املعدن ركاز مثل دفن اجلاهلية، ألنه يقال: وقال بعض الناس
ال بأس أن : مث ناقض، وقال. كزتقد يقال ملن وهب له شيء، أو ربح رحبا كثريا، أو كثر مثره، أر

  .يكتمه فال يؤدي اخلمس
أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، وعن أيب :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1428

  :سلمة بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
 جبار، ويف الركاز العجماء جبار، والبئر جبار، واملعدن: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).اخلمس
]2228 ،6514 ،6515[  

وحماسبة املصدقني مع /. 60: التوبة/} والعاملني عليها{: قول اهللا تعاىل:  باب- 66

  .اإلمام

أخربنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أيب محيد : حدثنا أبو أسامة:  حدثنا يوسف بن موسى- 1429
  :الساعدي رضي اهللا عنه قال

اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال من األسد على صدقات بين سليم، يدعى ابن اللتبية،  استعمل رسول 
  .فلما جاء حاسبه

  ]883:ر[

  .استعمال إبل الصدقة وألباا ألبناء السبيل:  باب- 67

  :حدثنا قتادة، عن أنس رضي اهللا عنه: حدثنا حيىي، عن شعبة:  حدثنا مسدد- 1430
دينة، فرخص هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة،  أن ناسا من عرينة، اجتووا امل

فيشربوا من ألباا وأبواهلا، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأيت 
  .م، فقطع أيديهم وأرجلهم، ومسر أعينهم، وتركهم باحلرة يعضون احلجارة

  . وثابت، عن أنستابعه أبو قالبة، ومحيد،
  ]231:ر[

  .وسم اإلمام إبل الصدقة بيده:  باب- 68

حدثين إسحق بن عبد اهللا : حدثنا أبو عمر األوزاعي: حدثنا الوليد:  حدثنا إبراهيم بن املنذر- 1431
  :حدثين أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال: بن أيب طلحة



أيب طلحة ليحنكه، فوافيته يف يده امليسم، يسم  غدوت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعبد اهللا بن 
  .إبل الصدقة

]5222 ،5486[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   أبواب صدقة الفطر- 31
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .فرض صدقة الفطر:  باب- 1

  .صدقة الفطر فريضة: ورأى أبو العالية، وعطاء، وابن سريين
حدثنا إمساعيل ابن جعفر، عن : ثنا حممد بن جهضمحد:  حدثنا حيىي بن حممد بن السكن- 1432

  :عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال



 فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من متر أو صاعا من شعري، على العبد واحلر، 
  . خروج الناس إىل الصالةوالذكر واألنثى، والصغري والكبري، من املسلمني، وأمر ا أن تؤدى قبل

]1433 ،1436 ،1438 ،1440 ،1441[  

  .صدقة الفطر على العبد وغريه من املسلمني:  باب- 2

  :أخربنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1433
شعري، على كل حر  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرض زكاة الفطر، صاعا من متر أو صاعا من 

  .أو عبد، ذكر وأنثى، من املسلمني
  ]1432:ر[

  .صدقة الفطر صاع من شعري:  باب- 3

حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد اهللا، عن أيب سعيد :  حدثنا قبيصة- 1434
  :رضي اهللا عنه قال

  . كنا نطعم الصدقة صاعا من شعري
]1435 ،1437 ،1439[  

  .فطر صاع من طعامصدقة ال:  باب- 4

أخربنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد اهللا بن سعد :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1435
  :أنه مسع أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه يقول: بن أيب سرح العامري

 كنا خنرج زكاة الفطر، صاعا من طعام، أو صاعا من شعري، أو صاعا من متر، أو صاعا من أقط، أو 
  .اعا من زبيبص
  ]1434:ر[

  .صدقة الفطر صاعا من متر:  باب- 5

  :أن عبد اهللا قال: حدثنا الليث، عن نافع:  حدثنا أمحد بن يونس- 1436
قال عبد اهللا رضي اهللا .  أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بزكاة الفطر، صاعا من متر أو صاعا من شعري

  .فجعل الناس عدله مدين من حنطة: عنه
  ]1432:ر[



  .صاع من زبيب:  باب- 6

حدثين : حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم قال: مسع يزيد العدين:  حدثنا عبد اهللا بن منري- 1437
  :عياض بن عبد اهللا بن أيب سرح، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال

صاعا من شعري، أو  كنا نعطيها يف زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من متر، أو 
  .أرى مدا من هذا يعدل مدين: صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال

  ]1434:ر[

  .الصدقة قبل العيد:  باب- 7

حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي : حدثنا حفص بن ميسرة:  حدثنا آدم- 1438
  :اهللا عنهما

  . بزكاة الفطر، قبل خروج الناس إىل الصالة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر
  ]1432:ر[

حدثنا أبو عمر، عن زيد، عن عياض بن عبد اهللا بن سعد، عن أيب :  حدثنا معاذ بن فضالة-  1439
  :سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال

وكان : وقال أبو سعيد.  كنا خنرج يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام
  .طعامنا الشعري والزبيب، واألقط والتمر

  ]1434:ر[

  .صدقة الفطر على احلر واململوك:  باب- 8

  .يزكى يف التجارة، ويزكى يف الفطر: وقال الزهري، يف اململوكني للتجارة
حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا : حدثنا محاد بن زيد:  حدثنا أبو النعمان- 1440
  :عنهما قال
رمضان، على الذكر واألنثى، واحلر واململوك، : النيب صلى اهللا عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال فرض 

  .صاعا من متر أو صاعا من شعري، فعدل الناس به نصف صاع من بر
فكان ابن . يعطي التمر، فأعوز أهل املدينة من التمر، فأعطى شعريا: فكان ابن عمر رضي اهللا عنهما

يعطيها : وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما. والكبري، حىت إن كان يعطي عن بينيعطي عن الصغري : عمر
  .الذين يقبلوا، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني



  ]1432:ر[

  .صدقة الفطر على الصغري والكبري:  باب- 9

  : قالحدثين نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنه: حدثنا حيىي، عن عبيد اهللا قال:  حدثنا مسدد- 1441
 فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدقة الفطر، صاعا من شعري أو صاعا من متر، على الصغري 

  .والكبري، واحلر واململوك
 ]1432:ر[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

   كتاب احلج- 32
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .وجوب احلج وفضله:  باب- 1

: آل عمران/} ع إليه سبيال ومن كفر فإن اهللا غين عن العاملنيوهللا على الناس حج البيت من استطا{
97./  

أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1442
  :اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال

 ينظر إليها  كان الفضل رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل
يا رسول : وتنظر إليه، وجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يصرف وجه الفضل إىل الشق اآلخر، فقالت

: قال. اهللا، إن فريضة اهللا على عباده يف احلج أدركت أيب شيخا كبريا، ال يثبت على الراحلة، أفأحج عنه
  .وذلك يف حجة الوداع). نعم(
]1755 ،1756 ،4138 ،5874[  

. يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق{: قول اهللا تعاىل:  باب- 2

  /.28، 27: احلج/} ليشهدوا منافع هلم

  .الطرق الواسعة/: 20: نوح/} فجاجا{
أن سامل بن عبد اهللا : حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب:  حدثنا أمحد بن عيسى- 1443
  :أن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال: أخربه

  . رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يركب راحلته بذي احلليفة، مث يهل حني تستوي به قائمة
  ]1498، 470، 164: ، وانظر2710، 1479 - 1477[

حيدث عن جابر بن عبد اهللا : مسع عطاء: حدثنا األوزاعي: أخربنا الوليد:  حدثنا إبراهيم- 1444
  :رضي اهللا عنهما

  .ى اهللا عليه وسلم من ذي احلليفة، حني استوت به راحلته أن إهالل رسول اهللا صل



  .رواه أنس وابن عباس رضي اهللا عنهم
  ]1471، 1470:ر[

  .احلج على الرحل:  باب- 3

  :حدثنا مالك بن دينار، عن القاسم بن حممد، عن عائشة رضي اهللا عنها: وقال أبان
  .، فأعمرها من التنعيم، ومحلها على قتب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرمحن

  .شدوا الرحال يف احلج، فإنه أحد اجلهادين: وقال عمر رضي اهللا عنه
حدثنا عزرة بن ثابت، عن مثامة بن عبد اهللا : حدثنا يزيد بن زريع:  حدثنا حممد بن أيب بكر- 1445
  :بن أنس قال

ى اهللا عليه وسلم حج على رحل،  حج أنس على رحل، ومل يكن شحيحا، وحدث أن رسول اهللا صل
  .وكانت زاملته
حدثنا القاسم ابن حممد، عن : حدثنا أمين بن نابل: حدثنا أبو عاصم:  حدثنا عمرو بن علي- 1446

  :عائشة رضي اهللا عنها أا قالت
ها فأحقب). يا عبد الرمحن، اذهب بأختك، فأعمرها من التنعيم: ( يا رسول اهللا، اعتمرمت ومل أعتمر، فقال

  .على ناقة، فاعتمرت
  ]290:ر[

  .فضل احلج املربور:  باب- 4

حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد ابن املسيب، :  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا- 1447
  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
مث ماذا؟ قال : قيل). إميان باهللا ورسوله: (أي األعمال أفضل؟ قال:  سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).حج مربور: (مث ماذا؟ قال: قيل). جهاد يف سبيل اهللا(
  ]26:ر[

أخربنا حبيب بن أيب عمرة، عن عائشة بنت : حدثنا خالد:  حدثنا عبد الرمحن بن املبارك- 1448
  :طلحة، عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها أا قالت

  ).ال، لكن أفضل اجلهاد حج مربور: (اهد؟ قال يا رسول اهللا، نرى اجلهاد أفضل العمل، أفال جن
]1762 ،2632 ،2720 ،2721[  

مسعت أبا هريرة : مسعت أبا حازم قال: حدثنا سيار أبو احلكم قال: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 1449



  :رضي اهللا عنه قال
  ).ته أمهمن حج هللا، فلم يرفث ومل يفسق، رجع كيوم ولد: ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

]1723 ،1724[  

  .فرض مواقيت احلج والعمرة:  باب- 5

  :حدثين زيد بن جبري: حدثنا زهري قال:  حدثنا مالك بن إمساعيل- 1450
من أين جيوز أن :  أنه أتى عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يف مرتله، وله فسطاط وسرادق، فسألته

لم ألهل جند قرنا، وألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل فرضها رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: أعتمر؟ قال
  .الشأم اجلحفة

  ]133:ر[

  /.197: البقرة} وتزودوا فإن خري الزاد التقوى{: قول اهللا تعاىل:  باب- 6

حدثنا شبابة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن :  حدثنا حيىي بن بشر- 1451
  :عباس رضي اهللا عنهما قال

حنن املتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل اهللا : أهل اليمن حيجون وال يتزودون، ويقولون كان 
  .}وتزودوا فإن خري الزاد التقوى{: تعاىل

  .مرسال: رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة

  .مهل أهل مكة للحج والعمرة:  باب- 7

  :ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قالحدثنا : حدثنا وهيب:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 1452
 إن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقت ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشأم اجلحفة، وألهل جند قرن 
املنازل، وألهل اليمن يلملم، هن هلن، وملن أتى عليهن من غريهن، ممن أراد احلج والعمرة، ومن كان 

  . مكةدون ذلك فمن حيث أنشأ، حىت أهل مكة من
]1454 ،1456 ،1457 ،1748[  

  .ميقات أهل املدينة، وال يهلون قبل ذي احلليفة:  باب- 8

  :أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1453
 احلجفة، يهل أهل املدينة من ذي احلليفة، وأهل الشأم من: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).وأهل جند من قرن



  ).ويهل أهل اليمن من يلملم: (وبلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قال عبد اهللا
  ]133:ر[

  .مهل أهل الشأم:  باب- 9

حدثنا محاد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما :  حدثنا مسدد- 1454
  :قال

 عليه وسلم ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشأم اجلحفة، وألهل جند قرن  وقت رسول اهللا صلى اهللا
املنازل، وألهل اليمن يلملم، فهن هلن، وملن أتى عليهن من غري أهلهن، ملن كان يريد احلج والعمرة، 

  .فمن كان دون فمهله من أهله، وكذلك حىت أهل مكة يهلون منها
  ]1452:ر[

  .مهل أهل جند:  باب- 10

وقت النيب صلى اهللا : حدثنا سفيان، حفظناه عن الزهري، عن سامل، عن أبيه:  حدثنا علي- 1455
أخربين يونس، عن ابن شهاب، عن سامل بن عبد اهللا، : حدثنا ابن وهب قال: حدثنا أمحد. عليه وسلم

  عن أبيه رضي اهللا عنه،
 احلليفة، ومهل أهل الشأم مهيعة، مهل أهل املدينة ذو: ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

زعموا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : قال ابن عمر رضي اهللا عنهما). وهي اجلحفة، وأهل جند قرن
  ).ومهل أهل اليمن يلملم : (- ومل أمسعه -
  ]133:ر[

  .مهل من كان دون املواقيت:  باب- 11

  :، عن ابن عباس رضي اهللا عنهماحدثنا محاد، عن عمرو، عن طاوس:  حدثنا قتيبة- 1456
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقت ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشأم اجلحفة، وألهل اليمن يلملم، 
وألهل جند قرنا، فهن هلن، وملن أتى عليهن من غري أهلهن، ممن كان يريد احلج والعمرة، فمن كان 

  .ادون فمن أهله، حىت إن أهل مكة يهلون منه
  ]1452:ر[

  .مهل أهل اليمن:  باب- 12

حدثنا وهيب، عن عبد اهللا بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي :  حدثنا معلى بن أسد- 1457



  :اهللا عنهما
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقت ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشأم اجلحفة، وألهل جند قرن 

ألهلهن، ولكل آت أتى عليهن من غريهم، ممن أراد احلج والعمرة، املنازل، وألهل اليمن يلملم، هن 
  .فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حىت أهل مكة من مكة

  ]1452:ر[

  .ذات عرق ألهل العراق:  باب- 13

حدثنا عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر : حدثنا عبد اهللا بن منري:  حدثين علي بن مسلم- 1458
  :رضي اهللا عنهما قال

يا أمري املؤمنني، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حد ألهل :  ملا فتح هذان املصران، أتوا عمر، فقالوا
فانظروا حذوها من طريقكم، فحد : قال. جند قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا

  .هلم ذات عرق
  : عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهماأخربنا مالك، عن نافع،:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1459

وكان عبد اهللا ابن عمر رضي .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي احلليفة فصلى ا
  .اهللا عنهما يفعل ذلك

  ]1460:ر[

  .خروج النيب صلى اهللا عليه وسلم على طريق الشجرة:  باب- 14

أنس بن عياض، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن عبد اهللا بن حدثنا :  حدثنا إبراهيم بن املنذر- 1460
  :عمر رضي اهللا عنهما

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان خيرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق املعرس، وأن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خرج إىل مكة يصلي يف مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي 

  .الوادي، وبات حىت يصبحاحلليفة، ببطن 
  ]1459: ، وانظر1705[

  ).العقيق واد مبارك: (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 15

حدثين : حدثنا األوزاعي قال: حدثنا الوليد، وبشر بن بكر التنيسي قاال:  حدثنا احلميدي-  1461
  :أنه مسع ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول: حدثين عكرمة: حيىي قال



أتاين الليلة : (مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم بوادي العقيق يقول:  مسع عمر رضي اهللا عنه يقول إنه
  ).عمرة يف حجة: صل يف هذا الوادي املبارك، وقل: آت من ريب فقال

]2212 ،6911[  
حدثين سامل : حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثنا فضيل بن سليمان:  حدثنا حممد بن أيب بكر-  1462
  بد اهللا، عن أبيه رضي اهللا عنه،بن ع

إنك : أنه رؤي وهو يف معرس بذي احلليفة، ببطن الوادي، قيل له:  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقد أناخ بنا سامل، يتوخى باملناخ الذي كان عبد اهللا ينيخ، يتحرى معرس رسول اهللا . ببطحاء مباركة

  .ببطن الوادي، بينهم وبني الطريق، وسط من ذلكصلى اهللا عليه وسلم، وهو أسفل من املسجد الذي 
]2211 ،6913[  

  .غسل اخللوق ثالث مرات من الثياب:  باب- 16

أن يعلى قال : أن صفوان بن يعلى أخربه: أخربين عطاء: أخربنا ابن جريج:  قال أبو عاصم- 1463
  :لعمر رضي اهللا عنه

فبينما النيب صلى اهللا عليه وسلم باجلعرانة، ومعه : قال.  أرين النيب صلى اهللا عليه وسلم حني يوحى إليه
يا رسول اهللا، كيف ترى يف رجل أحرم بعمرة، وهو متضمخ : نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال

بطيب؟ فسكت النيب صلى اهللا عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي اهللا عنه إىل يعلى، 
 وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه، فإذا رسول اهللا صلى فجاء يعلى، وعلى رسول اهللا صلى اهللا عليه

فأيت بالرجل، ). أين الذي سأل عن العمرة: (اهللا عليه وسلم حممر الوجه، وهو يغط، مث سري عنه، فقال
اغسل الطيب الذي بك ثالث مرات، وانزع عنك اجلبة، واصنع يف عمرتك كما تصنع يف : (فقال

  .نعم: ، حني أمره أن يغسل ثالث مرات؟ قالأراد اإلنقاء: قلت لعطاء). حجتك
]1697 ،1750 ،4074 ،4700[  

  .الطيب عند اإلحرام، وما يلبس إذا أراد أن حيرم، ويترجل ويدهن:  باب- 17

الزيت : يشم احملرم الرحيان، وينظر يف املرآة، ويتداوى مبا يأكل: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما
وطاف ابن عمر رضي اهللا عنهما وهو حمرم، وقد حزم .  اهلميانيتختم ويلبس: وقال عطاء. والسمن

  .ومل تر عائشة رضي اهللا عنها بالتبان بأسا، للذين يرحلون هودجها. على بطنه بثوب
  :حدثنا سفيان، عن منصور، عن سعيد بن جبري قال:  حدثنا حممد بن يوسف- 1464

حدثين األسود، : ما تصنع بقوله: اهيم، قالفذكرته إلبر.  كان ابن عمر رضي اهللا عنهما يدهن بالزيت



كأين أنظر إيل وبيص الطيب يف مفارق رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
  .وسلم، وهو حمرم

  ]268:ر[
أخربنا مالك، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1465

  : النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالترضي اهللا عنها، زوج
  . كنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلحرامه حني حيرم، وحلله قبل أن يطوف بالبيت

]1667 ،5578 ،5584 ،5586[  

  .من أهل ملبدا:  باب- 18

أخربنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سامل، عن أبيه رضي اهللا :  حدثنا أصبغ- 1466
  :عنه قال

  . مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهل ملبدا
]1474 ،5570 ،5571[  

  .اإلهالل عند مسجد ذي احلليفة:  باب- 19

مسعت ابن : مسعت سامل بن عبد اهللا قال: حدثنا موسى بن عقبة:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1467
: عقبة، عن سامل بن عبد اهللاحدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن موسى بن . عمر رضي اهللا عنهما
  :أنه مسع أباه يقول

  .مسجد ذي احلليفة:  ما أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال من عند املسجد، يعين

  .ما ال يلبس احملرم من الثياب:  باب- 20

: أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  1468
  :جال قالأن ر

ال يلبس القمص، وال : ( يا رسول اهللا، ما يلبس احملرم من الثياب؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
العمائم، وال السراويالت، وال الربانس، وال اخلفاف، إال أحد ال جيد نعلني، فليلبس خفني، وليقطعهما 

  ).أو ورسأسفل من الكعبني، وال تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، 
  ]134:ر[



  .الركوب االرتداف يف احلج:  باب- 21

حدثنا أيب، عن يونس األيلي، عن الزهري، : حدثنا وهب بن جرير:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 1469
  :عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

فة إىل املزدلفة، مث أردف الفضل،  أن أسامة رضي اهللا عنه كان ردف النيب صلى اهللا عليه وسلم، من عر
  .مل يزل النيب صلى اهللا عليه وسلم يليب حىت رمى مجرة العقبة: فكالمها قال: من املزدلفة إىل مىن، قال

]1601 ،1602[  

  .ما يلبس احملرم من الثياب واألردية واألزر:  باب- 22

 تلثم، وال تتربقع، وال تلبس ثوبا ال: ولبست عائشة رضي اهللا عنها الثياب املعصفرة وهي حمرمة، وقالت
ومل تر عائشة بأسا باحللي، والثوب األسود، . ال أرى املعصفر طيبا: وقال جابر. بورس، وال زعفران
  .ال بأس أن يبدل ثيابه: وقال إبراهيم. واملورد، واخلف للمرأة

ى بن عقبة حدثين موس: حدثنا فضيل بن سليمان قال:  حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي- 1470
  :أخربين كريب، عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال: قال

 انطلق النيب صلى اهللا عليه وسلم من املدينة، بعد ما ترجل وادهن، ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه، 
فلم ينه عن شيء من األردية واألزر تلبس، إال املزعفرة اليت تردع على اجللد، فأصبح بذي احلليفة، 

ب راحلته، حىت استوى على البيداء أهل هو وأصحابه، وقلد بدنته، وذلك خلمس بقني من ذي رك
القعدة، فقدم مكة ألربع ليال خلون من ذي احلجة، فطاف بالبيت وسعى بني الصفا واملروة، ومل حيل 
عد من أجل بدنه، ألنه قلدها، مث نزل بأعلى مكة عند احلجون وهو مهل باحلج، ومل يقرب الكعبة ب

طوافه ا حىت رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبني الصفا واملروة، مث يقصروا من 
رؤوسهم، مث حيلوا، وذلك ملن مل يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حالل، والطيب 

  .والثياب
  ]1444:  وانظر-  1644، 1545[

  .من بات بذي احلليفة حىت أصبح:  باب- 23

  .قاله ابن عمر رضي اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]1460:ر[

حدثنا : أخربنا ابن جريج: حدثنا هشام بن يوسف:  حدثين عبد اهللا بن حممد- 1471/1472



  :حممد بن املنكدر، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
كعتني، مث بات حىت أصبح بذي احلليفة،  صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة أربع، وبذي احلليفة ر

  .فلما ركب راحلته واستوت به أهل
حدثنا أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس بن مالك رضي اهللا : حدثنا عبد الوهاب: حدثنا قتيبة) 1472 (
  :عنه

:  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر باملدينة أربعا، وصلى العصر بذي احلليفة ركعتني، قال
  .به بات ا حىت أصبحوأحس
  ]1444، 1039:ر[

  .رفع الصوت باإلهالل:  باب- 24

حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس رضي :  حدثنا سليمان بن حرب-  1473
  :اهللا عنه قال

 صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة الظهر أربعا، والعصر بذي احلليفة ركعتني، ومسعتهم يصرخون 
ما مجيعا.  
  ]1039:ر[

  .التلبية:  باب- 25

  :أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1474
لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد : ( أن تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).والنعمة لك وامللك، ال شريك لك
  ]1466:ر[

حدثنا سفيان، عن األعمش، عن عمارة، عن أيب عطية، عن عائشة :  حدثنا حممد بن يوسف-  1475
  :رضي اهللا عنها قالت

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن : ( إين ألعلم كيف كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يليب
  ).احلمد والنعمة لك

مسعت عائشة : مسعت خيثمة، عن أيب عطية: أخربنا سليمان: وقال شعبة. تابعه أبو معاوية، عن األعمش
  .رضي اهللا عنها



  .التحميد والتسبيح والتكبري، قبل اإلهالل، عند الركوب على الدابة:  باب- 26

حدثنا أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس رضي اهللا : حدثنا وهيب:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 1476
  :عنه قال

عليه وسلم، وحنن معه، باملدينة الظهر أربعا، والعصر بذي احلليفة ركعتني، مث  صلى رسول اهللا صلى اهللا 
بات ا حىت أصبح، مث ركب حىت استوت به على البيداء، محد اهللا وسبح وكرب، مث أهل حبج وعمرة، 

 صلى وحنر النيب: قال. وأهل الناس ما، فلما قدمنا، أمر الناس فحلوا، حىت كان يوم التروية أهلوا باحلج
  .اهللا عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة كبشني أملحني

  .هذا عن أيوب، عن رجل، عن أنس: قال بعضهم: قال أبو عبد اهللا
  ]1039:ر[

  .من أهل حني استوت به راحلته:  باب- 27

بن كيسان، عن نافع، عن ابن عمر أخربين صاحل : أخربنا ابن جريج قال:  حدثنا أبو عاصم- 1477
  :رضي اهللا عنهما قال

  . أهل النيب صلى اهللا عليه وسلم حني استوت به راحلته قائمة
  ]1443:ر[

  .اإلهالل مستقبل القبلة:  باب- 28

كان ابن عمر رضي اهللا : حدثنا أيوب، عن نافع قال: حدثنا عبد الوارث:  وقال أبو معمر- 1478
  :عنهما

اة بذي احلليفة، أمر براحلته فرحلت، مث ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، مث  إذا صلى بالغد
يليب حىت يبلغ احلرم، مث ميسك، حىت إذا جاء ذا طوى بات به حىت يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، 

  .يف الغسل: تابعه إمساعيل، عن أيوب. وزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعل ذلك
  ]1443:  وانظر،1680[

كان ابن عمر رضي اهللا : حدثنا فليح، عن نافع قال:  حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع- 1479
  :عنهما

 إذا أراد اخلروج إىل مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، مث يأيت مسجد ذي احلليفة فيصلي، مث 
  . صلى اهللا عليه وسلم يفعلهكذا رأيت النيب: يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، مث قال



  ]1443:ر[

  .التلبية إذا احندر يف الوادي:  باب- 29

  :حدثين ابن أيب عدي، عن ابن عون، عن جماهد قال:  حدثنا حممد بن املثىن قال- 1480
فقال ابن ). مكتوب بني عينيه كافر: (أنه قال:  كنا عند ابن عباس رضي اهللا عنهما، فذكروا الدجال

  ).كأين أنظر إليه، إذ احندر يف الوادي يليب: أما موسى: (عه، ولكنه قالمل أمس: عباس
  ]6712: ، وانظر5569، 3177[

  .كيف ل احلائض والنفساء:  باب- 30

  .أهل تكلم به، واستهللنا وأهللنا اهلالل، كله من الظهور، واستهل املطر خرج من السحاب
  .ستهالل الصيبوهو من ا/. 3: املائدة/} وما أهل لغري اهللا به{

حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، عن عائشة :  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة-  1481
  :رضي اهللا عنها، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالت

:  خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
فقدمت مكة وأنا ). معه هدي فليهل باحلج مع العمرة، مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعامن كان (

: حائض، ومل أطف بالبيت وال بني الصفا واملروة، فشكوت ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
 ففعلت، فلما قضينا احلج، أرسلين النيب صلى). انقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي باحلج، ودعي العمرة(

: قالت). هذه مكان عمرتك: (اهللا عليه وسلم مع عبد الرمحن بن أيب بكر إىل التنعيم، فاعتمرت، فقال
فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت، وبني الصفا واملروة مث حلوا، مث طافوا طوافا واحدا بعد أن 

  .رجعوا من مىن، وأما الذين مجعوا احلج والعمرة، فإمنا طافوا طوافا واحدا
  ]290:ر[

من أهل يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم كإهالل النيب صلى اهللا عليه :  باب- 31

  .وسلم

  .قاله ابن عمر رضي اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]4096:ر[

  :قال جابر رضي اهللا عنه:  حدثنا املكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، قال عطاء- 1482
  .وذكر قول سراقة. عليه وسلم عليا رضي اهللا عنه أن يقيم على إحرامه أمر النيب صلى اهللا 



:  وانظر- 6933، 6803، 4095، 2371، 1693، 1568، 1495، 1493[
1035[  
مسعت : حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا عبد الصمد:  حدثنا احلسن بن علي اخلالل اهلذيل- 1483

  :قالمروان األصفر، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 
مبا أهل به : قال). مبا أهللت: ( قدم علي رضي اهللا عنه، على النيب صلى اهللا عليه وسلم من اليمن، فقال

  ).لوال أن معي اهلدي ألحللت: (النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
هل مبا أ: قال). مبا أهللت يا علي: (قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: وزاد حممد بن بكر، عن ابن جريج
  ).فأهد، وامكث حراما كما أنت: (به النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

]4096[  
حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أيب :  حدثنا حممد بن يوسف- 1484

  :موسى رضي اهللا عنه قال
: قلت). للتمبا أه: ( بعثين النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال

ال، فأمرين فطفت بالبيت : قلت). هل معك من هدي: (أهللت كإهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  .وبالصفا واملروة، مث أمرين فأحللت، فأتيت امرأة من قومي، فمشطتين، أو غسلت رأسي

وأمتوا احلج والعمرة  {:إن نأخذ بكتاب اهللا فإنه يأمرنا بالتمام، قال اهللا: فقدم عمر رضي اهللا عنه، فقال
  .وإن نأخذ بسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم فإنه مل حيل حىت حنر اهلدي. }هللا
]1490 ،1637 ،1701 ،4089 ،4136[  

احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال {: قول اهللا تعاىل:  باب- 32

 قل هي مواقيت يسألونك عن األهلة{/. 197: البقرة/} فسوق وال جدال يف احلج

  /.189: البقرة. /}للناس واحلج

وقال ابن عباس . أشهر احلج شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة: وقال ابن عمر رضي اهللا عنهما
أن حيرم من : وكره عثمان رضي اهللا عنه. من السنة أن ال حيرم باحلج إال يف أشهر احلج: رضي اهللا عنهما
  .خراسان أو كرمان

مسعت القاسم بن : حدثنا أفلح بن محيد: حدثنا أبو بكر احلنفي: حممد بن بشار قال حدثنا -  1485
  :حممد، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

 خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أشهر احلج، وليايل احلج، وحرم احلج، فرتلنا بسرف، 



ب أن جيعلها عمرة فليفعل، ومن من مل يكن منكم معه هدي، فأح: (فخرج إىل أصحابه فقال: قالت
  ).كان معه اهلدي فال

فأما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورجال من : فاآلخذ ا والتارك هلا من أصحابه، قالت: قالت
فدخل علي رسول اهللا : أصحابه، فكانوا أهل قوة، وكان معهم اهلدي، فلم يقدروا على العمرة، قالت

مسعت قولك ألصحابك، فمنعت : قلت). ما يبكيك يا هنتاه: ( فقالصلى اهللا عليه وسلم وأنا أبكي،
فال يضريك، إمنا أنت امرأة من بنات آدم، كتب اهللا : (ال أصلي، قال: قلت). وما شأنك: (العمرة، قال

فخرجنا يف حجته حىت : قالت). عليك ما كتب عليهن، فكوين يف حجتك، فعسى اهللا أن يرزقكيها
مث خرجت معه يف النفر اآلخر، حىت : رجنا من مىن، فأفضت بالبيت، قالتقدمنا مىن، فطهرت، مث خ

اخرج بأختك من احلرم، فلتهل بعمرة، : (نزل احملصب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرمحن بن أيب بكر، فقال
  ).مث افرغا، مث ائتيا ها هنا، فإين أنظركما حىت تأتياين

نعم، : فقلت). هل فرغتم:( مث جئته بسحر، فقالفخرجنا، حىت إذا فرغت، وفرغت من الطواف،: قالت
  .فآذن بالرحيل يف أصحابه، فارحتل الناس فمر متوجها إىل املدينة

  .ضار يضور ضورا، وضر يضر ضرا: ضري من ضار يضري ضريا، ويقال
  ]290:ر[

  .التمتع واإلقران واإلفراد باحلج، وفسخ احلج ملن مل يكن معه هدي:  باب- 33

حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة رضي اهللا : مان حدثنا عث- 1486
  :عنها

 خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وال نرى إال أنه احلج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النيب صلى 
أحللن، اهللا عليه وسلم من مل يكن ساق اهلدي أن حيل، فحل من مل يكن ساق اهلدي، ونساؤه مل يسقن ف

يا رسول اهللا، : فحضت، فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة احلصبة، قالت: قالت عائشة رضي اهللا عنها
اذهيب : (ال، قال: قلت). وما طفت ليايل قدمنا مكة: (يرجع الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا حبجة؟ قال

  ).مع أخيك إىل التنعيم، فأهلي بعمرة، مث موعدك كذا وكذا
بلى، : قلت: قالت). عقرى حلقى، وأما طفت يوم النحر: (ا أرين إال حابستهم، قالم: قالت صفية

فلقيين النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو مصعد من : قالت عائشة رضي اهللا عنها). ال بأس انفري: (قال
  .مكة وأنا منهبطة عليها، أو وأنا مصعدة وهو منهبط منها

  ]290:ر[



أخربنا مالك، عن أيب األسود، حممد بن عبد الرمحن بن نوفل، :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1487
  :عن عروة بن الزبري، عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت

 خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل حبجة 
 وسلم باحلج، فأما من أهل باحلج، أو مجع وعمرة، ومنا من أهل باحلج، وأهل رسول اهللا صلى اهللا عليه

  .احلج والعمرة، مل حيلوا حىت كان ويوم النحر
  ]290:ر[

حدثنا شعبة، عن احلكم، عن علي بن حسني، عن : حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار-  1488
  :مروان بن احلكم قال

بينهما، فلما رأى علي أهل  شهدت عثمان وعليا رضي اهللا عنهما، وعثمان ينهى عن املتعة، وأن جيمع 
  .ما كنت ألدع سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم لقول أحد: لبيك بعمرة وحجة، قال: ما
]1494[  

حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي : حدثنا وهيب:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 1489
  :اهللا عنهما قال

جور يف األرض، وجيعلون احملرم صفرا، ويقولون إذا  كانوا يرون أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الف
قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه . برا الدبر، وعفا األثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة ملن اعتمر

يا رسول اهللا، أي : صبيحة رابعة مهلني باحلج، فأمرهم أن جيعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا
  ).حل كله: (احلل؟ قال

]3620[  
حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن : حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن املثىن- 1490

  :شهاب، عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال
  . قدمت على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمرين باحلل

  ]1484:ر[
ن نافع، عن أخربنا مالك، ع: وحدثنا عبد اهللا بن يوسف. حدثين مالك:  حدثنا إمساعيل قال- 1491

  :ابن عمر، عن حفصة رضي اهللا عنهم، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، أا قالت
إين لبدت رأسي، وقلدت : ( يا رسول اهللا، ما شأن الناس حلوا بعمرة، ومل حتلل أنت من عمرتك؟ قال

  ).هديي، فال أحل حىت أحنر
]1610 ،1638 ،4137 ،5572[  



  :ربنا أبو مجرة، نصر بن عمران الضبعي، قالأخ: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 1492
: كأن رجال يقول يل:  متتعت، فنهاين ناس، فسألت ابن عباس رضي اهللا عنهما، فأمرين، فرأيت يف املنام

أقم : سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال يل: حج مربور، وعمرة متقبلة، فأخربت ابن عباس، فقال
  .مل؟ فقال للرؤيا اليت رأيت: فقلت:  شعبةعندي فأجعل لك سهما من مايل، قال

]1603[  
  :قال: حدثنا أبو شهاب:  حدثنا أبو نعيم- 1493

تصري اآلن :  قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثالثة أيام، فقال يل أناس من أهل مكة
أنه حج مع : نهماحدثين جابر بن عبد اهللا رضي اهللا ع: حجتك مكية، فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال

أحلوا من إحرامكم، : (النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا باحلج مفردا، فقال هلم
بطواف البيت وبني الصفا واملروة، وقصروا، مث أقيموا حالال، حىت إذا كان يوم التروية فأهلوا باحلج، 

افعلوا ما أمرتكم، : (متعة، وقد مسينا احلج؟ فقالكيف جنعلها : فقالوا). واجعلوا اليت قدمتم ا متعة
  .ففعلوا). فلوال أين سقت اهلدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن ال حيل مين حرام حىت يبلغ اهلدي حمله

  ]1482:ر[
حدثنا حجاج بن حممد األعور، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن :  حدثنا قتيبة بن سعيد- 1494

  :سعيد بن املسيب قال
ما تريد أن تنهى عن أمر : تلف علي وعثمان رضي اهللا عنهما، ومها بعسفان، يف املتعة، فقال علي اخ

  .فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي أهل ما مجيعا
  ]1488:ر[

  .من لىب باحلج ومساه:  باب- 34

حدثنا جابر بن : ولمسعت جماهدا يق: حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب قال:  حدثنا مسدد- 1495
  :عبد اهللا رضي اهللا عنهما

لبيك اللهم لبيك باحلج، فأمرنا رسول اهللا صلى :  قدمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن نقول
  .اهللا عليه وسلم فجعلناها عمرة

  ]1482:ر[

  .التمتع:  باب- 35

مطرف، عن عمران رضي اهللا حدثين : حدثنا مهام، عن قتادة قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 1496



  :عنه قال
  . متتعنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فرتل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء

]4246[  

  .}ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام{: قول اهللا تعاىل:  باب- 36

مان بن غياث، عن حدثنا عث: حدثنا أبو معشر:  وقال أبو كامل فضيل بن حسني البصري- 1497
  :عكرمة، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

أهل املهاجرون واألنصار وأزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة :  أنه سئل عن متعة احلج؟ فقال
اجعلوا إهاللكم باحلج عمرة، إال : (الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

من قلد اهلدي فإنه : (فنا بالبيت وبالصفا واملروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقالط). من قلد اهلدي
مث أمرنا عشية التروية أن ل باحلج، فإذا فرغنا من املناسك، جئنا فطفنا ). ال حيل له حىت يبلغ اهلدي حمله

ما استيسر من اهلدي فمن مل ف{: بالبيت وبالصفا واملرة، فقد مت حجنا وعلينا اهلدي، كما قال اهللا تعاىل
إىل أمصاركم، الشاة جتزي، فجمعوا نسكني يف عام، : }جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم

بني احلج والعمرة، فإن اهللا تعاىل أنزله يف كتابه، وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، وأباحه للناس غري أهل 
  .}اضري املسجد احلرامذلك ملن مل يكن أهله ح{: مكة، قال اهللا

شوال وذو القعدة وذو احلجة، فمن متتع يف هذه األشهر، فعليه دم أو : وأشهر احلج اليت ذكر اهللا تعاىل
  .صوم، والرفث اجلماع، والفسوق املعاصي، واجلدال املراء

  .االغتسال عند دخول مكة:  باب- 37

  :أيوب، عن نافع قالأخربنا : حدثنا ابن علية:  حدثين يعقوب بن إبراهيم- 1498
 كان ابن عمر رضي اهللا عنهما، إذا دخل أدىن احلرم أمسك عن التلبية، مث يبيت بذي طوى، مث يصلي به 

  .الصبح ويغتسل، وحيدث أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يفعل ذلك
  ]1443: ، وانظر1680، 1499[

  .دخول مكة ارا أو ليال:  باب- 38

عليه وسلم بذي طوى حىت أصبح، مث دخل مكة، وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما بات النيب صلى اهللا 
  .يفعله

حدثين نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما : حدثنا حيىي، عن عبيد اهللا قال:  حدثنا مسدد- 1499



  :قال
 بات النيب صلى اهللا عليه وسلم بذي طوى حىت أصبح، مث دخل مكة، وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما 

  .فعلهي
  ]1498:ر[

  .من أين يدخل مكة:  باب- 39

حدثين مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي : حدثين معن قال: حدثنا إبراهيم بن املنذر قال: 1500
  :اهللا عنهما قال

  . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخل من الثنية العليا، وخيرج من الثنية السفلى
]1501[  

  . مكةمن أين خيرج من:  باب- 40

حدثنا حيىي، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر رضي :  حدثنا مسدد بن مسرهد البصري- 1501
  :اهللا عنهما

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا اليت بالبطحاء، وخيرج من الثنية 
  .السفلى

مسعت حيىي : مسعت حيىي بن معني يقول: أبو عبد اهللاهو مسدد كامسه، قال : كان يقال: قال أبو عبد اهللا
لو أن مسددا أتيته يف بيته فحدثته الستحق ذلك، وما أبايل، كتيب كانت عندي أو عند : بن سعيد يقول

  .مسدد
  ]1500:ر[

حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن :  حدثنا احلميدي وحممد بن املثىن قاال-  1502/1504
  :ئشة رضي اهللا عنهاعروة، عن أبيه، عن عا

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا جاء إىل مكة، دخل من أعالها، وخرج من أسفلها
حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن : حدثنا أبو أسامة:  حدثنا حممود بن غيالن املروزي- ) 1503(

  :عائشة رضي اهللا عنها
  . من أعلى مكة- وخرج من كدا - أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء 

: أخربنا عمرو، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها: حدثنا ابن وهب: حدثنا أمحد
وكان عروة يدخل من : قال هشام.  أعلى مكة-أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء 



  .نت أقرما إىل مرتلهكلتيهما من كداء وكدا، وأكثر ما يدخل من كدا، وكا
  :حدثنا حامت، عن هشام، عن عروة:  حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب-) 1504 (

وكان عروة أكثر ما يدخل من .  دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح من كداء، من أعلى مكة
  .كدا، وكان أقرما إىل مرتله

ل النيب صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح من دخ: حدثنا هشام، عن أبيه: حدثنا وهيب: حدثنا موسى
  .وكان عروة يدخل منهما كليهما، وأكثر ما يدخل من كدا، أقرما إىل مرتله. كداء

  .كداء وكدا موضعان: قال أبو عبد اهللا
]4039 ،4040[  

  .فضل مكة وبنياا:  باب- 41

 إبراهيم مصلى وعهدنا إىل إبراهيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واختذوا من مقام{: وقوله تعاىل
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا . وإمساعيل أن طهرا بييت للطائفني والعاكفني والركع السجود

وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باهللا واليوم اآلخر قال ومن كفر فأمتعه قليال مث أضطره إىل عذاب 
. يم القواعد من البيت وإمساعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليموإذ يرفع إبراه. النار وبئس املصري

ربنا واجعلما مسلمني لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب 
  /.128 - 126: البقرة. /}الرحيم

ين عمرو بن أخرب: أخربين ابن جريج قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عبد اهللا بن حممد: 1505
  :مسعت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال: دينار قال

 ملا بنيت الكعبة، ذهب النيب صلى اهللا عليه وسلم وعباس ينقالن احلجارة، فقال العباس للنيب صلى اهللا 
أرين : (اجعل إزارك على رقبتك، فخر إىل األرض، وطمحت عيناه إىل السماء، فقال: عليه وسلم
  .ه عليهفشد). إزاري
  ]357:ر[

أن : حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سامل بن عبد اهللا: 1506/1509
أخرب عبد اهللا بن عمر، عن عائشة رضي اهللا عنهم، زوج النيب صلى اهللا : عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر

  :عليه وسلم
 قومك ملا بنوا الكعبة، اقتصروا عن قواعد أمل تري أن: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلا

). لوال حدثان قومك بالكفر لفعلت: (يا رسول اهللا، أال تردها على قواعد إبراهيم، قال: فقلت). إبراهيم



لئن كانت عائشة رضي اهللا عنها مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال عبد اهللا رضي اهللا عنه
اهللا عليه وسلم ترك استالم الركنني اللذين يليان احلجر، إال أن البيت مل وسلم، ما أرى رسول اهللا صلى 

  .يتمم على قواعد إبراهيم
حدثنا أشعث، عن األسود بن يزيد، عن عائشة : حدثنا أبو األحوص:  حدثنا مسدد- ) 1507 (

  :رضي اهللا عنها قالت
فما هلم مل يدخلوه يف : قلت). عمن: ( سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اجلدر، أمن البيت هو؟ قال

فعل ذلك قومك، : (فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: قلت). إن قومك قصرت م النفقة: (البيت؟ قال
ليدخلوا من شاؤوا ومينعوا من شاؤوا، ولوال أن قومك حديث عهدهم باجلاهلية، فأخاف أن تنكر 

  ).قلوم، أن أدخل اجلدر يف البيت، وأن ألصق بابه باألرض
حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا :  حدثنا عبيد بن إمساعيل-) 1508 (

  :عنها قالت
لوال حداثة قومك بالكفر، لنقضت البيت، مث لبنيته على أساس : ( قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).إبراهيم عليه السالم، فإن قريشا استقصرت بناءه، وجعلت له خلفا
  .خلفا، يعين بابا: حدثنا هشام: ل أبو معاويةقا
حدثنا يزيد بن رومان، عن : حدثنا جرير بن حازم: حدثنا يزيد:  حدثنا بيان بن عمرو-) 1509 (

  :عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها
يا عائشة، لوال أن قومك حديث عهد جباهلية، ألمرت بالبيت : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا

، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته باألرض، وجعلت له بابني بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به فهدم
  ).أساس إبراهيم

وشهدت ابن الزبري حني هدمه وبناه، : قال يزيد. فذلك الذي محل ابن الزبري رضي اهللا عنهما على هدمه
أين : فقلت له: قال جرير. بلوأدخل فيه من احلجر، وقد رأيت أساس إبراهيم، حجارة كأسنمة اإل

فحزرت : ها هنا، قال جرير: أريكه اآلن، فدخلت معه احلجر، فأشار إىل مكان، فقال: موضعه؟ قال
  .من احلجر ستة أذرع أو حنوها

  ]126:ر[

  .فضل احلرم:  باب- 42

 إمنا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من{: وقوله تعاىل



أو مل منكن هلم حرما آمنا جيىب إليه مثرات كل شيء رزقا {: وقوله جل ذكره/. 91: النمل/}املسلمني
  /.57: القصص/} من لدنا ولكن أكثرهم ال يعلمون

حدثنا جرير بن عبد احلميد، عن منصور، عن جماهد، عن طاوس، : حدثنا علي بن عبد اهللا: 1510
  :عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

إن هذا البلد حرمه اهللا، ال يعضد شوكه، وال ينفر : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة قال
  ).صيده، وال يلتقط لقطته إال من عرفها

  ]1284: ، وانظر3017، 2912، 2670، 2631، 1737[

توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس يف مسجد احلرام سواء :  باب- 43

  .خاصة

إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اهللا واملسجد احلرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف {: اىللقوله تع
} معكوفا{. البادي الطاري/: 25: احلج/} فيه والباد ومن يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم

  .حمبوسا/: 25: الفتح/
، عن علي ابن حسني، عن أخربين ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب:  حدثنا أصبغ قال- 1511

  :عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما أنه قال
وكان عقيل ورث ). وهل ترك عقيل من رباع، أو دور: ( يا رسول اهللا، أين ترتل يف دارك مبكة؟ فقال

قيل أبا طالب، هو وطالب، ومل يرثه جعفر وال علي رضي اهللا عنهما شيئا، ألما كانا مسلمني، وكان ع
  .ال يرث املؤمن الكافر: وطالب كافرين، فكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول

إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم {: وكانوا يتأولون قول اهللا تعاىل: قال ابن شهاب
  .اآلية. }يف سبيل اهللا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض

]2893 ،4032[  

  .نزول النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة: ب با- 44

أن أبا : حدثين أبو سلمة: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 1512/1513
  :هريرة رضي اهللا عنه قال

مرتلنا غدا، إن شاء اهللا، خبيف بين كنانة، : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حني أراد قدوم مكة
  ).لكفرحيث تقامسوا على ا



حدثين الزهري، عن أيب سلمة، : حدثنا األوزاعي قال: حدثنا الوليد:  حدثنا احلميدي-) 1513 (
  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

حنن نازلون غدا خبيف بين كنانة، حيث : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم، من الغد يوم النحر، وهو مبىن
 وذلك أن قريشا وكنانة، حتالفت على بين هاشم وبين عبد يعين ذلك احملصب،). تقامسوا على الكفر

. أن ال يناكحوهم وال يبايعوهم، حىت يسلموا إليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم: املطلب، أو بين املطلب
بين هاشم وبين : وقاال: أخربين ابن شهاب: وقال سالمة، عن عقيل وحيىي بن الضحاك، عن األوزاعي

  .بين املطلب أشبه: هللاقال أبو عبد ا. املطلب
]3669 ،4033 ،4034 ،7041[  

  :قول اهللا تعاىل:  باب- 45

رب إن أضللن كثريا من . وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبين وبين أن نعبد األصنام{
 ربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع. الناس فمن تبعين فإنه مين ومن عصاين فإنك غفور رحيم

  /.37 - 35: إبراهيم/اآلية . }عند بيتك احملرم ربنا ليقيموا الصالة فاجعل أفئدة من الناس وي إليهم

  :قول اهللا تعاىل:  باب- 46

جعل اهللا الكعبة البيت احلرام قياما للناس والشهر احلرام واهلدي والقالئد ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم ما {
  /.97: املائدة/} بكل شيء عليميف السموات وما يف األرض وأن اهللا 

حدثنا زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن : حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1514
  املسيب، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،
  ).خيرب الكعبة ذو السويقتني من احلبشة: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

]1519[  
ثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي حد:  حدثنا حيىي بن بكري- 1515
أخربنا حممد بن أيب : أخربين عبد اهللا، هو ابن املبارك، قال: وحدثين حممد بن مقاتل قال. اهللا عنها

  :حفصة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
ستر فيه الكعبة، فلما فرض اهللا رمضان،  كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما ت

  ).من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
]1794 ،1897 ،1898 ،3619 ،4232 ،4234[  

حدثنا إبراهيم، عن احلجاج بن حجاج، عن قتادة، عن عبد اهللا بن : حدثنا أيب:  حدثنا أمحد- 1516



  ة، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه،أيب عتب
  ).ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
). ال تقوم الساعة حىت ال حيج البيت: (وقال عبد الرمحن، عن شعبة قال. تابعه أبان وعمران، عن قتادة

  . سعيدواألول أكثر، مسع قتادة عبد اهللا، وعبد اهللا أبا

  .كسوة الكعبة:  باب- 47

حدثنا واصل األحدب، عن أيب : حدثنا خالد بن احلارث:  حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب- 1517
  :حدثنا سفيان، عن واصل، عن أيب وائل قال: وحدثنا قبيصة. جئت إىل شيبة: وائل قال

لقد : ضي اهللا عنه، فقاللقد جلس هذا الس عمر ر:  جلست مع شيبة على كرسي يف الكعبة، فقال
مها املرآن أقتدي : إن صاحبيك مل يفعال، قال: قلت. مهمت أن ال أدع فيها صفراء وال بيضاء إال قسمته

  .ما
]6847[  

  .هدم الكعبة:  باب- 48

  ).يغزو جيش الكعبة، فيخسف م: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قالت عائشة رضي اهللا عنها
  ]2012:ر[

حدثين ابن أيب : حدثنا عبيد اهللا بن األخنس: حدثنا حيىي بن سعيد: ثنا عمرو بن علي حد- 1518
  مليكة، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما،
  ).كأين به أسود أفحج، يقلعها حجرا حجرا: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

أن : بن املسيبحدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد :  حدثنا حيىي بن بكري-  1519
  :أبا هريرة رضي اهللا عنه قال

  ).خيرب الكعبة ذو السويقتني من احلبشة: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ]1514:ر[

  .ما ذكر يف احلجر األسود:  باب- 49

أخربنا سفيان، عن األعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن :  حدثنا حممد بن كثري- 1520
  :عنهعمر رضي اهللا 

إين أعلم أنك حجر، ال تضر وال تنفع، ولوال أين رأيت النيب :  أنه جاء إىل احلجر األسود فقبله، فقال



  .صلى اهللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك
]1528 ،1532[  

  .إغالق البيت، ويصلي يف أي نواحي البيت شاء:  باب- 50

  : سامل، عن أبيه أنه قالحدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 1521
 دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البيت، هو وأسامة بن زيد وبالل وعثمان بن طلحة، فأغلقوا 

هل صلى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه : عليهم، فلما فتحوا، كنت أول من وجل، فلقيت بالال، فسألته
  .نعم، بني العمودين اليمانيني: وسلم؟ قال

  ]388:ر[

  .الصالة يف الكعبة: باب - 51

أخربنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي : أخربنا عبد اهللا:  حدثنا أمحد بن حممد- 1522
  :اهللا عنهما

 أنه كان إذا دخل الكعبة، مشى قبل الوجه حني يدخل، وجيعل الباب قبل الظهر، ميشي حىت يكون بينه 
أن رسول : أذرع، فيصلي، يتوخى املكان الذي أخربه باللوبني اجلدار الذي قبل وجهه قريبا من ثالثة 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي يف أي نواحي البيت شاء
  ]388:ر[

  .من مل يدخل الكعبة:  باب- 52

  .وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما حيج كثريا وال يدخل
حدثنا إمساعيل بن أيب خالد، عن عبد اهللا بن أيب : حدثنا خالد بن عبد اهللا:  حدثنا مسدد- 1523
  :أوىف قال

 اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فطاف بالبيت، وصلى خلف املقام ركعتني، ومعه من يستره من 
  .ال: أدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكعبة؟ قال: الناس، فقال له رجل

]1699 ،3608 ،3952 ،4008[  

  . من كرب يف نواحي الكعبة: باب- 53

حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي اهللا : حدثنا أيوب: حدثنا عبد الوارث:  حدثنا أبو معمر- 1524
  :عنهما قال



 إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم، أىب أن يدخل البيت وفيه اآلهلة، فأمر ا فأخرجت، 
قاتلهم اهللا، : (زالم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفأخرجوا صورة إبراهيم وإمساعيل يف أيديهما اآل
  .فدخل البيت، فكرب يف نواحيه، ومل يصل فيه). أما واهللا قد علموا أما مل يستقسما ا قط

]3173 ،3174 ،4037[  

  .كيف كان بدء الرمل:  باب- 54

يد ابن جبري، عن حدثنا محاد، هو ابن زيد، عن أيوب، عن سع:  حدثنا سليمان بن حرب- 1525
  :ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

إنه يقدم عليكم وقد وهنهم محى :  قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، فقال املشركون
يثرب، فأمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يرملوا األشواط الثالثة، وأن ميشوا ما بني الركنني، ومل مينعه 

  .شواط كلها إال اإلبقاء عليهمأن يأمرهم أن يرملوا األ
  ]1566: ، وانظر4009[

  .استالم احلجر األسود حني يقدم مكة أول ما يطوف، ويرمل ثالثا:  باب- 55

أخربين ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سامل، عن أبيه :  حدثنا أصبغ بن الفرج-  1526
  :رضي اهللا عنه قال

خيب :  يقدم مكة، إذا استلم الركن األسود، أول ما يطوف رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني
  .ثالثة أطواف من السبع

]1527 ،1537 ،1538 ،1562[  

  .الرمل يف احلج والعمرة:  باب- 56

حدثنا فليح، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا : حدثنا سريج بن النعمان:  حدثين حممد-  1527
  :عنهما قال

حدثين : تابعه الليث قال.  ثالثة أشواط، ومشى أربعة، يف احلج والعمرة سعى النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .كثري بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ]1526:ر[
  :أخربين زيد بن أسلم، عن أبيه: أخربنا حممد بن جعفر قال:  حدثنا سعيد بن أيب مرمي- 1528

أما واهللا، إين ألعلم أنك حجر، ال تضر وال تنفع، ولوال :  رضي اهللا عنه قال للركن أن عمر بن اخلطاب



فما لنا وللرمل، إمنا كنا : أين رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم استلمك ما استلمتك، فاستلمه، مث قال
  . حنب أن نتركهشيء صنعه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فال: راءينا به املشركني، وقد أهلكهم اهللا، مث قال

  ]1520:ر[
  :حدثنا حيىي، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال:  حدثنا مسدد- 1529

  . ما تركت استالم هذين الركنني، يف شدة وال رخاء، منذ رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يستلمهما
  .ميشي ليكون أيسر الستالمهإمنا كان : أكان ابن عمر ميشي بني الركنني؟ قال: قلت لنافع

  ]164: ، وانظر1533، 1531[

  .استالم الركن باحملجن:  باب- 57

أخربين يونس، عن ابن : حدثنا ابن وهب قال:  حدثنا أمحد بن صاحل وحيىي بن سليمان قاال- 1530
  :شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

تابعه الدراوردي، . يه وسلم يف حجة الوداع على بعري، يستلم الركن مبحجن طاف النيب صلى اهللا عل
  .عن ابن أخي الزهري، عن عمه

]1534 ،1535 ،1551 ،4987[  

  .من مل يستلم إال الركنني اليمانيني:  باب- 58

  :أخربين عمرو بن دينار، عن أيب الشعثاء أنه قال: أخربنا ابن جريج: وقال حممد بن بكر
إنه ال : وكان معاوية يستلم األركان، فقال له ابن عباس رضي اهللا عنهما. شيئا من البيت؟ ومن يتقي 

وكان ابن الزبري رضي اهللا عنهما يستلمهن . ليس شيء من البيت مهجور: يستلم هذان الركنان، فقال
  .كلهن

رضي اهللا حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن سامل بن عبد اهللا، عن أبيه :  حدثنا أبو الوليد- 1531
  :عنهما قال

  . مل أر النيب صلى اهللا عليه وسلم يستلم من البيت إال الركنني اليمانيني
  ]1529:ر[

  .تقبيل احلجر:  باب- 59

أخربنا زيد بن أسلم، عن أبيه، : أخربنا ورقاء: حدثنا يزيد بن هارون:  حدثنا أمحد بن سنان- 1532
  :قال



لوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حلجر، وقال رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قبل ا
  .قبلك ما قبلتك

  ]1520:ر[
  :حدثنا محاد، عن الزبري بن عريب قال:  حدثنا مسدد- 1533

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  سأل رجل ابن عمر رضي اهللا عنهما عن استالم احلجر، فقال
اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول : زمحت، أرأيت إن غلبت؟ قالأرأيت إن : قلت: قال. يستلمه ويقبله

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستلمه ويقبله
  ]1529:ر[

  .من أشار إىل الركن إذا أتى عليه:  باب- 60

حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي : حدثنا عبد الوهاب:  حدثنا حممد بن املثىن- 1534
  :اهللا عنهما قال
  . صلى اهللا عليه وسلم بالبيت على بعري، كلما أتى على الركن أشار إليه طاف النيب

  ]1530:ر[

  .التكبري عند الركن:  باب- 61

حدثنا خالد احلذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس : حدثنا خالد بن عبد اهللا:  حدثنا مسدد- 1535
  :رضي اهللا عنهما قال

. كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكرب طاف النيب صلى اهللا عليه وسلم بالبيت على بعري، 
  .تابعه إبراهيم بن طهمان، عن خالد احلذاء

  ]1530:ر[

من طاف بالبيت إذا قدم مكة، قبل أن يرجع إىل بيته، مث صلى ركعتني، مث :  باب- 62

  .خرج إىل الصفا

: ت لعروة، قالذكر: أخربين عمرو، عن حممد بن عبد الرمحن: عن ابن وهب:  حدثنا أصبغ- 1536
  :فأخربتين عائشة رضي اهللا عنها

مث .  أنه توضأ، مث طاف، مث مل تكن عمرة-  حني قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم - أن أول شيء بدأ به 
مث حججت مع أيب الزبري رضي اهللا عنه، فأول شيء بدأ به . حج أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما مثله



أا أهلت هي وأختها والزبري، وفالن : نصار يفعلونه، وقد أخربتين أميمث رأيت املهاجرين واأل. الطواف
  .وفالن، بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا

]1560[  
حدثنا موسى بن عقبة، عن : حدثنا أبو ضمرة أنس:  حدثنا إبراهيم بن املنذر- 1537/1538

  :نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما
يه وسلم كان إذا طاف، يف احلج أو العمرة، أول ما يقدم سعى ثالثة أطواف،  أن رسول اهللا صلى اهللا عل

  .ومشى أربعة، مث سجد سجدتني، مث يطوف بني الصفا واملروة
حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر :  حدثنا إبراهيم بن املنذر- ) 1538 (

  :رضي اهللا عنهما
كان إذا طاف بالبيت الطواف األول، خيب ثالثة أطواف، وميشي أربعة،  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .وأنه كان يسعى بطن املسيل، إذا طاف بني الصفا واملروة
  ]1526:ر[

  .طواف النساء مع الرجال:  باب- 63

  :أخربين عطاء: ابن جريج أخربنا قال: حدثنا أبو عاصم قال:  وقال عمرو بن علي- 1539
كيف مينعهن، وقد طاف نساء النيب صلى اهللا عليه : نساء الطواف مع الرجال، قال إذ منع ابن هشام ال

: قلت. إي لعمري، لقد أدركته بعد احلجاب: أبعد احلجاب أو قبل؟ قال: وسلم مع الرجال؟ قلت
مل يكن خيالطن، كانت عائشة رضي اهللا عنها تطوف حجرة من الرجال، ال : كيف خيالطن الرجال؟ قال

عنك، وأبت، وكن خيرجن متنكرات بالليل، : انطلقي نستلم يا أم املؤمنني، قالت: الت امرأةختالطهم، فق
  .فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت، قمن حىت يدخلن، وأخرج الرجال

هي يف قبة : وما حجاا؟ قال: وكنت آيت عائشة أنا وعبيد بن عمري، وهي جماورة يف جوف ثبري، قلت
  .غشاء، وما بيننا وبينها غري ذلك، ورأيت عليها درعا مورداتركية، هلا 
حدثنا مالك، عن حممد بن عبد الرمحن بن نوفل، عن عروة بن الزبري، عن :  حدثنا إمساعيل-  1540

  :زينب بنت أيب سلمة، عن أم سلمة رضي اهللا عنها، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالت
). طويف من وراء الناس وأنت راكبة: (ه وسلم أين أشتكي، فقال شكوت إىل رسول اهللا صلى اهللا علي

وكتاب . والطور{: فطفت، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حينئذ يصلي إىل جنب البيت، وهو يقرأ
  .}مسطور



  ]452:ر[

  .الكالم يف الطواف:  باب- 64

ربين سليمان أخ: أن ابن جريج أخربهم قال: حدثنا هشام:  حدثنا إبراهيم بن موسى-  1541
  :أن طاوسا أخربه، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما: األحول

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان، ربط يده إىل إنسان، بسري أو خبيط أو 
  ).قده بيده: (بشيء غري ذلك، فقطعه النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده، مث قال

]1542 ،6324 ،6325[  

  .إذا رأى سريا أو شيئا يكره يف الطواف قطعه:  باب- 65

 حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان األحول، عن طاوس، عن ابن عباس رضي -  1542
  :اهللا عنهما

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال يطوف بالكعبة، بزمام أو غريه، فقطعه
  ]1541:ر[

  .مشركال يطوف بالبيت عريان، وال حيج :  باب- 66

حدثين محيد بن عبد : قال ابن شهاب: قال يونس: حدثنا الليث:  حدثنا حيىي بن بكري-  1543
  :أن أبا هريرة أخربه: الرمحن

 يف احلجة اليت أمره عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل - أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه، بعثه 
أال، ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت : اس يوم النحر، يف رهط يؤذن يف الن-حجة الوداع 

  .عريان
  ]362:ر[

  .إذا وقف يف الطواف:  باب- 67

ويذكر . إذا سلم يرجع إىل حيث قطع عليه: وقال عطاء، فيمن يطوف فتقام الصالة، أو يدفع عن مكانه
  .حنوه عن ابن عمر وعبد الرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنهم

  .صلى اهللا عليه وسلم لسبوعه ركعتنيصلى النيب :  باب- 68

قلت : وقال إمساعيل بن أمية. كان ابن عمر رضي اهللا عنهما يصلي لكل سبوع ركعتني: وقال نافع



السنة أفضل، مل يطف النيب صلى اهللا : جتزئه املكتوبة من ركعيت الطواف؟ فقال: إن عطاء يقول: للزهري
  .عليه وسلم سبوعا قط إال صلى ركعتني

  :حدثنا سفيان، عن عمرو: حدثنا قتيبة بن سعيد - 1544
أيقع الرجل على امرأته يف العمرة، قبل أن يطوف بني الصفا واملروة؟ :  وسألنا ابن عمر رضي اهللا عنهما

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعا، مث صلى خلف املقام ركعتني، وطاف : قال
  .} كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنةلقد{: بني الصفا واملروة، وقال

ال يقرب الرجل امرأته حىت يطوف بني الصفا : وسألت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما، فقال: قال
  .واملروة
  ]387:ر[

من مل يقرب الكعبة، ومل يطف حىت خيرج إىل عرفة، ويرجع بعد الطواف :  باب- 69

  .األول

أخربين كريب، عن عبد اهللا : حدثنا موسى بن عقبة:  فضيلحدثنا:  حدثنا حممد بن أيب بكر- 1545
  :بن عباس رضي اهللا عنهما قال

 قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة، فطاف وسعى بني الصفا واملروة، ومل يقرب الكعبة بعد طوافه ا 
  .حىت رجع من عرفة

  ]1470:ر[

  .من صلى ركعيت الطواف خارجا من املسجد:  باب- 70

  .رضي اهللا عنه خارجا من احلرموصلى عمر 
أخربنا مالك، عن حممد بن عبد الرمحن، عن عروة، عن زينب، :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  1546

: وحدثين حممد ابن حرب. شكوت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أم سلمة رضي اهللا عنها
 عروة، عن أم سلمة رضي اهللا عنها، حدثنا أبو مروان، حيىي بن أيب زكرياء الغساين، عن هشام، عن

  :زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، وهو مبكة، وأراد اخلروج، ومل تكن أم سلمة طافت بالبيت، 

إذا أقيمت صالة الصبح فطويف على بعريك : (وأرادت اخلروج، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ففعلت ذلك، فلم تصل حىت خرجت). ونوالناس يصل



  ]452:ر[

  .من صلى ركعيت الطواف خلف املقام:  باب- 71

مسعت ابن عمر رضي اهللا عنهما : حدثنا عمرو بن دينار قال: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 1547
  :يقول

الصفا،  قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف املقام ركعتني، مث خرج إىل 
  .}لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة{: وقد قال اهللا تعاىل

  ]387:ر[

  .الطواف بعد الصبح والعصر:  باب- 72

وطاف عمر بعد الصبح، . وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما يصلي ركعيت الطواف مامل تطلع الشمس
  .فركب حىت صلى الركعتني بذي طوى

حدثنا يزيد بن زريع، عن حبيب، عن عطاء، عن عروة، :  حدثنا احلسن بن عمر البصري- 1548
  :عن عائشة رضي اهللا عنها

 أن ناسا طافوا بالبيت بعد صالة الصبح، مث قعدوا إىل املذكر، حىت إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، 
  .قعدوا، حىت إذا كانت الساعة اليت تكره فيها الصالة، قاموا يصلون: فقالت عائشة رضي اهللا عنها

أن عبد اهللا : حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع: حدثنا أبو ضمرة:  حدثنا إبراهيم بن املنذر- 1549
  :رضي اهللا عنه قال

  .عند طلوع الشمس، وعند غروا:  مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن الصالة
  ]558:ر[

عبد العزيز بن رفيع حدثين : حدثنا عبيدة بن محيد:  حدثين احلسن بن حممد، هو الزعفراين- 1550
  :قال

ورأيت : قال عبد العزيز.  رأيت عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما يطوف بعد الفجر، ويصلي ركعتني
أن النيب صلى اهللا : عبد اهللا بن الزبري يصلي ركعتني بعد العصر، وخيرب أن عائشة رضي اهللا عنها حدثته

  .عليه وسلم مل يدخل بيتها إال صالمها
  ]565:ر[



  .املريض يطوف راكبا:  باب- 73

حدثنا خالد، عن خالد احلذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي :  حدثين إسحق الواسطي- 1551
  :اهللا عنهما

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طاف بالبيت، وهو على بعري، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء 
  .يف يده، وكرب

  ]1530:ر[
حدثنا مالك، عن حممد بن عبد الرمحن بن نوفل، عن عروة، عن : هللا بن مسلمة حدثنا عبد ا- 1552

  :زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت
). طويف من وراء الناس وأنت راكبة: ( شكوت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين أشتكي، فقال

  .وكتاب مسطور. لبيت، وهو يقرأ بالطورفطفت ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي إىل جنب ا
  ]452:ر[

  .سقاية احلاج:  باب- 74

حدثنا عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر : حدثنا أبو ضمرة:  حدثنا عبد اهللا بن أيب األسود-  1553
  :رضي اهللا عنهما قال

 مبكة، ليايل مىن، أن يبيت:  استأذن العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .من أجل سقايته، فأذن له

]1656 ،1658[  
  :حدثنا خالد، عن خالد احلذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما:  حدثنا إسحق- 1554

يا فضل، اذهب إىل أمك، :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء إىل السقاية فاستسقى، فقال العباس
يا رسول اهللا، إم : قال). اسقين: (فقال. عليه وسلم بشراب من عندهافأت رسول اهللا صلى اهللا 

: فشرب منه، مث أتى زمزم، وهم يسقون ويعملون فيها، فقال). اسقين: (قال. جيعلون أيديهم فيه
: يعين). لوال أن تغلبوا لرتلت، حىت أضع احلبل على هذه: (مث قال). اعملوا، فإنكم على عمل صاحل(

  .ىل عاتقهعاتقه، وأشار إ

  .ما جاء يف زمزم:  باب- 75

كان أبو ذر : قال أنس بن مالك: أخربنا يونس، عن الزهري: أخربنا عبد اهللا:  وقال عبدان- 1555



  :رضي اهللا عنه حيدث
فرج سقفي وأنا مبكة، فرتل جربيل عليه السالم، ففرج : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

مث جاء بطست من ذهب، ممتلئ حكمة وإميانا، فأفرغها يف صدري مث صدري، مث غسله مباء زمزم، 
: من هذا؟ قال: افتح، قال: أطبقه، مث أخذ بيدي فعرج إىل السماء الدنيا، قال جربيل خلازن السماء الدنيا

  ).جربيل
  ]342:ر[

 أن ابن عباس رضي: أخربنا الفزاري، عن عاصم، عن الشعيب:  حدثنا حممد، هو ابن سالم- 1556
  :اهللا عنه حدثه قال

ما : فحلف عكرمة: قال عاصم.  سقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من زمزم، فشرب وهو قائم
  .كان يومئذ إال على بعري

]5294[  

  .طواف القارن:  باب- 76

أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1557
  :عنها

من كان معه هدي : (ع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، مث قال خرجنا م
فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا، أرسلين ). فليهل باحلج والعمرة، مث ال حيل حىت حيل منهما

طاف الذين ف). هذه مكان عمرتك: (مع عبد الرمحن إىل التنعيم فاعتمرت، فقال صلى اهللا عليه وسلم
وأما الذين مجعوا بني احلج . أهلوا بالعمرة، مث حلوا، مث طافوا طوافا آخر، بعد أن رجعوا من مىن

  .والعمرة، طافوا طوافا واحدا
  ]290:ر[

أن ابن عمر : حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع:  حدثنا يعقوب بن إبراهيم-  1558/1559
  رضي اهللا عنهما،

إين ال آمن أن يكون العام بني الناس قتال، : عبد اهللا، وظهره يف الدار، فقال دخل ابنه عبد اهللا بن 
قد خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فحال كفار قريش بينه : فيصدوك عن البيت، فلو أقمت؟ فقال

لقد كان لكم يف {: وبني البيت، فإن حيل بيين وبينه أفعل كما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مث قدم، فطاف هلما : أشهدكم أين قد أوجبت مع عمريت حجا، قال: مث قال. }ل اهللا أسوة حسنةرسو



  .طوافا واحدا
  :حدثنا الليث، عن نافع:  حدثنا قتيبة-) 1559 (

إن الناس كائن بينهم :  أن ابن عمر رضي اهللا عنهما أراد احلج، عام نزل احلجاج بابن الزبري، فقيل له
إذا أصنع كما صنع . }لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة{: يصدوك، فقالقتال، وإنا خناف أن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إين أشهدكم أين قد أوجبت عمرة، مث خرج، حىت إذا كان بظاهر 
ما شأن احلج والعمرة إال واحد، أشهدكم أين قد أوجبت حجا مع عمريت، وأهدي هديا : البيداء، قال
 ومل يزد على ذلك، فلم ينحر، ومل حيل من شيء حرم منه، ومل حيلق ومل يقصر، حىت كان اشتراه بقديد،

وقال ابن عمر رضي اهللا . يوم النحر، فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف احلج والعمرة بطوافه األول
  .كذلك فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عنهما
]1607 ،1622 ،1712 ،1713 ،1717 ،1718 ،3947 - 3949[  

  .الطواف على وضوء:  باب- 77

أخربين عمرو بن احلارث، عن حممد بن عبد : حدثنا ابن وهب قال:  حدثنا أمحد بن عيسى- 1560
  :أنه سأل عروة بن الزبري فقال: الرمحن بن نوفل القرشي

ني قدم أنه أنه أول شيء بدأ به ح:  قد حج النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأخربتين عائشة رضي اهللا عنها
مث حج أبو بكر رضي اهللا عنه، فكان أول شيء بدأ به . توضأ، مث طاف بالبيت، مث مل تكن عمرة

: الطواف بالبيت، مث مل تكن عمرة، مث عمر رضي اهللا عنه مثل ذلك، مث حج عثمان رضي اهللا عنه، فرأيته
 - بن عمر، مث حججت مع أيب أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، مث مل تكن عمرة، مث معاوية وعبد اهللا 

 فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، مث مل تكن عمرة، مث رأيت املهاجرين -الزبري بن العوام 
واألنصار يفعلون ذلك، مث مل تكن عمرة، مث آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، مث مل ينقضها عمرة، 

وا يبدؤون بشيء، حىت يضعوا أقدامهم وهذا ابن عمر عندهم فال يسألونه، وال أحد ممن مضى، ما كان
من الطواف بالبيت، مث ال حيلون، وقد رأيت أمي وخاليت، حني تقدمان، ال تبتدئان بشيء أول من 

أا أهلت هي وأختها والزبري، وفالن وفالن، بعمرة، : وقد أخربتين أمي. البيت، تطوفان به، مث ال حتالن
  .فلما مسحوا الركن حلوا

  ]1536:ر[

  .وجوب الصفا واملروة، وجعل من شعائر اهللا: اب ب- 78

  :قال عروة: أخربنا شعيب، عن الزهري:  حدثنا أبو اليمان- 1561



إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن {: أرأيت قول اهللا تعاىل:  سألت عائشة رضي اهللا عنها، فقلت هلا
لى أحد جناح أن ال يطوف بالصفا فواهللا ما ع. }حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف ما

ال جناح عليه أن : بئس ما قلت يا ابن أخيت، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه، كانت: واملروة، قالت
ال يتطوف ما، ولكنها أنزلت يف األنصار، كانوا قبل أن يسلموا، يهلون ملناة الطاغية، اليت كانوا 

ن يطوف بالصفا واملروة، فلما أسلموا، سألوا رسول اهللا يعبدوا عند املشلل، فكان من أهل يتحرج أ
يا رسول اهللا، إنا كنا نتحرج أن نطوف بني الصفا واملروة، فأنزل : صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك، قالوا

  .اآلية. }إن الصفا واملروة من شعائر اهللا{: اهللا تعاىل
 وسلم الطواف بينهما، فليس ألحد أن وقد سن رسول اهللا صلى اهللا عليه: قالت عائشة رضي اهللا عنها

  .يترك الطواف بينهما
إن هذا لعلم ما كنت مسعته، ولقد مسعت رجاال من أهل العلم : مث أخربت أبا بكر بن عبد الرمحن فقال

أن الناس، إال من ذكرت عائشة ممن كان يهل مبناة، كانوا يطوفون كلهم بالصفا واملروة، فلما : يذكرون
يا رسول اهللا، كنا نطوف : لطواف بالبيت، ومل يذكر الصفا واملروة يف القرآن، قالواذكر اهللا تعاىل ا

بالصفا واملروة، وإن اهللا أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا 
  .اآلية. }إن الصفا واملروة من شعائر اهللا{: واملروة، فأنزل اهللا تعاىل

 هذه اآلية نزلت يف الفريقني كليهما، يف الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا باجلاهلية فأمسع: قال أبو بكر
بالصفا واملروة، والذين يطوفون مث حترجوا أن يطوفوا ما يف اإلسالم، من أجل أن اهللا تعاىل أمر 

  .بالطواف بالبيت، ومل يذكر الصفا، حىت ذكر ذلك، بعدما ذكر الطواف بالبيت
]1698 ،4225 ،4580[  

  .ما جاء يف السعي بني الصفا واملروة:  باب- 79

  .السعي من دار بين عباد إىل زقاق بين أيب حسني: وقال ابن عمر رضي اهللا عنهما
حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد اهللا بن عمر، عن نافع، :  حدثنا حممد بن عبيد بن ميمون- 1562

  :عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
لى اهللا عليه وسلم إذا طاف الطواف األول خب ثالثا ومشى أربعا، وكان يسعى  كان رسول اهللا ص

: أكان عبد اهللا ميشي إذا بلغ الركن اليماين؟ قال: فقلت لنافع. بطن املسيل إذا طاف بني الصفا واملروة
  .ال، إال أن يزاحم على الركن، فإنه كان ال يدعه حىت يستلمه

  ]1526:ر[



  :حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: ن عبد اهللا حدثنا علي ب-  1563/1564
 سألنا ابن عمر رضي اهللا عنه، عن رجل طاف بالبيت يف عمرة، ومل يطف بني الصفا واملروة، أيأيت 

قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف املقام ركعتني، فطاف : امرأته؟ فقال
  .}كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنةلقد {: بني الصفا واملروة سبعا

  .ال يقربنها حىت يطوف بني الصفا واملروة: وسألنا جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما، فقال
مسعت ابن عمر : أخربين عمرو بن دينار قال:  حدثنا املكي بن إبراهيم، عن ابن جريج قال- ) 1564(

  :رضي اهللا عنهما قال
 مكة، فطاف بالبيت، مث صلى ركعتني، مث سعى بني الصفا واملروة، مث  قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .}لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة{: تال
  ]387:ر[

  :أخربنا عاصم قال: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا أمحد بن حممد- 1565
ا كانت نعم، أل: أكنتم تكرهون السعي بني الصفا واملروة؟ قال:  قلت ألنس بن مالك رضي اهللا عنه
  :من شعائر اجلاهلية، حىت أنزل اهللا

  .}إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف ما{
]4226[  

حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس رضي اهللا :  حدثنا علي بن عبد اهللا-  1566
  :عنهما قال

  .عليه وسلم بالبيت، وبني الصفا واملروة، لريى املشركني قوته إمنا سعى رسول اهللا صلى اهللا 
  .مثله: حدثنا عمرو، مسعت عطاء، عن ابن عباس: حدثنا سفيان: زاد احلميدي

  ]1525: ، وانظر4010[

تقضي احلائض املناسك كلها إال الطواف بالبيت، وإذا سعى على غري :  باب- 80

  .وضوء بني الصفا واملروة

أخربنا مالك، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة : د اهللا بن يوسف حدثنا عب- 1567
  :رضي اهللا عنها أا قالت

فشكوت ذلك إىل رسول اهللا :  قدمت مكة وأنا حائض، ومل أطف بالبيت، وال بني الصفا واملروة، قالت
  ). حىت تطهريافعلي كما يفعل احلاج، غري أن ال تطويف بالبيت: (صلى اهللا عليه وسلم قال



  ]290:ر[
حدثنا : حدثنا عبد الوهاب: وقال يل خليفة: حدثنا عبد الوهاب قال:  حدثنا حممد بن املثىن- 1568

  :حبيب املعلم، عن عطاء، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال
اهللا عليه  أهل النيب صلى اهللا عليه وسلم هو وأصحابه باحلج، وليس مع أحد منهم هدي غري النيب صلى 

أهللت مبا أهل به النيب صلى اهللا عليه وسلم، : وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال
فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه أن جيعلوها عمرة، ويطوفوا، مث يقصروا وحيلوا إال من كان معه 

لو استقبلت من : (هللا عليه وسلم فقالننطلق إىل مىن وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النيب صلى ا: اهلدي، فقالوا
وحاضت عائشة رضي اهللا عنها، ). أمري ما استدبرت ما أهديت، ولوال أن معي اهلدي ألحللت

يا رسول اهللا، : فنسكت املناسك كلها، غري أا مل تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت
 بكر أن خيرج معها إىل التنعيم، فاعتمرت تنطلقون حبجة وعمرة وأنطلق حبج؟ فأمر عبد الرمحن بن أيب

  .بعد احلج
  ]1482:ر[

  :حدثنا إمساعيل، عن أيوب، عن حفصة قالت:  حدثنا مؤمل بن هشام- 1569
أن أختها كانت حتت :  كنا مننع عواتقنا أن خيرجن، فقدمت امرأة، فرتلت قصر بين خلف، فحدثت

ا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثنيت رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قد غز
كنا نداوي الكلمى، ونقوم على املرضى، : عشرة غزوة، وكانت أخيت معه يف ست غزوات، قالت

هل على إحدانا بأس، إن مل يكن هلا جلباب، أن : فسألت أخيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت
فلما قدمت أم عطية رضي ). شهد اخلري ودعوة املؤمننيلتلبسها صاحبتها من جلباا، ولت: (ال خترج؟ قال

: وكانت ال تذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال قالت: سألناها، فقالت: اهللا عنها سألنها، أو قالت
لتخرج : (نعم، بأيب، فقال: أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت: بأيب، فقلنا

ر، أو العواتق وذوات اخلدور، واحليض، فيشهدن اخلري ودعوة املسلمني، ويعتزل العواتق ذوات اخلدو
  .أو ليس تشهد عرفة، وتشهد كذا، وتشهد كذا: آحلائض؟ فقالت: فقلت). احليض املصلى

  ]318:ر[

  .اإلهالل من البطحاء وغريها، للمكي واحلاج إذا خرج إىل مىن:  باب- 81

وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما يليب يوم التروية، إذا صلى : الوسئل عطاء عن ااور يليب احلج؟ ق
قدمنا مع النيب صلى : وقال عبد امللك، عن عطاء، عن جابر رضي اهللا عنه. الظهر واستوى على راحلته



: وقال أبو الزبري عن جابر. اهللا عليه وسلم فأحللنا، حىت يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر، لبينا باحلج
  .لبطحاءأهللنا من ا

رأيتك إذا كنت مبكة أهل الناس إذا رأوا اهلالل، ومل : وقال عبيد بن جريج البن عمر رضي اهللا عنهما
  .مل أر النيب صلى اهللا عليه وسلم يهل حىت تنبعث به راحلته: ل أنت حىت يوم التروية، فقال

  ]164:ر[

  .أين يصلي الظهر يوم التروية:  باب- 82

حدثنا سفيان، عن عبد العزيز : حدثنا إسحق األزرق: اهللا بن حممد حدثين عبد - 1570/1571
  :بن رفيع قال

أين صلى : أخربين بشيء عقلته عن النيب صلى اهللا عليه وسلم:  سألت أنس بن مالك رضي اهللا عنه قلت
عل اف: باألبطح، مث قال: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: مبىن، قلت: الظهر والعصر يوم التروية؟ قال

  .كما يفعل أمراؤك
وحدثين إمساعيل بن . لقيت أنسا: حدثنا عبد العزيز: مسع أبا بكر بن عياش:  حدثنا علي-) 1571 (
  :حدثنا أبو بكر، عن عبد العزيز قال: أبان

أين صلى النيب صلى :  خرجت إىل مىن يوم التروية، فلقيت أنسا رضي اهللا عنه ذاهبا على محار، فقلت
  .انظر، حيث يصلي أمراؤك فصل: ذا اليوم الظهر؟ فقالاهللا عليه وسلم ه

]1674[  

  .الصالة مبىن:  باب- 83

أخربين عبيد : أخربين يونس، عن ابن شهاب قال: حدثنا ابن وهب:  حدثنا إبراهيم بن املنذر- 1572
  :اهللا بن عبد اهللا بن عمر، عن أبيه قال

  .و بكر وعمر، وعثمان صدرا من خالفته صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبىن ركعتني، وأب
  ]1032:ر[

حدثنا شعبة، عن أيب إسحق اهلمذاين، عن حارثة بن وهب اخلزاعي رضي اهللا :  حدثنا آدم- 1573
  :عنه قال

  . صلى بنا النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحنن أكثر ما كنا قط وآمنه، مبىن ركعتني
  ]1033:ر[

سفيان، عن األعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يزيد، حدثنا :  حدثنا قبيصة بن عقبة-  1574



  :عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال
 صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ركعتني، ومع أيب بكر رضي اهللا عنه ركعتني، ومع عمر رضي اهللا 

  .عنه ركعتني، مث تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان
  ]1034:ر[

  .صوم يوم عرفة:  باب- 84

مسعت عمريا، موىل : حدثنا سامل قال: حدثنا سفيان، عن الزهري:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1575
  :أم الفضل، عن أم الفضل

 شك الناس يوم عرفة يف صوم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فبعثت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بشراب 
  .فشربه
]1578 ،1887 ،5282 ،5295 ،5313[  

  .التلبية والتكبري، إذا غدا من مىن إىل عرفة:  باب- 85

  :أخربنا مالك، عن حممد بن أيب بكر الثقفي:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1576
كيف كنتم تصنعون يف هذا اليوم، مع رسول :  أنه سأل أنس بن مالك، ومها غاديان من مىن إىل عرفة

  .ل منا املهل فال ينكر عليه، ويكرب منا املكرب، فال ينكر عليهكان يه: اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال
  ]927:ر[

  .التهجري بالرواح يوم عرفة:  باب- 86

  :أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن سامل قال:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1577
وأنا معه، أن ال خيالف ابن عمر يف احلج، فجاء ابن عمر رضي اهللا عنه :  كتب عبد امللك إىل احلجاج

مالك : يوم عرفة، حني زالت الشمس، فصاح عند سرادق احلجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال
فأنظرين حىت : نعم، قال: الرواح إن كنت تريد السنة، قال هذه الساعة؟ قال: يا أبا عبد الرمحن؟ فقال

إن كنت تريد السنة : تأفيض على رأسي مث أخرج، فرتل حىت خرج احلجاج، فسار بيين وبني أيب، فقل
  .صدق: فاقصر اخلطبة وعجل الوقوف، فجعل ينظر إىل عبد اهللا، فلما رأى ذلك عبد اهللا قال

]1579 ،1580[  

  .الوقوف على الدابة بعرفة:  باب- 87

 حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن أيب النضر، عن عمري، موىل عبد اهللا بن العباس، - 1578



  :احلارثعن أم الفضل بنت 
هو صائم، وقال :  أن ناسا اختلفوا عندها، يوم عرفة، يف صوم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال بعضهم

  .ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لنب، وهو واقف على بعريه، فشربه: بعضهم
  ]1575:ر[

  .اجلمع بني الصالتني بعرفة:  باب- 88

  .ة مع اإلمام، مجع بينهماوكان ابن عمر رضي اهللا عنهما، إذا فاتته الصال
  :أخربين سامل: حدثين عقيل، عن ابن شهاب قال:  وقال الليث- 1579

كيف تصنع :  أن احلجاج بن يوسف، عام نزل بابن الزبري رضي اهللا عنهما، سأل عبد اهللا رضي اهللا عنه
: عبد اهللا بن عمرفقال . إن كنت تريد السنة فهجر بالصالة يوم عرفة: يف املوقف يوم عرفة؟ فقال سامل

أفعل ذلك رسول اهللا صلى اهللا : فقلت لسامل. صدق، إم كانوا جيمعون بني الظهر والعصر يف السنة
  .وهل تتبعون يف ذلك إال سنته: عليه وسلم؟ فقال سامل

  ]1577:ر[

  .قصر اخلطبة بعرفة:  باب- 89

  :امل بن عبد اهللاأخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن س:  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة- 1580
أن يأمت بعبد اهللا بن عمر يف احلج، فلما كان يوم عرفة، : كتب إىل احلجاج:  أن عبد امللك بن مروان

أين : جاء ابن عمر رضي اهللا عنهما، وأنا معه، حني زاغت الشمس، أو زالت، فصاح عند فسطاطه
أنظرين أفيض علي ماء، فرتل ابن : لنعم، قا: اآلن؟ قال: الرواح، فقال: هذا؟ فخرج إليه، فقال ابن عمر

إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم، : عمر رضي اهللا عنهما حىت خرج، فسار بيين وبني أيب، فقلت
  .صدق: فاقصر اخلطبة وعجل الوقوف، فقال ابن عمر

  ]1577:ر[

  .الوقوف بعرفة:  باب- 90

نا حممد بن جبري ابن مطعم، عن حدث: حدثنا عمرو: حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1581
  :أبيه

مسع حممد بن جبري، عن أبيه جبري بن : حدثنا سفيان، عن عمرو: وحدثنا مسدد.  كنت أطلب بعريا يل
أضللت بعريا يل، فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم واقفا بعرفة، : مطعم قال



  .اهذا واهللا من احلمس، فما شأنه ها هن: فقلت
  :قال عروة: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة:  حدثنا فروة بن أيب الغراء- 1582

 كان الناس يطوفون يف اجلاهلية عراة إال احلمس، واحلمس قريش وما ولدت، وكانت احلمس حيتسبون 
ن مل على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي املرأة املرأة الثياب تطوف فيها، فم
: قال. يعطه احلمس طاف بالبيت عريانا، وكان يفيض مجاعة الناس من عرفات، ويفيض احلمس من مجع

مث أفيضوا من حيث أفاض {: أن هذه اآلية نزلت يف احلمس: وأخربين أيب، عن عائشة رضي اهللا عنها
  .كانوا يفيضون من مجع، فدفعوا إىل عرفات: قال. }الناس
]4248[  

  .ذا دفع من عرفةالسري إ:  باب- 91

  :أخربنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1583
كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسري يف حجة الوداع، حني دفع؟ :  سئل أسامة وأنا جالس

  .كان يسري العنق، فإذا وجد فجوة نص: قال
. سع، واجلميع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاءمت: والنص فوق العنق، فجوة: قال هشام

  .ليس حني فرار} مناص{
]2837 ،4151[  

  .الرتول بني عرفة ومجع:  باب- 92

حدثنا محاد بن زيد، عن حيىي بن سعيد، عن موسى بن عقبة، عن كريب، :  حدثنا مسدد- 1584
  :موىل ابن عباس، عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما

يا : عليه وسلم حيث أفاض من عرفة، مال إىل الشعب، فقضى حاجته فتوضأ، فقلت أن النيب صلى اهللا 
  ).الصالة أمامك: (رسول اهللا، أتصلي؟ فقال

  ]139:ر[
  :حدثنا جويرية، عن نافع قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 1585

شعب الذي أخذه  كان عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما جيمع بني املغرب والعشاء جبمع، غري أنه مير بال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيدخل، فينتفض ويتوضأ، وال يصلي حىت يصلي جبمع

]1589[  
حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن حممد بن أيب حرملة، عن كريب، موىل ابن :  حدثنا قتيبة-  1586



  :عباس، عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما أنه قال
سلم من عرفات، فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الشعب  ردفت رسول اهللا صلى اهللا عليه و

: األيسر، الذي دون املزدلفة، أناخ فبال مث جاء، فصببت عليه الوضوء، فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت
فركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أتى املزدلفة ). الصالة أمامك: (الصالة يا رسول اهللا؟ قال

  .ضل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غداة مجعفصلى، مث ردف الف
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فأخربين عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما، عن الفضل: قال كريب

  .مل يزل يليب حىت بلغ اجلمرة
  ]139:ر[

أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالسكينة عند اإلفاضة، وإشارته إليهم :  باب- 93

  .بالسوط

حدثين عمرو بن أيب عمرو، موىل : حدثنا إبراهيم بن سويد:  حدثنا سعيد بن أيب مرمي-  1587
  :حدثين ابن عباس رضي اهللا عنهما: أخربين سعيد بن جبري، موىل والبة الكويف: املطلب

 أنه دفع مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النيب صلى اهللا عليه وسلم وراءه زجرا شديدا، 
أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن الرب ليس : (ضربا وصوتا لإلبل، فأشار بسوطه إليهم، وقالو

  .بينهما: }وفجرنا خالهلما{. من التخلل بينكم): خاللكم. (أسرعوا): أوضعوا). (باإليضاع

  .اجلمع بني الصالتني باملزدلفة:  باب- 94

سى بن عقبة، عن كريب، عن أسامة بن أخربنا مالك، عن مو:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1588
  :أنه مسعه يقول: زيد رضي اهللا عنهما

 دفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عرفة، فرتل الشعب، فبال مث توضأ ومل يسبغ الوضوء، فقلت 
فجاء املزدلفة، فتوضأ فأسبغ، مث أقيمت الصالة، فصلى املغرب، مث ). الصالة أمامك: (الصالة؟ فقال: له
  .خ كل إنسان بعريه يف مرتله، مث أقيمت الصالة، فصلى ومل يصل بينهماأنا
  ]139:ر[

  .من مجع بينهما ومل يتطوع:  باب- 95

حدثنا ابن أيب ذئب، عن الزهري، عن سامل بن عبد اهللا، عن ابن عمر رضي اهللا :  حدثنا آدم-  1589
جبمع، كل واحدة منهما بإقامة، ومل مجع النيب صلى اهللا عليه وسلم بني املغرب والعشاء : عنهما قال



  .يسبح بينهما، وال على إثر كل واحدة منهما
  ]1585:ر[

أخربين عدي بن : حدثنا حيىي بن سعيد قال: حدثنا سليمان بن بالل:  حدثنا خالد بن خملد- 1590
  :حدثين أبو أيوب األنصاري: حدثين عبد اهللا بن يزيد اخلطمي قال: ثابت قال

  .ى اهللا عليه وسلم مجع يف حجة الوداع املغرب والعشاء باملزدلفة أن رسول اهللا صل
]4152[  

  من أذن وأقام لكل واحدة منهما:  باب- 96

مسعت عبد الرمحن ابن يزيد : حدثنا أبو إسحق قال: حدثنا زهري:  حدثنا عمرو بن خالد- 1591
  :يقول

مة أو قريبا من ذلك، فأمر رجال فأذن وأقام،  حج عبد اهللا رضي اهللا عنه، فأتينا املزدلفة حني األذان بالعت
:  فأذن وأقام، قال عمرو- أرى -مث صلى املغرب، وصلى بعدها ركعتني، مث دعا بعشائه فتعشى، مث أمر 

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم : ال أعلم الشك إال من زهري، مث صلى العشاء ركعتني، فلما طلع الفجر قال
مها صالتان : قال عبد اهللا.  هذه الصالة، يف هذا املكان من هذا اليومكان ال يصلي هذه الساعة إال

رأيت النيب : قال. صالة املغرب بعد ما يأيت الناس املزدلفة، والفجر حني يبزغ الفجر: حتوالن عن وقتها
  .صلى اهللا عليه وسلم يفعله

]1598 ،1599[  

ن، ويقدم إذا غاب من قدم ضعفة أهله بليل، فيقفون باملزدلفة ويدعو:  باب- 97

  .القمر

  :قال سامل: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب:  حدثنا حيىي بن بكري- 1592
 وكان عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند املشعر احلرام باملزدلفة بليل، 

 فمنهم من يقدم مىن لصالة فيذكرون اهللا ما بدا هلم، مث يرجعون قبل أن يقف اإلمام وقبل أن يدفع،
: وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما يقول. الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا اجلمرة

  .أرخص يف أولئك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن :  حدثنا سليمان بن حرب- 1593/1594

  :العباس رضي اهللا عنهما ق



  . بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مجع بليل
مسع ابن عباس رضي اهللا : أخربين عبيد اهللا بن أيب يزيد: حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي- ) 1594 (

  :عنهما يقول
  . أنا ممن قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة املزدلفة يف ضعفة أهله

]1757[  
  :حدثين عبد اهللا، موىل أمساء، عن أمساء: عن ابن جريج قال حدثنا مسدد، عن حيىي، - 1595

: يا بين، هل غاب القمر؟ قلت:  أا نزلت ليلة مجع عند املزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة مث قالت
فارحتلوا، فارحتلنا ومضينا، حىت رمت : نعم، قالت: هل غاب القمر؟ قلت: ال، فصلت ساعة مث قالت
يا بين، إن : يا هنتاه، ما أرانا إال قد غلسنا، قالت: الصبح يف مرتهلا، فقلت هلااجلمرة، مث رجعت فصلت 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أذن للظعن
حدثنا عبد الرمحن، وهو ابن القاسم، عن : أخربنا سفيان:  حدثنا حممد بن كثري-  1596/1597

  :القاسم، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
  . صلى اهللا عليه وسلم ليلة مجع، وكانت ثقيلة ثبطة، فإذن هلا استأذنت سودة النيب

حدثنا أفلح بن محيد، عن القاسم بن حممد، عن عائشة رضي اهللا عنها :  حدثنا أبو نعيم- ) 1597 (
  :قالت

 نزلنا املزدلفة، فاستأذنت النيب صلى اهللا عليه وسلم سودة، أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة 
 هلا، فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حىت أصبحنا حنن، مث دفعنا بدفعه، فألن أكون بطيئة، فأذن

  .استأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما استأذنت سودة، أحب إيل من مفروح به

  ].صالة الفجر باملزدلفة[مىت يصلي الفجر جبمع :  باب- 98

حدثين عمارة، : حدثنا األعمش قال: حدثنا أيب:  حدثنا عمر بن حفص بن غياث- 1598/1599
  :عن عبد الرمحن، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال

مجع بني املغرب والعشاء، :  ما رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى صالة بغري ميقاا، إال صالتني
  .وصلى الفجر قبل ميقاا

  :ن عبد الرمحن ابن يزيد قالحدثنا إسرائيل، عن أيب إسحق، ع:  حدثنا عبد اهللا بن رجاء-) 1599 (
 خرجنا مع عبد اهللا رضي اهللا عنه إىل مكة، مث قدمنا مجعا، فصلى الصالتني، كل صالة وحدها بأذان 
وإقامة، والعشاء بينهما، مث صلى الفجر حني طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول مل يطلع 



إن هاتني الصالتني حولتا عن وقتهما، يف هذا : ( قالإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الفجر، مث قال
مث وقف حىت ). املكان، املغرب والعشاء، فال يقدم الناس مجعا حىت يعتموا، وصالة الفجر هذه الساعة

أقوله كان أسرع أم دفع عثمان : فما أدري. لو أن أمري املؤمنني أفاض اآلن أصاب السنة: أسفر، مث قال
  . يليب حىت رمى مجرة العقبة يوم النحررضي اهللا عنه، فلم يزل

  ]1591:ر[

  .مىت يدفع من مجع:  باب- 99

  :مسعت عمرو بن ميمون يقول: حدثنا شعبة، عن أيب إسحق:  حدثنا حجاج بن منهال- 1600
إن املشركني كانوا ال يفيضون حىت :  شهدت عمر رضي اهللا عنه صلى جبمع الصبح، مث وقف فقال

أشرق ثبري، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم خالفهم، مث أفاض قبل أن تطلع : تطلع الشمس، ويقولون
  .الشمس

]3626[  

  .التلبية والتكبري غداة النحر، حني يرمي اجلمرة، واالرتداف يف السري:  باب- 100

أخربنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس :  حدثنا أبو عاصم الضحاك بن خملد- 1601/1602
  :رضي اهللا عنهما

  .أنه مل يزل يليب حىت رمى اجلمرة:  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أردف الفضل، فأخرب الفضل
حدثنا أيب، عن يونس اإليلي، عن : حدثنا وهب بن جرير:  حدثنا زهري بن حرب-) 1602(

  :الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
ا كان ردف النيب صلى اهللا عليه وسلم، من عرفة إىل املزدلفة، مث  أن أسامة ابن زيد رضي اهللا عنهم

مل يزل النيب صلى اهللا عليه وسلم يليب حىت رمى : فكالمها قاال: أردف الفضل من املزدلفة إىل مىن، قال
  .مجرة العقبة

  ]1469:ر[

فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي فمن مل جيد فصيام {:  باب- 101

ثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ملن مل يكن أهله حاضري ثال

  /.196: البقرة/} املسجد احلرام

  :حدثنا أبو مجرة قال: أخربنا شعبة: أخربنا النضر:  حدثنا إسحق بن منصور- 1603



ها جزور أو بقرة أو في:  سألت ابن عباس رضي اهللا عنهما عن املتعة فأمرين ا، وسألته عن اهلدي، فقال
حج مربور، ومتعة : شاة أو شرك يف دم، وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت يف املنام كأن إنسانا ينادي

. اهللا أكرب، سنة أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم: متقبلة، فأتيت ابن عباس رضي اهللا عنهما فحدثته، فقال
  . متقبلة، وحج مربورعمرة: وقال آدم ووهب ابن جرير وغندر، عن شعبة: قال
  ]1492:ر[

  .ركوب البدن:  باب- 102

والبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا لكم فيها خري فاذكروا اسم اهللا عليها صواف فإذا وجبت {: لقوله
لن ينال اهللا حلومها وال . جنوا فكلوا منها وأطعموا القانع واملعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

} ه التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكربوا اهللا على ما هداكم وبشر احملسننيدماؤها ولكن ينال
  /.37، 36: احلج/

: الذي يعتر بالبدن من غين أو فقري، وشعائر: السائل، واملعتر: والقانع. مسيت البدن لبدا: قال جماهد
 األرض، ومنه وجبت سقطت إىل: عتقه من اجلبابرة، ويقال: استعظام البدن واستحساا، والعتيق

  .وجبت الشمس
أخربنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1604
  :اهللا عنه

: إا بدنة، فقال: فقال). اركبها: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال يسوق بدنه، فقال
  .يف الثالثة أو يف الثانية). كاركبها ويل: (إا بدنة، قال: قال). اركبها(
]1619 ،2604 ،5808[  

  :حدثنا قتادة، عن أنس رضي اهللا عنه: حدثنا هشام وشعبة قاال:  حدثنا مسلم ابن إبراهيم- 1605
). اركبها: (إا بدنة، قال: قال). اركبها: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال يسوق بدنة، فقال

  .ثالثا). ركبهاا: (إا بدنة، قال: قال
]2603 ،5807[  

  .من ساق البدن معه:  باب- 103

أن : حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سامل ابن عبد اهللا:  حدثنا حيىي بن بكري- 1606
  :ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

هلدي من  متتع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع بالعمرة إىل احلج، وأهدى، فساق معه ا



ذي احلليفة، وبدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأهل بالعمرة، مث أهل باحلج، فتمتع الناس مع النيب 
صلى اهللا عليه وسلم بالعمرة إىل احلج، فكان من الناس من أهدى فساق اهلدي، ومنهم من مل يهد، فلما 

دى، فإنه ال حيل لشيء حرم منه، من كان منكم أه: (قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة، قال للناس
حىت يقضي حجه، ومن مل يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت وبالصفا واملروة، وليقصر وليحلل، مث ليهل 

فطاف حني قدم مكة، ). باحلج، فمن مل جيد هديا فليصم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله
ربعا، فركع حني قضى طوافه بالبيت عند املقام واستلم الركن أول شيء، مث خب ثالثة أطواف ومشى أ

ركعتني، مث سلم فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا واملروة سبعة أطواف، مث مل حيلل من شيء حرم 
منه حىت قضى حجه، وحنر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، مث حل من كل شيء حرم منه، 

  .م من أهدى وساق اهلدي من الناسوفعل مثل ما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
: أن عائشة رضي اهللا عنها أخربته، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف متتعه بالعمرة إىل احلج: وعن عروة

فتمتع الناس معه، مبثل الذي أخربين سامل، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم
  ]290:ر[

  .هلدي من الطريقمن اشترى ا:  باب- 104

  :حدثنا محاد، عن أيوب، عن نافع قال:  حدثنا أبو النعمان- 1607
: أقم، فإين ال آمنها أن ستصد عن البيت، قال:  قال عبد اهللا ابن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهم ألبيه

هللا أسوة لقد كان لكم يف رسول ا{: إذا أفعل كما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد قال اهللا
مث خرج حىت إذا كان : فأنا أشهدكم أين قد أوجبت على نفسي العمرة، فأهل بالعمرة، قال. }حسنة

ما شأن احلج والعمرة إال واحد، مث اشترى اهلدي من قديد، مث قدم : بالبيداء أهل باحلج والعمرة، وقال
  .فطاف هلما طوافا واحدا، فلم حيل حىت حل منهما مجيعا

  ]1558:ر[

  .من أشعر وقلد بذي احلليفة مث أحرم:  باب- 105

كان ابن عمر رضي اهللا عنهما إذا أهدى من املدينة قلده وأشعره بذي احلليفة، يطعن يف شق : وقال نافع
  .سنامه األمين بالشفرة، ووجهها قبل القبلة باركة

 بن الزبري، عن أخربنا معمر، عن الزهري، عن عروة: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا أمحد بن حممد-  1608
  :املسور بن خمرمة ومروان قاال



 خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم من املدينة يف بضع عشرة مائة من أصحابه، حىت إذا كانوا بذي احلليفة، 
  .قلد النيب صلى اهللا عليه وسلم اهلدي وأشعر، وأحرم بالعمرة

]1716 ،2564 ،2581 ،2582 ،3926 ،3944 ،3945[  
  :حدثنا أفلح، عن القاسم، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت:  نعيم حدثنا أبو- 1609

 فتلت قالئد بدن النيب صلى اهللا عليه وسلم بيدي، مث قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان 
  .أحل له

]1611 - 1618 ،2192 ،5246[  

  .فتل القالئد للبدن والبقر:  باب- 106

أخربين نافع، عن ابن عمر، عن حفصة رضي : ن عبيد اهللا قالحدثنا حيىي، ع:  حدثنا مسدد- 1610
  :اهللا عنهم قالت

إين لبدت رأسي وقلدت هديي، فال : (يا رسول اهللا، ما شأن الناس حلوا ومل حتلل أنت؟ قال:  قلت
  ).أحل حىت أحل من احلج

  ]1491:ر[
، وعن عمرة بنت حدثنا ابن شهاب، عن عروة: حدثنا الليث:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1611
  :أن عائشة رضي اهللا عنها قالت: عبد الرمحن

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهدي من املدينة، فأفتل قالئد هديه، مث ال جيتنب شيئا مما جيتنبه 
  .احملرم
  ]1609:ر[

  .إشعار البدن:  باب- 107

  .م اهلدي وأشعره وأحرم بالعمرةقلد النيب صلى اهللا عليه وسل: وقال عروة، عن املسور رضي اهللا عنه
  ]1608:ر[

حدثنا أفلح بن محيد، عن القاسم، عن عائشة رضي اهللا عنها :  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة- 1612
  :قالت

 فتلت قالئد هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم مث أشعرها وقلدها، أو قلدا، مث بعث ا إىل البيت، وأقام 
  .كان له حلباملدينة، فما حرم عليه شيء 

  ]1609:ر[



  .من قلد القالئد بيده:  باب- 108

أخربنا مالك، عن عبد اهللا بن أيب بكر بن عمرو ابن حزم، عن :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1613
  :كتب إىل عائشة رضي اهللا عنها: أن زياد بن أيب سفيان: عمرة بنت عبد الرمحن أا أخربته

من أهدى هديا، حرم عليه ما حيرم على احلاج، حىت ينحر : ما قال إن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه
ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قالئد هدي رسول : فقالت عائشة رضي اهللا عنها: هديه؟ قالت عمرة

اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي، مث قلدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيديه، مث بعث ا مع أيب، فلم 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيء أحله اهللا حىت حنر اهلديحيرم على 

  ]1609:ر[

  .تقليد الغنم:  باب- 109

حدثنا األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة رضي اهللا :  حدثنا أبو نعيم-  1614/1617
  :عنها قالت

  . أهدى النيب صلى اهللا عليه وسلم مرة غنما
حدثنا إبراهيم، عن األسود، عن : حدثنا األعمش: ثنا عبد الواحدحد:  حدثنا أبو النعمان-) 1615(

  :عائشة رضي اهللا عنها قالت
  . كنت أفتل القالئد للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فيقلد الغنم، ويقيم يف أهله حالال

أخربنا : وحدثنا حممد ابن كثري. حدثنا منصور بن املعتمر: حدثنا محاد: حدثنا أبو النعمان) 1616(
  :يان، عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة رضي اهللا عنها قالتسف

  . كنت أفتل قالئد الغنم للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فيبعث ا، ميكث حالال
حدثنا زكرياء، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة رضي اهللا عنها :  حدثنا أبو نعيم-) 1617(

  :قالت
  .وسلم، تعين القالئد، قبل أن حيرم فتلت هلدي النيب صلى اهللا عليه 

  ]1609:ر[

  .القالئد من العهن:  باب- 110

حدثنا ابن عون، عن القاسم، عن أم املؤمنني : حدثنا معاذ بن معاذ:  حدثنا عمرو بن علي- 1618
  :رضي اهللا عنها قالت



  . فتلت قالئدها من عهن كان عندي
  ]1609:ر[

  .تقليد النعل:  باب- 111

أخربنا عبد األعلى بن عبد األعلى، عن معمر، عن حيىي بن أيب : ثنا حممد حد- 1619/1620
  :كثري، عن عكرمة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

). اركبها: (إا بدنة، قال: قال). اركبها: ( أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال يسوق بدنة، قال
  .تابعه حممد بن بشار. ه وسلم، والنعل يف عنقهافلقد رأيته راكبها، يساير النيب صلى اهللا علي: قال
أخربنا علي بن املبارك، عن حيىي، عن عكرمة، عن أيب هريرة :  حدثنا عثمان بن عمر-) 1620(

  .رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]1604:ر[

  .اجلالل للبدن:  باب- 112

وضع السنام، وإذا حنرها نزع جالهلا، خمافة أن وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما ال يشق من اجلالل إال م
  .يفسدها الدم، مث يتصدق ا

حدثنا سفيان، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، :  حدثنا قبيصة- 1621
  :عن علي رضي اهللا عنه قال

  .ها أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أتصدق جبالل البدن اليت حنرت وجبلود
]1629 - 1631 ،2177[  

  .من اشترى هديه من الطريق وقلده:  باب- 113

  :حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع قال: حدثنا أبو ضمرة:  حدثنا إبراهيم بن املنذر- 1622
:  أراد ابن عمر رضي اهللا عنهما احلج، عام حجة احلرورية، يف عهد ابن الزبري رضي اهللا عنهما، فقيل له

إذا . }لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة{:  بينهم قتال، وخناف أن يصدوك، فقالإن الناس كائن
ما شأن احلج والعمرة إال : أصنع كما صنع، أشهدكم أين أوجبت عمرة، حىت كان بظاهر البيداء قال

واحد، أشهدكم أين مجعت حجة مع عمرة، وأهدي هديا مقلدا اشتراه، حىت قدم، فطاف بالبيت 
مل يزد على ذلك، ومل حيلل من شيء حرم منه حىت يوم النحر، فحلق وحنر، ورأى أن قد وبالصفا، و

  .كذلك صنع النيب صلى اهللا عليه وسلم: قضى طوافه، احلج والعمرة، بطوافه األول، مث قال



  ]1558:ر[

  .ذبح الرجل البقر عن نسائه من غري أمرهن:  باب- 114

مالك، عن حيىي بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرمحن أخربنا :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  1623
  :مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول: قالت

 خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، خلمس بقني من ذي القعدة، النرى إال احلج، فلما دنونا من 
واملروة أن مكة، أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مل يكن معه هدي إذا طاف وسعى بني الصفا 

حنر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما هذا، قال: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: حيل، قالت
  .عن أزواجه
  .أتتك باحلديث على وجهه: فذكرته للقاسم، فقال: قال حيىي

  ]290:ر[

  .النحر يف منحر النيب صلى اهللا عليه وسلم مبىن:  باب- 115

حدثنا عبيد اهللا ابن عمر، عن : مسع خالد بن احلارث:  بن إبراهيم حدثنا إسحق- 1624/1625
  :نافع

  .منحر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال عبيد اهللا.  أن عبد اهللا رضي اهللا عنه كان ينحر يف املنحر
  :حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع: حدثنا أنس بن عياض:  حدثنا إبراهيم بن املنذر-) 1625(

 رضي اهللا عنهما كان يبعث ديه من مجع من آخر الليل، حىت يدخل به منحر النيب صلى  أن ابن عمر
  .اهللا عليه وسلم، مع حجاج، فيهم احلر واململوك

  ]939:ر[

  .من حنر بيده:  باب- 116

وذكر احلديث، : حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس:  حدثنا سهل بن بكار- 1626
  :قال

  .خمتصرا. لى اهللا عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى باملدينة كبشني أملحني أقرنني وحنر النيب ص
  ]1039:ر[

  .حنر اإلبل مقيدة:  باب- 117

  :حدثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن زياد بن جبري قال:  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة- 1627



ابعثها قياما مقيدة، سنة : ينحرها، قالأتى على رجل قد أناخ بدنته :  رأيت ابن عمر رضي اهللا عنهما
  .أخربين زياد: عن يونس: وقال شعبة. حممد صلى اهللا عليه وسلم

  .حنر البدن قائمة:  باب- 118

  .سنة حممد صلى اهللا عليه وسلم: وقال ابن عمر رضي اهللا عنهما
  ]1627:ر[

  .قياما/: 36: احلج/} صواف{: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما
حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس رضي اهللا عنه : نا سهل بن بكار حدث- 1628

  :قال
 صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم الظهر باملدينة أربعا، والعصر بذي احلليفة ركعتني، فبات ا، فلما 
رهم أصبح ركب راحلته، فجعل يهلل ويسبح، فلما عال على البيداء لىب ما مجيعا، فلما دخل مكة أم
  .أن حيلوا، وحنر النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى باملدينة كبشني أملحني أقرنني

صلى : حدثنا إمساعيل، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال: حدثنا مسدد
  .نيالنيب صلى اهللا عليه وسلم الظهر باملدينة أربعا، والعصر بذي احلليفة ركعت

مث بات حىت أصبح، فصلى الصبح، مث ركب راحلته، : وعن أيوب، عن رجل، عن أنس رضي اهللا عنه
  .حىت إذا استوت به البيداء، أهل بعمرة وحجة

  ]1039:ر[

  .ال يعطي اجلزار من اهلدي شيئا:  باب- 119

ن عبد الرمحن أخربين ابن أيب جنيح، عن جماهد، ع: أخربنا سفيان قال:  حدثنا حممد بن كثري- 1629
  :بن أيب ليلى، عن علي رضي اهللا عنه قال

 بعثين النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقمت على البدن، فأمرين فقسمت حلومها، مث أمرين فقسمت جالهلا 
  .وجلودها
: وحدثين عبد الكرمي، عن جماهد، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن علي رضي اهللا عنه قال: قال سفيان
  .صلى اهللا عليه وسلم أن أقوم على البدن، وال أعطي عليها شيئا يف جزاراأمرين النيب 

  ]1621:ر[



  .يتصدق جبلود اهلدي:  باب- 120

أخربين احلسن بن مسلم وعبد الكرمي : حدثنا حيىي، عن ابن جريج قال:  حدثنا مسدد- 1630
  :ا رضي اهللا عنه أخربهأن علي: أن عبد الرمحن بن أيب ليلى أخربه: أن جماهدا أخربمها: اجلزري

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلها، حلومها وجلودها وجالهلا، 
  .وال يعطي يف جزارا شيئا

  ]1621:ر[

  .يتصدق جبالل البدن:  باب- 121

ين ابن أيب حدث: مسعت جماهدا يقول: حدثنا سيف بن أيب سليمان قال:  حدثنا أبو نعيم- 1631
  :أن عليا رضي اهللا عنه حدثه قال: ليلى

 أهدى النيب صلى اهللا عليه وسلم مائة بدنة، فأمرين بلحومها فقسمتها، مث أمرين جبالهلا فقسمتها، مث 
  .جبلودها فقسمتها

  ]1621:ر[

  : باب- 122

. ني والركع السجودوإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت أن ال تشرك يب شيئا وطهر بييت للطائفني والقائم{
ليشهدوا منافع هلم . وأذن بالناس يف احلج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق

مث . ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم من يمة األنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري
 ومن يعظم حرمات اهللا فهو خري له عند ذلك. لقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق

 /.30 - 26: احلج/} ربه
  

  .ما يأكل من البدن وما يتصدق:  باب- 123

ال يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما : أخربين نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما: وقال عبيد اهللا
  .يأكل ويطعم من املتعة: وقال عطاء. سوى ذلك
مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا : حدثنا عطاء: دثنا حيىي، عن ابن جريجح:  حدثنا مسدد- 1632
  :عنهما يقول

كلوا : ( كنا ال نأكل من حلوم بدننا فوق ثالث مىن، فرخص لنا النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



  .ال: حىت جئنا املدينة؟ قال: أقال: قلت لعطاء. فأكلنا وتزودنا). وتزودوا
]2818 ،5108 ،5247[  

مسعت : حدثتين عمرة قالت: حدثين حيىي قال: حدثنا سليمان قال:  حدثنا خالد بن خملد- 1633
  :عائشة رضي اهللا عنها تقول

 خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلمس بقني من ذي القعدة، وال نرى إال احلج، حىت إذا 
 هدي، إذا طاف بالبيت، أن حيل، دنونا من مكة، أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مل يكن معه

ذبح النيب صلى : ما هذا؟ فقيل: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: قالت عائشة رضي اهللا عنها
  .اهللا عليه وسلم عن أزواجه

  .أتتك باحلديث على وجهه: فذكرت هذا احلديث للقاسم، فقال: حيىي: قال
  ]290:ر[

  .الذبح قبل احللق:  باب- 124

أخربنا منصور، عن عطاء، : حدثنا هشيم:  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن حوشب- 1634/1636
  :عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

  ).ال حرج، ال حرج: ( سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح، وحنوه، فقال
عطاء، عن ابن أخربنا أبو بكر، عن عبد العزيز بن رفيع، عن :  حدثنا أمحد بن يونس-) 1635(

  :عباس رضي اهللا عنهما
حلقت قبل أن أذبح، : قال). ال حرج: (زرت قبل أن أرمي، قال:  قال رجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).ال حرج: (ذحبت قبل أن أرمي، قال: قال). ال حرج: (قال
ن النيب صلى أخربين عطاء، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، ع: وقال عبد الرحيم الرازي، عن ابن خثيم

  .اهللا عليه وسلم
  .حدثين ابن خثيم، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال القاسم بن حيىي

حدثنا ابن خثيم، عن سعد بن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، عن : وقال عفان، أراه، عن وهيب
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

 وعباد بن منصور، عن عطاء، عن جابر رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا وقال محاد، عن قيس بن سعد،
  .عليه وسلم

حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس : حدثنا عبد األعلى:  حدثنا حممد بن املثىن- ) 1636 (



  :رضي اهللا عنهما قال
حلقت قبل أن : قال). ال حرج: (رميت بعدما أمسيت، فقال:  سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  ).ال حرج: (أحنر، قال
  ]84:ر[

أخربين أيب، عن شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق ابن شهاب، عن :  حدثنا عبدان قال-  1637
  :أيب موسى رضي اهللا عنه قال

مبا : (نعم، قال: قلت). أحججت: ( قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال
أحسنت، انطلق، فطف بالبيت : (إهالل كإهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم، قاللبيك ب: قلت). أهللت

مث أتيت امرأة من نساء بين قيس، ففلت رأسي، مث أهللت باحلج، فكنت أفيت به ). وبالصفا واملروة
إن نأخذ بكتاب اهللا، فإنه يأمرنا بالتمام، وإن : الناس، حىت خالفة عمر رضي اهللا عنه فذكرته له، فقال

أخذ بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل حيل حىت بلغ اهلدي ن
  .حمله
  ]1484:ر[

  .من لبد رأسه عند اإلحرام وحلق:  باب- 125

  أخربنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر،:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1638
هللا، ما شأن الناس حلوا بعمرة ومل حتلل أنت من يا رسول ا:  عن حفصة رضي اهللا عنهم أا قالت

  ).إين لبدت رأسي وقلدت هديي، فال أحل حىت أحنر: (عمرتك؟ قال
  ]1491:ر[

  .احللق والتقصري عند اإلحالل:  باب- 126

كان ابن عمر رضي اهللا : قال نافع: أخربنا شعيب بن أيب محزة:  حدثنا أبو اليمان- 1639/1640
  :عنهما يقول
  .ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجته حلق رس

أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- ) 1640 (
  :عنهما

: واملقصرين يا رسول اهللا، قال: قالوا). اللهم ارحم احمللقني: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).واملقصرين: (ملقصرين يا رسول اهللا، قالوا: قالوا). اللهم ارحم احمللقني(



  .مرة أو مرتني). رحم اهللا احمللقني: (حدثين نافع: وقال الليث
  ).واملقصرين: (حدثين نافع، وقال يف الرابعة: وقال عبيد اهللا: قال
]1642 ،4148 ،4149[  

 أيب زرعة، حدثنا عمارة بن القعقاع، عن: حدثنا حممد بن فضيل:  حدثنا عياش بن الوليد- 1641
  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

اللهم اغفر : (وللمقصرين، قال: قالوا). اللهم اغفر للمحلقني: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).وللمقصرين: (وللمقصرين، قاهلا ثالثا، قال: قالوا). للمحلقني
  :أن عبد اهللا قال: ، عن نافعحدثنا جويرية بن أمساء:  حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء- 1642

  . حلق النيب صلى اهللا عليه وسلم وطائفة من أصحابه، وقصر بعضهم
  ]1639: ر[

   حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن احلسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس،- 1643
  .قصرت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبشقص:  عن معاوية رضي اهللا عنهم قال

  .تقصري املتمتع بعد العمرة: ب با- 127

أخربين كريب، : حدثنا موسى بن عقبة: حدثنا فضيل بن سليمان:  حدثنا حممد بن أيب بكر- 1644
  :عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

 ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة، أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا واملروة، مث حيلوا، 
  .اوحيلقوا أو يقصرو

  ]1470:ر[

  .الزيارة يوم النحر:  باب- 128

  :وقال أبو الزبري، عن عائشة، وابن عباس رضي اهللا عنهم
: ويذكر عن أيب حسان، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما.  أخر النيب صلى اهللا عليه وسلم الزيارة إىل الليل

  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يزور البيت أيام مىن
أنه : حدثنا سفيان، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما: نا أبو نعيم وقال ل- 1645

  .أخربنا عبيد اهللا: ورفعه عبد الرزاق. طاف طوافا واحدا، مث يقيل، مث يأيت مىن، يعين يوم النحر
مة حدثين أبو سل: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن األعرج قال:  حدثنا حيىي بن بكري- 1646

  :أن عائشة رضي اهللا عنها قالت: بن عبد الرمحن



 حججنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النيب صلى اهللا عليه 
يا : قالوا). حابستنا هي: (يا رسول اهللا إا حائض، قال: وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت

  ).اخرجوا: (، قالرسول اهللا أفاضت يوم النحر
  .أفاضت صفية يوم النحر: ويذكر عن القاسم، وعروة، واألسود، عن عائشة رضي اهللا عنها

  ]322:ر[

  .إذا رمى بعدما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح، ناسيا أو جاهال:  باب- 129

حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن : حدثنا وهيب:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 1647/1648
  :ضي اهللا عنهماعباس ر

  ).ال حرج: (يف الذبح واحللق والرمي، والتقدمي والتأخري، فقال:  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قيل له
حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس : حدثنا يزيد بن زريع:  حدثنا علي بن عبد اهللا-) 1648(

  :رضي اهللا عنهما قال
حلقت قبل : فسأله رجل فقال). ال حرج: (النحر مبىن، فيقول كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يسأل يوم 

  ).ال حرج: (رميت بعدما أمسيت، فقال: وقال). اذبح وال حرج: (أن أذبح، قال
  ]84:ر[

  .الفتيا على الدابة عند اجلمرة:  باب- 130

أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن عيسى ابن طلحة، :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1649/1651
  :بد اهللا بن عمروعن ع

مل أشعر، :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقف يف حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل
: مل أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: فجاء آخر فقال). اذبح وال حرج: (فحلقت قبل أن أذبح، قال

  ). حرجافعل وال: (فما سئل يومئذ عن شيء قدم وال أخر إال قال). ارم وال حرج(
حدثين الزهري، عن : حدثنا ابن جريج: حدثنا أيب:  حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد-) 1650 (

  :عيسى بن طلحة، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه حدثه
كنت أحسب أن كذا قبل :  أن شهد النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال

كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أحنر، حنرت قبل أن أرمي، :  فقالكذا، مث قام آخر
هلن كلهن، فما سئل يومئذ عن شيء ). افعل وال حرج: (وأشباه ذلك، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).افعل وال حرج: (إال قال



: ابن شهابحدثنا أيب، عن صاحل، عن : أخربنا يعقوب بن إبراهيم:  حدثنا إسحق قال-) 1651(
وقف : أنه مسع عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال: حدثين عيسى بن طلحة بن عبيد اهللا

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ناقته، فذكر احلديث
  .تابعه معمر عن الزهري

  ]83:ر[

  .اخلطبة أيام مىن:  باب- 131

حدثنا عكرمة، عن : حدثنا فضيل بن غزوان: عيدحدثين حيىي بن س:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1652
  :ابن عباس رضي اهللا عنهما

: قالوا). يا أيها الناس أي يوم هذا: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال
فإن : (شهر حرام، قال: قالوا). فأي شهر هذا: (بلد حرام، قال: قالوا). فأي بلد هذا: (يوم حرام، قال

). ماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف بلدكم هذا، يف شهركم هذاد
: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما). اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت: (فأعادها مرارا، مث رفع رأسه فقال

ارا، يضرب فليبلغ الشاهد الغائب، ال ترجعوا بعدي كف: (فوالذي نفسي بيده، إا لوصيته إىل أمته
  ).بعضكم رقاب بعض

]6668[  
مسعت جابر ابن زيد : قال: أخربين عمرو قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا حفص بن عمر- 1653

تابعه ابن . مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب بعرفات: مسعت ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: قال
  .عيينة عن عمرو

]1744 ،1746 ،5467 ،5515[  
أخربين : حدثنا قرة، عن حممد بن سريين قال: حدثنا أبو عامر: ثين عبد اهللا بن حممد حد- 1654

عبد الرمحن بن أيب بكرة، عن أيب بكرة، ورجل أفضل يف نفسي من عبد الرمحن، محيد بن عبد الرمحن، 
  :عن أيب بكرة رضي اهللا عنه قال

اهللا ورسوله أعلم، : قلنا).  يوم هذاأتدرون أي: ( خطبنا النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر، قال
: قلنا). أي شهر هذا: (بلى، قال: قلنا). أليس يوم النحر: (فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه، قال

: بلى، قال: قلنا). أليس ذو احلجة: (اهللا ورسوله أعلم، فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه، فقال
أليست بالبلدة : (علم، فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه، قالاهللا ورسوله أ: قلنا). أي بلد هذا(



فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، : (بلى، قال: قلنا). احلرام
اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد : (نعم، قال: قالوا). يف بلدكم هذا، إىل يوم تلقون ربكم، أال هل بلغت

  ).لغ أوعى من سامع، فال ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعضالغائب، فرب مب
  ]67:ر[

أخربنا عاصم بن حممد بن زيد، عن أبيه، عن : حدثنا يزيد بن هارون:  حدثنا حممد بن املثىن- 1655
  :ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

فإن هذا : (ورسوله أعلم، فقالاهللا : قالوا). أتدرون أي يوم هذا: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم مبىن
). بلد حرام، أفتدرون أي شهر هذا: (اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا). يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا

فإن اهللا حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، : (قال). شهر حرام: (اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا
  ).اكحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذ

وقف النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم : أخربين نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما: وقال هشام بن الغاز
فطفق النيب صلى اهللا عليه ). هذا يوم احلج األكرب: (النحر بني اجلمرات، يف احلجة اليت حج، ذا، وقال

  .هذه حجة الوداع: وودع الناس، فقالوا). اللهم اشهد: (وسلم يقول
]4141 ،5696 ،5814 ،6403 ،6474 ،6666[  

  .هل يبيت أصحاب السقاية أو غريهم مبكة ليايل مىن:  باب- 132

حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد اهللا، عن :  حدثنا حممد بن عبيد بن ميمون-  1656/1658
  .رخص النيب صلى اهللا عليه وسلم: نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما

أخربين عبيد اهللا، عن : أخربنا ابن جريج: حدثنا حممد بن بكر: ن موسى حدثنا حيىي ب-) 1657(
  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أذن: نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما

حدثين نافع، عن ابن : حدثنا عبيد اهللا قال: حدثنا أيب:  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري- ) 1658(
  :عمر رضي اهللا عنهما

ي اهللا عنه استأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم ليبيت مبكة ليايل مىن، من أجل سقايته، فأذن  أن العباس رض
  .له

  .تابعه أبو أسامة، وعقبة بن خالد، وأبو ضمرة
  ]1553:ر[



  .رمي اجلمار:  باب- 133

  .رمى النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال: وقال جابر
  :حدثنا مسعر، عن وبرة قال:  أبو نعيم حدثنا- 1659

إذا رمى إمامك فارمه، فأعدت عليه املسألة، : مىت أرمي اجلمار؟ قال:  سألت ابن عمر رضي اهللا عنهما
  .كنا نتحني، فإذا زالت الشمس رمينا: قال

  .رمي اجلمار من بطن الوادي:  باب- 134

 عن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يزيد أخربنا سفيان، عن األعمش،:  حدثنا حممد بن كثري- 1660
  :قال

والذي ال : إن ناسا يرموا من فوقها؟ فقال: يا أبا عبد الرمحن:  رمى عبد اهللا من بطن الوادي، فقلت
  .إله غريه، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى اهللا عليه وسلم

  .ذا: حدثنا األعمش: حدثنا سفيان: وقال عبد اهللا بن الوليد
]1661 - 1663[  

  .رمي اجلمار بسبع حصيات:  باب- 135

  .ذكره ابن عمر رضي اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]1664:ر[

حدثنا شعبة، عن احلكم، عن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن :  حدثنا حفص بن عمر- 1661
  :عبد اهللا رضي اهللا عنه

هكذا رمى :  جعل البيت عن يساره، ومىن عن ميينه، ورمى بسبع، وقال أنه انتهى إىل اجلمرة الكربى،
  .الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى اهللا عليه وسلم

  ]1660:ر[

  .من رمى مجرة العقبة، فجعل البيت عن يساره:  باب- 136

  :حدثنا احلكم، عن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يزيد: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 1662
 مع ابن مسعود رضي اهللا عنه، فرآه يرمي اجلمرة الكربى بسبع حصيات، فجعل البيت عن  أنه حج

  .هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة: يساره ومىن عن ميينه، مث قال
  ]1660:ر[



  .يكرب مع كل حصاة:  باب- 137

  .قاله ابن عمر رضي اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]1664:ر[

  :حدثنا األعمش قال: عن عبد الواحد: حدثنا مسدد - 1663
السورة اليت يذكر فيها البقرة، والسورة اليت يذكر فيها آل عمران، :  مسعت احلجاج يقول على املنرب

أنه : حدثين عبد الرمحن بن يزيد: فذكرت ذلك إلبراهيم، فقال: والسورة اليت يذكر فيها النساء، قال
عنه، حني رمى مجرة العقبة، فاستبطن الوادي، حىت إذا حاذى بالشجرة كان مع ابن مسعود رضي اهللا 

من ها هنا، والذي ال إله غريه، قام الذي : اعترضها، فرمى بسبع حصيات، يكرب مع كل حصاة، مث قال
  .أنزلت عليه سورة البقرة صلى اهللا عليه وسلم

  ]1660:ر[

  .من رمى مجرة العقبة ومل يقف:  باب- 138

  . رضي اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمقاله ابن عمر
  ]1664:ر[

  .إذا رمى اجلمرتني، يقوم ويسهل، مستقبل القبلة:  باب- 139

حدثنا يونس، عن الزهري، عن سامل، : حدثنا طلحة بن حيىي:  حدثنا عثمان بن أيب شيبة- 1664
  :عن ابن عمر رضي اهللا عنهما

صيات، يكرب على إثر كل حصاة، مث يتقدم حىت يسهل، فيقوم  أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع ح
مستقبل القبلة، فيقوم طويال، ويدعو ويرفع يديه، مث يرمي الوسطى، مث يأخذ ذات الشمال فيسهل، 
ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويال، ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويال، مث يرمي مجرة ذات العقبة من 

  .هكذا رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعله: ها، مث ينصرف، فيقولبطن الوادي، وال يقف عند
]1665 ،1666[  

  .رفع اليدين عند مجرة الدنيا والوسطى:  باب- 140

حدثين أخي، عن سليمان، عن يونس بن يزيد، عن ابن :  حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا قال- 1665
  : اهللا عنهماأن عبد اهللا بن عمر رضي: شهاب، عن سامل بن عبد اهللا

 كان يرمي اجلمرة الدنيا سبع حصيات، مث يكرب على إثر كل حصاة، مث يتقدم فيسهل، فيقوم مستقبل 



القبلة قياما طويال، فيدعو ويرفع يديه، مث يرمي اجلمرة الوسطى كذلك، فيأخذ ذات الشمال فيسهل، 
ة ذات العقبة من بطن الوادي، وال ويقوم مستقبل القبلة قياما طويال، فيدعو ويرفع يديه، مث يرمي اجلمر

  .هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل: يقف عندها، ويقول
  ]1664:ر[

  .الدعاء عند اجلمرتني:  باب- 141

  :أخربنا يونس، عن الزهري: حدثنا عثمان بن عمر:  وقال حممد- 1666
لي مسجد مىن، يرميها بسبع حصيات،  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رمى اجلمرة اليت ت

يكرب كلما رمى حبصاة، مث تقدم أمامها، فوقف مستقبل القبلة، رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، 
مث يأيت اجلمرة الثانية فريميها بسبع حصيات، يكرب كلما رمى حبصاة، مث ينحدر ذات اليسار، مما يلي 

دعو، مث يأيت اجلمرة اليت عند العقبة، فريميها بسبع حصيات، الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه ي
  .يكرب عند كل حصاة، مث ينصرف وال يقف عندها

مسعت سامل بن عبد اهللا حيدث مثل هذا، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان : قال الزهري
  .ابن عمر يفعله

  ]1664:ر[

  .ل اإلفاضةالطيب عند رمي اجلمار، واحللق قب:  باب- 142

أنه مسع أباه، وكان : حدثنا عبد الرمحن بن القاسم: حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا-  1667
  :مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول: أفضل أهل زمانه، يقول

 طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي هاتني، حني أحرم، وحلله حني أحل، قبل أن يطوف، 
  .وبسطت يديها

  ]1465:ر[

  .طواف الوداع:  باب- 143

  :حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال:  حدثنا مسدد- 1668
  . أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إال أنه خفف عن احلائض

  ]323:ر[
أن أنس بن : أخربنا ابن وهب، عن عمرو بن احلارث، عن قتادة:  حدثنا أصبغ بن الفرج- 1669



  :مالك رضي اهللا عنه حدثه
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر والعصر، واملغرب والعشاء، مث رقد رقدة باحملصب، مث ركب 

  .إىل البيت فطاف به
عن النيب صلى : أن أنس بن مالك رضي اهللا عنه حدثه: حدثين خالد، عن سعيد، عن قتادة: تابعه الليث

  .اهللا عليه وسلم
]1675[  

  .إذا حاضت املرأة بعدما أفاضت:  باب- 144

أخربنا مالك، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1670
  :رضي اهللا عنها

 أن صفية بنت حيي، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، حاضت، فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه 
  ).فال إذا: (إا قد أفاضت، قال: قالوا). هيأحابستنا : (وسلم، فقال

  ]322:ر[
  :حدثنا محاد، عن أيوب، عن عكرمة:  حدثنا أبو النعمان-  1671/1672

ال : تنفر، قالوا:  أن أهل املدينة سألوا ابن عباس رضي اهللا عنهما، عن امرأة طافت، مث حاضت، قال هلم
 فسلوا، فقدموا املدينة، فسألوا، فكان فيمن سألوا أم إذا قدمتم املدينة: نأخذ بقولك وندع قول زيد، قال
  .سليم، فذكرت حديث صفية
  .رواه خالد وقتادة، عن عكرمة

حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما : حدثنا وهيب:  حدثنا مسلم-) 1672 (
  :قال

  . رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت
  .إن النيب صلى اهللا عليه وسلم رخص هلن:  تنفر، مث مسعته يقول بعدإا ال: ومسعت ابن عمر يقول: قال
  ]323:ر[

حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة :  حدثنا أبو النعمان- 1673
  :رضي اهللا عنها قالت

سلم فطاف  خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال نرى إال احلج، فقدم النيب صلى اهللا عليه و
بالبيت، وبني الصفا واملروة ومل حيل، وكان معه اهلدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل 



منهم من مل يكن معه اهلدي، فحاضت هي، فنسكنا مناسكنا من حجنا، فلما كان ليلة احلصبة، ليلة 
 تطوفني بالبيت ليايل ما كنت: (يا رسول اهللا، كل أصحابك يرجع حبج وعمرة غريي، قال: النفر، قالت

). فاخرجي مع أخيك إىل التنعيم، فأهلي بعمرة، وموعدك مكان كذا وكذا: (ال، قال: قالت). قدمنا
فخرجت مع عبد الرمحن إىل التنعيم، فأهللت بعمرة، وحاضت صفية بنت حيي، فقال النيب صلى اهللا 

فال بأس، : (بلى، قال:  قالت).عقرى حلقى، إنك حلابستنا، أما كنت طفت يوم النحر: (عليه وسلم
  .فلقيته مصعدا على أهل مكة، وأنا منهبطة، أو مصعدة وهو منهبط). انفري

  .ال: تابعه جرير، عن منصور، يف قوله. ال: قلت: وقال مسدد
  ]322، 290:ر[

  .من صلى العصر يوم النفر باألبطح:  باب- 145

ثنا سفيان الثوري، عن عبد العزيز بن حد: حدثنا إسحق بن يوسف:  حدثنا حممد بن املثىن- 1674
  :رفيع قال

أين صلى الظهر يوم التروية؟ : أخربين بشيء عقلته عن النيب صلى اهللا عليه وسلم:  سألت أنس بن مالك
  .باألبطح، افعل كما يفعل أمراؤك: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: مبىن، قلت: قال
  ]1570:ر[

أن قتادة : أخربين عمرو بن احلارث: حدثنا ابن وهب قال: ب حدثنا عبد املتعال بن طال- 1675
  :حدثه، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه حدثه

 عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر، واملغرب والعشاء، ورقد رقدة باحملصب، مث 
  .ركب إىل البيت فطاف به

  ]1669:ر[

  .احملصب:  باب- 146

  :حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت:  حدثنا أبو نعيم- 1676
  . إمنا كان مرتال يرتله النيب صلى اهللا عليه وسلم، ليكون أمسح خلروجه، تعين باألبطح

قال عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس رضي اهللا : حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1677
  :عنهما قال

  .إمنا هو مرتل نزله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس التحصيب بشيء، 



الرتول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والرتول بالبطحاء اليت بذي :  باب- 147

  .احلليفة، إذا رجع من مكة

  :حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع: حدثنا أبو ضمرة:  حدثنا إبراهيم بن املنذر- 1678
بذي طوى، بني الثنيتني، مث يدخل من الثنية اليت بأعلى مكة، كان يبيت :  أن ابن عمر رضي اهللا عنهما

وكان إذا قدم مكة، حاجا أو معتمرا، مل ينخ ناقته إال عند باب املسجد، مث يدخل، فيأيت الركن األسود، 
ثالثا سعيا وأربعا مشيا، مث ينصرف، فيصلي سجدتني، مث ينطلق قبل أن يرجع : فيبدأ به، مث يطوف سبعا

 فيطوف بني الصفا واملروة، وكان إذا صدر عن احلج أو العمرة أناخ بالبطحاء، اليت بذي إىل مرتله،
  .احلليفة، اليت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ينيخ ا

سئل عبيد اهللا عن احملصب، : حدثنا خالد بن احلارث قال:  حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب- 1679
  :فحدثنا عبيد اهللا، عن نافع قال

أن ابن عمر رضي اهللا عنهما : وعن نافع. ل ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعمر، وابن عمر نز
ال أشك يف العشاء، : واملغرب، قال خالد: كان يصلي ا، يعين احملصب، الظهر والعصر، أحسبه قال
  .ويهجع هجعة، ويذكر ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ا رجع من مكةمن نزل بذي طوى إذ:  باب- 148

  :حدثنا محاد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما:  وقال حممد بن عيسى- 1680
 أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى، حىت إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات ا حىت يصبح، 

  .وكان يذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يفعل ذلك
  ]1498:ر[

  . التجارة أيام املوسم، والبيع يف أسواق اجلاهلية: باب- 149

قال ابن عباس رضي اهللا : قال عمرو بن دينار: أخربنا ابن جريج:  حدثنا عثمان بن اهليثم-  1681
  :عنهما

:  كان ذو ااز وعكاظ متجر الناس يف اجلاهلية، فلما جاء اإلسالم كأم كرهوا ذلك، حىت نزلت
  .يف مواسم احلج. }ا فضال من ربكمليس عليكم جناح أن تبتغو{
]1945 ،1992 ،4247[  



  .اإلدالج من احملصب:  باب- 150

حدثين إبراهيم، عن األسود، عن : حدثنا األعمش: حدثنا أيب:  حدثنا عمرو بن حفص- 1682
  :عائشة رضي اهللا عنها قالت

عقرى حلقى، : (يه وسلمما أراين حابستكم، قال النيب صلى اهللا عل:  حاضت صفية ليلة النفر، فقالت
  ).فانفري: (نعم، قال: قيل). أطافت يوم النحر
حدثنا األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة : حدثنا حماضر: وزادين حممد: قال أبو عبد اهللا

  :رضي اهللا عنها قالت
 فلما كانت  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال نذكر إال احلج، فلما قدمنا، أمرنا أن حنل،

حلقى عقرى، ما أراها إال : (ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
يا رسول اهللا، إين مل : قلت). فانفري: (نعم، قال: قالت). كنت طفت يوم النحر: (مث قال). حابستكم

موعدك مكان : (، فقالفخرج معها أخوها، فلقيناه مدجلا). فاعتمري من التنعيم: (أكن أحللت، قال
  ).كذا وكذا

 ]322:ر[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  . أبواب العمرة- 33
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .وجوب العمرة وفضلها:  باب- 1

إا : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما. ليس أحد إال وعليه حجة وعمرة: وقال ابن عمر رضي اهللا عنهما
  /.196: البقرة. /}والعمرة هللاوأمتوا احلج {: لقرينتها يف كتاب اهللا

أخربنا مالك، عن مسي، موىل أيب بكر بن عبد الرمحن، عن أيب :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1683
  :صاحل السمان، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما، واحلج املربور ليس له : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ). إال اجلنةجزاء

  .من اعتمر قبل احلج:  باب- 2

  :أخربنا ابن جريج: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا أمحد بن حممد- 1684
قال . ال بأس:  أن عكرمة ابن خالد، سأل ابن عمر رضي اهللا عنهما، عن العمرة قبل احلج؟ فقال

  .اعتمر النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل أن حيج: قال ابن عمر: عكرمة
حدثنا عمرو بن . مثله: سألت ابن عمر: حدثين عكرمة بن خالد: إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحقوقال 
: سألت ابن عمر رضي اهللا عنهما: قال عكرمة بن خالد: أخربنا ابن جريج: حدثنا أبو عاصم: علي
  .مثله

  .كم اعتمر النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 3

  : عن منصور، عن جماهد قالحدثنا جرير،:  حدثنا قتيبة-  1685/1686
 دخلت أنا وعروة بن الزبري املسجد، فإذا عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، جالس إىل حجرة عائشة، 

كم : مث قال له. بدعة: فسألناه عن صالم، فقال: وإذا ناس يصلون يف املسجد صالة الضحى، قال
  .فكرهنا أن نرد عليه. ن يف رجبإحداه: اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال أربعا

أال تسمعني ما : يا أماه، يا أم املؤمنني: ومسعنا استنان عائشة أم املؤمنني يف احلجرة، فقال عروة: قال
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اعتمر أربع : يقول: ما يقول؟ قال: يقول أبو عبد الرمحن، قالت
أبا عبد الرمحن، ما اعتمر عمرة إال وهو شاهده، وما يرحم اهللا : قالت. عمرات، إحداهن يف رجب

  .اعتمر يف رجب قط



  :أخربين عطاء، عن عروة بن الزبري قال: أخربنا ابن جريج قال:  حدثنا أبو عاصم-) 1686 (
  .ما اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رجب:  سألت عائشة رضي اهللا عنها قالت

]4007[  
  :حدثنا مهام، عن قتادة:  بن حسان حدثنا حسان-  1687/1688

عمرة احلديبية يف ذي : أربعا: كم اعتمر النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قال:  سألت أنسا رضي اهللا عنه
القعدة حيث صده املشركون، وعمرة من العام املقبل يف ذي القعدة حيث صاحلهم، وعمرة اجلعرانة إذ 

  .واحدة: كم حج؟ قال: قلت.  حنني- أراه -قسم غنيمة 
سألت أنسا رضي : حدثنا مهام، عن قتادة قال: هشام بن عبد امللك:  حدثنا أبو الوليد-) 1688 (

  :اهللا عنه، فقال
 اعتمر النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة احلديبية، وعمرة يف ذي القعدة، وعمرة 

  .مع حجته
عمرته من : يف ذي القعدة، إال اليت اعتمر مع حجتهاعتمر أربع عمر : حدثنا مهام قال: حدثنا هدبة

  .احلديبية، ومن العام املقبل، ومن اجلعرانة حيث قسم غنائم حنني، وعمرة مع حجته
]2901 ،3917[  

حدثنا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن : حدثنا شريح بن مسلمة:  حدثنا أمحد بن عثمان- 1689
  :هدا، فقالواسألت مسروقا وعطاء وجما: أيب إسحق قال

مسعت الرباء بن عازب رضي : وقال.  اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذي القعدة قبل أن حيج
  .اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذي القعدة قبل أن حيج مرتني: اهللا عنهما يقول

]1747 ،2551  - 2553 ،3013 ،4005[  

  .عمرة يف رمضان:  باب- 4

مسعت ابن عباس رضي اهللا : حدثنا حيىي، عن ابن جريج، عن عطاء قال: مسدد حدثنا - 1690
  :عنهما خيربنا يقول

ما منعك أن : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المرأة من األنصار، مساها ابن عباس فنسيت امسها
ا ننضح عليه، كان لنا ناضح فركبه أبو فالن وابنه، لزوجها وابنها، وترك ناضح: قالت). حتجي معنا

  .أو حنوا مما قال). فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة يف رمضان حجة: (قال
]1764[  



  .العمرة ليلة احلصبة وغريها:  باب- 5

حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا : أخربنا أبو معاوية:  حدثنا حممد بن سالم- 1691
  :عنها

من أحب منكم أن يهل : (سلم موافني هلالل ذي احلجة، فقال لنا خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و
فمنا من : قالت). باحلج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلوال أين أهديت ألهللت بعمرة

أهل بعمرة، ومنا من أهل حبج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلين يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إىل النيب 
فلما كان ليلة ). ارفضي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي وأهلي باحلج: (لم، فقالصلى اهللا عليه وس

  .احلصبة أرسل معي عبد الرمحن إىل التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمريت
  ]290:ر[

  .عمرة التنعيم:  باب- 6

أن عبد الرمحن بن : مسع عمرو بن أوس: حدثنا سفيان، عن عمرو:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1692
  :يب بكر رضي اهللا عنهما أخربهأ

مسعت عمرا، : قال سفيان مرة.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم
  .كم مسعته من عمرو

]2822 ،2823[  
: حدثنا عبد الوهاب بن عبد ايد، عن حبيب املعلم، عن عطاء:  حدثنا حممد بن املثىن-  1693

  :د اهللا رضي اهللا عنهماحدثين جابر بن عب
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أهل وأصحابه باحلج، وليس مع أحد منهم هدي غري النيب صلى اهللا عليه 

أهللت مبا أهل به رسول اهللا صلى اهللا عليه : وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه اهلدي، فقال
يطوفوا بالبيت، مث يقصروا وحيلوا : أن جيعلوها عمرةوسلم، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم أذن ألصحابه 

لو : (ننطلق إىل مىن وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: إال من معه اهلدي، فقالوا
وأن عائشة حاضت، ). استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولوال أن معي اهلدي ألحللت

يا رسول اهللا، : فلما طهرت وطافت قالت:  تطف بالبيت، قالفنسكت املناسك كلها غري أا مل
أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق باحلج؟ فأمر عبد الرمحن بن أيب بكر أن خيرج معها إىل التنعيم، فاعتمرت 

وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو بالعقبة وهو . بعد احلج يف ذي احلجة
  ).ال، بل لألبد: ( ألكم هذه خاصة يا رسول اهللا؟ قال:يرميها، فقال



  ]1482:ر[

  .االعتمار بعد احلج بغري هدي:  باب- 7

أخربتين عائشة رضي : أخربين أيب قال: حدثنا هشام قال: حدثنا حيىي:  حدثنا حممد بن املثىن- 1694
  :اهللا عنها قالت

ي احلجة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موافني هلالل ذ
من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل حبجة فليهل، ولوال أين أهديت ألهللت : (وسلم
فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل حبجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل ). بعمرة

دعي : ( صلى اهللا عليه وسلم فقالمكة، فأدركين يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إىل رسول اهللا
ففعلت، فلما كانت ليلة احلصبة، أرسل معي عبد ). عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي، وأهلي باحلج

الرمحن إىل التنعيم، فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرا، فقضى اهللا حجها وعمرا، ومل يكن يف شيء 
  .من ذلك هدي، وال صدقة وال صوم

  ]290:ر[

  . أجر العمرة على قدر النصب: باب- 8

حدثنا ابن عون، عن القاسم بن حممد، وعن ابن عون، : حدثنا يزيد بن زريع:  حدثنا مسدد-  1695
  :عن إبراهيم، عن األسود قاال
انتظري، : (يا رسول اهللا، يصدر الناس بنسكني وأصدر بنسك؟ فقيل هلا:  قالت عائشة رضي اهللا عنها
  ).عيم فأهلي، مث ائتينا مبكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبكفإذا طهرت فاخرجي إىل التن

  ]290:ر[

  .املعتمر إذا طاف طواف العمرة مث خرج، هل جيزئه من طواف الوداع:  باب- 9

  :حدثنا أفلح بن محيد، عن القاسم، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت:  حدثنا أبو نعيم- 1696
، وحرم احلج، فرتلنا بسرف، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  خرجنا مهلني باحلج، يف أشهر احلج

وكان مع ). من مل يكن معه هدي فأحب أن جيعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فال: (ألصحابه
النيب صلى اهللا عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة اهلدي، فلم تكن هلم عمرة، فدخل علي النيب 

مسعتك تقول ألصحابك ما قلت، فمنعت : قلت). ما يبكيك: (بكي، فقالصلى اهللا عليه وسلم وأنا أ
فال يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما : (ال أصلي، قال: قلت). وما شأنك: (العمرة، قال



فكنت حىت نفرنا من مىن، فرتلنا : قالت). كتب عليهن، فكوين يف حجتك، عسى اهللا أن يرزقكها
اخرج بأختك احلرم، فلتهل بعمرة، مث أفرغا من طوافكما، أنتظركما : (الاحملصب، فدعا عبد الرمحن، فق

نعم، فنادى بالرحيل يف أصحابه، فارحتل الناس : قلت). فرغتما: (فأتينا يف جوف الليل فقال). ها هنا
  .ومن طاف بالبيت قبل صالة الصبح، مث خرج موجها إىل املدينة

  ]290:ر[

  . يف احلجيفعل يف العمرة ما يفعل:  باب- 10

 - يعين -حدثين صفوان بن يعلى بن أمية : حدثنا عطاء قال: حدثنا مهام:  حدثنا أبو نعيم-  1697
  :عن أبيه

صفرة، :  أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو باجلعرانة، وعليه جبة، وعليه أثر اخللوق، أو قال
يب صلى اهللا عليه وسلم، فستر بثوب، ووددت كيف تأمرين أن أصنع يف عمريت؟ فأنزل اهللا على الن: فقال

تعال، أيسرك أن تنظر إىل : أين قد رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي، فقال عمر
نعم، فرفع طرف الثوب، فنظرت إليه له غطيط : النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قلت

أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك اجلبة، : (سري عنه، قال كغطيط البكر، فلما - وأحسبه قال -
  ).واغسل أثر اخللوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع يف عمرتك كما تصنع يف حجك

  ]1463:ر[
  :أخربنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1698

أرأيت قول اهللا : يه وسلم، وأنا يومئذ حديث السن قلت لعائشة رضي اهللا عنها، زوج النيب صلى اهللا عل
إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف {: تبارك وتعاىل

كال، لو كانت كما تقول، كانت : فقالت عائشة. فال أرى على أحد شيئا أن ال يطوف ما؟. }ما
كانوا يهلون ملناة، وكانت مناة : ا أنزلت هذه اآلية يف األنصارفال جناح عليه أن ال يطوف ما، إمن

حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بني الصفا واملروة، فلما جاء اإلسالم سألوا رسول اهللا صلى اهللا 
إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال {: عليه وسلم عن ذلك، فأنزل اهللا تعاىل

  .}عليه أن يطوف ماجناح 
  .ما أمت اهللا حج امرئ، وال عمرته، ما مل يطف بني الصفا واملروة: زاد أبو سفيان وأبو معاوية، عن هشام

  ]1561:ر[



  .مىت حيل املعتمر:  باب- 11

أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه أن جيعلوها عمرة، ويطوفوا، : وقال عطاء، عن جابر رضي اهللا عنه
  .ا وحيلوامث يقصرو

  ]1693، 1568:ر[
  : حدثنا إسحق بن إبراهيم، عن جرير، عن إمساعيل، عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال- 1699

 اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا 
. أكان دخل الكعبة؟: ل له صاحب يلواملروة وأتينامها معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، فقا

  .ال: قال
  ).بشروا خدجية ببيت من اجلنة من قصب، ال صخب فيه وال نصب: (قال. فحدثنا ما قال خلدجية؟: قال
  ]1523:ر[

  :حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال:  حدثنا احلميدي- 1700
 يطف بني الصفا واملروة، أيأيت  سألنا ابن عمر رضي اهللا عنهما، عن رجل طاف بالبيت يف عمرة، ومل

قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف املقام ركعتني، وطاف : فقال. امرأته؟
  .بني الصفا واملروة سبعا، وقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة

  . الصفا واملروةال يقربنها حىت يطوف بني: وسألنا جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما، فقال: قال
  ]387:ر[

حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن : حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار-  1701
  :شهاب، عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال

مبا : (نعم، قال: قلت). أحججت: ( قدمت على النيب صلى اهللا عليه وسلم بالبطحاء، وهو منيخ، فقال
أحسنت، طف بالبيت وبالصفا : (هالل كإهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم، قاللبيك بإ: قلت). أهللت

فطفت بالبيت وبالصفا واملروة، مث أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي، مث أهللت باحلج، ). واملروة مث أحل
قول إن أخذنا بكتاب اهللا فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا ب: فكنت أفيت به حىت كان يف خالفة عمر، فقال

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم فإنه مل حيل حىت يبلغ اهلدي حمله
  ]1484:ر[

أن عبد اهللا موىل : أخربنا عمرو، عن أيب األسود: حدثنا ابن وهب:  حدثنا أمحد بن عيسى- 1702
  :أمساء بنت أيب بكر حدثه



ه ها هنا وحنن يومئذ صلى اهللا على حممد، لقد نزلنا مع:  أنه كان يسمع أمساء تقول كلما مرت باحلجون
خفاف، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأخيت عائشة والزبري وفالن وفالن، فلما مسحنا البيت 

  .أحللنا، مث أهللنا من العشي باحلج

  .ما يقول إذا رجع من احلج أو العمرة أو الغزو:  باب- 12

  :ن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهماأخربنا مالك، عن نافع، ع:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1703
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكرب على كل شرف من 

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل : (األرض ثالث تكبريات، مث يقول
حامدون، صدق اهللا وعده، ونصر عبده، وهزم شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا 

  ).األحزاب وحده
]2833 ،2918 ،3890 ،6022[  

  .استقبال احلاج القادمني والثالثة على الدابة:  باب- 13

حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي : حدثنا يزيد بن زريع:  حدثنا معلى بن أسد- 1704
  :اهللا عنهما قال

 عليه وسلم مكة، استقبلته أغيلمة بين عبد املطلب، فحمل واحدا بني يديه وآخر  ملا قدم النيب صلى اهللا
  .خلفه
]5620[  

  .القدوم بالغداة:  باب- 14

حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر :  حدثنا أمحد بن احلجاج- 1705
  :رضي اهللا عنهما

ىل مكة يصلي يف مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خرج إ
  .بذي احلليفة ببطن الوادي، وبات حىت يصبح

  ]1460:ر[

  .الدخول بالعشي:  باب- 15

حدثنا مهام، عن إسحق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أنس :  حدثنا موسى بن إمساعيل- 1706
  :رضي اهللا عنه قال



  .ه، كان ال يدخل إال غدوة أو عشية كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يطرق أهل

  .ال يطرق أهله إذا بلغ املدينة:  باب- 16

  :حدثنا شعبة، عن حمارب، عن جابر رضي اهللا عنه قال:  حدثنا مسلم بن إبراهيم- 1707
  . ى النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يطرق أهله ليال

]4945 ،4946[  

  .من أسرع ناقته إذا بلغ املدينة:  باب- 17

أنه مسع أنسا رضي اهللا : أخربين محيد: أخربنا حممد بن جعفر قال:  حدثنا سعيد بن أيب مرمي-  1708
  :عنه يقول

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قدم من سفر، فأبصر درجات املدينة، أوضع ناقته، وإن كانت 
  .دابة حركها

  .من حبهاحركها : زاد احلارث بن عمري، عن محيد: قال أبو عبد اهللا
  .تابعه احلارث بن عمري. جدرات: حدثنا إمساعيل، عن محيد، عن أنس قال: حدثنا قتيبة

]1787[  

  .}وأتوا البيوت من أبواا{: قول اهللا تعاىل:  باب- 18

  :حدثنا شعبة، عن أيب إسحق قال:  حدثنا أبو الوليد- 1709
نت األنصار إذا حجوا فجاؤوا، مل يدخلوا نزلت هذه اآلية فينا، كا:  مسعت الرباء رضي اهللا عنه يقول

من قبل أبواب بيوم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل من األنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عري 
  .}وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الرب من اتقى وأتوا البيوت من أبواا{: بذلك، فرتلت

]4242[  

  .السفر قطعة من العذاب:  باب- 19

حدثنا مالك، عن مسي، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة رضي اهللا :  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة- 1710
  عنه،

السفر قطعة من العذاب، مينع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).قضى مته فليعجل إىل أهله

]2839 ،5113[  



  .لسري يعجل إىل أهلهاملسافر إذا جد به ا:  باب- 20

  :أخربين زيد بن أسلم، عن أبيه قال: أخربنا حممد بن جعفر قال:  حدثنا سعيد بن أيب مرمي- 1711
 كنت مع عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أيب عبيد شدة الوجع، 

إين رأيت : ، مجع بينهما، مث قالفأسرع السري حىت كان بعد غروب الشفق نزل، فصلى املغرب والعتمة
  .إذا جد به السري أخر املغرب ومجع بينهما: النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ]1041:ر[
  

  . أبواب اإلحصار وجزاء الصيد- 34
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .احملصر وجزاء الصيد:  باب- 1

: البقرة. /}حىت يبلغ اهلدي حملهفإن احصرمت فما استيسر من اهلدي وال حتلقوا رؤوسكم {: وقوله تعاىل
196./  

  .اإلحصار من كل شيء حيبسه: وقال عطاء
  .ال يأيت النساء/: 39: آل عمران/} حصورا{: قال أبو عبد اهللا

  .إذا أحصر املعتمر:  باب- 2

  :أخربنا مالك، عن نافع:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  1712/1713
إن صددت عن البيت :  خرج إىل مكة معتمرا يف الفتنة، قال أن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما، حني

فأهل بعمرة، من أجل أن رسول اهللا صلى اهللا . صنعت كما صنعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .عليه وسلم كان أهل بعمرة عام احلديبية

 ابن عبد اهللا، أن عبيد اهللا: حدثنا جويرية، عن نافع:  حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء-) 1713 (
  :وسامل بن عبد اهللا أخرباه

ال يضرك أن ال حتج :  أما كلما عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، ليايل نزل اجليش بابن الزبري، فقاال
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فحال : العام، وإنا خناف أن حيال بينك وبني البيت، فقال

حر النيب صلى اهللا عليه وسلم هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أين قد أوجبت كفار قريش دون البيت، فن
العمرة إن شاء اهللا، أنطلق، فإن خلي بيين وبني البيت طفت، وإن حيل بيين وبينه فعلت كما فعل النيب 



إمنا شأما واحد، : صلى اهللا عليه وسلم وأنا معه، فأهل بالعمرة من ذي احلليفة، مث سار ساعة، مث قال
ال : شهدكم أين قد أوجبت حجة مع عمريت، فلم حيل منهما حىت حل يوم النحر وأهدى، وكان يقولأ

  .حيل حىت يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة
  .لو أقمت، ذا: أن بعض بين عبد اهللا قال له: حدثنا جويرية، عن نافع: حدثين موسى بن إمساعيل

  ]1558:ر[
حدثنا حيىي بن أيب كثري، : حدثنا معاوية بن سالم: بن صاحلحدثنا حيىي :  حدثنا حممد قال- 1714

  :قال ابن عباس رضي اهللا عنهما: عن عكرمة قال
 قد أحصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فحلق رأسه، وجامع نساءه، وحنر هديه، حىت اعتمر عاما 

  .قابال

  .اإلحصار يف احلج:  باب- 3

: أخربين سامل قال: أخربنا يونس، عن الزهري قال: د اهللاأخربنا عب:  حدثنا أمحد بن حممد- 1715
  :كان ابن عمر رضي اهللا عنهما يقول

 أليس حسبكم سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن احلج طاف بالبيت وبالصفا 
  .واملروة، مث حل من كل شيء، حىت حيج عاما قابال، فيهدي أو يصوم إن مل جيد هديا

  .حنوه: حدثين سامل، عن ابن عمر: أخربنا معمر، عن الزهري قال: اهللاوعن عبد 

  .النحر قبل احللق يف احلصر:  باب- 4

أخربنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن املسور رضي : حدثنا عبد الرزاق:  حدثنا حممود- 1716
  :اهللا عنه

  .بذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنر قبل أن حيلق، وأمر أصحابه 
  ]1608:ر[

أخربنا أبو بدر شجاع بن الوليد، عن عمر بن حممد العمري :  حدثنا حممد بن عبد الرحيم- 1717
  :أن عبد اهللا وساملا كلما عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، فقال: وحدث نافع: قال

ول اهللا صلى  خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رس
  .اهللا عليه وسلم بدنه وحلق رأسه

  ]1558:ر[



  .من قال ليس على احملصر بدل:  باب- 5

إمنا البدل على من : عن شبل، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما: وقال روح
دي وهو نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غري ذلك فإنه حيل وال يرجع، وإن كان معه ه
  .حمصر حنره إن كان يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به مل حيل حىت يبلغ اهلدي حمله

ينحر هديه وحيلق يف أي موضع كان، وال قضاء عليه، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال مالك وغريه
 اهلدي إىل البيت، مث وأصحابه باحلديبية حنروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف، وقبل أن يصل

مل يذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا، وال يعودوا له، واحلديبية خارج من 
  .احلرم

أن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما قال، : حدثين مالك، عن نافع:  حدثنا إمساعيل قال- 1718
يت صنعنا كما صنعنا مع رسول اهللا صلى اهللا حني خرج إىل مكة معتمرا يف الفتنة، إن صددت عن الب

عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان أهل بعمرة عام احلديبية، مث إن عبد 
ما أمرمها إال واحد، : ما أمرمها إال واحد، فالتفت إىل أصحابه فقال: اهللا بن عمر نظر يف أمره فقال
  .ع العمرة، مث طاف هلما طوافا واحدا، ورأى أن ذلك جمزيا عنه، وأهدىأشهدكم أين قد أوجبت احلج م

  ]1558:ر[

فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام {: قول اهللا تعاىل:  باب- 6

  /.196: البقرة. /}أو صدقة أو نسك

  .وهو خمري، فأما الصوم فثالثة أيام
الك، عن محيد بن قيس، عن جماهد، عن عبد الرمحن أخربنا م:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1719

  بن أيب ليلى، عن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه،
نعم يا رسول اهللا، فقال : قال). لعلك آذاك هوامك: ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

 انسك احلق رأسك، وصم ثالثة أيام، أو أطعم ستة مساكني، أو: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).بشاة
]1720 ،1722 ،3927 ،3954 ،3955 ،5341 ،5376 ،6330[  

  .وهي إطعام ستة مساكني. }أو صدقة{: قول اهللا تعاىل:  باب- 7

أن : مسعت عبد الرمحن ابن أيب ليلى: حدثين جماهد قال: حدثنا سيف قال:  حدثنا أبو نعيم-  1720



  :كعب بن عجرة حدثه قال
). يؤذيك هوامك: ( عليه وسلم باحلديبية ورأسي يتهافت قمال، فقال وقف علي رسول اهللا صلى اهللا

فمن كان منكم مريضا أو {: يف نزلت هذه اآلية: قال). احلق: فاحلق رأسك، أو قال: (نعم، قال: قلت
صم ثالثة أيام، أو تصدق بفرق بني : (إىل آخرها، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم} به أذى من رأسه
  ).مبا تيسرستة، أو انسك 

  ]1719:ر[

  .اإلطعام يف الفدية نصف صاع:  باب- 8

  :حدثنا شعبة، عن عبد الرمحن بن األصبهاين، عن عبد اهللا بن معقل قال:  حدثنا أبو الوليد- 1721
نزلت يف خاصة، وهي لكم عامة، :  جلست إىل كعب بن عجرة رضي اهللا عنه، فسألته عن الفدية، فقال

ما كنت أرى الوجع بلغ : ( اهللا عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقالمحلت إىل رسول اهللا صلى
فصم ثالثة أيام، أو : (ال، فقال: فقلت). ما كنت أرى اجلهد بلغ بك ما أرى، جتد شاة: بك ما أرى، أو

  ).أطعم ستة مساكني، لكل مسكني نصف صاع
  ]4245:ر[

  .النسك شاة:  باب- 9

حدثين عبد :  حدثنا شبل، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد قال:حدثنا روح:  حدثنا إسحق- 1722
  :الرمحن بن أيب ليلى، عن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه

: قال). أيؤذيك هوامك: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه القمل، فقال
وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل نعم، فأمره أن حيلق وهو باحلديبية، ومل يتبني هلم أم حيلون ا، 

اهللا الفدية، فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يطعم فرقا بني ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثالثة 
  .أيام

أخربنا عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن : حدثنا ورقاء، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد: وعن حممد بن يوسف
  .مثله:  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجههأن: كعب بن عجرة رضي اهللا عنه

  ]1719:ر[

  /.197: البقرة. /}فال رفث{: قول اهللا تعاىل:  باب- 10

حدثنا شعبة، عن منصور، عن أيب حازم، عن أيب هريرة رضي اهللا :  حدثنا سليمان بن حرب- 1723



  :عنه قال
ج هذا البيت، فلم يرفث، ومل يفسق، رجع كيوم ولدته من ح: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).أمه
  ]1449:ر[
  

  /.197: البقرة. /}وال فسوق وال جدال يف احلج{: قول اهللا عز وجل:  باب- 11

حدثنا سفيان، عن منصور، عن أيب حازم، عن أيب هريرة رضي اهللا :  حدثنا حممد بن يوسف-  1724
  :عنه قال

  ).من حج هذا البيت، فلم يرفث، ومل يفسق، رجع كيوم ولدته أمه: (لم قال النيب صلى اهللا عليه وس
  ]1449:ر[

  :قول اهللا تعاىل:  باب- 12

ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم حيكم به ذوا عدل منكم {
ل أمره عفا اهللا عما سلف ومن هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صيام ليذوق وبا

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم . عاد فينتقم اهللا منه واهللا عزيز ذو انتقام
 /.95،96: املائدة. /}صيد الرب ما دمتم حرما واتقوا اهللا الذي إليه حتشرون

  

  .إذا صاد احلالل فأهدى للمحرم الصيد أكله:  باب- 13

  .ن عباس وأنس بالذبح بأسا، وهو غري الصيد، حنو اإلبل والغنم والبقر والدجاج واخليلومل ير اب
  .عدل ذلك مثل، فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك: يقال
  .جيعلون عدال/: 1: األنعام/} يعدلون{. قواما/: 97: املائدة/} قياما{

  :أيب قتادة قالحدثنا هشام، عن حيىي، عن عبد اهللا بن :  حدثنا معاذ بن فضالة- 1725
 انطلق أيب عام احلديبية، فأحرم أصحابه ومل حيرم، وحدث النيب صلى اهللا عليه وسلم أن عدوا يغزوه 
بغيقة، فانطلق النيب صلى اهللا عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابه تضحك بعضهم إىل بعض، فنظرت فإذا 

ا أن يعينوين، فأكلنا من حلمه، وخشينا أنا حبمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته، واستعنت م فأبو
أن نقتطع، فطلبت النيب صلى اهللا عليه وسلم، أرفع فرسي شأوا وأسري شأوا، فلقيت رجال من بين غفار 



تركته بتعهن، وهو قايل السقيا، : قال. أين تركت النيب صلى اهللا عليه وسلم؟: يف جوف الليل، قلت
يك السالم ورمحة اهللا، إم قد خشوا أن يقتطعوا دونك يا رسول اهللا، إن أهلك يقرؤون عل: فقلت

وهم ). كلوا: (يا رسول اهللا، أصبت محار وحش، وعندي منه فاضلة؟ فقال للقوم: قلت. فانتظرهم
  .حمرمون

]1726  - 1728 ،2431 ،2699 ،2757 ،3918 ،5090 ،5091 ،
5172 ،5173[  

  .لإذا رأى احملرمون صيدا فضحكوا، ففطن احلال:  باب- 14

أن أباه : حدثنا علي بن املبارك، عن حيىي، عن عبد اهللا ابن أيب قتادة:  حدثنا سعيد بن الربيع- 1726
  :حدثه قال

 انطلقنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم عام احلديبية، فأحرم أصحابه ومل أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة، 
إىل بعض، فنظرت فرأيته، فحملت فتوجهنا حنوهم، فبصر أصحايب حبمار وحش، فجعل بعضهم يضحك 

عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوين، فأكلنا منه، مث حلقت برسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم، وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسري عليه شأوا، فلقيت رجال من بين غفار يف جوف 

تركته بتعهن، وهو قائل السقيا، : فقال. يه وسلم؟أين تركت رسول اهللا صلى اهللا عل: الليل، فقلت
يا رسول اهللا، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون : فلحقت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أتيته، فقلت

يا : عليك السالم ورمحة اهللا وبركاته، وإم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم، ففعل، فقلت
حش، وإن عندنا منه فاضلة؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا، إنا اصدنا محار و

  .وهم حمرمون). كلوا: (ألصحابه
  ]1725:ر[

  .ال يعني احملرم احلالل يف قتل الصيد:  باب- 15

حدثنا صاحل بن كيسان، عن أيب حممد نافع موىل : حدثنا سفيان:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 1727
كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم بالقاحة، من املدينة على : ضي اهللا عنه قالمسع أبا قتادة ر: أيب قتادة
  ).ح(ثالث 

حدثنا صاحل بن كيسان، عن أيب حممد، عن أيب قتادة رضي اهللا : حدثنا سفيان: وحدثنا علي بن عبد اهللا
  :عنه قال

فرأيت أصحايب يتراءون شيئا،  كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم بالقاحة، ومنا احملرم ومنا غري احملرم، 



ال نعينك عليه بشيء، إنا حمرمون، فتناولته :  فقالوا-  يعين فوقع سوطه - فنظرت، فإذا محار وحش 
: كلوا، وقال بعضهم: فأخذته، مث أتيت احلمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت أصحايب به، فقال بعضهم

  ).كلوه، حالل: (امنا، فسألته فقالال تأكلوا، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو أم
  .اذهبوا إىل صاحل فسلوه عن هذا وغريه، وقدم علينا ها هنا: قال لنا عمرو

  ]1725:ر[

  .ال يشري احملرم إىل الصيد لكي يصطاده احلالل:  باب- 16

أخربين : حدثنا عثمان، وهو ابن موهب، قال: حدثنا أبو عوانة:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 1728
  :أن أباه أخربه: هللا بن أيب قتادةعبد ا

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، 
فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا، أحرموا كلهم إال أبا قتادة ). خذوا ساحل البحر حىت نلتقي: (فقال

 فحمل أبو قتادة على احلمر فعقر منها أتانا، فرتلوا فأكلوا مل حيرم، فبينما هم يسريون إذ رأوا محر وحش،
أنأكل حلم صيد وحنن حمرمون؟ فحملنا ما بقي من حلم األتان، فلما أتوا رسول اهللا : من حلمها، وقالوا

يا رسول اهللا، إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة مل حيرم، فرأينا محر وحش : صلى اهللا عليه وسلم قالوا
أنأكل حلم صيد وحنن حمرمون؟ : يها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فرتلنا فأكلنا من حلمها، مث قلنافحمل عل

فكلوا : (ال، قال: قالوا). أمنكم أحد أمره أن حيمل عليها أو أشار إليها: (قال. فحملنا ما بقي من حلمها
  ).ما بقي من حلمها

  ]1725:ر[

  .ا مل يقبلإذا أهدى للمحرم محارا وحشيا حي:  باب- 17

أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1729
  :بن مسعود، عن عبد اهللا بن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي

 أنه أهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محارا وحشيا، وهو باألبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى 
  ).إنا مل نرده عليك إال أنا حرم: ( يف وجهه قالما
]2434 ،2456[  

  .ما يقتل احملرم من الدواب:  باب- 18

أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا ابن عمر رضي :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1730/1731



  :اهللا عنهما
وعن عبد ).  يف قتلهن جناحمخس من الدواب ليس على احملرم: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر
حدثتين : مسعت ابن عمر رضي اهللا عنهما يقول: حدثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبري قال: حدثنا مسدد

  ). احملرميقتل: (إحدى نسوة النيب صلى اهللا عليه وسلم، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
: أخربين عبد اهللا بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سامل قال:  حدثنا أصبغ قال-) 1731 (

  :قالت حفصة: قال عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما
الغراب، واحلدأة، : مخس من الدواب ال حرج على من قتلهن: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).لعقوروالفأرة، والعقرب، والكلب ا
]3137[  

أخربين يونس، عن ابن شهاب، عن : حدثين ابن وهب قال:  حدثنا حيىي بن سليمان قال-  1732
  :عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها

الغراب، : مخس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن يف احلرم: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .)واحلدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور

]3136[  
حدثين إبراهيم، عن : حدثنا األعمش قال: حدثنا أيب:  حدثنا عمر بن حفص بن غياث- 1733

  :األسود، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال
وإنه ليتلوها، وإين } واملرسالت{:  بينما حنن مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غار مبىن، إذ نزل عليه

). اقتلوها: (، إذ وثبت علينا حية، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمألتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب ا
  ).وقيت شركم، كما وقيتم شرها: (فابتدرناها فذهبت، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

]3139 ،4646 ،4647 ،4650[  
حدثين مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، عن عائشة رضي :  حدثنا إمساعيل قال- 1734
  :ها، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلماهللا عن

  .ومل أمسعه أمر بقتله). فويسق: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للوزغ
]3130[  



  .ال يعضد شجر احلرم:  باب- 19

  وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما،
  ).ال يعضد شوكه: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ]1737:ر[
  :لليث، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن أيب شريح العدويحدثنا ا:  حدثنا قتيبة- 1735

ائذن يل أيها األمري أحدثك قوال، قام به رسول :  أنه قال لعمرو بن سعيد، وهو يبعث البعوث إىل مكة
اهللا صلى اهللا عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي، ووعاه قليب، وأبصرته عيناي حني تكلم به، 

إن مكة حرمها اهللا ومل حيرمها الناس، فال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم : ( وأثىن عليه، مث قالإنه محد اهللا
اآلخر أن يسفك ا دما، وال يعضد ا شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ساعة من ار، وقد إن اهللا أذن لرسوله صلى اهللا عليه وسلم ومل يأذن لكم، وإمنا أذن يل : فقولوا له
  ).عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس، وليبلغ الشاهد الغائب

أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن احلرم ال يعيذ عاصيا، : ما قال لك عمرو؟ قال: فقيل أليب شريح
  .بلية: خربة. وال فارا بدم، وال فارا خبربة

  ]104:ر[

  .ال ينفر صيد احلرم:  باب- 20

حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي : حدثنا عبد الوهاب: نا حممد بن املثىن حدث- 1736
  :اهللا عنهما

إن اهللا حرم مكة، فلم حتل ألحد قبلي، وال حتل ألحد بعدي، وإمنا : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 تلتقط لقطتها إال أحلت يل ساعة من ار، ال خيتلى خالها، وال يعضد شجرها، وال ينفر صيدها، وال

  ).إال اإلذخر: (يا رسول اهللا، إال اإلذخر، لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: وقال العباس). ملعرف
  .ال ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل يرتل مكانه: هل تدري ما: وعن خالد، عن عكرمة قال

  ]1284:ر[

  .ال حيل القتال مبكة:  باب- 21

  ).ال يسفك ا دما: (لنيب صلى اهللا عليه وسلموقال أبو شريح رضي اهللا عنه، عن ا
  ]1735:ر[



حدثنا جرير، عن منصور، عن جماهد، عن طاوس، عن ابن :  حدثنا عثمان بن أيب شيبة- 1737
  :عباس رضي اهللا عنهما قال

ال هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرمت فانفروا، فإن : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم افتتح مكة
هذا بلد حرمه اهللا يوم خلق السموات واألرض، وهو حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة، وإنه مل حيل القتال 
فيه ألحد قبلي، ومل حيل يل إال ساعة من ار، فهو حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة، اليعضد شوكه، وال 

  ).ينفر صيده، وال يلتقط لقطته إال من عرفها، وال خيتلى خالها
  ).إال اإلذخر: (قال: يا رسول اهللا، إال اإلذخر، فإنه لقينهم وبيوم، قال: ال العباسق
  ]1510:ر[

  .احلجامة للمحرم:  باب- 22

  .ويتداوى ما مل يكن فيه طيب. وكوى ابن عمر ابنه وهو حمرم
: أول شيء مسعت عطاء يقول: قال عمرو: حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1738

  :ت ابن عباس رضي اهللا عنهما يقولمسع
حدثين طاوس، عن ابن عباس، : مث مسعته يقول.  احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حمرم

  .لعله مسعه منهما: فقلت
]1836 ،1837 ،5369 ،5370 ،5373 ،5374[  

 الرمحن حدثنا سليمان بن بالل، عن علقمة بن أيب علقمة، عن عبد:  حدثنا خالد بن خملد-  1739
  :األعرج، عن ابن حبينة رضي اهللا عنه قال

  . احتجم النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو حمرم، بلحي مجل، يف وسط رأسه
]5373[  

  .تزويج احملرم:  باب- 23

حدثين عطاء ابن أيب رباح، : حدثنا األوزاعي:  حدثنا أبو املغرية عبد القدوس بن احلجاج- 1740
  :اعن ابن عباس رضي اهللا عنهم

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حمرم
]4011 ،4824[  



  .ما ينهى من الطيب للمحرم واحملرمة:  باب- 24

  .ال تلبس احملرمة ثوبا بورس أو زعفران: وقالت عائشة رضي اهللا عنها
 عنهما حدثنا نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا: حدثنا الليث:  حدثنا عبد اهللا بن يزيد- 1741

  :قال
يا رسول اهللا، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب يف اإلحرام؟ فقال النيب صلى اهللا عليه :  قام رجل فقال

ال تلبسوا القميص، وال السراويالت، وال العمائم، وال الربانس، إال أن يكون أحد ليست له : (وسلم
 شيئا مسه الزعفران وال الورس، وال تنتقب نعالن فليلبس اخلفني، وليقطع أسفل من الكعبني، وال تلبسوا

  ).املرأة احملرمة، وال تلبس القفازين
وقال . يف النقاب والقفازين: تابعه موسى بن عقبة، وإمساعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحق

، عن ابن وقال مالك، عن نافع. ال تنتقب احملرمة وال تلبس القفازين: وكان يقول. وال ورس: عبيد اهللا
  .وتابعه ليث بن أيب سليم. ال تنتقب احملرمة: عمر
  ]134:ر[

حدثنا جرير، عن منصور، عن احلكم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس :  حدثنا قتيبة- 1742
  :رضي اهللا عنهما قال

 اغسلوه وكفنوه، وال: ( وقصت برجل حمرم ناقته فقتلته، فأيت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  ).تغطوا رأسه، وال تقربوه طيبا، فإنه يبعث يهل

  ]1206:ر[

  .االغتسال للمحرم:  باب- 25

  .ومل ير ابن عمر وعائشة باحلك بأسا. يدخل احملرم احلمام: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما
أخربنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد اهللا بن :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1743
  :، عن أبيهحنني

يغسل احملرم رأسه، :  أن عبد اهللا بن العباس واملسور بن خمرمة اختلفا باألبواء، فقال عبد اهللا بن عباس
ال يغسل احملرم رأسه، فأرسلين عبد اهللا بن العباس إىل أيب أيوب األنصاري، فوجدته يغتسل : وقال املسور

أنا عبد اهللا بن حنني، أرسلين إليك : هذا؟ فقلتمن : بني القرنني، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال
فوضع . عبد اهللا بن العباس، أسألك كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغسل رأسه وهو حمرم؟

اصبب، فصب على : أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حىت بدا يل رأسه، مث قال إلنسان يصب عليه



  .هكذا رأيته صلى اهللا عليه وسلم يفعل: دبر، وقالرأسه، مث حرك رأسه بيديه فأقبل ما وأ

  .لبس اخلفني للمحرم إذا مل جيد النعلني:  باب- 26

مسعت : مسعت جابر بن زيد: أخربين عمرو بن دينار: حدثنا شعبة قال:  حدثنا أبو الوليد-  1744
  :ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

ن مل جيد النعلني فليلبس اخلفني، ومن مل جيد إزارا م: ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب بعرفات
  ).فليلبس سراويل للمحرم

  ]1653:ر[
حدثنا ابن شهاب، عن سامل، عن عبد اهللا : حدثنا إبراهيم بن سعد:  حدثنا أمحد بن يونس- 1745

  :رضي اهللا عنه
 القميص، وال ال يلبس: (فقال.  سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما يلبس احملرم من الثياب؟

العمائم، وال السراويالت، وال الربنس، وال ثوبا مسه زعفران وال ورس، وإن مل جيد نعلني فليلبس 
  ).اخلفني، وليقطعهما حىت يكونا أسفل من الكعبني

  ]134:ر[

  .إذا مل جيد اإلزار فليلبس السراويل:  باب- 27

جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي اهللا حدثنا عمرو بن دينار، عن : حدثنا شعبة:  حدثنا آدم-  1746
  :عنهما قال

من مل جيد اإلزار فليلبس السراويل، ومن مل جيد : ( خطبنا النيب صلى اهللا عليه وسلم بعرفات، فقال
  ).النعلني فليلبس اخلفني

  ]1653:ر[

  .لبس السالح للمحرم:  باب- 28

  .يه يف الفديةومل يتابع عل. إذا خشي العدو لبس السالح وافتدى: وقال عكرمة
  : حدثنا عبيد اهللا، عن إسرائيل، عن أيب إسحق، عن الرباء رضي اهللا عنه- 1747

ال :  اعتمر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذي القعدة، فأىب أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حىت قاضاهم
  .يدخل مكة سالحا إال يف القراب

  ]1689:ر[



  .دخول احلرم ومكة بغري إحرام:  باب- 29

ودخل ابن عمر، وإمنا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم باإلهالل ملن أراد احلج والعمرة، ومل يذكره 
  .للحطابني وغريهم

  :حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما: حدثنا وهيب:  حدثنا مسلم- 1748
جند قرن املنازل، وألهل اليمن يلملم،  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقت ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل 

هن هلن، ولكل آت أتى عليهن من غريهم، ممن أراد احلج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث 
  .أنشأ، حىت أهل مكة من مكة

  ]1452:ر[
أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي اهللا :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1749

  :عنه
إن : ى اهللا عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه املغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال أن رسول اهللا صل

  ).اقتلوه: (ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال
]2879 ،4035 ،5471[  

  .إذا أحرم جاهال وعليه قميص:  باب- 30

  .إذا تطيب أو لبس جاهال أو ناسيا فال كفارة عليه: وقال عطاء
  :حدثين صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: حدثنا عطاء قال: حدثنا مهام: يد حدثنا أبو الول- 1750

 كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو حنوه، كان عمر يقول 
اصنع يف عمرتك ما تصنع يف : (فرتل عليه مث سري عنه، فقال. حتب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟: يل

  .عض رجل يد رجل، يعين فانتزع ثنيته، فأبطله النيب صلى اهللا عليه وسلمو). حجك
  ]1463:ر[

احملرم ميوت بعرفة، ومل يأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية :  باب- 31

  .احلج

حدثنا محاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن :  حدثنا سليمان بن حرب- 1751/1752
  :عباس رضي اهللا عنهما قالجبري، عن ابن 

 بينا رجل واقف مع النيب صلى اهللا عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأقعصته، فقال 



ثوبيه، وال حتنطوه، وال : اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه يف ثوبني، أو قال: (النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).يبختمروا رأسه، فإن اهللا يبعثه يوم القيامة يل

حدثنا محاد، عن أيوب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس :  حدثنا سليمان بن حرب-) 1752(
  :رضي اهللا عنهما قال

فأوقصته، :  بينا رجل واقف مع النيب صلى اهللا عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال
 ثوبني، وال متسوه طيبا، وال ختمروا اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه يف: (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).رأسه وال حتنطوه، فإن اهللا يبعثه يوم القيامة ملبيا
  ]1206:ر[

  .سنة احملرم إذا مات:  باب- 32

أخربنا أبو بشر، عن سعيد بن جبري، عن ابن : حدثنا هشيم:  حدثنا يعقوب بن إبراهيم-  1753
  :عباس رضي اهللا عنهما

اهللا عليه وسلم، فوقصته ناقته وهو حمرم فمات، فقال رسول اهللا صلى اهللا  أن رجال كان مع النيب صلى 
اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه يف ثوبيه، وال متسوه بطيب، وال ختمروا رأسه، فإنه يبعث يوم : (عليه وسلم
  ).القيامة ملبيا

  ]1206:ر[

  .احلج والنذور عن امليت، والرجل حيج عن املرأة:  باب- 33

حدثنا أبو عوانة، عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري، عن ابن : وسى بن إمساعيل حدثنا م- 1754
  :عباس رضي اهللا عنهما

إن أمي نذرت أن حتج، فلم حتج حىت :  أن امرأة من جهينة، جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت
اقضوا اهللا، . تة؟نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضي: (ماتت، أفأحج عنها؟ قال

  ).فاهللا أحق بالوفاء
]6321 ،6885[  

  .احلج عمن ال يستطيع الثبوت على الراحلة:  باب- 34

 حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، - 1755
  ).ح(أن امرأة : عن الفضل بن عباس رضي اهللا عنهم



حدثنا ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن : بد العزيز بن أيب سلمةحدثنا ع: حدثنا موسى بن إمساعيل
  :ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

يا رسول اهللا، إن فريضة اهللا على عباده يف احلج، :  جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت
: قال. ؟أدركت أيب شيخا كبريا، ال يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه

  ).نعم(
  ]1442:ر[

  .حج املرأة عن الرجل:  باب- 35

 حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد اهللا -  1756
  :بن عباس رضي اهللا عنهما قال

ر  كان الفضل رديف النيب صلى اهللا عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظ
إن فريضة اهللا : إليه، فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يصرف وجه الفضل إىل الشق اآلخر، فقالت

  .وذلك يف حجة الوداع). نعم: (قال. أدركت أيب شيخا كبريا، ال يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟
  ]1442:ر[

  .حج الصبيان:  باب- 36

  :عبيد اهللا بن أيب يزيد قالحدثنا محاد بن زيد، عن :  حدثنا أبو النعمان- 1757
بعثين، أو قدمين النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الثقل من مجع :  مسعت ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول

  .بليل
  ]1593:ر[

أخربين : حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه: أخربنا يعقوب بن إبراهيم:  حدثنا إسحق-  1758
  :أن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال: عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود

 أقبلت وقد ناهزت احللم، أسري على أتان يل، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم يصلي مبىن، حىت 
سرت بني يدي بعض الصف األول، مث نزلت عنها فرتعت، فصففت مع الناس وراء رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم
  .مبىن يف حجة الوداع: وقال يونس، عن ابن شهاب

  ]76:ر[
حدثنا حامت بن إمساعيل، عن حممد بن يوسف، عن :  حدثنا عبد الرمحن بن يونس- 1759/1760



  :السائب بن يزيد قال
  . حج يب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا ابن سبع سنني

مسعت : الرمحن قالأخربنا القاسم بن مالك، عن اجلعيد بن عبد :  حدثنا عمرو بن زرارة-) 1760(
  .عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن زيد، وكان قد حج به يف ثقل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .حج النساء:  باب- 37

  :حدثنا إبراهيم، عن أبيه، عن جده:  وقال يل أمحد بن حممد- 1761
بعث معهن عثمان بن  أذن عمر رضي اهللا عنه ألزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف آخر حجة حجها، ف

  .عفان وعبد الرمحن ابن عوف
حدثتنا عائشة بنت : حدثنا حبيب بن أيب عمرة قال: حدثنا عبد الواحد:  حدثنا مسدد- 1762

  :طلحة، عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها قالت
). ورلكن أحسن اجلهاد وأمجله احلج، حج مرب: (يا رسول اهللا، أال نغزو وجناهد معكم؟ فقال:  قلت

  .فال أدع احلج بعد إذ مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقالت عائشة
  ]1448:ر[

حدثنا محاد بن زيد، عن عمرو، عن أيب معبد، موىل ابن عباس، عن ابن :  حدثنا أبو النعمان- 1763
  :عباس رضي اهللا عنهما قال

مع ذي حمرم، وال يدخل عليها رجل إال ومعها ال تسافر املرأة إال : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
: فقال. يا رسول اهللا، إين أريد أن أخرج يف جيش كذا وكذا، وامرأيت تريد احلج؟: فقال رجل). حمرم
  ).اخرج معها(
]2844 ،2896 ،4935[  

أخربنا حبيب املعلم، عن عطاء، عن ابن عباس رضي : أخربنا يزيد بن زريع:  حدثنا عبدان-  1764
  :نهما قالاهللا ع

: قالت). ما منعك من احلج: ( ملا رجع النيب صلى اهللا عليه وسلم من حجته، قال ألم سنان األنصارية
فإن عمرة يف : (قال. أبو فالن، تعين زوجها، كان له ناضحان حج على أحدمها، واآلخر يسقي أرضا لنا

  ).رمضان تقضي حجة معي
وقال عبيد اهللا، عن عبد . النيب صلى اهللا عليه وسلممسعت ابن عباس، عن : رواه ابن جريج، عن عطاء

  .الكرمي، عن عطاء، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



  ]1690:ر[
: حدثنا شعبة، عن عبد امللك بن عمري، عن قزعة موىل زياد قال:  حدثنا سليمان بن حرب- 1765

  :رة غزوة، قالمسعت أبا سعيد، وقد غزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ثنيت عش
حيدثهن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، :  أربع مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو قال

: أن التسافر امرأة مسرية يومني ليس معها زوجها أو ذو حمرم، وال صوم يومني: (فأعجبنين وآنقنين
وبعد الصبح حىت تطلع بعد العصر حىت تغرب الشمس، : الفطر واألضحى، وال صالة بعد صالتني

  ).مسجد احلرام، ومسجدي، ومسجد األقصى: الشمس، وال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد
  ]1139:ر[

  .من نذر املشي إىل الكعبة:  باب- 38

حدثين ثابت، عن أنس رضي اهللا : أخربنا الفزاري، عن محيد الطويل قال:  حدثنا ابن سالم- 1766
  :عنه

. نذر أن ميشي. قالوا). ما بال هذا: (يه وسلم رأى شيخا يهادي بني ابنيه، قال أن النيب صلى اهللا عل
  .وأمره أن يركب). إن اهللا عن تعذيب هذا نفسه لغين: (قال
]6323[  

أخربين : أن ابن جريج أخربهم قال: أخربنا هشام بن يوسف:  حدثنا إبراهيم بن موسى- 1767
  :أن أبا اخلري حدثه، عن عقبة بن عامر قال: ربهأن يزيد بن أيب حبيب أخ: سعيد بن أيب أيوب

 نذرت أخيت أن متشي إىل بيت اهللا، وأمرتين أن أستفيت هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم فاستفتيته، فقال 
  .وكان أبو اخلري ال يفارق عقبة: قال). لتمش ولتركب: (عليه السالم

فذكر ... د، عن أيب اخلري، عن عقبةحدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن حيىي بن أيوب، عن يزي
 .احلديث

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  . أبواب فضائل املدينة- 35
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .حرم املدينة:  باب- 1

حدثنا عاصم أبو عبد الرمحن األحول، عن أنس : حدثنا ثابت بن يزيد:  حدثنا أبو النعمان- 1768
  رضي اهللا عنه،
ال يقطع شجرها، وال حيدث فيها . املدينة حرم من كذا إىل كذا: (صلى اهللا عليه وسلم قال عن النيب 

  ).حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني
]6876[  



  :حدثنا عبد الوارث، عن أيب التياح، عن أنس رضي اهللا عنه:  حدثنا أبو معمر- 1769
ال : فقالوا). يا بين النجار، ثامنوين: (وسلم املدينة، وأمر ببناء املسجد، فقال قدم النيب صلى اهللا عليه 

نطلب مثنه إال إىل اهللا، فأمر بقبور املشركني فنبشت، مث باخلرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل 
  .قبلة املسجد

  ]418:ر[
يد اهللا، عن سعيد حدثين أخي، عن سليمان، عن عب:  حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا قال- 1770

  :املقربي، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
وأتى النيب صلى اهللا عليه : قال). حرم ما بني البيت املدينة على لساين: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).بل أنتم فيه: (مث التفت فقال). أراكم يا بين حارثة قد خرجتم من احلرم: (وسلم بين حارثة، فقال
]1774[  

حدثنا سفيان، عن األعمش، عن إبراهيم التيمي، : حدثنا عبد الرمحن:  حدثنا حممد بن بشار- 1771
  :عن أبيه، عن علي رضي اهللا عنه قال

املدينة حرم، ما بني عائر : ( ما عندنا شيء إال كتاب اهللا وهذه الصحيفة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ا، فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل منه إىل كذا، من أحدث فيها حدثا، أو آوى حمدث

ذمة املسلمني واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، : وقال. صرف وال عدل
ومن توىل قوما بغري إذن مواليه، فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، ال . ال يقبل منه صرف وال عدل

  ).منه صرف وال عدليقبل 
]3001 ،3008 ،6374 ،6870[  

  .فضل املدينة، وأا تنفي الناس:  باب- 2

مسعت أبا احلباب، سعيد : أخربنا مالك، عن حيىي بن سعيد قال:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1772
  :مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول: بن يسار، يقول

مرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي املدينة، تنفي أ: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).الناس كما ينفي الكري خبث احلديد

  .املدينة طابة:  باب- 3

حدثين عمرو بن حيىي، عن عباس بن سهل بن : حدثنا سليمان قال:  حدثنا خالد بن خملد- 1773
  :سعد، عن أيب محيد رضي اهللا عنه



  ).هذه طابة: (سلم من تبوك، حىت أشرفنا على املدينة، فقال أقبلنا مع النيب صلى اهللا عليه و
  ]1411:ر[

  .البيت املدينة:  باب- 4

أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن أيب :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1774
  :هريرة رضي اهللا عنه
ما بني : (هللا صلى اهللا عليه وسلملو رأيت الظباء باملدينة ترتع ما ذعرا، قال رسول ا:  أنه كان يقول
  ).البتيها حرام

  ]1770:ر[

  .من رغب عن املدينة:  باب- 5

أن أبا هريرة : أخربين سعيد بن املسيب: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 1775
  :رضي اهللا عنه قال

ما كانت، ال يغشاها إال يتركون املدينة على خري : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
 وآخر من حيشر راعيان من مزينة، يريدان املدينة، ينعقان -  يريد عوايف السباع والطري -العواف 

  ).بغنمهما فيجداا وحشا، حىت إذا بلغا ثنية الوداع، خرا على وجوههما
الزبري، عن أخربنا مالك، عن هشام بن عروة، عن عبد اهللا ابن :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1776

  :سفيان بن أيب زهري رضي اهللا عنه أنه قال
تفتح اليمن، فيأيت قوم يبسون، فيتحملون بأهليهم ومن : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
وتفتح الشأم، فيأيت قوم يبسون، فيتحملون بأهليهم ومن . أطاعهم، واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون

وتفتح العراق، فيأيت قوم يبسون، فيتحملون بأهليهم ومن .  هلم لو كانوا يعلمونأطاعهم، واملدينة خري
  ).أطاعهم، واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون

  .اإلميان يأرز إىل املدينة:  باب- 6

حدثين عبيد اهللا، عن خبيب بن عبد : حدثنا أنس بن عياض قال:  حدثنا إبراهيم بن املنذر- 1777
  : عاصم، عن أيب هريرة رضي اهللا عنهالرمحن، عن حفص بن

  ).إن اإلميان ليأرز إىل املدينة، كما تأرز احلية إىل جحرها: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال



  .إمث من كاد أهل املدينة:  باب- 7

مسعت سعدا رضي : أخربنا الفضل، عن جعيد، عن عائشة قالت:  حدثنا حسني بن حريث- 1778
  :اهللا عنه قال

  ).ال يكيد أهل املدينة أحد إال امناع، كما ينماع امللح يف املاء: ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .آطام املدينة:  باب- 8

مسعت أسامة رضي اهللا : أخربين عروة: حدثنا ابن شهاب قال: حدثنا سفيان:  حدثنا علي-  1779
  :عنه قال

هل ترون ما أرى، إين ألرى مواقع : (ن آطام املدينة، فقال أشرف النيب صلى اهللا عليه وسلم على أطم م
  ).الفنت خالل بيوتكم كمواقع القطر

  .تابعه معمر وسليمان بن كثري، عن الزهري
]2335 ،3402 ،6651[  

  .ال يدخل الدجال املدينة:  باب- 9

، عن أيب حدثين إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده:  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال- 1780
  بكرة رضي اهللا عنه،

ال يدخل املدينة رعب املسيح الدجال، هلا يومئذ سبعة أبواب، على : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).كل باب ملكان

]6707[  
حدثين مالك، عن نعيم بن عبد اهللا امر، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه :  حدثنا إمساعيل قال-  1781

  :قال
  ).على أنقاب املدينة مالئكة، ال يدخلها الطاعون وال الدجال: ( صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا

]5399 ،6714[  
حدثين أنس بن : حدثنا إسحق: حدثنا أبو عمرو: حدثنا الوليد:  حدثنا إبراهيم بن املنذر- 1782

  مالك رضي اهللا عنه،
لدجال، إال مكة واملدينة، ليس له من ليس من بلد إال سيطؤه ا: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

نقاا نقب إال عليه املالئكة صافني حيرسوا، مث ترجف املدينة بأهلها ثالث رجفات، فيخرج اهللا كل 



  ).كافر ومنافق
]6706 ،6715 ،7035[  

أخربين عبيد اهللا بن عبد : حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال:  حدثنا حيىي بن بكري- 1783
  :أن أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال:  بن عتبةاهللا

يأيت : ( حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثا طويال عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال
الدجال، وهو حمرم عليه أن يدخل نقاب املدينة، يرتل بعض السباخ اليت باملدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل 

أشهد أنك الدجال، الذي حدثنا عنك رسول اهللا صلى اهللا : ري الناس، فيقولهو خري الناس، أو من خ
ال، : فيقولون. أرأيت إن قتلت هذا مث أحييته هل تشكون يف األمر؟: عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال
أقتله فال : واهللا ما كنت قط أشد بصرية مين اليوم، فيقول الدجال: فيقتله مث حيييه، فيقول حني حيييه

  ).سلط عليهأ
]6713[  

  .املدينة تنفي اخلبث:  باب- 10

حدثنا سفيان، عن حممد بن املنكدر، عن جابر : حدثنا عبد الرمحن:  حدثنا عمرو بن عباس-  1784
  :رضي اهللا عنه

أقلين، فأىب، :  جاء أعرايب النيب صلى اهللا عليه وسلم فبايعه على اإلسالم، فجاء من الغد حمموما، فقال
  ).املدينة كالكري تنفي خبثها، وينصع طيبها: (فقالثالث مرات، 

]6783 ،6785 ،6790 ،6891[  
: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن عبد اهللا ابن يزيد قال:  حدثنا سليمان بن حرب- 1785

  :مسعت زيد بن ثابت رضي اهللا عنه يقول
: نقتلهم، وقالت فرقة: لت فرقة ملا خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أحد، رجع ناس من أصحابه، فقا

إا تنفي الرجال : (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. }فما لكم يف املنافقني فئتني{: ال نقتلهم، فرتلت
  ).كما تنفي النار خبث احلديد

]3824 ،4313[  
مسعت يونس، عن ابن شهاب، : حدثنا أيب: حدثنا وهب بن جرير:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 1786
  نس رضي اهللا عنه،عن أ

  ).اللهم اجعل باملدينة ضعفي ما جعلت مبكة من الربكة: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



  .تابعه عثمان بن عمر، عن يونس
  :حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن محيد، عن أنس رضي اهللا عنه:  حدثنا قتيبة- 1787

ر إىل جدرات املدينة، أوضع راحلته، وإن كان  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قدم من سفر، فنظ
  .على دابة حركها، من حبها

  ]1708: ر[

  .كراهية النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تعرى املدينة:  باب- 11

  :أخربنا الفزاري، عن محيد الطويل، عن أنس رضي اهللا عنه قال:  حدثنا ابن سالم- 1788
، فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تعرى املدينة،  أراد بنو سلمة أن يتحولوا إىل قرب املسجد

  .فأقاموا). يا بين سلمة، أال حتتسبون آثاركم: (وقال
  ]625: ر[

حدثين خبيب بن عبد الرمحن، عن :  حدثنا مسدد، عن حيىي، عن عبيد اهللا بن عمر قال-  1789
  حفص بن عاصم، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،

  ).ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة، ومنربي على حوضي: (ه وسلم قال عن النيب صلى اهللا علي
  ]1138: ر[

حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها :  حدثنا عبيد بن إمساعيل- 1790
  :قالت

أخذته احلمى  ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وعك أبو بكر وبالل، فكان أبو بكر إذا 
  :يقول

  واملوت أدىن من شراك نعله* كل امرئ مصبح يف أهله 
  :وكان بالل إذا أقلع عنه احلمى يرفع عقريته يقول

  بواد وحويل إذخر وجليل* أال ليت شعري هل أبينت ليلة 
  وهل يبدون يل شامة وطفيل* وهل أردن يوما مياه جمنة 

بيعة، وأمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إىل أرض اللهم العن شيبة بن ربيعة، وعتبة بن ر: وقال
اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك : (مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. الوباء

وقدمنا املدينة وهي أوبأ أرض : قالت). لنا يف صاعنا ويف مدنا، وصححها لنا، وانقل محاها إىل اجلحفة
  .ان بطحان جيري جنال، تعين ماء آجنافك: اهللا، قالت



]3711 ،5330 ،5353 ،6011[  
حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أيب هالل، عن زيد بن :  حدثنا حيىي بن بكري- 1791

  أسلم، عن أبيه،
اللهم ارزقين شهادة يف سبيلك، واجعل مويت يف بلد رسولك صلى اهللا :  عن عمر رضي اهللا عنه قال

  .وسلمعليه 
وقال ابن زريع، عن روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، عن أمه، عن حفصة بنت عمر رضي اهللا عنهما 

  .حنوه: مسعت عمر: قالت
 .مسعت عمر رضي اهللا عنه: وقال هشام، عن زيد، عن أبيه، عن حفصة

 
 
 
 
 
 
 
 
  

   كتاب الصوم- 36
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .وجوب صوم رمضان:  باب- 1

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم { : اهللا تعاىلوقول 
  /.183: البقرة/} تتقون 

حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن أيب سهيل، عن أبيه، عن طلحة بن :  حدثنا قتيبة بن سعيد- 1792
  :عبيد اهللا

يا رسول اهللا، أخربين ماذا فرض : الرأس، فقال أن أعرابيا جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثائر 
أخربين ما فرض اهللا علي من : فقال). الصلوات اخلمس إال أن تطوع شيئا: (اهللا علي من الصالة، فقال

: أخربين مبا فرض اهللا علي من الزكاة، فقال: فقال). شهر رمضان إال أن تطوع شيئا: (الصيام، فقال
والذي أكرمك، ال أتطوع شيئا، وال أنقص :  وسلم شرائع اإلسالم، قالفأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه



دخل اجلنة إن : أفلح إن صدق، أو: (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. مما فرض اهللا علي شيئا
  ).صدق
  ]46:ر[

  :حدثنا إمساعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال:  حدثنا مسدد- 1793
وكان عبد اهللا ال . يب صلى اهللا عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك صام الن

  .يصومه إال أن يوافق صومه
]1896 ،4231[  

أن : أن عراك ابن مالك حدثه: حدثنا الليث، عن يزيد بن أيب حبيب:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 1794
  :عروة أخربه، عن عائشة رضي اهللا عنها

 تصوم يوم عاشوراء يف اجلاهلية، مث أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصيامه حىت  أن قريشا كانت
  ).من شاء فليصمه، ومن شاء أفطر: (فرض رمضان، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ]1515:ر[

  .فضل الصوم:  باب- 2

 هريرة رضي اهللا  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب-  1795
  :عنه

الصيام جنة، فال يرفث وال جيهل، وإن امرؤ قاتله أو شامته، : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 والذي نفسي بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا تعاىل من ريح املسك، - مرتني - فليقل إين صائم 

  ). أجزي به، واحلسنة بعشر أمثاهلايترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام يل وأنا
]1805 ،5583 ،7054 ،7100[  

  .الصوم كفارة:  باب- 3

  :حدثنا جامع، عن أيب وائل، عن حذيفة قال: حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1796
أنا : قال حذيفة. من حيفظ حديثا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الفتنة؟:  قال عمر رضي اهللا عنه

ليس أسأل عن : قال). فتنة الرجل يف أهله وماله وجاره، تكفرها الصالة والصيام والصدقة: (عته يقولمس
فيفتح أو يكسر؟ : وإن دون ذلك بابا مغلقا، قال: قال. ذه، إمنا أسأل عن اليت متوج كما ميوج البحر

. ان عمر يعلم من الباب؟سله أك: يكسر، قال ذاك أجدر أن ال يغلق إىل يوم القيامة، فقلنا ملسروق: قال
  .نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة: فسأله فقال



  ]502:ر[

  .الريان للصائمني:  باب- 4

حدثين أبو حازم، عن سهل رضي اهللا : حدثنا سليمان بن بالل قال:  حدثنا خالد بن خملد-  1797
  عنه،

ن، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، ال إن يف اجلنة بابا يقال له الريا: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
يدخل منه أحد غريهم، يقال أين الصائمون، فيقومون ال يدخل منه أحد غريهم، فإذا دخلوا أغلق، فلن 

  ).يدخل منه أحد
]3084[  

حدثين مالك، عن ابن شهاب، عن محيد بن : حدثين معن قال:  حدثنا إبراهيم بن املنذر قال- 1798
  :هريرة رضي اهللا عنهعبد الرمحن، عن أيب 

يا عبد : من أنفق زوجني يف سبيل اهللا، نودي من أبواب اجلنة: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
اهللا هذا خري، فمن كان من أهل الصالة دعي من باب الصالة، ومن كان من أهل اجلهاد دعي من باب 

كان من أهل الصدقة دعي من باب اجلهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن 
  ).الصدقة

بأيب وأمي يا رسول اهللا، ما على من دعي من تلك األبواب من ضرورة، : فقال أبو بكر رضي اهللا عنه
  ).نعم، وأرجو أن تكون منهم: (قال. فهل يدعى أحد من تلك األبواب كلها؟

]3466[  

  .هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا:  باب- 5

  ]1802:ر). [من صام رمضان: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]1815:ر). [ال تقدموا رمضان: (وقال

حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن أيب سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة :  حدثنا قتيبة-  1799/1800
  :رضي اهللا عنه

  ).نةإذا جاء رمضان فتحت أبواب اجل: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
أخربين ابن أيب : حدثين الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال:  حدثين حيىي بن بكري قال-) 1800(

  :أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول: أنس، موىل التيميني، أن أباه حدثه
إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  ).لسلت الشياطنيجهنم، وس
]3103[  

أن : أخربين سامل: حدثين الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال:  حدثنا حيىي بن بكري قال- 1801
  :ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).عليكم فاقدروا له

  .هلالل رمضان: حدثين عقيل ويونس: ، عن الليثوقال غريه
]1807 - 1809 ،1814 ،4996[  

  .من صام رمضان إميانا واحتسابا ونية:  باب- 6

  ).يبعثون على نيام: (وقالت عائشة رضي اهللا عنها، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]2012:ر[

أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا حدثنا حيىي، عن : حدثنا هشام:  حدثنا مسلم بن إبراهيم- 1802
  عنه،

من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

  ]38، 35:ر[

  .أجود ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يكون يف رمضان:  باب- 7

أخربنا ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد : حدثنا إبراهيم بن سعد:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 1803
  :أن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: اهللا بن عتبة

 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس باخلري، وكان أجود ما يكون يف رمضان، حني يلقاه جربيل، 
قاه كل ليلة يف رمضان حىت ينسلخ، يعرض عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان جربيل عليه السالم يل

  .فإذا لقيه جربيل عليه السالم، كان أجود باخلري من الريح املرسلة: القرآن
  ]6:ر[

  .من مل يدع قول الزور، والعمل به يف الصوم:  باب- 8

قربي، عن أبيه، عن أيب هريرة حدثنا سعيد امل: حدثنا ابن أيب ذئب:  حدثنا آدم بن أيب إياس-  1804



  :رضي اهللا عنه قال
من مل يدع قول الزور والعمل به، فليس هللا حاجة يف أن يدع : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).طعامه وشرابه
]5710[  

  .هل يقول إين صائم إذا شتم:  باب- 9

أخربين عطاء، عن : ج قالأخربنا هشام بن يوسف، عن ابن جري:  حدثنا إبراهيم بن موسى- 1805
  :أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول: أيب صاحل الزيات

كل عمل ابن آدم له إال الصيام، فإنه يل وأنا أجزي به، : قال اهللا: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إين : لوالصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليق

للصائم فرحتان . والذي نفس حممد بيده، خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك. امرؤ صائم
  ).إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه: يفرحهما

  ]1795:ر[

  .الصوم ملن خاف على نفسه العزوبة:  باب- 10

بينا أنا أمشي مع : لقمة قال حدثنا عبدان، عن أيب محزة، عن األعمش، عن إبراهيم، عن ع- 1806
  :عبد اهللا رضي اهللا عنه فقال

من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، : ( كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  ).ومن مل يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

]4778 ،4779[  

هلالل فصوموا، وإذا رأيتموه إذا رأيتم ا: (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 11

  ).فأفطروا

  .من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم: وقال صلة، عن عمار
 حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا -  1807/1809
  :عنهما

صوموا حىت تروا اهلالل، وال تفطروا حىت ال ت: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر رمضان، فقال
  ).تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له



حدثنا مالك، عن عبد اهللا بن دينار، عن عبد اهللا ابن عمر :  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة-) 1808 (
  :رضي اهللا عنهما

، فإن غم الشهر تسع وعشرون ليلة، فال تصوموا حىت تروه: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).عليكم فأكملوا العدة ثالثني

مسعت ابن عمر رضي اهللا : حدثنا شعبة، عن جبلة بن سحيم قال:  حدثنا أبو الوليد-) 1809 (
  :عنهما يقول

  .وخنس اإلام يف الثالثة). الشهر هكذا وهكذا: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]1801:ر[

  :مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول: مد بن زياد قالحدثنا حم: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 1810
صوموا لرؤيته وأفطروا : (قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم:  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو قال

  ).لرؤيته، فإن غيب عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني
في، عن عكرمة بن عبد  حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن حيىي بن عبد اهللا بن صي- 1811

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم آىل من نسائه شهرا، فلما مضى : الرمحن، عن أم سلمة رضي اهللا عنها
إن الشهر يكون : (فقال. إنك حلفت أن ال تدخل شهرا؟: تسعة وعشرون يوما غدا، أو راح، فقيل له

  ).تسعة وعشرين يوما
]4906[  

حدثنا سليمان بن بالل، عن محيد، عن أنس رضي اهللا عنه :  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا- 1812
  :قال

 آىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام يف مشربة تسعا وعشرين 
  ).إن الشهر يكون تسعا وعشرين: (فقال. يا رسول اهللا، آليت شهرا؟: ليلة، مث نزل، فقالوا

  ]371:ر[

  .يد ال ينقصانشهرا ع:  باب- 12

  .ال جيتمعان كالمها ناقص: وقال حممد. وإن كان ناقصا فهو متام: قال إسحق: قال أبو عبد اهللا
مسعت إسحق، عن عبد الرمحن بن أيب بكرة، عن أبيه، : حدثنا معتمر قال:  حدثنا مسدد-  1813

أخربين عبد الرمحن : لحدثنا معتمر، عن خالد احلذاء قا: وحدثين مسدد. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  بن أيب بكرة، عن أبيه رضي اهللا عنه،



  ).رمضان وذو احلجة: شهران ال ينقصان، شهرا عيد: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  

  ).ال نكتب وال حنسب: (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 13

أنه مسع ابن عمر : يد بن عمروحدثنا سع: حدثنا األسود بن قيس: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم-  1814
  رضي اهللا عنهما،

يعين ). إنا أمة أمية، ال نكتب وال حنسب، الشهر هكذا وهكذا: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .مرة تسعة وعشرين، ومرة ثالثني

  ]1801:ر[

  .ال يتقدمن رمضان بصوم يوم وال يومني:  باب- 14

حدثنا حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب : ثنا هشامحد:  حدثنا مسلم بن إبراهيم- 1815
  هريرة رضي اهللا عنه،

ال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومني، إال أن يكون رجل : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم

 نسائكم هن لباس أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل{: قول اهللا جل ذكره:  باب- 15

لكم وأنتم لباس هلن علم اهللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فاآلن 

  /.187: البقرة/} باشروهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم

  : حدثنا عبيد اهللا بن موسى، عن إسرائيل، عن أيب إسحق، عن الرباء رضي اهللا عنه قال- 1816
ليه وسلم إذا كان الرجل صائما، فحضر اإلفطار، فنام قبل أن يفطر، مل  كان أصحاب حممد صلى اهللا ع

يأكل ليلته وال يومه حىت ميسي، وإن قيس بن صرمة األنصاري كان صائما، فلما حضر اإلفطار أتى 
ال، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، : قالت. أعندك طعام؟: امرأته فقال هلا
خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنيب صلى اهللا : ، فلما رأته قالتفجاءته امرأته

ففرحوا ا فرحا شديدا، . }أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم{: عليه وسلم فرتلت هذه اآلية
  .}وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود{: ونزلت
]4238[  

وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط {:  اهللا تعاىلقول:  باب- 16



  /.187: البقرة/} األسود من الفجر مث أمتوا الصيام إىل الليل

  .فيه الرباء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]1816:ر[

أخربين حصني بن عبد الرمحن، عن الشعيب، : حدثنا هشيم قال:  حدثنا حجاج بن منهال- 1817
  :عدي بن حامت رضي اهللا عنه قالعن 

عمدت إىل عقال أسود وإىل عقال . }حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود{:  ملا نزلت
أبيض، فجعلتهما حتت وساديت، فجعلت أنظر يف الليل فال يستبني يل، فغدوت على رسول اهللا صلى اهللا 

  ).ل وبياض النهارإمنا ذلك سواد اللي: (عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال
]4239 ،4240[  

حدثين ). ح(حدثنا ابن أيب حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد :  حدثنا سعيد بن أيب مرمي- 1818
  :حدثين أبو حازم، عن سهل بن سعد قال: حدثنا أبو غسان، حممد بن مطرف، قال: سعيد بن أيب مرمي

} من الفجر{ومل يرتل } اخليط األسودوكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من {:  أنزلت
فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم يف رجله اخليط األبيض واخليط األسود، ومل يزل يأكل حىت 

  .فعلموا أنه إمنا يعين الليل والنهار} من الفجر{: يتبني له رؤيتهما، فأنزل اهللا بعد
]4241[  

  ).مينعنكم من سحوركم أذان باللال : (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 17

  ]596:ر[
 حدثنا عبيد اهللا بن إمساعيل، عن أيب أسامة، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر والقاسم - 1819

  :بن حممد، عن عائشة رضي اهللا عنها
كلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم : ( أن بالال كان يؤذن بليل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).م، فإنه ال يؤذن حىت يطلع الفجرمكتو
  .ومل يكن بني أذاما إال أن يرقى ذا ويرتل ذا: قال القاسم

  ]597:ر[

  .تأخري السحور:  باب- 18

حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد :  حدثنا حممد بن عبيد اهللا-  1820



  :رضي اهللا عنه قال
  . سرعيت أن أدرك السجود مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنت أتسحر يف أهلي، مث تكون

  ]552:ر[

  .قدر كم بني السحور وصالة الفجر:  باب- 19

حدثنا قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت رضي اهللا : حدثنا هشام:  حدثنا مسلم بن إبراهيم- 1821
  :عنه قال

: قال. كم كان بني األذان والسحور؟: قلت تسحرنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث قام إىل الصالة، 
  .قدر مخسني آية

  ]550:ر[

  .بركة السحور من غري إجياب:  باب- 20

  .ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه واصلوا ومل يذكروا السحور
  :حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 1822

: إنك تواصل، قال:  عليه وسلم واصل فواصل الناس، فشق عليهم، فنهاهم، قالوا أن النيب صلى اهللا
  ).لست كهيئتكم، إين أظل أطعم وأسقى(
]1861[  

مسعت أنس بن : حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم بن أيب إياس- 1823
  :مالك رضي اهللا عنه قال

  ).روا، فإن يف السحور بركةتسح: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .إذا نوى بالنهار صوما:  باب- 21

وفعله . فإين صائم يومي هذا: ال، قال: عندكم طعام؟ فإن قلنا: كان أبو الدرداء يقول: وقالت أم الدرداء
  .أبو طلحة، وأبو هريرة، وابن عباس وحذيفة رضي اهللا عنهم

  :سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أيب عبيد، عن - 1824
إن من أكل فليتم، أو فليصم، : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث رجال ينادي يف الناس يوم عاشوراء

  ).ومن مل يأكل فال يأكل
]1903 ،6837[  



  .الصائم يصبح جنبا:  باب- 22

الرمحن ابن احلارث  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن مسي، موىل أيب بكر بن عبد - 1825
كنت أنا وأيب حني دخلنا على عائشة وأم : أنه مسع أبا بكر بن عبد الرمحن قال: بن هشام بن املغرية

أخربين أبو بكر بن عبد الرمحن بن : أخربنا شعيب، عن الزهري قال: حدثنا أبو اليمان). ح(سلمة 
  :م سلمة أخربتاهأن عائشة وأ: أن أباه عبد الرمحن أخرب مروان: احلارث بن هشام

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، مث يغتسل ويصوم
أقسم باهللا لتقرعن ا أبا هريرة، ومروان يومئذ على املدينة، فقال : وقال مروان لعبد الرمحن بن احلارث

فة، وكانت أليب هريرة هنالك أرض، فكره ذلك عبد الرمحن، مث قدر لنا أن جنتمع بذي احللي: أبو بكر
إين ذاكر لك أمرا، ولوال مروان أقسم علي فيه مل أذكره لك، فذكر قول : فقال عبد الرمحن أليب هريرة
  .كذلك حدثين الفضل بن عباس، وهو أعلم: عائشة وأم سلمة، فقال

م يأمر بالفطر، واألول كان النيب صلى اهللا عليه وسل: وقال مهام وابن عبد اهللا بن عمر، عن أيب هريرة
  .أسند
]1829 ،1830[  

  .املباشرة للصائم:  باب- 23

  .حيرم عليه فرجها: وقالت عائشة رضي اهللا عنها
عن شعبة، عن احلكم، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة :  حدثنا سليمان بن حرب قال-  1826

  :رضي اهللا عنها قالت
  . وهو صائم، وكان أملككم إلربه كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقبل ويباشر

األمحق ال حاجة له يف } غري أويل اإلربة{: قال طاوس. حاجات} مآرب{: قال ابن عباس: وقال
  .النساء
]1827[  

  .القبلة للصائم:  باب- 24

  .إن نظر فأمىن يتم صومه: وقال جابر بن زيد
يب، عن عائشة، عن النيب صلى أخربين أ: حدثنا حيىي، عن هشام قال:  حدثنا حممد بن املثىن- 1827

وحدثنا عبد اهللا ابن مسلمة، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا ). ح(اهللا عليه وسلم 



  :عنها قالت
  . إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، مث ضحكت

  ]1826:ر[
حدثنا حيىي بن أيب كثري، عن أيب :  عبد اهللاحدثنا حيىي، عن هشام بن أيب:  حدثنا مسدد-  1828

  :سلمة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها رضي اهللا عنهما قالت
 بينما أنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اخلميلة، إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضيت، 

 اهللا صلى اهللا عليه نعم، فدخلت معه يف اخلميلة، وكانت هي ورسول: قلت). ما لك أنفست: (فقال
  .وسلم يغتسالن من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم

  ]294:ر[

  .اغتسال الصائم:  باب- 25

وقال ابن . ودخل الشعيب احلمام وهو صائم. وبل ابن عمر رضي اهللا عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم
وقال ابن . مضة والتربد للصائمال بأس باملض: وقال احلسن. ال بأس أن يتطعم القدر أو الشيء: عباس
إن يل أبزن أتقحم فيه وأنا صائم، : وقال أنس. إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجال: مسعود

يستاك أول النهار وآخره، : وقال ابن عمر. ويذكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه استاك وهو صائم
ال بأس بالسواك الرطب، : وقال ابن سريين.  يفطرإن ازدرد ريقه ال أقول: وقال عطاء. وال يبلع ريقه

ومل ير أنس واحلسن وإبراهيم بالكحل للصائم . واملاء له طعم، وأنت متضمض به: له طعم، قال: قيل
  .بأسا

حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وأيب : حدثنا ابن وهب:  حدثنا أمحد بن صاحل- 1829
  :قالت عائشة رضي اهللا عنها: بكر
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم يدركه الفجر جنبا يف رمضان من غري حلم، فيغتسل ويصوم كان 
  ]1825:ر[

حدثين مالك، عن مسي موىل أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن :  حدثنا إمساعيل قال- 1830
  :أنه مسع أبا بكر بن عبد الرمحن: هشام بن املغرية

ى عائشة رضي اهللا عنها، قالت أشهد على رسول اهللا صلى  كنت أنا وأيب، فذهبت معه حىت دخلنا عل
مث دخلنا على أم سلمة فقالت . اهللا عليه وسلم إنه كان ليصبح جنبا، من مجاع غري احتالم، مث يصومه

  .مثل ذلك



  ]1825:ر[

  .الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا:  باب- 26

إن دخل حلقه الذباب فال : وقال احلسن. كإن استنثر فدخل املاء يف حلقه ال بأس إن مل ميل: وقال عطاء
  .إن جامع ناسيا فال شيء عليه: وقال احلسن وجماهد. شيء عليه
حدثنا ابن سريين، عن أيب هريرة رضي : حدثنا هشام: أخربنا يزيد بن زريع:  حدثنا عبدان- 1831
  اهللا عنه،

  ). فإمنا أطعمه اهللا وسقاهإذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه،: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
]6292[  

  .السواك الرطب واليابس للصائم:  باب- 27

رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يستاك وهو صائم، ما ال أحصي أو : ويذكر عن عامر بن ربيعة قال
لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل : (وقال أبو هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. أعد
ويروى حنوه عن جابر وزيد بن خالد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل خيص الصائم من ). ضوءو
: وقال عطاء وقتادة). مطهرة للفم مرضاة للرب: (وقالت عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. غريه

  .يبتلع ريقه
 عن عطاء بن يزيد، عن حدثين الزهري،: أخربنا معمر قال: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا عبدان-  1832
  :محران

 رأيت عثمان رضي اهللا عنه توضأ، فأفرغ على يديه ثالثا، مث متضمض واستنثر، مث غسل وجهه ثالثا، مث 
غسل يده اليمىن إىل املرفق ثالثا، مث غسل يده اليسرى إىل املرفق ثالثا، مث مسح برأسه، مث غسل رجله 

أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأ حنو وضوئي هذا، مث ر: اليمىن ثالثا، مث اليسرى ثالثا، مث قال
من توضأ وضوئي هذا، مث يصلي ركعتني ال حيدث نفسه فيهما بشيء إال غفر له ما تقدم من : (قال
  ).ذنبه
  ]158:ر[

ومل ). إذا توضأ فليستنشق مبنخره املاء: (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 28

  .مييز بني الصائم وغريه

إن متضمض مث : وقال عطاء. ال بأس بالسعوط للصائم إن مل يصل إىل حلقه، ويكتحل: وقال احلسن



أفرغ ما يف فيه من املاء ال يضريه إن مل يزدرد ريقه وماذا بقي يف فيه، وال ميضغ العلك، فإن ازدرد ريق 
  .س، مل ميلكالعلك ال أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل املاء حلقه ال بأ

  .إذا جامع يف رمضان:  باب- 29

من أفطر يوما من رمضان، من غري عذر وال مرض، مل يقضه صيام الدهر : (ويذكر عن أيب هريرة رفعه
: وقال سعيد بن املسيب والشعيب وابن جبري وإبراهيم وقتادة ومحاد. وبه قال ابن مسعود). وإن صامه

  .يقضي يوما مكانه
أن عبد الرمحن بن : حدثنا حيىي، هو ابن سعيد: مسع يزيد بن هارون:  بن منري حدثنا عبد اهللا- 1833

: القاسم أخربه، عن حممد بن جعفر عن الزبري بن العوام بن خويلد، عن عباد بن عبد اهللا بن الزبري أخربه
  :أنه مسع عائشة رضي اهللا عنها تقول

. أصبت أهلي يف رمضان: قال). مالك: (قال. قإنه احتر:  إن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  ).تصدق ذا: (أنا، قال: قال). أين احملترق: (فأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكتل يدعى العرق، فقال

]6436[  

  .إذا جامع يف رمضان، ومل يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفر:  باب- 30

أن أبا : أخربين محيد بن عبد الرمحن:  قالأخربنا شعيب، عن الزهري:  حدثنا أبو اليمان- 1834
  :هريرة رضي اهللا عنه قال

: قال. يا رسول اهللا، هلكت:  بينما حنن جلوس عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال
هل جتد رقبة : (وقعت على امرأيت وأنا صائم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال). مالك(

فهل جتد إطعام ستني : (فقال. ال: قال). فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني: (قال. ال: قال). تعتقها
فبينا حنن على ذلك أيت النيب صلى اهللا عليه . فمكث النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال. ال: قال). مسكينا

فقال ). دق بهخذ هذا فتص: (قال. أنا: فقال). أين السائل: (وسلم بعرق فيه متر، والعرق املكتل، قال
. فواهللا ما بني البتيها، يريد احلرتني، أهل بيت أفقر من أهل بييت. أعلى أفقر مين يا رسول اهللا؟: الرجل

  ).أطعمه أهلك: (فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت أنيابه مث قال
]1835 ،2460 ،5053 ،5737 ،5812 ،6331 ،6333 ،6435[  

  .هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا حماويجاامع يف رمضان، :  باب- 31

حدثنا جرير، عن منصور، عن الزهري، عن محيد بن عبد :  حدثنا عثمان بن أيب شيبة- 1835



  :الرمحن، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
أجتد ما : (فقال. إن اآلخر وقع على امرأته يف رمضان:  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

أفتجد ما تطعم به : (قال. ال: قال). فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعني: (قال. ال: قال). قبةحترر ر
أطعم : (فأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بعرق فيه متر، وهو الزبيل، قال: قال. ال: قال). ستني مسكينا
  ).أهلكفأطعمه : (قال. على أحوج منا، ما بني البتيها أهل بيت أحوج منا: قال). هذا عنك

  ]1834:ر[

  .احلجامة والقيئ للصائم:  باب- 32

مسع أبا : حدثنا حيىي، عن عمر بن احلكم بن ثوبان: حدثنا معاوية بن سالم: وقال يل حيىي بن صاحل
ويذكر عن أيب هريرة أنه يفطر، واألول . إذا قاء فال يفطر، إمنا خيرج وال يوجل: هريرة رضي اهللا عنه

  .الصوم مما دخل وليس مما خرج: مةوقال ابن عباس وعكر. أصح
واحتجم أبو موسى . وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما حيتجم وهو صائم، مث تركه، فكان حيتجم بالليل

كنا حنتجم : وقال بكري عن أم علقمة. احتجموا صياما: ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة. ليال
  .عند عائشة فال تنهى

حدثنا عبد : وقال يل عياش). أفطر احلاجم واحملجوم: (فقال:  مرفوعاويروى عن احلسن عن غري واحد
اهللا : نعم، مث قال: قال. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؟: قيل له. مثله: حدثنا يونس، عن احلسن: األعلى
  .أعلم

حدثنا وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس :  حدثنا معلى بن أسد- 1836/1837
  :رضي اهللا عنهما

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم احتجم وهو حمرم، واحتجم وهو صائم
حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اهللا : حدثنا عبد الوارث:  حدثنا أبو معمر-) 1837(

  :عنهما قال
  . احتجم النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو صائم

  ]1738:ر[
  :حدثنا شعبة قال:  حدثنا آدم بن أيب إياس- 1838

ال، إال : قال. أكنتم تكرهون احلجامة للصائم؟:  مسعت ثابتا البناين يسأل أنس بن مالك رضي اهللا عنه
  .على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا شعبة: وزاد شبابة. من أجل الضعف



  .الصوم يف السفر واإلفطار:  باب- 33

مسع ابن أيب أوىف رضي اهللا : الشيباينحدثنا سفيان، عن أيب إسحق :  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1839
  :عنه قال

يا رسول اهللا، : قال). انزل فاجدح يل: ( كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فقال لرجل
فرتل فجدح ). انزل فاجدح يل: (قال. يا رسول اهللا الشمس؟: قال). انزل فاجدح يل: (قال. الشمس؟

  ).إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم: ( قالله فشرب، مث رمى بيده ها هنا، مث
كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم : تابعه جرير وأبو بكر بن عياش، عن الشيباين، عن ابن أيب أوىف قال

  .يف سفر
]1854 ،1855 ،1857 ،4991[  

 محزة بن أن: حدثين أيب، عن عائشة: حدثنا حيىي، عن هشام قال:  حدثنا مسدد-  1840/1841
  :عمرو األسلمي قال

  . يا رسول اهللا، إين أسرد الصوم
أخربنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-) 1841 (

  :اهللا عنها، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم
وكان كثري الصيام، . أأصوم يف السفر؟:  أن محزة بن عمرو األسلمي، قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر: (فقال

  .إذا صام أيام من رمضان مث سافر:  باب- 34

أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1842
  :عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

مكة يف رمضان فصام، حىت إذا بلغ الكديد أفطر فأفطر  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل 
  .الناس

  .والكديد ماء بني عسفان وقديد: قال أبو عبد اهللا
]1846 ،2794 ،4026 ،4029[  

أن : حدثنا حيىي بن محزة، عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  1843
  : أيب الدرداء رضي اهللا عنه قالإمساعيل بن عبيد اهللا حدثه عن أم الدرداء، عن

 خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره يف يوم حار، حىت يضع الرجل يده على رأسه من 



  .شدة احلر، وما فينا صائم إال ما كان من النيب صلى اهللا عليه وسلم وابن رواحة

ليس من الرب : (حلرقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملن ظلل عليه واشتد ا:  باب- 35

  ).الصوم يف السفر

مسعت حممد بن عمرو : حدثنا حممد بن عبد الرمحن األنصاري قال: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 1844
  :بن احلسن بن علي، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهم قال

). ما هذا(:  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فرأى زحاما ورجال قد ظلل عليه، فقال
  ).ليس من الرب الصوم يف السفر: (صائم، فقال: فقالوا

مل يعب أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم بعضهم بعضا يف الصوم :  باب- 36

  .واإلفطار

  : حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن محيد الطويل، عن أنس بن مالك قال- 1845
  .لم يعب الصائم على املفطر، وال املفطر على الصائم كنا نسافر مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، ف

  .من أفطر يف السفر لرياه الناس:  باب- 37

حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن جماهد، عن طاوس، عن ابن :  حدثنا موسى بن إمساعيل- 1846
  :عباس رضي اهللا عنهما قال

حىت بلغ عسفان، مث دعا مباء، فرفعه  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املدينة إىل مكة، فصام 
قد صام رسول اهللا : فكان ابن عباس يقول. إىل يديه لرييه الناس، فأفطر حىت قدم مكة، وذلك يف رمضان
  .صلى اهللا عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر

  ]1842:ر[

  /.184: البقرة/} وعلى الذين يطيقونه فدية{:  باب- 38

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات {: نسختها:  بن األكوعقال ابن عمر وسلمة
من اهلدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 
يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكربوا اهللا على ما هداكم ولعلكم 

  /.185: قرةالب. /}تشكرون
حدثنا أصحاب : حدثنا ابن أيب ليلى: حدثنا عمرو بن مرة: حدثنا األعمش:  وقال ابن منري- 1847



  :حممد صلى اهللا عليه وسلم
 نزل رمضان، فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص هلم يف 

  .فأمروا بالصوم. }وأن تصوموا خري لكم{: ذلك، فنسختها
  :حدثنا عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما: حدثنا عبد األعلى:  حدثنا عياش- 1848
  .هي منسوخة: قال. }فدية طعام مسكني{:  قرأ
]4236[  

  .مىت يقضى قضاء رمضان:  باب- 39

  .}فعدة من أيام أخر{: ال بأس أن يفرق، لقول اهللا تعاىل: وقال ابن عباس
  .ال يصلح حىت يبدأ برمضان: يف صوم العشر: بوقال سعيد بن املسي

  .إذا فرط حىت جاء رمضان آخر يصومهما، ومل ير عليه طعاما: وقال إبراهيم
فعدة من أيام {: ومل يذكر اهللا اإلطعام، إمنا قال. أنه يطعم: ويذكر عن أيب هريرة مرسال وابن عباس

  .}أخر
مسعت عائشة رضي : ىي، عن أيب سلمة قالحدثنا حي: حدثنا زهري:  حدثنا أمحد بن يونس- 1849

  :اهللا عنها تقول
  . كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إال يف شعبان

  .الشغل من النيب، أو بالنيب صلى اهللا عليه وسلم: قال حيىي

  .احلائض تترك الصوم والصالة:  باب- 40

 على خالف الرأي، فما جيد املسلمون بدا من إن السنن ووجوه احلق لتأيت كثريا: وقال أبو الزناد
  .اتباعها، من ذلك أن احلائض تقضي الصيام وال تقضي الصالة

حدثين زيد، عن عياض، عن أيب سعيد : حدثنا حممد بن جعفر قال:  حدثنا ابن أيب مرمي-  1850
  :رضي اهللا عنه قال

  ).م، فذلك نقصان دينهاأليس إذا حاضت مل تصل ومل تص: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]298:ر[

  .من مات وعليه صوم:  باب- 41

  .إن صام عنه ثالثون رجال يوما واحدا جاز: وقال احلسن



حدثنا أيب، عن عمرو بن احلارث، : حدثنا حممد بن موسى بن أعني:  حدثنا حممد بن خالد- 1851
  :شة رضي اهللا عنهاأن حممد بن جعفر حدثه عن عروة، عن عائ: عن عبيد اهللا بن أيب جعفر

  ).من مات وعليه صيام صام عنه وليه: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .ورواه حيىي بن أيوب، عن ابن أيب جعفر. تابعه ابن وهب، عن عمرو

حدثنا زائدة، عن األعمش، عن : حدثنا معاوية بن عمرو:  حدثنا حممد بن عبد الرحيم-  1852
  : جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قالمسلم البطني، عن سعيد بن

يا رسول اهللا، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه :  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  ).فدين اهللا أحق أن يقضى: نعم، قال: (قال. عنها؟

مسعنا جماهدا : فقال احلكم وسلمة، وحنن مجيعا جلوس حني حدث مسلم ذا احلديث، قاال: قال سليمان
  .يذكر هذا عن ابن عباس
حدثنا األعمش، عن احلكم ومسلم البطني وسلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبري : ويذكر عن أيب خالد

  .إن أخيت ماتت: قالت امرأة للنيب صلى اهللا عليه وسلم: وعطاء وجماهد، عن ابن عباس
قالت امرأة للنيب صلى : عن ابن عباسحدثنا األعمش، عن مسلم، عن سعيد، : وقال حيىي وأبو معاوية

  .إن أمي ماتت: اهللا عليه وسلم
قالت امرأة للنيب : وقال عبيد اهللا، عن زيد بن أيب أنيسة، عن احلكم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس

  .إن أمي ماتت وعليها صوم نذر: صلى اهللا عليه وسلم
ماتت أمي وعليها :  للنيب صلى اهللا عليه وسلمقالت امرأة: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس: وقال أبو جرير

  .صوم مخسة عشر يوما

  .مىت حيل فطر الصائم:  باب- 42

  .وأفطر أبو سعيد اخلدري حني غاب قرص الشمس
مسعت عاصم : مسعت أيب يقول: حدثنا هشام بن عروة قال: حدثنا سفيان:  حدثنا احلميدي- 1853

  :قالبن عمر بن اخلطاب، عن أبيه رضي اهللا عنه 
إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).الشمس، فقد أفطر الصائم
حدثنا خالد، عن الشيباين، عن عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنه :  حدثنا إسحق الواسطي-  1854

  :قال



يا : (سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس، قال لبعض القوم كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 
يا رسول اهللا فلو : قال). انزل فاجدح لنا: (قال. يا رسول اهللا لو أمسيت؟: فقال). فالن قم فاجدح لنا

فرتل فجدح هلم، ). انزل فاجدح لنا: (إن عليك ارا، قال: قال). انزل فاجدح لنا: (قال. أمسيت؟
  ).إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا، فقد أفطر الصائم: (ليه وسلم مث قالفشرب النيب صلى اهللا ع

  ]1839:ر[

  .يفطر مبا تيسر عليه، باملاء وغريه:  باب- 43

مسعت عبد اهللا بن أيب أوىف رضي : حدثنا الشيباين قال: حدثنا عبد الواحد:  حدثنا مسدد- 1855
  :اهللا عنه قال

). انزل فاجدح لنا: (ه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال سرنا مع رسول اهللا صلى اهللا علي
: يا رسول اهللا، إن عليك ارا، قال: قال). انزل فاجدح لنا: (قال. يا رسول اهللا، لو أمسيت؟: قال
وأشار ). إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا، فقد أفطر الصائم: (فرتل فجدح، مث قال). انزل فاجدح لنا(

  .شرقبإصبعه قبل امل
  ]1839:ر[

  .تعجيل اإلفطار:  باب- 44

  :أخربنا مالك، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1856
  ).ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  :ضي اهللا عنه قالحدثنا أبو بكر، عن سليمان، عن ابن أيب أوىف ر:  حدثنا أمحد بن يونس- 1857
لو : قال). انزل فاجدح لنا: ( كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فصام حىت أمسى، قال لرجل

  ).انزل فاجدح يل، إذا رأيت الليل قد أقبل ها هنا، فقد أفطر الصائم: (انتظرت حىت متسي، قال
  ]1839:ر[

  .إذا أفطر يف رمضان مث طلعت الشمس:  باب- 45

حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أمساء : دثين عبد اهللا بن أيب شيبة ح-  1858
  :بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت

. فأمروا بالقضاء؟: قيل هلشام.  أفطرنا على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم غيم، مث طلعت الشمس
  . أقضوا أم الال أدري: مسعت هشاما: وقال معمر. ال بد من قضاء: قال



  .صوم الصبيان:  باب- 46

  .ويلك، وصبياننا صيام، فضربه: وقال عمر رضي اهللا عنه لنشوان يف رمضان
  :حدثنا خالد بن ذكوان، عن الربيع بنت معوذ قالت: حدثنا بشر بن املفضل:  حدثنا مسدد- 1859

صبح مفطرا فليتم بقية يومه، من أ: ( أرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم غداة عاشوراء إىل قرى األنصار
فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، وجنعل هلم اللعبة من العهن، فإذا : قالت). ومن أصبح صائما فليصم

  .بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حىت يكون عند اإلفطار

  .ليس يف الليل صيام: الوصال، ومن قال:  باب- 47

  /.187: البقرة. /}ليلمث أمتوا الصيام إىل ال{: لقوله تعاىل
  .وى النيب صلى اهللا عليه وسلم عنه رمحة هلم وإبقاء عليهم، وما يكره من التعمق

  حدثين قتادة، عن أنس رضي اهللا عنه،: حدثين حيىي، عن شعبة قال:  حدثنا مسدد قال- 1860
كأحد منكم، إين لست : (إنك تواصل، قال: قالوا). ال تواصلوا: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).إين أبيت أطعم وأسقى: أطعم وأسقى، أو
]6814[  

أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1861
  :قال

إين لست مثلكم، إين أطعم : (إنك تواصل، قال:  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الوصال، قالوا
  ).وأسقى
  ]1822:ر[

حدثين ابن اهلاد، عن عبد اهللا ابن خباب، عن أيب : حدثنا الليث:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1862
  :سعيد رضي اهللا عنه

). ال تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حىت السحر: ( أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).ت كهيئتكم، إين أبيت يل مطعم يطعمين وساق يسقنيإين لس: (فإنك تواصل يا رسول اهللا، قال: قالوا
]1866[  

أخربنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن :  حدثنا عثمان بن أيب شيبة وحممد قاال- 1863
  :عائشة رضي اهللا عنها قالت

إين لست : (إنك تواصل، قال:  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الوصال رمحة هلم، فقالوا



  ).ئتكم، إين يطعمين ريب ويسقنيكهي
  .رمحة هلم: مل يذكر عثمان: قال أبو عبد اهللا

  .التنكيل ملن أكثر الوصال:  باب- 48

  .رواه أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]6814:ر[

حدثين أبو سلمة ابن عبد : أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 1864/1865
  :ة رضي اهللا عنه قالأن أبا هرير: الرمحن

إنك تواصل يا :  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الوصال يف الصوم، فقال له رجل من املسلمني
فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل ). وأيكم مثلي، إين أبيت يطعمين ريب ويسقني: (رسول اهللا، قال

  .كالتنكيل هلم حني أبوا أن ينتهوا). لزدتكملو تأخر : (م يوما، مث يوما، مث رأوا اهلالل، فقال
  أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه،: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن مهام:  حدثنا حيىي-) 1865 (

إين أبيت : (إنك تواصل، قال: مرتني، قيل). إياكم والوصال: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ). ما تطيقونيطعمين ريب ويسقني، فاكلفوا من العمل

]6459 ،6815 ،6869[  

  .الوصال إىل السحر:  باب- 49

حدثين ابن أيب حازم، عن يزيد، عن عبد اهللا بن خباب، عن أيب :  حدثنا إبراهيم بن محزة-  1866
  :سعيد اخلدري رضي اهللا عنه

ل حىت ال تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواص: ( أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
لست كهيئتكم، إين أبيت يل مطعم يطعمين وساق : (فإنك تواصل يا رسول اهللا، قال: قالوا). السحر
  ).يسقني
]1862[  

  .من أقسم على أخيه ليفطر يف التطوع، ومل ير عليه قضاء إذا كان أوفق له:  باب- 50

ن بن أيب جحيفة، حدثنا أبو العميس، عن عو: حدثنا جعفر بن عون:  حدثنا حممد بن بشار-  1867
آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بني سلمان وأيب الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم : عن أبيه قال

فجاء أبو . أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة يف الدنيا: قالت. ما شأنك؟: الدرداء متبذلة، فقال هلا



فأكل، فلما : ما أنا بآكل حىت تأكل، قال: الفإين صائم، ق: كل، قال: الدرداء، فصنع له طعاما، فقال
من، فلما كان من آخر الليل، قال : من، فنام، مث ذهب يقوم، فقال: كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال

إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، وألهلك عليك : قم اآلن، فصليا، فقال له سلمان: سلمان
يب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النيب صلى اهللا عليه حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى الن

  ).صدق سلمان: (وسلم
]5788[  

  .صوم شعبان:  باب- 51

أخربنا مالك، عن أيب النضر، عن أيب سلمة، عن عائشة رضي :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  1868
 يفطر، ويفطر حىت نقول ال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصوم حىت نقول ال: اهللا عنها قالت

يصوم، فما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استكمل صيام شهر إال رمضان، وما رأيته أكثر صياما 
  .منه يف شعبان
أن عائشة رضي اهللا عنها : حدثنا هشام، عن حيىي، عن أيب سلمة:  حدثنا معاذ بن فضالة- 1869

سلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان مل يكن النيب صلى اهللا عليه و: حدثته قالت
وأحب الصالة إىل النيب ). خذوا من العمل ما تطيقون، فإن اهللا ال ميل حىت متلوا: (كله، وكان يقول

  .صلى اهللا عليه وسلم ما دووم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صالة داوم عليها
]43[  

  . عليه وسلم وإفطارهما يذكر من صوم النيب صلى اهللا:  باب- 52

حدثنا أبو عوانة، عن أيب بشر، عن سعيد، عن ابن عباس رضي :  حدثنا موسى بن إمساعيل- 1870
ما صام النيب صلى اهللا عليه وسلم شهرا كامال قط غري رمضان، ويصوم حىت يقول : اهللا عنهما قال

  .مال واهللا ال يصو: ال واهللا ال يفطر، ويفطر حىت يقول القائل: القائل
أنه مسع : حدثين حممد بن جعفر، عن محيد:  حدثين عبد العزيز بن عبد اهللا قال- 1871/1872

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفطر من الشهر حىت نظن أن ال يصوم ركان : أنسا رضي اهللا عنه يقول
ته، وال نائما إال منه، ويصوم حىت نظن أن ال يفطر منه شيئا، وكان ال تشاء تراه من الليل مصليا إال رأي

  .رأيته
  .أنه سأل أنسا يف الصوم: وقال سليمان، عن محيد

]1090[  



سألت أنسا رضي اهللا عنه، عن : أخربنا محيد قال: أخربنا أبو خالد األمحر:  حدثين حممد- ) 1872(
 إال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إال رأيته، وال مفطرا: صيام النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

رأيته، وال من الليل قائما إال رأيته، وال نائما إال رأيته، وال مسست خزة وال حريرة ألني من كف 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال مشمت مسكة وال عبرية أطيب رائحة من رائحة رسول اهللا صلى 

  .اهللا عليه وسلم
]1090[  

  .حق الضيف يف الصوم:  باب- 53

حدثين أبو سلمة : حدثنا حيىي قال: حدثنا علي: أخربنا هارون بن إمساعيل:  حدثنا إسحق- 1873
دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثين عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال: قال

وما صوم :  فقلت- ). إن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا: ( يعين-وسلم، فذكر احلديث 
  ).لدهرنصف ا: (داود؟ قال

]1079[  

  .حق اجلسم يف الصوم:  باب- 54

: حدثين حيىي بن أيب كثري قال: أخربنا األوزاعي قال: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا ابن مقاتل- 1874
قال يل : حدثين عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما: حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن قال

بلى يا : فقلت). عبد اهللا، أمل أخرب أنك تصوم النهار وتقوم الليليا : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فال تفعل، صم وأفطر، وقم ومن، فإن جلسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن : (رسول اهللا، قال

لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن حبسبك أن تصوم كل شهر ثالثة أيام، فإن لك بكل 
يا رسول اهللا، إين أجد : قلت. فشددت فشدد علي). ن ذلك صيام الدهر كلهحسنة عشر أمثاهلا، فإ

وما كان صيام نيب اهللا داود عليه : قلت). فصم صيام نيب اهللا داود عليه السالم وال تزد عليه: (قال. قوة؟
عليه يا ليتين قبلت رخصة النيب صلى اهللا : فكان عبد اهللا يقول بعدما كرب). نصف الدهر: (قال. السالم؟
  .وسلم
]1079[  

  .صوم الدهر:  باب- 55

أخربين سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن : أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 1875



واهللا ألصومن : أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين أقول: أن عبد اهللا بن عمرو قال: عبد الرمحن
فإنك ال تستطيع ذلك، فصم : (قد قلته بأيب أنت وأمي، قال: لهفقلت . النهار، وألقومن الليل ما عشت

: قلت). وأفطر، وقم ومن، وصم من الشهر ثالثة أيام، فإن احلسنة بعشر أمثاهلا، وذلك مثل صيام الدهر
فصم :( قلت إين أطيق أفضل من ذلك، قال) فصم يوما وأفطر يومني: (إين أطيق أفضل من ذلك، قال

إين أطيق أفضل من ذلك، : فقلت).  صيام داود عليه السالم، وهو أفضل الصياميوما وأفطر يوما فذلك
  ).ال أفضل من ذلك: (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

]1079[  

  .حق األهل يف الصوم:  باب- 56

  .رواه أبو جحيفة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
]1867[  

أن أبا العباس : مسعت عطاء:  جريجأخربنا أبو عاصم، عن ابن:  حدثنا عمرو بن علي-  1876
بلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم أين أسرد : أنه مسع عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما: الشاعر أخربه

أمل أخرب أنك تصوم وال تفطر، وتصلي وال تنام؟ : (الصوم، وأصلي الليل، فإما أرسل إيل وإما لقيته، فقال
إين ألقوى : قال).  حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظافصم وأفطر، وقم ومن، فإن لعينك عليك

كان يصوم يوما ويفطر يوما، وال : (قال. وكيف؟: قال). فصم صيام داود عليه السالم: (لذلك، قال
ال أدري كيف ذكر صيام األبد، قال النيب صلى : من يل ذه يا نيب اهللا؟ قال عطاء: قال). يفر إذا القى
  .مرتني). من صام األبدال صام : (اهللا عليه وسلم

]1079[  

  .صوم يوم وإفطار يوم:  باب- 57

مسعت جماهدا، عن عبد : حدثنا شعبة، عن مغرية قال: حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- 1877
  اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما،

فما زال أطيق أكثر من ذلك، : قال). صم من الشهر ثالثة أيام: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
إين أطيق أكثر، فما زال حىت : قال). اقرأ القرآن يف كل شهر: (فقال). صم يوما وأفطر يوما: (حىت قال
  ).يف ثالث: (قال
]1079[  



  .صوم داود عليه السالم:  باب- 58

مسعت أبا العباس : حدثنا حبيب بن أيب ثابت قال: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 1878/1879
مسعت عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا : كان ال يتهم يف حديثه، قالاملكي، وكان شاعرا، و

  :عنهما قال
إنك إذا فعلت : (نعم، قال: فقلت). إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ).ذلك هجمت له العني، ونفهت له النفس، ال صام من صام الدهر، صوم ثالثة أيام صوم الدهر كله
فصم صوم داود عليه السالم، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وال : (فإين أطيق أكثر من ذلك، قال: قلت

  ).يفر إذا القى
: حدثنا خالد بن عبد اهللا، عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة قال:  حدثنا إسحق الواسطي-) 1879 (

  :نادخلت مع أبيك على عبد اهللا بن عمرو، فحدث: أخربين أبو املليح قال
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي، فألقيت له وسادة من أدم حشوها 

). أما يكفيك من كل شهر ثالثة أيام: (ليف، فجلس على األرض، وصارت الوسادة بيين وبينه، فقال
: ل اهللا، قاليا رسو: قلت). سبعا: (يا رسول اهللا، قال: قلت). مخسا: (يا رسول اهللا، قال: قلت: قال
ال صوم فوق : (مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم). إحدى عشرة: (يا رسول اهللا، قال: قلت). تسعا(

  ).صوم داود عليه السالم، شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما
]1079[  

  .ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة: صيام أيام البيض:  باب- 59

حدثين أبو عثمان، عن أيب : حدثنا أبو التياح قال: الوارثحدثنا عبد :  حدثنا أبو معمر-  1880
  :هريرة رضي اهللا عنه قال

صيام ثالثة أيام من كل شهر، وركعيت الضحى، وأن أوتر : ( أوصاين خليلي صلى اهللا عليه وسلم بثالث
  ).قبل أن أنام

]1124[  

  .من زار قوما فلم يفطر عندهم:  باب- 60

حدثنا محيد، عن أنس رضي اهللا : حدثين خالد هو ابن احلارث: قال حدثنا حممد بن املثىن -  1881
  :عنه



أعيدوا مسنكم يف سقائه، ومتركم : ( دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم على أم سليم، فأتته بتمر ومسن، قال
مث قام إىل ناحية من البيت فصلى غري املكتوبة، فدعا ألم سليم وأهل بيتها، ). يف وعائه، فإين صائم

خادمك أنس، فما ترك خري آخرة : قالت). ما هي: (يا رسول اهللا إن يل خويصة، قال: لت أم سليمفقا
وحدثتين . فإين ملن أكثر األنصار ماال). اللهم ارزقه ماال، وولدا، وبارك له: (وال دنيا إال دعا يل به، قال

  .أنه دفن لصليب مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة: ابنيت أمينة
مسع أنسا رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه : حدثين محيد: ابن أيب مرمي أخربنا حيىي قالحدثنا 
  .وسلم
]5975 ،5984 ،6017 ،6018[  

  .الصوم آخر الشهر:  باب- 61

حدثنا مهدي بن : وحدثنا أبو النعمان. حدثنا مهدي، عن غيالن:  حدثنا الصلت بن حممد- 1882
  ، عن مطرف، عن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما،حدثنا غيالن بن جرير: ميمون

يا أبا فالن، أما : ( سأل رجال، وعمران يسمع، فقال- سأله، أو -  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 
فإذا أفطرت : (ال يا رسول اهللا، قال: يعين رمضان، قال الرجل: أظنه قال: قال). صمت سرر هذا الشهر

  .ظنه يعين رمضانأ: مل يقل الصلت). فصم يومني
من سرر : (وقال ثابت، عن مطرف، عن عمران، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو عبد اهللا

  ).شعبان

  .صوم يوم اجلمعة:  باب- 62

  .إذا مل يصم قبله، وال يريد أن يصوم بعده: فإذا أصبح صائما يوم اجلمعة فعليه أن يفطر، يعين
سألت : ج، عن عبد احلميد بن جبري، عن حممد بن عباد قال حدثنا أبو عاصم، عن ابن جري- 1883

  :جابرا رضي اهللا عنه
  .أن ينفرد بصوم: زاد غري أيب عاصم. نعم: قال.  ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن صوم يوم اجلمعة؟

حدثنا أبو صاحل، عن أيب : حدثنا األعمش: حدثنا أيب:  حدثنا عمر بن حفص بن غياث-  1884
  :اهللا عنه قالهريرة رضي 

  ).ال يصومن أحدكم يوم اجلمعة إال يوما قبله أو بعده: ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
حدثنا شعبة، عن : حدثنا غندر: وحدثين حممد). ح(حدثنا حيىي، عن شعبة :  حدثنا مسدد-  1885

  :قتادة، عن أيب أيوب، عن جويرية بنت احلارث رضي اهللا عنها



ال، : قالت). أصمت أمس: (اهللا عليه وسلم دخل عليها يوم اجلمعة، وهي صائمة، فقال أن النيب صلى 
  ).فأفطري: (ال، قال: قالت). أتريدين أن تصومي غدا: (قال

  .فأمرها فأفطرت: أن جويرية حدثته: حدثين أبو أيوب: مسع قتادة: وقال محاد بن اجلعد

  .هل خيص شيئا من األيام:  باب- 63

  :حدثنا حيىي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة: سدد حدثنا م- 1886
: قالت. هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيتص من األيام شيئا؟:  قلت لعائشة رضي اهللا عنها

  .ال، كان عمله دمية، وأيكم يطيق ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطيق
  ]1869: ، وانظر6101[

  .يوم عرفةصوم :  باب- 64

: حدثين عمري، موىل أم الفضل: حدثين سامل قال: حدثنا حيىي، عن مالك قال:  حدثنا مسدد- 1887
أخربنا مالك، عن النضر، موىل عمر بن عبيد اهللا، : وحدثنا عبد اهللا بن يوسف). ح(أن أم الفضل حدثته 

  :عن عمري، موىل عبد اهللا بن العباس، عن أم الفضل بنت احلارث
هو صائم، وقال : ا متاروا عندها يوم عرفة يف صوم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال بعضهم أن ناس
  .ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لنب، وهو واقف على بعريه، فشربه: بعضهم

]1575[  
أخربين عمرو، عن بكري، عن : حدثنا ابن وهب، أو قرئ عليه، قال:  حدثنا حيىي بن سليمان- 1888

  :ونة رضي اهللا عنهاكريب، عن ميم
 أن الناس شكوا يف صيام النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه حبالب، وهو واقف يف 

  .املوقف، فشرب منه والناس ينظرون

  .صوم يوم الفطر:  باب- 65

أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن أيب عبيد، موىل ابن زهر، :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1889
  :قال
هذان يومان ى رسول اهللا صلى اهللا عليه : هدت العيد مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فقال ش

  .يوم فطركم من صيامكم، واليوم اآلخر تأكلون فيه من نسككم: وسلم عن صيامهما
]5251[  



حدثنا عمرو بن حيىي، عن أبيه، عن أيب سعيد : حدثنا وهيب:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 1890
  : عنه قالرضي اهللا

 ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن حيتيب الرجل يف ثوب 
  .واحد، وعن صالة بعد الصبح والعصر

]360[  

  .الصوم يوم النحر:  باب- 66

أخربين عمرو بن دينار، عن :  حدثنا إبراهيم بن موسى، أخربنا هشام، عن ابن جريج قال- 1891
  :مسعته حيدث عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: بن ميناء قالعطاء 

  .الفطر والنحر، واملالمسة واملنابذة:  ينهى عن صيامني، وبيعتني
]361[  

  :أخربنا ابن عون، عن زياد بن جبري قال: حدثنا معاذ:  حدثنا حممد بن املثىن- 1892
االثنني، فوافق : أظنه قال: وم يوما، قالرجل نذر أن يص:  جاء رجل إىل ابن عمر رضي اهللا عنهما فقال

  .أمر اهللا بوفاء النذر، وى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن صوم هذا اليوم: فقال ابن عمر. يوم عيد؟
]6327 ،6328[  

: مسعت قزعة قال: حدثنا عبد امللك بن عمري قال: حدثنا شعبة:  حدثنا حجاج بن منهال- 1893
  :هللا عنه، وكان غزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم اثنيت عشرة غزوة، قالمسعت أبا سعيد اخلدري رضي ا

ال تسافر املرأة مسرية يومني إال ومعها : ( مسعت أربعا من النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعجبنين، قال
الفطر واألضحى، وال صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس، : زوجها أو ذو حمرم، وال صوم يف يومني

مسجد احلرام، ومسجد األقصى، : العصر حىت تغرب، وال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجدوال بعد 
  ).ومسجدي هذا

]1139[  

  .صيام أيام التشريق:  باب- 67

  :أخربين أيب: حدثنا حيىي، عن هشام قال: وقال يل حممد بن املثىن: قال أبو عبد اهللا
  .ها يصومها كانت عائشة رضي اهللا عنها تصوم أيام مىن، وكان أبو

مسعت عبد اهللا ابن عيسى، عن : حدثنا شعبة: حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- 1894/1895
  :وعن سامل، عن ابن عمر رضي اهللا عنهم قاال. الزهري، عن عروة، عن عائشة



  . مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن، إال ملن مل جيد اهلدي
نا مالك، عن ابن شهاب، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر، أخرب:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- ) 1895 (

  :عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
  . الصيام ملن متتع بالعمرة إىل احلج إىل يوم عرفة، فإن مل جيد هديا ومل يصم صام أيام مىن

  .تابعه إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب. وعن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة مثله

  .وم عاشوراءصيام ي:  باب- 68

  : حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن حممد، عن سامل، عن أبيه رضي اهللا عنه قال- 1896
  ).إن شاء صام: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم عاشوراء

]1793[  
أن : أخربين عروة بن الزبري: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان-  1897/1898

  :لتعائشة رضي اهللا عنها قا
 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان، كان من شاء صام 

  .ومن شاء أفطر
 حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا -) 1898(

  :عنها قالت
هللا صلى اهللا عليه وسلم يصومه، فلما قدم  كان يوم عاشوراء تصومه قريش يف اجلاهلية، وكان رسول ا

  .املدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه
]1515[  

  : حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن محيد بن عبد الرمحن- 1899
يا أهل املدينة، : عاشوراء عام احلج، على املنرب يقول أنه مسع معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما يوم 

هذا يوم عاشوراء، ومل يكتب عليكم : (أين علماؤكم، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر

 سعيد بن جبري، عن حدثنا عبد اهللا بن: حدثنا أيوب: حدثنا عبد الوارث:  حدثنا أبو معمر- 1900
  :أبيه، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

هذا يوم : قالوا). ما هذا: ( قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال
فصامه ). فأنا أحق مبوسى منكم: (قال. صاحل، هذا يوم جنى اهللا بين إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى



  .مهوأمر بصيا
]3216 ،3727 ،4403 ،4460[  

حدثنا أبو أسامة، عن أيب عميس، عن قيس بن مسلم، عن طارق :  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1901
  :بن شهاب، عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال

  ).فصوموه أنتم: ( كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
]3726[  

 اهللا بن موسى، عن ابن عيينة، عن عبيد اهللا بن أيب يزيد، عن ابن عباس رضي  حدثنا عبيد- 1902
  :اهللا عنهما قال

 ما رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غريه إال هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا 
  .الشهر، يعين شهر رمضان

  : بن األكوع رضي اهللا عنه قالحدثنا يزيد، عن سلمة:  حدثنا املكي بن إبراهيم- 1903
أن من كان أكل فليصم بقية يومه، : أن أذن يف الناس: ( أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال من أسلم
  ).ومن مل يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء

]1824[  



  

  . كتاب صالة التراويح- 37
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .فضل من قام رمضان:  باب- 1

أخربين أبو : حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال:  حدثنا حيىي بن بكري- 1904/1905
  :أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال: سلمة

من قامه إميانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لرمضان
  ).ذنبه
مالك، عن ابن شهاب، عن محيد بن عبد الرمحن، عن أخربنا :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-) 1905(

  :أيب هريرة رضي اهللا عنه
  ).من قام رمضان إميانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واألمر على ذلك، مث كان األمر على ذلك يف : قال ابن شهاب
  .ة أيب بكر، وصدرا من خالفة عمر رضي اهللا عنهماخالف
]37[  

  : وعن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، عن عبد الرمحن بن عبد القاري أنه قال- 1906
 خرجت مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ليلة يف رمضان إىل املسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، 

إين أرى لو مجعت هؤالء على : ته الرهط، فقال عمريصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصال
قارئ واحد لكان أمثل، مث عزم فجمعهم على أيب بن كعب، مث خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون 

نعم البدعة هذه، واليت ينامون عنها أفضل من اليت يقومون، يريد آخر الليل، : بصالة قارئهم، قال عمر
  .وكان الناس يقومون أوله

حدثين مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، عن :  حدثنا إمساعيل قال-  1907/1908
  :عائشة رضي اهللا عنها، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى، وذلك يف رمضان
عائشة أن : أخربين عروة: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب:  حدثنا حيىي بن بكري- ) 1908(

  :رضي اهللا عنها أخربته
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل، فصلى يف املسجد، وصلى رجال 



بصالته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل 
 فصلى فصلوا بصالته، فلما كانت الليلة املسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

الرابعة عجز املسجد عن أهله، حىت خرج لصالة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، فتشهد، مث 
فتويف ). أما بعد، فإنه مل خيف علي مكانكم، ولكين خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها: (قال

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واألمر على ذلك
]696[  

  :حدثين مالك، عن سعيد املقربي، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن:  حدثنا إمساعيل قال- 1909
. كيف كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان؟:  أنه سأل عائشة رضي اهللا عنها

ما كان يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا، فال تسل عن : فقالت
يا رسول اهللا، : فقلت. حسنهن وطوهلن، مث يصلي أربعا، فال تسل عن حسنهن وطوهلن، مث يصلي ثالثا

  ).يا عائشة، إن عيين تنامان وال ينام قليب: (قال. أتنام قبل أن توتر؟
]1096[  

  .فضل ليلة القدر:  باب- 2

ترتل . ليلة القدر خري من ألف شهر. وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه يف ليلة القدر{: وقول اهللا تعاىل
  .}سالم هي حىت مطلع الفجر. املالئكة والروح فيها بإذن رم من كل أمر

  .فإنه مل يعلمه). وما يدريك: (فقد أعلمه، وما قال) ما أدراك(ما كان يف القرآن : قال ابن عيينة
 من الزهري، عن أيب حفظناه، وإمنا حفظ: حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا-  1910

  سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،
من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .تابعه سليمان بن كثري، عن الزهري). ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
]35 ،38[  

  .س ليلة القدر يف السبع األواخرالتما:  باب- 3

  :أخربنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1911
 أن رجاال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أروا ليلة القدر يف املنام يف السبع األواخر، فقال رسول 

يف السبع األواخر، فمن كان متحريها فليتحرها يف أرى رؤياكم قد تواطأت : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).السبع األواخر



]6590[  
سألت أبا سعيد، وكان : حدثنا هشام، عن حيىي، عن أيب سلمة قال:  حدثنا معاذ بن فضالة-  1912

  :يل صديقا، فقال
 اعتكفنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم العشر األوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا، 

نسيتها، فالتمسوها يف العشر األواخر يف الوتر، وإين رأيت : إين أريت ليلة القدر، مث أنسيتها، أو: (وقال
فرجعنا وما ). أين أسجد يف ماء وطني، فمن كان اعتكف مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلريجع

د النخل، نرى يف السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حىت سال سقف املسجد، وكان من جري
وأقيمت الصالة، فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسجد يف املاء والطني، حىت رأيت أثر الطني يف 

  .جبهته
]638[  

  .حتري ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر:  باب- 4

  ]1919. [فيه عن عبادة
عن أبيه، عن عائشة حدثنا أبو سهيل، : حدثنا إمساعيل بن جعفر:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 1913

  :رضي اهللا عنها
  ).حتروا ليلة القدر يف الوتر، من العشر األواخر من رمضان: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

]1915 ،1916[  
حدثين ابن أيب حازم والدراوردي، عن يزيد، عن حممد بن :  حدثنا إبراهيم بن محزة قال- 1914

  :يد اخلدري رضي اهللا عنهإبراهيم، عن أيب سلمة، عن أيب سع
 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جياور يف رمضان العشر اليت يف وسط الشهر، فإذا كان حني ميسي 
من عشرين ليلة متضي ويستقبل إحدى وعشرين، رجع إىل مسكنه، ورجع من كان جياور معه، وأنه أقام 

كنت أجاور : (س، فأمرهم ما شاء اهللا، مث قاليف شهر جاور فيه الليلة اليت كان يرجع فيها، فخطب النا
هذه العشر، مث قد بدا يل أن أجاور هذه العشر األواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت يف معتكفه، وقد 
أريت هذه الليلة، مث أنسيتها، فابتغوها يف العشر األواخر، وابتغوها يف كل وتر، وقد رأيتين أسجد يف ماء 

 تلك الليلة فأمطرت، فوكف املسجد يف مصلى النيب صلى اهللا عليه وسلم فاستهلت السماء يف). وطني
ليلة إحدى وعشرين، فبصرت عيين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من الصبح 

  .ووجهه ممتلئ طينا وماء



]638[  
  

ئشة رضي أخربين أيب، عن عا: حدثنا حيىي، عن هشام قال:  حدثنا حممد بن املثىن- 1915/1916
  اهللا عنها،

  ).التمسوا: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  :أخربنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:  حدثين حممد-) 1916(

حتروا ليلة القدر يف : ( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جياور يف العشر األواخر من رمضان، ويقول
  ).العشر األواخر من رمضان

]1913[  
حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن : حدثنا وهيب:  حدثنا موسى بن إمساعيل-  1917/1918

  :عباس رضي اهللا عنهما
التمسوها يف العشر األواخر من رمضان، ليلة القدر، يف تاسعة : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).تبقى، يف سابعة تبقى، يف خامسة تبقى

  
: حدثنا عاصم، عن أيب جملز وعكرمة: حدثنا عبد الواحد: اهللا بن أيب األسود حدثنا عبد -) 1918(
  :قال ابن عباس رضي اهللا عنهما: قاال

يعين ليلة ). هي يف العشر، هي يف تسع ميضني، أو يف سبع يبقني: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .القدر

  ).التمسوا يف أربع وعشرين: (ن عباسعن أيوب، وعن خالد، عن عكرمة، عن اب: قال عبد الوهاب

  .رفع معرفة ليلة القدر لتالحي الناس:  باب- 5

حدثنا أنس، عن عبادة بن : حدثنا محيد: حدثنا خالد بن احلارث:  حدثنا حممد بن املثىن-  1919
  :الصامت قال

خرجت : (ل خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم ليخربنا بليلة القدر، فتالحى رجالن من املسلمني، فقا
ألخربكم بليلة القدر، فتالحى فالن وفالن فرفعت، وعسى أن يكون خريا لكم، فالتمسوها يف التاسعة 

  ).والسابعة واخلامسة
]49[  



  .العمل يف العشر األواخر من رمضان:  باب- 6

حدثنا سفيان، عن أيب يعفور، عن أيب الضحى، عن مسروق، عن :  حدثنا علي بن عبد اهللا-  1920
  :رضي اهللا عنها قالتعائشة 

  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله



  

  . كتاب االعتكاف- 38

  .االعتكاف يف العشر األواخر، واالعتكاف يف املساجد كلها:  باب- 1

وها كذلك يبني اهللا وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد تلك حدود اهللا فال تقرب{: لقوله تعاىل
  /.187: البقرة. /}آياته للناس لعلهم يتقون

أن نافعا أخربه، عن عبد اهللا : حدثنا ابن وهب، عن يونس:  حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا قال- 1921
  :بن عمر رضي اهللا عنهما قال

  . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعتكف العشر األواخر من رمضان
حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، : د اهللا بن يوسف حدثنا عب-  1922

  :عن عائشة رضي اهللا عنها، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت توفاه اهللا، مث اعتكف أزواجه 

  .من بعده
ين مالك، عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم بن حدث:  حدثنا إمساعيل قال- 1923

  :احلارث التيمي، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يعتكف يف العشر األوسط من رمضان، فاعتكف عاما، حىت إذا 

من كان اعتكف معي : (لة اليت خيرج من صبيحتها من اعتكافه، قالكان ليلة إحدى وعشرين، وهي اللي
فليعتكف العشر األواخر، وقد أريت هذه الليلة مث أنسيتها، وقد رأيتين أسجد يف ماء وطني من 

فمطرت السماء تلك الليلة، وكان ). صبيحتها، فالتمسوها يف العشر األواخر، والتمسوها يف كل وتر
املسجد، فبصرت عيناي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جبهته أثر املسجد على عريش، فوكف 

  .املاء والطني، من صبح إحدى وعشرين
]638[  

  .احلائض ترجل املعتكف:  باب- 2

أخربين أيب، عن عائشة رضي اهللا عنها : حدثنا حيىي، عن هشام قال:  حدثنا حممد بن املثىن-  1924
  :قالت

  .م يصغي إيل رأسه وهو جماور يف املسجد، فأرجله وأنا حائض كان النيب صلى اهللا عليه وسل



]291 ،292[  

  .ال يدخل البيت إال حلاجة:  باب- 3

أن عائشة : حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبد الرمحن:  حدثنا قتبية-  1925
  :رضي اهللا عنها، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت

اهللا عليه وسلم ليدخل علي رأسه، وهو يف املسجد، فأرجله، وكان ال يدخل  وإن كان رسول اهللا صلى 
  .البيت إال حلاجة إذا كان معتكفا

]292 ،292[  

  .غسل املعتكف:  باب- 4

حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة :  حدثنا حممد بن يوسف-  1926
  :رضي اهللا عنها قالت

يه وسلم يباشرين وأنا حائض، وكان خيرج رأسه من املسجد، وهو معتكف،  كان النيب صلى اهللا عل
  .فأغسله وأنا حائض

]291 ،292[  

  .االعتكاف ليال:  باب- 5

أخربين نافع، عن ابن عمر رضي اهللا : حدثنا حيىي بن سعيد، عن عبيد اهللا:  حدثنا مسدد- 1927
  :عنهما

نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف ليلة يف املسجد كنت :  أن عمر سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).فأوف بنذرك: (قال. احلرام؟
]1937 ،1938 ،2975 ،4065 ،6319[  

  .اعتكاف النساء:  باب- 6

حدثنا حيىي، عن عمرة، عن عائشة رضي اهللا عنها : حدثنا محاد بن زيد:  حدثنا أبو النعمان-  1928
  :قالت

 العشر األواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعتكف يف
الصبح مث يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت هلا، فضربت خباء، فلما رأته زينب 

). ما هذا: (بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى األخبية، فقال



فترك االعتكاف ذلك الشهر، مث اعتكف عشرا ). آلرب ترون ن: ( وسلمفأخرب، فقال النيب صلى اهللا عليه
  .من شوال

]1929 ،1936 ،1940[  

  .األخبية يف املسجد:  باب- 7

أخربنا مالك، عن حيىي بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرمحن، :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1929
  :عن عائشة رضي اهللا عنها

 أراد أن يعتكف، فلما انصرف إىل املكان الذي أراد أن يعتكف، إذا  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم
مث انصرف فلم يعتكف، ). آلرب تقولون ن: (خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب، فقال: أخبية

  .حىت اعتكف عشرا من شوال
]1928[  

  .هل خيرج املعتكف حلوائجه إىل باب املسجد:  باب- 8

أخربين علي بن احلسني رضي اهللا : خربنا شعيب، عن الزهري قالأ:  حدثنا أبو اليمان- 1930
  :أن صفية زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته: عنهما

 أا جاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوره يف اعتكافه يف املسجد، يف العشر األواخر من 
 عليه وسلم معها يقلبها، حىت إذا رمضان، فتحدثت عنده ساعة، مث قامت تنقلب، فقام النيب صلى اهللا

بلغت باب املسجد عند باب أم سلمة، مر رجالن من األنصار، فسلما على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
سبحان : فقاال). على رسلكما، إمنا هي صفية بنت حيي: (وسلم، فقال هلما النيب صلى اهللا عليه وسلم

إن الشيطان يبلغ من اإلنسان مبلغ : (ى اهللا عليه وسلماهللا يا رسول اهللا، وكرب عليهما، فقال النيب صل
  ).الدم، وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكما شيئا

]1933 ،1934 ،2934 ،3107 ،5865 ،6750[  

  .االعتكاف، وخروج النيب صلى اهللا عليه وسلم صبيحة عشرين:  باب- 9

حدثين حيىي : بن املبارك قالحدثنا علي : مسع هارون بن إمساعيل:  حدثين عبد اهللا بن منري-  1931
  :سألت أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه، قلت: مسعت أبا سلمة بن عبد الرمحن قال: بن أيب كثري قال

نعم، اعتكفنا مع رسول اهللا صلى اهللا :  هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال
فخطبنا رسول اهللا صلى اهللا :  صبيحة عشرين، قالفخرجنا: عليه وسلم العشر األوسط من رمضان، قال



إين أريت ليلة القدر، وإين نسيتها، فالتمسوها يف العشر األواخر يف : (عليه وسلم صبيحة عشرين فقال
وتر، فإين رأيت أين أسجد يف ماء وطني، ومن كان اعتكف مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فجاءت سحابة فمطرت، وأقيمت :  نرى يف السماء قزعة، قالفرجع الناس إىل املسجد، وما). فلريجع
  .الصالة، فسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الطني واملاء، حىت رأيت الطني يف أرنبته وجبهته

]638[  

  .اعتكاف املستحاضة:  باب- 10

نها حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة رضي اهللا ع:  حدثنا قتيبة- 1932
  :قالت

 اعتكفت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى احلمرة 
  .والصفرة، فرمبا وضعنا الطست حتتها وهي تصلي

]303[  

  .زيارة املرأة زوجها يف اعتكافه:  باب- 11

عن ابن حدثين عبد الرمحن بن خالد، : حدثين الليث قال:  حدثنا سعيد بن عفري قال- 1933
) ح. (أن صفية زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته: شهاب، عن علي بن احلسني رضي اهللا عنهما

  :أخربنا معمر، عن الزهري، عن علي بن احلسني: حدثنا هشام: حدثنا عبد اهللا بن حممد
 تعجلي ال: ( كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد، وعنده أزواجه، فرحن، فقال لصفية بنت حيي

وكان بيتها يف دار أسامة، فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم معها، فلقيه رجالن من ). حىت أنصرف معك
تعاليا، إا : (األنصار، فنظرا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مث أجازا، وقال هلما النيب صلى اهللا عليه وسلم

إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم، وإين : (سبحان اهللا يا رسول اهللا، قال: قاال). صفية بنت حيي
  ).خشيت أن يلقي يف أنفسكما شيئا

]1930[  

  .هل يدرأ املعتكف عن نفسه:  باب- 12

أخربين أخي، عن سليمان، عن حممد بن أيب عتيق، عن ابن :  حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا قال- 1934
حدثنا سفيان : وحدثنا علي بن عبد اهللا. تهأن صفية أخرب: شهاب، عن علي بن احلسني رضي اهللا عنهما

  :مسعت الزهري خيرب عن علي بن احلسني: قال



 أن صفية رضي اهللا عنها أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها، فأبصره 
ن هذه صفية، فإ: (ورمبا قال سفيان). تعال، هي صفية: (رجل من األنصار، فلما أبصره دعاه، فقال

  .وهل هو إال ليل: قال. أتته ليال؟: قلت لسفيان). الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم
]1930[  

  .من خرج من اعتكافه عند الصبح:  باب- 13

حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن سليمان األحول، خال ابن أيب جنيح، :  حدثنا عبد الرمحن- 1935
  .عن أيب سلمة، عن أيب سعيد

وأظن أن ابن أيب لبيد حدثنا، : قال. ثنا حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب سعيدوحد: قال سفيان
  :عن أيب سلمة، عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال

 اعتكفنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العشر األواسط، فلما كان صبيحة عشرين، نقلنا متاعنا، 
 كان اعتكف فلريجع إىل معتكفه، فإين رأيت هذه الليلة، من: (فأتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

فلما رجع إىل معتكفه وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه باحلق، لقد ). ورأيتين أسجد يف ماء وطني
  .هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان املسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر املاء والطني

]638[  

  .عتكاف يف شوالاال:  باب- 14

أخربنا حممد بن فضيل بن غزوان، عن حيىي بن سعيد، عن عمرة بنت عبد :  حدثنا حممد- 1936
  :الرمحن، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعتكف يف كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي 
كف فأذن هلا، فضربت فيه قبة، فسمعت ا حفصة فضربت فاستأذنته عائشة أن تعت: قال. اعتكف فيه

قبة، ومسعت زينب ا فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الغد أبصر 
). ما محلهن على هذا؟ آلرب؟ انزعوها فال أراها: (فأخرب خربهن، فقال). ما هذا: (أربع قباب، فقال

  .ىت اعتكف يف آخر العشر من شوالفرتعت، فلم يعتكف يف رمضان ح
]1928[  

  .من مل ير عليه صوما إذا اعتكف:  باب- 15

 حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا، عن أخيه، عن سليمان، عن عبيد اهللا بن عمر، عن نافع، عن -  1937



  عبد اهللا بن عمر،
 أن أعتكف ليلة يف يا رسول اهللا، إين نذرت يف اجلاهلية:  عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال

  .فاعتكف ليلة). أوف نذرك: (فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. املسجد احلرام؟
]1927[  

  .إذا نذر يف اجلاهلية أن يعتكف مث أسلم:  باب- 16

  :حدثنا أبو أسامة، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر:  حدثنا عبيد اهللا بن إمساعيل- 1938
ليلة، قال له رسول : أراه قال: نذر يف اجلاهلية أن يعتكف يف املسجد احلرام، قال أن عمر رضي اهللا عنه 
  ).أوف بنذرك: (اهللا صلى اهللا عليه وسلم

]1927[  

  .االعتكاف يف العشر األوسط من رمضان:  باب- 17

حدثنا أبو بكر، عن أيب حصني، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة :  حدثنا عبد اهللا بن أيب شيبة- 1939
  :ضي اهللا عنه قالر

 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعتكف يف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه 
  .اعتكف عشرين يوما

]4712[  

  .من أراد أن يعتكف مث بدا له أن خيرج:  باب- 18

 حيىي بن حدثين: أخربنا األوزاعي قال: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا حممد بن مقاتل أبو احلسن-  1940
  :حدثتين عمرة بنت عبد الرمحن، عن عائشة رضي اهللا عنها: سعيد قال

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر األواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن 
هلا، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن هلا ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبين 

ما : (وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى انصرف إىل بنائه، فبصر باألبنية، فقال: هلا، قالت
آلرب أردن ذا؟ ما أنا : (بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالوا). هذا

  .فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال). مبعتكف
]1928[  



  . رأسه البيت للغسلاملعتكف يدخل:  باب- 19

أخربنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة : حدثنا هشام:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 1941
  :رضي اهللا عنها

 أا كانت ترجل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف يف املسجد، وهي يف حجرا، 
  .يناوهلا رأسه

 ]291 ،292.[  



  

  . كتاب البيوع- 39
  /.275البقرة . /}وأحل اهللا البيع وحرم الربا{: ل اهللا عز وجلوقو

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم
  /.282البقرة . /}إال أن تكون جتارة حاضرة تديروا بينكم{: وقوله

  :ما جاء يف قول اهللا تعاىل:  باب- 1

وإذا . لعلكم تفلحونفإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا واذكروا اهللا كثريا {
رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند اهللا خري من اللهو ومن التجارة واهللا خري 

  /.11، 10: اجلمعة. /}الرازقني
: النساء. /}ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة حاضرة عن تراض منكم{: وقوله
29./  

أخربين سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن : حدثنا شعيب، عن الزهري قال: مان حدثنا أبو الي- 1942
  :أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال: عبد الرمحن

ما بال : إن أبا هريرة يكثر احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتقولون:  إنكم تقولون
لم مبثل حديث أيب هريرة، وإن إخويت املهاجرين واألنصار ال حيدثون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

من املهاجرين كان يشغلهم صفق باألسواق، وكنت ألزم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ملء 
بطين، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخويت من األنصار عمل أمواهلم، وكنت امرأ 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حديث مسكينا من مساكني الصفة، أعي حني ينسون، وقد قال ر
فبسطت ). إنه لن يبسط أحد ثوبه حىت أقضي مقاليت هذه، مث جيمع إليه ثوبه، إال وعى ما أقول: (حيدثه

منرة علي، حىت إذا قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقالته مجعتها إىل صدري، فما نسيت من مقالة 
  .ن شيءرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك م

 ]118[  
قال عبد : حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده قال:  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا- 1943

  :الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه
 ملا قدمنا إىل املدينة آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيين وبني سعد بن الربيع، فقال سعد بن 

قسم لك نصف مايل، وانظر أي زوجيت هويت نزلت لك عنها، فإذا إين أكثر األنصار ماال، فأ: الربيع



سوق : قال. ال حاجة يل يف ذلك، هل من سوق فيه جتارة؟: فقال عبد الرمحن: حلت تزوجتها، قال
مث تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرمحن : فغدا إليه عبد الرمحن، فأتى بأقط ومسن، قال: قينقاع، قال

امرأة : قال). ومن: (نعم، قال: قال). تزوجت: (ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعليه أثر صفرة، فقا
زنة نواة من ذهب، أو نواة من ذهب، فقال له النيب صلى اهللا عليه : قال). كم سقت: (من األنصار، قال

  ).أومل ولو بشاة: (وسلم
  ]1944: ، وانظر3569[

  :يد، عن أنس رضي اهللا عنه قالحدثنا مح: حدثنا زهري:  حدثنا أمحد بن يونس- 1944
 قدم عبد الرمحن بن عوف املدينة، فآخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني سعد بن ربيع األنصاري، 

بارك اهللا لك يف أهلك : أقامسك مايل نصفني وأزوجك، قال: وكان سعد ذا غىن، فقال لعبد الرمحن
طا ومسنا، فأتى به أهل مرتله فمكثنا يسريا، أو ما ومالك، دلوين على السوق، فما رجع حىت استفضل أق

يا رسول اهللا : قال). مهيم: (شاء اهللا، فجاء وعليه وضر من صفرة، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب، قال: قال). وما سقت إليها: (تزوجت امرأة من األنصار، قال

  ).أومل ولو بشاة(
]2171 ،3570 ،3722 ،4785 ،4853 ،4858 ،4860 ،4872 ،5732 ،

6023[  
  :حدثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 1945

ليس {:  كانت عكاظ وجمنة وذو ااز أسواقا يف اجلاهلية، فلما كان اإلسالم فكأم تأمثوا فيه، فرتلت
  .قرأها ابن عباس. }ضال من ربكم يف مواسم احلجعليكم جناح أن تبتغوا ف

 ]1681[  

  .احلالل بني واحلرام بني وبينهما مشبهات:  باب- 2

مسعت النعمان بن : حدثنا ابن أيب عدي، عن ابن عون، عن الشعيب:  حدثين حممد بن املثىن- 1946
حدثنا ابن عيينة، : بد اهللاوحدثنا علي بن ع). ح(مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم : بشري رضي اهللا عنه

وحدثنا عبد اهللا بن ). ح(مسعت النعمان، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب فروة، عن الشعيب قال
مسعت النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما، عن النيب : حدثنا ابن عيينة، عن أيب فروة، مسعت الشعيب: حممد

أخربنا سفيان، عن أيب فروة، عن الشعيب، عن النعمان : ريوحدثنا حممد بن كث). ح(صلى اهللا عليه وسلم 
  :بن بشري رضي اهللا عنه قال



احلالل بني واحلرام بني، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 استبان، من اإلمث كان ملا استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من اإلمث أوشك أن يواقع ما

  ).واملعاصي محى اهللا، من يرتع حول احلمى يوشك أن يواقعه
 ]52[  

  .تفسري املشبهات:  باب- 3

  .ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إىل ما ال يريبك: وقال حسان بن أيب سنان
حدثنا : أخربنا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب حسني: أخربنا سفيان:  حدثنا حممد بن كثري- 1947

  :عبد اهللا بن أيب مليكة، عن عقبة بن احلارث رضي اهللا عنه
 أن امرأة سوادء جاءت، فزعمت أا أرضعتهما، فذكر للنيب صلى اهللا عليه وسلم فأعرض عنه، وتبسم 

  .وقد كانت حتته ابنة أيب إهاب التميمي). كيف وقد قيل: (النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 ]88[  

حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة ابن الزبري، عن عائشة رضي : ىي بن قزعة حدثنا حي- 1948
  :اهللا عنها قالت

: أن ابن وليدة زمعة مين فاقبضه، قالت:  كان عتبة بن أيب وقاص، عهد إىل أخيه سعد بن أيب وقاص
ن زمعة ابن أخي، قد عهد إيل فيه، فقام عبد ب: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أيب وقاص وقال

يا : أخي وابن وليدة أيب، ولد على فراشه، فتساوقا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال سعد: فقال
. أخي وابن وليدة أيب، ولد على فراشه: فقال عبد بن زمعة. رسول اهللا، ابن أخي، كان قد عهد إيل فيه

  فقال رسول اهللا صلى اهللا
الولد للفراش وللعاهر : (ل النيب صلى اهللا عليه وسلممث قا). هو لك يا عبد بن زمعة: (عليه وسلم
ملا رأى من شبهه ). احتجيب منه: (مث قال لسودة بنت زمعة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم). احلجر

  .بعتبة، فما رآها حىت لقي اهللا
]2105 ،2289 ،2396 ،2594 ،4052 ،6368 ،6384 ،6431 ،6760[  

أخربين عبد اهللا بن أيب السفر، عن الشعيب، عن عدي :  شعبة قالحدثنا:  حدثنا أبو الوليد- 1949
  :بن حامت رضي اهللا عنه قال

إذا أصاب حبده فكل، وإذا أصاب بعرضه فال : ( سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن املعراض، فقال
 أسم عليه، يا رسول اهللا أرسل كليب وأمسي، فأجد معه على الصيد كلبا آخر مل: قلت). تأكل، فإنه وقيذ



  ).ال تأكل، إمنا مسيت على كلبك ومل تسم على اآلخر: (قال. وال أدري أيهما أخذ؟
 ]173[  

  .ما يترته من الشبهات:  باب- 4

  :حدثنا سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن أنس رضي اهللا عنه قال:  حدثنا قبيضة- 1950
  ).أن تكون صدقة ألكلتهالوال : ( مر النيب صلى اهللا عليه وسلم بتمرة مسقوطة، فقال

  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: وقال مهام
  ).أجد مترة ساقطة على فراشي (
]2299 ،2300[  

  .من مل ير الوساوس وحنوها من املشبهات:  باب- 5

  : قالحدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عباد بن متيم، عن عمه:  حدثنا أبو نعيم- 1951
ال، حىت يسمع : (قال.  شكي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم الرجل جيد يف الصالة شيئا، أيقطع الصالة؟

  ).صوتا أو جيد رحيا
  .ال وضوء إال فيما وجدت الريح أو مسعت الصوت: وقال ابن أيب حفصة، عن الزهري

 ]137[  
حدثنا هشام بن : رمحن الطفاويحدثنا حممد بن عبد ال:  حدثين أمحد بن املقدام العجلي- 1952

  :عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها
فقال . يا رسول اهللا، إن قوما يأتوننا باللحم، وال ندري أذكروا اسم اهللا عليه أم ال؟:  أن قوما قالوا

  ).مسوا اهللا عليه وكلوه: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
]5188 ،6963[  

  /.11: اجلمعة. /}وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها {:قول اهللا تعاىل:  باب- 6 

حدثين جابر رضي اهللا عنه : حدثنا زائدة، عن حصني، عن سامل قال:  حدثنا طلق بن غنام-  1953
  :قال

 بينما حنن نصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ أقبلت من الشأم عري حتمل طعاما، فالتفتوا إليها، حىت 
وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا {: يب صلى اهللا عليه وسلم إال اثنا عشر رجال، فرتلتما بقي مع الن

  .}إليها



 ]894[  

  .من مل يبال من حيث كسب املال:  باب- 7 

  حدثنا سعيد املقربي، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،: حدثنا ابن أيب ذئب:  حدثنا آدم- 1954
 على الناس زمان، ال يبايل املرء ما أخذ منه، أمن احلالل أم من يأيت: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).احلرام
]1977[  

  .التجارة يف الرب:  باب- 8 

  /.37: النور/} رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا{: وقوله عز وجل
 جتارة وال بيع كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نام حق من حقوق اهللا مل تلههم: وقال قتادة

  .عن ذكر اهللا، حىت يؤدوه إىل اهللا
  

كنت : أخربين عمرو بن دينار، عن أيب املنهال قال:  حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال- 1955
  .قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: أجتر يف الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي اهللا عنه فقال

أخربين عمرو بن دينار وعامر بن : قال ابن جريح: حممدحدثنا احلجاج بن : وحدثين الفضل بن يعقوب
  :سألت الرباء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فقاال: أما مسعا أبا املنهال يقول: مصعب

 كنا تاجرين على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن 
  ). بأس، وإن كان نساء فال يصلحإن كان يدا بيد فال: (الصرف، فقال

]2070 ،2365 ،3724[  

  .اخلروج يف التجارة:  باب- 9

  /.10: اجلمعة/} فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا{: وقول اهللا تعاىل
أخربين عطاء، عن عبيد : أخربنا ابن جريج قال: أخربنا خملد بن يزيد:  حدثنا حممد بن سالم- 1956
  :اهللا بن عمري

استأذن على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغوال، : أبا موسى األشعري أن 
قد رجع، فدعاه، : قيل. أمل أمسع صوت عبد اهللا بن قيس، ائذنوا له: فرجع أبو موسى، ففرغ عمر فقال

ال : هلم، فقالواتأتيين على ذلك بالبينة، فانطلق إىل جملس األنصار فسأ: فقال. كنا نؤمر بذلك: فقال



أخفي هذا علي : يشهد على هذا إال أصغرنا أبو سعيد اخلدري، فذهب بأيب سعيد اخلدري، فقال عمر
  .يعين اخلروج إىل جتارة. من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ أهلاين الصفق باألسواق

]5891 ،6920[  

  .التجارة يف البحر:  باب- 10

وترى الفلك مواخر فيه ولبتغوا من {: اهللا يف القرآن إال حبق، مث تالالبأس به، وما ذكره : وقال مطر
  .السفن، الواحد واجلمع سواء: والفلك/. 14: النحل/} فضله

  .متخر السفن الريح، وال متخر الريح من السفن إال الفلك العظام: وقال جماهد
  

ن أيب هريرة رضي اهللا حدثين جعفر بن ربيعة، عن عبد الرمحن بن هرمز، ع:  وقال الليث- 1957
  :عنه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . أنه ذكر رجال من بين إسرائيل، خرج يف البحر فقضى حاجته، وساق احلديث
 ]1427[  

  .}وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها{:  باب- 11 

  /.37: النور/} رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا{: وقوله جل ذكره
كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نام حق من حقوق اهللا، مل تلههم جتارة وال بيع عن : وقال قتادة

  .ذكر اهللا، حىت يؤدوه إىل اهللا
حدثين حممد بن فضيل، عن حصني، عن سامل بن أيب اجلعد، عن جابر :  حدثين حممد قال-  1958

  :رضي اهللا عنه قال
صلى اهللا عليه وسلم اجلمعة، فانفض الناس إال اثين عشر رجال، فرتلت  أقبلت عري وحنن نصلي مع النيب 

  .}وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما{: هذه اآلية
 ]894[  

  /.267: البقرة/} أنفقوا من طيبات ما كسبتم{: قول اهللا تعاىل:  باب- 12 

  
ر، عن أيب وائل، عن مسروق، عن حدثنا جرير، عن منصو:  حدثنا عثمان بن أيب شيبة- 1959

  :عائشة رضي اهللا عنها قالت



إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها غري مفسدة، كان هلا أجرها مبا أنفقت، : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).ولزوجها مبا كسب، وللخازن مثل ذلك، ال ينقص بعضهم أجر بعض شيئا

 ]1359[  
مسعت أبا هريرة رضي : ا عبد الرزاق، عن معمر، عن مهام قالحدثن:  حدثين حيىي بن جعفر- 1960

  :اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).إذا أنفقت املرأة من كسب زوجها، عن غري أمره، فلها نصف أجره (
]5045[  

  .من أحب البسط يف الرزق:  باب- 13

حدثنا حممد، عن أنس : نا يونسحدث: حدثنا حسان:  حدثنا حممد بن أيب يعقوب الكرماين- 1961
  :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بن مالك رضي اهللا عنه قال

  ).من سره أن يبسط له يف رزقه، أو ينسأ له يف أثره، فليصل رمحه (
]5640[  

  .شراء النيب صلى اهللا عليه وسلم بالنسيئة:  باب- 14

  
ذكرنا عند إبراهيم الرهن يف : حدثنا األعمش قال: حدثنا عبد الواحد:  حدثنا معلى بن أسد- 1962
  :حدثين األسود، عن عائشة رضي اهللا عنها: السلم، فقال

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إىل أجل، ورهنه درعا من حديد
]1990 ،2088 ،2133 ،2134 ،2256 ،2374 ،2378 ،2759 ،4197[  

وحدثين حممد بن عبد اهللا بن ). ح(حدثنا قتادة، عن أنس :  هشامحدثنا:  حدثنا مسلم- 1963
  :حدثنا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس رضي اهللا عنه: حدثنا أسباط أبو اليسع البصري: حوشب

 أنه مشى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم خببز شعري، وإهالة سنخة، ولقد رهن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ما أمسى عند آل حممد صلى : (دينة عند يهودي، وأخذ منه شعريا ألهله، ولقد مسعته يقولدرعا له بامل

  ).اهللا عليه وسلم صاع بر، وال صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة
]2373[  
  



  .كسب الرجل وعمله بيده:  باب- 15 

: حدثنب ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال:  حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا قال- 1964
  :حدثين عروة بن الزبري

لقد علم قومي أن حرفيت مل تكن : ملا استخلف أبو بكر الصديق قال:  أن عائشة رضي اهللا عنها قالت
تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر املسلمني، فسيأكل آل أيب بكر من هذا املال، وحيترف للمسلمني 

  .فيه
: حدثين أبو األسود، عن عروة قال: عيد قالحدثنا س: حدثنا عبد اهللا بن يزيد:  حدثين حممد- 1965

  :قالت عائشة رضي اهللا عنها
لو : ( كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمال أنفسهم، وكان يكون هلم أرواح، فقيل هلم

  ).اغتسلتم
  .رواه مهام، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة

 ]861[  
ثور، عن خالد بن معدان، عن املقدام رضي أخربنا عيسى، عن :  حدثنا إبراهيم بن موسى-  1966
  اهللا عنه،

ما أكل أحد طعاما قط، خريا من أن يأكل من عمل يده، : ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).وإن نيب اهللا داود عليه السالم كان يأكل من عمل يده

حدثنا أبو :  منبهأخربنا معمر، عن مهام بن: حدثنا عبد الرزاق:  حدثنا حيىي بن موسى- 1967
  هريرة،

  ).أن داود عليه السالم كان ال يأكل إال من عمل يده: ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
]3235 ،4436[  

حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أيب عبيد، موىل عبد :  حدثنا حيىي بن بكري- 1968
  :أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول: الرمحن بن عوف

ألن حيتطب أحدكم حزمة على ظهره، خري من أن يسأل أحدا، : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).فيعطيه أو مينعه

 ]1401[  
  



حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبري بن العوام : حدثنا وكيع:  حدثنا حيىي بن موسى- 1969
  :رضي اهللا عنه قال

  ).ن يأخذ أحدكم أحبله خري له من أن يسأل الناسأل: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]1402[  

  .السهولة والسماحة يف الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه يف عفاف:  باب- 16 

حدثين حممد بن املنكدر، : حدثنا أبو غسان، حممد بن مطرف، قال:  حدثنا علي بن عياش-  1970
  :عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما

  ).رحم اهللا رجال، مسحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى: ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أن رسول

  .من أنظر موسرا:  باب- 17

أن حذيفة : أن ربعي بن حراش حدثه: حدثنا منصور: حدثنا زهري:  حدثنا أمحد بن يونس- 1971
  :رضي اهللا عنه حدثه قال

أعملت من اخلري : الئكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالواتلقت امل: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).فتجاوزوا عنه: قال: كنت آمر فتياين أن ينظروا املعسر ويتجاوزوا عن املوسر، قال: قال. شيئا؟

  ).كنت أيسر على املوسر، وأنظر املعسر: (وقال أبو مالك، عن ربعي
أنظر املوسر، : (عبد امللك، عن ربعيقال أبو عوانة، عن . وتابعه شعبة، عن عبد امللك، عن ربعي

  ).فأقبل من املوسر، وأجتاوز عن املعسر: (وقال نعيم بن أيب هند، عن ربعي). وأجتاوز عن املعسر
]2261[  

  من أنظر معسرا:  باب- 18

حدثنا الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد اهللا بن : حدثنا حيىي بن محزة:  حدثنا هشام بن عمار- 1972
   مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه،أنه: عبد اهللا

جتاوزوا عنه، : كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).لعل اهللا يتجاوز عنا، فتجاوز اهللا عنه

]3293[  

  .إذا بني البيعان ومل يكتما ونصحا:  باب- 19

هذا ما اشترى حممد رسول اهللا : ( صلى اهللا عليه وسلمكتب يل النيب: ويذكر عن العداء بن خالد قال



  ).صلى اهللا عليه وسلم من العداء بن خالد، بيع املسلم املسلم، ال داء وال خبثة وال غائلة
  .الغائلة الزنا والسرقة واإلباق: وقال قتادة

سان، جاء أمس من خرا: إن بعض النخاسني يسمي آري خراسان وسجستان، فيقول: وقيل إلبراهيم
  .جاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهية شديدة

  .ال حيل المرئ يبيع سلعة، يعلم أن ا داء، إال أخربه: وقال عقبة بن عامر
حدثنا شعبة، عن قتادة، عن صاحل أيب اخلليل، عن عبد اهللا بن :  حدثنا سليمان بن حرب-  1973
  :رفعه إىل حكيم بن حزام رضي اهللا عنه قال: احلارث
حىت يتفرقا، فإن صدقا وبينا : البيعان باخليار ما مل يتفرقا، أو قال: (سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ر

  ).بورك هلما يف بيعهما، وإن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهما
]1976 ،2002 ،2004 ،2008[  

  .بيع اخللط من التمر:  باب- 20

  : سلمة، عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قالحدثنا شيبان، عن حيىي، عن أيب:  حدثنا أبو نعيم- 1974
: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم.  كنا نرزق متر اجلمع، وهو اخللط من التمر، وكنا نبيع صاعني بصاع

  ).ال صاعني بصاع، وال درمهني بدرهم(

  .ما قيل يف اللحام واجلزار:  باب- 21

  :حدثين شقيق، عن أيب مسعود قال: حدثنا األعمش قال: حدثنا أيب:  حدثنا عمر بن حفص- 1975
اجعل يل طعاما يكفي مخسة، فإين أريد :  جاء رجل من األنصار، يكىن أبا شعيب، فقال لغالم له قصاب

أن أدعو النيب صلى اهللا عليه وسلم خامس مخسة، فإين قد عرفت يف وجهه اجلوع، فدعاهم، فجاء معهم 
د تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن إن هذا ق: (رجل، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ال، بل قد أذنت له: فقال). يرجع رجع
]2324 ،5118 ،5145[  

  .ما ميحق الكذب والكتمان يف البيع:  باب- 22

مسعت أبا اخلليل حيدث، عن عبد اهللا بن : حدثنا شعبة، عن قتادة قال:  حدثنا بدل بن احملرب- 1976
  حزام رضي اهللا عنه،احلارث، عن حكيم بن 

حىت يتفرقا، فإن صدقا وبينا : البيعان باخليار ما مل يتفرقا، أو قال: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



  ).بورك هلما يف بيعهما، وإن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهما
 ]1973[  

فة واتقوا يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاع{: قول اهللا تعاىل:  باب- 23

  /.130: آل عمران/} اهللا لعلكم تفلحون

  حدثنا سعيد املقربي، عن أيب هريرة،: حدثنا ابن أيب ذئب:  حدثنا آدم- 1977
ليأتني على الناس زمان، ال يبايل املرء مبا أخذ املال، أمن حالل أم : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).من حرام
 ]1954[  

  .شاهده وكاتبهآكل الربا و:  باب- 24

الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس ذلك بأم {: وقوله تعاىل
قالوا إمنا البيع مثل الربا وأحل اهللا البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره 

  /.275: البقرة. /}ونإىل اهللا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد
حدثنا شعبة، عن منصور، عن أيب الضحى، عن : حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- 1978

  :مسروق، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
  . ملا نزلت آخر البقرة، قرأهن النيب صلى اهللا عليه وسلم عليهم يف املسجد، مث حرم التجارة يف اخلمر

 ]447[  
حدثنا أبو رجاء، عن مسرة بن جندب : حدثنا جرير بن حازم:  إمساعيل حدثنا موسى بن- 1979

  :رضي اهللا عنه قال
رأيت الليلة رجلني أتياين، فأخرجاين إىل أرض مقدسة، فانطلقنا حىت : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ل الذي يف أتينا على ر من دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل، بني يديه حجارة، فأقبل الرج
النهر، فإذا أراد الرجل أن خيرج رمى الرجل حبجر يف فيه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج 

  ).الذي رأيته يف النهر آكل الربا: فقال. ما هذا؟: رمى يف فيه حبجر، فريجع كما كان، فقلت
 ]809[  

  .موكل الربا:  باب- 25

فإن مل تفعلوا فأذنوا .  وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمننييا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا{: لقوله تعاىل



وإن كان ذو عسرة . حبرب من اهللا ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون
واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا مث توىف كل . فنظرة إىل ميسرة وأن تصدقوا خري لكم إن كنتم تعلمون

  /.281 - 278: البقرة. /} يظلموننفس ما كسبت وهم ال
  .هذه آخر آية نزلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن عباس

 ]4270[  
  :حدثنا شعبة، عن عون بن أيب جحيفة قال:  حدثنا أبو الوليد- 1980

ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن :  رأيت أيب اشترى عبدا حجاما فأمر مبحامجه فكسرت، فسألته، فقال
  .مثن الكلب، ومثن الدم، وى عن الوامشة واملوشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن املصور

]2123 ،5032 ،5601 ،5617[  

: البقرة/} ميحق اهللا الربا ويريب الصدقات واهللا ال حيب كل كفار أثيم{:  باب- 26

276./  

إن أبا : بن املسيبقال ا: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب:  حدثنا حيىي بن بكري- 1981
  :هريرة رضي اهللا عنه قال

  ).احللف منفقة للسلعة، ممحقة للربكة: ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .ما يكره من احللف يف البيع:  باب- 27

أخربنا العوام، عن أبيه عن إبراهيم بن عبد الرمحن، : حدثنا هشيم:  حدثنا عمرو بن حممد- 1982
  :بن أيب أوىف رضي اهللا عنهعن عبد اهللا 

 أن رجال أقام سلعة، وهو يف السوق، فحلف باهللا لقد أعطى ا ما مل يعط، ليوقع فيها رجال من 
  .}إن الذين يشترون بعهد اهللا وأميام مثنا قليال{: املسلمني، فرتلت

]2530 ،4276[  

  .ما قيل يف الصواغ:  باب- 28

  ).ال خيتلى خالها: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ماوقال طاوس، عن ابن عباس رضي اهللا عنه
  ).إال اإلذخر: (إال اإلذخر، فإنه لقينهم وبيوم، فقال: وقال العباس

 ]1284[  
: أخربين علي بن حسني: أخربنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا عبدان-  1983



  :أن حسني بن علي رضي اهللا عنهما أخربه
كانت يل شارف من نصييب من املغنم، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم : يا عليه السالم قال أن عل

أعطاين شارفا من اخلمس، فلما أردت أن أبتين بفاطمة عليها السالم، بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
صواغني، وسلم، واعدت رجال صواغا من بين قينقاع أن يرحتل معي، فنأيت بإذخر أردت أن أبيعه من ال

  .وأستعني به يف وليمة عرسي
]2246 ،2925 ،3781 ،5457[  
  

حدثنا خالد بن عبد اهللا، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اهللا :  حدثنا إسحق- 1984
  :عنهما

إن اهللا حرم مكة، ومل حتل ألحد قبلي وال ألحد بعدي، وإمنا : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 من ار، ال خيتلى خالها، ويعضد شجرها، وال ينفر صيدها، وال يلتقط لقطتها إال حلت يل ساعة

فقال ). إال اإلذخر: (فقال. إال اإلذخر، لصاغتنا ولسقف بيوتنا: وقال عباس بن عبد املطلب). ملعرف
  .هو أن تنحيه من الظل وترتل مكانه. هل تدري ما ينفر صيدها؟: عكرمة

  . لصاغتنا وقبورنا:قال عبد الوهاب، عن خالد
 ]1284[  

  .ذكر القني واحلداد:  باب- 29

حدثنا ابن أيب عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن أيب الضحى، عن :  حدثنا حممد بن بشار-  1985
  :مسروق، عن خباب قال

ال أعطيك حىت تكفر :  كنت قينا يف اجلاهلية، وكان يل على العاص ابن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، قال
دعين حىت أموت وأبعث، : قال. ال أكفر حىت مييتك اهللا مث تبعث: فقلت. د صلى اهللا عليه وسلممبحم

أطلع الغيب . أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال ألوتني ماال وولدا{: فرتلت. فسأوتى ماال وولدا فأقضيك
  .}أم اختذ عند الرمحن عهدا

]2155 ،2293 ،4455 ،4458[  

  .ذكر اخلياط:  باب- 30

أنه مسع : أخربنا مالك، عن إسحاق بن عبد اهللا ابن أيب طلحة:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  1986
  :أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول



فذهبت مع رسول اهللا :  إن خياطا دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس ابن مالك
هللا صلى اهللا عليه وسلم خبزا ومرقا، فيه دباء صلى اهللا عليه وسلم إىل ذلك الطعام، فقرب إىل رسول ا

فلم أزل أحب الدباء من : وقديد، فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يتتبع الدباء من حوايل القصعة، قال
  .يومئذ
]5064 ،5104 ،5117 ،5119 ،5121 ،5123[  

  .ذكر النساج:  باب- 31

مسعت سهل بن : ن، عن أيب حازم قالحدثنا يعقوب بن عبد الرمح:  حدثنا حيىي بن بكري- 1987
  :سعد رضي اهللا عنه قال
يا : قالت. نعم، هي الشملة، منسوج يف حاشيتها: فقيل له. أتدرون ما الربدة؟:  جاءت امرأة بربدة، قال

رسول اهللا، إين نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها النيب صلى اهللا عليه وسلم حمتاجا إليها، فخرج 
فجلس النيب صلى اهللا عليه ). نعم: (فقال. يا رسول اهللا، اكسنيها:  فقال رجل من القومإلينا وإا إزاره،

ما أحسنت، سألتها إياه، لقد علمت : وسلم يف الس، مث رجع فطواها، مث أرسل ا إليه، فقال له القوم
  .فكانت كفنه: قال سهل. واهللا ما سألته إال لتكون كفين يوم أموت: فقال الرجل. أنه ال يرد سائال

 ]1218[  

  .النجار:  باب- 32

  :حدثنا عبد العزيز، عن أيب حازم قال:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 1988
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل فالنة، :  أتى رجال إىل سهل بن سعد يسألونه عن املنرب، فقال

). ار، يعمل يل أعوادا، أجلس عليهن إذا كلمت الناسأن مري غالمك النج: (امرأة قد مساها سهل
فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، مث جاء ا، فأرسلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا، فأمر ا 

  .فوضعت، فجلس عليه
 ]370[  

اهللا حدثنا عبد الواحد بن أمين، عن أبيه، عن جابر بن عبد اهللا رضي :  حدثنا خالد بن حيىي- 1989
  :عنهما

يا رسول اهللا، أال أجعل لك شيئا تقعد :  أن امرأة من األنصار، قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فعملت له املنرب، فلما كان يوم اجلمعة، قعد النيب صلى : قال). إن شئت: (قال. عليه، فإن يل غالما جنارا

 كان خيطب عندها، حىت كادت تنشق، فرتل اهللا عليه وسلم على املنرب الذي صنع، فصاحت النخلة اليت



النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنني الصيب الذي يسكت، حىت 
  ).بكت على ما كانت تسمع من الذكر: (استقرت، قال

 ]438[  

  .شراء احلوائج بنفسه:  باب- 33

  .يه وسلم مجال من عمراشترى النيب صلى اهللا عل: وقال ابن عمر رضي اهللا عنهما
 ]2009[  

جاء مشرك بغنم، فاشترى النيب صلى اهللا عليه وسلم منه : وقال عبد الرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنهما
  .شاة
 ]2103[  

  .واشترى من جابر بعريا
 ]1991[  

حدثنا األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن : حدثنا أبو معاوية:  حدثنا يوسف بن عيسى- 1990
  : رضي اهللا عنها قالتعائشة

  . اشترى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، ورهنه درعه
 ]1962[  

شراء الدواب واحلمري، وإذا اشترى دابة أو مجال وهو عليه، هل يكون :  باب- 34

  .ذلك قبضا قبل أن يرتل

  .يعين مجال صعبا). بعينه: (رقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعم: وقال ابن عمر رضي اهللا عنهما
 ]2009[  

حدثنا عبيد اهللا، عن وهب بن كيسان، عن : حدثنا عبد الوهاب:  حدثنا حممد بن بشار- 1991
  :جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال

 كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة، فأبطأ يب مجلي أعىي، فأتى علي النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
أبطأ علي مجلي أعىي فتخلفت، فرتل حيجنه : قلت). ما شأنك: (نعم، قال: فقلت). جابر: (فقال

: فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال). اركب: (مبحجنه، مث قال
: تقل). أفال جارية تالعبها وتالعبك: (بل ثيبا، قال: قلت). بكرا أم ثيبا: (نعم، قال: قلت). تزوجت(



أما إنك قادم، فإذا : (إن يل أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة جتمعهن ومتشطهن، وتقوم عليهن، قال
نعم، فاشتراه مين بأوقية، مث قدم رسول اهللا صلى : قلت). أتبيع مجلك: (مث قال). قدمت فالكيس الكيس

آآلن : (سجد، قالاهللا عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إىل املسجد فوجدته على باب امل
فدخلت فصليت، فأمر بالال أن يزن يل ). فدع مجلك، فادخل، فصل ركعتني: نعم، قال: قلت). قدمت

اآلن يرد : قلت). ادع يل جابرا: (أوقية، فوزن يل بالل فأرجح يف امليزان، فانطلقت حىت وليت، فقال
  ).خذ مجلك ولك مثنه: (علي اجلمل، ومل يكن شيء أبغض إيل منه، قال

 ]432[  

  . باب األسواق اليت كانت يف اجلاهلية، فتبايع ا الناس يف اإلسالم- 35

  :حدثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 1992
: هللا كانت عكاظ وجمنة وذو ااز أسواقا يف اجلاهلية، فلما كان اإلسالم تأمثوا من التجارة فيها، فأنزل ا

  .قرأ ابن عباس كذا. يف مواسم احلج} ...ليس عليكم جناح{
 ]1681[  

  .شراء اإلبل اهليم، أو األجرب:  باب- 36

  .املخالف للقصد يف كل شيء: اهلائم
  :قال عمرو: حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي- 1993

ا فاشترى تلك  كان ها هنا رجل امسه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي اهللا عنهم
من شيخ كذا : قال. ممن بعتها؟: فقال. بعنا تلك اإلبل: اإلبل من شريك له، فجاء إليه شريكه، فقال

: قال. إن شريكي باعك إبال هيما ومل يعرفك: وحيك، ذاك واهللا ابن عمر، فجاءه فقال: وكذا، فقال
  دعها، رضينا بقضاء رسول: فلما ذهب يستاقها، فقال: فاستقها، قال

  ).ال عدوى: ( صلى اهللا عليه وسلماهللا
  .مسع سفيان عمرا

]2703 ،4805 ،4806 ،5421 ،5438[  

  .بيع السالح يف الفتنة وغريها:  باب- 37

  .وكره عمران بن حصني بيعه يف الفتنة
 حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك عن حيىي بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أيب حممد، موىل -  1994



  : أيب قتادة رضي اهللا عنه قالأيب قتادة، عن
 فبعت الدرع، فابتعت به - يعين درعا - خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام حنني، فأعطاه 

  .خمرفا يف بين سلمة، فإنه ألول مال تأثلته يف اإلسالم
]2973 ،4066 ،4067 ،6749[  

  .يف العطار وبيع املسك:  باب- 38

مسعت أبا بردة : حدثنا أبو بردة عبد اهللا قال: حدثنا عبد الواحد: يل حدثين موسى بن إمساع-  1995
  :بن أيب موسى، عن أبيه رضي اهللا عنه قال
مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء، كمثل صاحب املسك وكري : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حيرق بدنك أو ثوبك، أو : حلدادإما تشتريه أو جتد رحيه، وكري ا: احلداد، ال يعدمك من صاحب املسك

  ).جتد منه رحيا خبيثة
]5214[  

  .ذكر احلجام:  باب- 39

  :أخربنا مالك، عن محيد، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 1996
  .جه حجم أبو طيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأمر له بصاع من متر، وأمر أهله أن خيففوا من خرا

]2096 ،2157 ،2161 ،5371[  
حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس : حدثنا خالد، هو ابن عبد اهللا:  حدثنا مسدد-  1997

  :رضي اهللا عنهما قال
  . احتجم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما مل يعطه

]2158 ،2159 ،5367[  

  .لرجال والنساءالتجارة فيما يكره لبسه ل:  باب- 40

حدثنا أبو بكر بن حفص، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر، عن أبيه : حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 1988
  :قال

إين مل : ( أرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل عمر رضي اهللا عنه حبلة حرير، أو سرياء، فرآها عليه، فقال
  .يعين تبيعها).  إمنا بعثت إليك لتستمتع اأرسل ا إليك لتلبسها، إمنا يلبسها من ال خالق له،

 ]846[  



أخربنا مالك، عن نافع، عن القاسم بن حممد، عن عائشة أم :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  1999
  :املؤمنني رضي اهللا عنها أا أخربته

م يدخله،  أا اشترت منرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام على الباب فل
يا رسول اهللا، أتوب إىل اهللا وإىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم، ماذا : فعرفت يف وجهه الكراهية، فقلت

اشتريتها لك لتقعد عليها : قلت). ما بال هذه النمرقة: (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أذنبت؟
لصور يوم القيامة يعذبون، فيقال إن أصحاب هذه ا: (وتوسدها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).إن البيت الذي فيه الصور ال تدخله املالئكة: (وقال). أحيو ما خلقتم: هلم
]3052 ،4886 ،5612 ،5616 ،7118[  

  .صاحب السلعة أحق بالسوم:  باب- 41

  :حدثنا عبد الوارث، عن أيب التياح، عن أنس رضي اهللا عنه قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 2000
  .وفيه خرب وخنل). يا بين النجار، ثامنوين حبائطكم: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ]418[  

  .كم جيوز اخليار:  باب- 42 

مسعت نافعا، عن ابن عمر رضي : مسعت حيىي قال: أخربنا عبد الوهاب قال:  حدثنا صدقة- 2001
  اهللا عنهما،

). ني باخليار يف بيعهما ما مل يتفرقا، أو يكون البيع خياراإن املتبايع: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه: قال نافع

]2003 ،2005  - 2007 ،2010[  
حدثنا مهام، عن قتادة، عن أيب اخلليل، عن عبد اهللا بن احلارث، عن :  حدثنا حفص بن عمر-  2002

  حكيم بن حزام رضي اهللا عنه،
  ).البيعان باخليار ما مل يفترقا: (ن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ع

كنت مع أيب اخلليل ملا حدثه عبد : فذكرت ذلك أليب التياح فقال: قال مهام: حدثنا ز قال: وزاد أمحد
  .اهللا بن احلارث ذا احلديث

 ]1973[  



  .إذا مل يوقت يف اخليار، هل جيوز البيع:  باب- 43

حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا : حدثنا محاد بن زيد: أبو النعمان حدثنا - 2003
  :عنهما قال

: ورمبا قال). البيعان باخليار ما مل يتفرقا، أو يقول أحدمها لصاحبه اختر: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).أو يكون بيع خيار(
 ]2001[  

  .البيعان باخليار ما مل يتفرقا:  باب- 44 

  .به قال ابن عمر، وشريح، والشعيب، وطاوس، وعطاء، وابن أيب مليكةو
أخربين عن صاحل أيب اخلليل، عن : قال قتادة: حدثنا شعبة: أخربنا حبان:  حدثين إسحاق-  2004

  مسعت حكيم بن حزام رضي اهللا عنه،: عبد اهللا بن احلارث قال
ا مل يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما، البيعان باخليار م: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).وإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما

 ]1973[  
  :أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2005

احبه ما مل يتفرقا، املتبايعان كل واحد منهما باخليار على ص: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).إال بيع اخليار

 ]2001[  

  .إذا خري أحدمها صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع:  باب- 45 

حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، عن رسول اهللا صلى :  حدثنا قتيبة-  2006
 مل يتفرقا، وكانا مجيعا، أو خيري إذا تبايع الرجالن، فكل واحد منهما باخليار ما: (اهللا عليه وسلم أنه قال

أحدمها اآلخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ومل يترك واحد منهما البيع، 
  ).فقد وجب البيع

 ]2001[  

  .إذا كان البائع باخليار هل جيوز البيع:  باب- 46

ن دينار، عن ابن عمر رضي اهللا حدثنا سفيان، عن عبد اهللا ب:  حدثنا حممد بن يوسف-  2007



  عنهما،
  ).كل بيعني ال بيع بينهما حىت يتفرقا، إال بيع اخليار: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 ]2001[  
حدثنا قتادة، عن أيب اخلليل، عن عبد اهللا بن : حدثنا مهام: حدثنا حبان:  حدثين إسحاق-  2008

  :احلارث، عن حكيم بن حزام رضي اهللا عنه
  ).البيعان باخليار ما مل يتفرقا: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما، وإن كذبا - ثالث مرار -خيتار : (وجدت يف كتايب: قال مهام
  ).وكتما، فعسى أن يرحبا رحبا، وميحقا بركة بيعهما

 بن احلارث حيدث ذا احلديث، عن حكيم بن أنه مسع عبد اهللا: حدثنا أبو التياح: وحدثنا مهام: قال
  .حزام، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ]1973[  

إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ومل ينكر البائع على :  باب- 47

  .املشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه

  .هوجبت له والربح ل: فيمن يشتري السلعة على الرضا، مث باعها: وقال طاوس
  :حدثنا عمرو، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، قال: حدثنا سفيان:  وقال احلميدي- 2009

 كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبين فيتقدم أمام 
). بعينه: (القوم، فيزجره عمر ويرده، مث يتقدم، فيزجره عمر ويرده، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمر

فباعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال النيب صلى اهللا ). بعينه: (هو لك يا رسول اهللا، قال: قال
  ).هو لك يا عبد اهللا بن عمر، تصنع به ما شئت: (عليه وسلم

]2468 ،2469[  
سامل بن حدثين عبد الرمحن بن خالد، عن ابن شهاب، عن : وقال الليث:  قال أبو عبد اهللا- 2010

  :عبد اهللا، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما
 قال بعت من أمري املؤمنني عثمان ماال بالوادي مبال له خبيرب، فلما تبايعنا، رجعت على عقيب حىت 

: قال عبد اهللا. أن املتبايعني باخليار حىت يتفرقا: خرجت من بيته، خشية أن يرادين البيع، وكانت السنة
وبيعه، رأيت أين قد غبنته، بأين سقته إىل أرض مثود بثالث ليال، وساقين إىل املدينة فلما وجب بيعي 

  .بثالث ليال



 ]1002[  

  .ما يكره من اخلداع يف البيع:  باب- 48 

أخربنا مالك، عن عبد اهللا بن دينار، عن عبد اهللا بن عمر رضي :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2011
  :اهللا عنهما

  ).إذا بايعت فقل ال خالبة: (يب صلى اهللا عليه وسلم أنه خيدع يف البيوع، فقال أن رجال ذكر للن
]2276 ،2283 ،6563[  

  .ما ذكر يف األسواق:  باب- 49

. [ سوق قينقاع: قال. هل من سوق فيه جتارة؟: ملا قدمنا إىل املدينة، قلت: وقال عبد الرمحن بن عوف
أهلاين الصفق : وقال عمر]. 1944. [ ى السوقدلوين عل: قال عبد الرمحن: وقال أنس]. 1943
  ].1956. [ باألسواق
حدثنا إمساعيل بن زكرياء، عن حممد بن سوقة، عن نافع بن جبري :  حدثنا حممد بن الصباح-  2012

  :حدثتين عائشة رضي اهللا عنها قالت: بن مطعم قال
 ببيداء من األرض خيسف بأوهلم يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا رسول اهللا، كيف خيسف بأوهلم وآخرهم، وفيهم أسواقهم، ومن ليس : قلت: قالت). وآخرهم
  ).خيسف بأوهلم وآخرهم مث يبعثون على نيام: (قال. منهم؟

  :حدثنا جرير، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال:  حدثنا قتيبة- 2013
صالة أحدكم يف مجاعة، تزيد على صالته يف سوقه وبيته بضعا : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وعشرين درجة، وذلك بأنه توضأ فأحسن الوضوء، مث أتى املسجد ال يريد إال الصالة، ال ينهزه إال 
حدكم ما دام الصالة، مل خيط خطوة إال رفع ا درجة، أو حطت عنه ا خطيئة، واملالئكة تصلي على أ

أحدكم : اللهم صل عليه، اللهم ارمحه، ما مل حيدث فيه، ما مل يؤذ فيه، وقال: يف مصاله الذي يصلي فيه
  ).يف صالة ما كانت الصالة حتبسه

 ]465[  
حدثنا شعبة، عن محيد الطويل، عن أنس بن مالك :  حدثنا آدم بن أيب إياس- 2014/2015

  :رضي اهللا عنه قال
يا أبا القاسم، فالتفت إليه النيب صلى اهللا عليه : اهللا عليه وسلم يف السوق، فقال رجل كان النيب صلى 
  ).مسوا بامسي، وال تكنوا بكنييت: (إمنا دعوت هذا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وسلم، فقال



  :حدثنا زهري، عن محيد، عن أنس رضي اهللا عنه:  حدثنا مالك بن إمساعيل-) 2015 (
مسوا : (مل أعنك، قال: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: بالبقيع دعا رجل 

  ).بامسي وال تكنوا بكنييت
  ]5843: ، وانظر3344[

حدثنا سفيان، عن عبيد اهللا بن أيب يزيد، عن نافع بن جبري بن :  حدثنا علي بن عبد اهللا- 2016
  :نه قالمطعم، عن أيب هريرة الدوسي رضي اهللا ع

 خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف طائفة النهار، ال يكلمين وال أكلمه، حىت أتى سوق بين قينقاع، 
فحسبته شيئا، فظننت أا تلبسه سخابا أو تغسله، ). أمث لكع، أمث لكع: (فجلس بفناء بيت فاطمة، فقال

  ).اللهم أحبه وأحب من حيبه: (فجاء يشتد حىت عانقه وقبله، وقال
  .أنه رأى نافع بن جبري أوتر بركعة: أخربين: قال عبيد اهللا: ل سفيانقا
]5545[  

  :حدثنا ابن عمر: حدثنا موسى، عن نافع: حدثنا أبو ضمرة:  حدثنا إبراهيم بن املنذر- 2017
 أم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيبعث عليهم من مينعهم أن 

  .وه حيث اشتروه، حىت ينقلوه حيث يباع الطعاميبيع
ى النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يباع الطعام حيث اشتراه : وحدثنا ابن عمر رضي اهللا عنهما قال: قال

  .حىت يستوفيه
]2019 ،2024 ،2026 ،2029 ،2030 ،2058 ،2059 ،6460[  

  .كراهية السخب يف السوق:  باب- 50

  :حدثنا هالل، عن عطاء بن يسار قال: حدثنا فليح: ان حدثنا حممد بن سن- 2018
أخربين عن صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلت:  لقيت عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما

يا أيها النيب إنا {: أجل، واهللا إنه ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف القرآن: وسلم يف التوراة، قال
وحزرا لألميني، أنت عبدي ورسويل، مسيتك املتوكل، ليس بفظ وال . }ونذيراأرسلناك شاهدا ومبشرا 

غليظ، وال سخاب يف األسواق، وال يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه اهللا حىت يقيم 
  .ال إله إال اهللا، ويفتح ا أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا: به امللة العوجاء، بأن يقولوا

كل : غلف: وقال سعيد، عن هالل، عن عطاء، عن ابن سالم. ابعه عبد العزيز بن أيب سلمة، عن هاللت
  .إذا مل يكن خمتونا: شيء يف غالف، سيف أغلف، وقوس غلفاء، ورجل أغلف



]4558[  

  .الكيل على البائع واملعطي:  باب- 51

يعين إذا كالوا هلم ووزنوا هلم، /: 3: املطففني/} وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون{: لقول اهللا تعاىل
  .يسمعون لكم/: 73: الشعراء/} يسمعونكم{: كقوله

أن النيب صلى : ويذكر عن عثمان رضي اهللا عنه). اكتالوا حىت تستوفوا: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل: (اهللا عليه وسلم قال له

  :أخربنا مالك عن نافع، عن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما: يوسف حدثنا عبد اهللا بن - 2019
  ).من ابتاع طعاما، فال يبعه حىت يستوفيه: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 ]2017[  
  :أخربنا جرير، عن مغرية، عن الشعيب، عن جابر رضي اهللا عنه قال:  حدثنا عبدان- 2020

رام وعليه دي، فاستعنت النيب صلى اهللا عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا  تويف عبد اهللا بن عمرو بن ح
اذهب : (من دينه، فطلب النيب صلى اهللا عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم

ففعلت، مث أرسلت إىل ). فصنف مترك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، مث أرسل يل
فكلتهم حىت أوفيتهم ). كل للقوم: (لى اهللا عليه وسلم، فجلس على أعاله أو يف وسطه، مث قالالنيب ص

  .الذي هلم وبقي متري كأنه مل ينقص منه شيء
وقال . فما زال يكيل هلم حىت أداه: حدثين جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: عن الشعيب: وقال فراس

  ).جذ له، فأوف له: (ى اهللا عليه وسلمقال النيب صل: هشام، عن وهب، عن جابر
]2265 ،2266 ،2275 ،2461 ،2562 ،2629 ،3387 ،3827[  

  .ما يستحب من الكيل:  باب- 52 

حدثنا الوليد، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن املقدام بن معد :  حدثنا إبراهيم بن موسى- 2021
  يكرب رضي اهللا عنه،

  ).كيلوا طعامكم يبارك لكم(:  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .بركة صاع النيب صلى اهللا عليه وسلم ومدهم:  باب- 53

  .فيه عائشة رضي اهللا عنها، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]1790[  



حدثنا عمرو بن حيىي، عن عباد بن متيم األنصاري، عن عبد : حدثنا وهيب:  حدثنا موسى-  2022
  اهللا بن زيد، رضي اهللا عنه،

أن إبراهيم حرم مكة ودعا هلا، وحرمت املدينة كما حرم إبراهيم مكة، : (نيب صلى اهللا عليه وسلم عن ال
  ).ودعوت هلا يف مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السالم ملكة

 ]3187[  
   حدثين عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاق بن عبد اهللا- 2023

  :هللا عنهابن أيب طلحة، عن أنس بن مالك رضي ا
). اللهم بارك هلم يف مكياهلم، وبارك هلم يف صاعهم ومدهم: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .يعين أهل املدينة
  ]2732: ، وانظر6900، 6336[

  .ما يذكر يف بيع الطعام واحلكرة:  باب- 54 

  
عن الزهري، عن سامل، أخربنا الوليد بن مسلم، عن األوزاعي، :  حدثنا إسحاق بن إبراهيم- 2024

  :عن أبيه رضي اهللا عنه قال
 رأيت الذين يشترون الطعام جمازفة، يضربون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبيعوه حىت 

  .يؤووه إىل رحاهلم
 ]2017[  

حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي اهللا :  حدثنا موسى بن إمساعيل-  2025
  :عنهما

كيف : قلت البن عباس.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى أن يبيع الرجل طعاما حىت يستوفيه
  .ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ: قال. ذاك؟
]2028[  

مسعت ابن عمر رضي اهللا : حدثنا عبد اهللا بن دينار قال: حدثنا شعبة:  حدثين أبو الوليد- 2026
  :عنهما يقول

  ).من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يقبضه: ( عليه وسلم قال النيب صلى اهللا
 ]2017[  



كان عمرو بن دينار حيدثه، عن الزهري، عن مالك ابن أوس : حدثنا سفيان:  حدثنا علي- 2027
هو الذي حفظناه : قال سفيان. أنا، حىت جييء خازننا من الغابة: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنه قال

  :أخربين مالك بن أوس: ، فقالمن الزهري ليس فيه زيادة
الذهب بالذهب ربا : (خيرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: مسع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

إال هاء وهاء، والرب بالرب ربا إال هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء، والشعري بالشعري ربا إال هاء 
  ).وهاء
]2062 ،2065[  

  .ع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندكبي:  باب- 55

مسع طاوسا : الذي حفظناه من عمرو بن دينار: حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 2028
  :مسعت ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول: يقول

 وال: قال ابن عباس.  أما الذي ى عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حىت يقبض
  .أحسب كل شيء إال مثله

 ]2025[  
  :حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة- 2029

من ابتاع : (زاد إمساعيل). من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).طعاما فال يبعه حىت يقبضه

 ]2017[  

إذا اشترى طعاما جزافا، أن ال يبيعه حىت يؤويه إىل رحله، :  رأىمن:  باب- 56 

  .واألدب يف ذلك

  
أخربين سامل بن عبد : حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال:  حدثنا حيىي بن بكري- 2030

  :أن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال: اهللا
ون جزافا، يعين الطعام، يضربون أن  لقد رأيت الناس يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبتاع

  .يبيعوه يف مكام، حىت يؤووه إىل رحاهلم
 ]2017[  



  .إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض:  باب- 57 

  .ما أدركت الصفقة حيا جمموعا فهو من املبتاع: وقال ابن عمر رضي اهللا عنهما
أخربنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا : ء حدثنا فروة بن أيب املغرا-  2031
  :عنها قالت

 لقل يوم كان يأيت على النيب صلى اهللا عليه وسلم إال يأيت فيه بيت أيب بكر أحد طريف النهار، فلما أذن 
لنيب صلى اهللا ما جاءنا ا: له يف اخلروج إىل املدينة، مل يرعنا إال وقد أتانا ظهرا، فخرب به أبو بكر، فقال
يا : قال). أخرج من عندك: (عليه وسلم يف هذه الساعة إال ألمر حدث، فلما دخل عليه قال أليب بكر

الصحبة يا : قال). أشعرت أنه قد أذن يل يف اخلروج: (رسول اهللا إمنا مها ابنتاي، يعين عائشة وأمساء، قال
ناقتني أعددما للخروج، فخذ إحدامها، يا رسول اهللا، إن عندي : قال). الصحبة: (رسول اهللا، قال

  ).قد أخذا بالثمن: (قال
 ]464[  

  .ال يبيع على بيع أخيه، وال يسوم على سوم أخيه، حىت يأذن له أو يترك:  باب- 58

  
  :حدثين مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا إمساعيل قال- 2032

  ).ال يبيع أحدكم على بيع أخيه: (وسلم قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
]2057 ،4848[  

حدثنا الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب : حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 2033
  :هريرة رضي اهللا عنه قال

 ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وال تناجشوا، وال يبيع الرجل على بيع أخيه، 
  ).ال خيطب على خطبة أخيه، وتسأل املرأة طالق أختها لتكفأ ما يف إنائهاو
]2041 ،2043 ،2044 ،2052 ،2054 ،2574 ،2577[  

  .بيع املزايدة:  باب- 59

  .أدركت الناس ال يرون بأسا ببيع املغامن فيمن يزيد: وقال عطاء
تب، عن عطاء بن أيب رباح، عن أخربنا احلسني املك: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا بشر بن حممد- 2034

  :جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما



). من يشتريه مين: ( أن رجال أعتق غالما له عن دبر، فاحتاج، فأخذه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .فاشتراه نعيم بن عبد اهللا بكذا وكذا، فدفعه إليه

]2117 ،2273 ،2284 ،2397 ،6338 ،6548 ،6763[  

  .ال جيوز ذلك البيع: لنجش، ومن قالا:  باب- 60

  ]2530. [ الناجش آكل ربا خائن: وقال ابن أيب أوىف
ومن عمل عمال ليس عليه ). (اخلديعة يف النار: (وهو خداع باطل ال حيل، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).أمرنا فهو رد
 ]2550[  

  :ابن عمر رضي اهللا عنهما قالحدثنا مالك، عن نافع، عن :  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة- 2035
  ). ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن النجش

]6562[  

  .بيع الغرر وحبل احلبلة:  باب- 61

  :أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2036
ان بيعا يتبايعه أهل اجلاهلية، وكان  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع حبل احلبلة، وك

  .الرجل يبتاع اجلزور إىل أن تنتج الناقة، مث تنتج اليت يف بطنها
]2137 ،3630[  

  .بيع املالمسة:  باب- 62

  ] ] .2093ى عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أنس
أخربين : ب قالحدثين عقيل، عن ابن شها: حدثين الليث قال:  حدثنا سعيد بن عفري قال- 2037

  :أن أبا سعيد رضي اهللا عنه أخربه: عامر بن سعد
 وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إىل رجل قبل أن - أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن املنابذة 

  .واملالمسة ملس الثوب ال ينظر إليه.  وى عن بيع املالمسة-يقلبه أو ينظر إليه 
 ]360[  

حدثنا أيوب، عن حممد، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه : دثنا عبد الوهابح:  حدثنا قتيبة- 2038
  :قال



  .اللماس والنباذ: أن حيتيب الرجل يف الثوب الواحد، مث يرفعه على منكبه، وعن بيعتني:  ي عن لبستني
 ]361[  

  .بيع املنابذة:  باب- 63 

  ] ] .2093ى عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أنس
حدثين مالك، عن حممد بن حيىي بن حبان، وعن أيب الزناد، عن : حدثنا إمساعيل قال - 2039

  :األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن املالمسة واملنابذة

 ]361[  
ن يزيد، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء ب: حدثنا عبد األعلى:  حدثنا عياش بن الوليد- 2040

  :عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال
  .املالمسة واملنابذة:  ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن لبستني وعن بيعتني

 ]360[  

  .النهي للبائع أن ال حيفل اإلبل والبقر والغنم وكل حمفلة:  باب- 64 

: املاء، يقال منهاليت صري لبنها وحقن فيه ومجع، فلم حيلب أياما، وأصل التصرية حبس : واملصراة
  .صريت املاء إذا حبسته

قال أبو هريرة رضي اهللا : حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن األعرج:  حدثنا ابن بكري- 2041
  عنه،

ال تصروا اإلبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه خبري النظرين بعد أن : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ). ردها وصاع مترإن شاء أمسك، وإن شاء: حيتلبها

ويذكر عن أيب صاحل وجماهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 
وقال بعضهم، ). صاعا من طعام، وهو باخليار ثالثا: (عن ابن سريين: وقال بعضهم). صاع متر: (وسلم

  .والتمر أكثر. ومل يذكر ثالثا). صاعا من متر: (عن ابن سريين
 ]2033[  

حدثنا أبو عثمان، عن عبد اهللا بن : مسعت أيب يقول: حدثنا معتمر قال:  حدثنا مسدد- 2042
  :مسعود رضي اهللا عنه قال

   من اشترى حمفلة فردها فلريد معها صاعا من متر، وى النيب صلى



  .اهللا عليه وسلم أن تلقى البيوع
]2056[  

ك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي أخربنا مال:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2043
  :اهللا عنه

ال تلقوا الركبان، وال يبع بعضكم على بيع بعض، وال : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
إن رضيها : تناجشوا، وال يبع حاضر لباد، وال تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو خبري النظرين بعد أن حيتلبها

  ).خطها ردها وصاعا من مترأمسكها، وإن س
 ]2033[  

  .إن شاء رد املصراة ويف حلبتها صاع من متر:  باب- 65

أن ثابتا موىل عبد : أخربين زياد: أخربنا ابن جريج قال: حدثنا املكي:  حدثنا حممد بن عمرو- 2044
  :أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول: الرمحن بن زيد أخربه

من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن : ( عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا
  ).سخطها ففي حلبتها صاع من متر

 ]2033[  

  .بيع العبد الزاين:  باب- 66

  .إن شاء رد من الزنا: وقال شريح
  

حدثين سعيد املقربي، عن أبيه، عن أيب هريرة : حدثنا الليث قال:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  2045
  :ي اهللا عنه أنه مسعه يقولرض

إذا زنت األمة فتبني زناها فليجلدها وال يثرب، مث إن زنت فليجلدها : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).وال يثرب، مث إن زنت الثالثة فليبعها ولو حببل من شعر

  ]2046: ، وانظر6448، 2119[
عبيد اهللا ابن عبد اهللا، عن أيب حدثين مالك، عن ابن شهاب، عن :  حدثنا إمساعيل قال- 2046

  :هريرة وزيد بن خالد رضي اهللا عنهما
قال إن زنت فاجلدوها، مث إن .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن األمة إذا زنت ومل حتصن؟

  ال أدري، بعد الثالثة أو الرابعة: قال ابن شهاب). زنت فاجلدوها، مث إن زنت فبيعوها ولو بضفري



  ]2045: ، وانظر6447، 2417، 2118[

  .البيع والشراء مع النساء:  باب- 67

قالت عائشة رضي اهللا : قال عروة بن الزبري: أخربنا شعيب، عن الزهري:  حدثنا أبو اليمان- 2047
  :عنها

اشتري : ( دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مث قام النيب صلى اهللا عليه وسلم من العشي، فأثىن على اهللا مبا هو أهله، مث ). الوالء ملن أعتقوأعتقي، فإن 

ما بال أناس يشترطون شروطا ليس يف كتاب اهللا، من اشترط شرطا ليس يف كتاب اهللا فهو : (قال
  ).باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط اهللا أحق وأوثق

 ]444[  
مسعت نافعا حيدث، عن عبد اهللا بن عمر رضي : حدثنا مهام قال: باد حدثنا حسان بن أيب ع- 2048
  :اهللا عنهما

إم أبوا أن يبيعوها إال أن :  أن عائشة رضي اهللا عنها ساومت بريرة، فخرج إىل الصالة، فلما جاء قالت
كان زوجها أو حرا : قلت لنافع). إمنا الوالء ملن أعتق: (يشترطوا الوالء، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ما يدريين: فقال. عبدا؟
]2061 ،2423 ،6371 ،6376 ،6378[  

  .هل يبيع حاضر لباد بغري أجر وهل يعينه أو ينصحه:  باب- 68

  .ورخص فيه عطاء). إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  

مسعت جريرا رضي اهللا : اعيل، عن قيسحدثنا سفيان، عن إمس:  حدثنا علي بن عبد اهللا-  2049
  :عنه

 بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، وإقام 
  .الصالة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم

 ]57[  
بد اهللا بن طاوس، عن أبيه، حدثنا معمر، عن ع: حدثنا عبد الواحد:  حدثنا الصلت بن حممد-  2050

  :عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
: فقلت البن عباس: قال). ال تلقوا الركبان، وال يبيع حاضر لباد: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  .ال يكون له مسسارا: قال). ال يبيع حاضر لباد: (ما قوله
  ]2051: ، وانظر2154، 2055[

  .يع حاضر لباد بأجرمن كره أن يب:  باب- 69

حدثنا أبو علي احلنفي، عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار :  حدثين عبد اهللا بن صباح- 2051
  :حدثين أيب، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال: قال

  .وبه قال ابن عباس.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد
 ]2050[  

  .بيع حاضر لباد بالسمسرةال ي:  باب- 70 

بع يل ثوبا، وهي تعين : إن العرب تقول: وقال إبراهيم. وكرهه ابن سريين وإبراهيم للبائع واملشتري
  .الشراء

أنه : أخربين ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب:  حدثنا املكي بن إبراهيم قال- 2052
  :مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول

  ).ال يبتاع املرء على بيع أخيه، وال تناجشوا، وال يبيع حاضر لباد: (هللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول ا
 ]2033.[  

قال أنس بن مالك رضي : حدثنا ابن عون، عن حممد: حدثنا معاذ:  حدثنا حممد بن املثىن-  2053
  :اهللا عنه

  . ينا أن يبيع حاضر لباد

  .النهي عن تلقي الركبان:  باب- 71

حدثنا عبيد اهللا، عن سعيد بن أيب سعيد، عن : حدثنا عبد الوهاب:  حدثنا حممد بن بشار- 2054
  :أيب هريرة رضي اهللا قال

  . ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد
 ]2033[  

  :لحدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قا: حدثنا عبد األعلى:  حدثين عياش بن الوليد- 2055
  .ال يكن له مسسارا: فقال). ال يبيعن حاضر لباد: (ما معىن قوله:  سألت ابن عباس رضي اهللا عنهما

 ]2050[  



حدثين التيمي، عن أيب عثمان، عن عبد اهللا رضي : حدثنا يزيد بن زريع قال:  حدثنا مسدد- 2056
  :اهللا عنه قال

  .اهللا عليه وسلم عن تلقي البيوعوى النيب صلى :  من اشترى حمفلة فلريد معها صاعا، قال
 ]2042[  

  :أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2057
ال يبيع بعضكم على بيع بعض، وال تلقوا السلع حىت يهبط ا : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).إىل السوق
 ]2032[  

  .هى التلقيمنت:  باب- 72

حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه :  حدثنا موسى بن إمساعيل- 2058/2059
  :قال

 كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النيب صلى اهللا عليه وسلم أن نبيعه حىت يبلغ به سوق 
  .الطعام

  . اهللاهذا يف أعلى السوق، يبينه حديث عبيد: قال أبو عبد اهللا
حدثين نافع، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه : حدثنا حيىي، عن عبيد اهللا قال:  حدثنا مسدد-) 2059(
  :قال

 كانوا يبتاعون الطعام يف أعلى السوق، فيبيعونه يف مكام، فنهاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن 
  .يبيعوه يف مكانه حىت ينقلوه

 ]2017.[  

  .وطا يف البيع ال حتلإذا اشترط شر:  باب- 73 

أخربنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2060
  :اهللا عنها قالت

إن أحب أهلك : كاتبت أهلي على تسع أواق، يف كل عام أوقية، فأعينيين، فقلت:  جاءتين بريرة فقالت
ة إىل أهلها، فقالت هلم فأبوا عليها، فجاءت من فذهبت برير. أن أعدها هلم، ويكون والؤك يل فعلت

إين قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إال أن يكون : عندهم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس، فقالت
خذيها : (الوالء هلم، فسمع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأخربت عائشة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال



ففعلت عائشة، مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ). لوالء ملن أعتقواشترطي هلم الوالء، فإمنا ا
أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست يف كتا باهللا، ما : (الناس، فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال

كان من شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء اهللا أحق، وشرط اهللا أوثق، 
  ). الوالء ملن أعتقوإمنا
 ]444[  

  :أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2061
بنيعكها على أن والءها لنا، : أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها:  أن عائشة أم املؤمنني

  ). مينعك ذلك، فإمنا الوالء ملن أعتقال: (فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
 ]2048[  

  .بيع التمر بالتمر:  باب- 74 

مسع عمر رضي اهللا : حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس:  حدثنا أبو الوليد- 2062
  عنهما،

 وهاء، الرب بالرب ربا إال هاء وهاء، والشعري بالشعري ربا إال هاء: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء

 ]2027[  

  .بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام:  باب- 75 

  :حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا إمساعيل-  2063/2064
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن املزابنة

  .كيال، وبيع الزبيب بالكرم كيالبيع الثمر بالتمر : واملزابنة
حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا :  حدثنا أبو النعمان-) 2064 (

  :عنهما
  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن املزابنة

  .إن زاد فلي وإن نقص فعلي: أن يبيع الثمر بكيل: واملزابنة: قال
  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رخص يف العرايا خبرصها: وحدثين زيد بن ثابت: قال
  ]1415: ، وانظر2251، 2091، 2080، 2076، 2073، 2072[



  .بيع الشعري بالشعري:  باب- 76

  :أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس أخربه:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2065
يد اهللا، فتراوضنا حىت اصطرف مين، فأخذ الذهب  أنه التمس صرفا مبائة دينار، فدعاين طلحة بن عب

واهللا ال تفارقه حىت تأخذ : حىت يأيت خازين من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: يقلبها يف يده مث قال
الذهب بالذهب ربا إال هاء وهاء، والرب بالرب ربا إال هاء : (منه، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ). إال هاء وهاءوهاء، والتمر بالتمر ربا
 ]2027[  

  .بيع الذهب بالذهب:  باب- 77 

حدثنا : حدثين حيىي بن أيب إسحاق: أخربنا إمساعيل بن علية قال:  حدثنا صدقة بن الفضل-  2066
  :قال أبو بكرة رضي اهللا عنه: عبد الرمحن بن أيب بكرة قال

 سواء بسواء، والفضة بالفضة إال ال تبيعوا الذهب بالذهب إال: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، كيف شئتم

]2071[  

  .بيع الفضة بالفضة:  باب- 78

: حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه قال: حدثنا عمي:  حدثنا عبيد اهللا بن سعد- 2067/2068
  : عنهماحدثين سامل بن عبد اهللا، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا

:  أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلقيه عبد اهللا بن عمر، فقال
يف الصرف؟ : يا أبا سعيد، ما هذا الذي حتدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد

  ). والورق بالورق مثال مبثلالذهب بالذهب مثال مبثل،: (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
أخربنا مالك، عن نافع، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-) 2068 (
  :عنه

ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا منها غائبا بعض، وال تبيعوا الورق الورق بالورق إال مثال 

  ).بناجز
]2069[  



  .بيع الدينار بالدينار نساء:  باب- 79 

أخربين عمرو بن : حدثنا ابن جريج قال: حدثنا الضحاك بن خملد:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 2069
  : عنه يقولأنه مسع أبا سعيد اخلدري رضي اهللا: أن أبا صاحل الزيات أخربه: دينار

: سألته، فقلت: فإن ابن عباس ال يقوله، فقال أبو سعيد:  الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، فقلت له
كل ذلك ال أقول، وأنتم أعلم : قال. مسعته من النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو وجدته يف كتاب اهللا؟
ال ربا : (أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مين، ولكنين أخربين أسامة

  ).إال يف النسيئة
 ]2067[  

  .بيع الورق بالذهب نسيئة:  باب- 80

مسعت أبا املنهال : أخربين حبيب بن أيب ثابت قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا حفص بن عمر-  2070
هذا : حد منهما يقولسألت الرباء بن عازب وزيد بن أرقم رضي اهللا عنهم، عن الصرف، فكل وا: قال

  :خري مين، فكالمها يقول
  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا

 ]1955[  

  .بيع الذهب بالورق يدا بيد:  باب- 81

حدثنا عبد : أخربنا حيىي بن أيب إسحاق: حدثنا عباد بن العوام:  حدثنا عمران بن ميسرة-  2071
  :أبيه رضي اهللا عنه قالالرمحن بن أيب بكرة، عن 

وأمرنا أن نبتاع .  ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إال سواء بسواء
  .الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا

 ]2066[  

  .بيع املزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا:  باب- 82 

  ] ] .2093ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن املزابنة واحملاقلة:  أنسقال
أخربين سامل بن : حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب:  حدثنا حيىي بن بكري- 2072/2073

  :عبد اهللا، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما
  ). صالحه، وال تبيعوا الثمر بالتمرال تبيعوا الثمر حىت يبدو: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص بعد ذلك يف : وأخربين عبد اهللا، عن زيد بن ثابت: قال سامل
  بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ومل يرخص

  .يف غريه
أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- ) 2073 (

  :عنهما
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن املزابنة

  ]2063، 1415. [ اشتراء الثمر بالتمر كيال، وبيع الكرم بالزبيب كيال: واملزابنة
أخربنا مالك، عن داود بن احلصني، عن أيب سفيان، موىل ابن :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2074

  : عنهأيب أمحد، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا
اشتراء الثمر بالتمر يف رؤوس : واملزابنة.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن املزابنة واحملاقلة

  .النخل
حدثنا أبو معاوية، عن الشيباين، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما :  حدثنا مسدد-  2075

  :قال
  . ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن احملاقلة واملزابنة

حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي :  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة- 2076
  :اهللا عنهم

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها خبرصها
 ]2063[  

  .بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة:  باب- 83 

أخربنا ابن جريج، عن عطاء، وأيب الزبري، عن : نا ابن وهب حدثنا حيىي بن سليمان، حدث- 2077
  :جابر رضي اهللا عنه قال

  . ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الثمر حىت يطيب، وال يباع منه إال بالدينار والدرهم، إال العرايا
 ]1416[  

أحدثك : ن الربيعمسعت مالكا، وسأله عبيد اهللا ب:  حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب قال- 2078
  :داود، عن أيب سفيان، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

  .نعم: قال.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رخص يف بيع العرايا يف مخسة أوسق، أو دون مخسة أوسق؟



]2253[  
مسعت : مسعت بشريا قال: قال حيىي بن سعيد: حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا-  2079
  : حثمةسهل بن أيب

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص يف العرية أن تباع خبرصها، يأكلها 
  .أهلها رطبا

هو سواء، : إال أنه رخص يف العرية يبيعها أهلها خبرصها يأكلوا رطبا، قال: وقال سفيان مرة أخرى
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم رخص يف بيع : ونإن أهل مكة يقول: فقلت ليحىي وأنا غالم: قال سفيان
إمنا أردت أن : قال سفيان. إم يروونه عن جابر، فسكت: قلت. وما يدري أهل مكة؟: العرايا، فقال

  .ال: قال. ى عن بيع الثمر حىت يبدو صالحه؟: وليس فيه: قيل لسفيان. جابرا من أهل املدينة
  ]1416: ، وانظر2254[

  .العراياتفسري :  باب- 84

العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة، مث يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه : وقال مالك
  .بتمر

ومما يقويه قول سهل . العرية ال تكون إال بالكيل من التمر يدا بيد، ال يكون باجلزاف: وقال ابن إدريس
  .باألوسق املوسقة: بن أيب حثمة

كانت العرايا أن يعري الرجل يف : عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهماوقال ابن إسحاق يف حديثه 
  .ماله النخلة والنخلتني

العرايا خنل كانت توهب للمساكني، فال يستطيعون أن ينتظروا ا، : وقال يزيد عن سفيان بن حسني
  .رخص هلم أن يبيعوها مبا شاؤوا من التمر

نا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن أخرب: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا حممد- 2080
  :ثابت رضي اهللا عنهم

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص يف العرايا أن تباع خبرصها كيال
  .والعرايا خنالت معلومات تأتيها فتشتريها: قال موسى بن عقبة

 ]2063[  

  .بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها:  باب- 85 

كان عروة بن الزبري حيدث عن سهل بن أيب حثمة األنصاري، : ل الليث، عن أيب الزناد وقا- 2081



  :أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال: من بين حارثة
 كان الناس يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، 

مان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات حيتجون ا، فقال رسول اهللا إنه أصاب الثمر الد: قال املبتاع
). فإما ال، فال تتبايعوا حىت يبدو صالح الثمر: (صلى اهللا عليه وسلم ملا كثرت عنده اخلصومة يف ذلك

  .كاملشورة يشري ا لكثرة خصومتهم
  أن زيد بن ثابت مل يكن يبيع مثار: وأخربين خارجة بن زيد بن ثابت

  .حىت تطلع الثريا، فيتبني األصفر من األمحرأرضه 
حدثنا عنبسة، عن زكرياء، عن أيب الزناد، عن عروة، : حدثنا حكام: رواه علي بن حبر: قال أبو عبد اهللا

  .عن سهل، عن زيد
  :أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2082

  .صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها، ى البائع واملبتاع أن رسول اهللا 
 ]1415[  

  :أخربنا محيد الطويل، عن أنس رضي اهللا عنه: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا ابن مقاتل- 2083
 يعين حىت: قال أبو عبد اهللا.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى أن تباع مثرة النخل حىت تزهو

  .حتمر
 ]1417[  

مسعت : حدثنا سعيد بن ميناء قال: حدثنا حيىي بن سعيد، عن سليم بن حيان:  حدثنا مسدد- 2084
  :جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال

قال حتمار وتصفار ويؤكل . ما تشقح؟: فقيل.  ى النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تباع الثمرة حىت تشقح
  .منها
 ]1416[  

  .بيع النخل قبل أن يبدو صالحها:  باب- 86 

حدثنا أنس بن مالك رضي : أخربنا محيد: حدثنا هشيم: حدثنا معلى:  حدثين علي بن اهليثم- 2085
  اهللا عنه،

: قيل. أنه ى عن بيع الثمرة حىت يبدو صالحها، وعن النخل حىت يزهو:  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .حيمار أو يصفار: قال. وما يزهو؟



] 1417[  

  .إذا باع الثمار قبل أن يبدو صالحها مث أصابته عاهة فهو من البائع:  باب- 87 

  :أخربنا مالك، عن محيد، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2086
حىت : قال. وما تزهي؟: فقيل له.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع الثمار حىت تزهي

  ).أرأيت إذا منع اهللا الثمرة، مب يأخذ أحدكم مال أخيه: (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. مرحت
 ]1417[  

لو أن رجال ابتاع مثرا قبل أن يبدو صالحه، : حدثين يونس، عن ابن شهاب قال:  قال الليث- 2087
  :ن عمر رضي اهللا عنهمامث أصابته عاهة، كان ما أصابه على ربه، أخربين سامل بن عبد اهللا، عن اب

  ).ال تتبايعوا الثمر حىت يبدو صالحها، وال تبيعوا الثمر بالتمر: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 ]1415[  

  .شراء الطعام إىل أجل:  باب- 88

ذكرنا إبراهيم الرهن يف : حدثنا األعمش قال: حدثنا أيب:  حدثنا عمر بن حفص بن غياث- 2088
  :مث حدثنا عن األسود، عن عائشة رضي اهللا عنها. البأس به: لالسلف، فقا

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إىل أجل، فرهنه درعه
 ]1962[  

  .إذا أراد بيع متر بتمر خري منه:  باب- 89 

ملسيب، عن  حدثنا قتيبة، عن مالك، عن عبد ايد بن سهيل بن عبد الرمحن، عن سعيد بن ا- 2089
  :أيب سعيد اخلدري وعن أيب هريرة رضي اهللا عنهما

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعم رجال على خيرب فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول اهللا صلى 
ال واهللا يا رسول اهللا، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني، : قال). أكل متر خيرب هكذا: (اهللا عليه وسلم
ال تفعل، بع اجلمع بالدراهم، مث ابتع بالدراهم : (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. الثةوالصاعني بالث

  ).جنيبا
]2180 ،4001 ،6918[  

  .من باع خنال قد أبرت، أو أرضا مزروعة، أو بإجارة:  باب- 90

يكة خيرب عن مسعت ابن أيب مل: أخربنا ابن جريج قال: أخربنا هشام: وقال يل إبراهيم: قال أبو عبد اهللا



أميا خنل بيعت، قد أبرت مل يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك : أنه قال: نافع، موىل ابن عمر
  العبد واحلرث،

  .مسى له نافع هؤالء الثالث
  :أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2090

  ).من باع خنال قد أبرت فثمرا للبائع، إال أن يشترط املبتاع: (ليه وسلم قال أن رسول اهللا صلى اهللا ع
]2092 ،2250 ،2567[  

  .بيع الزرع بالطعام كيال:  باب- 91

  :حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال:  حدثنا قتيبة- 2091
ر حائطه إن كان خنال بتمر كيال، وإن كان أن يبيع مث:  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املزابنة

  .كرما أن يبيعه بزبيب كيال، أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، وى عن ذلك كله
 ]2063[  

  .بيع النخل بأصله:  باب- 92 

  :حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 2092
أميا امرئ أبر خنال مث باع أصلها، فللذي أبر مثر النخل، إال أن : (م قال أن النيب صلى اهللا عليه وسل

  ].يشترطه املبتاع
 ]2090[  

  .بيع املخاضرة:  باب- 93 

حدثين إسحاق بن أيب : حدثين أيب قال: حدثنا عمر بن يونس قال:  حدثنا إسحاق بن وهب- 2093
  :طلحة األنصاري، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أنه قال

  .ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احملاقلة، واملخاضرة، واملالمسة، واملنابذة، واملزابنة 
  :حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن محيد، عن أنس رضي اهللا عنه:  حدثنا قتيبة- 2094

حتمر : قال. ما زهوها؟: فقلنا ألنس.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع مثر التمر حىت يزهو
  .وتصفر، أرأيت إن منع اهللا الثمرة مب تستحل مال أخيك

 ]1417[  



  .بيع اجلمار وأكله:  باب- 94 

حدثنا أبو عوانة، عن أيب بشر، عن جماهد، عن ابن :  حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد امللك- 2095
  :عمر رضي اهللا عنهما قال

). من الشجر شجرة كالرجل املؤمن (: كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يأكل مجارا، فقال
  ).هي النخلة: (هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم، قال: فأردت أن أقول

 ]61[  

يف البيوع واإلجارة : من أجرى أمر األمصار على ما يتعارفون بينهم:  باب- 95 

  .واملكيال والوزن، وسنتهم على نيام ومذاهبهم املشهورة

ال بأس، العشرة : م رحبا، وقال عبد الوهاب، عن أيوب، عن حممدسنتكم بينك: وقال شريح للغزالني
  .بأحد عشرة، ويأخذ للنفقة رحبا

  ].2097) [ خذي ما يكفيك وولدك باملعروف: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم هلند
  /.6: النساء. /}ومن كان فقريا فليأكل باملعروف{: وقال تعاىل

بدانقني، فركبه مث جاء مرة أخرى، : قال. بكم؟: ارا، فقالواكترى احلسن من عبد اهللا بن مرداس مح
  .احلمار احلمار، فركبه ومل يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم: فقال

أخربنا مالك، عن محيد الطويل، عن أنس بن مالك رضي اهللا :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2096
  :عنه قال

 له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصاع من متر،  حجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو طيبة، فأمر
  .وأمر أهله أن خيففوا عنه من خراجه

 ]1996[  
  :حدثنا سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها:  حدثنا أبو نعيم- 2097

إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن :  قالت هند أم معاوية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).خذي أنت وبنوك ما يكفيك باملعروف: (قال. آخذ ماله سرا؟

]2328 ،3613 ،5044 ،5049 ،5055 ،6265 ،6742 ،6758[  
مسعت عثمان بن فرقد : وحدثين حممد قال. أخربنا هشام: حدثنا ابن منري:  حدثين إسحاق-  2098

  :مسعت هشام بن عروة حيدث، عن أبيه: قال
. }ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقريا فليأكل باملعروف{: تقول أنه مسع عائشة رضي اهللا عنها 



  .أنزلت يف وايل اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح يف ماله، إن كان فقريا أكل منه باملعروف
]2614 ،4299[  

  .بيع الشريك من شريكه:  باب- 96

سلمة، عن جابر أخربنا معمر، عن الزهري، عن أيب : حدثنا عبد الرزاق:  حدثين حممود- 2099
  :رضي اهللا عنه

 جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الشفعة يف كل مال مل يقسم، فإذا وقعت احلدود، وصرفت 
  .الطرق، فال شفعة

]2100 ،2101 ،2138 ،2363 ،2364 ،6575[  

  .بيع األرض والدور والعروض مشاعا غري مقسوم:  باب- 97

حدثنا معمر، عن الزهري، عن أيب :  عبد الواحدحدثنا:  حدثنا حممد بن حمبوب-  2100/2101
  :سلمة بن عبد الرمحن، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال

 قضى النيب صلى اهللا عليه وسلم بالشفعة يف كل مال مل يقسم، فإذا وقعت احلدود، وصرفت الطرق، 
  .فال شفعة

  .ل ما مل يقسميف ك: ذا، وقال: حدثنا عبد الواحد:  حدثنا مسدد-) 2101(
  .رواه عبد الرمحن بن إسحاق، عن الزهري. يف كل مال: تابعه هشام، عن معمر، قال عبد الرزاق

 ]2099[  

  .إذا اشترى شيئا لغريه بغري إذنه فرضي:  باب- 98 

أخربين موسى بن : أخربنا ابن جريج قال: حدثنا أبو عاصم:  حدثنا يعقوب بن إبراهيم- 2102
  ابن عمر رضي اهللا عنهما،عقبة، عن نافع، عن 

خرج ثالثة ميشون فأصام املطر، فدخلوا يف غار يف جبل، : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .ادعوا اهللا بأفضل عمل عملتموه: فقال بعضهم لبعض: فاحنطت عليهم صخرة، قال

 فأحلب فأجيء اللهم إين كان يل أبوان شيخان كبريان، فكنت أخرج فأرعى، مث أجيء: فقال أحدهم
باحلالب، فآيت أبواي فيشربان، مث أسقي الصبية وأهلي وامرأيت، فاحتبست ليلة، فجئت فإذا مها نائمان، 

فكرهت أن أوقظهما، والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأيب ودأما، حىت طلع الفجر، : قال
ففرج :  نرى منها السماء، قالاللهم إن كنت تعلم أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا فرجة



  .عنهم
: اللهم إن كنت تعلم أين أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما حيب الرجل النساء، فقالت: وقال اآلخر

اتق اهللا : ال تنال ذلك منها حىت تعطيها مائة دينار، فسعيت حىت مجعتها، فلما قعدت بني رجليها قالت
فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا وال تفض اخلامت إال حبقه، فقمت وتركتها، 

  .ففرج عنهم الثلثني: فرجة، قال
اللهم إن كنت تعلم أين استأجرت أجريا بفرق من ذرة فأعطيته، وأىب ذلك أن يأخذ، : وقال اآلخر

قي، يا عبد اهللا أعطيين ح: فعمدت إىل ذلك الفرق فزرعته، حىت اشتريت منه بقرا وراعيها، مث جاء فقال
ما أستهزئ بك ولكنها : فقلت: أتستهزئ يب؟ قال: انطلق إىل تلك البقر وراعيها فإا لك، فقال: فقلت

  ).لك، اللهم إن كنت تعلم أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، فكشف عنهم
]2152 ،2208 ،3278 ،5629[  

  .الشراء والبيع مع املشركني وأهل احلرب:  باب- 99

حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أيب عثمان، عن عبد الرمحن بن :  النعمان حدثنا أبو- 2103
  :أيب بكر رضي اهللا عنهما قال

 كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث جاء رجل مشرك مشعان طويل، بغنم يسوقها، فقال النيب صلى 
  .ترى منه شاةال، بل بيع، فاش: قال). هبة: بيعا أم عطية؟ أو قال: (اهللا عليه وسلم

]2475 ،5067[  

  .شراء اململوك من احلريب وهبته وعتقه:  باب- 100

وكان حرا، فظلموه وباعوه، وسيب عمار وصهيب ). كاتب: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لسلمان
  .وبالل

ت واهللا فضل بعضكم على بعض يف الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملك{: وقال اهللا تعاىل
  /.71: النحل. /}أميام فهم سواء أفبنعمة اهللا جيحدون

حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا : أخربنا شعيب:  حدثنا أبو اليمان- 2104
  :عنه قال

هاجر إبراهيم عليه السالم بسارة، فدخل ا قرية فيها ملك من امللوك، : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
أن يا إبراهيم من : دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه: ر من اجلبابرة، فقيلأو جبا

ال تكذيب حديثي، فإين أخربم أنك أخيت، واهللا إن : أخيت، مث رجع إليها فقال: قال. هذه اليت معك؟



اللهم إن : لتعلى األرض مؤمن غريي وغريك، فأرسل ا إليه فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقا
كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إال على زوجي فال تسلط علي الكافر، فغط حىت ركض 

  ).برجله
اللهم إن ميت يقال هي قتلته، فأرسل، : قالت: (إن أباهريرة قال: قال أبو سلمة بن عبد اهللا: قال األعرج

سولك وأحصنت فرجي إال على اللهم إن كنت آمنت بك وبر: مث قام إليها فقامت توضأ تصلي وتقول
  ).زوجي، فال تسلط علي هذا الكافر، فغط حىت ركض برجله

اللهم إن ميت قتلته فيقال هي قتلته، فأرسل يف : فقالت: (قال أبو هريرة: قال أبو سلمة: قال عبد الرمحن
وأعطوها آجر، واهللا ما أرسلتم إيل إال شيطانا، ارجعوها إىل إبراهيم، : الثانية، أو يف الثالثة، فقال

  ).أشعرت أن اهللا كبت الكافر وأخدم وليدة: فرجعت إىل إبراهيم عليه السالم، فقالت
]2492 ،3179 ،4796 ،6550[  

حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها أا :  حدثنا قتيبة- 2105
  :قالت

هذا يا رسول اهللا ابن أخي عتبة بن أيب : د اختصم سعد بن أيب وقاص وعبد بن زمعة يف غالم، فقال سع
هذا أخي يا رسول اهللا، ولد على فراش : وقال عبد بن زمعة. وقاص، عهد إيل أنه ابنه، انظر إىل شبهه

هو لك يا : (أيب من وليدته، فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال
  .فلم ترد سودة قط). حلجر، واحتجيب منه يا سودة بنت زمعةعبد، الولد للفراش وللعاهر ا

 ]1948[  
  :حدثنا شعبة، عن سعد، عن أبيه: حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- 2106

ما : فقال صهيب. اتق اهللا وال تدع إىل غري أبيك:  قال عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه لصهيب
  .كين سرقت وأنا صيبيسرين أن يل كذا وكذا، وأين قلت ذلك، ول

أن حكيم بن : أخربين عروة بن الزبري: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 2107
  :حزام أخربه أنه قال

 يا رسول اهللا، أرأيت أمورا كنت أحتنث، أو أحتنث ا، يف اجلاهلية، من صلة وعتاقة وصدقة، هل يل 
أسلمت على ما سلف لك : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال: حكيم رضي اهللا عنه: قال. فيها أجر؟
  ).من خري
 ]1369[  



  .جلود امليتة قبل أن تدبغ:  باب- 101

حدثين ابن : حدثنا أيب، عن صاحل قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم:  حدثنا زهري بن حرب- 2108
  :عنهما أخربهأن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا : أن عبيد اهللا بن عبد اهللا أخربه: شهاب

: قال. إا ميتة: قالوا). هال استمتعتم بإهاا: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال
  ).إمنا حرم أكلها(
 ]1421[  

  .قتل اخلرتير:  باب- 102 

  ].2121[ حرم النيب صلى اهللا عليه وسلم بيع اخلرتير : وقال جابر
أنه مسع أبا هريرة : نا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن املسيبحدث:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 2109

  :رضي اهللا عنه يقول
والذي نفسي بيده، ليوشكن أن يرتل فيكم ابن مرمي حكما : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل اخلرتير، ويضع اجلزية، ويفيض املال حىت ال يقبله أحد
]2344 ،3264[  

  .ال يذاب شحم امليتة وال يباع ودكه:  باب- 103

  ].2121[ رواه جابر رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أنه مسع ابن : أخربين طاوس: حدثنا عمرو بن دينار قال: حدثنا سفيان:  حدثنا احلميدي- 2110

  :عباس رضي اهللا عنهما يقول
:  فالنا، أمل يعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالقاتل اهللا:  بلغ عمر أن فالنا باع مخرا، فقال

  ).قاتل اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها(
]3273[  

مسعت سعيد بن املسيب، عن : أخربنا يونس، عن ابن شهاب: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا عبدان- 2111
  :أيب هريرة رضي اهللا عنه

قاتل اهللا يهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا : ( وسلم قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه
  ).أمثاا

/: 10: الذاريات. /}اخلراصون{. لعن: }قتل{. لعنهم/. 30: التوبة/} قاتلهم اهللا{: قال أبو عبد اهللا



  .الكذابون

  .بيع التصاوير اليت ليس فيها روح، وما يكره من ذلك:  باب- 104

أخربنا عوف، عن سعيد بن أيب : حدثنا يزيد بن زريع:  بن عبد الوهاب حدثنا عبد اهللا- 2112
  :احلسن قال

يا أبا عباس، إين إنسان، إمنا معيشيت من : إذ أتاه رجل فقال:  كنت عند ابن عباس رضي اهللا عنهما
ال أحدثك إال ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا : فقال ابن عباس. صنعة يدي، وإين أصنع هذه التصاوير

من صور صورة فإن اهللا معذبه حىت ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها : (مسعته يقول: يه وسلم يقولعل
وحيك، إن أبيت إال أن تصنع، فعليك ذا الشجر، : فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال). أبدا

  .كل شيء ليس فيه روح
  .نس هذا الواحدمسع سعيد بن أيب عروبة من النضر بن أ: قال أبو عبد اهللا

]5618[  

  .حترمي التجارة يف اخلمر:  باب- 105

  حرم النيب صلى اهللا عليه وسلم بيع اخلمر: وقال جابر رضي اهللا عنه
 ]2121.[  

حدثنا شعبة، عن األعمش، عن أيب الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي :  حدثنا مسلم- 2113
  :اهللا عنها

  خرج النيب صلى اهللا عليه ملا نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، 
  ).حرمت التجارة يف اخلمر: (وسلم فقال

 ]447[  

  .إمث من باع حرا:  باب- 106 

حدثنا حيىي بن سليم، عن إمساعيل بن أمية، عن سعيد بن أيب :  حدثين بشر بن مرحوم- 2114
  سعيد، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،
رجل أعطى يب مث غدر، : الثة أنا خصمهم يوم القيامةث: قال اهللا: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).ورجل باع حرا فأكل مثنه، ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل يعطه أجره
]2150[  



  .بيع العبيد واحليوان باحليوان نسيئة:  باب- 107

  .واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة
  . قد يكون البعري خريا من البعريين:وقال ابن عباس

  .آتيك باآلخر غدا رهوا إن شاء اهللا: واشترى رافع بن خديج بعريا ببعريين فأعطاه أحدمها، وقال
  .البعري بالبعريين والشاة بالشاتني إىل أجل: ال ربا يف احليوان: وقال ابن املسيب
  .ال بأس بعري ببعريين نسيئة: وقال ابن سريين

  :حدثنا محاد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي اهللا عنه قال:  سليمان ن حرب حدثنا- 2115
  . كان يف السيب صفية، فصارت إىل دحية الكليب، مث صارت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ]364[  

  .بيع الرقيق:  باب- 108 

با سعيد اخلدري أن أ: أخربين ابن حمرييز: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 2116
  :رضي اهللا عنه أخربه

يا رسول اهللا، إنا نصيب سبيا، فنحب األمثان، :  أنه بينما هو جالس عند النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
أو إنكم تفعلون ذلك؟ ال عليكم أن ال تفعلوا ذلكم، فإا ليست نسمة : (فكيف ترى يف العزل؟ فقال

  ).كتب اهللا أن خترج إال هي خارجة
]2404 ،3907 ،4912 ،6229 ،6974[  

  .بيع املدبر:  باب- 109

حدثنا إمساعيل، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر : حدثنا وكيع:  حدثنا ابن منري-  2117
  :رضي اهللا عنه قال

  . باع النيب صلى اهللا عليه وسلم املدبر
باعه رسول اهللا : عنهما يقولمسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا : حدثنا سفيان، عن عمرو: حدثنا قتيبة

  .صلى اهللا عليه وسلم
 ]2034[  

أن : حدث ابن شهاب: حدثنا أيب، عن صاحل، قال: حدثنا يعقوب:  حدثين زهري بن حرب- 2118
  :أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي اهللا عنهما أخرباه: عبيد اهللا أخربه



اجلدوها، مث إن زنت : ( تزين ومل حتصن، قال أما مسعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسأل عن األمة
  .بعد الثالثة أو الرابعة). فاجلدوها، مث بيعوها

 ]2046[  
أخربين الليث، عن سعيد، عن أبيه، عن أيب هريرة رضي :  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال- 2119
  :اهللا عنه قال

تبني زناها فليجلدها احلد، وال يثرب إذا زنت أمة أحدكم ف: ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).عليها، مث إن زنت فليجلدها احلد وال يثرب، مث إن زنت الثالثة فتبني زناها، فليبعها ولو حببل من شعر

 ]2045[  

  .هل يسافر باجلارية قبل أن يستربئها:  باب- 110 

  .ومل ير احلسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها
 إذا وهبت الوليدة اليت توطأ، أو بيعت، أو عتقت فليستربأ رمحها حبيضة، :وقال ابن عمر رضي اهللا عنهما

  .وال تستربأ العذراء
إال على أزواجهم أو {: ال بأس أن يصيب من جاريته احلامل ما دون الفرج، وقال اهللا تعاىل: وقال عطاء

  /.6: املؤمنون. /: }ما ملكت أميام
يعقوب بن عبد الرمحن، عن عمرو بن أيب عمرو، عن حدثنا :  حدثنا عبد الغفار بن داود- 2120

  :أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
 قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرب، فلما فتح اهللا عليه احلصن، ذكر له مجال صفية بنت حيي بن 
أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنفسه، فخرج ا 

لغنا سد الروحاء حلت، فبىن ا، مث صنع حيسا يف نطع صغري، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه حىت ب
مث خرجنا إىل . فكانت تلك وليمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على صفية). آذن من حولك: (وسلم

عند بعريه فيضع فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيوي هلا وراءه بعباءة، مث جيلس : املدينة، قال
  .ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حىت تركب

 ]364[  

  .بيع امليتة واألصنام:  باب- 111

عن يزيد بن أيب حبيب، عن عطاء بن أيب رباح، عن جابر بن : حدثنا الليث:  حدثنا قتيبة- 2121
  :عبد اهللا رضي اهللا عنهما



إن اهللا ورسوله حرم بيع اخلمر : (لفتح، وهو مبكة أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول عام ا
يا رسول اهللا، أرأيت شحوم امليتة، فإا يطلى ا السفن، ويدهن ا : فقيل). وامليتة واخلرتير، واألصنام

: مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك). ال، هو حرام: (اجللود، ويستصبح ا الناس؟ فقال
  ). إن اهللا ملا حرم شحومها مجلوه، مث باعوه، فأكلوا مثنهقاتل اهللا اليهود(

مسعت جابرا رضي اهللا عنه، عن النيب : كتب إيل عطاء: حدثنا يزيد: حدثنا عبد احلميد: قال أبو عاصم
  .صلى اهللا عليه وسلم

]4045 ،4357[  

  .مثن الكلب:  باب- 112

ب، عن أيب بكر بن عبد الرمحن، عن أخربنا مالك، عن ابن شها:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  2122
  :أيب مسعود األنصاري رضي اهللا عنه

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن مثن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن
]2162 ،5031 ،5428[  

رأيت أيب : أخربين عون بن أيب جحيفة قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا حجاج بن منهال-  2123
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى : فأمر مبحامجه فكسرت، فسألته عن ذلك، قالاشترى حجاما 

  .عن مثن الدم ومثن الكلب، وكسب األمة، ولعن الوامشة واملستومشة، وآكل الربا وموكله، ولعن املصور
 ]1980[  



  

  . كتاب السلم- 40

  .السلم يف كيل معلوم:  باب- 1 

أخربنا ابن أيب جنيح، عن عبد اهللا بن كثري، : ربنا إمساعيل بن عليةأخ:  حدثنا عمرو بن زرارة-  2124
  :عن أيب املنهال، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

عامني أو :  قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، والناس يسلفون يف الثمر العام والعامني، أو قال
  ).لف يف كيل معلوم، ووزن معلوممن سلف يف متر، فليس: (ثالثة، شك إمساعيل، فقال

  ).يف كيل معلوم، ووزن معلوم: (أخربنا إمساعيل، عن ابن أيب جنيح ذا: حدثنا حممد
]2125 ،2126 ،2135[  
  

  .السلم يف وزن معلوم:  باب- 2 

أخربنا ابن أيب جنيح، عن عبد اهللا بن كثري، عن : أخربنا ابن عيينة:  حدثنا صدقة- 2125/2126
  :، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قالأيب املنهال

من أسلف يف شيء : ( قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهم يسلفون بالتمر السنتني والثالث، فقال
  ).ففي كيل معلوم، إىل أجل معلوم

  ).فليسلف يف كيل معلوم، إىل أجل معلوم: (حدثين ابن أيب جنيح، وقال: حدثنا سفيان قال: حدثنا علي
: حدثنا سفيان، عن ابن أيب جنيح، عن عبد اهللا بن كثري، عن أيب املنهال، قال:  حدثنا قتيبة- ) 2126(

  :مسعت ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول
  ).يف كيل معلوم، ووزن معلوم، إىل أجل معلوم: ( قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقال

 ]2124[  
حدثنا وكيع، عن شعبة، : وحدثنا حيىي.  أيب االدحدثنا شعبة، عن ابن:  حدثنا أبو الوليد- 2127

أخربين حممد، أو عبد اهللا بن أيب : حدثنا شعبة قال: وحدثنا حفص ابن عمر. عن حممد بن أيب االد
  :االد، قال

 اختلف عبد اهللا بن شداد بن اهلاد وأبو بردة يف السلف، فبعثوين إىل ابن أيب أوىف رضي اهللا عنه فسألته، 
يف احلنطة والشعري : إنا كنا نسلف على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر: لفقا



  .وسألت ابن أبزى، فقال مثل ذلك. والزبيب والتمر
]2128 ،2129 ،2136[  

  .السلم إىل من ليس عنده أصل:  باب- 3

حدثنا حممد بن : حدثنا الشيباين: حدثنا عبد الواحد:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 2128/2129
  :أيب االد قال

سله، هل كان :  بعثين عبد اهللا بن شداد وأبو بردة إىل عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنهما، فقاال
: أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم يسلفون يف احلنطة؟ قال عبد اهللا

إىل من : قلت. لشعري والزيت، يف كيل معلوم، إىل أجل معلومكنا نسلف نبيط أهل الشأم يف احلنطة وا
  مث. ما كنا نسأهلم عن ذلك: كان أصله عنده؟ قال

كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يسلفون على : بعثاين إىل عبد الرمحن بن أبزى، فسألته فقال
  :عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل نسأهلم

  .أهلم حرث أم ال
ذا، : حدثنا خالد بن عبد اهللا، عن الشيباين، عن حممد بن أيب جمالد:  حدثنا إسحاق-) 2129 (

والزيت، : حدثنا الشيباين وقال: وقال عبد اهللا بن الوليد، عن سفيان. وقال فنسلفهم يف احلنطة والشعري
  .يف احلنطة والشعري والزبيب: حدثنا جرير، عن الشيباين وقال: حدثنا قتيبة

 ]2127[  
  :مسعت أبا البختري الطائي قال: أخربنا عمرو قال: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 2130

ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بيع :  سألت ابن عباس رضي اهللا عنهما عن السلم يف النخل؟ قال
  .وأي شيء يوزن، قال رجل إىل جانبه حىت حيرز: فقال الرجل. النخل حىت يؤكل منه، وحىت يوزن

ى النيب : مسعت ابن عباس رضي اهللا عنهما: قال أبو البختري: حدثنا شعبة، عن عمرو: اذوقال مع
  ..صلى اهللا عليه وسلم، مثله

  ]1415: ، وانظر2132، 2131[

  .السلم يف النخل:  باب- 4

  :حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أيب البختري قال:  حدثنا أبو الوليد-  2131/2132
ي عن بيع النخل حىت يصلح، وعن بيع : هما، عن السلم يف النخل، فقال سألت ابن عمر رضي اهللا عن

  .الورق نساء بناجز



ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بيع النخل حىت يؤكل : وسألت ابن عباس عن السلم يف النخل، فقال
  .منه، أو يأكل منه، وحىت يوزن

  : عن عمرو، عن أيب البختريحدثنا شعبة،: حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار-) 2132 (
ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بيع :  سألت ابن عمر رضي اهللا عنهما عن السلم يف النخل، فقال
ى النيب صلى اهللا : وسألت ابن عباس فقال. الثمر حىت يصلح، وى عن الورق بالذهب نساء بناجز

حىت : وما يوزن؟ قال رجل عنده: قلت. عليه وسلم عن بيع النخل حىت يأكل، أو يؤكل، وحىت يوزن
  .حيرز
 ]2130[  

  .الكفيل يف السلم:  باب- 5 

حدثنا األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة رضي اهللا : حدثنا يعلى:  حدثنا حممد- 2133
  :عنها قالت

  . اشترى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة، ورهنه درعا له من حديد
] 1962[  

  .الرهن يف السلم:  باب- 6 

تذاكرنا عند إبرهيم : حدثنا األعمش قال: حدثنا عبد الواحد:  حدثين حممد بن حمبوب-  2134
  :حدثين األسود، عن عائشة رضي اهللا عنها: الرهن يف السلف، فقال

  . من حديد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إىل أجل معلوم، وارن منه درعا
 ]1962[  

  .السلم إىل أجل معلوم:  باب- 7 

  .وبه قال ابن عباس وأبو سعيد واألسود واحلسن
ال بأس يف الطعام املوصوف، بسعر معلوم إىل أجل معلوم، ما مل يك ذلك يف زرع مل يبد : وقال ابن عمر

  .صالحه
كثري، عن أيب املنهال، عن ابن حدثنا سفيان، عن ابن جنيح، عن عبد اهللا بن :  حدثنا أبو نعيم- 2135

  :عباس رضي اهللا عنهما قال
أسلفوا يف الثمار : ( قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهم يسلفون يف الثمار السنتني والثالث، فقال



يف : (حدثنا ابن أيب جنيح، وقال: حدثنا سفيان: وقال عبد اهللا بن الوليد). يف كيل معلوم، إىل أجل معلوم
  ).معلوم، ووزن معلومكيل 
 ]2124[  

أخربنا سفيان، عن سليمان الشيباين، عن حممد بن : أخربنا عبد اهللا:  حدثنا حممد بن مقاتل- 2136
  :أيب جمالد قال

 أرسلين أبو بردة وعبد اهللا بن شداد إىل عبد الرمحن بن أبزى وعبد اهللا ابن أيب أوىف، فسألتهما عن 
 مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم، كنا نصيب املغامن: السلف، فقاال

أكان هلم زرع، أو مل يكن هلم زرع؟ : قلت: فنسلفهم يف احلنطة والشعري والزبيب إىل أجل مسمى، قال
  .ما كنا نسأهلم عن ذلك: قاال
 ]2127[  

  .السلم إىل أن تنتج الناقة:  باب- 8 

  :أخربنا جويرية، عن نافع، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال: اعيل حدثنا موسى بن إمس- 2137
أن تنتج الناقة : فسره نافع.  كانوا يتبايعون اجلزور إىل حبل احلبلة، فنهى النيب صلى اهللا عليه وسلم عنه

  .ما يف بطنها
 ]2036[  



  

  . كتاب الشفعة- 41

  .عةالشفعة يف ما مل يقسم، فإذا وقعت احلدود فال شف:  باب- 1 

حدثنا معمر، عن الزهري، عن أيب سلمة بن عبد : حدثنا عبد الواحد:  حدثنا مسدد- 2138
  :الرمحن، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال

 قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالشفعة يف كل ما مل يقسم، فإذا وقعت احلدود، وصرفت 
  .الطرق، فال شفعة

 ]2099[  

  .شفعة على صاحبها قبل البيععرض ال:  باب- 2 

  .إذا أذن له قبل البيع فال شفعة له: وقال احلكم
  .من بيعت شفعته، وهو شاهد ال يغريها، فال شفعة له: وقال الشعيب
أخربين إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن : أخربنا ابن جريج:  حدثنا املكي بن إبراهيم- 2139
  :الشريد قال

 فجاء املسور بن خمرمة، فوضع يده على إحدى منكيب، إذ جاء أبو  وقفت على سعد بن أيب وقاص،
واهللا ما أبتاعهما، : يا سعد ابتع مين بييت يف دارك، فقال سعد: رافع موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

واهللا ال أزيدك على أربعة آالف منجمة، أو مقطعة، قال أبو : واهللا لتبتاعنهما، فقال سعد: فقال املسور
اجلار أحق : (لقد أعطيت ا مخسمائة دينار، ولوال أين مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: افعر

  .ما أعطيتكها أربعة آالف وأنا أعطى ا مخسمائة دينار، فأعطاها إياه). بسقبه
]6576 ،6577 ،6579 ،6580[  

  .أي اجلوار أقرب:  باب- 3

: حدثنا شعبة: حدثنا شبابة:  علي بن عبد اهللاوحدثين). ح(حدثنا شعبة :  حدثنا حجاج-  2140
  :مسعت طلحة بن عبد اهللا، عن عائشة رضي اهللا عنها: حدثنا أبو عمران قال

  :يا رسول اهللا، إن يل جارين، فإىل أيهما أهدي؟ قال: قلت
  ).إىل أقرما منك بابا(
]2455 ،5674[  



  

  . كتاب اإلجارة- 42

  .استئجار الرجل الصاحل:  باب- 1 

واخلازن األمني، ومن مل /. 26: القصص/} إن خري من استأجرت القوي األمني{: قول اهللا تعاىلو
  .يستعمل من أراده

أخربين جدي أبو بردة، عن أبيه : حدثنا سفيان، عن أيب بردة قال:  حدثنا حممد بن يوسف-  2141
  :أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال

  ).خلازن األمني، الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه، أحد املتصدقنيا: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]1371[  

حدثنا أبو بردة، : حدثين محيد بن هالل: حدثنا حيىي، عن قرة بن خالد قال:  حدثنا مسدد- 2142
  :عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال

علمت أما يطلبان ما :  أقبلت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعي رجالن من األشعريني، فقلت
  ). نستعمل على عملنا من أراده-ال :  أو- لن : (العمل، فقال

]6525 ،6730 ،6737 ،6738[  

  .رعي الغنم على قراريط:  باب- 2

  حدثنا عمرو بن حيىي، عن جده، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،: حدثنا أمحد بن حممد املكي
: وأنت؟ فقال: فقال أصحابه).  نبيا إال رعى الغنمما بعث اهللا: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).نعم، كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة(

  .إذا مل يوجد أهل اإلسالم: استئجار املشركني عند الضرورة، أو:  باب- 3

  ]2165. [ وعامل النيب صلى اهللا عليه وسلم يهود خيرب
 عن الزهري، عن عروة ابن الزبري، عن أخربنا هشام، عن معمر،:  حدثنا إبراهيم بن موسى-  2144

  :عائشة رضي اهللا عنها
 واستأجر النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر رجال من بين الديل، مث من بين عبد بن عدي، هاديا خريتا 

 قد غمس ميني حلف يف آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، -املاهر باهلداية :  اخلريت-
ه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثالث ليال، فأتامها براحلتيهما صبيحة ليال ثالث، فأمناه فدفعا إلي



  فارحتال، وانطلق معهما عامر بن فهرية، والدليل الديلي، فأخذ
  .م أسفل مكة، وهو طريق الساحل

 ]464[  

إذا استأجر أجريا ليعمل له بعد ثالثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاز، :  باب- 4

  .ا على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء األجلومه

أن : فأخربين عروة بن الزبري: حدثنا الليث، عن عقيل، قال ابن شهاب:  حدثنا حيىي بن بكري- 2145
  :عائشة رضي اهللا عنها، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالت

اديا خريتا، وهو على دين  واستأجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر رجال من بين الديل، ه
  .كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثالث ليال، فأتامها براحلتيهما صبح ثالث

 ]464[  

  .األجري يف الغزو:  باب- 5 

أخربين عطاء، : أخربنا ابن جريج قال: حدثنا إمساعيل بن علية:  حدثنا يعقوب بن إبراهيم- 2146
  : عن يعلى بن أمية رضي اهللا عنه قالعن صفوان بن يعلى،

 غزوت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمايل يف نفسي، فكان يل أجري، 
فقاتل إنسانا، فعض أحدمها إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إىل النيب صلى اهللا 

 كما يقضم - أحسبه قال :  قال-صبعه يف فيك تقضمها أفيدع إ: (عليه وسلم فأهدر ثنيته، وقال
  ).الفحل

أن رجال عض يد رجل : وحدثين عبد اهللا بن أيب مليكة، عن جده، مبثل هذه الصفة: قال ابن جريج
  .فأنذر ثنيته، فأهدرها أبو بكر رضي اهللا عنه

]2814 ،4155 ،6498[  

  .من استأجر أجريا فبني له األجل ومل يبني العمل:  باب- 6

 - 27: القصص/}  على ما نقول وكيل-  إىل قوله -إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني {: لقوله
28./  

  .يعطيه أجرا، ومنه يف التعزية، أجرك اهللا: يأجر فالنا



  .إذا استأجر أجريا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز:  باب- 7

أخربين : أن ابن جريج أخربهم قال: فأخربنا هشام بن يوس:  حدثنا إبراهيم بن موسى- 2147
قد مسعته : يعلى بن مسلم، وعمرو بن دينار، عن سعيد بن جبري، يزيد أحدمها على صاحبه، وغريمها قال

  :حدثين أيب بن كعب قال: قال يل ابن عباس رضي اهللا عنهما: حيدثه عن سعيد قال
 قال سعيد بيده هكذا -يريد أن ينقض فانطلقا، فوجدا جدارا : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

لو شئت : فمسحه بيده فاستقام، قال: (حسبت أن سعيدا قال: قال يعلى).  فاستقام- ورفع يديه 
  ).أجرا نأكله: (قال سعيد). الختذت عليه أجرا

 ]74[  

  .اإلجارة إىل نصف النهار:  باب- 8

  ، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما،حدثنا محاد، عن أيوب، عن نافع:  حدثنا سليمان بن حرب- 2148
من : مثلكم ومثل أهل الكتابني، كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

من يعمل يل من نصف النهار : يعمل يل من غدوة إىل نصف النهار على قرياط؟ فعملت اليهود، مث قال
من يعمل يل من العصر إىل أن تغيب الشمس : لإىل صالة العصر على قرياط؟ فعملت النصارى، مث قا

هل : مالنا، أكثر عمال وأقل عطاء؟ قال: على قرياطني؟ فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا
  ).فذلك فضلي أوتيه من أشاء: ال، قال: نقصتكم من حقكم؟ قالوا

 ]532[  

  .اإلجارة إىل صالة العصر:  باب- 9

حدثين مالك، عن عبد اهللا بن دينار، موىل عبد اهللا بن :  أويس قال حدثنا إمساعيل بن أيب- 2149
  :عمر، عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما

: إمنا مثلكم واليهود والنصارى، كرجل استعمل عماال، فقال: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
يهود على قرياط قرياط، مث عملت النصارى من يعمل يل إىل نصف النهار على قرياط قرياط، فعملت ال

على قرياط قرياط، مث أنتم الذين تعملون من صالة العصر إىل مغارب الشمس على قرياطني قرياطني، 
هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ : حنن أكثر عمال وأقل عطاء؟ قال: فغضبت اليهود والنصارى، وقالوا

  ).فذلك فضلي أوتيه من أشاء: ال، فقال: قالوا
] 532[  



  .إمث من منع أجر األجري:  باب- 10 

حدثين حيىي بن سليم، عن إمساعيل بن أمية، عن سعيد بن أيب :  حدثنا يوسف بن حممد قال- 2150
  سعيد، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،
رجل أعطى يب مث : ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة: قال اهللا تعاىل: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).ر، ورجل باع حرا فأكل مثنه، ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل يعطه أجرهغد
 ]2114[  

  .اإلجارة من العصر إىل الليل:  باب- 11 

حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى رضي اهللا :  حدثنا حممد بن العالء- 2151
  عنه،

سلمني واليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر قوما، مثل امل: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ال حاجة لنا إىل : يعملون له عمال يوما إىل الليل، على أجر معلوم، فعملوا له إىل نصف النهار، فقالوا

ال تفعلوا، أكملوا بقية عملكم، وخذوا أجركم : أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل، فقال هلم
أكمال بقية يومكما هذا، ولكما الذي : جر أجريين بعدهم، فقال هلماكامال، فأبوا وتركوا، واستأ

لك ما عملنا باطل، ولك األجر : شرطت هلم من األجر، فعملوا، حىت إذا كان حني صالة العصر قاال
أكمال بقية عملكما، ما بقي من النهار شيء يسري، فأبيا، واستأجر قوما : فقال هلما. الذي جعلت لنا فيه

له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حىت غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقني كليهما، أن يعملوا 
  ).فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور

 ]533[  

من استأجر أجريا فترك أجره، فعمل فيه املستأجر فزاد، أو من عمل يف :  باب- 12

  .مال غريه فاستفضل

أن عبد اهللا بن : حدثين سامل بن عبد اهللا:  عن الزهريأخربنا شعيب،:  حدثنا أبو اليمان- 2152
  :عمر رضي اهللا عنهما قال

انطلق ثالثة رهط ممن كان قبلكم، حىت أووا املبيت إىل : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة : غار فدخلوه، فاحندرت صخرة من اجلبل فسدت عليهم الغار، فقالوا

اللهم كان يل أبوان شيخان كبريان، وكنت ال أغبق : إال أن تدعو اهللا بصاحل أعمالكم، فقال رجل منهم



قبلهما أهال وال ماال، فناء يب يف طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حىت ناما، فحلبت هلما غبوقهما 
 أنتظر استيقاظهما فوجدما نائمني، وكرهت أن أغبق قبلهما أهال أو ماال، فلبثت والقدح على يدي

حىت برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما حنن 
وقال : فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا ال يستطيعون اخلروج، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ها فامتنعت مين، حىت أملت ا اللهم كانت يل بنت عم كانت أحب الناس إيل، فأدرا عن نفس: اآلخر
سنة من السنني، فجاءتين فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن ختلي بيين وبني نفسها، ففعلت حىت إذا 

ال أحل لك أن تفض اخلامت إال حبقه، فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها : قدرت عليها قالت
لهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما وهي أحب الناس إيل وتركت الذهب الذي أعطيتها، ال

وقال : حنن فيه، فانفرجت الصخرة غري أم ال يستطيعون اخلروج منها، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
اللهم إين استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غري رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره : الثالث

كل ما ترى من : يا عبد اهللا أد إيل أجري، فقلت له: حني، فقالحىت كثرت منه األموال، فجاءين بعد 
إين ال أستهزئ بك، : يا عبد اهللا ال تستهزئ يب، فقلت: أجرك، من اإلبل والبقر والغنم والرقيق، فقال

فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيه، 
  ).صخرة فخرجوا ميشونفانفرجت ال

 ]2102[  

  .من آجر نفسه ليحمل على ظهره، مث تصدق به، وأجرة احلمال:  باب- 13

حدثنا األعمش، عن شقيق، عن أيب مسعود : حدثنا أيب:  حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد- 2153
  :األنصاري رضي اهللا عنه قال

ق أحدنا إىل السوق فيحامل فيصيب املد،  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أمر بالصدقة، انطل
  .ما تراه يعين إال نفسه: قال. وإن لبعضهم ملائة ألف

 ]1350[  

  .أجر السمسرة:  باب- 14 

  .ومل ير ابن سريين وعطاء وإبراهيم واحلسن بأجر السمسار بأسا
  .بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك: ال بأس أن يقول: وقال ابن عباس

  .بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيين وبينك، فال بأس به: إذا قال: ابن سريينوقال 
  ).املسلمون عند شروطهم: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم



حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس : حدثنا عبد الواحد:  حدثنا مسدد- 2154
  :رضي اهللا عنهما

  . عليه وسلم أن يتلقى الركبان، وال يبيع حاضر لباد ى رسول اهللا صلى اهللا
  .يكون له مسسارا: قال). ال يبيع حاضر لباد: (يا ابن عباس، ما قوله: قلت
 ]2050[  

  .هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك يف أرض احلرب:  باب- 15 

اب حدثنا خب: حدثنا األعمش، عن مسلم، عن مسروق: حدثنا أيب:  حدثنا عمر بن حفص- 2155
  :قال

ال واهللا ال أقضيك :  كنت رجال قينا، فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع يل عنده، فأتيته أتقاضاه، فقال
نعم، : وإين مليت مث مبعوث؟ قلت: قال. أما واهللا حىت متوت مث تبعث فال: فقلت. حىت تكفر مبحمد

الذي كفر بآياتنا وقال ألوتني أفرأيت {: فأنزل اهللا تعاىل. فإنه سيكون يل مث مال وولد، فأقضيك: قال
  .}ماال وولدا

 ]1985[  

  .ما يعطى يف الرقية على أحياء العرب بفاحتة الكتاب:  باب- 16 

  ]5405). [ أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب اهللا: (وقال ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
. مل أمسع أحدا كره أجر املعلم: ال احلكموق. ال يشترط املعلم، إال أن يعطى شيئا فليقبله: وقال الشعيب

الرشوة : السحت: كان يقال: وقال. ومل ير ابن سريين بأجر القسام بأسا. وأعطى احلسن دراهم عشرة
  .يف احلكم، وكانوا يعطون على اخلرص

حدثنا أبو عوانة، عن أيب بشر، عن أيب املتوكل، عن أيب سعيد رضي اهللا :  حدثنا أبو النعمان- 2156
  :ه قالعن

 انطلق نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفرة سافروها، حىت نزلوا على حي من أحياء 
العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك احلي فسعوا له بكل شيء ال ينفعه شيء، 

يا : توهم فقالوالو أتيتم هؤالء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأ: فقال بعضهم
أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء ال ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال 

نعم، واهللا إين ألرقي، ولكن واهللا لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حىت جتعلوا : بعضهم
فكأمنا . }احلمد هللا رب العاملني {:لنا جعال، فصاحلوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ



: فأوفوهم جعلهم الذي صاحلوهم عليه، فقال بعضهم: قال. نشط من عقال، فانطلق ميشي وما به قلبة
ال تفعلوا حىت نأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما : اقسموا، فقال الذي رقي

قد أصبتم، اقسموا، : (مث قال). وما يدريك أا رقية: (فقاليأمرنا، فقدموا على رسول اهللا فذكروا له، 
  .فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم). واضربوا يل معكم سهما

  .ذا: مسعت أبا املتوكل: حدثنا أبو بشر: وقال شعبة
]4721 ،5404 ،5417[  

  .ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب اإلماء:  باب- 17

ثنا سفيان، عن محيد الطويل، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه حد:  حدثنا حممد بن يوسف-  2157
  :قال

 حجم أبو طيبة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأمر له بصاع، أو صاعني من طعام، وكلم مواليه، فخفف 
  .عن غلته أو ضريبته

 ]1996[  

  .خراج احلجام:  باب- 18

 طاوس، عن أبيه، عن ابن حدثنا ابن: حدثنا وهيب:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 2158/2159
  :عباس رضي اهللا عنهما قال

  . احتجم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأعطى احلجام
حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اهللا :  حدثنا مسدد-) 2159 (

  :عنهما قال
  .يعطه احتجم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأعطى احلجام أجره، ولو علم كراهية مل 

 ]1997[  
  :مسعت أنسا رضي اهللا عنه يقول: حدثنا مسعر، عن عمرو بن عامر قال:  حدثنا أبو نعيم- 2160

  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيتجم، ومل يكن يظلم أحدا أجره

  .من كلم موايل العبد أن خيففوا عنه من خراجه:  باب- 19

  :ل، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قالحدثنا شعبة، عن محيد الطوي:  حدثنا آدم- 2161
 دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم غالما حجاما فحجمه، وأمر له بصاع أو صاعني، أو مد أو مدين، وكلم 



  .فيه، فخفف من ضريبته
 ]1996[  

  .كسب البغي واإلماء:  باب- 20 

  .وكره إبراهيم أجر النائحة واملغنية
كم على البغاء إن أردن حتصنا لتبتغوا عرض احلياة الدنيا ومن وال تكرهوا فتيات{: وقول اهللا تعاىل

  .إماؤكم: فتياتكم/. 33: النور/} يكرههن فإن اهللا من بعد إكراههن غفور رحيم
 حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أيب بكر ابن عبد الرمحن بن احلارث -  2162

  :عنهبن هشام، عن أيب مسعود األنصاري رضي اهللا 
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن مثن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن

 ]2122[  
حدثنا شعبة، عن حممد بن جحادة، عن أيب حازم، عن أيب هريرة :  حدثنا مسلم بن إبراهيم-  2163

  :رضي اهللا عنه قال
  . ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن كسب اإلماء

]5033[  

  . عسب الفحل: باب- 21

حدثنا عبد الوارث وإمساعيل بن إبراهيم، عن علي ابن احلكم، عن نافع، عن :  حدثنا مسدد- 2164
  :ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

  . ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن عسب الفحل

  .إذا استأجر أرضا فمات أحدمها:  باب- 22

  .ألجلليس ألهله أن خيرجوه إىل متام ا: وقال ابن سريين
  .متضى اإلجارة إىل أجلها: وقال احلكم واحلسن وإياس بن معاوية

أعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرب بالشطر، فكان ذلك على عهد النيب صلى اهللا عليه : وقال ابن عمر
وسلم وأيب بكر، وصدرا من خالفة عمر، ومل يذكر أن أبا بكر وعمر جددا اإلجارة بعد ما قبض النيب 

  . عليه وسلمصلى اهللا
حدثنا جويرية بن أمساء، عن نافع، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه :  حدثنا موسى بن إمساعيل-  2165



  :قال
. أن يعملوها ويزرعوها، وهلم شطر ما خيرج منها:  أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب لليهود

: وأن رافع بن خديج حدث. فظهأن املزارع كانت تكرى على شيء، مساه نافع ال أح: وأن عمر حدثه
حىت : وقال عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر. أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن كراء املزارع

  .أجالهم عمر
]2203 ،2204 ،2206 ،2366 ،2571 ،4002[  



  

   كتاب احلواالت- 43

  .يف احلوالة، وهل يرجع يف احلوالة:  باب- 1 

يتخارج الشريكان وأهل : وقال ابن عباس.  يوم أحال عليه مليا جازإذا كان: وقال احلسن وقتادة
  .املرياث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي ألحدمها مل يرجع على صاحبه

  
أخربنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2166
  :اهللا عنه

  ).مطل الغين ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع: ( وسلم قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه
]2167 ،2270[  

  .إذا أحال على ملي فليس له رد:  باب- 2

حدثنا سفيان، عن ابن ذكوان، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي :  حدثنا حممد بن يوسف-  2167
  :اهللا عنه

  ). أتبع على ملي فليتبعمطل الغين ظلم، ومن: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 ]2166[  

  إن أحال دين امليت على رجل جاز:  باب- 3 

حدثنا يزيد بن أيب عبيد، عن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه :  حدثنا املكي بن إبراهيم- 2168
  :قال

). هل عليه دين: (صل عليها، فقال:  كنا جلوسا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ أيت جبنازة، فقالوا
يا رسول اهللا، صل : مث أيت جبنازة أخرى، فقالوا. ال، فصلى عليه: قالوا). فهل ترك شيئا: (ال، قال: قالوا

مث أيت . ثالثة دنانري، فصلى عليها: قالوا). فهل ترك شيئا: (نعم، قال: قيل). هل عليه دين: (عليها، قال
ثالثة دنانري، : قالوا). فهل عليه دين: (قالال، : قالوا). هل ترك شيئا: (صل عليها، قال: بالثالثة، فقالوا

  .صل عليه يا رسول اهللا وعلي دينه، فصلى عليه: قال أبو قتادة). صلو على صاحبكم: (قال
]2173[  



  

   كتاب الكفالة- 44

  .الكفالة يف القرض والديون باألبدان وغريها:  باب- 1 

  :بيهوقال أبو الزناد، عن حممد بن محزة بن عمرو األسلمي، عن أ
 أن عمر رضي اهللا عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ محزة من الرجل كفيال حىت 

  .قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مائة جلدة، فصدقهم وعذره باجلهالة
استتبهم وكفلهم، فتابوا، وكفلهم عشائرهم، : لعبد اهللا بن مسعود يف املرتدين: وقال جرير واألشعث

  .يضمن: إذا تكفل بنفس فمات فال شيء عليه، وقال احلكم: ادوقال مح
حدثين جعفر بن ربيعة، عن عبد الرمحن بن هرمز، عن أيب : وقال الليث:  قال أبو عبد اهللا-  2169

  هريرة رضي اهللا عنه،
أنه ذكر رجال من بين إسرائيل، سأل بعضهم بين إسرائيل أن : ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: كفى باهللا شهيدا، قال فأئتين بالكفيل، قال: ائتين بالشهداء أشهدهم، فقال: ه ألف دينار، فقاليسلف
  صدقت، فدفعها إليه إىل أجل مسمى، فخرج يف البحر فقضى حاجته،: كفى باهللا كفيال، قال

ل فيها مث التمس مركبا يركبها يقدم عليه لألجل الذي أجله، فلم جيد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، فأدخ
اللهم إنك تعلم أين : ألف دينار وصحيفة منه إىل صاحبه، مث زجج موضعها، مث أتى ا إىل البحر فقال

كفى باهللا كفيال، فرضي بك، وسألين شهيدا : كنت تسلفت فالنا ألف دينار، فسألين كفيال فقلت
ه فلم أقدر، وإين كفى باهللا شهيدا، فرضي بك، وأين جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي ل: فقلت

أستودعكها، فرمى ا يف البحر حىت وجلت فيه، مث انصرف، وهو يف ذلك يلتمس مركبا خيرج إىل بلده، 
فخرج الرجل الذي أسلفه، ينظر لعل مركبا قد جاء مباله، فإذا باخلشبة اليت فيها املال، فأخذها ألهله 

واهللا ما : أسلفه، فأتى باأللف دينار، فقالحطبا، فلما نشرها وجد املال والصحيفة، مث قدم الذي كان 
هل كنت : زلت جاهدا يف طلب مركب آلتيك مبالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، قال

فإن اهللا قد أدى عنك الذي : أخربك أين مل أجد مركبا قبل الذي جئت فيه، قال: بعثت إيل بشيء؟ قال
  ).بعثت يف اخلشبة، فانصرف باأللف دينار راشدا

 ]1427[  



  .}والذين عاقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم{: قول اهللا تعاىل:  باب- 2

حدثنا أبو أسامة، عن إدريس، عن طلحة بن مصرف، عن سعيد :  حدثنا الصلت بن حممد- 2170
  :بن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

هاجرون ملا قدموا إىل كان امل: قال. }والذين عاقدت أميانكم{: ورثة: قال. }ولكل جعلنا موايل {
املدينة، يرث املهاجر األنصاري دون ذوي رمحه، لألخوة اليت آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بينهم، 

إال النصر والرفادة } والذين عاقدت أميانكم{: نسخت، مث قال} ولكل جعلنا موايل{: فلما نزلت
  .والنصيحة، وقد ذهب املرياث، ويوصي له

]4304 ،6366[  
  :حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن محيد، عن أنس رضي اهللا عنه قال:  حدثنا قتيبة- 2171

  . قدم علينا عبد الرمحن بن عوف، فآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني سعد بن الربيع
 ]1944[  

  :حدثنا عاصم قال: حدثنا إمساعيل بن زكرياء:  حدثنا حممد بن الصباح- 2172
قد : فقال). ال حلف يف اإلسالم: (أبلغك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:  عنه قلت ألنس رضي اهللا

  .حالف النيب صلى اهللا عليه وسلم بني قريش واألنصار يف داري
]5733 ،6909[  
  

  .من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع:  باب- 3 

  .وبه قال احلسن
  

  : سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أيب عبيد، عن- 2173
ال، فصلى عليه، : قالوا). هل عليه من دين: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت جبنازة ليصلي عليها، فقال

: قال أبو قتادة). صلوا على صاحبكم: (نعم، قال: قالوا). هل عليه من دين: (مث أيت جبنازة أخرى، فقال
  .علي دينه يا رسول اهللا، فصلى عليه

 ]2168[  
مسع حممد ابن علي، عن جابر بن عبد : حدثنا عمرو: حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 2174

  :اهللا رضي اهللا عنهما قال



فلم جييء ). لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
من كان : سلم، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادىمال البحرين حىت قبض النيب صلى اهللا عليه و

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يل : له عند النيب صلى اهللا عليه وسلم عدة، أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت
  .خذ مثليها: كذا وكذا، فحثى يل حثية، فعددا، فإذا هي مخسمائة، وقال

]2458 ،2537 ،2968 ،2993 ،4122[  

  .جوار أيب بكر يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وعقده: اب ب- 4

  :فأخربين عروة بن الزبري: حدثنا الليث، عن عقيل، قال ابن شهاب:  حدثنا حيىي بن بكري- 2175
  .مل أعقل أبوي إال ومها يدينان الدين:  أن عائشة رضي اهللا عنها، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالت

أن عائشة رضي : أخربين عروة بن الزبري: دثين عبد اهللا، عن يونس، عن الزهري قالح: وقال أبو صاحل
مل أعقل أبوي قد إال ومها يدينان الدين، ومل مير علينا يوم إال يأتينا فيه رسول اهللا صلى : اهللا عنها قالت

 قبل احلبشة، حىت اهللا عليه وسلم طريف النهار، بكرة وعشية، فلما ابتلي املسلمون، خرج أبو بكر مهاجرا
أخرجين : أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة، وهو سيد القارة، فقال

  قومي، فأنا أريد
إن مثلك ال خيرج وال خيرج، فإنك تكسب املعدوم، : قال ابن الدغنة. أن أسيح يف األرض فأعبد ريب

ف، وتعني على نوائب احلق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك وتصل الرحم، وحتمل الكل، وتقري الضي
إن أبا بكر ال : ببالدك، فارحتل ابن الدغنة، فرجع مع أيب بكر، فطاف يف أشراف كفار قريش، فقال هلم

خيرج مثله وال خيرج، أخترجون رجال يكسب املعدوم، ويصل الرحم وحيمل الكل، ويقري الضيف، 
مر أبا : ذت قريش جوار ابن الدغنة، وآمنوا أبا بكر، وقالوا البن الدغنةفأنف. ويعني على نوائب احلق

بكر فليعبد ربه يف داره، فليصل، وليقرأ ما شاء، وال يؤذينا بذلك، وال يستعلن به، فإنا قد خشينا أن 
قال ذلك ابن الدغنة أليب بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه يف داره، وال يستعلن . يفنت أبناءنا ونساءنا

بالصالة، وال القراءة يف غري داره، مث بدا أليب بكر، فابتىن مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه، 
ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء املشركني وأبناؤهم، يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجال 

أرسلوا إىل ابن الدغنة بكاء، ال ميلك دمعه حني يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من املشركني، ف
إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه يف داره، وإنه جاوز ذلك، فابتىن مسجدا : فقدم عليهم، فقالوا له

بفناء داره، وأعلن الصالة والقراءة، وقد خشينا أن يفنت أبناءنا ونساءنا، فأته، فإن أحب أن يقتصر على 
 يعلن ذلك، فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن خنفرك، أن يعبد ربه يف داره فعل، وإن أىب إال أن



قد علمت الذي : أبا بكر، فقال: فأتى ابن الدغنة: قالت عائشة. ولسنا مقرين أليب بكر االستعالن
عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترد إيل ذميت، فإين ال أحب أن تسمع العرب أين 

ورسول اهللا صلى اهللا . إين أرد لك جوارك، وأرضى جوار اهللا: ال أبو بكرق. أخفرت يف رجل عقدت له
قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة : (عليه وسلم يومئذ مبكة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ومها احلرتان، فهاجر من هاجر قبل املدينة حني ذكر ذلك رسول اهللا صلى اهللا ). ذات خنل بني البتني
، ورجع إىل املدينة بعض من كان هاجر إىل أرض احلبشة، وجتهز أبو بكر مهاجرا، فقال له عليه وسلم

هل ترجو ذلك : قال أبو بكر). على رسلك، فإين أرجو أن يؤذن يل: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فحبس أبو بكر نفسه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليصحبه، وعلف ). نعم: (بأيب أنت؟ قال

  .راحلتني كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر
 ]464[  

  .الدين:  باب- 5

حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أيب سلمة، عن أيب :  حدثنا حيىي بن بكري- 2176
  :هريرة رضي اهللا عنه

 هل ترك لدينه: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يؤتى بالرجل املتوىف، عليه الدين، فيسأل
فلما فتح اهللا ). صلوا على صاحبكم: (فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإال قال للمسلمني). فضال

أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم، فمن تويف من املؤمنني فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن : (عليه الفتوح، قال
  ).ترك ماال فلورثته

]2268 ،2269 ،4503 ،5056 ،6350 ،6364 ،6382[  



  

   كتاب الوكالة- 45

  .وكالة الشريك يف القسمة وغريها:  باب- 1 

  .وقد أشرك النيب صلى اهللا عليه وسلم عليا يف هديه، مث أمره بقسمتها
 ]2371 ،1630[  

حدثنا سفيان، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، :  حدثنا قبيصة- 2177
  :عن علي رضي اهللا عنه قال

  .ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أتصدق حبالل البدن اليت حنرت وجبلودها أمرين رسو
 ]1621[  

حدثنا الليث، عن يزيد، عن أيب اخلري، عن عقبة بن عامر رضي اهللا :  حدثنا عمرو بن خالد-  2178
  :عنه

 عليه  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، فذكره للنيب صلى اهللا
  ).ضح به أنت: (وسلم فقال

]2367 ،5227 ،5235[  
  هو ما أتى عليه احلول: الصغري من ولد املعز إذا قوي، وقيل) عتود (

  .إذا وكل املسلم حربيا يف دار احلرب، أو يف دار اإلسالم جاز:  باب- 2 

بن إبراهيم بن حدثين يوسف بن املاجشون، عن صاحل :  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال-  2179
  :عبد الرمحن بن عوف، عن أبيه، عن جده عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه قال

 كاتبت أمية بن خلف كتابا، بأن حيفظين يف صاغييت مبكة، وأحفظه يف صاغيته باملدينة، فلما ذكرت 
، فلما كان يف عبد عمرو: ال أعرف الرمحن، كاتبين بامسك الذي كان يف اجلاهلية، فكاتبته: الرمحن، قال

يوم بدر، خرجت إىل جبل ألحرزه حني نام الناس، فأبصره بالل، فخرج حىت وقف على جملس من 
أمية بن خلف، ال جنوت إن جنا أمية، فخرج معه فريق من األنصار يف آثارنا، فلما : األنصار، فقال

ان رجال ثقيال، فلما خشيت أن يلحقونا، خلفت هلم ابنه ألشغلهم فقتلوه، مث أبوا حىت يتبعونا، وك
ابرك فربك، فألقيت عليه نفسي ألمنعه، فتخللوه بالسيوف من حتيت حىت قتلوه، : أدركونا، قلت له

  .وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرمحن بن عوف يرينا ذلك األثر يف ظهر قدمه



]3753[  

  .الوكالة يف الصرف وامليزان:  باب- 3 

  .فوقد وكل عمر وابن عمر يف الصر
أخربنا مالك، عن عبد ايد بن سهيل بن عبد الرمحن بن :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2180

  :عوف، عن سعيد بن املسيب، عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة رضي اهللا عنهما
أكل متر : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعمل رجال على خيرب، فجاءهم بتمر جنيب، فقال

ال تفعل، بع اجلمع : (فقال. إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني، والصاعني بالثالثة: فقال). خيرب هكذا
  .وقال يف امليزان مثل ذلك). بالدراهم، مث ابتع بالدراهم جنيبا

 ]2089[  

إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة متوت، أو شيئا يفسد، ذبح وأصلح ما :  باب- 4 

  .خياف عليه الفساد

أنه مسع ابن كعب بن : أنبأنا عبيد اهللا، عن نافع: مسع املعتمر: سحاق بن إبراهيم حدثنا إ-  2181
  :مالك حيدث عن أبيه

 أنه كانت هلم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرا فذحبتها به، 
 صلى اهللا عليه وسلم من ال تأكلوا حىت أساأل النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو أرسل إىل النيب: فقال هلم

  .يسأله، وأنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذاك، أو أرسل، فأمره بأكلها
  .تابعه عبدة، عن عبيد اهللا. فيعجبين أا أمة، وأا ذحبت: قال عبيد اهللا

]5182 ،5183 ،5185 ،5186[  

  .وكالة الشاهد والغائب جائزة:  باب- 5 

  .أن يزكي عن أهله، الصغري والكبري: قهرمانه وهو غائب عنهوكتب عبد اهللا بن عمرو إىل 
حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا :  حدثنا أبو نعيم- 2182
  :عنه قال

فطلبوا سنه ). أعطوه: ( كان لرجل على النيب صلى اهللا عليه وسلم سن من اإلبل، فجاء يتقاضاه، فقال
وقال النيب صلى اهللا عليه . أوفيتين أوىف اهللا بك: فقال). أعطوه: ( إال سنا فوقها، فقالفلم جيدوا له

  ).إن خياركم أحسنكم قضاء: (وسلم



]2183 ،2260 ،2262 ،2263 ،2271 ،2465 ،2467[  
  

  .الوكالة يف قضاء الديون:  باب- 6 

با سلمة بن عبد مسعت أ: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل:  حدثنا سليمان بن حرب-  2183
  :الرمحن، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

 أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
يا رسول اهللا ال جند إال : قالوا). أعطوه سنا مثل سنه: (مث قال). دعوه، فإن لصاحب احلق مقاال: (وسلم

  ).أعطوه، فإن من خريكم أحسنكم قضاء: (فقالأمثل من سنه، 
 ]2182[  

  .إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز:  باب- 7 

: لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لوفد هوازن حني سألوه عن املغامن، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).نصييب لكم(

وزعم : عقيل، عن ابن شهاب قالحدثين : حدثين الليث قال:  حدثنا سعيد بن عفري قال- 2184
  :أن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة أخرباه: عروة

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام حني جاءه وفد هوازن مسلمني، فسألوه أن يرد إليهم أمواهلم 
أحب احلديث إيل أصدقه، فاختاروا إحدى : (وسبيهم، فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ). إما السيب وإما املال، وقد منت استأنيت م: ائفتنيالط
انتظرهم بضع عشرة ليلة حني قفل من الطائف، فلما تبني هلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري راد 

 عليه وسلم يف املسلمني، فإنا خنتار سبينا، فقام رسول اهللا صلى اهللا: إليهم إال إحدى الطائفتني، قالوا
أما بعد، فإن أخوانكم هؤالء قد جاؤونا تائبني، وإين قد رأيت أن : (فأثىن على اهللا مبا هو أهله، مث قال

أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حىت 
قد طيبنا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه : ال الناسفق). نعطيه إياه من أول ما يفيء اهللا علينا فليفعل

إنا ال ندري من أذن منكم يف ذلك ممن مل يأذن، : (وسلم هلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، مث رجعوا إىل رسول اهللا ). فارجعوا حىت يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم

  .أم قد طيبوا وأذنوا: صلى اهللا عليه وسلم فأخربوه
]2402 ،2444 ،2466 ،2963 ،4064 ،6755[  



إذا وكل رجل أن يعطي شيئا، ومل يبني كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه :  باب- 8 

  .الناس

حدثنا ابن جريج، عن عطاء بن أيب رباح وغريه، يزيد بعضهم :  حدثنا املكي بن إبراهيم- 2185
  :احد منهم، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قالعلى بعض، ومل يبلغه كلهم، رجل و

 كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فكنت على مجل ثفال، وإمنا هو يف آخر القوم، فمر يب 
إين على : قلت). ما لك: (جابر بن عبد اهللا، قال: قلت). من هذا: (النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك ). أعطينه: (نعم، قال: قلت). بأمعك قضي: (مجل ثفال، قال
بعينه، قد أخذته بأربعة : (بل هو لك يا رسول اهللا، قال: فقلت). بعينه: (املكان من أول القوم، قال
تزوجت : قلت). أين تريد: (فلما دنونا من املدينة أخذت أرحتل، قال). دنانري، ولك ظهره إىل املدينة

إن أيب تويف وترك بنات، فأردت أن : قلت). فهال جارية تالعبها وتالعبك: ( خال منها، قالامرأة قد
). يا بالل، اقضه وزده: (فلما قدمنا إىل املدينة قال). فذلك: (أنكح امرأة قد جربت، خال منها، قال

فلم يكن . عليه وسلمال تفارقين زيادة رسول اهللا صلى اهللا : فأعطاه أربعة دنانري وزاده قرياطا، قال جابر
  .القرياط يفارق جراب جابر بن عبد اهللا

 ]432[  

  .وكالة املرأة اإلمام يف النكاح:  باب- 9

  :أخربنا مالك، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد قال:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2186
.  لك من نفسييا رسول اهللا، إين قد وهبت:  جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت

  ).قد زوجناكها مبا معك من القرآن: (زوجنيها، قال: فقال رجل
]4741 ،4742 ،4799 ،4829 ،4833 ،4839 ،4842 ،4847 ،4854 ،

4855 ،5533 ،6981[  

إذا وكل رجال، فترك الوكيل شيئا فأجازه املوكل فهو جائز، وإن أقرضه :  باب- 10

  .إىل أجل مسمى جاز

حدثنا عوف، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة رضي :  اهليثم أبو عمرو وقال عثمان بن- 2187
  :اهللا عنه قال

 وكلين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبفظ زكاة رمضان، فأتاين آت، فجعل حيثو من الطعام، فأخذته 



ة إين حمتاج وعلي عيال ويل حاج: واهللا ألرفعنك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال: وقلت
يا أبا هريرة ما فعل أسريك : (فخليت عنه، فأصبحت فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: شديدة، قال
أما إنه قد : (يا رسول اهللا، شكا حاجة شديدة، وعياال فرمحته فخليت سبيله، قال: قلت: قال). البارحة

فرصدته، ). سيعودإنه : (فعرفت أنه سيعود، لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم). كذبك، وسيعود
دعين فإين : ألرفعنك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال: فجاء حيثو من الطعام، فأخذته فقلت

: حمتاج وعلي عيال، ال أعود، فرمحته فخليت سبيله، فأصبحت فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: دة وعياال، فرمحته فخليت سبيله، قاليا رسول اهللا شكا حاجة شدي: قلت). يا أباهريرة ما فعل أسريك(
ألرفعنك إىل رسول : فرصدته الثالثة، فجاء حيثو من الطعام، فأخذته فقلت). أما إنه كذبك، وسيعود(

دعين أعلمك كلمات ينفعك اهللا ا، قلت ما : اهللا، وهذا آخر ثالث مرات تزعم ال تعود، مث تعود، قال
حىت ختتم اآلية، . }اهللا ال إله إال هو احلي القيوم{: ية الكرسيإذا أويت إىل فراشك، فاقرأ آ: هو؟ قال

فإنك لن يزال عليك من اهللا حافظ، وال يقربنك شيطان حىت تصبح، فخليت سبيله فأصبحت، فقال يل 
يا رسول اهللا، زعم أنه يعلمين كلمات : قلت). ما فعل أسريك البارحة: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 إذا أويت إىل فراشك، فاقرأ آية الكرسي من : قال يل: قلت). ما هي: (ا فخليت سبيله، قالينفعين اهللا
لن يزال عليك من اهللا حافظ، وال يقربك : وقال يل. }اهللا ال إله إال هو احلي القيوم{: أوهلا حىت ختتم

ما إنه قد أ: ( فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم- وكانوا أحرص شيء على اخلري -شيطان حىت تصبح 
  ).ذاك شيطان: (ال، قال: قال). صدقك وهو كذوب، تعلم من ختاطب منذ ثالث ليال يا أبا هريرة

]3101 ،4723[  

  .إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود:  باب- 11

مسعت : حدثنا معاوية، هو ابن سالم، عن حيىي قال: حدثنا حيىي بن صاحل:  حدثنا إسحاق- 2188
  :أنه مسع أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال: لغافرعقبة بن عبد ا

). من أين هذا: ( جاء بالل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بتمر برين، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
كان عندنا متر ردي، فبعت منه صاعني بصاع، لنطعم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال النيب : قال بالل

أوه أوه، عني الربا عني الربا، ال تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع : (لم عند ذلكصلى اهللا عليه وس
  ).التمر ببيع آخر، مث اشتر به

  .الوكالة يف الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل باملعروف:  باب- 12

  :قال يف صدقة عمر رضي اهللا عنه: حدثنا سفيان، عن عمرو:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 2189



فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر، .  ليس على الويل جناح أن يأكل ويؤكل صديقا، غري متأثل ماال
  .يهدي لناس من أهل مكة، كان يرتل عليهم

  .الوكالة يف احلدود:  باب- 13

أخربنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا، عن زيد بن خالد وأيب :  حدثنا أبو الوليد- 2190
  عنهما،هريرة رضي اهللا 

  ).واغد يا أنيس إىل امرأة هذا، فإن اعترفت فارمجها: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
]2506 ،2549 ،2575 ،6258 ،6440 ،6443 ،6444 ،6446 ،6451 ،

6467 ،6770 ،6831 ،6832 ،6850[  
قبة بن أخربنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن أيب مليكة، عن ع:  حدثنا ابن سالم- 2191
  :احلارث قال

 جيء بالنعيمان، أو ابن النعيمان، شاربا، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كان بالبيت أن 
  .فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال واجلريد: يضربوه، قال

]6392 ،6393[  

  .الوكالة يف البدن وتعاهدها:  باب- 14 

 حدثين مالك، عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم، عن عمرة : حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا قال- 2192
  :قالت عائشة رضي اهللا عنها: بنت عبد الرمحن أا أخربته

 أنا فتلت قالئد هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي، مث قلدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 عليه وسلم شيء أحله اهللا له حىت حنر بيديه، مث بعث ا مع أيب، فلم حيرم على رسول اهللا صلى اهللا

  .اهلدي
 ]1609[  

قد مسعت ما : ضعه حيث أراك اهللا، وقال الوكيل: إذا قال الرجل لوكيله:  باب- 15 

  .قلت

أنه مسع أنس بن : قرأت على مالك، عن إسحاق بن عبد اهللا:  حدثين حيىي بن حيىي قال- 2193
  :مالك رضي اهللا عنه يقوب

ر األنصار باملدينة ماال، وكان أحب أمواله إليه بريحاء، وكانت مستقبلة املسجد،  كان أبو طلحة أكث



لن تنالوا الرب {: وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت
إن اهللا يا رسول اهللا، : قام أبو طلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال. }حىت تنفقوا مما حتبون
وإن أحب أموايل إيل بريحاء، وإا صدقة . }لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون{: تعاىل يقول يف كتابه

بخ، ذلك مال رائح، ذلك : (هللا، أرجو برها وذخرها عند اهللا، فضعها يا رسول اهللا حيث شئت، فقال
أفعل يا رسول اهللا، فقسمها أبو : الق). مال رائح، قد مسعت ما قلت فيها، وأرى أن جتعلها يف األقربني

  .طلحة يف أقاربه وبين عمه
  ).رابح: (قال روح، عن مالك. تابعه إمساعيل، عن مالك

 ]1392[  

  .وكالة األمني يف اخلزانة وحنوها:  باب- 16 

حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد اهللا، عن أيب بردة، عن أيب :  حدثنا حممد بن العالء- 2194
  :اهللا عنهموسى رضي 

 ما أمر به -الذي يعطي :  ورمبا قال- اخلازن األمني، الذي ينفق : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).كامال موفرا، طيب نفسه، إىل الذي أمر به أحد املتصدقني

 ]1371[  



  

   كتاب املزارعة- 46

  .فضل الزرع والغرس إذا أكل منه:  باب- 1 

: الواقعة/} لو نشاء جلعلناه حطاما. أأنتم تزرعونه أم حنن الزارعون. رثونأفرأيتم ما حت{: وقوله تعاىل
63 - 65./  

حدثنا أبو : وحدثين عبد الرمحن بن املبارك) ح(حدثنا أبو عوانة :  حدثنا قتيبة بن سعيد- 2195
  :عوانة، عن قتادة، عن أنس رضي اهللا عنه قال

 يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه طري، أو ما من مسلم: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).إنسان، أو يمة، إال كان له به صدقة

  حدثنا أنس، عن النيب صلى اهللا: حدثنا قتادة: حدثنا أبان: وقال لنا مسلم
  .عليه وسلم

]5666[  

  .ما حيذر من عواقب االشتغال بآلة الزرع، أو جماوزة احلد الذي أمر به:  باب- 2

حدثنا حممد ابن زياد األهلاين، : حدثنا عبد اهللا بن سامل احلمصي: عبد اهللا بن يوسف حدثنا -  2196
  :عن أيب أمامة الباهلي قال

ال يدخل هذا بيت : (مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول:  ورأى سكة وشيئا من آلة احلرث، فقال
  ).قوم إال أدخله اهللا الذل

  .اقتناء الكلب للحرث:  باب- 3

حدثنا هشام، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة : حدثنا معاذ بن فضالة - 2197
  :رضي اهللا عنه قال

من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قرياط، إال كلب : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).حرث أو ماشية

إال كلب غنم أو حرث أو : (هللا عليه وسلمقال ابن سريين وأبو صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى ا
  ).صيد

  ).كلب صيد أو ماشية: (وقال أبو حازم، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



]3146[  
: أن السائب بن يزيد حدثه: أخربنا مالك، عن يزيد بن خصيفة:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2198

  :وءة، وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يقولأنه مسع سفيان بن أيب زهري، رجال من أزد شن
من اقتىن كلبا، ال يغين عنه زرعا وال ضرعا نقص كل : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

إي ورب هذا : أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: قلت). يوم من عمله قرياط
  .املسجد

]3147[  

  .ال البقر للحراثةاستعم:  باب- 4

مسعت أبا سلمة، عن أيب هريرة : حدثنا شعبة، عن سعد: حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- 2199
  رضي اهللا عنه،

مل أخلق هلذا، : بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه، فقالت: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
من : ، وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال الذئبآمنت به أنا وأبو بكر وعمر: خلقت للحراثة، قال

وما مها يومئذ : قال أبو سلمة). هلا يوم السبع، يوم ال راعي هلا غريي، قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر
  .يف القوم

]3284 ،3463 ،3487[  

  .اكفين مؤونة النخل أو غريه، وتشركين يف الثمر: إذا قال:  باب- 5

حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي : أخربنا شعيب: ن نافع حدثنا احلكم ب-  2200
  :اهللا عنه قال

تكفوننا : فقالوا). ال: (اقسم بيننا وبني إخواننا النخيل، قال:  قالت األنصار للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  .مسعنا وأطعنا: املؤونة، ونشرككم يف الثمرة، قالوا

]2570 ،3571[  

  .لشجر والنخلقطع ا:  باب- 6

  ]418. [ أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالنخل فقطع: وقال أنس
  حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه،:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 2201

  :أنه حرق خنل بين النضري وقطع، وهي البويرة، وهلا يقول حسان:  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



  بالبويرة مستطري*  لؤي حريق وهان على سراة بين
]2858 ،3807 ،3808 ،4602[  

أخربنا حيىي بن سعيد، عن حنظلة بن قيس : أخربنا عبد اهللا:  حدثنا حممد بن مقاتل- 2202
  :مسع رافع بن خديج قال: األنصاري

ب فمما يصا:  كنا أكثر أهل املدينة مزدرعا، كنا نكري األرض بالناحية منها مسمى لسيد األرض، قال
  .ذلك وتسلم األرض، ومما يصاب األرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ

]2207 ،2214 ،2218 ،2220 ،2573 ،3789[  

  .املزارعة بالشطر وحنوه:  باب-7

ما باملدينة أهل بيت هجرة، إال يزرعون على الثلث والربع، : وقال قيس بن مسلم، عن أيب جعفر قال
وسعد بن مالك، وعبد اهللا بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أيب وزارع علي، 

  .بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سريين
كنت أشارك عبد الرمحن بن يزيد يف الزرع، وعامل عمر الناس على إن : وقال عبد الرمحن بن األسود

  .م كذاجاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فله
ورأى ذلك . البأس أن تكون األرض ألحدمها، فينفقان مجيعا، فما خرج فهو بينهما: وقال احلسن
وقال إبراهيم وابن سريين وعطاء واحلكم . البأس أن جيتىن القطن على النصف: وقال احلسن. الزهري

س أن تكون املاشية البأ: وقال معمر. البأس أن يعطي الثوب بالثلث أو بالربع وحنوه: والزهري وقتادة
  .على الثلث والربع إىل أجل مسمى

أن عبد اهللا بن : حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد اهللا، عن نافع:  حدثنا إبراهيم بن املنذر- 2203
  :عمر رضي اهللا عنهما أخربه

ة  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عامل خيرب بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائ
وسق، مثانون وسق متر وعشرون وسق شعري، فقسم عمر خيرب، فخري أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أن يقطع هلن من املاء واألرض، أو ميضي هلن، فمنهن من اختار األرض ومنهن من اختار الوسق، 

  .وكانت عائشة اختارت األرض
 ]2165[  

  .إذا مل يشترط السنني يف املزارعة:  باب- 8

حدثين نافع، عن ابن عمر رضي اهللا : حدثنا حيىي بن سعيد، عن عبيد اهللا:  حدثنا مسدد- 2204



  :عنهما قال
  . عامل النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرب بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع

 ]2165[  
  :قلت لطاوس: عن عمرو: حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 2205

أي عمرو، إين أعطيهم : يزعمون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عنه؟ قال لو تركت املخابرة، فإم 
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ينه -  يعين ابن عباس رضي اهللا عنهما -وأغنيهم، وإن أعلمهم أخربين 

  ).أن مينح أحدكم أخاه، خري له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما: (عنه، ولكن قال
]2217 ،2491[  

  .املزارعة مع اليهود: ب با- 9

أخربنا عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا : أخربنا عبد اهللا:  حدثنا ابن مقاتل- 2206
  :عنهما

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطى خيرب اليهود، على أن يعملوها ويزرعوها، وهلم شطر ما خرج 
  .منها
 ]2165[  

  .املزارعةما يكره من الشروط يف :  باب- 10 

مسع حنظلة الزرقي، عن رافع رضي : أخربنا ابن عيينة، عن حيىي:  حدثنا صدقة بن الفضل- 2207
  :اهللا عنه قال

هذه القطعة يل وهذه لك، فرمبا :  كنا أكثر أهل املدينة حقال، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول
  .أخرجت ذه ومل خترج ذه، فنهاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ]2202[  

  .إذا زرع مبال قوم بغري إذم، وكان يف ذلك صالح هلم:  باب- 11

حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد اهللا : حدثنا أبو ضمرة:  حدثنا إبراهيم بن املنذر- 2208
  بن عمر رضي اهللا عنهما،

ر يف جبل، بينما ثالثة نفر ميشون أخذهم املطر فأووا إىل غا: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
انظروا أعماال : فاحنطت على فم غارهم صخرة من اجلبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض



اللهم إنه كان يل والدان شيخان : عملتموها صاحلة هللا، فادعوا اهللا ا لعله يفرجها عنكم، قال أحدهم
ي أسقيهما قبل كبريان، ويل صبية صغار، كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالد

بين، وإين استأخرت ذات يوم، فلم آت حىت أمسيت، فوجدما ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فقمت 
عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما، وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاغون عند قدمي حىت طلع 

، ففرج اهللا فرأوا الفجر، فإن كنت تعلم أين فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء
اللهم إا كانت يل بنت عم، أحببتها كأشد ما حيب الرجال النساء، فطلبت منها : وقال اآلخر. السماء

يا عبد اهللا اتق اهللا وال : فأبت حىت أتيتها مبائة دينار، فبغيت حىت مجعتها، فلما وقعت بني رجليها قالت
وقال . علته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، ففرجتفتح اخلامت إال حبقه، فقمت، فإن كنت تعلم أين ف

أعطين حقي، فعرضت عليه فرغب : اللهم إين استأجرت أجريا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: الثالث
اذهب إىل ذلك البقر : اتق اهللا، فقلت: عنه، فلم أزل أزرعه حىت مجعت منه بقرا وراعيها، فجاءين فقال

إين ال أستهزئ بك فخذ، فأخذه، فإن كنت تعلم :  تستهزئ يب، فقلتاتق اهللا وال: ورعاا فخذ، فقال
  ).أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج ما بقي ففرج اهللا

  .فسعيت: عن نافع: وقال ابن عقبة: قال أبو عبد اهللا
 ]2102[  

أوقاف النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأرض اخلراج، ومزارعتهم :  باب- 12 

  .ومعاملتهم

. [ فتصدق به). تصدق بأصله ال يباع، ولكن ينفق مثره: ( صلى اهللا عليه وسلم لعمروقال النيب
2613[  
  :أخربنا عبد الرمحن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال:  حدثنا صدقة- 2209

لوال آخر املسلمني، ما فتحت قرية إال قسمتها بني أهلها كما قسم النيب صلى :  قال عمر رضي اهللا عنه
  . عليه وسلم خيرباهللا
]2957 ،3994 ،3995[  

  .من أحيا أرضا مواتا:  باب- 13

  .ورأى ذلك علي يف أرض اخلراب بالكوفة موات
من أحيا أرضا ميتة فهي له، ويروى عن عمر وابن عوف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، : وقال عمر



  ).يف غري حق مسلم، وليس لعرق ظامل فيه حق: (وقال
  .بر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمويروى فيه عن جا

حدثنا الليث، عن عبيد اهللا بن أيب جعفر، عن حممد بن عبد الرمحن، :  حدثنا حيىي بن بكري-  2210
  :عن عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها
  ).من أعمر أرضا ليست ألحد فهو أحق: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  . يف خالفتهقضى به عمر رضي اهللا عنه: قال عروة
حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن موسى بن عقبة، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر، :  حدثنا قتيبة-  2211

  :عن أبيه رضي اهللا عنه
إنك :  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أري وهو يف معرسه من ذي احلليفة يف بطن الوادي، فقيل له

  .ببطحاء مباركة
ملناخ الذي كان عبد اهللا ينيخ به، يتحرى معرس رسول اهللا صلى اهللا وقد أناخ بنا سامل با: فقال موسى

  .عليه وسلم، وهو أسفل من املسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبني الطريق وسط من ذلك
 ]1462[  

حدثين حيىي، عن : أخربنا شعيب بن إسحاق، عن األوزاعي قال:  حدثنا إسحاق بن إبراهيم- 2212
  عمر رضي اهللا عنه،عكرمة، عن ابن عباس، عن 

 أن صل يف هذا الوادي - وهو بالعقيق -الليلة أتاين آت من ريب : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).عمرة يف حجة: املبارك، وقل

 ]1461[  

أقرك ما أقرك اهللا، ومل يذكر أجال معلوما، فهما : إذا قال رب األرض:  باب- 14 

  .على تراضيهما

أخربنا نافع، عن ابن عمر : حدثنا موسى: حدثنا فضيل بن سليمان: ن املقدام حدثنا أمحد ب- 2213
: أخربنا ابن جريج قال: وقال عبد الرزاق. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنهما قال

  :حدثين موسى ابن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر
 من أرض احلجاز، وكان رسول اهللا صلى  أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما أجلى اليهود والنصارى

اهللا عليه وسلم، ملا ظهر على خيرب، أراد إخراج اليهود منها، وكانت األرض حني ظهر عليها هللا 
ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم وللمسلمني، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول اهللا صلى اهللا 



: هلم نصف الثمر، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعليه وسلم ليقرهم ا أن يكفوا عملها، و
  .فقروا ا حىت أجالهم عمر إىل تيماء وأرحياء). نقركم ا على ذلك ما شئنا(
]2983[  
  

ما كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا يف :  باب- 15 

  .الزراعة والثمرة

أخربنا األوزاعي، عن أيب النجاشي، موىل رافع بن : اهللاأخربنا عبد :  حدثنا حممد بن مقاتل- 2214
  :قال ظهري: مسعت رافع بن خديج بن رافع، عن عمه ظهري بن رافع: خديج

ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه :  لقد انا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، قلت
: قلت). ما تصنعون مبحاقلكم: ( عليه وسلم، قالدعاين رسول اهللا صلى اهللا: وسلم فهو حق، قال

ال تفعلوا، ازرعوها، أو أزرعوها، أو : (نؤاجرها على الربع، وعلى األوسق من التمر والشعري، قال
  .مسعا وطاعة: قلت: قال رافع). أمسكوها

 ]2202[  
  :ه قالأخربنا األوزاعي، عن عطاء، عن جابر رضي اهللا عن:  حدثنا عبيد اهللا بن موسى- 2215

من كانت له أرض فليزرعها، : ( كانوا يزرعوا بالثلث والربع والنصف، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).أو ليمنحها، فإن مل يفعل فليمسك أرضه

]2489[  
حدثنا معاوية، عن حيىي، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي :  وقال الربيع بن نافع أبو توبة- 2216
  :اهللا عنه قال

من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أىب فليمسك : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ).أرضه

يزرع، قال ابن عباس : فقال: ذكرته لطاوس: حدثنا سفيان، عن عمرو قال:  حدثنا قبيصة- 2217
  :رضي اهللا عنهما

حدكم أخاه خري له من أن يأخذ شيئا أن مينح أ: ( إن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ينه عنه، ولكن قال
  ).معلوما
 ]2205[  



  :حدثنا محاد، عن أيوب، عن نافع:  حدثنا سليمان بن حرب-  2218/2219
 أن ابن عمر رضي اهللا عنهما كان يكري مزارعه، على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن : جمث حدث عن رافع بن خدي. وعثمان، وصدرا من إمارة معاوية
ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن : كراء املزارع، فذهب ابن عمر إىل رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال

قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : كراء املزارع، فقال ابن عمر
  .وسلم مبا على األربعاء، وبشيء من التنب

  
أن عبد اهللا : أخربين سامل: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب:  حدثنا حيىي بن بكري-) 2219(

  :بن عمر رضي اهللا عنهما قال
 كنت أعلم يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن األرض تكرى، مث خشي عبد اهللا أن يكون النيب صلى 

  .مه، فترك كراء األرضاهللا عليه وسلم قد أحدث يف ذلك شيئا مل يكن يعل
 ]2202[  
  

  .كراء األرض بالذهب والفضة:  باب- 16 

  .أن تستأجروا األرض البيضاء، من السنة إىل السنة: إن أمثل ما أنتم صانعون: وقال ابن عباس
حدثنا الليث، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن، عن حنظلة بن قيس، :  حدثنا عمرو بن خالد- 2220

  :حدثين عماي: لعن رافع بن خديج قا
 أم كانوا يكرون األرض على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم مبا ينبت على األربعاء، أو شيء يستثنيه 

فكيف هي بالدينار والدراهم؟ : صاحب األرض، فنهى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع
 الذي ي عن ذلك، ما لو نظر فيه ذوو وكان: وقال الليث. ليس ا بأس بالدينار والدرهم: فقال رافع

  .الفهم باحلالل واحلرام مل جييزوه، ملا فيه من املخاطرة
 ]2202[  

حدثنا أبو : وحدثنا عبد اهللا ابن حممد. حدثنا هالل: حدثنا فليح:  حدثنا حممد بن سنان- 2221
  : عنهحدثنا فليح، عن هالل بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة رضي اهللا: عامر

أن رجال من أهل اجلنة : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يوما حيدث، وعنده رجل من أهل البادية
فبذر، فبادر : بلى، ولكين أحب أن أزرع، قال: ألست فيما شئت؟ قال: استأذن ربه يف الزرع، فقال له



ك يا ابن آدم، فإنه ال يشبعك دون: الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال اجلبال، فيقول اهللا
واهللا ال جتده إال قرشيا أو أنصاريا، فإم أصحاب زرع، وأما حنن فلسنا : فقال األعرايب). شيء

  بأصحاب زرع، فضحك
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

]7081[  

  .ما جاء يف الغرس:  باب- 17

ن سعد رضي اهللا عنه أنه حدثنا يعقوب، عن أيب حازم، عن سهل ب:  حدثنا قتيبة بن سعيد-  2222
  :قال

 إنا كنا نفرح بيوم اجلمعة، كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول سلق لنا، كنا نغرسه يف أربعائنا، فتجعله 
 ليس فيه شحم، وال ودك، فإذا صلينا - ال أعلم إال أنه قال -يف قدر هلا، فتجعل فيه حبات من شعري 

 اجلمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى وال نقيل إال بعد اجلمعة زرناها فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم
  .اجلمعة
 ]896[  

حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن األعرج، عن أيب :  حدثنا موسى بن إمساعيل-  2223
  :هريرة رضي اهللا عنه قال

حيدثون مثل ما للمهاجرين واألنصار ال : إن أبا هريرة يكثر احلديث، واهللا املوعد، ويقولون:  يقولون
أحاديثه؟ وإن أخويت من املهاجرين كان يشغلهم الصفق باألسواق، وإن إخويت من األنصار كان يشغلهم 
عمل أمواهلم، وكنت امرأ مسكينا، ألزم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ملء بطين، فأحضر حني 

بسط أحد منكم ثوبه حىت أقضي لن ي: (يغيبون، وأعي حني ينسون، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يوما
فبسطت منرة ليس علي ثوب غريها، حىت ). مقاليت هذه، مث جيمعه إىل صدره فينسى من مقاليت شيئا أبدا

قضى النيب صلى اهللا عليه وسلم مقالته، مث مجعتها إىل صدري، فوالذي بعثه باحلق، ما نسيت من مقالته 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا {: اهللا، ما حدثتكم شيئا أبداتلك إىل يومي هذا، واهللا لوال آيتان يف كتاب 

  .} الرحيم- إىل قوله -من البينات 
 ]118[  



  

  )الشرب( كتاب املساقاة - 47

  .يف الشرب:  باب- 1 

  /.30: األنبياء/} وجعلنا من املاء كل شيء حي أفال يؤمنون{: وقول اهللا تعاىل
لو نشاء جعلناه . أأنتم أنزلتموه من املزن أم حنن املرتلون. نأفرأيتم املاء الذي تشربو{: وقوله جل ذكره

  .السحاب: املر، املزن: األجاج/. 70 - 68: الواقعة/} أجاجا فلوال تشكرون

يف الشرب، ومن رأى صدقة املاء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو :  باب- 2

  .غري مقسوم

  ). يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدالء املسلمنيمن: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال عثمان
  .فاشتراها عثمان رضي اهللا عنه

حدثين أبو حازم، عن سهل بن سعد رضي : حدثنا أبو غسان قال:  حدثنا سعيد بن أيب مرمي- 2224
  :اهللا عنه قال

خ عن يساره،  أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن ميينه غالم أصغر القوم، واألشيا
ما كنت ألوثر بفضلي منك أحدا يا رسول اهللا، : قال). يا غالم، أتأذن يل أن أعطيه األشياخ: (فقال

  .فأعطاه إياه
]2237 ،2319 ،2462 ،2464 ،5297[  

  حدثين أنس: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 2225
  :ابن مالك رضي اهللا عنه

لى اهللا عليه وسلم شاة داجن، وهي يف دار أنس بن مالك، وشيب لبنها مباء  أا حلبت لرسول اهللا ص
من البئر اليت يف دار أنس، فأعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القدح فشرب منه، حىت إذا نزع 

أعط أبا : القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر، وعن ميينه أعرايب، فقال عمر، وخاف أن يعطيه األعرايب
  ).األمين فاألمين: (ا رسول اهللا عندك، فأعطاه األعرايب الذي على ميينه، مث قالبكر ي
]2432 ،5289 ،5296[  



إن صاحب املاء أحق باملاء حىت يروى، لقول النيب صلى اهللا عليه : من قال:  باب- 3

  ).ال مينع فضل املاء: (وسلم

لزناد، عن األعرج، عن أيب أخربنا مالك، عن أيب ا:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2226/2227
  :هريرة رضي اهللا عنه

  ).ال مينع فضل املاء ليمنع به الكأل: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن املسيب وأيب :  حدثنا حيىي بن بكري-) 2227 (

  :سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
  ).ال متنعوا فضل املاء لتمنعوا به فضل الكأل: ( عليه وسلم قال أن رسول اهللا صلى اهللا

]6561[  

  .من حفر بئرا يف ملكه مل يضمن:  باب- 4 

أخربنا عبيد اهللا، عن إسرائيل، عن أيب حصني، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة :  حدثنا حممود- 2228
  :رضي اهللا عنه قال

  ).ن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، ويف الركاز اخلمساملعد: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ]1428[  

  .اخلصومة يف البئر والقضاء فيها:  باب- 5 

   حدثنا عبدان، عن أيب محزة، عن األعمش، عن شقيق، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه،- 2229
 عليها فاجر، لقي اهللا من حلف على ميني يقتطع ا مال امرئ، هو: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

اآلية، فجاء . }إن الذين يشترون بعهد اهللا وأميام مثنا قليال{: فأنزل اهللا تعاىل). وهو عليه غضبان
ما حدثكم أبو عبد الرمحن؟ يف أنزلت هذه اآلية، كانت يل بئر يف أرض ابن عم يل، : األشعث فقال

يا رسول اهللا، إذا حيلف، فذكر النيب : قلت). فيمينه: (ما يل شهود، قال: قلت). شهودك: (فقال يل
  .صلى اهللا عليه وسلم هذا احلديث، فأنزل اهللا ذلك تصديقا له

]2285 ،2380 ،2523 ،2525 ،2528 ،2531 ،4275 ،6283 ،6299 ،
6761 ،7007[  

  .إمث من منع ابن السبيل من املاء:  باب- 6

مسعت أبا صاحل : ياد، عن األعمش قالحدثنا عبد الواحد بن ز:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 2230



  :مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول: يقول
: ثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ا، فإن أعطاه رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما ال يبايعه إال لدني
واهللا الذي ال إله غريه، لقد : منها رضي وإن مل يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال

إن الذين يشترون بعهد اهللا وأميام مثنا {: مث قرأ هذه اآلية). أعطيت ا كذا وكذا، فصدقه رجل
  .}قليال
]2240 ،2527 ،6786 ،7008[  

  .سكر األار:  باب- 7

حدثين ابن شهاب، عن عروة، عن عبد اهللا : حدثنا الليث قال:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2231
  :بن الزبري رضي اهللا عنهما أنه حدثه

 أن رجال من األنصار، خاصم الزبري عند النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شراج احلرة، اليت يسقون ا 
ختصما عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول سرح املاء مير، فأىب عليه، فا: النخل، فقال األنصاري

أن : فغضب األنصاري فقال). اسق يا زبري، مث أرسل املاء إىل جارك: (اهللا صلى اهللا عليه وسلم للزبري
اسق يا زبري، مث احبس املاء حىت : (كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث قال

فال وربك ال يؤمنون حىت {: واهللا إين ألحسب هذه اآلية نزلت يف ذلك: الزبريفقال ). يرجع إىل اجلدر
  .}حيكموك فيما شجر بينهم

]2232 ،2233 ،2561 ،4309[  
  

  .شرب األعلى قبل األسفل:  باب- 8 

  :أخربنا معمر، عن الزهري، عن عروة قال: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا عبدان- 2232
فقال ). يا زبري، اسق مث أرسل: ( فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم خاصم الزبري رجل من األنصار،

: فقال الزبري). اسق يا زبري، مث يبلغ املاء اجلدر، مث أمسك: (إنه ابن عمتك، فقال عليه السالم: األنصاري
  .}فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم{: فأحسب هذه اآلية نزلت يف ذلك

 ]2231[  



  .شرب األعلى إىل الكعبني:  باب- 9 

  حدثين: أخربين ابن جريج قال: أخربنا خملد قال:  حدثنا حممد- 2233
  :ابن شهاب، عن عروة بن الزبري أنه حدثه

 أن رجال من األنصار خاصم الزبري يف شراج من احلرة، يسقي ا النخل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
آن كان ابن عمتك؟ : فقال األنصاري).  مث أرسل إىل جارك- فأمره باملعروف -اسق يا زبري : (وسلم

). اسق مث احبس، حىت يرجع املاء إىل اجلدر: (فتلون وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث قال
فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك {: واهللا إن هذه اآلية أنزلت يف ذلك: واستوعى له حقه، فقال الزبري

اسق، : (فقدرت األنصار والناس قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: يل ابن شهابقال . }فيما شجر بينهم
  .وكان ذلك إىل الكعبني). مث احبس حىت يرجع إىل اجلدر

 ]2231[  

  .فضل سقي املاء:  باب- 10 

أخربنا مالك، عن مسي، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة رضي اهللا :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2234
  :عنه

بينا رجل ميشي، فاشتد عليه العطش، فرتل بئرا فشرب منها، : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أن رسول 
لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ يب، فمأل خفه : مث خرج فإذا هو بكلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال
 لنا يف البهائم يا رسول اهللا، وإن: قالوا). مث أمسكه بفيه، مث رقي فسقى الكلب، فشكر اهللا له فغفر له

  ).يف كل كبد رطبة أجر: (أجرا؟ قال
  .تابعه محاد بن سلمة، والربيع بن مسلم، عن حممد بن زياد

 ]171[  
حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أيب مليكة، عن أمساء بنت أيب بكر رضي :  حدثنا ابن أيب مرمي- 2235
  :اهللا عنهما

أي رب وأنا : دنت مين النار، حىت قلت: ( فقال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى صالة الكسوف،
حبستها حىت ماتت : ما شأن هذه؟ قالوا:  ختدشها هرة، قال- حسبت أنه قال - معهم، فإذا امرأة 

  ).جوعا
 ]712[  

  :حدثين مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا إمساعيل قال- 2236



عذبت امرأة يف هرة حبستها حىت ماتت جوعا، فدخلت فيها : (م قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
ال أنت أطعمتها وال سقيتها حني حبستها، وال أنت أرسلتها فأكلت من : (فقال واهللا أعلم: قال). النار

  ).خشاش األرض
]3140 ،3295[  

  .من رأى أن صاحب احلوض والقربة أحق مبائه:  باب- 11

  :بد العزيز، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قالحدثنا ع:  حدثنا قتيبة- 2237
 أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقدح فشرب، وعن ميينه غالم هو أحدث القوم، واألشياخ عن 

ما كنت ألوثر بنصييب منك أحدا يا رسول : فقال). يا غالم، أتأذن يل أن أعطي األشياخ: (يساره، قال
  .اهللا، فأعطاه إياه

 ]2224[  
مسعت أبا هريرة رضي : حدثنا شعبة، عن حممد بن زياد: حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- 2238
  اهللا عنه،

والذي نفسي بيده، ألذودن رجاال عن حوضي، كما تذاد الغريبة : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).من اإلبل عن احلوض

أخربنا معمر، عن أيوب وكثري بن كثري، يزيد : الرزاقأخربنا عبد :  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 2239
  :قال ابن عباس رضي اهللا عنهما: أحدمها على اآلخر، عن سعيد بن جبري قال

لو مل تغرف من املاء :  أو قال-يرحم اهللا أم إمساعيل، لو تركت زمزم : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
نعم، ولكن ال حق لكم يف : تأذنني أن نرتل عندك؟ قالتأ: وأقبل جرهم، فقالوا).  لكانت عينا معينا-

  .نعم: املاء، قالوا
]3183 - 3185[  

حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أيب صاحل السمان، عن أيب هريرة :  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 2240
  رضي اهللا عنه،

رجل حلف على : نظر إليهمثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ي: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
سلعة لقد أعطى ا أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على ميني كاذبة بعد العصر ليقتطع ا مال 

  ).اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما مل تعمل يداك: رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول اهللا
  .بلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلممسع أبا صاحل، ي: حدثنا سفيان غري مرة، عن عمرو: قال علي



 ]2230[  

  .ال محى إال هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 12 

حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن :  حدثنا حيىي بن بكري- 2241
  :أن الصعب بن جثامة قال: عتبة، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

بلغنا أن النيب صلى اهللا عليه : وقال). ال محى إال هللا ولرسوله: (صلى اهللا عليه وسلم قال إن رسول اهللا 
  .وسلم محى النقيع، وأن عمر محى الشرف والربذة

]2850[  
  

  .شرب الناس وسقي الدواب من األار:  باب- 13 

صاحل السمان، أخربنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أيب :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2242
  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

فأما الذي : اخليل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
له أجر، فرجل ربطها يف سبيل اهللا، فأطال ا يف مرج أو روضة، فما أصابت يف طيلها ذلك من املرج أو 

قطع طيلها، فاستنت شرفا أو شرفني، كانت آثارها وأرواثها الروضة كانت له حسنات، ولو أنه ان
. حسنات له، ولو أا مرت بنهر فشربت منه، ومل يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر

ورجل ربطها . ورجل ربطها تغنيا وتعففا، مث مل ينس حق اهللا يف رقاا، وال ظهروها، فهي لذلك ستر
وسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ). سالم، فهي على ذلك وزرفخرا ورياء ونواء ألهل اإل

. فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره{: ما أنزل علي فيها شيء إال هذه اآلية اجلامعة الفاذة: (احلمر، فقال
  ).}ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

]2705 ،3446 ،4678 ،4679 ،6923[  
بيعة بن أيب عبد الرمحن، عن يزيد موىل املنبعث، عن حدثنا مالك، عن ر:  حدثنا إمساعيل-  2243

  :زيد بن خالد رضي اهللا عنه قال
اعرف عفاصها ووكاءها، مث : ( جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال

هي لك أو ألخيك أو : (فضالة الغنم؟ قال: قال). عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإال فشأنك ا
ما لك وهلا، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد املاء وتأكل الشجر حىت : (فضالة اإلبل؟ قال: قال). ذئبلل

  ).يلقاها را



 ]91[  

  .بيع احلطب والكأل:  باب- 14

حدثنا وهيب، عن هشام، عن أبيه، عن الزبري بن العوام رضي اهللا :  حدثنا معلى بن أسد- 2244
  عنه،

ألن يأخذ أحدكم أحبال، فيأخذ حزمة من حطب، فيبيع، فيكف : (قال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ).اهللا به وجهه، خري من أن يسأل الناس، أعطي أم منع

 ]1402[  
حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أيب عبيد، موىل عبد :  حدثنا حيىي بن بكري- 2245

  :أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول: الرمحن بن عوف
ألن حيتطب أحدكم حزمة على ظهره، خري له من أن يسأل أحدا : (ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا

  ).فيعطيه أو مينعه
 ]1401[  

أخربين ابن شهاب، : أن ابن جريح أخربهم قال: أخربنا هشام:  حدثنا إبراهيم بن موسى- 2246
  :الب رضي اهللا عنهم أنه قالعن علي بن حسني بن علي، عن أبيه حسني بن علي، عن علي بن أيب ط
وأعطاين رسول اهللا صلى اهللا :  أصبت شارفا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مغنم يوم بدر، قال

عليه وسلم شارفا أخرى، فأخنتهما يوما عند باب رجل من األنصار، وأنا أريد أن أمحل عليهما إذخرا 
لى وليمة فاطمة، ومحزة بن عبد املطلب يشرب يف ألبيعه، ومعي صائغ من بين قينقاع، فأستعني به ع

فثار إليهما محزة بالسيف، فجب أسنمتهما وبقر . أال يا محز للشرف النواء: ذلك البيت معه قينة، فقالت
. قد جب أسنمتهما فذهب ا: ومن السنام؟ قال: قلت البن شهاب. خواصرمها، مث أخذ من أكبادمها

فنظرت إىل منظر أفظعين، فأتيت نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  عنهقال علي رضي اهللا: قال ابن شهاب
وعنده زيد بن حارثة، فأخربته اخلرب، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على محزة، فتغيظ عليه، 

فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقهقر حىت . هل أنتم إال عبيد آلبائي: فرفع محزة بصره وقال
  .ك قبل حترمي اخلمرخرج عنهم، وذل

 ]1983[  

  .القطائع:  باب- 15 

مسعت أنسا رضي اهللا عنه : حدثنا محاد، عن حيىي بن سعيد قال:  حدثنا سليمان بن حرب- 2247



  :قال
حىت تقطع إلخواننا من املهاجرين :  أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت األنصار

  ).سترون بعدي أثرة، فاصربوا حىت تلقوين (:مثل الذي تقطع لنا، قال
]2248 ،2992 ،3583[  

  .كتابة القطائع:  باب- 16 

  : وقال الليث، عن حيىي بن سعيد، عن أنس رضي اهللا عنه- 2248
يا رسول اهللا، إن فعلت، فاكتب :  دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم األنصار ليقطع هلم بالبحرين، فقالوا

إنكم سترون بعدي : (ثلها، فلم يكن ذلك عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالإلخواننا من قريش مب
  ).أثرة، فاصربوا حىت تلقوين

 ]2247[  

  .حلب اإلبل على املاء:  باب- 17 

حدثين أيب، عن هالل بن علي، عن عبد : حدثنا حممد بن فليح قال:  حدثنا إبراهيم بن املنذر-  2249
  ريرة رضي اهللا عنه،الرمحن بن أيب عمرة، عن أيب ه

  ).من حق اإلبل أن حتلب على املاء: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 ]1337[  

  .الرجل يكون له ممر أو شرب يف حائط أو يف خنل:  باب- 18 

فللبائع املمر والسقي حىت ). من باع خنال بعد أن تؤبر فثمرا للبائع: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ك رب العريةيرفع، وكذل
حدثين ابن شهاب، عن سامل بن عبد اهللا، عن أبيه : حدثنا الليث:  أخربنا عبد اهللا بن يوسف- 2250

  :رضي اهللا عنه قال
من ابتاع خنال بعد أن تؤبر فثمرا للبائع إال أن يشترط : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ).لذي باعه إال أن يشترط املبتاعاملبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله ل
  .يف العبد: وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر

 ]2090[  
حدثنا سفيان، عن حيىي بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد :  حدثنا حممد بن يوسف- 2251



  :بن ثابت رضي اهللا عنهم قال
  .را رخص النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تباع العرايا خبرصها مت

 ]2063[  
مسع جابر بن عبد اهللا : حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء:  حدثنا عبد اهللا بن حممد-  2252

  :رضي اهللا عنهما
 ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن املخابرة واحملاقلة، وعن املزابنة، وعن بيع الثمر حىت يبدو صالحها، 

  .عراياوأن ال تباع إال بالدينار والدرهم إال ال
 ]1416[  

أخربنا مالك، عن داود بن حصني، عن أيب سفيان موىل أيب أمحد، عن :  حدثنا حيىي بن قزعة- 2253
  :أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

 رخص النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بيع العرايا خبرصها من التمر، فيما دون مخسة أوسق، أو يف مخسة 
  .شك داود يف ذلك. أوسق
 ]2078[  

أخربين بشري بن : أخربين الوليد بن كثري قال: أخربنا أبو أسامة قال:  حدثنا زكرياء بن حيىي-  2254
  :يسار، موىل بين حارثة، أن رافع بن خديج وسهل بن أيب حثمة حدثاه

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن املزابنة، بيع الثمر بالتمر، إال أصحاب العرايا، فإنه أذن هلم
  .حدثين بشري، مثله: وقال ابن إسحاق: ل أبو عبد اهللاقا
 ]2079[  



  

  . كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس- 48

  .من اشترى بالدين وليس عنده مثنه، أو ليس حبضرته:  باب- 1 

ا أخربنا جرير، عن املغرية، عن الشعيب، عن جابر ابن عبد اهللا رضي اهللا عنهم:  حدثنا حممد- 2255
  :قال

نعم، فبعته إياه، فلما : قلت). كيف ترى بعريك، أتبيعينه: ( غزوت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  .قدم املدينة، غدوت إليه بالبعري، فأعطاين مثنه

 ]432[  
تذاكرنا عند إبراهيم الرهن : حدثنا األعمش قال: حدثنا عبد الواحد:  حدثنا معلى بن أسد-  2256

  :حدثين األسود، عن عائشة رضي اهللا عنها: يف السلم، فقال
  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إىل أجل، ورهنه درعا من حديد

 ]1962[  

  .من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتالفها:  باب- 2 

 زيد، عن أيب حدثنا سليمان بن بالل، عن ثور بن:  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا األويسي- 2257
  الغيث، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهللا عنه، ومن أخذ يريد : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).إتالفها أتلفه اهللا

  .أداء الديون:  باب- 3 

بني الناسي أن حتكموا إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم {: وقال اهللا تعاىل
  /.58: النساء/} بالعدل إن اهللا نعما يعظكم به إن اهللا كان مسعيا بصريا

حدثنا أبو شهاب، عن األعمش، عن زيد ابن وهب، عن أيب ذر :  حدثنا أمحد بن يونس-  2258
  :رضي اهللا عنه قال

ب أنه حيول يل ذهبا، ما أح: ( قال- يعين أحدا - كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما أبصر 
إن األكثرين هم األقلون، إال من : (مث قال). ميكث عندي منه دينار فوق ثالث، إال دينارا أرصده لدين

: وقال).  وقليل ما هم- وأشار أبو شهاب بني يديه، وعن ميينه، وعن مشاله -قال باملال هكذا وهكذا 



فلما ). مكانك حىت آتيك: ( مث ذكرت قولهوتقدم غري بعيد فسمعت صوتا، فأردت أن آتيه،). مكانك(
نعم، : قلت). وهل مسعت: (الصوت الذي مسعت؟ قال: يا رسول اهللا، الذي مسعت، أو قال: جاء قلت

  ).من مات من أمتك ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة: أتاين جربيل عليه السالم، فقال: (قال
  ).نعم: (وإن فعل كذا وكذا، قال: قلت
]3050 ،5913 ،6078 ،6079[  

حدثين عبيد اهللا : قال ابن شهاب: حدثنا أيب، عن يونس:  حدثنا أمحد بن شبيب بن سعيد- 2259
  :قال أبو هريرة رضي اهللا عنه: بن عبد اهللا بن عتبة قال

لو كان يل مثل أحد ذهبا، ما يسرين أن ال مير علي ثالث وعندي : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).شيء أرصده لدينمنه شيء، إال 

  .رواه صاحل وعقيل، عن الزهري
]6080 ،6801[  

  .استقراض اإلبل:  باب- 4 

حيدث : مسعت أبا سلمة ببيتنا: أخربنا سلمة بن كهيل قال: حدثنا شعبة:  حدثنا أبو الوليد-  2260
  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

دعوه، فإن لصاحب : ( أصحابه، فقال أن رجال تقاضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأغلظ له، فهم
اشتروه، فأعطوه : (ال جند إال أفضل من سنه، قال: وقالوا). احلق مقاال، واشتروا له بعريا فأعطوه إياه

  ).إياه، فإن خريكم أحسنكم قضاء
 ]2182[  

  .حسن التقاضي:  باب- 5 

  :اهللا عنه قالحدثنا شعبة، عن عبد امللك، عن ربعي، عن حذيفة رضي :  حدثنا مسلم- 2261
كنت أبايع الناس، فأجتوز عن : مات رجل، فقيل له، قال: ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).املوسر، وأخفف عن املعسر، فغفر له

  .مسعته من النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو مسعود
 ]1971[  



  .هل يعطى أكرب من سنه:  باب- 6 

حدثين سلمة بن كهيل، عن أيب سلمة، عن أيب :  سفيان قال حدثنا مسدد، عن حيىي، عن- 2262
  :هريرة رضي اهللا عنه

). أعطوه: ( أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم يتقاضاه بعريا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اهللا عليه أوفيتين أوفاك اهللا، فقال رسول اهللا صلى : ما جند إال سنا أفضل من سنه، فقال الرجل: فقالوا
  ).أعطوه، فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء: (وسلم
 ]2182[  

  .حسن القضاء:  باب- 7 

  :حدثنا سفيان، عن سلمة، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال:  حدثنا أبو نعيم- 2263
: عليه وسلم كان لرجل على النيب صلى اهللا عليه وسلم سن من اإلبل، فجاءه يتقاضاه، فقال صلى اهللا 

أوفيتين أوىف اهللا بك، قال النيب : فقال). أعطوه: (فطلبوا سنه فلم جيدوا له إال سنا فوقها، فقال). أعطوه(
  ).إن خياركم أحسنكم قضاء: (صلى اهللا عليه وسلم

 ]2182[  
حدثنا حمارب بن دثار، عن جابر ابن عبد اهللا رضي اهللا عنهما : حدثنا مسعر:  حدثنا خالد- 2264

  :قال
). صل ركعتني: (ضحى، فقال: أراه قال: قال مسعر.  أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يف املسجد

  .وكان له عليه دين، فقضاين وزادين
 ]432[  

  .إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز:  باب- 8 

: ن مالكحدثين ابن كعب ب: أخربنا يونس، عن الزهري قال: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا عبدان- 2265
  :أن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أخربه

 أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء يف حقوقهم، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
: فسأهلم أن يقبلوا متر حائطي وحيللوا أيب فأبوا، فلم يعطهم النيب صلى اهللا عليه وسلم حائطي، وقال

دا علينا حني أصبح، فطاف يف النخل ودعا يف مثرها بالربكة، فجددا فقضيتهم، فغ). سنغدوا عليك(
  .وبقي لنا من مترها



 ]2020[  

  .إذا قاص أو جازفه يف الدين مترا بتمر أو غريه:  باب- 9 

  
حدثنا أنس، عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد :  حدثنا إبراهيم بن املنذر-  2266

  :هما أنه أخربهاهللا رضي اهللا عن
 أن أباه تويف وترك عليه ثالثني وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأىب أن ينظره، فكلم جابر 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكلم اليهودي 

: وسلم النخل فمشى فيها، مث قال جلابرليأخذ مثر خنله بالذي له فأىب، فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فجده بعد ما رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأوفاه ثالثني وسقا، ). جد له، فأوف له الذي له(

وفضلت له سبعة عشر وسقا، فجاء جابر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليخربه بالذي كان، فوجده 
فذهب جابر إىل عمر ). أخرب ذلك ابن اخلطاب (:يصلي العصر، فلما انصرف أخربه بالفضل، فقال

  .لقد علمت حني مشى فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليباركن فيها: فأخربه، فقال له عمر
 ]2020[  

  .من استعاذ من الدين:  باب- 10 

حدثين أخي، عن : وحدثنا إمساعيل قال). ح(أخربنا شعيب، عن الزهري :  حدثنا أبو اليمان-  2267
  :أن عائشة رضي اهللا عنها أخربته: يمان، عن حممد بن أيب عتيق، عن ابن شهاب، عن عروةسل

اللهم إين أعوذ بك من املأمث : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو يف الصالة، ويقول
م حدث إن الرجل إذا غر: (ما أكثر ما تستعيذ يا رسول اهللا من املغرم؟ قال: فقال له قائل). واملغرم

  ).فكذب، ووعد فأخلف
 ]798[  

  .الصالة على من ترك دينا:  باب- 11 

حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أيب حازم، عن أيب هريرة :  حدثنا أبو الوليد-  2268/2269
  رضي اهللا عنه،

  ).من ترك ماال فلورثته، ومن ترك كال فإلينا: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
حدثنا فليح، عن هالل بن علي، عن عبد : حدثنا أبو عامر: ا عبد اهللا بن حممد حدثن-) 2269 (



  :الرمحن بن أيب عمرة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
: ما من مؤمن إال وأنا أوىل به يف الدنيا واآلخرة، اقرؤوا إن شئتم: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

مؤمن مات وترك ماال فلريثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا فأميا . }النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم{
  ).أو ضياعا فليأتين، فأنا مواله

 ]2176[  

  .مطل الغين ظلم:  باب- 12 

أنه : حدثنا عبد األعلى، عن معمر، عن مهام بن منبه، أخي وهب بن منبه:  حدثنا مسدد- 2270
  :مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول

  ).مطل الغين ظلم: (اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى 
 ]2166[  

  .لصاحب احلق مقال:  باب- 13 

: عرضه يقول: قال سفيان). يل الواجد حيل عقوبته وعرضه: (ويذكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .مطلتين، وعقوبته احلبس

ي اهللا حدثنا حيىي، عن شعبة، عن سلمة، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رض:  حدثنا مسدد- 2271
  :عنه

دعوه، فإن لصاحب : ( أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال
  ).احلق مقاال

 ]2182[  

  .إذا وجد ماله عند مفلس يف البيع والقرض والوديعة فهو أحق به:  باب- 14 

  .إذا أفلس وتبني مل جيز عتقه وال بيعه وال شراؤه: وقال احلسن
من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف بعينه فهو : قضى عثمان:  سعيد بن املسيبوقال
  .أحق به
أخربين أبو بكر بن حممد بن : حدثنا حيىي بن سعيد قال: حدثنا زهري:  حدثنا أمحد بن يونس-  2272

: ن هشام أخربهأن أبا بكر بن عبد الرمحن بن احلارث ب: أن عمر بن عبد العزيز أخربه: عمرو بن حزم
  :أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول



من أدرك : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو قال
  ).ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غريه

  .مطالمن أخر الغرمي إىل الغد أو حنوه، ومل ير ذلك :  باب- 15 

اشتد الغرماء يف حقوقهم يف دين أيب فسأهلم النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقبلوا مثر حائطي : وقال جابر
فغدا علينا حني أصبح، فدعا يف ). سأغدوا عليك غدا: (فأبوا، فلم يعطهم احلائط، ومل يكسره هلم، قال

  .مثرها بالربكة، فقضيتهم
 ]2020[  

 أو املعدم، فقسمه بني الغرماء، أو أعطاه حىت ينفق من باع مال املفلس:  باب- 16 

  .على نفسه

حدثنا عطاء بن أيب رباح، عن : حدثنا حسني املعلم: حدثنا يزيد بن زريع:  حدثنا مسدد- 2273
  :جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال

فاشتراه نعيم بن عبد ). من يشتريه مين: ( أعتق رجل غالما له عن دبر، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .اهللا، فأخذ مثنه فدفعه إليه

 ]2034[  

  .إذا أقرضه إىل أجل مسمى، أو أجله يف البيع:  باب- 17 

وقال عطاء . ال بأس، وإن أعطي أفضل من درامهه، ما مل يشترط: قال ابن عمر يف القرض إىل أجل
  .هو إىل أجله يف القرض: وعمرو بن دينار

 جعفر بن ربيعة، عن عبد الرمحن بن هرمز، عن أيب هريرة رضي اهللا حدثين:  وقال الليث- 2274
  عنه،

أنه ذكر رجال من بين إسرائيل، سأل بعض بين إسرائيل أن : ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .احلديث). يسلفه، فدفعها إليه إىل أجل مسمى

 ]1427[  

  .الشفاعة يف وضع الدين:  باب- 18 

  :حدثنا أبو عوانة، عن مغرية، عن عامر، عن جابر رضي اهللا عنه قال:  حدثنا موسى- 2275
 أصيب عبد اهللا وترك عياال ودينا، فطلبت إىل أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت 



صنف مترك كل شيء منه على حدته، : (النيب صلى اهللا عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال
ففعلت، مث ). دة، واللني على حدة، والعجوة على حدة، مث أحضرهم حىت آتيكعذق ابن زيد على ح

. جاء صلى اهللا عليه وسلم فقعد عليه، وكال لكل رجل حىت استوىف، وبقي التمر كما هو، كأنه مل ميس
وغزوت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف اجلمل، فتخلف علي، فوكزه النيب صلى 

يا رسول اهللا، : فلما دنونا استأذنت، قلت). بعينه ولك ظهره إىل املدينة: (وسلم من خلفه، قالاهللا عليه 
ثيبا، أصيب عبد : قلت). فما تزوجت بكرا أم ثيبا: (إين حديث عهد بعرس، قال صلى اهللا عليه وسلم

خربت خايل فقدمت فأ). ائت أهلك: (اهللا وترك جواري صغارا، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدن، مث قال
بيع اجلمل فالمين، فأخربته بإعياء اجلمل، وبالذي كان من النيب صلى اهللا عليه وسلم ووكزه إياه، فلما 

  .قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم غدوت إليه باجلمل، فأعطاين مثن اجلمل واجلمل، وسهمي مع القوم
 ]2020[  

  .ما ينهى عن إضاعة املال:  باب- 19 

: يونس/} ال يصلح عمل املفسدين{: و/. 205: البقرة/} واهللا ال حيب الفساد{: وقول اهللا تعاىل
: هود/} أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل يف أموالنا ما نشاء{: وقال يف قوله/. 81
  .واحلجر يف ذلك، وما ينهى عن اخلداع/. 5: النساء/} وال تؤتوا السفهاء أموالكم{: وقال/. 87

  :مسعت ابن عمر رضي اهللا عنهما قال: حدثنا سفيان، عن عبد اهللا بن دينار:  حدثنا أبو نعيم- 2276
فكان ). إذا بايعت فقل ال خالبة: (إين أخدع يف البيوع، فقال:  قال رجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  .الرجل يقوله
 ]2011[  

اد، موىل املغرية بن شعبة، عن حدثنا جرير، عن منصور، عن الشعيب، عن ور:  حدثنا عثمان- 2277
  :املغرية بن شعبة قال

وكره . عقوق األمهات ووأد البنات، ومنع وهات: إن اهللا حرم عليكم: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال: لكم
 ]1407[  
  

  .العبد راع يف مال سيده، وال يعمل إال بإذنه:  باب- 20 

أخربين سامل بن عبد اهللا، عن عبد اهللا : أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان-  2278



  :بن عمر رضي اهللا عنهما
كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فاإلمام راع وهو : ( أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

 يف بيت زوجها راعية، وهي مسؤول عن رعيته، والرجل يف أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، واملرأة
فسمعت هؤالء من : قال). مسؤولة عن رعيتها، واخلادم يف مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته
والرجل يف مال أبيه راع، : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأحسب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
 ]853[  



  

   كتاب اخلصومات- 49

  .ما يذكر يف اإلشخاص واملالزمة واخلصومة بني املسلم واليهودي:  باب- 1 

  
مسعت : مسعت الرتال: عبد امللك بن ميسرة أخربين قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا أبو الوليد- 2279

  :عبد اهللا يقول
ها، فأخذت بيده، فأتيت به رسول اهللا  مسعت رجال قرأ آية، مسعت من النيب صلى اهللا عليه وسلم خالف

ال ختتلفوا، فإن من كان قبلكم : (أظنه قال: قال شعبة). كالكما حمسن: (صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  ).اختلفوا فهلكوا

]3289 ،4775[  
  

حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن أيب سلمة وعبد الرمحن :  حدثنا حيىي بن قزعة- 2280
  : هريرة رضي اهللا عنه قالاألعرج، عن أيب
والذي اصطفى حممدا على العاملني، : رجل من املسلمني، ورجل من اليهود، قال املسلم:  استب رجالن
والذي اصطفى موسى على العاملني، فرفع املسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، : فقال اليهودي

 كان من أمره وأمر املسلم، فدعا النيب صلى اهللا فذهب اليهودي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأخربه مبا
ال ختريوين على موسى، : (عليه وسلم املسلم، فسأله عن ذلك فأخربه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش، 
  ).قبلي، أو كان ممن استثىن اهللاأكان فيمن صعق فأفاق : فال أدري

]3227 ،3233 ،4535 ،6152 ،6153 ،6991 ،7034[  
حدثنا عمرو بن حيىي، عن أبيه، عن أيب سعيد : حدثنا وهيب:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 2281

  :اخلدري رضي اهللا عنه قال
رب وجهي رجل من يا أبا القاسم، ض:  بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس جاء يهودي، فقال

مسعته بالسوق : قال). أضربته: (فقال). ادعوه: (رجل من األنصار، قال: قال). من: (أصحابك، فقال
أي خبيث، على حممد صلى اهللا عليه وسلم؟ فأخذتين : والذي اصطفى موسى على البشر، قلت: حيلف

ياء، فإن الناس يصعقون يوم ال ختريوا بني األنب: (غضبة ضربت وجهه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم



القيامة، فأكون أول من تنشق عنه األرض، فإذا أنا مبوسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فال أدري أكان 
  ).فيمن صعق، أم حوسب بصعقة األوىل

]3217 ،4362 ،6153 ،6518 ،6519 ،6991[  
  :حدثنا مهام، عن قتادة، عن أنس رضي اهللا عنه:  حدثنا موسى- 2282
من فعل هذا بك، أفالن، أفالن؟ حىت مسي اليهودي، : يهوديا رض رأس جارية بني حجرين، قيل أن 

  .فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم فرض رأسه بني حجرين
]2595 ،4989 ،6482 ،6483 ،6485 ،6490 ،6491[  

  .إن مل يكن حجر عليه اإلماممن رد أمر السفيه والضعيف العقل، و:  باب- 2 

  .رد على املتصدق قبل النهي مث اه: ويذكر عن جابر رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ومن باع على . إذا كان لرجل على رجل مال، وله عبد ال شيء غريه فأعتقه، مل جيز عتقه: وقال مالك

قيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه، ألن النيب صلى اهللا الضعيف وحنوه، فدفع مثنه إليه، وأمره باإلصالح وال
). إذا بايعت فقل ال خالبة: (وقال للذي خيدع يف البيع]. 2277. [ عليه وسلم ى عن إضاعة املال

  .ومل يأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم ماله
مسعت : نار قالحدثنا عبد اهللا بن دي: حدثنا عبد العزيز بن مسلم:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 2283

  :ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
  .فكان يقوله). إذا بايعت فقل ال خالبة: ( كان رجل خيدع يف البيع، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ]2011[  
  :حدثنا ابن أيب ذئب، عن حممد بن املنكدر، عن جابر رضي اهللا عنه:  حدثنا عاصم بن علي- 2284

  .ليس له مال غريه، فرده النيب صلى اهللا عليه وسلم، فابتاعه منه نعيم بن النحام أن رجال أعتق عبدا له، 
 ]2034[  

  .كالم اخلصوم بعضهم يف بعض:  باب- 3 

  :أخربنا أبو معاوية، عن األعمش، عن شفيق، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال:  حدثنا حممد- 2285
ني، وهو فيها فاجر، ليقتطع ا مال امرئ من حلف على مي: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يف واهللا كان ذلك، كان بيين وبني رجل من : فقال األشعث: قال). مسلم، لقي اهللا وهو عليه غضبان

: اليهود أرض فجحدين، فقدمته إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يا رسول اهللا، إذا حيلف ويذهب مبايل، : قلت: قال). احلف: (يهوديفقال لل: ال، قال: قلت). ألك بينة(



  .إىل آخر اآلية} إن الذين يشترون بعهد اهللا وأميام مثنا قليال{: فأنزل اهللا تعاىل
 ]2229[  

أخربنا يونس، عن الزهري، عن عبد اهللا : حدثنا عثمان بن عمر:  حدثنا عبد اهللا بن حممد-  2286
  :كعب رضي اهللا عنهبن كعب بن مالك، عن 

 أنه تقاضى ابن أيب حدرد دينا كان له عليه يف املسجد، فارتفعت أصواما حىت مسعها رسول اهللا صلى 
لبيك : قال). يا كعب: (اهللا عليه وسلم وهو يف بيته، فخرج إليهما حىت كشف سجف حجرته، فنادى

: لقد فعلت يا رسول اهللا، قال: قالأي الشطر، : فأومأ إليه). ضع من دينك هذا: (يا رسول اهللا، قال
  ).قم فاقضه(
 ]445[  

أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، عن عبد :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2287
  :الرمحن بن عبد القاري أنه قال

يقرأ سورة الفرقان على : مسعت هشام بن حكيم ابن حزام:  مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول
 ما أقرؤها، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقرنيها، وكدت أن أعجل عليه، مث أمهلته حىت غري

إين مسعت هذا يقرأ على غري : انصرف، مث لببته بردائه، فجئت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت
). اقرأ: (مث قال يل. )هكذا أنزلت: (فقرأ، قال). اقرأ: (مث قال له). أرسله: (ما أقرأتنيها، فقال يل

  ).هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا منه ما تيسر: (فقرأت، فقال
]4706 ،4754 ،6537 ،7111[  

  .إخراج أهل املعاصي واخلصوم من البيوت بعد املعرفة:  باب- 4

  .وقد أخرج عمر أخت أيب بكر حني ناحت
ن أيب عدي، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن محيد حدثنا حممد ب:  حدثنا حممد بن بشار-  2288

  بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة،
لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام، مث أخالف إىل منازل قوم ال : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).يشهدون الصالة، فأحرق عليهم

 ]618[  

  .دعوى الوصي للميت:  باب- 5 

  :حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها:  حممد حدثنا عبد اهللا بن- 2289



 أن عبد بن زمعة وسعد بن أيب وقاص، اختصما إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ابن أمة زمعة، فقال 
يا رسول اهللا، أوصاين أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه، فإنه ابين، وقال عبد بن : سعد
: فرأى النيب صلى اهللا عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال. ي وابن أمة أيب، ولد على فراش أيبوأخ: زمعة
  ).هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، واحتجيب منه يا سودة(
 ]1948[  

  .التوثق ممن ختشى معرته:  باب- 6 

  .وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض
أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنهما : حدثنا الليث، عن سعيد بن أيب سعيد: يبة حدثنا قت- 2290
  :يقول

 بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيال قبل جند، فجاءت برجل من بين حنيفة يقال له مثامة بن أثال، 
: سلم، قالسيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري املسجد، فخرج إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  ).أطلقوا مثامة: (قال. عندي يا حممد خري، فذكر احلديث: قال). ما عندك يا مثامة(
 ]450[  

  .الربط واحلبس يف احلرم:  باب- 7 

واشترى نافع بن عبد احلارث دارا للسجن مبكة، من صفوان بن أمية، على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، 
  .وإن مل يرض عمر فلصفوان أربعمائة

  . ابن الزبري مبكةوسجن
مسع أبا هريرة : حدثين سعيد بن أيب سعيد: حدثنا الليث قال:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2291

  :رضي اهللا عنه قال
 بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم خيال قبل جند، فجاءت برجل من بين حنيفة يقال له مثامة بن أثال، 

  .فربطوه بسارية من سواري املسجد
 ]450[  

  .املالزمة: باب - 8 

: حدثين الليث قال: حدثين جعفر بن ربيعة، وقال غريه: حدثنا الليث:  حدثنا حيىي بن بكري- 2292
حدثين جعفر بن ربيعة، عن عبد الرمحن ابن هرمز، عن عبد اهللا بن كعب بن مالك األنصاري، عن 



  :كعب بن مالك رضي اهللا عنه
سلمي دين، فلقيه فلزمه، فتكلما حىت ارتفعت أصواما، فمر  أنه كان له على عبد اهللا ابن أيب حدرد األ
النصف، فأخذ نصف ما : وأشار بيده، كأنه يقول). يا كعب: (ما النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .عليه وترك نصفا
 ]445[  

  .التقاضي:  باب- 9 

 عن أيب أخربنا شعبة، عن األعمش،: حدثنا وهب بن جرير بن حازم:  حدثنا إسحاق- 2293
  :الضحى، عن مسروق، عن خباب قال

ال أقضيك حىت :  كنت قينا يف اجلاهلية، وكان يل على العاص بن وائل دراهم، فأتيته أتقاضاه، فقال
فدعين : قال. ال واهللا ال أكفر مبحمد صلى اهللا عليه وسلم حىت مييتك اهللا مث يبعثك: فقلت. تكفر مبحمد

أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال ألوتني ماال {: فرتلت. لدا مث أقضيكحىت أموت، مث أبعث، فأتى ماال وو
  .اآلية} وولدا
 ]1985[  



  

   كتاب اللقطة- 50

  .وإذا أخربه رب اللقطة بالعالمة دفع إليه:  باب- 1 

: حدثنا شعبة، عن سلمة: حدثنا غندر: وحدثين حممد بن بشار. حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 2294
  :قالمسعت سويد بن غفلة 

أخذت صرة، مائة دينار، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم :  لقيت أيب بن كعب رضي اهللا عنه فقال
فعرفتها فلم ). عرفها حوال: (فعرفتها حوال، فلم أجد من يعرفها، مث أتيته فقال). عرفها حوال: (فقال

). ، وإال فاستمتع ااحفظ وعاءها، وعددها، ووكاءها، فإن صاحبها: (أجد، مث أتيته ثالثا، فقال
  .ال أدري ثالثة أحوال، أو حوال واحدا: فقال. فاستمتعت، فلقيته بعد مبكة

]2305[  

  .ضآلة اإلبل:  باب- 2

حدثين يزيد موىل : حدثنا سفيان، عن ربيعة: حدثنا عبد الرمحن:  حدثنا عمرو بن عباس- 2295
  :املنبعث، عن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه قال

عرفها سنة، مث احفظ عفاصها : (أعرايب النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال جاء 
لك أو : (يا رسول اهللا، فضآلة الغنم؟ قال: قال). ووكاءها، فإن جاء أحد خيربك ا وإال فاستنفقها

 وهلا، معها ما لك: (ضآلة اإلبل؟ فتمعر وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال). ألخيك أو للذئب
  ).حذاؤها وسقاؤها، ترد املاء وتأكل الشجر

 ]91[  

  .ضآلة الغنم:  باب- 3 

أنه مسع : حدثين سليمان، عن حيىي، عن يزيد موىل املنبعث:  حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا قال- 2296
  :زيد بن خالد رضي اهللا عنه يقول

). اعرف عفاصها ووكاءها، مث عرفها سنة (: سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اللقطة، فزعم أنه قال
فهذا الذي ال أدري أيف : قال حيىي. إن مل تعرف استنفق ا صاحبها، وكانت وديعة عنده: يقول يزيد

كيف ترى يف ضآلة الغنم؟ قال : مث قال. حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو أم شيء من عنده
مث . وهي تعرف أيضا: قال يزيد). هي لك أو ألخيك أو للذئبخذها، فإمنا : (النيب صلى اهللا عليه وسلم



دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد املاء وتأكل الشجر : (فقال: كيف ترى يف ضآلة اإلبل؟ قال: قال
  ).حىت جيدها را

 ]91[  

  .إذا مل جيد صاحب اللقطة بعد سنة فهي ملن وجدها:  باب- 4 

أخربنا مالك، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن، عن يزيد موىل :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2297
  :املنبعث، عن زيد بن خالد رضي اهللا عنه قال

اعرف عفاصها ووكاءها، مث : ( جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال
ي لك أو ألخيك أو ه: (فضاَلة الغنم؟ قال: قال). عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإال فشأنك ا

ما لك وهلا، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد املاء وتأكل الشجر حىت : (فضآلة اإلبل؟ قال: قال). للذئب
  ).يلقاها را

 ]91[  

  .إذا وجد خشبة يف البحر أو سوطا أو حنوه:  باب- 5 

 اهللا حدثين جعفر بن ربيعة، عن عبد الرمحن بن هرمز، عن أيب هريرة رضي:  وقال الليث- 2298
  عنه،

فخرج ينظر لعل : ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه ذكر رجال من بين إسرائيل، وساق احلديث
  ).مركبا قد جاء مباله، فإذا هو باخلشبة، فأخذها ألهله حطبا، فلما نشرها وجد املال والصحيفة

 ]1427[  

  .إذا وجد مترة يف الطريق:  باب- 6 

حدثنا سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن أنس رضي :  يوسف حدثنا حممد بن-  2299/2300
  :اهللا عنه قال

  ).لوال أين أخاف أن تكون من الصدقة ألكلتها: ( مر النيب صلى اهللا عليه وسلم بتمرة يف الطريق، قال
  .حدثنا أنس: وقال زائدة، عن منصور، عن طلحة. حدثين منصور: حدثنا سفيان: وقال حيىي

أخربنا معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة : أخربنا عبد اهللا: د بن مقاتل وحدثنا حمم-) 2300(
  رضي اهللا عنه،

إين ألنقلب إىل أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فأرفعها : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



  ).آلكلها، مث أخشى أن تكون صدقة فألقيها
 ]1950[  

  .كيف تعرف لقطة أهل مكة:  باب- 7

   وقال طاوس، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما،- 2301
  ).ال يلتقط لقطتها إال من عرفها: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  وقال خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس،
  ).ال تلتقط لقطتها إال ملعرف: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ثنا عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس حد: حدثنا زكرياء: حدثنا روح: وقال أمحد بن سعد
  :رضي اهللا عنهما

ال يعضد عضاها، وال ينفر صيدها، وال حتل لقطتها إال ملنشد، : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).إال اإلذخر: (يا رسول اهللا، إال اإلذخر، فقال: فقال عباس). وال خيتلى خالها

 ]1284[  
حدثين حيىي بن أيب : حدثنا األوزاعي قال: حدثنا الوليد بن مسلم:  موسى حدثنا حيىي بن-  2302
  :حدثين أبو هريرة رضي اهللا عنه قال: حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن قال: كثري قال

إن اهللا : ( ملا فتح اهللا على رسول صلى اهللا عليه وسلم مكة، قام يف الناس، فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال
الفيل وسلط عليها رسوله واملؤمنني، فإا ال حتل ألحد كان قبلي، وإا أحلت يل ساعة حبس عن مكة 

. من ار، وإا ال حتل ألحد بعدي، فال ينفر صيدها، وال خيتلى شوكها، وال حتل ساقطتها إال ملنشد
خر، فإنا جنعله إال اإلذ: فقال العباس). إما أن يفدى وإما أن يقيد: ومن قتل له قتيل فهو خبري النظرين

فقام أبو شاه، رجل من أهل اليمن، ). إال اإلذخر: (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. لقبورنا وبيوتنا
  ).اكتبوا أليب شاه: (اكتبوا يل يا رسول اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال

طبة اليت مسعها من رسول اهللا صلى اهللا هذه اخل: اكتبوا يل يا رسول اهللا، قال: ما قوله: قلت لألوزاعي
  .عليه وسلم

 ]112[  

  .ال حتتلب ماشية أحد بغري إذن:  باب- 8 

  :أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2303
أحيب أحدكم أن تؤتى ال حيلنب أحد ماشية امرئ بغري إذنه، : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال



مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ فإمنا ختزن هلم ضروع مواشيهم أطعمام، فال حيلنب أحد ماشية 
  ).أحد إال بإذنه

  .إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، ألا وديعة عنده:  باب- 9

ن أيب عبد الرمحن، عن يزيد حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن ربيعة ب:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 2304
  :موىل املنبعث، عن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه

عرفها سنة، مث اعرف وكاءها : ( أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اللقطة، قال
 فإمنا خذها،: (يا رسول اهللا، فضآلة الغنم؟ قال: قالوا). وعفاصها، مث استنفق ا، فإن جاء را فأدها إليه

فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه : يا رسول اهللا، فضآلة اإلبل؟ قال: قال). هي لك أو ألخيك أو للذئب
ما لك وهلا، معها حذاؤها وسقاؤها، حىت يلقاها : (وسلم حىت امحرت وجنتاه أو امحر وجهه، مث قال

  ).را
 ]91[  

  . من ال يستحقهل يأخذ اللقطة وال يدعها تضيع، حىت ال يأخذها:  باب- 10 

مسعت سويد بن غفلة : حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل قال:  حدثنا سليمان بن حرب- 2305
  :قال

ال، ولكن إن : ألقه، قلت:  كنت سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان يف غزاة، فوجدت سوطا، فقال يل
ب رضي اهللا عنه وجدت صاحبه وإال استمتعت به، فلما حججنا، فمررت باملدينة، فسألت أيب بن كع

وجدت صرة على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها مائة دينار، فأتيت النيب صلى اهللا عليه : فقال
فعرفتها حوال، مث أتيته ). عرفها حوال: (فعرفتها حوال، مث أتيت، فقال). عرفها حوال: (وسلم، فقال

اعرف عدا، ووكاءها، ووعائها، فإن جاء : (فعرفتها حوال، مث أتيته الرابعة فقال). عرفها حوال: (فقال
  ).صاحبها، وإال فاستمتع ا

ال أدري أثالثة : فلقيته بعد مبكة، فقال: ذا، قال: أخربين أيب، عن شعبة، عن سلمة: حدثنا عبدان قال
  .أحوال، أو حوال واحدا

 ]2294[  

  .من عرف اللقطة ومل يدفعها إىل السلطان:  باب- 11 

حدثنا سفيان، عن ربيعة، عن يزيد موىل املنبعث، عن زيد بن : د بن يوسف حدثنا حمم- 2306



  :خالد رضي اهللا عنه
عرفها سنة، ضالـة جاء أحد خيربك : ( أن أعرابيا سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اللقطة، قال

ا، معها ما لك وهل: (وسأله عن ضال اإلبل، فتمعر وجهه وقال). بعفاصها ووكاءها، وإال فاستنفق ا
هي : (وسأله عن ضآلة الغنم، فقال). سقاؤها وحذاؤها، ترد املاء وتأكل الشجر، دعها حىت جيدها را

  ).لك أو ألخيك أو للذئب
 ]91[  

أخربين : أخربنا إسرائيل، عن أيب إسحاق قال: أخربنا النضر:  حدثنا إسحاق بن إبراهيم- 2307
حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن :  عبد اهللا بن رجاءحدثنا. الرباء، عن أيب بكر رضي اهللا عنهما
  :الرباء، عن أيب بكر رضي اهللا عنهما قال

لرجل من قريش، فسماه فعرفته، : ملن أنت؟ قال:  انطلقت، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت
تقل شاة نعم، فأمرته، فاع: هل أنت حالب يل؟ قال: نعم، فقلت: هل يف غنمك من لنب؟ فقال: فقلت

من غنمه، مث أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، مث أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى 
كفيه باألخرى، فحلب كثبة من لنب، وقد جعلت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إداوة، على فمها 

اشرب يا : قلتخرقة، فصببت على اللنب حىت برد أسفله، فانتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ف
  .رسول اهللا، فشرب حىت رضيت

]3419 ،3452 ،3696 ،3704 ،5284[  



  

  . كتاب املظامل- 51

  .يف املظامل والغصب:  باب- 1 

. وال حتسنب اهللا غافال عما يعمل الظاملون إمنا يؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار{: وقول اهللا تعاىل
: مدميي النظر، ويقال} مهطعني{: وقال جماهد. واحدرافعي، املقنع واملقمح : }مهطعني مقنعي رؤوسهم

وأنذر الناس يوم يأتيهم {. يعين جوفا ال عقول هلم. }ال يرتد إليهم طرفهم وأفئدم هواء{. مسرعني
العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إىل أجل قريب جنب دعوتك ونتبع الرسل أو مل تكونوا أقسمتم 

نتم يف مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبني لكم كيف فعلنا م وضربنا وسك. من قبل ما لكم من زوال
فال حتسنب اهللا . وقد مكروا مكرهم وعند اهللا مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال. لكم األمثال

  /.47 -  42: إبراهيم/} خملف وعده رسله إن اهللا عزيز ذو انتقام

  .قصاص املظامل:  باب- 2

حدثين أيب، عن قتادة، عن أيب املتوكل : أخربنا معاذ بن هشام: بن إبراهيم حدثنا إسحاق -  2308
  الناجي، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه،
إذا خلص املؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بني اجلنة والنار، :  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ذبوا، أذن هلم بدخول اجلنة، فوالذي نفس حممد فيتقاصون مظامل كانت بينهم يف الدنيا حىت إذا نقوا وه
  ).صلى اهللا عليه وسلم بيده، ألحدهم مبسكنه يف اجلنة أدل مبرتله كان يف الدنيا

  .حدثنا أبو املتوكل: حدثنا شيبان، عن قتادة: وقال يونس بن حممد
]6170[  

  .}أال لعنة اهللا على الظاملني{: قول اهللا تعاىل:  باب- 3

  :أخربين قتادة، عن صفوان بن حمرز املازين قال: حدثنا مهام قال: سى بن إمساعيل حدثنا مو- 2309
كيف مسعت رسول اهللا :  بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي اهللا عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال

إن اهللا يدين : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: صلى اهللا عليه وسلم يف النجوى؟ فقال
نعم أي رب، : أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أتعرف ذنب كذا: من، فيضع عليه كنفه ويستره، فيقولاملؤ

سترا عليك يف الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، : حىت إذا قرره بذنوبه، ورأى يف نفسه أنه هلك، قال
م أال لعنة اهللا هؤالء الذين كذبوا على ر{: وأما الكافر واملنافق، فيقول األشهاد. فيعطى كتاب حسناته



  .}على الظاملني
]4408 ،5722 ،7076[  
  

  .ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه:  باب- 4 

أن عبد اهللا : أن ساملا أخربه: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب:  حدثنا حيىي بن بكري- 2310
  :بن عمر رضي اهللا عنهما أخربه

سلم أخو املسلم، ال يظلمه وال يسلمه، ومن كان يف حاجة امل: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
أخيه كان اهللا يف حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن 

  ).ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة
]6551[  

  .أعن أخاك ظاملا أو مظلوما:  باب- 5

أخربنا عبيد اهللا ابن أيب بكر بن أنس : ثنا هشيمحد:  حدثنا عثمان بن أيب شيبة- 2311/2312
  :مسع أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول: ومحيد الطويل

  ).انصر أخاك ظاملا أو مظلوما: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  :حدثنا معتمر، عن محيد، عن أنس رضي اهللا عنه قال:  حدثنا مسدد- 2312

يا رسول اهللا، هذا ننصره : قالوا). انصر أخاك ظاملا أو مظلوما: (لم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  ).تأخذ فوق يديه: (مظلوما، فكيف ننصره ظاملا؟ قال

]6552[  

  .نصر املظلوم:  باب- 6 

: مسعت معاوية بن سويد: حدثنا شعبة، عن األشعث بن سليم قال:  حدثنا سعيد بن الربيع- 2313
  :عنهما قالمسعت الرباء بن عازب رضي اهللا 

عيادة املريض، واتباع اجلنائز، وتشميت : ( أمرنا النيب صلى اهللا عليه وسلم بسبع، وانا عن سبع، فذكر
  ).العاطس، ورد السالم، ونصر املظلوم، وإجابة الداعي، وإبرار املقسم

 ]1182[  
موسى رضي اهللا حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب :  حدثنا حممد بن العالء- 2314



  عنه،
  .وشبك بني أصابعه). املؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

]467[  

  .االنتصار من الظامل:  باب- 7 

: النساء/} ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم وكان اهللا مسيعا عليما{: لقوله جل ذكره
كانوا يكرهون أن : قال إبراهيم/. 39: الشورى/} ا أصام البغي هم ينتصرونوالذين إذ{/. 148

  .يستذلوا، فإذا قدروا عفوا

  .عفو املظلوم:  باب- 8 

/. 149: النساء/} إن تبدو خريا أو ختفوه أو تعفو عن سوء فإن اهللا كان عفوا قديرا{: لقوله تعاىل
وملن انتصر بعد ظلمه .  اهللا إنه ال حيب الظاملنيوجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على{

إمنا السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون يف األرض بغري احلق أولئك هلم . فأولئك ما عليهم من سبيل
وترى الظاملني ملا رأوا العذاب يقولون هل إىل مرد . وملن صرب وغفر إن ذلك ملن عزم األمور. عذاب أليم
  /.44 - 40 :الشورى/} من سبيل

  .الظلم ظلمات يوم القيامة:  باب- 9 

أخربنا عبد اهللا بن دينار، عن عبد اهللا : حدثنا عبد العزيز املاجشون:  حدثنا أمحد بن يونس- 2315
  بن عمر رضي اهللا عنهما،

  ).الظلم ظلمات يوم القيامة: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .املظلوماالتقاء واحلذر من دعوة :  باب- 10 

حدثنا زكرياء بن إسحاق املكي، عن حيىي بن عبد اهللا : حدثنا وكيع:  حدثنا حيىي بن موسى-  2316
  :بن صيفي، عن أيب معبد، موىل ابن عباس، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

 اهللا اتق دعوة املظلوم، فإا ليس بينها وبني: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث معاذا إىل اليمن، فقال
  ).حجاب

]1331[  



  .من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبني مظلمته:  باب- 11 

حدثنا سعيد املقربي، عن أيب هريرة رضي اهللا : حدثنا ابن أيب ذئب:  حدثنا آدم بن أيب إياس- 2317
  :عنه قال

يء فليتحلله منه اليوم، من كانت له مظلمة ألحد من عرضه أو ش: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قبل أن ال يكون دينار وال درهم، إن كان له عمل صاحل أخذ منه بقدر مظلمته، وإن مل تكن له حسنات 

  ).أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه
قال أبو عبد . إمنا مسي املقربي ألنه كان نزل ناحية املقابر: قال إمساعيل بن أيب أويس: قال أبو عبد اهللا

  . املقربي هو موىل بين ليث، وهو سعيد بن أيب سعيد، واسم أيب سعيد كيسانوسعيد: اهللا
]6169[  

  .إذا حلله من ظلمه فال رجوع فيه:  باب- 12 

  :أخربنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا حممد- 2318
الرجل تكون عنده املرأة، ليس مبستكثر منها، : قالت. }وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا {

  :أجعلك من شأين يف حل، فرتلت هذه اآلية يف ذلك: يريد أن يفارقها، فتقول
]2548 ،4325 ،4910[  

  .إذا أذن له وأحله، ومل يبني كم هو:  باب- 13 

 أخربنا مالك، عن أيب حازم بن دينار، عن سهل بن سعد:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2319
  :الساعدي رضي اهللا عنه

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيت بشراب فشرب منه، وعن ميينه غالم، وعن يساره األشياخ، فقال 
: قال. واهللا يا رسول اهللا، ال أوثر بنصييب منك أحدا: فقال الغالم). أتأذن يل أن أعطي هؤالء: (للغالم

  .فتله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف يده
] 2224[  

  .إمث من ظلم شيئا من األرض:  باب- 14 

أن عبد : حدثين طلحة ابن عبد اهللا: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 2320
  :أن سعيد بن زيد رضي اهللا عنه قال: الرمحن بن عمرو بن سهل أخربه

  ).قه من سبع أرضنيمن ظلم من األرض شيئا طو: ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول



]3026[  
حدثين : حدثنا حسني، عن حيىي بن أيب كثري قال: حدثنا عبد الوارث:  حدثنا أبو معمر- 2321

  :أن أبا سلمة حدثه: حممد بن إبراهيم
يا أبا سلمة، اجتنب األرض، :  أنه كانت بينه وبني أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي اهللا عنها، فقالت

  ).من ظلم قيد شرب من األرض طوقه من سبع أرضني: (ليه وسلم قالفإن النيب صلى اهللا ع
]3023[  

حدثنا موسى ابن عقبة، عن سامل، عن : حدثنا عبد اهللا بن املبارك:  حدثنا مسلم بن إبراهيم- 2322
  :أبيه رضي اهللا عنه قال

يامة إىل سبع من أخذ من األرض شيئا بغري حقه، خسف به يوم الق: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).أرضني

هذا احلديث ليس خبراسان يف كتاب ابن : قال أبو عبد اهللا: قال أبو جعفر بن أيب حامت: قال الفربري
  .املبارك، أماله عليهم بالبصرة

]3024[  

  .إذا أذن إنسان آلخر شيئا جاز:  باب- 15 

  :حدثنا شعبة، عن جبلة:  حدثنا حفص بن عمر- 2323
 أهل العراق، فأصابنا سنة، فكان ابن الزبري يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي اهللا  كنا باملدينة يف بعض
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن اإلقران، إال أن يستأذن الرجل منكم : عنهما مير بنا فيقول

  .أخاه
]2357 ،2358 ،5131[  

  : وائل، عن أيب مسعودحدثنا أبو عوانة، عن األعمش، عن أيب:  حدثنا أبو النعمان- 2324
اصنع يل طعام مخسة، :  أن رجال من األنصار يقال له أبو شعيب، كان له غالم حلام، فقال له أبو شعيب

لعلي أدعو النيب صلى اهللا عليه وسلم خامس مخسة، وأبصر يف وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم اجلوع، 
  .نعم: قال). إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له: ( وسلمفدعاه، فتبعهم رجل مل يدع، فقال النيب صلى اهللا عليه

 ]1975[  

  /.204: البقرة/} وهو ألد اخلصام{: قول اهللا تعاىل:  باب- 16

   حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أيب مليكة، عن عائشة رضي اهللا عنها،- 2325



  ).اخلصمإن أبغض الرجال إىل اهللا األلد : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
]4251 ،6765[  

  .إمث من خاصم يف باطل وهو يعلمه:  باب- 17 

: حدثين إبراهيم بن سعد، عن صاحل، عن ابن شهاب قال:  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال- 2326
أن أمها أم سلمة رضي اهللا عنها، زوج النيب : أن زينب بنت أم سلمة أخربته: أخربين عروة بن الزبري

  ه وسلم أخربا،صلى اهللا علي
إمنا أنا بشر، : (أنه مسع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال:  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وإنه يأتيين اخلصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك، فمن 
  ).قضيت له حبق مسلم، فإمنا هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها

]2534 ،6566 ،6748 ،6759 ،6762[  

  .إذا خاصم فجر:  باب- 18 

أخربنا حممد، عن شعبة، عن سليمان، عن عبد اهللا بن مرة، عن :  حدثنا بشر بن خالد-  2327
  مسروق، عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما،

ه خصلة من أربعة كانت أربع من كن فيه كان منافقا، أو كانت في: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم : فيه خصلة من النفاق حىت يدعها

  ).فجر
 ]34[  

  .قصاص املظلوم إذا وجد مال ظامله:  باب- 19 

  /.126: النحل/} وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به{: يقاصه، وقرأ: وقال ابن سريين
أن عائشة رضي اهللا عنها : حدثين عروة: أخربنا شعيب، عن الزهري: و اليمان حدثنا أب-  2328
  :جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: قالت

ال حرج : ( يا رسول اهللا، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال
  ).عليك أن تطعميهم باملعروف

 ]2097[  
حدثين يزيد، عن أيب اخلري، عن عقبة بن عامر : حدثنا الليث قال:  بن يوسف حدثنا عبد اهللا- 2329



  :قال
إن نزلتم : (إنك تبعثنا، فنرتل بقوم ال يقروننا، فما ترى فيه؟ فقال لنا:  قلنا للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).بقوم، فأمر لكم مبا ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن مل يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف
]5786[  

  .ما جاء يف السقائف:  باب- 20 

  .وجلس النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يف سقيفة بين ساعدة
 ]5314[  

وأخربين يونس، عن ابن . حدثين مالك: حدثين ابن وهب قال:  حدثنا حيىي بن سليمان قال- 2330
  : اهللا عنهم قالأن ابن عباس أخربه، عن عمر رضي: أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة: شهاب

:  حني توىف اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم، إن األنصار اجتمعوا يف سقيفة بين ساعدة، فقلت أليب بكر
  .انطلق بنا، فجئناهم يف سقيفة بين ساعدة

]3261 ،3713 ،3796 ،6441 ،6442 ،6892[  

  .ال مينع جاره أن يغرز خشبه يف جداره:  باب- 21 

ن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي  حدثنا عبد اهللا ب- 2331
  :اهللا عنه

مث يقول أبو ). ال مينع جار جاره أن يغرز خشبه يف جداره: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .ما يل أراكم عنها معرضني، واهللا ألرمني ا بني أكتافكم: هريرة

  .صب اخلمر يف الطريق:  باب- 22 

حدثنا ثابت، عن : حدثنا محاد ابن زيد: أخربنا عفان:  حدثنا حممد بن عبد الرحيم أبو حيىي- 2332
  :أنس رضي اهللا عنه

 كنت ساقي القوم يف مرتل أيب طلحة، وكان مخرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه 
اخرج فأهرقها، فخرجت : فقال يل أبو طلحة: أال إن اخلمر قد حرمت، قال: وسلم مناديا ينادي

ليس {: قد قتل قوم وهي يف بطوم، فأنزل اهللا: فهرقتها، فجرت يف سكك املدينة، فقال بعض القوم
  .اآلية. }على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا

]4341 ،4344 ،5258 ،5260 - 5262 ،5278 ،5299 ،6826[  



  .جللوس على الصعداتأفنية الدور واجللوس فيها وا:  باب- 23 

فابتىن أبو بكر مسجدا بفناء داره، يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء املشركني : وقالت عائشة
  .وأبناؤهم يعجبون منه، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يومئذ مبكة

 ]464[  
طاء بن حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن ع:  حدثنا معاذ بن فضالة- 2333

  يسار، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه،
ما لنا بد، إمنا هي جمالسنا : فقالوا). إياكم واجللوس يف الطرقات: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

غض : (وما حق الطريق؟ قال: قالوا). فإذا أبيتم إال االس، فأعطوا الطريق حقها: (قال. نتحدث فيها
  ).رد السالم، وأمر باملعروف، وي عن املنكرالبصر، وكف األذى، و

]5875[  

  .اآلبار على الطرق إذا مل يتأذ ا:  باب- 24 

 حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن مسي موىل أيب بكر، عن أيب صاحل السمان، عن -  2334
  :أيب هريرة رضي اهللا عنه

شتد عليه العطش، فوجد بئرا فرتل فيها، فشرب بينا رجل بطريق، ا: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل : مث خرج، فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل

يا رسول : قالوا). الذي كان بلغ مين، فرتل البئر فمأل خفه ماء، فسقى الكلب، فشكر اهللا له فغفر له
  ).يف كل ذات كبد رطبة أجرا: (الاهللا، وإن لنا يف البهائم ألجرا؟ فق

 ]171[  

  .إماطة األذى:  باب- 25 

مييط األذى عن الطريق : (وقال مهام، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).صدقة
 ]2827[  

  .الغرفة والعلية املشرفة يف السطوح وغريها:  باب- 26 

بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد رضي حدثنا ا:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 2335
  :اهللا عنهما قال



هل ترون ما أرى؟ إين أرى مواقع : ( أشرف النيب صلى اهللا عليه وسلم على أطم من آطام املدينة، مث قال
  ).الفنت خالل بيوتكم كمواقع القطر

 ]1779[  
أخربين عبيد اهللا بن عبد : ن شهاب قالحدثنا الليث، عن عقيل، عن اب:  حدثنا حيىي بن بكري- 2336

  :اهللا بن أيب ثور، عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال
 مل أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي اهللا عنه، عن املرأتني من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

دل وعدلت معه فحججت معه، فع. }إن تتوبا إىل اهللا فقد صغت قلوبكما{: اللتني قال اهللا هلما
يا أمري املؤمنني، من املرأتان من : باإلداوة، فتربز، حىت جاء فسكبت على يديه من اإلداوة فتوضأ، فقلت

واعجيب لك : فقال. }إن تتوبا إىل اهللا{: أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم، اللتان قال اهللا عز وجل هلما
إين كنت وجار يل من األنصار يف : سوقه، فقاليا ابن عباس، عائشة وحفصة، مث استقبل عمر احلديث ي

بين أمية بن زيد، وهي من عوايل املدينة، وكنا نتناوب الرتول على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيرتل يوما 
وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خرب ذلك اليوم من األمر وغريه، وإذا نزل فعل مثله، وكنا معشر قريش 

نا على األنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء نغلب النساء، فلما قدم
ومل تنكر أن أراجعك، فواهللا إن : األنصار، فصحت على امرأيت فراجعتين، فأنكرت أن تراجعين، فقالت

ت خاب: فأفزعين، فقلت. أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم لرياجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حىت الليل
أي حفصة، أتغاضب إحداكن : من فعل منهن بعظيم، مث مجعت علي ثيايب فدخلت على حفصة، فقلت

خابت وخسرت، أفتأمن أن : نعم، فقلت: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليوم حىت الليل؟ فقالت
ه يغضب اهللا لغضب رسوله صلى اهللا عليه وسلم فتهلكني، ال تستكثري على رسول اهللا صلى اهللا علي
وسلم وال تراجعيه يف شيء وال جريه، واسأليين ما بدا لك، وال يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ 

 وكنا حتدثنا أن غسان تنعل النعال - يريد عائشة -منك وأحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
، ففزعت، أنائم هو: لغزونا، فرتل صاحيب يوم نوبته، فرجع عشاء، فضرب بايب ضربا شديدا، وقال

ال، بل أعظم منه وأطول، : ما هو أجاءت غسان؟ قال: حدث أمر عظيم، قلت: فخرجت إليه، وقال
قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا : طلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساءه، قال

بة يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيايب فصليت صالة الفجر مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فدخل مشر
ما يبكيك، أو مل أكن حذرتك، أطلقكن : له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة، فإذا هي تبكي، قلت

ال أدري، هو ذا يف املشربة، فخرجت فجئت املنرب، فإذا حوله : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قالت
، فقلت لغالم له رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليال، مث غلبين ما أجد، فجئت املشربة اليت هو فيها



ذكرتك له فصمت، : استأذن لعمر، فدخل فكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث خرج فقال: أسود
فانصرفت حىت جلست مع الرهط الذين عند املنرب، مث غلبين ما أجد فجئت فذكر مثله، فجلست مع 

فذكر مثله، فلما وليت استأذن لعمر، : الرهط الذين عند املنرب، مث غلبين ما أجد فجئت الغالم، فقلت
أذن لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدخلت عليه، فإذا هو : منصرفا فإذا الغالم يدعوين، قال

مضطجع على رمال حصري، ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال جبنبه، متكئ على وسادة من أدم، 
مث قلت ). ال: (ره إيل، فقالطلقت نساءك؟ فرفع بص: حشوها ليف، فسلمت عليه، مث قلت وأنا قائم

يا رسول اهللا، لو رأيتين وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم : وأنا قائم أستأنس
ال : لو رأيتين ودخلت على حفصة فقلت: نساؤهم، فذكره، فتبسم النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث قلت
 فتبسم - يريد عائشة -يب صلى اهللا عليه وسلم يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إىل الن

أخرى، فجلست حني رأيته تبسم، مث رفعت بصري يف بيته، فواهللا ما رأيت فيه شيئا يرد البصر، غري أهبة 
ادع اهللا فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا، وهم ال يعبدون : ثالثة، فقلت

أو يف شك أنت يا ابن اخلطاب؟ أولئك قوم عجلت هلم طيبام يف احلياة : (اهللا، وكان متكئا، فقال
يا رسول اهللا استغفر يل، فاعتزل النيب صلى اهللا عليه وسلم من أجل ذلك احلديث حني : فقلت). الدنيا

ما أنا بداخل عليهن شهرا، من شدة موجدته عليهن حني عاتبه : أفشته حفصة إىل عائشة، وكان قد قال
إنك أقسمت أن ال تدخل : ما مضت تسع وعشرون، دخل على عائشة فبدأ ا، فقالت له عائشةاهللا، فل

الشهر تسع : (علينا شهرا، وإنا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها عدا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
مرأة، فأنزلت آية التخيري، فبدأ يب أول ا: وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين، قالت عائشة). وعشرون
قد أعلم أن أبوي مل : قالت). إين ذاكر لك أمرا، وال عليك أن ال تعجلي حىت تستأمري أبويك: (فقال

: قلت). } عظيما- إىل قوله -يا أيها النيب قل ألزواجك {: إن اهللا قال: (يكونا يأمراين بفراقك، مث قال
  .ري نساءه، فقلن مثل ما قالت عائشةأيف هذا أستأمر أبوي، فإين أريد اهللا ورسوله والدار اآلخرة، مث خ

 ]89[  
  :حدثنا الفزاري، عن محيد الطويل، عن أنس رضي اهللا عنه قال:  حدثنا ابن سالم- 2337

 آىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من نسائه شهرا، وكانت انفكت قدمه، فجلس يف علية له، فجاء 
فمكث تسعا وعشرين مث نزل، فدخل ).  شهراال، ولكين آليت منهن: (أطلقت نساءك؟ قال: عمر فقال
  .على نسائه

 ]371[  



  .من عقل بعرية على البالط أو باب املسجد:  باب- 27 

أتيت جابر بن عبد اهللا رضي : حدثنا أبو املتوكل الناجي قال:  حدثنا مسلم حدثنا أبو عقيل- 2338
  :اهللا عنهما، قال

هذا :  إليه، وعقلت اجلمل يف ناحية البالط، فقلت دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم املسجد، فدخلت
  ).الثمن واجلمل لك: (مجلك، فخرج فجعل يطيف باجلمل، قال

 ]432[  

  .الوقوف والبول عند سباطة قوم:  باب- 28 

 حدثنا سليمان بن حرب، عن شعبة، عن منصور، عن أيب وائل، عن حذيفة رضي اهللا عنه - 2339
  :قال

لقد أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، سباطة قوم، :  اهللا عليه وسلم، أو قال لقد رأيت رسول اهللا صلى
  .فبال قائما

 ]222[  

  .من أخذ الغصن، وما يؤذي الناس يف الطريق فرمى به:  باب- 29 

  :أخربنا مالك، عن مسي، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه:  حدثنا عبد اهللا- 2340
بينما رجل ميشي بطريق، وجد غصن شوك فأخذه، فشكر اهللا : (ليه وسلم أن رسول اهللا صلى اهللا ع

  ).فغفر له
 ]624[  

إذا اختلفوا يف الطريق امليتاء، وهي الرحبة تكون بني الطريق، مث يريد :  باب- 30 

  .أهلها البنيان، فترك منها الطريق سبعة أذرع

  
مسعت : زبري بن خريت، عن عكرمةحدثنا جرير بن حازم، عن ال:  حدثنا موسى بن إمساعيل-  2341

  :أبا هريرة رضي اهللا عنه قال
  .إذا تشاجروا يف الطريق بسبعة أذرع:  قضى النيب صلى اهللا عليه وسلم

  



  .النهىب بغري إذن صاحبه:  باب- 31 

  .بايعنا النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ال ننتهب: وقال عبادة
 ]3680[  

مسعت عبد اهللا بن يزيد : حدثنا عدي بن ثابت: ا شعبةحدثن:  حدثنا آدم بن أيب إياس- 2342
  :األنصاري، وهو جده أبو أمه، قال

  . ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن النهىب واملثلة
]5197[  

حدثنا عقيل، عن ابن شهاب، عن أيب بكر بن : حدثين الليث:  حدثنا سعيد بن عفري قال- 2343
  :ه قالعبد الرمحن، عن أيب هريرة رضي اهللا عن

ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني يشرب : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وهو مؤمن، وال يسرق حني يسرق وهو مؤمن، وال ينتهب بة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، حني 

  ).ينتهبها وهو مؤمن
  .مثله، إال النهبة: عليه وسلموعن سعيد وأيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا 

  .أن يرتع منه، يريد اإلميان: تفسريه: قال أبو عبد اهللا: وجدت خبط أيب جعفر: قال الفربري
]5256 ،6390 ،6425[  
  

  .كسر الصليب وقتل اخلرتير:  باب- 32 

ع مس: أخربين سعيد بن املسيب: حدثنا الزهري قال: حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا-  2344
  أبا هريرة رضي اهللا عنه،

ال تقوم الساعة حىت يرتل فيكم ابن مرمي حكما، مقسطا، : ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).فيكسر الصليب، ويقتل اخلرتير، ويضع اجلزية، ويفيض املال حىت ال يقبله أحد

 ]2109[  

فإن كسر صنما، أو . هل تكسر الدنان اليت فيها اخلمر، أو خترق الزقاق:  باب- 33 

  .صليبا، أو طنبورا، أو ما ال ينتفع خبشبه

  .وأيت شريح يف طنبور كسر، فلم يقض فيه بشيء



 حدثنا أبو عاصم الضحاك بن خملد، عن يزيد بن أيب عبيد، عن سلمة بن األكوع رضي اهللا -  2345
  :عنه

على : قالوا). ا توقد هذه النريانعلى م: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى نريانا توقد يوم خيرب، قال
  ).اغسلوا: (أال ريقها ونغسلها؟ قال: قالوا). اكسروها وأهرقوها: (احلمر اإلنسية، قال

]3960 ،5178 ،5796 ،5972 ،6496[  
  

حدثنا ابن أيب جنيح، عن جماهد، عن أيب معمر، عن : حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 2346
  :ي اهللا عنه قالعبد اهللا بن مسعود رض

 دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة، وحول الكعبة ثالمثائة وستون نصبا، فجعل يطعنها بعود يف يده، 
  .اآلية} جاء احلق وزهق الباطل{: وجعل يقول

]4036 ،4443[  
حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد اهللا، عن عبد الرمحن بن القاسم، :  حدثنا إبراهيم بن املنذر- 2347
  :أبيه القاسم، عن عائشة رضي اهللا عنهاعن 

 أا كانت اختذت على سهوة هلا سترا فيه متاثيل، فهتكه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فاختذت منه منرقتني، 
  .فكانتا يف البيت جيلس عليهما

]5610 ،5611 ،5758[  

  .من قاتل دون ماله:  باب- 34 

حدثين أبو األسود، عن : هو ابن أيب أيوب، قالحدثنا سعيد، :  حدثنا عبد اهللا بن يزيد-  2348
  :عكرمة، عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال

  ).من قتل دون ماله فهو شهيد: ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .إذا كسر قصعة أو شيئا لغريه:  باب- 35 

  : عنهحدثنا حيىي بن سعيد، عن محيد، عن أنس رضي اهللا:  حدثنا مسدد- 2349
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات املؤمنني مع خادم بقصعة 

وحبس الرسول ). كلوا: (فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام، وقال
  .والقصعة حىت فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس املكسورة

  .حدثنا أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا محيد: أخربنا حيىي بن أيوب: وقال ابن أيب مرمي



]4927[  

  .إذا هدم حائطا فلينب مثله:  باب- 36 

حدثنا جرير بن حازم، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة رضي :  حدثنا مسلم بن إبراهيم- 2350
  :اهللا عنه قال

رجل من بني إسرائيل يقال له جريح يصلي، فجاءته أمه كان : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اللهم ال متته حىت تريه املومسات، وكان : أجيبها أو أصلي؟ مث أتته فقالت: فدعته فأىب أن جييبها، فقال

ألفتنن جرجيا، فتعرضت له، فكلمته فأىب، فأتت راعيا فأمكنته من : جريح يف صومعته، فقالت امرأة
هو من جريح، فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، مث : قالتنفسها، فولدت غالما، ف

  .ال، من طني: نبين صومعتك من ذهب، قال: الراعي، قالوا: من أبوك يا غالم؟ قال: أتى الغالم فقال
 ]1148[  



  

  . كتاب الشركة- 52

  .الشركة يف الطعام والنهد والعروض:  باب- 1 

ازفة أو قبضة، ملا مل ير املسلمون يف النهد بأسا، أن يأكل هذا بعضا وكيف قسمة ما يكال ويوزن، جم
  .وهذا بعضا، وكذلك جمازفة الذهب والفضة، والقران يف التمر

أخربنا مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد اهللا رضي :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2351
  :اهللا عنهما أنه قال

وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن اجلراح، وهم ثالمثائة  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وأنا فيهم، فخرجنا حىت إذا كنا ببعض الطريق فين الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك اجليش فجمع ذلك 

وما : كله، فكان مزودي متر، فكان يقوتنا كل يوم قليال حىت فين، فلم يكن يصيبنا إال مترة مترة، فقلت
مث انتهينا إىل البحر، فإذا حوت مثل الظرب، فأكل : لقد وجدنا فقدها حني فنيت، قال: تغين مترة؟ فقال

منه ذلك اجليش مثاين عشرة ليلة، مث أمر أبو عبيدة بضلعني من أضالعه فنصبا، مث أمر براحلة فرحلت، مث 
  .مرت حتتهما فلم تصبهما

]2821 ،4102  - 4104 ،5174 ،5175[  
حدثنا حامت بن إمساعيل، عن يزيد بن أيب عبيد، عن سلمة رضي اهللا : نا بشر بن مرحوم حدث- 2352
  :عنه قال

 خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حنر إبلهم فأذن هلم، فلقيهم عمر فأخربوه 
رسول اهللا، ما بقاؤهم بعد يا : ما بقاؤكم بعد إبلكم، فدخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: فقال

فبسط لذلك نطع ). ناد يف الناس، فيأتون بفضل أزوادهم: (إبلهم؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وجعلوه على النطع، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعا وبرك عليه، مث دعاهم بأوعيتهم، فاحتثى 

  ).أشهد أن ال إله إال اهللا، وأين رسول اهللا: (ليه وسلمالناس حىت فرغوا، مث قال رسول اهللا صلى اهللا ع
]2820[  

مسعت رافع بن خديج : حدثنا أبو النجاشي قال: حدثنا األوزاعي:  حدثنا حممد بن يوسف- 2353
  :رضي اهللا عنه قال

 كنا نصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم العصر، فننحر جزورا، فتقسم عشر قسم، فنأكل حلما نضيجا 
  .أن تغرب الشمسقبل 



  :حدثنا محاد بن أسامة، عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى قال:  حدثنا حممد بن العالء- 2354
إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو، أو قل طعام عياهلم باملدينة، مجعوا ما : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).احد بالسوية، فهم مين وأنا منهمكان عندهم يف ثوب واحد، مث اقتسموه بينهم يف إناء و

  .ما كان من خليطني، فإما يتراجعان بينهما بالسوية يف الصدقة:  باب- 2 

أن : حدثين مثامة بن عبد اهللا بن أنس: حدثين أيب قال:  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن املثىن قال- 2355
  :أنسا حدثه

: اليت فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالكتب له فريضة الصدقة، :  أن أبا بكر رضي اهللا عنه
  ).وما كان من خليطني، فإما يتراجعان بينهما بالسوية(
 ]1380[  

  .قسمة الغنم:  باب- 3 

حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن :  حدثنا علي بن احلكم األنصاري- 2356
  :رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده قال

وكان : يب صلى اهللا عليه وسلم بذي احلليفة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبال وغنما، قال كنا مع الن
النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أخريات القوم، فعجلوا فذحبوا ونصبوا القدور، فأمر النيب صلى اهللا عليه 

أعياهم، وكان يف وسلم بالقدور فأكفئت، مث قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعري، فند منها بعري، فطلبوه ف
إن هلذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، : (القوم خيل يسرية، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه اهللا، مث قال

إنا نرجو أو خناف العدو غدا وليست معنا مدى، : فقال جدي). فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا
 ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ما أر الدم، وذكر اسم اهللا عليه فكلوه،: (أفنذبح بالقصب؟ قال

  ).أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى احلبشة: ذلك
]2372 ،2910 ،5179 ،5184 ،5187 ،5190 ،5223 ،5224[  

  .القران يف التمر بني الشركاء حىت يستأذن أصحابه:  باب- 4 

  :حدثنا جبلة بن سحيم قال: حدثنا سفيان:  حدثنا خالد بن حيىي-  2357/2358
ى النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقرن الرجل بني التمرتني : ابن عمر رضي اهللا عنهما يقول مسعت 

  .مجيعا حىت يستأذن أصحابه
  :حدثنا شعبة، عن جبلة قال:  حدثنا أبو الوليد-) 2358(



وا، فإن ال تقرن:  كنا باملدينة، فأصابتنا سنة، فكان ابن الزبري يرزقنا التمر، وكان ابن عمر مير بنا فيقول
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن اإلقران، إال أن يستأذن الرجل منكم أخاه

 ]2323[  

  .تقومي األشياء بني الشركاء بقيمة عدل:  باب- 5 

حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي : حدثنا عبد الوارث:  حدثنا عمران بن ميسرة- 2359
  :اهللا عنهما قال

نصيبا، وكان له : من أعتق شقصا له من عبد، أو شركا، أو قال: ( عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا
عتق منه ما عتق، : ال أدري قوله: قال). ما يبلغ مثنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإال فقد عتق منهما عتق
  .قول من نافع، أو يف احلديث، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

]2369 ،2385  - 2389 ،2415[  
أخربنا سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن النضر بن : أخربنا عبد اهللا: ثنا بشر بن حممد حد- 2360

  أنس، عن بشري بن يك، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،
من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خالصه يف ماله، فإن مل يكن له : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).ستسعي غري مشقوق عليهمال، قوم اململوك قيمة عدل، مث ا

]2370 ،2390[  

  .هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه:  باب- 6 

مسعت النعمان بن بشري رضي اهللا : مسعت عامرا يقول: حدثنا زكرياء قال:  حدثنا أبو نعيم-  2361
  عنهما،

 استهموا على مثل القائم على حدود اهللا والواقع فيها، كمثل قوم: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
سفينة، فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من 

لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا، ومل نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا، : فوقهم، فقالوا
  ).وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعا

]2540[  

  .شركة اليتيم وأهل املرياث:  باب- 7 

حدثنا إبراهيم ابن سعد، عن صاحل، عن :  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا العامري األويسي- 2362



  .أنه سأل عائشة رضي اهللا عنها: أخربين عروة: ابن شهاب
  :أخربين عروة بن الزبري: حدثين يونس، عن ابن شهاب قال: وقال الليث

يا ابن : فقالت. } ورباع- إىل -وإن خفتم {: هللا عنها، عن قول اهللا تعاىل أنه سأل عائشة رضي ا
أخيت، هي اليتيمة تكون يف حجر وليها، تشاركه يف ماله، فيعجبه ماهلا ومجاهلا، فرييد وليها أن يتزوجها، 

يبلغوا بغري أن يقسط يف صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غريه، فنهوا أن ينكحوهن إال أن يقسطوا هلن، و
  .ن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينحكوا ما طاب هلم من النساء سواهن

: مث إن الناس استفتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد هذه اآلية، فأنزل اهللا: قالت عائشة: قال عروة
ليكم يف والذي ذكر اهللا أنه يتلى ع. } وترغبون أن تنكحوهن-  إىل قوله -ويستفتونك يف النساء {

وإن خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب مل من {: الكتاب اآلية األوىل، اليت قال فيها
يعين هي رغبة أحدكم . }وترغبون أن تنكحوهن{: وقول اهللا يف اآلية األخرى: قالت عائشة. }النساء

ينكحوا ما رغبوا يف ماهلا عن يتيمته اليت تكون يف حجره، حني تكون قليلة املال واجلمال، فنهوا أن 
  .ومجاهلا من يتامى النساء إال بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن

]2612 ،4297 ،4298 ،4324 ،4777 ،4804 ،4810 ،4835 ،4838 ،
4846 ،6564[  

  .الشركة يف األرضني وغريها:  باب- 8 

 سلمة، عن جابر أخربنا معمر، عن الزهري، عن أيب: حدثنا هشام:  حدثنا عبد اهللا بن حممد-  2363
  :بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال

 إمنا جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم الشفعة يف كل ما مل يقسم، فإذا وقعت احلدود، وصرفت الطرق، 
  .فال شفعة

 ]2099[  

  .إذا اقتسم الشركاء الدور أو غريها، فليس هلم رجوع وال شفعة:  باب- 9 

حدثنا معمر، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن جابر بن : واحدحدثنا عبد ال:  حدثنا مسدد-  2364
  :عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال

 قضى النيب صلى اهللا عليه وسلم بالشفعة يف كل ما مل يقسم، فإذا وقعت احلدود، وصرفت الطرق، فال 
  .شفعة
 ]2099[  



  .االشتراك يف الذهب والفضة، وما يكون فيه الصرف:  باب- 10 

أخربين سليمان : حدثنا أبو عاصم، عن عثمان، يعين ابن األسود، قال:  عمرو بن علي حدثنا- 2365
  :بن أيب مسلم قال

اشتريت أنا وشريك يل شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا الرباء :  سألت أبا املنهال عن الصرف يدا بيد، فقال
لى اهللا عليه وسلم عن ذلك فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النيب ص: بن عازب فسألناه، فقال

  ).ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه: (فقال
 ]1955[  

  .مشاركة الذمي واملشركني يف املزارعة:  باب- 11 

حدثنا جويرية بن أمساء، عن نافع، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه :  حدثنا موسى بن إمساعيل-  2366
  :قال

  .م خيرب اليهود، أن يعملوها ويزرعوها، وهلم شطر ما خيرج منها أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
 ]2165[  

  .قسمة الغنم والعدل فيها:  باب- 12 

حدثنا الليث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن عقبة بن :  حدثنا قتيبة بن سعيد-  2367
  :عامر رضي اهللا عنه

ها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطاه غنما يقسم
  ).ضح به أنت: (لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

 ]2178[  

  . باب الشركة يف الطعام وغريه- 13 

  .أن رجال ساوم شيئا فغمزه آخر، فرأى عمر أن له شركة: ويذكر
د، عن زهرة بن أخربين سعي: أخربين عبد اهللا بن وهب قال:  حدثنا أصبغ بن الفرج قال- 2368

  معبد، عن جده عبد اهللا بن هشام،
 وكان قد أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بيت محيد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .فمسح رأسه ودعا له). هو صغري: (يا رسول اهللا بايعه، فقال: وسلم، فقالت
بن هشام إىل السوق، فيشتري الطعام، فيلقاه ابن أنه كان خيرج به جده عبد اهللا : وعن زهرة بن معبد



أشركنا، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد دعا لك : فيقوالن له: عمر وابن الزبري رضي اهللا عنهم
  .بالربكة، فيشركهم، فرمبا أصاب الراحلة كما هي، فيبعث ا إىل املرتل

]5992 ،6784[  

  .الشركة يف الرقيق:  باب- 14

  حدثنا جويرية بن أمساء، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما،: مسدد حدثنا - 2369
من أعتق شركا له يف مملوك، وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).مال قدر مثنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصتهم، وخيلى سبيل املعتق
 ]2359[  

حدثنا جرير بن حازم، عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشري بن : مان حدثنا أبو النع- 2370
  يك، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،
من أعتق شقصا له يف عبد أعتق كله، إن كان له مال، وإال : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).يستسعى غري مشقوق عليه
 ]2360[  

ذا أشرك الرجل الرجل يف هديه بعد ما االشتراك يف اهلدي والبدن، وإ:  باب- 15 

  .أهدى

. أخربنا عبد امللك بن جريج عن عطاء، عن جابر: حدثنا محاد بن زيد:  حدثنا أبو النعمان- 2371
  :وعن طاوس، عن ابن عباس رضي اهللا عنهم قال

دمنا،  قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم صبح رابعة من ذي احلجة، مهلني باحلج ال خيلطهم شيء، فلما ق
فريوح أحدنا : فقال جابر: قال عطاء. أمرنا فجعلناها عمرة، وأن حنل إىل نسائنا، ففشت يف ذلك القالة

: إىل مىن وذكره يقطر منيا، فقال جابر بكفه، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقام خطيبا، فقال
، ولو أين استقبلت من أمري ما بلغين أن أقواما يقولون كذا وكذا، واهللا ألنا أبر وأتقى هللا منهم(

يا رسول : فقام سراقة بن مالك بن جعشم، فقال). استدبرت ما أهديت، ولوال أن معي اهلدي ألحللت
يقول لبيك : وجاء علي بن أيب طالب، فقال أحدمها: قال). ال، بل لألبد: (اهللا، هي لنا أو لألبد؟ فقال

لبيك حبجة رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال اآلخر: لمبا أهل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقا
  .وسلم، فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقيم على إحرامه، وأشركه يف اهلدي



 ]1482[  
  

  .من عدل عشرا من الغنم جبزور يف القسم:  باب- 16 

 رافع بن أخربنا وكيع، عن سفيان، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن جده،:  حدثنا حممد- 2372
  :خديج رضي اهللا عنه قال

 كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم بذي احلليفة من امة، فأصبنا غنما وإبال، فعجل القوم فأغلوا ا 
القدور، فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمر ا فأكفئت، مث عدل عشرا من الغنم جبزور، مث إن 

ة، فرماه رجل فحبسه بسهم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه بعريا ند، وليس يف القوم إال خيل يسري
يا : قال جدي: قال). إن هلذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا: (وسلم

اعجل، : (رسول اهللا، إنا نرجو أو خناف أن نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى، فنذبح بالقصب؟ فقال
أما السن : لدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلكأرين، ما أر ا: أو

  ).فعظم، وأما الظفر فمدى احلبشة
 ]2356[  



  

  . كتاب الرهن- 53

  .يف الرهن يف احلضر:  باب- 1 

  /.283: البقرة/} وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة{: وقوله تعاىل
  :حدثنا قتادة، عن أنس رضي اهللا عنه قال: حدثنا هشام:  إبراهيم حدثنا مسلم بن- 2373

 ولقد رهن النيب صلى اهللا عليه وسلم درعه بشعري، ومشيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم خببز شعري 
ما أصبح آلل حممد صلى اهللا عليه وسلم إال صاع، وال أمسى، وإم : (وإهالة سنحة، ولقد مسعته يقول

  .)لتسعة أبيات
 ]1963[  

  .من رهن درعه:  باب- 2 

تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل : حدثنا األعمش قال: حدثنا عبد الواحد:  حدثنا مسدد- 2374
  :حدثنا األسود، عن عائشة رضي اهللا عنها: يف السلف، فقال إبراهيم

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إىل أجل، ورهنه درعه
] 1962[  

  .رهن السالح:  باب- 3

  مسعت جابر: قال عمرو: حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 2375
  :ابن عبد اهللا رضي اهللا عنهما يقول

من لكعب بن األشرف، فإنه آذى اهللا ورسوله صلى اهللا عليه : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ارهنوين : أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقني، فقال: لأنا، فأتاه فقا: فقال حممد بن مسلمة). وسلم

كيف نرهن أبناءنا، : فارهنوين أبناءكم، قالوا: نساءكم، كيف نرهنك نساءنا، وأنت أمجل العرب؟ قال
يعين :  قال سفيان- رهن بوسق أو وسقني، هذا عار علينا، ولكنا نرهنك الألمة : فيسب أحدهم، فيقال

  .تلوه، مث أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربوه فوعده أن يأتيه، فق- السالح 
]2867 ،2868 ،3811[  



  .الرهن مركوب وحملوب:  باب- 4

  .تركب الضالة بقدر علفها، وحتلب بقدر علفها، والرهن مثله: وقال مغرية، عن إبراهيم
  حدثنا زكرياء، عن عامر، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،:  حدثنا أبو نعيم-  2376/2377
الرهن يركب بنفقته، ويشرب لنب الدر إذا كان : ( النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول عن
  ).مرهونا
أخربنا زكرياء، عن الشعيب، عن أيب هريرة رضي : أخربنا عبد اهللا:  حدثنا حممد بن مقاتل-) 2377 (

  :اهللا عنه قال
ان مرهونا، ولنب الدر يشرب بنفقته إذا الظهر يركب بنفقته إذا ك: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة

  .الرهن عند اليهود وغريهم:  باب- 5 

حدثنا جرير، عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة رضي اهللا :  حدثنا قتيبة- 2378
  :عنها قالت

  .اما، ورهنه درعه اشترى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من يهودي طع
 ]1962[  

إذا اختلف الراهن واملرن وحنوه، فالبينة على املدعي واليمني على املدعى :  باب- 6 

  .عليه

كتبت إىل ابن عباس، : حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أيب مليكة قال:  حدثنا خالد بن حيىي- 2379
  :فكتب إيل

  . املدعى عليه إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى، أن اليمني على
]2524 ،4277[  

  :حدثنا جرير، عن منصور، عن أيب وائل قال:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 2380
من حلف على ميني يستحق ا ماال، وهو فيها فاجر، لقي اهللا وهو عليه : ( قال عبد اهللا رضي اهللا عنه

 عذاب - فقرأ إىل - نا قليال إن الذين يشترون بعهد اهللا وأميام مث{: فأنزل اهللا تصديق ذلك). غضبان
: فقال: فحدثناه، قال: ما حيدثكم أبو عبد الرمحن؟ قال: مث إن األشعث بن قيس خرج إلينا فقال. }أليم

صدق، لفي واهللا أنزلت، كانت بيين وبني رجل خصومة يف بئر، فاختصمنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 



إنه إذا حيلف وال يبايل، فقال : قلت). اهداك أو ميينهش: (وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
من حلف على ميني يستحق ا ماال، هو فيها فاجر، لقي اهللا وهو عليه : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 -إن الذين يشترون بعهد اهللا وأميام مثنا قليال {: فأنزل اهللا تصديق ذلك، مث اقترأ هذه اآلية). غضبان
  .}عذاب أليم وهلم - إىل 
 ]2229[  



  

  . كتاب العتق- 54

  .ما جاء يف العتق وفضله:  باب- 1 

  /.15 - 13: البلد/} يتيما ذا مقربة. أو إطعام يف يوم ذي مسغبة. فك رقبة{: وقوله تعاىل
حدثين : حدثين واقد ابن حممد قال: حدثنا عاصم بن حممد قال:  حدثنا أمحد بن يونس- 2381

  :قال يل أبو هريرة رضي اهللا عنه: ب علي بن حسني، قالسعيد بن مرجانة، صاح
أميا رجل أعتق امرأ مسلما، استنقذ اهللا بكل عضو منه عضوا منه من : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).النار
فانطلقت به إىل علي بن حسني، فعمد علي بن حسني رضي هللا عنهما إىل عبد : قال سعيد بن مرجانة
  .عبد اهللا بن جعفر عشرة آالف درهم، أو ألف دينار، فأعتقهله، قد أعطاه به 

]6337[  

  .أي الرقاب أفضل:  باب- 2

   حدثنا عبيد اهللا بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن- 2382
  :أيب مراوح، عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال

فأي : قلت). اد يف سبيلهإميان باهللا، وجه: (أي العمل أفضل؟ قال:  سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم
تعني صانعا، أو تصنع : (فإن مل أفعل؟ قال: قلت). أغالها مثنا، وأنفسها عند أهلها: (الرقاب أفضل؟ قال

  ).تدع الناس من الشر، فإا صدقة تصدق ا على نفسك: (فإن مل أفعل؟ قال: قال). ألخرق

  .ما يستحب من العتاقة يف الكسوف واآليات:  باب- 3

  
حدثنا زائدة بن قدامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة :  حدثنا موسى بن مسعود-  2383/2384

  :بنت املنذر، عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت
  . أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالعتاقة يف كسوف الشمس

  .تابعه علي، عن الدراوردي، عن هشام
حدثنا هشام، عن فاطمة بنت املنذر، عن أمساء : عثامحدثنا :  حدثنا حممد بن أيب بكر-) 2384 (

  :بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت



  . كنا نؤمر عند اخلسوف بالعتاقة
 ]86[  

  .إذا أعتق عبدا بني اثنني، أو أمة بني الشركاء:  باب- 4 

حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سامل، عن أبيه رضي اهللا :  حدثنا علي بن عبد اهللا-  2385/2389
  عنه،

  ).من أعتق عبدا بني اثنني، فإن كان موسرا قوم عليه، مث يعتق: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-) 2386(

  :عنهما
له مال يبلغ مثن العبد، قوم من أعتق شركا له يف عبد، فكان : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه، وإال فقد عتق منه ما عتق
 حدثنا عبيد بن إمساعيل، عن أيب أسامة، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا - ) 2387(

  :عنهما
 فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ من أعتق شركا له يف مملوك: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).مثنه، فإن مل يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق
  .اختصره: حدثنا بشر، عن عبيد اهللا: حدثنا مسدد

  حدثنا محاد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما،:  حدثنا أبو النعمان-) 2388 (
من أعتق نصيبا له يف مملوك، أو شركا له يف عبد، وكان له من : (سلم قال عن النيب صلى اهللا عليه و

ال أدري : قال أيوب. وإال فقد عتق منه ما عتق: قال نافع). املال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل، فهو عتيق
  .أشيء قاله نافع، أو شيء يف احلديث

أخربين نافع، : ا موسى ابن عقبةحدثن: حدثنا الفضيل بن سليمان:  حدثنا أمحد بن مقدام-) 2389(
  :عن ابن عمر رضي اهللا عنهما

قد وجب عليه :  أنه كان يفيت يف العبد أو األمة، يكون بني شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول
عتقه كله، إذا كان للذي أعتق من املال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إىل الشركاء 

  .خيرب ذلك عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم.  املعتقأنصباؤهم، وخيلى سبيل
ورواه الليث، وابن أيب ذئب، وابن إسحاق، وجويرية، وحيىي بن سعيد، وإمساعيل بن أمية، عن نافع، عن 

  .ابن عمر رضي اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم خمتصرا



 ]2359.[  

س له مال، استسعي العبد غري مشقوق عليه، إذا أعتق نصيبا يف عبد، ولي:  باب- 5 

  .على حنو الكتابة

: مسعت قتادة قال: حدثنا جرير بن حازم: حدثنا حيىي بن آدم:  حدثنا أمحد بن أيب رجاء- 2390
  :حدثين النضر بن أنس بن مالك، عن بشري بن يك، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  ).ق شقيصا من عبدمن أعت: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشري بن يك، : حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا مسدد

  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
من أعتق نصيبا، أو شقيصا، يف مملوك، فخالصه عليه يف ماله، إن : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).تسعي به غري مشقوق عليهكان له مال، وإال قوم عليه، فاس

  .تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف، عن قتادة، اختصره شعبة
 ]2360[  

  .اخلطأ والنسيان يف العتاقة والطالق وحنوه، وال عتاقة إال لوجه اهللا:  باب- 6 

  .وال نية للناسي واملخطئ] 54). [ لكل امرئ ما نوى: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا مسعر، عن قتادة، عن زرارة بن أوىف، عن أيب هريرة : حدثنا سفيان:  حدثنا احلميدي-  2391

  :رضي اهللا عنه قال
إن اهللا جتاوز يل عن أميت ما سوست به صدورها، ما مل تعمل أو : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).تكلم
]4968 ،6287[  

حيىي ين سعيد، عن حممد بن إبراهيم التيمي، عن حدثنا :  حدثنا حممد بن كثري، عن سفيان- 2392
  مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه،: علقمة بن وقاص الليثي قال

األعمال بالنية، والمرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل اهللا : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
امرأة يتزوجها، فهجرته إىل ما ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو 

  ).هاجر إليه
 ]1[  



  .هو هللا، ونوى العتق، واإلشهاد يف العتق: إذا قال رجل لعبده:  باب- 7 

 حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري، عن حممد بن بشر، عن إمساعيل، عن قيس، عن -  2393/2395
  :أيب هريرة رضي اهللا عنه

مه، ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة  أنه ملا أقبل يريد اإلسالم، ومعه غال
يا أبا هريرة، هذا غالمك قد : (جالس مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :فهو حني يقول: أما إين أشهدك أنه حر، قال: فقال). أتاك
  .تعلى أا من دارة الكفر جن* يا ليلة من طوهلا وعنائها 

حدثنا إمساعيل، عن قيس، عن أيب هريرة : حدثنا أبو أسامة:  حدثنا عبيد اهللا بن سعيد-) 2394 (
  :رضي اهللا عنه قال

  : ملا قدمت على النيب صلى اهللا عليه وسلم، قلت يف الطريق
  .على أا من دارة الكفر جنت* يا ليلة من طوهلا وعنائها 

 فلما قدمت على النيب صلى اهللا عليه وسلم بايعته، فبينا أنا عنده :وأبق مين غالم يل يف الطريق، قال: قال
هو حر : فقلت) يا أبا هريرة، هذا غالمك: (إذ طلع الغالم، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .حر: مل يقل أبو كريب، عن أيب أسامة. لوجه اهللا، فأعتقته
  :محيد، عن إمساعيل، عن قيس قالحدثنا إبراهيم بن :  حدثنا شهاب بن عباد-) 2395 (

: ذا، وقال:  ملا أقبل أبو هريرة رضي اهللا عنه، ومعه غالمه، وهو يطلب اإلسالم، فضل أحدمها صاحبه
  .أما إين أشهدك أنه هللا

]4132[  

  .أم الولد:  باب- 8 

  ).من أشراط الساعة أن تلد األمة را: (قال أبو هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
] 48[  

أن عائشة : حدثين عروة ابن الزبري: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 2396
  :رضي اهللا عنها قالت

عتبة إنه : أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة، قال:  إن عتبة بن أيب وقاص، عهد إىل أخيه سعد بن أيب وقاص
تح، أخذ سعد ابن وليدة زمعة، فأقبل به إىل ابين، فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زمن الف

يا رسول اهللا، هذا ابن أخي، : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأقبل معه بعبد بن زمعة، فقال سعد



يا رسول اهللا، هذا أخي، ابن وليدة زمعة، ولد على فراشه، فنظر : عهد إيل أنه ابنه، فقال عبد بن زمعة
إىل ابن وليدة زمعة، فإذا هو أشبه الناس به، فقال رسول اهللا صلى اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من أجل أنه ولد على فراش أبيه، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ). هو لك يا عبد بن زمعة: (عليه وسلم
مما رأى من شبهه بعتبة، وكانت سودة زوج النيب صلى اهللا ). احتجيب منه يا سودة بنت زمعة: (وسلم
  .سلمعليه و
 ]1948[  

  .بيع املدبر:  باب- 9 

مسعت جابر بن عبد اهللا رضي : حدثنا عمرو بن دينار: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم بن أيب إياس- 2397
  :اهللا عنهما قال

  . أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، فدعا النيب صلى اهللا عليه وسلم به فباعه
  .مات الغالم عام أول: قال جابر

 ]2034[  

  .بيع الوالء وهبته: ب با- 10 

مسعت ابن عمر رضي اهللا : أخربين عبد اهللا بن دينار: حدثنا شعبة قال:  حدثنا أبو الوليد-  2398
  :عنهما يقول

  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الوالء وعن هبته
]6375[  
  

 األسود، عن عائشة حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن:  حدثنا عثمان بن أيب شيبة-  2399
  :رضي اهللا عنها قالت

أعتقيها، فإن : ( اشتريت بريرة، فاشترط أهلها والءها، فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
لو : فأعتقتها، فدعاها النيب صلى اهللا عليه وسلم فخريها من زوجها، فقالت). الوالء ملن أعطى الورق

  .ارت نفسهاأعطاين كذا وكذا ما ثبت عنده، فاخت
 ]444[  



  .إذا أسر أخو الرجل، أو عمه، هل يفادى إذا كان مشركا:  باب- 11 

وكان علي ] 411. [ فاديت نفسي وفاديت عقيال: قال العباس للنيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أنس
  .له نصيب يف تلك الغنيمة اليت أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس

حدثنا إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن موسى عن ابن شهاب :  حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا- 2400
  :حدثين أنس رضي اهللا عنه: قال

ائذن لنا فنترك البن أختنا عباس :  أن رجاال من األنصار، استأذنوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا
  ).ال تدعون منه درمها: (فداءه، فقال

]2883 ،3793[  

  .عتق املشرك:  باب- 12 

  :أخربين أيب: حدثنا أبو أسامة، عن هشام:  حدثنا عبيد بن إمساعيل- 2401
 أن حكيم بن حزام رضي اهللا عنه أعتق يف اجلاهلية مائة رقبة، ومحل على مائة بعري، فلما أسلم محل على 

ت يا رسول اهللا، أرأي: فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: مائة بعري، وأعتق مائة رقبة، قال
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أشياء كنت أصنعها يف اجلاهلية، كنت أحتنث ا؟ يعين أتربر ا، قال

  ).أسلمت على ما سلف لك من خري: (وسلم
 ]1369[  

  .من ملك من العرب رقيقا، فوهب وباع وجامع وفدى وسىب الذرية:  باب- 13 

 على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر{: وقوله تعاىل
  /.75: النحل/} سرا وجهرا هل يستوون احلمد هللا بل أكثرهم ال يعلمون

أن مروان : ذكر عروة: أخربين الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب:  حدثنا ابن أيب مرمي قال-  2402
  :واملسور بن خمرمة أخرباه

: ني جاءه وفد هوازن، فسألوه أن يرد إليهم أمواهلم وسبيهم، فقال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قام ح
إما املال وإما السيب، وقد : إن معي من ترون، وأحب احلديث إيل أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتني(

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حني قفل من الطائف، ). كنت استأنيت م
إنا خنتار سبينا، فقام : ن النيب صلى اهللا عليه وسلم غري راد إليهم إال إحدى الطائفتني، قالوافلما تبني هلم أ

أما بعد، فإن أخوانكم جاؤونا : (النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الناس، فأثىن على اهللا مبا هو أهله، مث قال



عل، ومن أحب أن يكون تائبني، وإن رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليف
إنا ال ندري : (طيبنا ذلك، قال: فقال الناس). على حظه حىت نعطيه إياه من أول ما يفئ اهللا علينا فليفعل

فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ). من أذن منكم ممن مل يأذن، فارجعوا حىت يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم
  .فهذا الذي بلغنا عن سيب هوازن.  أم طيبوا وأذنوا:مث رجعوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربوه

 ]2184[  
  .فاديت نفسي وفاديت عقيال: قال عباس للنيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أنس

 ]411[  
  :كتبت إىل نافع، فكتب إيل: أخربنا ابن عون قال: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا علي بن احلسن- 2403

ر على بين املصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على املاء، فقتل  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أغا
  .حدثين به عبد اهللا بن عمر، وكان يف ذلك اجليش. مقاتلتهم، وسىب ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية

أخربنا مالك، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن، عن حممد بن حيىي :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2404
  :رأيت أبا سعيد رضي اهللا عنه فسألته، فقال: يز قالبن حبان، عن ابن حمري

 خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة بين املصطلق، فأصبنا سبيا من سيب العرب، فاشتهينا 
ما عليكم أن : (النساء، فاشتدت علينا العزبة، وأحببنا العزل، فسألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  ). من نسمة كائنة إىل يوم القيامة إال وهي كائنةال تفعلوا، ما
 ]2116[  

حدثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة :  حدثنا زهري بن حرب- 2405
  .ال أزال أحب بين متيم: رضي اهللا عنه قال
. عة، عن أيب هريرةأخربنا جرير بن عبد احلميد، عن املغرية، عن احلارث، عن أيب زر: وحدثين ابن سالم

  :وعن عمارة، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة قال
:  ما زلت أحب بين متيم منذ ثالث، مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول فيهم، مسعته يقول

هذه : (وجاءت صدقام، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال). هم أشد أميت على الدجال(
  ).أعتقيها فإا من ولد إمساعيل: ( سبية منهم عند عائشة فقالوكانت). صدقات قومنا

]4108[  

  .فضل من أدب جاريته وعلمها:  باب- 14 

مسع حممد بن فضيل، عن مطرف، عن الشعيب، عن أيب بردة، :  حدثنا إسحاق بن إبراهيم- 2406



  :عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال
نت له جارية فعاهلا فأحسن إليها، مث أعتقها وتزوجها كان من كا: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).له أجران
 ]97[  

العبيد إخوانكم، فأطعموهم مما : (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 15 

  ).تأكلون

واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرىب واليتامى واملساكني {: وقوله تعاىل
} القرىب واجلار اجلنب وابن السبيل وما ملكت أميانكم إن اهللا ال حيب من كان خمتاال فخوراواجلار ذي 

  /.36: النساء/
  .يعين الصاحب يف السفر: اجلار اجلنب. الغريب: واجلنب. القريب: ذي القرىب
مسعت املعرور بن سويد : حدثنا واصل األحدب قال: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم بن أيب إياس- 2407

  :الق
إين :  رأيت أبا ذر الغفاري رضي اهللا عنه، وعليه حلة، وعلى غالمه حلة، فسألناه عن ذلك، فقال

). أعريته بأمه: (ساببت رجال، فشكاين إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم
 يده، فليطعمه مما يأكل، إن إخوانكم خولكم، جعلهم اهللا حتت أيديكم، فمن كان أخوه حتت: (مث قال

  ).وليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم
 ]30[  

  .العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده:  باب- 16 

  : حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما- 2408
العبد إذا نصح سيده، وأحسن عبادة ربه، كان له أجره : ( وسلم قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه

  ).مرتني
]2412[  

  أخربنا سفيان، عن صاحل، عن الشعيب،:  حدثنا حممد بن كثري- 2409
  :عن أيب بردة، عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه

بها، وأعتقها وتزوجها، أميا رجل كانت له جارية فأدا فأحسن تأدي: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم



  ).فله أجران، وأميا عبد أدى حق اهللا وحق مواليه فله أجران
 ]97[  

قال أبو : مسعت سعيد ابن املسيب يقول: أخربنا يونس، عن الزهري:  حدثنا بشر بن حممد- 2410
  :هريرة رضي اهللا عنه

لذي نفسي بيده، لوال اجلهاد يف وا). للعبد اململوك الصاحل أجران: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .سبيل اهللا، واحلج وبر أمي، ألحببت أن أموت وأنا مملوك

حدثنا أبو صاحل، عن أيب هريرة : حدثنا أبو أسامة، عن األعمش:  حدثنا إسحاق بن نصر- 2411
  :رضي اهللا عنه قال

  ).يدهنعم ما ألحدهم، حيسن عبادة ربه، وينصح لس: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .كراهية التطاول على الرقيق، وقوله عبدي وأميت:  باب- 17

: النحل/} عبدا مملوكا{: وقال/. 32: النور/} والصاحلني من عبادكم وإمائكم{: وقال اهللا تعاىل
/. 25: النساء/} من فتياتكم املؤمنات{: وقال/. 25: يوسف/} وألفيا سيدها لدى الباب{/. 75

} اذكرين عند ربك{: و]. 2878: [ر) قوموا إىل سيدكم: (ه وسلموقال النيب صلى اهللا علي
  ).من سيدكم: (و. سيدك/: 42: يوسف/

  حدثين نافع، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه،: حدثنا حيىي، عن عبيد اهللا:  حدثنا مسدد- 2412
  ). مرتنيإذا نصح العبد سيده، وأحسن عبادة ربه، كان له أجره: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 ]2408[  
حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى رضي اهللا :  حدثنا حممد بن العالء- 2413
  عنه،

اململوك الذي حيسن عبادة ربه، ويؤدي إىل سيده الذي عليه من : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).احلق والنصيحة والطاعة، له أجران

 ]97[  
أنه مسع أبا هريرة رضي : أخربنا معمر، عن مهام بن منبه: حدثنا عبد الرزاق: حممد حدثنا - 2414

  اهللا عنه حيدث،
: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: ال يقل أحدكم: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ).فتاي وفتايت وغالمي: عبدي أميت، وليقل: سيدي موالي، وال يقل أحدكم



  :حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال: ا أبو النعمان حدثن- 2415
من أعتق نصيبا له من العبد، فكان له من املال ما يبلغ قيمته، يقوم عليه : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).قيمة عدل، وأعتق من ماله، وإال فقد عتق منه ما عتق
 ]2359[  

  :حدثين نافع، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه: ثنا حيىي، عن عبيد اهللا قالحد:  حدثنا مسدد- 2416
كلكم راع فمسؤول عن رعيته، فاألمري الذي على الناس راع : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، واملرأة راعية على بيت بعلها 
ولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، أال فكلكم راع وكلكم وولده، وهي مسؤ
  ).مسؤول عن رعيته

 ]853[  
مسعت أبا هريرة : حدثين عبيد اهللا: حدثنا سفيان، عن الزهري:  حدثنا مالك بن إمساعيل- 2417

  رضي اهللا عنه وزيد بن خالد،
اجلدوها، مث إذا زنت فاجلدوها، مث إذا زنت إذا زنت األمة ف: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ). بيعوها ولو بضفري- يف الثالثة أو الرابعة -فاجلدوها 
 ]2046[  

  .إذ أتاه خادمه بطعامه:  باب- 18 

مسعت أبا هريرة رضي : أخربين حممد بن زياد: حدثنا شعبة قال:  حدثنا حجاج بن منهال- 2418
  اهللا عنه،

إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن مل جيلسه معه، فليناوله لقمة أو : (لم عن النيب صلى اهللا عليه وس
  ).لقمتني، أو أكلة أو أكلتني، فإنه ويل عالجه

]5144[  

  .العبد راع يف مال سيده:  باب- 19

  .ونسب النيب صلى اهللا عليه وسلم املال إىل السيد
ين سامل ابن عبد اهللا، عن عبد اهللا أخرب: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 2419

  :بن عمر رضي اهللا عنهما
كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فاإلمام راع ومسؤول : ( أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول



عن رعيته، والرجل يف أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، واملرأة يف بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن 
قال فسمعت هؤالء من النيب صلى اهللا عليه ). مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيتهرعيتها، واخلادم يف 

والرجل يف مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم : (وسلم، وأحسب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).راع، وكلكم مسؤول عن رعيته

 ]853[  

  .إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه:  باب- 20 

وأخربين ابن : قال. حدثين مالك بن أنس: حدثنا ابن وهب قال: ن عبيد اهللا حدثنا حممد ب- 2420
وحدثنا . فالن عن سعيد املقربي، عن أبيه، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  أخربنا معمر، عن مهام، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،: حدثنا عبد الرزاق: عبد اهللا ابن حممد
  ).إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه: ( صلى اهللا عليه وسلم قال عن النيب
  .يف املكاتب

  .املكاتب، وجنومه يف كل سنة جنم: وباب. إمث من قذف مملوكه:  باب- 21 

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا واتوهم من مال اهللا {: وقوله
  /.33: النور/} الذي آتاكم

ما أراه إال : أواجب علي إذا علمت له ماال أن أكاتبه؟ قال: قلت لعطاء: قال روح، عن ابن جريجو
: أن موسى بن أنس أخربه: مث أخربين. ال: تأثره عن أحد، قال: قلت لعطاء. وقاله عمرو بن دينار. واجبا

كاتبه، فأىب، :  عنه فقالأن سريين سأل أنسا املكاتبة، وكان كثري املال فأىب، فانطلق إىل عمر رضي اهللا
  .فكاتبه. }فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا{: فضربه بالدرة ويتلو عمر

  :قالت عائشة رضي اهللا عنها: قال عروة: حدثين يونس، عن ابن شهاب:  وقال الليث- 2421
 هلا  إن بريرة دخلت عليها تستعينها يف كتابتها، وعليها مخسة أواق، جنمت عليها يف مخس سنني، فقالت

أرأيت إن عددت هلم عدة واحدو، أيبيعك أهلك فأعتقك، فيكون والؤك يل؟ : عائشة ونفست فيها
ال، إال أن يكون لنا الوالء، قالت عائشة فدخلت : فذهبت بريرة إىل أهلها، فعرضت ذلك عليهم، فقالوا

: عليه وسلمعلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا 
ما بال رجال : (مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال). اشتريها فأعتقيها، فإمنا الوالء ملن أعتق(

يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا، من اشترط شرطا ليس يف كتاب اهللا فهو باطل، شرط اهللا أحق 
  ).وأثق



 ]444[  

  .رطا ليس يف كتاب اهللاما جيوز من شروط املكاتب، ومن اشترط ش:  باب- 22

  .فيه ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة:  حدثنا قتيبة- 2422

أن بريرة جاءت تستعينها يف كتابتها، ومل تكن قضت من كتابتها :  أن عائشة رضي اهللا عنها أخربته
.  أن أقضي عنك كتابتك ويكون والءك يل فعلت:ارجعي إىل أهلك، فإن حبوا: شيئا، قالت هلا عائشة

إن شاءت أن حتتسب عليك فلتفعل، ويكون والؤك لنا، : فذكرت ذلك بريرة ألهلها فأبوا، وقالوا
ابتاعي، : (فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ما بال أناس : (ام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالمث ق: قال). فأعتقي، فإمنا الوالء ملن أعتق
يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا، من اشترط شرطا ليس يف كتاب اهللا فليس له، وإن شرط مائة 

  ).مرة، شرط اهللا أحق وأوثق
 ]444[  
  

ما أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنه:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  2423
  :قال

على أن والءها لنا، قال رسول اهللا :  أرادت عائشة أم املؤمنني أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها
  ).ال مينعك ذلك، فإمنا الوالء ملن أعتق: (صلى اهللا عليه وسلم

 ]2048[  

  .استعانة املكاتب وسؤاله الناس:  باب- 23

عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها حدثنا أبو أسامة، :  حدثنا عبيد بن إمساعيل- 2424
  :قالت

إن : إين كاتبت أهلي على تسع أواق، يف كل عام أوقية، فأعينيين، فقالت عائشة:  جاءت بريرة فقالت
فذهبت إىل أهلها فأبوا ذلك . أحب أهلك أن أعدها هلم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون والؤك يل

ليهم، فأبوا إال أن يكون الوالء هلم، فسمع بذلك رسول اهللا صلى إين قد عرضت ذلك ع: عليها، فقالت
). خذيها فأعتقيها، واشترطي هلم الوالء، فإمنا الوالء ملن أعتق: (اهللا عليه وسلم، فسألين فأخربته، فقال

ا أما بعد، فم: (فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الناس فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال: قالت عائشة



بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا، فأميا شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل، وإن 
أعتق يا فالن ويل : كان مائة شرط، فقضاء اهللا أحق وشرط اهللا أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدكم

  ).الوالء، فإمنا الوالء ملن أعتق
 ]444[  

  .بيع املكاتب إذا رضي:  باب- 24 

  .ما بقي عليه درهم: وقال زيد بن ثابت. هو عبد ما بقي عليه شيء: ت عائشةوقال
  .هو عبد إن عاش وإن مات وإن جىن، ما بقي عليه شيء: وقال ابن عمر
  :أخربنا مالك، عن حيىي بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرمحن:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2425

إن أحب أهلك أن أصب هلم : رضي اهللا عنها، فقالت هلا أن بريرة جاءت تستعني عائشة أم املؤمنني 
  .ال، إال أن يكون والؤك لنا: مثنك صبة واحدة فأعتقك فعلت، فذكرت بريرة ذلك ألهلها، فقالوا

: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال حيىي: قال مالك
  ). أعتقاشتريها وأعتقيها، فإمنا الوالء ملن(
 ]444[  

  .اشتريين وأعتقين، فاشتراه لذلك: إذا قال املكاتب:  باب- 25 

  :حدثين أيب، أمين، قال: حدثنا عبد الواحد بن أمين قال:  حدثنا أبو نعيم- 2426
كنت لعتبة بن أيب هلب، ومات وورثين بنوه، وإم باعوين :  دخلت على عائشة رضي اهللا عنها، فقلت

دخلت بريرة وهي مكاتبة، : فأعتقين ابن أيب عمرو، واشترط بنو عتبة الوالء، فقالتمن ابن أيب عمرو، 
ال حاجة يل : ال يبيعوين حىت يشترطوا والئي، فقالت: نعم، قالت: اشتريين وأعتقيين، قالت: فقالت

: بذلك، فسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو بلغه، فذكر لعائشة، فذكرت عائشة ما قال هلا، فقال
فاشترا عائشة فأعتقتها، واشترط أهلها الوالء، فقال ). اشتريها وأعتقيها، ودعيهم يشترطون ما شاؤوا(

  ).الوالء ملن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط: (النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]444[  



  

  . كتاب اهلبة وفضلها- 55

  .فضلها والتحريض عليها:  باب- 1 

  حدثنا ابن أيب ذئب، عن املقربي، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،:  حدثنا عاصم بن علي- 2427
  ).يا نساء املسلمات، ال حتقرن جارة جلارا، ولو فرسن شاة: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

]5671[  
حدثنا ابن أيب حازم، عن أبيه، عن يزيد بن رومان، :  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا األويسي- 2428
  : عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت لعروةعن عروة،

 ابن أخيت، إن كنا لننظر إىل اهلالل، مث اهلالل، ثالثة أهلة يف شهرين، وما أوقدت يف أبيات رسول اهللا 
األسودان التمر واملاء، إال أنه قد : يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: فقلت. صلى اهللا عليه وسلم نار
عليه وسلم جريان من األنصار، كانت هلم منائح، وكانوا مينحون رسول اهللا كان لرسول اهللا صلى اهللا 

  .صلى اهللا عليه وسلم من ألبام فيسقينا
]6093 ،6094[  

  .القليل من اهلبة:  باب- 2

حدثنا ابن أيب عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن أيب حازم، عن أيب :  حدثنا حممد بن بشار-  2429
  هريرة رضي اهللا عنه،

لو دعيت إىل ذراع، أو كراع، ألجبت، ولو أهدي إيل ذراع أو : (النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن 
  ).كراع لقبلت

]4883[  

  .من استوهب من أصحابه شيئا:  باب- 3

  ).اضربوا يل معكم سهما: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أبو سعيد
 ]2156[  

  :حدثين أبو حازم، عن سهل رضي اهللا عنه: ان قالحدثنا أبو غس:  حدثنا ابن أيب مرمي- 2430
مري عبدك : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أرسل إىل امرأة من املهاجرين، وكان هلا غالم جنار، قال هلا

فأمرت عبدها، فذهب فقطع من الطرفاء، فصنع له منربا، فلما قضاه، أرسلت ). فليعمل لنا أعواد املنرب



فجاؤوا به، ). أرسلي به إيل: (يه وسلم أنه قد قضاه، قال صلى اهللا عليه وسلمإىل النيب صلى اهللا عل
  .فاحتمله النيب صلى اهللا عليه وسلم فوضعه حيث ترون

 ]370[  
حدثين حممد بن جعفر، عن أيب حازم، عن عبد اهللا بن :  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال-  2431

  :قالأيب قتادة السلمي، عن أبيه رضي اهللا عنه 
 كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مرتل يف طريق مكة، ورسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم نازل أمامنا، والقوم حمرمون وأنا غري حمرم، فأبصروا محارا وحشيا، وأنا مشغول 

ت إىل الفرس فأسرجته، مث أخصف نعلي، فلم يؤذنوين به، وأحبوا لو أين أبصرته، والتفت فأبصرته، فقم
ال واهللا ال نعينك عليه : ناولوين السوط والرمح، فقالوا: ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت هلم

بشيء، فغضبت فرتلت فأخذما، مث ركبت فشددت على احلمار فعقرته، مث جئت به وقد مات، فوقعوا 
بأت العضد معي، فأدركنا رسول اهللا فيه يأكلونه، مث إم شكوا يف أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخ

نعم، فناولته العضد فأكلها : فقلت). معكم منه شيء: (صلى اهللا عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال
  .حىت نفدها وهو حمرم

  .فحدثين به زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب قتادة
 ]1725[  

  .من استسقى:  باب- 4

  ]5314). [ اسقين: (عليه وسلمقال يل النيب صلى اهللا : وقال سهل
حدثين أبو طوالة، امسه عبد اهللا بن عبد : حدثا سليمان بن بالل قال:  حدثنا خالد بن خملد- 2432
  :مسعت أنسا رضي اهللا عنه يقول: الرمحن، قال

نا  أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دارنا هذه، فاستسقى، فحلبنا له شاة لنا، مث شبته من ماء بئر
هذا أبو بكر، : هذه، فأعطيته، وأبو بكر عن يساره، وعمر جتاهه، وأعرايب عن ميينه، فلما فرغ قال عمر

فهي سنة، فهي سنة، ثالث : قال أنس). األمينون األمينون، أال فيمنوا: (فأعطى األعرايب فضله، مث قال
  .مرات
 ]2225.[  

  .قبول هدية الصيد:  باب- 5 

  ]2431. [ ه وسلم من أيب قتادة عضد الصيدوقبل النيب صلى اهللا علي



حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك، عن أنس :  حدثنا سليمان بن حرب-  2433
  :رضي اهللا عنه قال

 أنفجنا أرنبا مبر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأدركتها فأخذا، فأتيت ا أبا طلحة فذحبها، وبعث ا 
وأكل : قلت. فخذيها ال شك فيه، فقبله: بوركها وفخذيها، قال:  عليه وسلمإىل رسول اهللا صلى اهللا

  .قبله: وأكل منه، مث قال بعد: منه؟ قال
]5171 ،5215[  

حدثين مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا ابن عبد اهللا ابن عتبة بن :  حدثنا إمساعيل قال- 2434
  :ضي اهللا عنهممسعود، عن عبد اهللا بن عباس، عن الصعب بن جثامة ر

 أنه أهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محارا وحشيا، وهو باألبواء أو بودان، فرد عليه، فلما رأى 
  ).أما إنا مل نرده عليك إال أنا حرم: (ما يف وجهه قال

 ]1729[  

  .قبول اهلدية:  باب- 6 

  :ن عائشة رضي اهللا عنهاحدثنا هشام، عن أبيه، ع: حدثنا عبدة:  حدثنا إبراهيم بن موسى- 2435
 أن الناس كانوا يتحرون داياهم يوم عائشة، يبتغون ا، أو يبتغون بذلك، مرضاة رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم
]2441 ،2442 ،3564[  

مسعت سعيد ابن جبري، عن ابن عباس : حدثنا جعفر بن إياس قال: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم-  2436
  :رضي اهللا عنهما

 أم حفيد، خالة ابن عباس، إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أقطا ومسنا وأضبا، فأكل النيب صلى اهللا  أهدت
فأكل على مائدة رسول اهللا صلى : عليه وسلم من األقط والسمن، وترك الضب تقذرا، قال ابن عباس

  .اهللا عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
]5074 ،5087 ،6925[  

حدثين إبراهيم بن طهمان، عن حممد بن زياد، : حدثنا معن قال:  حدثنا إبراهيم بن املنذر- 2437
  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

قال . فإن قيل صدقة). أهدية أم صدقة: ( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أيت بطعام سأل عنه
  . وإن قيل هدية، ضرب بيده صلى اهللا عليه وسلم فأكل معهمومل يأكل،). كلوا: (ألصحابه



حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي اهللا : حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- 2438
  :عنه قال

  ).هو هلا صدقة، ولنا هدية: (تصدق على بريرة، قال:  أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بلحم، فقيل
 ]1424[  

مسعته : حدثنا شعبة، عن عبد الرمحن بن القاسم قال: حدثنا غندر: ا حممد بن بشار حدثن- 2439
  :منه عن القاسم، عن عائشة رضي اهللا عنها

 أا أرادت أن تشتري بريرة، وأم اشترطوا والءها، فذكر للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال النيب صلى 
وأهدي هلا حلم، فقيل للنيب صلى اهللا عليه ). ء ملن أعتقاشتريها فأعتقيها، فإمنا الوال: (اهللا عليه وسلم

  .وخريت). هو هلا صدقة ولنا هدية: (هذا تصدق على بريرة، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وسلم
ال أدري، أحر : سألت عبد الرمحن عن زوجها، قال: زوجها حر أو عبد، قال شعبة: وقال عبد الرمحن

  .أم عبد
 ]444[  

أخربنا خالد بن عبد اهللا، عن خالد احلذاء، عن حفصة : ا حممد بن مقاتل أبو احلسن حدثن- 2440
  :بنت سريين، عن أم عطية قالت

ال، إال شيء : قالت). عندكم شيء: ( دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم على عائشة رضي اهللا عنها فقال
  ).ا قد بلغت حملهاإ: (بعثت به أم عطية، من الشاة اليت بعثت إليها من الصدقة، قال

 ]1377[  

  .ن أهدى إىل صاحبه وحترى بعض نسائه دون بعض:  باب- 7 

حدثنا محاد بن زيد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة :  حدثنا سليمان بن حرب-  2441/2442
  :رضي اهللا عنها قالت

  .عرض عنهاإن صواحيب اجتمعن، فذكرت له، فأ: وقالت أم سلمة.  كان الناس يتحرون داياهم يومي
حدثين أخي، عن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة :  حدثنا إمساعيل قال-) 2442 (

  :رضي اهللا عنها
فحزب فيه عائشة وحفصة وسودة، واحلزب :  أن نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كن حزبني

سلمون قد علموا حب رسول اهللا اآلخر أم سلمة وسائر نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان امل
صلى اهللا عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية، يريد أن يهديها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 



وسلم أخرها، حىت إذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيت عائشة، بعث صاحب اهلدية إىل 
كلمي رسول اهللا صلى : لم حزب أم سلمة، فقلن هلارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيت عائشة، فك

من أراد أن يهدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هدية، فليهدها : اهللا عليه وسلم يكلم الناس، فيقول
ما قال يل : إليه حيث كان من بيوت نسائه، فكلمته أم سلمة مبا قلن فلم يقل هلا شيئا، فسألنها، فقالت

ما قال يل : فكلمته حني دار إليها أيضا فلم يقل هلا شيئا، فسألنها فقالت:  قالتفكلميه،: شيئا، فقلن هلا
ال تؤذيين يف عائشة، فإن الوحي مل : (كلميه حىت يكلمك، فدار إليها فكلمته، فقال هلا: شيئا، فقلن هلا

 مث إن دعون أتوب إىل اهللا من أذاك يا رسول اهللا،: فقالت: قالت). يأتين وأنا يف ثوب امرأة إال عائشة
إن : فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأرسلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تقول

بلى، : قالت). يا بنية أال حتبني ما أحب: (نساءك ينشدنك اهللا العدل يف بنت أيب بكر، فكلمته فقال
ينب بنت جحش، فأتته فأغلظت، ارجعي إليه فأبت أن ترجع، فأرسلن ز: فرجعت إليهن فأخربن، فقلن

إن نساءك ينشدنك اهللا العدل يف بنت ابن أيب قحافة، فرفعت صوا حىت تناولت عائشة وهي : وقالت
فتكلمت عائشة : قاعدة فسبتها، حىت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لينظر إىل عائشة هل تكلم، قال

إا بنت أيب : (اهللا عليه وسلم إىل عائشة، وقالفنظر النيب صلى : ترد على زينب حىت أسكتتها، قالت
  ).بكر

الكالم األخري قصة فاطمة يذكر هشام بن عروة، عن رجل، عن الزهري، عن حممد بن : قال البخاري
وعن . كان الناس يتحرون داياهم يوم عائشة: وقال أبو مروان، عن هشام، عن عروة. عبد الرمحن

ملوايل، عن الزهري، عن حممد بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، عن رجل من قريش، ورجل من ا
  .كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فاستأذنت فاطمة: هشام، قالت عائشة

 ]2435[  

  .ما ال يرد من اهلدية:  باب- 8

حدثين مثامة بن : حدثنا عزرة بن ثابت األنصاري قال: حدثنا عبد الوارث:  حدثنا أبو معمر- 2443
  : قالعبد اهللا

أن النيب صلى : وزعم أنس: كان أنس رضي اهللا عنه ال يرد الطيب، قال:  دخلت عليه فناولين طيبا، قال
  .اهللا عليه وسلم كان ال يرد الطيب

]5585[  



  .من رأى اهلبة الغائبة جائزة:  باب- 9

:  عروةذكر: حدثين عقيل، عن ابن شهاب قال: حدثنا الليث قال:  حدثنا سعيد بن أيب مرمي- 2444
  :أن املسور بن خمرمة رضي اهللا عنهما ومروان أخرباه

   أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حني جاءه وفد هوازن، قام يف الناس،
أما بعد، فإن إخوانكم جاؤونا تائبني، وإين رأيت أن أرد إليهم : (فأثىن على اهللا مبا هو أهله، مث قال

من أحب أن يكون على حظه حىت نعطيه إياه من سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، و
  ).أول ما يفيء اهللا علينا

  .طيبنا لك: فقال الناس
 ]2184[  

  .املكافأة يف اهلبة:  باب- 10 

حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها :  حدثنا مسدد-  2445
  :قالت

  .ة ويثيب عليها كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل اهلدي
  .مل يذكر وكيع وحماضر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة

  

اهلبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا مل جيز، حىت يعدل بينهم ويعطي :  باب- 11 

  .اآلخرين مثله، وال يشهد عليه

  ).اعدلوا بني أوالدكم يف العطية: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]2447[  

  .يرجع يف عطيته، وما يأكل من مال ولده باملعروف وال يتعدىوهل للوالد أن 
. [ اصنع به ما شئت: واشترى النيب صلى اهللا عليه وسلم من عمر بعريا، مث أعطاه ابن عمر، وقال

2009[  
أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن محيد بن عبد الرمحن، وحممد :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  2446

  :أما حدثاه عن النعمان بن بشري: بن النعمان بن بشري
أكل ولدك : (إن حنلت ابين هذا غالما، فقال:  أن أباه أتى به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال



  ).فارجعه: (ال، قال: قال). حنلت مثله
]2447 ،2507[  

  .اإلشهاد يف اهلبة:  باب- 12

مسعت النعمان بن بشري : عن عامر قالحدثنا أبو عوانة، عن حصني، :  حدثنا حامد بن عمر-  2447
  :رضي اهللا عنهما وهو على املنرب يقول

ال أرضى حىت تشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، :  أعطاين أيب عطية، فقالت عمرة بنت رواحة
إين أعطيت ابين من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتين أن : فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

فاتقوا اهللا واعدلوا بني : (ال، قال: قال). أعطيت سائر ولدك مثل هذا: (رسول اهللا، قالأشهدك يا 
  .فرجع فرد عطيته: قال). أوالدكم

 ]2446[  

  .هبة الرجل المرأته واملرأة لزوجها:  باب- 13 

اءه يف واستأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم نس. ال يرجعان: وقال عمر بن عبد العزيز. جائزة: قال إبراهيم
  ).العائد يف هبته، كالكلب يعود يف قيئه: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. أن ميرض يف بيت عائشة

هيب يل بعض صداقك أو كله، مث مل ميكث إال يسريا حىت طلقها : وقال الزهري، فيمن قال المرأته
يف شيء من أمره يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس : فرجعت فيه، قال

  /.4: النساء. /}فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا{: خديعة جاز، قال اهللا تعاىل
أخربين عبيد اهللا بن : أخربنا هشام، عن معمر، عن الزهري قال:  حدثنا إبراهيم بن موسى- 2448
  :قالت عائشة رضي اهللا عنها: عبد اهللا

ستأذن أزواجه أن ميرض يف بييت، فأذن له، فخرج بني  ملا ثقل النيب صلى اهللا عليه وسلم فاشتد وجعه، ا
  رجلني ختط رجاله األرض، وكان

وهل تدري : فذكرت البن عباس ما قالت عائشة، فقال يل: بني العباس وبني رجل آخر، فقال عبيد اهللا
  .هو علي بن أيب طالب: ال، قال: من الرجل الذي مل تسم عائشة؟ قلت

 ]195[  
حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي : حدثنا وهيب: إبراهيم حدثنا مسلم بن -  2449

  :اهللا عنهما قال
  ).العائد يف هبته كالكلب، يقيء مث يعود يف قيئه: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم



]2478 ،2479 ،6574[  

هبة املرأة لغري زوجها وعتقها، إذا كان هلا زوج فهو جائز، إذا مل تكن :  باب- 14

  .ة، فإذا كانت سفيهة مل جيزسفيه

  /.5: النساء/} وال تؤتوا السفهاء أموالكم{: قال اهللا تعاىل
 حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريح، عن ابن أيب مليكة، عن عباد بن عبد اهللا، عن - 2450/2451

  :أمساء رضي اهللا عنها قالت
تصدقي، وال توعي فيوعى : (قاليا رسول اهللا، ما يل مال، إال ما أدخل علي الزبري، فأتصدق؟ :  قلت
  ).عليك
حدثنا هشام ابن عروة، عن فاطمة، : حدثنا عبد اهللا بن منري:  حدثنا عبيد اهللا بن سعيد- ) 2451 (

  :عن أمساء
أنفقي، وال حتصي فيحصي اهللا عليك، وال توعي فيوعي اهللا : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).عليك
 ]1366[  

أن : ىي بن بكري، عن الليث، عن يزيد، عن بكري، عن كريب موىل ابن عباس حدثنا حي- 2452
  :ميمونة بنت احلارث رضي اهللا عنها أخربته

:  أعتقت وليدة، ومل تستأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت
أما إنك لو أعطيتها : (نعم، قال: تقال). أو فعلت: (أشعرت يا رسول اهللا، أين أعتقت وليديت؟ قال

  ).أخوالك كان أعظم ألجرك
  .إن ميمونة أعتقت: وقال بكر بن مضر، عن عمرو، عن بكري، عن كريب

]2454[  
أخربنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة : أخربنا عبد اهللا:  حدثنا حبان بن موسى- 2453

  :رضي اهللا عنها قالت
ليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج ا معه،  كان رسول اهللا صلى اهللا ع

وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غري أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

]2494 ،2518 ،2542 ،2723 ،3208 ،3801 ،3910  - 3912 ،



4413 ،4414 ،4472  - 4474 ،4479 ،6285 ،6301 ،6935 ،6936 ،
7061 ،7106[  

  .مبن يبدأ باهلدية:  باب- 15

إن ميمونة زوج النيب صلى : عن عمرو، عن بكري، عن كريب موىل ابن عباس:  وقال بكر-  2454
  ).ض أخوالك كان أعظم ألجركولو وصلت بع: (اهللا عليه وسلم أعتقت وليدة هلا، فقال هلا

 ]2452[  
حدثنا شعبة، عن أيب عمران اجلوين، عن : حدثنا حممد بن جعفر:  حدثنا حممد بن بشار- 2455

  :طلحة بن عبد اهللا، رجل من بين تيم بن مرة، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
  ).نك باباإىل أقرما م: (يا رسول اهللا، إن يل جارين، فإىل أيهما أهدي؟ قال:  قلت
 ]2140[  

  .من مل يقبل اهلدية لعلة:  باب- 16 

  .كانت اهلدية يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هدية، واليوم رشوة: وقال عمر بن عبد العزيز
أن : أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 2456

  :ضي اهللا عنهما أخربهعبد اهللا بن عباس ر
 أنه مسع الصعب بن جثامة الليثي، وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، خيرب أنه أهدى لرسول 

فلما عرف : اهللا صلى اهللا عليه وسلم محار وحش، وهو باألبواء أو بودان، وهو حمرم، فرده، قال صعب
  ).ليس بنا رد عليك، ولكنا حرم: (يف وجهي رده هدييت قال

 ]1729[  
حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة ابن الزبري، عن أيب محيد :  حدثنا عبد اهللا بن حممد-  2457

  :الساعدي رضي اهللا عنه قال
هذا :  استعمل النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال من األزد، يقال له ابن اللتبية، على الصدقة، فلما قدم قال

 بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر يهدى له أم ال؟ والذي نفسي فهال جلس يف: (قال. لكم وهذا أهدي يل
بيده، ال يأخذ أحد منه شيئا إال جاء به يوم القيامة حيمله على رقبته، إن كان بعريا له رغاء، أو بقرة هلا 

  ).خوار، أو شاه يتعر
  .ثالثا). اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت: (مث رفع بيده حىت رأينا عفرة إبطيه

 ]883[  



  .إذا وهب هبة أو وعد، مث مات قبل أن تصل إليه:  باب- 17

  إن مات وكانت فصلت اهلدية، واملهدى له حي فهي لورثته،: وقال عبيدة
إيهما مات قبل فهي لورثة املهدى له، إذا : وقال احلسن. وإن مل تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى

  .قبضها الرسول
  :مسعت جابرا رضي اهللا عنه قال: حدثنا ابن املنكدر: فيانحدثنا س:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 2458

فلم يقدم حىت تويف ).  ثالثا-لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا : ( قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم
من كان له عند النيب صلى اهللا عليه وسلم عدة أو : النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأمر أبو بكر مناديا فنادى

  .إن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعدين، فحثى يل، ثالثا: نا، فأتيته فقلتدين فليأت
 ]2174[  

  .كيف يقبض العبد واملتاع:  باب- 18 

  ).هو لك يا عبد اهللا: (كنت على بكر صعب، فاشتراه النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقال: وقال ابن عمر
 ]2009[  

  بن مليكة، عن املسورحدثنا الليث، عن ا:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 2459
  :ابن خمرمة رضي اهللا عنهما قال

يا بين انطلق بنا إىل :  قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقبية، ومل يعط خمرمة منها شيئا، فقال خمرمة
فدعوته له فخرج إليه وعليه : ادخل فادعه يل، قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فانطلقت معه، فقال

  ).رضي خمرمة: (فنظر إليه، فقال: قال). خبأنا هذا لك: (قالقباء منها، ف
]2514 ،2959 ،5464 ،5524 ،5781[  

  .إذا وهب هبة فقبضها اآلخر ومل يقل قبلت:  باب- 19 

حدثنا معمر، عن الزهري، عن محيد بن عبد : حدثنا عبد الواحد:  حدثنا حممد بن حمبوب- 2460
  :الالرمحن، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ق

وقعت بأهلي يف : قال). وما ذاك: (هلكت، فقال:  جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
: ال، قال: قال). فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني: (ال، قال: قال). جتد رقبة: (رمضان، قال

لعرق املكتل فيه متر، فجاء رجل من األنصار بعرق، وا: ال، قال: قال). فتستطيع أن تطعم ستني مسكينا(
على أحوج منا يا رسول اهللا، والذي بعثك باحلق ما بني البتيها : قال). اذهب ذا فتصدق به: (فقال



  ).اذهب فأطعمه أهلك: (أهل بيت أحوج منا، قال
 ]1834[  

  .إذا وهب دينا على رجل:  باب- 20 

وقال النيب صلى اهللا .  لرجل دينهووهب احلسن بن علي عليهما السالم. هو جائز: قال شعبة عن احلكم
قتل أيب وعليه دين، فسأل النيب : فقال جابر). من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه: (عليه وسلم

  .صلى اهللا عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا مثر حائطي وحيللوا أيب
س، عن ابن شهاب حدثين يون: قال الليث. أخربنا يونس: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا عبدان- 2461

  :أن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أخربه: حدثين ابن كعب بن مالك: قال
 أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، فاشتد الغرماء يف حقوقهم، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكلمته، 

عليه وسلم حائطي ومل فسأهلم أن يقبلوا مثر حائطي وحيللوا أيب فأبوا، فلم يعطهم رسول اهللا صلى اهللا 
فغدا علينا حني أصبح، فطاف يف النخل ودعا يف مثره بالربكة، ). سأغدو عليك: (يكسره هلم، ولكن قال

فجددا فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من مثرها بقية، مث جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو 
).  ياعمر-  وهو جالس -امسع : (رجالس فأخربته بذلك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعم

  .أال يكون؟ قد علمنا أنك رسول اهللا، واهللا إنك لرسول اهللا: فقال
 ]2020[  

  .هبة الواحد للجماعة:  باب- 21

ورثت عن أخيت عائشة بالغابة، وقد أعطاين به معاوية مائة : وقالت أمساء للقاسم بن حممد وابن أيب عتيق
  .ألف، فهو لكما

  :حدثنا مالك، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه: ىي بن قزعة حدثنا حي- 2462
:  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت بشراب فشرب، وعن ميينه غالم، وعن يساره األشياخ، فقال للغالم

  ).ما كنت ألوثر بنصييب منك يا رسول اهللا أحدا، فتله يف يده: فقال). إن أذنت يل أعطيت هؤالء(
 ]2224[  

  .اهلبة املقبوضة وغري املقبوضة، واملقسومة وغري املقسومة:  باب- 22 

  .وقد وهب النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه هلوازن ما غنموا منهم وهو غري مقسوم
 ]2184[  



أتيت النيب صلى اهللا عليه : حدثنا مسعر، عن حمارب، عن جابر رضي اهللا عنه: وقال ثابت بن حممد
  .ضاين وزادينوسلم يف املسجد، فق

 ]432[  
حدثنا شعبة، عن حمارب، مسعت جابر بن عبد اهللا : حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- 2463

  :رضي اهللا عنهما يقول
). ائت املسجد فصل ركعتني: ( بعت من النيب صلى اهللا عليه وسلم بعريا يف سفر، فلما أتينا املدينة قال

  . فما زال معي منها شيئا حىت أصاا أهل الشأم يوم احلرةفوزن يل فأرجح،: أراه: فوزن، قال شعبة
 ]432[  

  : حدثنا قتيبة، عن مالك، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه- 2464
:  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيت بشراب، وعن ميينه غالم، وعن يساره أشياخ، فقال للغالم

  .ال واهللا، ال أوثر بنصييب منك أحدا، فتله يف يده: المفقال الغ). أتأذن يل أن أعطي هؤالء(
 ]2224[  

مسعت أبا : أخربين أيب، عن شعبة، عن سلمة قال:  حدثنا عبد اهللا بن عثمان بن جبلة قال-  2465
  :سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

عوه، فإن لصاحب د: ( كان لرجل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دين، فهم به أصحابه، فقال
إنا ال جند سنا إال سنا هي أفضل من سنه، : فقالوا). اشتروا له سنا فأعطوه إياه: (وقال). احلق مقاال

  ).فاشتروها، فأعطوها إياه، فإن من خريكم أحسنكم قضاء: (قال
 ]2182[  

  .إذا وهب مجاعة لقوم:  باب- 23 

أن مروان بن : ن ابن شهاب، عن عروةحدثنا الليث، عن عقيل، ع:  حدثنا حيىي بن بكري- 2466
  :احلكم واملسور بن خمرمة أخرباه

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال، حني جاءه وفد هوازن مسلمني، فسألوه أن يرد إليهم أمواهلم 
إما السيب : معي من ترون، وأحب احلديث إيل أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتني: (وسبيهم، فقال هلم
وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة، حني قفل ). قد كنت استأنيتوإما املال، و

فإنا : من الطائف، فلما تبني هلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم غري راد إليهم إال إحدى الطائفتني، قالوا
ن إخوانكم هؤالء جاؤونا أما بعد، فإ: (خنتار سبينا، فقام يف املسلمني، فأثىن على اهللا مبا هو أهله، مث قال



تائبني، وإين رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون 
طيبنا يا رسول اهللا هلم، فقال : فقال الناس). على حظه حىت نعطيه إياه من أول ما يفئ اهللا علينا فليفعل

فرجع ). ارجعوا حىت يرفع إلينا عرفاؤكم أمركمإنا ال ندري من أذن منكم فيه ممن مل يأذن، ف: (هلم
وهذا . أم طيبوا وأذنوا: الناس، فكلمهم عرفاؤهم، مث رجعوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربوه

  .فهذا الذي بلغنا: هذا آخر قول الزهري، يعين. الذي بلغنا من سيب هوازن
 ]2184[  

  .و أحقمن أهدي له هدية وعنده جلساؤه، فه:  باب- 24 

  .أن جلساءه شركاء، ومل يصح: ويذكر عن ابن عباس
أخربنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أيب سلمة، عن : أخربنا عبد اهللا:  حدثنا ابن مقاتل- 2467

  أيب هريرة رضي اهللا عنه،
 مث). إن لصاحب احلق مقاال: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أخذ سنا، فجاء صاحبه يتقاضاه، فقال

  ).أفضلكم أحسنكم قضاء: (قضاه أفضل من سنه، وقال
 ]2182[  

  :حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 2468
 أنه كان مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فكان على بكر لعمر صعب، فكان يتقدم النيب صلى اهللا 

فقال له النيب صلى اهللا . يا عبد اهللا، ال يتقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم أحد: عليه وسلم، فيقول أبوه
  ).هو لك يا عبد اهللا، فاصنع به ما شئت: (هو لك، فاشتراه، مث قال: فقال عمر). بعينه: (عليه وسلم

 ]2009[  

  .إذا وهب بعريا لرجل وهو راكبه فهو جائز:  باب- 25 

  :حدثنا عمرو، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال: نحدثنا سفيا:  وقال احلميدي- 2469
 كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ).هو لك يا عبد اهللا: (فابتاعه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم). بعينه: (لعمر
 ]2009[  

  .هدية ما يكره لبسه:  باب- 26 

  :حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال - 2470



يا رسول اهللا، لو اشتريتها فلبستها يوم :  رأى عمر بن اخلطاب حلة سرياء عند باب املسجد، فقال
 صلى مث جاءت حلل، فأعطى رسول اهللا). إمنا يلبسها من ال خالق له يف اآلخرة: (اجلمعة وللوفد، قال

إين مل أكسكها : (أكسوتنيها، وقلت يف حلة عطارد ما قلت؟ فقال: اهللا عليه وسلم عمر منها حلة، وقال
  .فكساها عمر أخا له مبكة مشركا). لتلبسها
 ]846[  

حدثنا ابن فضيل، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر رضي :  حدثنا حممد بن جعفر أبو جعفر- 2471
  :اهللا عنهما قال

يب صلى اهللا عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنيب  أتى الن
فأتاها علي فذكر ). ما يل وللدنيا: (فقال). إين رأيت على باا سترا موشيا: (صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).ترسل به إىل فالن، أهل بيت م حاجة: (ليأمرين فيه مبا شاء، قال: ذلك هلا، فقالت
مسعت زيد : أخربين عبد امللك بن ميسرة قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا حجاج بن منهال- 2472

  :بن وهب، عن علي رضي اهللا عنه قال
 أهدى إيل النيب صلى اهللا عليه وسلم حلة سرياء، فلبستها، فرأيت الغضب يف وجهه، فشققتها بني 

  .نسائي
]5051 ،5502[  

  .شركنيقبول اهلدية من امل:  باب- 27 

هاجر إبراهيم عليه السالم بسارة، فدخل قرية فيها : (وقال أبو هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]2104). [ أعطوها آجر: ملك أو جبار، فقال

  .وأهديت للنيب صلى اهللا عليه وسلم شاة فيها سم
 ]2474[  

  .اء، وكساة بردا، وكتب له ببحرهمأهدى ملك أيلة للنيب صلى اهللا عليه وسلم بغلة بيض: وقال أبو محيد
]1411[  

حدثنا أنس رضي : حدثنا شيبان، عن قتادة: حدثنا يونس بن حممد:  حدثنا عبد اهللا بن حممد-  2473
  :اهللا عنه قال

:  أهدي للنيب صلى اهللا عليه وسلم جبة سندس، وكان ينهى عن احلرير، فعجب الناس منها، فقال
  ).سعد بن معاذ يف اجلنة أحسن من هذاوالذي نفس حممد بيده، ملناديل (



  .إن أكيدر دومة أهدى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال سعيد، عن قتادة، عن أنس
]3076[  

حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، : حدثنا خالد بن احلارث:  حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب-  2474
  :عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه

: أال نقتلها؟ قال:  صلى اهللا عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء ا، فقيل أن يهودية أتت النيب
  .فما زلت أعرفها يف هلوات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم). ال(

حدثنا املعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أيب عثمان، عن عبد الرمحن بن :  حدثنا أبو النعمان- 2475
  :أيب بكر رضي اهللا عنهما قال

هل مع أحد منكم : (كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثني ومائة، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فإذا مع رجل صاع من طعام أو حنوه، فعجن، مث جاء رجل مشرك، مشعان طويل، بغنم ). طعام

بيع، فاشترى منه ال، بل : قال). أم هبة: بيعا أم عطية، أو قال: (يسوقها، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
شاة، فصنعت، وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وامي اهللا، ما يف الثالثني واملائة إال 
قد حز النيب صلى اهللا عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا 

، ففضلت القصعتان، فحملناه على البعري، أو كما خبأ له، فجعل منها قصعتني، فأكلوا أمجعون وشبعنا
  .قال
 ]2103[  

  .اهلدية للمشركني:  باب- 28 

ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم {: وقول اهللا تعاىل
  /.8: املمتحنة/} وتقسطوا إليهم

حدثين عبد اهللا ابن دينار، عن ابن عمر : ل قالحدثنا سليمان بن بال:  حدثنا خالد بن خملد- 2476
  :رضي اهللا عنهما قال

ابتع هذه احللة تلبسها يوم اجلمعة وإذا :  رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال للنيب صلى اهللا عليه وسلم
فأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ). إمنا يلبس هذا من ال خالق له يف اآلخرة: (فقال. جاءك الوفد

إين مل : (كيف ألبسها وقد قلت ما قلت فيها؟ قال: ها حبلل، فأرسل إىل عمر منها حبلة، فقال عمرمن
  .فأرسل ا عمر إىل أخ له من أهل مكة، قبل أن يسلم). أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها

 ]846[  



ت أيب بكر حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن أمساء بن:  حدثنا عبيد بن إمساعيل- 2477
  :رضي اهللا عنهما قالت

 قدمت علي أمي وهي مشركة، يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاستفتيت رسول اهللا صلى اهللا 
  ).نعم، صلي أمك: (إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: عليه وسلم، قلت

]3012 ،5633 ،5634[  

  .ال حيل ألحد أن يرجع يف هبته وصدقته:  باب- 29 

حدثنا قتادة، عن سعيد بن : حدثنا هشام وشعبة قاال:  حدثنا مسلم بن إبراهيم- 2478/2479
  :املسيب، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

  ).العائد يف هبته كالعائد يف قيئه: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 عن عكرمة، عن ابن حدثنا أيوب،: حدثنا عبد الوارث:  حدثنا عبد الرمحن بن املبارك-) 2479(

  :عباس رضي اهللا عنهما قال
  ).ليس لنا مثل السوء، الذي يعود يف هبته، كالكلب يرجع يف قيئه: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ]2449[  
مسعت عمر بن اخلطاب : حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه:  حدثنا حيىي بن قزعة- 2480

  :رضي اهللا عنه يقول
رس يف سبيل اهللا، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه  محلت على ف

  برخص، فسألت عن ذلك النيب صلى اهللا
  ).ال تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد يف صدقته كالكلب يعود يف قيئه: (عليه وسلم، فقال

 ]1419[  
أخربين عبد : أن ابن جريج أخربهم قال: وسفأخربنا هشام بن ي:  حدثنا إبراهيم بن موسى- 2481

  :اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة
 أن بين صهيب، موىل ابن جدعان، ادعوا بيتني وحجرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطى ذلك 

ابن عمر، فدعاه، فشهد ألعطى رسول اهللا صلى : من يشهد لكما على ذلك، قالوا: صهيبا، فقال مروان
  .عليه وسلم صهيبا بيتني وحجرة، فقضى مروان بشهادته هلماهللا 

  .ما قيل يف العمرى والرقىب:  باب- 30 

  .جعلكم عمارا/: 61: هود/} استعمركم فيها{. أعمرته الدار فهي عمرى، جعلتها له



  :حدثنا شيبان، عن حيىي، عن أيب سلمة، عن جابر رضي اهللا عنه قال:  حدثنا أبو نعيم- 2482
  .يب صلى اهللا عليه وسلم بالعمرى، أا ملن وهبت له قضى الن
حدثين النضر بن أنس، عن بشري بن : حدثنا قتادة قال: حدثنا مهام:  حدثنا حفص بن عمر-  2483

  يك، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،
  :وقال عطاء). العمرى جائزة: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .حنوه:  عليه وسلمحدثين جابر، عن النيب صلى اهللا

  .من استعار من الناس الفرس:  باب- 31 

  :مسعت أنسا يقول: حدثنا شعبة، عن قتادة قال:  حدثنا آدم- 2484
 كان فزع باملدينة، فاستعار النيب صلى اهللا عليه وسلم فرسا من أيب طلحة يقال له املندوب فركب، فلما 

  .)ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا: (رجع قال
]2665 ،2702 ،2707 ،2711 ،2712 ،2751 ،2806 ،2807 ،2875 ،

5686 ،5858[  

  .االستعارة للعروس عند البناء:  باب- 32 

  
  :حدثين أيب قال: حدثنا عبد الواحد بن أمين قال:  حدثنا أبو نعيم- 2485

ك إىل ارفع بصر:  دخلت على عائشة رضي اهللا عنها، وعليها درع قطر، مثن مخسة دراهم، فقالت
جارييت انظر إليها، فإا تزهى أن تلبسه يف البيت، وقد كان يل منهن درع على عهد رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم، فما كانت امرأة تقني باملدينة إال أرسلت إيل تستعريه

  .فضل املنيحة:  باب- 33

أيب هريرة رضي اهللا حدثنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن :  حدثنا حيىي بن بكري-  2486
  :عنه

نعم املنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي، تغدو بإناء : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).وتروح بإناء

  ).نعم الصدقة: (حدثنا عبد اهللا بن يوسف وإمساعيل، عن مالك قال
]5285[  



  
نس، عن ابن شهاب، عن أنس بن حدثنا يو: أخربنا ابن وهب:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2487

  :مالك رضي اهللا عنه قال
 ملا قدم املهاجرون إىل املدينة من مكة، وليس بأيديهم، يعين شيئا، وكانت األنصار أهل األرض والعقار، 
فقامسهم األنصار على أن يعطوهم مثار أمواهلم كل عام، ويكفوهم العمل واملؤونة، وكانت أمه أم أنس 

عبد اهللا بن أيب طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عذاقا، أم سليم، كانت أم 
  .فأعطاهن النيب صلى اهللا عليه وسلم أم أمين موالته أم أسامة بن زيد

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا فرغ من قتل أهل خيرب، : فأخربين أنس بن مالك: قال ابن شهاب
اجرون إىل األنصار منائحهم اليت كانوا منحوهم من مثارهم، فرد النيب صلى فانصرف إىل املدينة، رد امله

  .اهللا عليه وسلم إىل أمه عذاقها، وأعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم أمين مكان من حائطه
  .مكان من خالصه: ذا، وقال: أخربنا أيب، عن يونس: وقال أمحد بن شبيب

حدثنا األوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أيب : سى بن يونسحدثنا عي:  حدثنا مسدد-  2488
  :مسعت عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما يقول: كبشة السلويل

أربعون خصلة، أعالهن منيحة العرت، ما من عامل يعمل خبصلة : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).نةمنها رجاء ثواا، وتصديق موعودها، إال أدخله اهللا ا اجل

فعددنا ما دون منيحة العرت، من رد السالم، وتشميت العاطس، وإماطة األذى عن الطريق : قال حسان
  .وحنوه، فما استطعنا أن نبلغ مخس عشرة خصلة

  :حدثين عطاء، عن جابر رضي اهللا عنه قال: حدثنا األوزاعي قال:  حدثنا حممد بن يوسف- 2489
نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النيب صلى اهللا عليه :  كان لرجال منا فضول أرضني، فقالوا

  ).من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أىب فليمسك أرضه: (وسلم
 ]2215[  

حدثين أبو : حدثين عطاء بن يزيد: حدثين الزهري: حدثنا األوزاعي:  وقال حممد بن يوسف- 2490
  :سعيد قال

وحيك إن اهلجرة شأا شديد، فهل : (اهللا عليه وسلم فسأله عن اهلجرة، فقال جاء أعرايب إىل النيب صلى 
: نعم، قال: قال). فهل متنح شيئا: (نعم، قال: قال). فتعطي صدقتها: (نعم، قال: قال). لك من إبل

  ).فاعمل من وراء البحار، فإن اهللا لن يترك من عملك شيئا: (نعم، قال: قال). فتحلبها يوم وردها(
 ]1384[  



: حدثنا أيوب، عن عمرو، عن طاوس قال: حدثنا عبد الوهاب:  حدثنا حممد بن بشار- 2491
   - يعين ابن عباس رضي اهللا عنهما -حدثين أعلمهم بذاك 

: اكتراها فالن، فقال: فقالوا). ملن هذه: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل أرض تز زرعا، فقال
  ان خريا له منأما إنه لو منحها إياه، ك(

  ).أن يأخذ عليها أجرا معلوما
 ]2205[  

  .أخدمتك هذه اجلارية، على ما يتعارف الناس، فهو جائز: إذا قال:  باب- 34 

  .كسوتك هذا الثوب، فهو هبة: هذه عارية، وإن قال: وقال بعض الناس
 هريرة رضي اهللا حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب: أخربنا شعيب:  حدثنا أبو اليمان- 2492

  :عنه
: هاجر إبراهيم بسارة، فأعطوها آجر، فرجعت فقالت: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).أشعرت أن اهللا كبت الكافر، وأخدم وليدة

  ).فأخدمها هاجر: (وقال ابن سريين، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]2104[  

  .فرس، فهو كالعمرى والصدقةإذا محل رجل على :  باب- 35 

  .له أن يرجع فيها: وقال بعض الناس
مسعت أيب : مسعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال: أخربنا سفيان قال:  حدثنا احلميدي-  2493
  :قال عمر رضي اهللا عنه: يقول

تشتره، ال : ( محلت على فرس يف سبيل اهللا، فرأيته يباع، فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  ).وال تعد يف صدقتك

 ]1419.[  



  

  . كتاب الشهادات- 56

  .ما جاء يف البينة على املدعي:  باب- 1 

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل {: لقوله تعاىل
 وليتق اهللا ربه وال يبخس منه وال يأب كاتب أن يكتب عما علمه اهللا فليكتب وليملل الذي عليه احلق

شيئا فإن كان الذي عليه احلق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن ميل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن لكم يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحدامها 

عوا وال تسأموا أن تكتبوه صغريا أو كبريا إىل أجله فتذكر إحدامها األخرى وال يأب الشهداء إذا ما د
ذلكم أقسط عند اهللا وأقوم للشهادة وأدىن أن ال ترتابوا إال أن تكون جتارة حاضرة تديروا بينكم فليس 
عليكم جناح أن ال تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وال يضار كاتب وال شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم 

  /.282: البقرة/} كم اهللا واهللا بكل شيء عليمواتقوا اهللا ويعلم
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم أو الوالدين أو {: قوله تعاىل

األقربني إن يكن غنيا أو فقريا فاهللا أوىل ما وال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهللا 
  /.135: النساء/} اكان مبا تعملون خبري

  .ما علمت إال خريا: ال نعلم إال خريا، أو قال: إذا عدل رجل أحدا فقال:  باب- 2

حدثين يونس، : قال الليث. حدثنا ثوبان: حدثنا عبد اهللا بن عمر النمريي:  حدثنا حجاج-  2494
 عائشة رضي أخربين عروة وابن املسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد اهللا، عن حديث: عن ابن شهاب قال

  :اهللا عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا، حني قال هلا أهل اإلفك
 فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا وأسامة، حني استلبث الوحي، يستأمرمها يف فراق أهله، فأما 

إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من أا جارية : أهلك وال نعلم إال خريا، وقالت بريرة: أسامة فقال
من : (حديثة السن، تنام عن عجني أهلها، فتأيت الداجن فتأكله، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يعذرنا من رجل بلغين أذاه يف أهل بييت، فواهللا ما علمت من أهلي إال خريا، ولقد ذكروا رجال ما علمت 
  ).عليه إال خريا

 ]2453[  



  .شهادة املختيب:  باب- 3

  .وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر: الوأجازه عمرو بن حريث ق
  .السمع شهادة: وقال الشعيب وابن سريين وعطاء وقتادة

  .مل يشهدوين على شيء، وإين مسعت كذا وكذا: يقول: وقال احلسن
مسعت عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا : قال سامل: أخربنا شعيب، عن الزهري:  حدثنا أبو اليمان- 2495
  :عنهما يقول

 صلى اهللا عليه وسلم وأيب بن كعب األنصاري، يؤمان النخل اليت فيها ابن صياد، حىت  انطلق رسول اهللا
إذا دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، طفق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتقي جبذوع النخل، 
ا وهو خيتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه يف قطيفة له فيه
رمرمة، أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يتقي جبذوع النخل، فقالت البن 

  ).لو تركته بني: (أي صاف هذا حممد، فتناهى ابن صياد، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صياد
 ]1289[  

  :عن عائشة رضي اهللا عنهاحدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، :  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 2496
كنت عند رفاعة فطلقين فأبت طالقي، :  جاءت امرأة رفاعة القرظي النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت

أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة؟ ال، : (فتزوجت عبد الرمحن بن الزبري، إمنا معه مثل هدبة الثوب، فقال
ه، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر وأبو بكر جالس عند). حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

  .يا أبا بكر أال تسمع إىل هذه ما جتهر به عند النيب صلى اهللا عليه وسلم: أن يؤذن له، فقال
]4960 ،4961 ،4964 ،5011 ،5456 ،5487 ،5734[  

ما علمنا ذلك، حيكم بقول : إذا شهد شاهد، أو شهود بشيء، فقال آخرون:  باب- 4

  .من شهد

مل : وقال الفضل. أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى يف الكعبة: هذا كما أخرب بالل: ميديقال احل
  .يصل، فأخذ الناس بشهادة بالل

 ]388 ،389 ،1412[  
أن لفالن على فالن ألف درهم، وشهد آخران بألف ومخسمائة، يقضى : كذلك إن شهد شاهدان

  .بالزيادة
أخربين عبد اهللا بن : أخربنا عمر بن سعيد بن أيب حسني قال: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا حبان- 2497



  :أيب مليكة، عن عقبة بن احلارث
ما : قد أرضعت عقبة واليت تزوج، فقال هلا عقبة:  أنه تزوج ابنة أليب إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت

نا أرضعت صاحبتنا، ما علم: أعلم أنك أرضعتين وال أخربتين، فأرسل إىل آل أيب إهاب يسأهلم، فقالوا
كيف وقد : (فركب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة فسأله، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ففارقها ونكحت زوجا غريه). قيل
 ]88[  

  .الشهداء العدول:  باب- 5 

: قرةالب/} ممن ترضون من الشهداء{و/. 2: الطالق/} وأشهدوا ذوي عدل منكم{: وقول اهللا تعاىل
282./  

حدثين محيد بن عبد الرمحن بن : أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا احلكم بن نافع-  2498
  :مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول: أن عبد اهللا بن عتبة قال: عوف

 إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإمنا 
نأخذكم اآلن مبا ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خريا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، 

  .إن سريرته حسنة: اهللا حياسبه يف سريرته، ومن أظهر لنا سوءا مل نأمنه ومل نصدقه، وإن قال

  تعديل كم جيوز؟:  باب- 6

  :ابت، عن أنس رضي اهللا عنه قالحدثنا محاد بن زيد، عن ث:  حدثنا سليمان بن حرب- 2499
مث مر بأخرى فأثنوا عليها ). وجبت: ( مر على النيب صلى اهللا عليه وسلم جبنازة فأثنوا عليها خريا، فقال

: يا رسول اهللا، قلت هلذا وجبت وهلذا وجبت؟ قال: فقيل). وجبت: (غري ذلك، فقال: شرا، أو قال
  ).ضشهادة القوم، املؤمنون شهداء اهللا يف األر(
 ]1301[  

حدثنا عبد اهللا بن بريدة، عن أيب : حدثنا داود بن أيب الفرات:  حدثنا موسى بن إمساعيل-  2500
  :األسود قال

 أتيت املدينة، وقد وقع ا مرض، وهم ميوتون موتا ذريعا، فجلست إىل عمر رضي اهللا عنه، فمرت 
وجبت، مث مر بالثالثة فأثين شرا، :  فقالوجبت، مث مر بأخرى فأثين خريا: جنازة فأثين خريا، فقال عمر

أميا : (قلت كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ما وجبت يا أمري املؤمنني؟ قال: وجبت، فقلت: فقال
مث ). واثنان: (واثنان، قال: قلت). وثالثة: (وثالثة، قال: قلنا). مسلم شهد له أربعة خبري أدخله اهللا اجلنة



  .مل نسأله عن الواحد
 ]1302[  

  .الشهادة على األنساب، والرضاع املستفيض، واملوت القدمي:  باب- 7

  ).أرضعتين وأبا سلمة ثويبة: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]5057[  

  .والتثبيت فيه
أخربنا احلكم، عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبري، عن : حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 2501

  :عائشة رضي اهللا عنها قالت
أرضعتك : وكيف ذلك، قال: أحتتجبني مين وأنا عمك، فقلت:  استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال

صدق أفلح، : (سألت عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: فقالت. امرأة أخي بلنب أخي
  ).ائذين له

]4518 ،4815 ،4941 ،5804[  
 قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي حدثنا: حدثنا مهام:  حدثنا مسلم بن إبراهيم- 2502

  :اهللا عنهما قال
ال حتل يل، حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب، هي : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بنت محزة

  ).بنت أخي من الرضاعة
]4812[  

بد أخربنا مالك، عن عبد اهللا بن أيب بكر، عن عمرة بنت ع:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2503
  :أن عائشة رضي اهللا عنها، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربا: الرمحن

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عندها، وأا مسعت صوت رجل يستأذن يف بيت حفصة، قالت 
يا رسول اهللا، هذا : يا رسول اهللا، أراه فالنا، لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: فقلت: عائشة
لعم حفصة من ). أراه فالنا: (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت. يستأذن يف بيتكرجل 

 دخل علي؟ فقال رسول اهللا صلى - لعمها من الرضاعة -لو كان فالن حيا : الرضاعة، فقالت عائشة
  ).نعم، إن الرضاعة حترم ما حيرم من الوالدة: (اهللا عليه وسلم

]2938 ،4811[  
أن : أخربنا سفيان بن أشعث بن أيب الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق: مد بن كثري حدثنا حم- 2504



  :عائشة رضي اهللا عنها قالت
أخي من : قلت). يا عائشة من هذا: ( دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعندي رجل، قال

  ).يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإمنا الرضاعة من ااعة: (الرضاعة، قال
  .عه ابن مهدي، عن سفيانتاب
]4814[  

  .شهادة القاذف والسارق والزاين:  باب- 8 

  /.5، 4: النور/} إال الذين تابوا. وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون{: وقول اهللا تعاىل
  .من تاب قبلت شهادته: وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف املغرية، مث استتام، وقال

وأجازه عبد اهللا بن عتبة، وعمر بن العزيز، وسعيد بن جبري، وطاوس، وجماهد، والشعيب، وعكرمة، 
  .والزهري، وحمارب بن دثار، وشريح، ومعاوية بن قرة

  .إذا رجع القاذف عن قوله، فاستغفر ربه، قبلت شهادته: األمر عندنا باملدينة: وقال أبو الزناد
  .فسه جلد، وقبلت شهادتهإذا أكذب ن: وقال الشعيب وقتادة

  .إذا جلد العبد مث أعتق جازت شهادته، وإن استقضي احملدود فقضاياه جائزة: وقال الثوري
ال جيوز نكاح بغري شاهدين، فإن تزوج : ال جتوز شهادة القاذف وإن تاب، مث قال: وقال بعض الناس

احملدود والعبد واألمة لرؤية هالل بشهادة حمدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين مل جيز، وأجاز شهادة 
  .رمضان

  .وكيف تعرف توبته
وى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن كالم كعب بن مالك . وقد نفى النيب صلى اهللا عليه وسلم الزاين سنة

  .وصاحبيه حىت مضى مخسون ليلة
 ]4156.[  

يونس، عن ابن حدثين : قال الليث. حدثين ابن وهب، عن يونس:  حدثنا إمساعيل قال- 2505
  :أخربين عروة بن الزبري: شهاب

 أن امرأة سرقت يف غزوة الفتح، فأيت ا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث أمر فقطعت يدها، 
فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأيت بعد ذلك، فأرفع حاجتها إىل رسول اهللا صلى اهللا : قالت عائشة
  .عليه وسلم

]3288 ،3526 ،4053 ،6405 ،6406 ،6415[  



حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، :  حدثنا حيىي بن بكري- 2506
  عن زيد بن خالد رضي اهللا عنه،

  .أنه أمر فيمن زىن ومل حيصن جبلد مائة، وتغريب عام:  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ]2190[  

  .ذا أشهدال يشهد على شهادة جور إ:  باب- 9 

أخربنا أبو حيان التيمي، عن الشعيب، عن النعمان بن بشري : أخربنا عبد اهللا:  حدثنا عبدان-  2507
  :رضي اهللا عنهما قال

ال أرضى حىت تشهد النيب صلى :  سألت أمي أيب بعض املوهبة يل من ماله، مث بدا له فوهبها يل، فقالت
إن أمه بنت رواحة، : يب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالاهللا عليه وسلم، فأخذ بيدي، وأنا غالم، فأتى 

). ال تشهدين شهادة جور: (فأراه قال: نعم، قال: قال). ألك ولد سواه: (سألتين بعض املوهبة هلذا، قال
  ).ال أشهد على جور: (وقال أبو حريز، عن الشعيب

 ]2446[  
مسعت عمران : هدم بن مضرب قالمسعت ز: حدثنا أبو مجرة قال: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 2508

  :بن حصني رضي اهللا عنهما قال
ال أدري، : قال عمران). خريكم قرين، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

إن بعدكم قوما : (أذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد قرنه قرنني أو ثالثة، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).ونون وال يؤمتنون، ويشهدون وال يستشهدون، وينذرون وال يفون، ويظهر فيهم السمنخي
]3450 ،6064 ،6317[  

أخربنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد اهللا :  حدثنا حممد بن كثري- 2509
  رضي اهللا عنه،

: يلوم، مث الذين يلوم، مث جييء أقوامخري الناس قرين، مث الذين : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه شهادته

  .وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد: قال إبراهيم
]3451 ،6065 ،6282[  

  .ما قيل يف شهادة الزور:  باب- 10

  /.72: الفرقان/} والذين ال يشهدون الزور{: لقول اهللا تعاىل



  .وكتمان الشهادة
  /.283: البقرة/}  تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث قلبه واهللا مبا تعملون عليموال{
  .ألسنتكم بالشهادة/: 135: النساء/} تلووا{

حدثنا شعبة، عن : مسع وهب بن جرير وعبد امللك بن إبراهيم قاال:  حدثنا عبد اهللا بن منري- 2510
  :عنه قالعبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس، عن أنس رضي اهللا 
اإلشراك باهللا، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة : ( سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الكبائر قال

  ).الزور
  .تابعه غندر وأبو عامر وز وعبد الصمد، عن شعبة

]5632 ،6477[  
عن حدثنا اجلريري، عن عبد الرمحن بن أيب بكرة، : حدثنا بشر بن املفضل:  حدثنا مسدد- 2511

  :أبيه رضي اهللا عنه قال
: بلى يا رسول اهللا، قال: ثالثا، قالوا). أال أنبئكم بأكرب الكبائر: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

فما زال : قال).  أال وقول الزور- وجلس وكان متكئا، فقال -اإلشراك باهللا، وعقوق الوالدين (
  .ليته يسكت: يكررها حىت قلنا

  .حدثنا عبد الرمحن: حدثنا اجلريري: اهيموقال إمساعيل بن إبر
]5631 ،5918 ،6521[  

شهادة األعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله يف التأذين وغريه، :  باب- 11

  .وما يعرف باألصوات

  .وأجاز شهادته قاسم واحلسن وابن سريين والزهري وعطاء
  .جتوز شهادته إذا كان عاقال: وقال الشعيب
  .رب شيء جتوز فيه: وقال احلكم
  .أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟: وقال الزهري

وكان ابن عباس يبعث رجال إذا غابت الشمس أفطر، ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى 
  .ركعتني

سليمان، ادخل، فإنك مملوك ما : استأذنت على عائشة فعرفت صويت، قالت: وقال سليمان بن يسار
  .يك شيءبقي عل



  .وأجاز مسرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة
أخربنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة :  حدثنا حممد بن عبيد بن ميمون- 2512

  :رضي اهللا عنها قالت
رمحه اهللا، لقد أذكرين كذا وكذا آية، : ( مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال يقرأ يف املسجد، فقال

  ).سورة كذا وكذاأسقطتهن من 
جد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بييت، فسمع صوت عباد يصلي يف : وزاد عباد بن عبد اهللا، عن عائشة

  ).اللهم ارحم عبادا: (نعم، قال: قلت). يا عائشة، أصوت عباد هذا: (املسجد، فقال
]4750 ،4751 ،4755 ،5976[  

أخربنا ابن شهاب، عن سامل بن : ز بن أيب سلمةحدثنا عبد العزي:  حدثنا مالك بن إمساعيل- 2513
  :عبد اهللا، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال

 حىت - حىت يؤذن، أو قال - إن بالال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أصبحت: له الناسوكان ابن أم مكتوم رجال أعمى، ال يؤذن حىت يقول ). تسمعوا أذان ابن أم مكتوم

 ]592[  
حدثنا أيوب، عن عبد اهللا بن أيب مليكة، عن : حدثنا حامت بن وردان:  حدثنا زياد بن حيىي- 2514

  :املسور بن خمرمة رضي اهللا عنهما قال
انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا، :  قدمت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أقبية، فقال يل أيب خمرمة

يب على الباب، فتكلم، فعرف النيب صلى اهللا عليه وسلم صوته، فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم فقام أ
  ).خبأت هذا لك، خبأت هذا لك: (ومعه قباء، وهو يريه حماسنه، وهو يقول

 ]2459[  

  .شهادة النساء:  باب- 12 

  /.282: البقرة/} فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان{: وقوله تعاىل
أخربين زيد، عن عياض بن عبد اهللا، عن : أخربنا حممد بن جعفر قال: حدثنا ابن أيب مرمي - 2515

  أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه،
: بلى، قال: قلن). أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).فذلك من نقصان عقلها(
 ]298[  



  .العبيدشهادة اإلماء و:  باب- 13 

شهادته : وقال ابن سريين. وأجازه شريح وزرارة بن أوىف. شهادة العبد جائزة إذا كان عدال: وقال أنس
  .كلكم بنو عبيد وإماء: وقال شريح. وأجازه احلسن وإبراهيم يف الشيء التافه. جائزة إال العبد لسيده

وحدثنا علي . ابن احلارث حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أيب ملكة، عن عقبة -  2516
حدثين عقبة بن : مسعت ابن أيب مليكة قال: قال: حدثنا حيىي بن سعيد، عن ابن جريج: بن عبد اهللا

  :احلارث، أو مسعته منه
قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنيب : فجاءت أمة سوداء، فقالت: قال:  أنه تزوج أم حيىي بنت أيب إهاب

وكيف وقد زعمت أن قد : (فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: لصلى اهللا عليه وسلم فأعرض عين، قا
  .فنهاه عنها). أرضعتكما

 ]88[  

  .شهادة املرضعة:  باب- 14 

:  حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن سعيد، عن ابن أيب مليكة، عن عقبة بن احلارث قال- 2517
: ليه وسلم، فقالإين قد أرضعتكما، فأتيت النيب صلى اهللا ع: تزوجت امرأة، فجاءت امرأة فقالت

  .أو حنوه). وكيف وقد قيل، دعها عنك(
 ]88[  

  .تعديل النساء بعضهن بعضا:  باب- 15 

حدثنا فليح بن سليمان، :  حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود، وأفهمين بعضه أمحد بن يونس-  2518
يثي، وعبيد اهللا عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبري، وسعيد بن املسيب، وعلقمة بن وقاص الل

بن عبد اهللا بن عتبة، عن عائشة رضي اهللا عنها، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، حني قال هلا أهل 
وكلهم حدثين طائفة من حديثها، وبعضهم أوعى من : اإلفك ما قالوا، فربأها اهللا منه، قال الزهري

حدثين عن عائشة، وبعض بعض، وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم احلديث الذي 
  :أن عائشة قالت: حديثهم يصدق بعضا، زعموا

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد أن خيرج سفرا أقرع بني أزواجه، فأيتهن خرج سهمها 
خرج ا معه، فأقرع بيننا يف غزاة غزاها، فخرج سهمي فخرجت معه، بعد ما أنزل احلجاب، فأنا أمحل 

فيه، فسرنا حىت إذا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، ودنونا يف هودج وأنزل 



من املدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حني آذنوا بالرحيل، فمشيت حىت جاوزت اجليش، فلما قضيت 
شأين، أقبلت إىل الرحل، فلمست صدري، فإذا عقد يل من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست 

بسين ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون يل، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعريي الذي كنت عقدي فح
أركب، وهم حيسبون أين فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا مل يثقلن، ومل يغشهن اللحهم، وإمنا يأكلن 
، العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حني رفعوه ثقل اهلودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن
فبعثوا اجلمل وساروا، فوجدت عقدي بعد ما استمر اجليش، فجئت مرتهلم وليس فيه أحد، فأممت مرتيل 
الذي كنت به، فظننت أم سيفقدونين فريجعون إيل، فبينا أنا جالسة غلبتين عيناي فنمت، وكان 

إنسان نائم صفوان بن املعطل السلمي مث الذكواين من وراء اجليش، فأصبح عند مرتيل، فرأى سواد 
فأتاين، وكان يراين قبل احلجاب، فاستيقظت باسترجاعه، حني أناخ راحلته، فوطئ يدها فركبتها، 
فانطلق يقود يب الراحلة، حىت أيتنا اجليش بعد ما نزلوا معرسني يف حنر الظهرية، فهلك من هلك، وكان 

ت ا شهرا، يفيضون من قول الذي توىل اإلفك عبد اهللا بن أيب ابن سلول، فقدمنا املدينة، فاشتكي
أين ال أرى من النيب صلى اهللا عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى : أصحاب اإلفك، ويريبين يف وجعي

  .ال أشعر بشيء من ذلك حىت نقهت). كيف تيكم: (منه حني أمرض، وإمنا يدخل فيسلم، مث يقول
ىل ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا فخرجت أنا وأم مسطح قبل املناصع، متربزنا، ال خنرج إال ليال إ

من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب األول يف الربية، أو يف الترته، فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أيب رهم منشي، 
يا : بئس ما قلت، أتسبني رجال شهد بدرا، فقالت: تعس مسطح، فقلت هلا: فعثرت يف مرطها، فقالت

بقول أهل اإلفك، فازددت مرضا إىل مرضي، فلما رجعت إىل بييت، هنتاه أمل تسمعي ما قالوا، فأخربتين 
ائذن يل إىل أبوي، : فقلت). كيف تيكم: (دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسلم، فقال

وأنا حينئذ أريد أن أستيقن اخلرب من قبلهما، فأذن يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتيت : قالت
يا بنية، هوين على نفسك الشأن، فواهللا لقلما كانت : تحدث به الناس؟ فقالتما ي: أبوي، فقلت ألمي

سبحان اهللا، ولقد يتحدث : فقلت. امرأة قط وضيئة، عند رجل حيبها، وهلا ضرائر، إال أكثرن عليها
فبت الليلة حىت أصبحت، ال يرقأ يل دمع، وال أكتحل بنوم، مث أصبحت فدعا رسول : الناس ذا؟ قالت

لى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب وأسامة ابن زيد، حني استلبث الوحي، يستشريمها يف فراق اهللا ص
أهلك يا رسول اهللا وال : أهله، فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم يف نفسه من الود هلم، فقال أسامة

ليك، والنساء سواها يا رسول اهللا، مل يضيق اهللا ع: نعلم واهللا إال خريا، وأما علي بن أيب طالب فقال
يا بريرة، هل رأيت : (كثري، وسل اجلارية تصدقك، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بريرة، فقال

ال والذي بعثك باحلق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أا جارية : فقالت بريرة). شيئا يريبك



فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من يومه، . حديثة السن، تنام عن العجني، فتأيت الدواجن فتأكله
من يعذرين من رجل : (فاستعذر من عبد اهللا بن أيب ابن سلول، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بلغين أذاه يف أهلي، فواهللا ما علمت على أهلي إال خريا، وقد ذكروا رجال ما علمت عليه إال خريا، وما 
إن كان : يا رسول اهللا، أنا واهللا أعذرك منه:  فقام سعد بن معاذ فقال).كان يدخل على أهلي إال معي

فقام سعد ابن عبادة، . من األوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من اخلزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك
كذبت لعمر اهللا ال : وهو سيد اخلزرج، وكان قبل ذلك رجال صاحلا، ولكن احتملته احلمية، فقال

كذبت لعمر اهللا، واهللا لتقتلنه، فإنك منافق : فقام أسيد بن احلضري فقال.  تقدر على ذلكتقتله، وال
األوس واخلزرج، حىت مهوا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب، : فثار احليان. جتادل عن املنافقني

بح عندي فرتل فخفضهم، حىت سكتوا وسكت، وبكيت يومي ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم، فأص
فبينا مها جالسان عندي وأنا : أبواي، قد بكيت ليلتني ويوما، حىت أظن أن البكاء فالق كبدي، قالت

أبكي، إذ استأذنت امرأة من األنصار فأذنت هلا، فجلست تبكي معي، فبينا حنن كذلك إذ دخل رسول 
، وقد مكث شهرا ال اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجلس ومل جيلس عندي من يوم قيل يف ما قيل قبلها

يا عائشة، فإنه بلغين عنك كذا وكذا، فإن كنت : (فتشهد، مث قال: يوحى إليه يف شأين شيء، قالت
بريئة فسيربئك اهللا، وإن كنت أملمت بشيء فاستغفري اهللا وتويب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه مث تاب 

  ).تاب اهللا عليه
: م مقالته قلص دمعي حىت ما أحس منه قطرة، وقلت أليبفلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : أجب عين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
واهللا ما أدري ما أقول لرسول : أجييب عين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما قال، قالت: فقلت ألمي

إين واهللا لقد : وأنا جارية حديثة السن ال أقرأ كثريا من القرآن، فقلت: يه وسلم، قالتاهللا صلى اهللا عل
علمت أنكم مسعتم ما يتحدث به الناس، ووقر يف أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إين بريئة، واهللا 

ين، واهللا ما أجد يعلم إين لربيئة، ال تصدقوين بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر، واهللا يعلم أين بريئة، لتصدق
مث حتولت إىل فراشي، . }فصرب مجيل واهللا املستعان على ما تصفون{: يل ومل مثال إال أبا يوسف إذ قال

وأنا أرجو أن يربئين اهللا، ولكن واهللا ما ظننت أن يرتل يف شأين وحيا، وألنا أحقر يف نفسي من أن يتكلم 
 صلى اهللا عليه وسلم يف النوم رؤيا يربئين اهللا، بالقرآن يف أمري، ولكين كنت أرجو أن يرى رسول اهللا

فواهللا ما رام جملسه، وال خرج أحد من أهل البيت، حىت أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من 
الربحاء، حىت إنه ليتحدر منه مثل اجلمان من العرق يف يوم شات، فلما سري عن رسول اهللا صلى اهللا 

). يا عائشة، امحدي اهللا، فقد برأك اهللا: (ل كلمة تكلم ا أن قال يلعليه وسلم وهو يضحك، فكان أو



ال واهللا ال أقوم إليه، وال أمحد إال اهللا، : قومي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت: فقالت يل أمي
، قال أبو اآليات، فلما أنزل اهللا هذا يف براءيت. }إن الذين جاؤوا باإلفك عصبة منكم{: فأنزل اهللا تعاىل

واهللا ال أنفق على مسطح شيئا : بكر الصديق رضي اهللا عنه، وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه
 إىل قوله أال حتبون أن -وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة {: فأنزل اهللا تعاىل. أبدا، بعد ما قال لعائشة

هللا إين ألحب أن يغفر اهللا يل، فرجع إىل مسطح بلى وا: فقال أبو بكر. }يغفر اهللا لكم واهللا غفور رحيم
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، . الذي كان جيري عليه

يا رسول اهللا، أمحي مسعي وبصري، واهللا ما علمت : فقالت). يا زينب، ما علمت، ما رأيت: (فقال
  . فعصمها اهللا بالورعوهي اليت كانت تساميين،: قالت. عليها إال خريا

وحدثنا : قال. مثله: وحدثنا فليح، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، وعبد اهللا ابن الزبري: قال
  .مثله: فليح، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن، وحيىي بن سعيد، عن القاسم بن حممد بن أيب بكر

 ]2453[  

  .إذا زكى رجل رجال كفاه:  باب- 16

إنه : عسى الغوير أبؤسا، كأنه يتهمين، قال عريفي:  وجدت منبوذا، فلما رآين عمر قال:وقال أبو مجيلة
  .كذاك، اذهب وعلينا نفقته: رجل صاحل، قال

حدثنا خالد احلذاء، عن عبد الرمحن بن أيب بكرة، : أخربنا عبد الوهاب:  حدثنا ابن سالم- 2519
  :عن أبيه قال

ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق : ( عليه وسلم، فقال أثىن رجل على رجل عند النيب صلى اهللا
أحسب فالنا، واهللا حسيبه، وال : من كان منكم مادحا أخاه ال حمالة، فليقل: (مرارا، مث قال). صاحبك

  ).أزكي على اهللا أحدا، أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه
]5714 ،5810[  

  .يقل ما يعلمما يكره من اإلطناب يف املدح، ول:  باب- 17 

حدثنا بريد ابن عبد اهللا، عن أيب بردة، : حدثنا إمساعيل بن زكرياء:  حدثنا حممد بن صباح-  2520
  :عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال

قطعتم :  أو-أهلكتم : ( مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال يثين على رجل، ويطريه يف مدحه، فقال
  ).ظهر الرجل

]5713[  



  .غ الصبيان وشهادمبلو:  باب- 18

  /.59: النور/} وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا{: وقول اهللا تعاىل
  .وبلوغ النساء يف احليض. احتلمت وأنا ابن ثنيت عشرة سنة: وقال مغرية

  /.4: الطالق/}  أن يضعن محلهن-  إىل قوله -والالئي يئسن من احمليض من نسائكم {: لقوله عز وجل
  .أدركت جارة لنا جدة، بنت إحدى وعشرين سنة:  بن صاحلوقال احلسن
: حدثين نافع قال: حدثين عبيد اهللا قال: حدثنا أبو أسامة قال:  حدثنا عبيد اهللا بن سعيد- 2521

  :حدثين ابن عمر رضي اهللا عنهما
ضين يوم مث عر.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم جيزه

فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، : قال نافع. اخلندق، وأنا ابن مخس عشرة، فأجازين
أن يفرضوا ملن بلغ : إن هذا حلد بني الصغري والكبري، وكتب إىل عماله: فقال. فحدثته هذا احلديث

  .مخس عشرة
]3871[  
  

 بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن حدثنا صفوان: حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 2522
  أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه،

  ).غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم: ( يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 ]820[  

  .هل لك بينة؟ قبل اليمني: سؤال احلاكم املدعي:  باب- 19 

  :ن عبد اهللا رضي اهللا عنه قالأخربنا أبو معاوية، عن األعمش، عن شقيق، ع:  حدثنا حممد- 2523
من حلف على ميني، وهو فاجر، ليقتطع ا مال امرئ مسلم، : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يف واهللا كان ذلك، كان بيين وبني رجل من : فقال األشعث بن قيس: قال). لقي اهللا وهو عليه غضبان
: يه وسلم، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماليهود أرض، فجحدين، فقدمته إىل النيب صلى اهللا عل

يا رسول اهللا إذن حيلف ويذهب مبايل، : قلت: قال). احلف: (فقال لليهودي: ال، قال: قال). ألك بينة(
  .إىل آخر اآلية} إن الذين يشترون بعهد اهللا وأميام مثنا قليال{: فأنزل اهللا تعاىل: قال
 ]2229[  



  .املدعى عليه يف األموال واحلدوداليمني على :  باب- 20 

  ]2525). [ شاهداك أو ميينه: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
قال : كلمين أبو الزناد يف شهادة الشاهد، وميني املدعي، فقلت: حدثنا سفيان، عن ابن شربمة: وقال قتيبة
تان ممن ترضون من واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأ{: اهللا تعاىل

قلت إذا كان يكتفى بشهادة /. 282: البقرة/} الشهداء أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى
  .شاهد وميني املدعي، فما حيتاج أن تذكر إحدامها األخرى، ما كان يصنع بذكر هذه األخرى

عباس رضي اهللا كتب ابن : حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أيب مليكة قال:  حدثنا أبو نعيم- 2524
  :عنهما

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى باليمني على املدعى عليه
 ]2379[  

  :قال عبد اهللا: حدثنا جرير، عن منصور، عن أيب وائل قال:  حدثنا عثمان بن أيب شيبة- 2525
إن الذين {: مث أنزل اهللا تصديق ذلك). من حلف على ميني يستحق ا ماال، لقي اهللا وهو عليه غضبان (

ما حيدثكم : مث إن األشعث بن قيس خرج إلينا، فقال. } عذاب أليم- إىل -يشترون بعهد اهللا وأميام 
صدق، لفي أنزلت، كان بيين وبني رجل خصومة يف شيء، : أبو عبد الرمحن؟ فحدثناه مبا قال، فقال

إنه إذن حيلف وال : فقلت له. )شاهداك أو ميينه: (فاختصمنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
من حلف على ميني، يستحق ا ماال، وهو فيها فاجر، لقي اهللا : (يبايل، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .فأنزل اهللا تصديق ذلك، مث اقترأ هذه اآلية). وهو عليه غضبان
 ]2229[  

  .نةإذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البي:  باب- 21 

حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي : حدثنا ابن أيب عدي، عن هشام:  حدثنا حممد بن بشار- 2526
  :اهللا عنهما

 أن هالل بن أمية قذف امرأته عند النيب صلى اهللا عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النيب صلى اهللا 
أحدنا على امرأته رجال، ينطلق يا رسول اهللا، إذا رأى : فقال). البينة أو حد يف ظهرك: (عليه وسلم

  .فذكر حديث اللعان). البينة وإال حد يف ظهرك: (يلتمس البينة؟ فجعل يقول
]4470 ،5001[  



  .اليمني بعد العصر:  باب- 22

حدثنا جرير بن عبد احلميد، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب :  حدثنا علي بن عبد اهللا-  2527
  :هريرة رضي اهللا عنه قال

ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب : (سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ر
رجل على فضل ماء بطريق مينع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجال ال يبايعه إال للدنيا، فإن أعطاه : أليم

 لقد أعطى ا كذا ما يريد وىف له، وإال مل يف له، ورجل ساوم رجال بسلعة بعد العصر، فحلف باهللا
  ).وكذا، فأخذها

 ]2230[  

حيلف املدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمني، وال يصرف من موضع إىل :  باب- 23 

  .غريه

أحلف له مكاين، فجعل زيد حيلف، وأىب أن : قضى مروان باليمني على زيد بن ثابت على املنرب، فقال
  .حيلف على املنرب، فجعل مروان يعجب منه

  .فلم خيص مكانا دون مكان]. 2525). [ شاهداك أو ميينه: (يب صلى اهللا عليه وسلموقال الن
حدثنا عبد الواحد، عن األعمش، عن أيب وائل، عن ابن مسعود :  حدثنا موسى بن إمساعيل-  2528

  رضي اهللا عنه،
  ).ليه غضبانمن حلف على ميني ليقتطع ا ماال، لقي اهللا وهو ع: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 ]2229[  

  .إذا تسارع قوم إىل اليمني:  باب- 24 

عن مهام، عن أيب هريرة رضي : أخربنا معمر: حدثنا عبد الرزاق:  حدثنا إسحاق بن نصر- 2529
  :اهللا عنه

أيهم :  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عرض على قوم اليمني، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم يف اليمني
  .حيلف

  .}إن الذين يشترون بعهد اهللا وأميام مثنا قليال{: قول اهللا تعاىل: اب ب- 25

حدثين إبراهيم، أبو إمساعيل : أخربنا العوام قال: أخربنا يزيد بن هارون:  حدثين إسحاق- 2530
  :مسع عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنهما يقول: السكسكي



  إن{: مل يعطها، فرتلت أقام رجل سلعته، فحلف باهللا لقد أعطى ا ما 
  .الناجش آكل ربا خائن: وقال ابن أيب أوىف. }الذين يشترون بعهد اهللا وأميام مثنا قليال

 ]1982[  
حدثنا حممد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن أيب وائل، عن :  حدثنا بشر بن خالد-  2531

  عبد اهللا رضي اهللا عنه،
 لقي اهللا -  أو قال أخيه - حلف ميينا كاذبا، ليقطع مال رجل من: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

. }إن الذين يشترون بعهد اهللا وأميام مثنا قليال{: وأنزل اهللا تصديق ذلك يف القرآن). وهو عليه غضبان
  .يف أنزلت: كذا وكذا، قال: ما حدثكم عبد اهللا اليوم؟ قلت: اآلية، فلقيين األشعث فقال

 ]2229[  

  .كيف يستحلف:  باب- 26 

مث جاؤوك حيلفون باهللا إن أردنا {: وقوله عز وجل/. 62: التوبة/} حيلفون باهللا لكم{: قال اهللا تعاىل
  .باهللا وتاهللا وواهللا: يقال/. 62: النساء/} إال إحسانا وتوفيقا

  )ورجل حلف باهللا كاذبا بعد العصر: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .هللاوال حيلف بغري ا]. 2527[ 

أنه مسع طلحة : حدثين مالك، عن عمه أيب سهيل، عن أبيه:  حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا قال-  2532
  :بن عبيد اهللا يقول

 جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإذا هو يسأله عن اإلسالم، فقال رسول اهللا صلى اهللا 
فقال ). ال، إال أن تطوع: (علي غريها؟ قالهل : فقال). مخس صلوات يف اليوم والليلة: (عليه وسلم

: قال). ال، إال أن تطوع: (هل علي غريه؟ قال: قال). وصيام رمضان: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فأدبر ). ال، إال أن تطوع: (هل علي غريها؟ قال: وذكر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الزكاة، قال

أفلح إن : (على هذا وال أنقص، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمواهللا ال أزيد : الرجل وهو يقول
  ).صدق
 ]46[  

  :ذكر نافع، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه: حدثنا جويرية قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 2533
  ).من كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

]3624 ،5757 ،6270 - 6272 ،6966[  



  .من أقام البينة بعد اليمني:  باب- 27 

  )لعل بعضكم أحلن حبجته من بعض: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]2534.[  

  .البينة العادلة أحق من اليمني الفاجرة: وقال طاوس وإبراهيم وشريح
أم  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن - 2534

  :سلمة رضي اهللا عنها
إنكم ختتصمون إيل، ولعل بعضكم أحلن حبجته من بعض، : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).فمن قضيت له حبق أخيه شيئا بقوله، فإمنا أقطع له قطعة من النار، فال يأخذها
 ]2326[  

  .من أمر بإجناز الوعد:  باب- 28 

وقضى ابن األشوع بالوعد، /. 54: مرمي/}  كان صادق الوعدإنه{: وذكر إمساعيل. وفعله احلسن
مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وذكر صهرا : وقال املسور ابن خمرمة. وذكر ذلك عن مسرة بن جندب

  ).وعدين فوىف يل: (له، قال
 ]2943[  

  .ورأيت إسحاق بن إبراهيم حيتج حبديث ابن أشوع: قال أبو عبد اهللا
حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صاحل، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا : هيم بن محزة حدثنا إبرا- 2535
  :أن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أخربه قال: بن عبد اهللا

أنه أمركم بالصالة، والصدق، : سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت: أن هرقل قال له:  أخربين أبو سفيان
  .وهذه صفة نيب:  قالوالعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء األمانة،

 ]7[  
حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن أيب سهيل نافع بن مالك ابن أيب عامر، :  حدثنا قتيبة بن سعيد- 2536

  :عن أبيه، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
إذا حدث كذب، وإذا اؤمتن خان، وإذا : آية املنافق ثالث: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).وعد أخلف
 ]33[  

أخربين عمرو بن دينار، عن : أخربنا هشام، عن ابن جريج قال:  حدثنا إبراهيم بن موسى- 2537



  :حممد بن علي، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهم قال
من :  ملا مات النيب صلى اهللا عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العالء بن احلضرمي، فقال أبو بكر

وعدين رسول اهللا : قال جابر.  عليه وسلم دين، أو كانت له قبله عدة، فليأتناكان له على النيب صلى اهللا
فعد يف يدي : صلى اهللا عليه وسلم أن يعطيين هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه ثالث مرات، قال جابر

  .مخسمائة، مث مخسمائة، مث مخسمائة
 ]2174[  

حدثنا مروان بن شجاع، عن سامل : انأخربنا سعيد بن سليم:  حدثنا حممد بن عبد الرحيم- 2538
  :األفطس، عن سعيد بن جبري قال
ال أدري، حىت أقدم على حرب العرب : أي األجلني قضى موسى؟ قلت:  سألين يهودي من أهل احلرية

قضى أكثرمها وأطيبهما، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس، فقال
  .إذا قال فعل

  .ال يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغريها: باب - 29

فأغرينا بينهم العداوة {: ال جتوز شهادة أهلل امللل بعضهم على بعض، لقوله تعاىل: وقال الشعيب
  /.14: املائدة/} والبغضاء

آمنا {: ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم، وقولوا: (وقال أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  )اآلية. }ما أنزلباهللا و
 ]4215[  

حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن :  حدثنا حيىي بن بكري- 2539
  :عتبة، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

 يا معشر املسلمني، كيف تسألون أهل الكتاب، وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى اهللا عليه وسلم 
هللا، تقرؤونه مل يشب، وقد حدثكم اهللا أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب اهللا وغريوا أحدث األخبار با

هو من عند اهللا ليشتروا به مثنا قليال، أفال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن : بأيديهم الكتاب، فقالوا
  .مساءلتهم، وال واهللا ما رأينا منهم رجال قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم

]6929 ،7084 ،7085[  

  .القرعة يف املشكالت:  باب- 30 

اقترعوا فجرت : وقال ابن عباس/. 44: آل عمران/} إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي{: وقوله



  .األقالم مع اجلرية، وعال قلم زكرياء اجلرية، فكفلها زكرياء
  .من املسهومني/: 141: الصافات/} فكان من املدحضني{أقرع } فساهم{: وقوله

  .أيهم حيلف: عرض النيب صلى اهللا عليه وسلم على قوم فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم: يرةوقال أبو هر
 ]2529[  

أنه مسع : حدثين الشعيب: حدثنا األعمش قال: حدثنا أيب:  حدثنا عمر بن حفص بن غياث- 2540
  :النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما يقول

 حدود اهللا والواقع فيها، مثل قوم استهموا سفينة، فصار مثل املدهن يف: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
بعضهم يف أسفلها وصار بعضهم يف أعالها، فكان الذي يف أسفلها ميرون باملاء على الذين يف أعالها، 

تأذيتم يب وال بد يل من : ما لك، قال: فتأذوا به، فأخذ فأسا، فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا
  ). على يديه أجنوه وجنوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهماملاء، فإن أخذوا

 ]2361[  
  :حدثين خارجة بن زيد األنصاري: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 2541

أن عثمان بن مظعون طار :  أن أم العالء، امرأة من نسائهم قد بايعت النيب صلى اهللا عليه وسلم، أخربته
فسكن عندنا عثمان بن :  السكىن، حني أقرعت األنصار سكىن املهاجرين، قالت أم العالءسهمه يف

مظعون، فاشتكى فمرضناه، حىت إذا تويف وجعلناه يف ثيابه، دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
:  عليه وسلمرمحة اهللا عليك أبا السائب، فشهاديت عليك لقد أكرمك اهللا، فقال يل النيب صلى اهللا: فقلت
ال أدري، بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا : فقلت). وما يدريك أن اهللا أكرمه(

أما عثمان فقد جاءه واهللا اليقني، وإين ألرجو له اخلري، واهللا ما أدري وأنا رسول اهللا ما : (عليه وسلم
فنمت، فأريت لعثمان عينا : زنين ذلك، قالتوأح. فواهللا ال أزكي أحدا بعده أبدا: قالت). يفعل به

  ).ذلك عمله: (جتري، فجئت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته، فقال
 ]1186[  

أخربين عروة، عن : أخربنا يونس، عن الزهري قال: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا حممد بن مقاتل- 2542
  :عائشة رضي اهللا عنها قالت
 عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج ا معه،  كان رسول اهللا صلى اهللا

وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غري أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ]2453[  



حدثنا مالك، عن مسي، موىل أيب بكر، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة : مساعيل قال حدثنا إ-  2543
  :رضي اهللا عنه

لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول، مث مل جيدوا إال أن : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ن ما يف العتمة والصبح يستهموا عليه الستهموا، ولو يعلمون ما يف التهجري الستبقوا إليه، ولو يعلمو

  ).ألتومها ولو حبوا
 ]590[  



  

  . كتاب الصلح- 57

  .ما جاء يف اإلصالح بني الناس:  باب- 1 

ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس ومن {: وقول اهللا تعاىل
  /.114 :النساء/} يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اهللا فسوف نؤتيه أجرا عظيما
  .وخروج اإلمام إىل املواضع ليصلح بني الناس بأصحابه

حدثين أبو حازم، عن سهل بن سعد رضي : حدثنا أبو غسان قال:  حدثنا سعيد بن أيب مرمي- 2544
  :اهللا عنه

 أن أناسا من بين عمرو بن عوف، كان بينهم شيء، فخرج إليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أناس من 
بينهم، فحضرت الصالة ومل يأت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فجاء بالل، فأذن بالل أصحابه يصلح 

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم : بالصالة ومل يأت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فجاء إىل أيب بكر، فقال
فأقام الصالة، فتقدم أبو . نعم، إن شئت: حبس، وقد حضرت الصالة، فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال

كر، مث جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ميشي يف الصفوف، حىت قام يف الصف األول، فأخذ الناس ب
بالتصفيح حىت أكثروا، وكان أبو بكر ال يكاد يلتفت يف الصالة، فالتفت فإذا هو بالنيب صلى اهللا عليه 

، مث رجع القهقرى وسلم وراءه، فأشار له بيده، فأمره أن يصلي كما هو، فرفع أبو بكر يده فحمد اهللا
وراءه حىت دخل يف الصف، وتقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس 

يا أيها الناس، ما لكم إذا نابكم شيء يف صالتكم أخذمت بالتصفيح، إمنا التصفيح للنساء، من نابه : (فقال
ال التفت، يا أبا بكر، ما منعك حني أشرت إليك شيء يف صالته فليقل سبحان اهللا، فإنه ال يسمعه أحد إ

  .ما كان ينبغي البن أيب قحافة أن يصلي بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال). مل تصل بالناس
 ]652[  

  :أن أنسا رضي اهللا عنه قال: مسعت أيب: حدثنا معتمر قال:  حدثنا مسدد- 2545
د اهللا بن أيب، فانطلق إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وركب لو أتيت عب:  قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم

إليك : محارا، فانطلق املسلمون ميشون معه، وهي أرض سبخة، فلما أتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
واهللا حلمار رسول اهللا صلى اهللا عليه : عين، واهللا لقد آذاين ننت محارك، فقال رجل من األنصار منهم

ا منك، فغضب لعبد اهللا رجل من قومه، فشتمه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، وسلم أطيب رحي
وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا {: فكان بينهما ضرب باجلريد واأليدي والنعال، فبلغنا أا نزلت



  .}فأصلحوا بينهما

  .ليس الكاذب الذي يصلح بني الناس:  باب- 2

أن محيد : حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صاحل، عن ابن شهاب:  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا- 2546
  :أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخربته: بن عبد الرمحن أخربه

ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس، فينمي خريا أو : ( أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).يقول خريا

  .حاذهبوا بنا نصل: قول اإلمام ألصحابه:  باب- 3

حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا األويسي وإسحاق بن حممد الفروي :  حدثنا حممد بن عبد اهللا- 2547
  :حدثنا حممد بن جعفر، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه: قاال

 اذهبوا: ( أن أهل قباء اقتتلوا حىت تراموا باحلجارة، فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك، فقال
  ).بنا نصلح بينهم

 ]652[  

  /.128: النساء/} أن يصاحلا بينهما صلحا والصلح خري{: قول اهللا تعاىل:  باب- 4 

  
حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا :  حدثنا قتيبة بن سعيد- 2548
  :عنها
من امرأته ما ال يعجبه، كربا هو الرجل يرى : قالت. }وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا {

  .فال بأس إذا تراضيا: أمسكين واقسم يل ما شئت، قالت: أو غريه، فرييد فراقها، فتقول
 ]2318[  

  .إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود:  باب- 5 

  
حدثنا الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن أيب هريرة : حدثنا ابن أيب ذئب:  حدثنا آدم-  2549

  :ضي اهللا عنه وزيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنهما قاالر
صدق، اقض بيننا بكتاب : يا رسول اهللا، اقض بيننا بكتاب اهللا، فقام خصمه فقال:  جاء أعرايب فقال
على ابنك الرجم، ففديت : إن ابين كان عسيفا على هذا، فزىن بامرأته، فقالوا يل: اهللا، فقال األعرايب



إمنا على ابنك جلد مائة وتغريب عام، فقال :  الغنم ووليدة، مث سألت أهل العلم فقالواابين منه مبائة من
ألقضني بينكما بكتاب اهللا، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد : (النيب صلى اهللا عليه وسلم

يها أنيس فغدا عل).  فاغد على امرأة هذا فارمجها- لرجل - مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس 
  .فرمجها
 ]2190[  

حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن حممد، عن عائشة رضي :  حدثنا يعقوب- 2550
  :اهللا عنها قالت

  ).من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .عن سعد بن إبراهيمرواه عبد اهللا بن جعفر املخرمي، وعبد الواحد بن أيب عون، 

هذا ما صاحل فالن بن فالن، وفالن بن فالن، وإن مل ينسبه إىل : كيف يكتب:  باب- 6

  .قبيلته أو نسبه

مسعت الرباء : قال شعبة، عن أيب إسحاق قال: حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- 2551/2552
  :بن عازب رضي اهللا عنهما قال
حممد رسول اهللا : ه وسلم أهل احلديبية، كتب علي بينهم كتابا، فكتب ملا صاحل رسول اهللا صلى اهللا علي

ال تكتب حممد رسول اهللا، لو كنت رسوال مل نقاتلك، فقال : صلى اهللا عليه وسلم، فقال املشركون
ما أنا بالذي أحماه، فمحاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده، وصاحلهم على : فقال علي). احمه: (لعلي

: هو وأصحابه ثالثة أيام، وال يدخلوها إال جبلبان السالح، فسألوه ما جلبان السالح؟ فقالأن يدخل 
  .القراب مبا فيه

  : حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن الرباء رضي اهللا عنه قال-) 2552 (
يدخل مكة، حىت قاضاهم  اعتمر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذي القعدة، فأىب أهل مكة أن يدعوه 

هذا ما قاضى عليه حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه : على أن يقيم ا ثالثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا
أنا : (ال نقر ا، فلو نعلم أنك رسول اهللا ما منعاك، لكن أنت حممد بن عبد اهللا، قال: وسلم، فقالوا

ال واهللا ال أحموك أبدا، فأخذ : قال). رسول اهللا: امح: ( لعليمث قال). رسول اهللا، وأنا حممد بن عبد اهللا
هذا ما قاضى عليه حممد بن عبد اهللا، ال يدخل مكة : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكتاب، فكتب

سالح إال يف القراب، وأن ال خيرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن ال مينع أحدا من أصحابه أراد 
 قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى األجل، : فلما دخلها ومضى األجل، أتوا عليا فقالوا). اأن يقيم



يا عم يا عم، فتناوهلا علي، فأخذها بيدها، وقال : فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم، فتبعتهم ابنة محزة
أنا أحق : دونك ابنة عمك امحلها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: لفاطمة عليها السالم

ابنة أخي، فقضى ا النيب صلى اهللا : ابنة عمي وخالتها حتيت، وقال زيد: ا، وهي ابنة عمي، وقال جعفر
أشبهت : (وقال جلعفر). أنت مين وأنا منك: (وقال لعلي). اخلالة مبرتلة األم: (عليه وسلم خلالتها، وقال

  ).أنت أخونا وموالنا: (وقال لزيد). خلقي وخلقي
 ]1689[  

  .الصلح مع املشركني:  باب- 7

مث تكون هدنة بينكم : (وقال عوف بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم] 7. [ فيه عن أيب سفيان
  )وبني بين األصفر

 ]3005.[  
، 2477، 3010[ وفيه سهل بن حنيف، وأمساء، واملسور، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

2564.[  
ثنا سفيان بن سعيد، عن أيب إسحاق، عن الرباء بن عازب حد:  وقال موسى بن مسعود- 2553

  :رضي اهللا عنهما قال
على من أتاه من املشركني رده :  صاحل النيب صلى اهللا عليه وسلم املشركني يوم احلديبية على ثالثة أشياء

 يدخلها إليهم، ومن أتاهم من املسلمني مل يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل، ويقيم يها ثالثة أيام، وال
  .السيف والقوس وحنوه: إال جبلبان السالح

  .فجاء أبو جندل حيجل يف قيوده، فرده إليهم
  .أبا جندل، وقال إال جبلب السالح: مل يذكر مؤمل عن سفيان: قال
 ]1689[  

حدثنا فليح، عن نافع، عن ابن عمر رضي : حدثنا سريج بن النعمان:  حدثنا حممد بن رافع- 2554
  :اهللا عنهما

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبني البيت، فنحر هديه وحلق  
أن يعتمر العام املقبل، وال حيمل سالحا عليهم إال سيوفا، وال يقيم ا : رأسه باحلديبية، وقاضاهم على

ام ا ثالثا، أمروه أن خيرج إال ما أحبوا، فاعتمر من العام املقبل، فدخلها كما كان صاحلهم، فلما أق
  .فخرج



]4006[  
  :حدثنا حيىي، عن بشري بن يسار، عن سهل بن أيب حثمة قال: حدثنا بشر:  حدثنا مسدد- 2555

  . انطلق عبد اهللا بن سهل وحميصة بن مسعود بن زيد إىل خيرب، وهي يومئذ صلح
]3002 ،5791 ،6502 ،6769[  

  .الصلح يف الدية:  باب- 8 

  :أن أنسا حدثهم: حدثين محيد: نا حممد بن عبد اهللا األنصاري قال حدث- 2556
 أن الربيع، وهي ابنة النضر، كسرت ثنية جارية، فطلبوا األرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النيب صلى اهللا 

أتكسر ثنية الربيع يا رسول اهللا؟ ال والذي بعثك : عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس ابن النضر
فرضي القوم وعفوا، فقال النيب صلى اهللا ). يا أنس، كتاب اهللا القصاص: (ق ال تكسر ثنيتها، فقالباحل

  ).إن من عباد اهللا، من لو أقسم على اهللا ألبره: (عليه وسلم
  .عن محيد، عن أنس، فرضي القوم وقبلوا األرش: زاد الفزاري

  ]2651: ، وانظر6499، 4335، 4230، 4229[

  :يب صلى اهللا عليه وسلم للحسن بن علي رضي اهللا عنهماقول الن:  باب- 9

  ).ابين هذا سيد، ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني(
  /.9: احلجرات/} فأصلحوا بينهما{: وقوله جل ذكره

  :مسعت احلسن يقول: حدثنا سفيان، عن أيب موسى قال:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 2557
إين ألرى كتائب : ي بن معاوية بكتائب أمثال اجلبال، فقال عمرو ابن العاص استقبل واهللا احلسن بن عل

 أي عمرو، إن قتل هؤالء هؤالء، - وكان اهللا خري الرجلني -ال تويل حىت تقتل أقراا، فقال له معاوية 
وهؤالء هؤالء، من يل بأمور الناس، من يل بنسائهم، من يل بضيعتهم، فبعث إليه رجلني من قريش، من 

اذهبا إىل هذا الرجل، فاعرضا : بين عبد مشس، عبد الرمحن بن مسرة وعبد اهللا بن عامر بن كريز، فقال
: فأتياه فدخال عليه، فتكلما وقاال له، فطلبا إليه، فقال هلما احلسن ابن علي. عليه، وقوال له، واطلبا إليه

فإنه يعرض عليك : قاال. اثت يف دمائهاإنا بنو عبد املطلب، قد أصبنا من هذا املال، وإن هذه األمة قد ع
حنن : حنن لك به، فما سأهلما شيئا إال قاال: فمن يل ذا؟ قاال: كذا وكذا، ويطلب إليك ويسألك، قال

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على : ولقد مسعت أبا بكرة يقول: فقال احلسن. لك به، فصاحله
إن ابين هذا سيد، : (يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، ويقولاملنرب، واحلسن بن علي إىل جنبه، وهو 

  ).ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني



  .إمنا ثبت لنا مساع احلسن من أيب بكرة ذا احلديث: قال يل علي بن عبد اهللا
]3430 ،3536 ،6692[  

  .هل يشري اإلمام بالصلح:  باب- 10

حدثين أخي، عن سليمان، عن حيىي بن سعيد، عن أيب : ن أيب أويس قال حدثنا إمساعيل ب- 2558
  :مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول: أن أمه عمرة بنت عبد الرمحن قالت: الرجال حممد بن عبد الرمحن

 مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صوت خصوم بالباب، عالية أصواما، وإذا أحدمها يستوضع 
واهللا ال أفعل، فخرج عليهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  شيء، وهو يقولاآلخر ويسترفقه يف

  .أنا يا رسول اهللا، وله أي ذلك أحب: فقال). أين املتأيل على اهللا ال يفعل املعروف: (فقال
حدثين عبد اهللا :  حدثنا حيىي بن بكري، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن األعرج قال- 2559

  :مالك، عن كعب بن مالكبن كعب بن 
 أنه كان له على عبد اهللا بن أيب حدرد األسلمي مال، فلقيه فلزمه، حىت ارتفعت أصواما، فمر ما 

فأشار بيده، كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه ). يا كعب: (النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  ].وترك نصفا

 ]445[  

  .العدل بينهمفضل اإلصالح بني الناس و:  باب- 11 

أخربنا معمر، عن مهام، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه : أخربنا عبد الرزاق:  حدثنا إسحاق- 2560
  :قال

كل سالمى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).يعدل بني الناس صدقة

]2734 ،2827[  

  .لصلح فأىب، حكم عليه باحلكم البنيإذا أشار اإلمام با:  باب- 12

أن الزبري كان : أخربين عروة بن الزبري: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 2561
  :حيدث

 أنه خاصم رجال من األنصار قد شهد بدرا، إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شراج من احلرة، 
اسق يا زبري، مث أرسل إىل : ( صلى اهللا عليه وسلم للزبريكانا يسقيان به كالمها، فقال رسول اهللا



يا رسول اهللا، آن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول اهللا صلى اهللا : فغضب األنصاري، فقال). جارك
فاستوعى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حينئذ ). اسق، مث احبس حىت يبلغ اجلدر: (عليه وسلم مث قال

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبري برأي سعة له ولألنصاري، حقه للزبري، وكان رسول
: فلما أحفظ األنصاري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استوعى للزبري حقه يف صريح احلكم، قال عروة

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما {: واهللا ما أحسب هذه اآلية نزلت إال يف ذلك: قال الزبري
  .اآلية. }بينهمشجر 
 ]2231[  

  .الصلح بني الغرماء وأصحاب املرياث واازفة يف ذلك:  باب- 13 

ال بأس أن يتخارج الشريكان، فيأخذ هذا دينا، وهذا عينا، فإن توي ألحدمها مل يرجع : وقال ابن عباس
  .على صاحبه
ب بن كيسان، عن حدثنا عبيد اهللا، عن وه: حدثنا عبد الوهاب:  حدثين حممد بن بشار-  2562

  :جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال
 تويف أيب وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر مبا عليه فأبوا، ومل يروا أن فيه وفاء، فأتيت 

إذا جددته فوضعته يف املربد آذنت رسول صلى اهللا : (النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال
فما ). ادع غرمائك فأوفهم: (اء ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه ودعا بالربكة، مث قالفج). عليه وسلم

تركت أحدا له على أيب دين إال قضيته، وفضل ثالثة عشر وسقا، سبعة عجوة وستة لون، أو ستة عجوة 
ائت : (وسبعة لون، فوافيت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املغرب، فذكرت ذلك له فضحك، فقال

لقد علمنا إذ صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما صنع أن سيكون : فقاال). أبا بكر وعمر فأخربمها
  .ذلك

وترك أيب عليه : صالة العصر، ومل يذكر أبا بكر، وال ضحك، وقال: وقال هشام، عن وهب، عن جابر
  .صالة الظهر: وقال ابن إسحاق، عن وهب، عن جابر. ثالثني وسقا دينا

 ]2020[  

  .الصلح بالدين والعني:  باب- 14

حدثين يونس، : أخربنا يونس، وقال الليث: حدثنا عثمان بن عمر:  حدثنا عبد اهللا بن حممد-  2563
  :أن كعب بن مالك أخربه: أخربين عبد اهللا بن كعب: عن ابن شهاب

 املسجد،  أنه تقاضى ابن أيب حدرد دينا كان له عليه يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف



فارتفعت أصواما حىت مسعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف بيت، فخرج رسول اهللا صلى اهللا 
لبيك : فقال) يا كعب: (عليه وسلم إليهما، حىت كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك، فقال

قال رسول اهللا صلى قد فعلت يا رسول اهللا، ف: أن ضع الشطر، فقال كعب: يا رسول اهللا، فأشار بيده
  ).قم فاقضه: (اهللا عليه وسلم

 ]445.[  



  

  . كتاب الشروط- 58

  .ما جيوز من الشروط يف اإلسالم واألحكام واملبايعة:  باب- 1 

  :أخربين عروة بن الزبري: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال:  حدثنا حيىي بن بكري- 2564
خيربان عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : ي اهللا عنهما أنه مسع مروان واملسور بن خمرمة رض

ملا كاتب سهيل بن عمرو يومئذ، كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النيب صلى اهللا عليه : قال
فكره املؤمنون . أنه ال يأتيك منا أحد، وإن كان على دينك، إال رددته إلينا وخليت بيننا وبينه: وسلم

ه، وأىب سهيل إال ذلك، فكاتبه النيب صلى اهللا عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا ذلك وامتعضوا من
جندل إىل أبيه سهيل بن عمرو، ومل يأته أحد من الرجال إال رده يف تلك املدة وإن كان مسلما، وجاء 
املؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط ممن خرج إىل رسول اهللا يومئذ وهي 

اتق، فجاء أهلها يسألون النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلك يرجعها إليهم، ملا أنزل اهللا ع
  .} وال هم حيلون هلن-  إىل قوله -إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اهللا أعلم بإميان {: فيهن

يا أيها الذين : "تحنهن ذه اآليةأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان مي: فأخربتين عائشة: قال عروة
  ". غفور رحيم- إىل - آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 

قد : (قالت عائشة فمن أقر ذا الشرط منهن، قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال عروة
  .بايعهن إال بقولهكالما يكلمها به، واهللا ما مست يده يد امرأة قط يف املبايعة، وما ). بايعتك
 ]1608[  

مسعت جريرا رضي اهللا : حدثنا سفيان، عن زياد بن عالقة قال:  حدثنا أبو نعيم- 2565/2566
  :عنه يقول

  ).والنصح لكل مسلم: ( بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاشترط علي
م، عن جرير بن حدثين قيس بن أيب حاز: حدثنا حيىي، عن إمساعيل قال:  حدثنا مسدد-) 2566(

  :عبد اهللا رضي اهللا عنه قال
  . بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم

 ]57[  



  .إذا باع خنال قد أبرت:  باب- 2 

  :أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2567
  ).من باع خنال قد أبرت، فثمرا للبائع إال أن يشترط املبتاع: ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أن
 ]2090[  

  .الشروط يف البيع:  باب- 3 

أن عائشة رضي اهللا : حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة:  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة-  2568
  :عنها أخربته

ارجعي : ا يف كتابتها، ومل تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت هلا عائشة أن بريرة جاءت عائشة تستعينه
إىل أهلك، فأن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون والؤك يل فعلت، فذكرت ذلك بريرة إىل أهلها 

إن شاءت أن حتتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا والؤك، فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى : فأبوا، وقالوا
  ).ابتاعي فأعتقي، فإمنا الوالء ملن أعتق: (ل هلااهللا عليه وسلم فقا

 ]444[  

  .إذا اشترط البائع ظهر الدابة إىل مكان مسمى جاز:  باب- 4 

  :حدثين جابر رضي اهللا عنه: مسعت عامرا يقول: حدثنا زكرياء قال:  حدثنا أبو نعيم- 2569
 فضربه، فدعا له فسار بسري ليس  أنه كان يسري على مجل له قد أعيا، فمر النيب صلى اهللا عليه وسلم

فبعته، فاستثنيت محالنه إىل أهلي، ). بعينه بوقية: (ال، مث قال: قلت). بعينه بوقية: (يسري مثله، مث قال
ما كانت آلخذ مجلك، فخذ : (فلما قدمنا أتيته باجلمل ونقدين مثنه، مث انصرفت، فأرسل على إثري قال

  ).مجلك، فهو مالك
  .أفقرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ظهره إىل املدينة: ، عن عامر عن جابرقال شعبة، عن مغرية

  .فبعته على أن يل فقار ظهره حىت أبلغ املدينة: وقال إسحاق، عن جرير، عن مغرية
  ).لك ظهره إىل املدينة: (وقال عطاء وغريه

  .شرط ظهره إىل املدينة: وقال حممد بن املنكدر، عن جابر
  ).ولك ظهره حىت ترجع: (م عن جابروقال زيد بن أسل

  ).أفقرناك ظهره إىل املدينة: (وقال أبو الزبري، عن جابر
  ).يبلغ عليه إىل أهلك: (وقال األعمش، عن سامل، عن جابر



  .اشتراه النيب صلى اهللا عليه وسلم بوقية: وقال عبيد اهللا ابن إسحاق، عن وهب عن جابر
). أخذته بأربعة دنانري: (ن جريج، عن عطاء وغريه، عن جابروقال اب. وتابعه زيد بن أسلم، عن جابر

وابن . وهذا يكون وقية على حساب الدنانري بعشرة دراهم، ومل يبني الثمن مغرية، عن الشعيب، عن جابر
  .املنكدر وأبو الزبري، عن جابر

  .وقية ذهب: وقال األعمش، عن سامل، عن جابر
  .ئيت درهممبا: وقال أبو إسحاق، عن سامل، عن جابر

  .بأربع أواق: اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: وقال داود بن قيس، عن عبيد اهللا بن مقسم، عن جابر
  .اشتراه بعشرين دينارا: وقال أبو نضرة، عن جابر

  .وقول الشعيب بوقية أكثر االشتراط، أكثر وأصح عندي، قاله أبو عبد اهللا
 ]432[  

  .الشروط يف املعاملة:  باب- 5

حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا : أخربنا شعيب:  حدثنا أبو اليمان- 2570
  :عنه قال

تكفوننا : (فقال). ال: (اقسم بيننا وبني إخواننا النخيل، قال:  قالت األنصار للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  .مسعنا وأطعنا: قالوا). املؤونة ونشرككم يف الثمرة

 ]2200[  
  :حدثنا جويرية بن أمساء، عن نافع، عن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنه قال: دثنا موسى ح- 2571

  . أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب اليهرد، أن يعملوها ويزرعوها، وهلم شطر ما خيرج منها
 ]2165[  

  .الشروط يف املهر عند عقدة النكاح:  باب- 6 

  .شروط، ولك ما شرطتإن مقاطع احلقوق عند ال: وقال عمر
: مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر صهرا له، فأثىن عليه يف مصاهرته فأحسن، قال: وقال املسور

  ).حدثين وصدقين، ووعدين فوىف يل(
 ]2943[  

حدثين يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن : حدثنا الليث قال:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2572
  :هللا عنه قالعقبة بن عامر رضي ا



  ).أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ]4856[  

  .الشروط يف املزارعة:  باب- 7

مسعت حنظلة الزرقي : حدثنا حيىي بن سعيد قال: حدثنا ابن عيينة:  حدثنا مالك بن إمساعيل-  2573
  :ه يقولمسعت رافع بن خديج رضي اهللا عن: قال

 كنا أكثر األنصار حقال، فكنا نكري األرض، فرمبا أخرجت هذه ومل خترج ذه، فنهينا عن ذلك، ومل 
  .ننه عن الورق

 ]2202[  

  ما ال جيوز من الشروط يف النكاح:  باب- 8

حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة : حدثنا يزيد بن زريع:  حدثنا مسدد- 2574
  رضي اهللا عنه،

ال يبع حاضر لباد، وال تناجشوا، وال يزيدن على بيع أخيه، وال : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  )خيطنب على خطبته، وال تسأل املرأة طالق أختها لتستكفئ إناءها

 ]2033[  

  .الشروط اليت ال حتل يف احلدود:  باب- 9 

ن عبيد اهللا ابن عبد اهللا ابن عتبة بن حدثنا ليث، عن ابن شهاب، ع:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 2575
  :مسعود، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه وزيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنهما أما قاال

يا رسول اهللا، أنشدك اهللا إال قضيت :  إن رجال من األعراب أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
 نعم، فاقض بيننا بكتاب اهللا، وائذن يل، فقال رسول :يل بكتاب اهللا، فقال اخلصم اآلخر، وهو أفقه منه

إن ابين كان عسيفا على هذا، فزىن بامرأته، وإين أخربت أن على : قال). قل: (اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أمنا على ابين جلد مائة : ابين الرجم، فافتديت منه مبائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخربوين

والذي نفسي بيده : (امرأة هذا الرجم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموتغريب عام، وأن على 
ألقضني بينكما بكتاب اهللا، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، اغد يا أنيس إىل امرأة 

فغدا عليها فاعترفت، فأمر ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال). هذا، فإن اعترفت فارمجها
  .فرمجت



 ]2190[  

  .ما جيوز من شروط املكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق:  باب- 10 

دخلت على عائشة : حدثنا عبد الواحد بن أمين املكي، عن أبيه قال:  حدثنا خالد بن حيىي- 2576
  :رضي اهللا عنها قالت

نعم، : ونين، فأعتقيين، قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، فقالت يا أم املؤمنني اشتريين، فإن أهلي يبيع
ال حاجة يل فيك، فسمع ذلك النيب صلى اهللا : إن أهلي ال يبيعونين حىت يشترطوا والئي، قالت: قالت

: قالت). اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاؤوا: (فقال). ما شأن بريرة: (عليه وسلم أو بلغه، فقال
الوالء ملن أعتق، وإن : ( النيب صلى اهللا عليه وسلمفاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها والءها، فقال

  ).اشترطوا مائة شرط
 ]444[  

  .الشروط يف الطالق:  باب- 11 

  .إن بدا بالطالق أو أخر فهو أحق بشرطه: وقال ابن املسيب واحلسن وعطاء
  حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن:  حدثنا حممد بن عرعرة- 2577

  : اهللا عنه قالأيب حازم، عن أيب هريرة رضي
 ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع املهاجر لألعرايب، وأن تشترط املرأة طالق 

  .أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وى عن النجش، وعن التصرية
النضر وحجاج وقال . ينا: وقال آدم. ي: وقال غندر وعبد الرمحن. تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة

  .ى: بن منهال
 ]2033[  

  .الشروط مع الناس بالقول:  باب- 12

أخربين يعلى بن مسلم : أن ابن جريج أخربه قال: أخربنا هشام:  حدثنا إبراهيم بن موسى- 2578
وعمرو بن دينار، عن سعيد بن جبري، يزيد أحدمها على صاحبه، وغريمها، قد مسعته حيدثه، عن سعيد بن 

  :حدثين أيب بن كعب قال:  إنا لعند ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال:جبري قال
أمل أقل إنك لن : (قال. فذكر احلديث). موسى رسول اهللا: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ال تؤاخذين مبا نسيت : تستطيع معي صربا، كانت األوىل نسيانا، والوسطى شرطا، والثالثة عمدا، قال



قرأها ابن ). ري عسرا، لقيا غالما فقتله، فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامهوال ترهقين من أم
  .أمامهم ملك: عباس
 ]74[  

  .الشروط يف الوالء:  باب- 13

  :حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:  حدثنا إمساعيل- 2579
إ ن أحبوا أن : ل عام أوقية، فأعينيين، فقالتكاتبت أهلي على تسع أواق، يف ك:  جاءتين بريرة فقالت

أعدها هلمويكون والؤك يل فعلت، فذهبت بريرة إىل أهلها، فقالت هلم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم 
إين قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إال أن يكون الوالء : ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس، فقالت

خذيها : (لم، فأخربت عائشة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالهلم، فسمع النيب صلى اهللا عليه وس
ففعلت عائشة، مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ). واشترطي هلم الوالء، فإمنا الوالء على من أعتق

ما بال رجال يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا، ما كان : (يف الناس، فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال
يف كتاب اهللا فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء اهللا أحق، وشرط اهللا أوثق، وإمنا من شرط ليس 
  ).الوالء ملن أعتق

 ]444[  

  .إذا شئت أخرجتك: إذا اشترط يف املزارعة:  باب- 14 

أخربنا مالك، عن نافع، عن ابن : حدثنا حممد بن حيىي، أبو غسان الكناين:  حدثنا أبو أمحد-  2580
  :عنهما قالعمر رضي اهللا 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان :  ملا فدع أهل خيرب عبد اهللا بن عمر، قام عمر خطيبا فقال
وإن عبد اهللا بن عمر خرج إىل ماله هناك، ). نقركم ما أقركم اهللا: (عامل يهود خيرب على أمواهلم، وقال

ريهم، هم عدونا ومتنا، وقد رأيت فعدي عليه من الليل، ففدعت يداه ورجاله، وليس لنا هناك عدو غ
يا أمري املؤمنني، أخترجنا وقد أقرنا : إجالءهم، فلما أمجع عمر على ذلك أتاه أحد بين أيب احلقيق، فقال

أظننت أين نسيت قول : حممد صلى اهللا عليه وسلم، وعاملنا على األموال، وشرط ذلك لنا، فقال عمر
). ك إذا أخرجت من خيرب تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلةكيف ب: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كذبت يا عدو اهللا، فأجالهم عمر، وأعطاهم قيمة ما : كانت هذه هزيلة من أيب القاسم، قال: فقال
  .كان هلم من الثمر، ماال وإبال وعروضا من أقتاب وحبال وغري ذلك

   عمر، عن نافع، عن ابن- أحسبه -رواه محاد بن سلمة، عن عبيد اهللا 



  .اختصره: عن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .الشروط يف اجلهاد، واملصاحلة مع أهل احلرب، وكتابة الشروط:  باب- 15

أخربين الزهري : أخربنا معمر قال: حدثنا عبد الرزاق:  حدثين عبد اهللا بن حممد-  2581/2582
 يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، أخربي عروة بن الزبري، عن املسور بن خمرمة ومروان،: قال
  :قاال

 خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زمن احلديبية، حىت كانوا ببعض الطريق، قال النيب صلى اهللا عليه 
فواهللا ما شعر م ). إن خالد بن الوليد بالغميم، يف خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمني: (وسلم

طلق يركض نذيرا لقريش، وسار النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا خالد حىت إذا هم بقترة اجليش، فان
حل حل، فأحلت، فقالوا خألت : كان بالثنية اليت يهبط عليهم منها، بركت به راحلته، فقال الناس

ما خألت القصواء، وما ذاك هلا خبلق، : (القصواء، هألت القصواء، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
والذي نفسي بيده، ال يسألونين خطة يعظمون فيها حرمات اهللا : (مث قال). فيلولكن حبسها حابس ال

فعدل عنهم حىت نزل بأقصى احلديبية على مثد قليل املاء، : مث زجرها فوثبت، قال). إال أعطيتهم إياها
 يتربضه الناس تربضا، فلم يلبثه الناس حىت نزحوه، وشكي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العطش،
فانتزع سهما من كنانته، مث أمرهم أن جيعلوع فيه، فواهللا مازال جييش هلم بالري حىت صدروا عنه، فبينما 

  هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء اخلزاعي
إين : يف نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهل امة، فقال

ي نزلوا أعداد مياه احلديبية، ومعهم العوذ املطافيل، وهم مقاتلوك تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤ
إنا مل جنئ لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرين، : (وصادوك عن البيت، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وإن قريشا قد كتهم احلرب، وأضرت م، فإن شاؤوا ماددم مدة، وخيلوا بيين وبني الناس، فإن 
 شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإال فقد مجوا، وإن هم أبوا، فوالذي نفسي فإن: أظهر

سأبلغهم ما تقول، : فقال بديل). بيده ألقاتلنهم على أمري هذا حىت تنفرد سالفيت، ولينقذن اهللا أمره
فإن شئتم أن إنا قد جئناكم من هذا الرجل، ومسعناه يقول قوال، : فانطلق حىت أتى قريشا، قال: قال

هات ما : ال حاجة لنا أن ختربنا عنه بشيء، وقال ذوو الرأي منهم: نعرضه عليكم فعلنا، فقال سفهاؤهم
مسعته يقول كذا وكذا، فحدثهم مبا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقام عروة بن : مسعته يقول، قال
فهل : بلى، قال: بالولد؟ قالواأو لست : بلى، قال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: مسعود فقال
ألستم تعلمون أين استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي : ال، قال: تتهمونين؟ قالوا



: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، اقبلوها ودعوين آتيه، قالوا: بلى، قال: وولدي ومن أطاعين؟ قالوا
 فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوا من قوله لبديل، ائته، فأتاه، فجعل يكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم،

أي حممد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل مسعت بأحد من العرب اجتاح : فقال عروة عند ذلك
أهله قبلك، وإن تكن األخرى، فإين واهللا ألرى وجوها، وإين ألرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا 

أبو بكر، : من ذا؟ قالوا: بظر الالت، أحنن نفر عنه وندعه؟ فقالامصص ب: ويدعوك، فقال له أبو بكر
وجعل يكلم النيب : أما والذي نفسي بيده، لوال يد كانت لك عندي مل أجزك ا ألجبتك، قال: قال

صلى اهللا عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته، واملغرية بن شعبة قائم على رأس النيب صلى اهللا عليه 
ف وعليه املغفر، فكلما أهوى عروة بيده إىل حلية النيب صلى اهللا عليه وسلم ضرب يده وسلم، ومعه السي

من : أخر يدك عن حلية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فرفع عروة رأسه، فقال: بنعل السيف، وقال له
يف أي غدر، ألست أسعى يف غدرتك، وكان املغرية صحب قوما : املغرية بن شعبة، فقال: هذا؟ قالوا

أما اإلسالم فأقبل، وأما : (اجلاهلية فقتلهم، وأخذ أمواهلم، مث جاء فأسلم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
فواهللا : مث إن عروة جعل يرمق أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم بعينه، قال). املال فلست منه يف شيء

رجل منهم، فدلك ا وجهه وجلده، ما تنخم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خنامة إال وقعت يف كف 
وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصوام عنده، وما 

أي قوم، واهللا لقد وفدت على امللوك، : حيدون إليه النظر تعظيما له، فرجع عروة إىل أصحابه فقال
أيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، واهللا إن ر

حممد صلى اهللا عليه وسلم حممدا، واهللا إن تنخم خنامة إال وقعت يف كف رجل منهم فدلك ا وجهه 
وجلده، وإذا أمرهم ابتدوا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصوام 

فقال رجل من بين . وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فأقبلوهاعنده، وما حيدون إليه النظر تعظيما له، 
ائته، فلما أشرف على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، قال رسول اهللا : دعوين آتيه، فقالوا: كنانة

فبعثت له، واستقبله الناس ). هذا فالن، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له: (صلى اهللا عليه وسلم
سبحان اهللا، ما ينبغي هلؤالء أن يصدوا عن البيت، فلما رجع إىل أصحابه : ى ذلك قاليلبون، فلما رأ

رأيت قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت، فقام رجل منهم، يقال له مكرز ابن : قال
، هذا مكرز: (ائته، فلما أشرف عليهم، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: دعوين آتيه، فقالوا: حفص، فقال

  .فجعل يكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو). وهو رجل فاجر
: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: أنه ملا جاء سهيل بن عمرو: فأخربين أيوب، عن عكرمة: قال معمر

هات : لفجاء سهيل بن عمرو فقا: قال الزهري يف حديثه: قال معمر). لقد سهل لكم من أمركم(



: اكتب بيننا وبينكم كتابا، فدعا النيب صلى اهللا عليه وسلم الكاتب، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
أما الرمحن فواهللا ما أدري ما هو، ولكن اكتب بامسك اللهم كما : قال سهيل). بسم اهللا الرمحن الرحيم(

 الرحيم، فقال النيب صلى اهللا عليه واهللا ال نكتبها إال بسم اهللا الرمحن: كنت تكتب، فقال املسلمون
واهللا لو كنا : فقال سهيل). هذا ما قاضى عليه حممد رسول اهللا: (مث قال). اكتب بامسك اللهم: (وسلم

حممد بن عبد اهللا، فقال النيب : نعلم أنك رسول اهللا ما صددناك عن البيت وال قاتلناك، ولكن اكتب
: قال الزهري). حممد بن عبد اهللا: هللا وإن كذبتموين، اكتبواهللا إين لرسول ا: (صلى اهللا عليه وسلم

فقال له النيب صلى اهللا عليه ). ال يسألونين خطة يعظمون ا حرمات اهللا إال أعطيتهم إياها: (وذلك لقوله
واهللا ال تتحدث العرب أنا أخذنا : فقال سهيل). على أن ختلوا بيننا وبني البيت فنطوف به: (وسلم

وعلى أنه ال يأتيك منا رجل، وإن كان على : لك من العام املقبل، فكتب، فقال سهيلضغطة، ولكن ذ
سبحان اهللا، كيف يرد إىل املشركني وقد جاء مسلما، فبينما هم : قال املسلمون. دينك إال رددته إلينا

كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف يف قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حىت رمى 
هذا يا حممد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إيل، فقال النيب صلى : بني أظهر املسلمني، فقال سهيلبنفسه 

قال فواهللا إذا مل أصاحلك على شيء أبدا، قال النيب صلى اهللا ). إنا مل نقض الكتاب بعد: (اهللا عليه وسلم
بل :  ما أنا بفاعل، قال مكرز:قال). بلى فافعل: (ما أنا مبجيزه لك، قال: قال). فأجزه يل: (عليه وسلم

أي معشر املسلمني، أرد إىل املشركني وقد جئت مسلما، أال ترون ما قد : قد أجزناه لك، قال أبو جندل
  .لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا يف اهللا

: ألست نيب اهللا حقا؟ قال: فأتيت نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: فقال عمر بن اخلطاب: قال
فلم نعطي الدنية يف ديننا إذا؟ : قلت). بلى: (ألسنا على احلق وعدونا على الباطل؟ قال: قلت). بلى(
أوليس كنت حتدثنا أنا سنأيت البيت فنطوف : قلت). إين رسول اهللا، ولست أعصيه، وهو ناصري: (قال

فأتيت أبا :  قال).فإنك آتيه ومطوف به: (ال، قال: قلت: قال). بلى، فأخربتك أنا نأتيه العام: (به؟ قال
ألسنا على احلق وعدونا على الباطل؟ : يا أبا بكر، أليس هذا نيب اهللا حقا، قال بلى، قلت: بكر فقلت

أيها الرجل، إنه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : فلم نعطي الدنية يف ديننا إذا؟ قال: بلى، قلت: قال
أليس كان حيدثنا أنا سنأيت : ه على احلق؟ قلتوليس يعصي ربه، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فواهللا إن

  .فإنك آتيه ومطوف به: ال، قال: بلى، أفأخربك أنك تأتيه العام؟ قلت: البيت ونطوف به، قال
فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول اهللا صلى : فعملت لذلك أعماال، قال: قال عمر: قال الزهري

فواهللا ما قام منهم رجل حىت قال ذلك ثالث : قال).  احلقواقوموا فاحنروا مث: (اهللا عليه وسلم ألصحابه
يانيب : مرات، فلما مل يقم منهم أحد دخل على أم سلمة، فذكر هلا ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة



فخرج . اهللا، أحتب ذلك، اخرج ال تكلم أحدا منهم كلمة، حىت تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيلحقك
عل ذلك، حنر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل فلم يكلم أحدا منهم حىت ف

يا أيها الذين {: بعضهم حيلق بعضا، حىت كاد بعضهم يقتل غما، مث جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل اهللا تعاىل
فطلق عمر يومئذ . } بعصم الكوافر-  حىت بلغ -آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 

 كانتا له يف الشرك، فتزوج إحدامها معاوية بن أيب سفيان، واألخرى صفوان بن أمية، مث رجع امرأتني،
النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة فجاءه أبو بصري، رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا يف طلبه 

احلليفة، فرتلوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إىل الرجلني، فخرجا به حىت إذا بلغا ذا : رجلني، فقالوا
واهللا إين ألرى سيفك هذا يا فالن جيدا، فاستله : يأكلون من متر هلم، فقال أبو بصري ألحد الرجلني

أرين أنظر إليه، فأمكنه : أجل، واهللا إنه جليد، لقد جربت به، مث جربت، فقال أبو بصري: اآلخر، فقال
سجد يعدو، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه منه، فضربه حىت برد، وفر اآلخر حىت أتى املدينة، فدخل امل

قتل واهللا صاحيب : فلما انتهى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال). لقد رأى هذا ذعرا: (وسلم حني رآه
يا نيب اهللا، قد واهللا أوىف اهللا ذمتك، قد رددتين إليهم، مث جناين اهللا : فقال: وإين ملقتول، فجاء أبو بصري

فلما مسع ذلك عرف ). ويل أمه، مسعر حرب، لو كان له أحد: (ى اهللا عليه وسلممنهم، قال النيب صل
وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأيب : أنه سريده إليهم، فخرج حىت أتى سيف البحر، قال

بصري، فجعل ال خيرج من قريش رجل قد أسلم إال حلق بأيب بصري، حىت اجتمعت منهم عصابة، فواهللا ما 
عري خرجت لقريش إىل الشأم إال اعترضوا هلا، فقتلوهم وأخذوا أمواهلم، فأرسلت قريش إىل يسمعون ب

فمن آتاه فهو آمن، فأرسل النيب صلى اهللا عليه : ملا أرسل: النيب صلى اهللا عليه وسلم تناشده باهللا والرحم
كة من بعد أن وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن م{: وسلم إليهم، فأنزل اهللا تعاىل

وكانت محيتهم أم مل يقروا أنه نيب اهللا، ومل يقروا . } احلمية محية اجلاهلية- حىت بلغ -أظفركم عليهم 
  .ببسم اهللا الرمحن الرحيم، وحالوا بينهم وبني البيت

ته محيت القوم منعتهم محاية، وأمحيت احلمى جعل. متيزوا" تزيلوا. "العراجلرب" معرة: "قال أبو عبد اهللا
  .محى ال يدخل

  ...)يتبع(
.... أخربنا معمر: حدثنا عبد الرزاق:  حدثين عبد اهللا بن حممد- 2581/2582 -): 1... تابع(
..  
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : فأخربتين عائشة: قال عروة:  وقال عقيل، عن الزهري-) 2582 (

ا إىل املشركني ما أنفقوا على من هاجر من أن يردو: وسلم كان ميتحنهن، وبلغنا أنه ملا أنزل اهللا تعاىل



أزواجهم، وحكم على املسلمني أن ال ميسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتني قريبة بنت أيب أمية، 
وابنة جرول اخلزاعي، فتزوج قريبة معاوية، وتزوج األخرى أبو جهم، فلما أىب الكفار أن يقروا بأداء ما 

. }وإن فاتكم شيء من أزواجكم إىل الكفار فعاقبتم{: نزل اهللا تعاىلأنفق املسلمون على أزواجهم أ
والعقب ما يؤدي املسلمون إىل من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من 
املسلمني ما أنفق من صداق نساء الكفار الالئي هاجرن، وما نعلم أحدا من املهاجرات ارتدت بعد 

  .إمياا
با بصري بن أسيد الثقفي قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم مؤمنا مهاجرا يف املدة، فكتب وبلغنا أن أ

  .األخنس بن شريق إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يسأله أبا بصري، فذكر احلديث
 ]1608[  

  .الشروط يف القرض:  باب- 16 

  
 عن أيب هريرة رضي اهللا حدثين جعفر بن ربيعة، عن عبد الرمحن بن هرمز،:  وقال الليث- 2583
  عنه،

أنه ذكر رجال سأل بعض بين إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، :  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فرفعها إليه إىل أجل مسمى

 ]1427[  
  .إذا أجله يف القرض جاز:  وعطاء- رضي اهللا عنهما -وقال ابن عمر 

  . ختالف كتاب اهللاملكاتب، وما ال حيل من الشروط اليت:  باب- 17 

  .شروطهم بينهم:  يف املكاتب-  رضي اهللا عنهما -وقال جابر بن عبد اهللا 
  .كل شرط خالف كتاب اهللا فهو باطل وإن اشترط مائة شرط: وقال ابن عمر، أو عمر

  .عن عمر وابن عمر: يقال عن كليهما: وقال أبو عبد اهللا
حيىي، عن عمرة، عن عائشة رضي اهللا عنها حدثنا سفيان، عن :  حدثنا علي بن عبد اهللا-  2584
  :قالت

إن شئت أعطيت أهلك ويكون الوالء يل، فلما جاء رسول اهللا :  أتتها بريرة تسأهلا يف كتابتها، فقالت
ابتاعيها فأعتقيها، فإمنا الوالء ملن : (صلى اهللا عليه وسلم ذكرته ذلك، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست : ( صلى اهللا عليه وسلم على املنرب، فقالمث قام رسول اهللا). أعتق



  ).يف كتاب اهللا، من اشترط شرطا ليس يف كتاب اهللا فليس له، وإن اشترط مائة شرط
 ]444[  

ما جيوز من االشتراط والثنيا يف اإلقرار، والشروط اليت يتعارفها الناس :  باب- 18 

  .ال واحدة أو ثنتنيإ: بينهم، وإذا قال مائة

قال رجل لكريه، أدخل ركابك، فإن مل أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، : وقال ابن سريين
  .من شرط على نفسه طائعا غري مكره فهو عليه: فلم خيرج، فقال شريح

ع، فلم إن مل آتك األربعاء فليس بيين وبينك بي: إن رجال باع طعاما، وقال: عن ابن سريين: وقال أيوب
  .أنت أخلفت، فقضى عليه: جيئ، فقال شريح للمشتري

حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا : أخربنا شعيب:  حدثنا أبو اليمان- 2585
  :عنه

إن هللا تسعة وتسعني امسا، مائة إال واحدا، من أحصاها دخل : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).اجلنة
]6047 ،6957[  

  .الشروط يف الوقف:  باب- 19

أنبأين نافع، : حدثنا ابن عون قال: حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 2586
  :عن ابن عمر رضي اهللا عنهما

يا رسول :  أن عمر بن اخلطاب أصاب أرضا خبيرب، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم يستأمره فيها، فقال
إن شئت حبست : (أصبت أرضا خبيرب، مل أصب ماال قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قالاهللا، إين 

أنه ال يباع وال يوهب وال يورث، وتصدق ا يف الفقراء، : فتصدق ا عمر: قال). أصلها وتصدقت ا
كل منها ويف القرىب، ويف الرقاب، ويف سبيل اهللا، وابن السبيل، والضيف، ال جناح على من وليها أن يأ

  .غري متأثل ماال: فحدثت به ابن سريين، فقال: قال. باملعروف، ويطعم غري متمول
]2613 ،2620 ،2621 ،2625[  



  

  . كتاب الوصايا- 59

  ).وصية الرجل مكتوبة عنده: (الوصايا، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 1 

رك خريا الوصية للوالدين واألقربني كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ت{: وقول اهللا تعاىل
فمن . فمن بدله بعد ما مسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه إن اهللا مسيع عليم. باملعروف حقا على املتقني

 182 - 180: البقرة. /}خاف من موص جنفا أو إمثا فأصلح بينهم فال إمث عليه إن اهللا غفور رحيم
  .مائل/: 3: املائدة/} متجانف{. ميال: جنفا/. 

  :أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2587
ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتني إال : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).ووصيته مكتوبة عنده
  . صلى اهللا عليه وسلمتابعه حممد بن مسلم، عن عمرو، عن ابن عمر، عن النيب

حدثنا : حدثنا زهري بن معاوية اجلعفي: حدثنا حيىي بن أيب بكري:  حدثنا إبراهيم بن احلارث- 2588
  أبو إسحاق، عن عمرو بن احلارث،

ما ترك رسول اهللا صلى اهللا :  خنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أخي جويرية بنت احلارث، قال
، وال دينارا، وال عبدا، وال أمة، وال شيئا، إال بغلته البيضاء، وسالحه، عليه وسلم عند موته درمها

  .وأرضا جعلها صدقة
]2718 ،2755 ،2931 ،4192[  

  :حدثنا طلحة ابن مصرف قال: حدثنا مالك، هو ابن مغول:  حدثنا خالد بن حيىي- 2589
ال، : ليه وسلم أوصى؟ فقالهل كان النيب صلى اهللا ع:  سألت عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنهما

  .أوصى بكتاب اهللا: كيف كتب على الناس الوصية، أو أمروا بالوصية؟ قال: فقلت
]4191 ،4734[  

  :أخربنا إمساعيل، عن عون، عن إبراهيم، عن األسود قال:  حدثنا عمرو بن زرارة- 2590
وصى إليه، وقد كنت مىت أ:  كان وصيا، فقالت- رضي اهللا عنهما - أن عليا :  ذكروا عند عائشة

حجري، فدعا بالطست، فلقد اخننث يف حجري، فما شعرت أنه قد : مسندته إىل صدري، أو قالت
  .مات، فمىت أوصى إليه؟

]4190[  



  .أن يترك ورثته أغنياء خري من أن يتكففوا الناس:  باب- 2

ن سعد بن أيب حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر ابن سعد، ع:  حدثنا أبو نعيم- 2591
  :وقاص رضي اهللا عنه قال

:  جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم يعودين وأنا مبكة، وهو يكره أن ميوت باألرض اليت هاجر منها، قال
). ال: (فالشطر؟ قال: قلت). ال: (يا رسول اهللا، أوصي مبايل كله؟ قال: قلت). يرحم اهللا ابن عفراء(

ري، إنك إن تدع ورثتك أغنياء، خري من أن تدعهم عالة يتكففون فالثلث والثلث كث: (الثلث؟ قال: قلت
الناس يف أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإا صدقة، حىت اللقمة اليت ترفعها إىل يف امرأتك، وعسى 

  .ومل يكن له يومئذ إال ابنة). اهللا أن يرفعك، فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون
 ]56[  

  .الوصية بالثلث:  باب- 3

  .ال جيوز للذمي وصية إال الثلث: وقال احلسن
  /.49: املائدة/} وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا{: وقال اهللا تعاىل

حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس رضي اهللا :  حدثنا قتيبة بن سعيد- 2592
  :عنهما قال

  ).الثلث، والثلث كثري، أو كبري: (وسلم قال لو غض الناس إىل الربع، ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
حدثنا مروان، عن هاشم بن هاشم، : حدثنا زكرياء بن عدي:  حدثنا حممد بن عبد الرحيم- 2593

  :عن عامر بن سعد، عن أبيه رضي اهللا عنه قال
قيب، يا رسول اهللا، ادع اهللا يل أن ال يردين على ع:  مرضت، فعادين النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلت

أوصي بالنصف؟ : أريد أن أوصي، وإمنا يل ابنة، قلت: قلت). لعل اهللا يرفعك، وينفع بك ناسا: (قال
فأوصى الناس بالثلث، : قال). الثلث، والثلث كثري، أو كبري: (فالثلث؟ قال: قلت). النصف كثري: (قال

  .فجاز ذلك هلم
 ]56[  

  .للوصي من الدعوىتعاهد ولدي، وما جيوز : قول املوصي لوصيه:  باب- 4

 حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة ابن الزبري، عن عائشة - 2594
  :رضي اهللا عنها، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، أا قالت



أن ابن وليدة زمعة مين، فاقبضه إليك، فلما :  كان عتبة بن أيب وقاص عهد إىل أخيه سعد بن أيب وقاص
أخي وابن : ابن أخي قد كان عهد إيل فيه، فقام عبد بن زمعة فقال:  الفتح أخذه سعد، فقالكان عام

يا رسول اهللا، ابن : أمة أيب، ولد على فراشه، فتساوقا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال سعد
اهللا عليه أخي وابن وليدة أيب، وقال رسول اهللا صلى : أخي، كان عهد إيل فيه، فقال عبد بن زمعة

احتجيب : (مث قال لسودة بنت زمعة). هو لك يا عبد بن ومعة، الولد للفراش وللعاهر احلجر: (وسلم
  .ملا رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حىت لقي اهللا). منه
 ]1948[  

  .إذا أومأ املريض برأسه إشارة بينة جازت:  باب- 5 

  :ادة، عن أنس رضي اهللا عنهحدثنا مهام، عن قت:  حدثنا حسان بن أيب عباد- 2595
من فعل بك، أفالن، أو فالن، حىت مسي اليهودي، :  أن يهوديا رض جارية بني حجرين، فقيل هلا

  .فأومأت برأسها، فجيء به، فلم يزل حىت اعترف، فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم فرض رأسه باحلجارة
 ]2282[  

  .ال وصية لوارث:  باب- 6 

يوسف، عن ورقاء، عن ابن أيب جنيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي اهللا  حدثن حممد بن - 2596
  :عنهما قال

 كان املال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ اهللا من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ 
  .األنثيني، وجعل لألبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع

]4302، 6358[  

  .الصدقة عند املوت:  باب- 7

حدثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن عمارة، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة رضي : حدثنا حممد بن العالء
  :اهللا عنه قال

أن تصدق وأنت صحيح : (يا رسول اهللا، أي الصدقة أفضل؟ قال:  قال رجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم
لفالن كذا، ولفالن كذا، :  وال متهل، حىت إذا بلغت احللقوم، قلتحريص، تأمل الغىن، وختشى الفقر،

  ).وقد كان لفالن
 ]1353[  



  /.11: النساء/} من بعد وصية يوصى ا أو دين{: قول اهللا تعاىل:  باب- 8 

  .أجازوا إقرار املريض بدين: أن شرحيا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة: ويذكر
  . ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من اآلخرةأحق: وقال احلسن

  .إذا أبرأ الوارث من الدين برئ: وقال إبراهيم واحلكم
  .أن ال تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه باا: وأوصى رافع بن خديج

  .كنت أعتقتك، جاز: إذا قال للمملوكه عند املوت: وقال احلسن
ال : وقال بعض الناس. إن زوجي قضاين وقبضت منه، جاز: رأة عند مواإذا قالت امل: وقال الشعيب

وقد قال . جيوز إقراره بالوديعة والبضاعة واملضاربة: جيوز إقراره لسوء الظن به للورثة، مث استحسن فقال
  ).إياكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث: (النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ]5719[  
وقال اهللا ). إذا امتن خان: آية املنافق ثالث: (لقول النيب صلى اهللا عليه وسلموال حيل مال املسلمني، 

فيه . فلم خيص وارثا وال غريه/. 58: النساء/} إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها{: تعاىل
  .عبد اهللا بن عمرو، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا نافع بن مالك بن أيب : حدثنا إمساعيل بن جعفر:  حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع- 2598
  :عامر أبو سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

إذا حدث كذب، وإذا اؤمتن خان، وإذا وعد : آية املنافق ثالث: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).أخلف
 ]33[  

  /.11: النساء/} ا أو دينمن بعد وصية يوصي {: تأويل قول اهللا تعاىل:  باب- 9 

  .ويذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية
  /.58: النساء/} إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها{: وقوله

  ).ال صدقة إال عن ظهر غىن: (فأداء األمانة أحق من تطوع الوصية، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
]1360 ،1361[  

العبد راع يف مال : (ال يوصي العبد إال بإذن أهله، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ابن عباسوقال 
  ).سيده

حدثنا األوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب وعروة بن :  حدثنا حممد بن يوسف- 2599



اين، مث سألته سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعط: أن حكيم بن حزام رضي اهللا عنه قال: الزبري
يا حكيم، إن هذا املال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن : (فأعطاين، مث قال يل

). أخذه بإشراف نفس مل يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل وال يشبع، واليد العليا خري من اليد السفلى
.  بعدك شيئا، حىت أفارق الدنيايا رسول اهللا، والذي بعثك باحلق، ال أرزأ أحدا: فقلت: قال حكيم

فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأىب أن يقبل منه شيئا، مث إن عمر دعاه ليعطيه فأىب أن يقبله، 
فلم يرزأ . فقال يا معشر املسلمني، إين أعرض عليه حقه الذي قسم اهللا له من هذا الفيء فيأىب أن يأخذه

  .ى اهللا عليه وسلم حىت تويف رمحه اهللاحكيم أحدا من الناس بعد النيب صل
 ]1361[  

أخربين : أخربنا يونس، عن الزهري قال: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا بشر بن حممد السخيتاين- 2600
  :سامل، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

كلكم راع ومسؤول عن رعيته، واإلمام راع ومسؤول : ( مسعت رسول اله صلى اهللا عليه وسلم يقول
عن رعيته، والرجل راع يف أهله ومسؤول عن رعيته، واملرأة يف بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، 

  ).والرجل راع يف مال أبيه: (وحسبت أن قد قال: قال). واخلادم يف مال سيده راع ومسؤول عن رعيته
 ]853[  

  .إذا وقف أو أوصى ألقاربه، ومن األقارب:  باب- 10 

فجعلها ). اجعلها لفقراء أقاربك: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب طلحة:وقال ثابت، عن أنس
  .حلسان وأيب بن كعب

قال ). اجعلها لفقراء قرابتك: (مثل حديث ثابت، قال: حدثين أيب، عن مثامة، عن أنس: وقال األنصاري
من أيب طلحة، فجعلها حلسان وأيب بن كعب، وكانا أقرب إليه مين، وكان قرابة حسان وأيب : أنس

. وامسه زيد بن سهل بن األسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار
وحسان بن ثابت بن املنذر بن حرام، فيجتمعان إىل حرام، وهو األب الثالث، وحرام بن عمرو بن زيد 

  مناة بن عدي بن عمرو
وهو أيب بن .  وأبيا إىل ستة آباء إىل عمرو بن مالكابن مالك بن النجار، فهو جيامع حسان وأبا طلحة

كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو بن مالك جيمع حسان 
  .وأبا طلحة وأبيا
  .إذا أوصى لقرابته فهو إىل آبائه يف اإلسالم: وقال بعضهم



أنه مسع : سحاق بن عبد اهللا ابن أيب طلحةأخربنا مالك، عن إ:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  2601
  :أنسا رضي اهللا عنه قال

أفعل يا رسول : قال أبو طلحة). أرى أن جتعلها يف األقربني: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب طلحة
  .اهللا، فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبين عمه

يا بين : (لنيب صلى اهللا عليه وسلم يناديجعل ا. }وأنذر عشريتك األقربني{: ملا نزلت: وقال ابن عباس
  .لبطون قريش). فهر، يا بين عدي
يا معشر : (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. }وأنذر عشريتك األقربني{: ملا نزلت: وقال أبو هريرة

  ).قريش
 ]1330 ،1392 ،2602[  

  .هل يدخل النساء والولد يف األقارب:  باب- 11 

أخربين سعيد ابن املسيب وأبو سلمة بن : أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 2602
  :أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال: عبد الرمحن

يا : (قال. }وأنذر عشريتك األقربني{:  قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أنزل اهللا عز وجل
اهللا شيئا، يا بين مناف ال أغين  اشتروا أنفسكم، ال أغين عنكم من - أو كلمة حنوها -معشر قريش 

عنكم من اهللا شيئا، يا عباس بن عبد املطلب ال أغين عنك من اهللا شيئا، ويا صفية عمة رسول اهللا ال 
  ).أغين عنك من اهللا شيئا، ويا فاطمة بنت حممد، سليين ما شئت من مايل، ال أغين عنك من اهللا شيئا

  .شهابتابعه أصبغ، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن 
]3336 ،4493[  

  .هل ينتفع الواقف بوقفه:  باب- 12 

  ]2586. [ ال جناح على من وليه أن يأكل منها: وقد اشترط عمر رضي اهللا عنه
وكذلك من جعل بدنة أو شيئا هللا، فله أن ينتفع ا كما ينتفع غريه، وإن مل . وقد يلي الواقف وغريه

  .يشترط
  : أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس رضي اهللا عنهحدثنا:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 2603

يا رسول اهللا إا بدنة، : فقال). اركبها: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال يسوق بدنة، فقال له
  ).وحيك: اركبها ويلك، أو: (قال يف الثالثة أو الرابعة

 ]1605[  



  :عرج، عن أيب هريرة رضي اهللا عنهحدثنا مالك، عن أيب الزناد، عن األ:  حدثنا إمساعيل- 2604
يا رسول اهللا، إا : قال). اركبها: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال يسوق بدنة، فقال

  .يف الثانية أو الثالثة). اركبها ويلك: (بدنة، قال
 ]1604[  

  .إذا وقف شيئا فلم يدفعه إىل غريه فهو جائز:  باب- 13 

  .ال جناح على من وليه أن يأكل، ومل خيص إن وليه عمر أو غريه: أوقف، وقالألن عمر رضي اهللا عنه 
 ]2586[  

أفعل، فقسمها يف أقاربه : فقال). أرى أن جتعلها يف األقربني: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب طلحة
  .وبين عمه

 ]1392[  

فهو جائز، ويضعها داري صدقة هللا، ومل يبني للفقراء أو غريهم، : إذا قال:  باب- 14 

  .يف األقربني أو حيث أراد

أحب أموايل إيل بريحاء، وإا صدقة هللا، فأجاز : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب طلحة حني قال
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك

 ]1392[  
  .ال جيوز حىت يبني ملن، واألول أصح: وقال بعضهم

  .ي فهو جائز، وإن مل يبني ملن ذلكأرضي أو بستاين صدقة عن أم:  باب- 15 

أنه مسع : أخربين يعلى: أخربنا ابن جريج قال: أخربنا خملد بن يزيد:  حدثنا حممد بن سالم- 2605
  :أنبأنا ابن عباس رضي اهللا عنهما: عكرمة يقول

أنا يا رسول اهللا، إن أمي توفيت و:  أن سعد بن عبادة رضي اهللا عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال
فإين أشهدك أن حائطي املخراف : قال). نعم: (غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال

  .صدقة عليها
]2611 ،2618[  

  .إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز:  باب- 16

ين عبد الرمحن بن أخرب: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال:  حدثنا حيىي بن بكري- 2606



  :مسعت كعب بن مالك رضي اهللا عنه يقول: أن عبد اهللا بن كعب قال: عبد اهللا بن كعب
: يا رسول اهللا، إن من توبيت أن أخنلع من مايل صدقة إىل اهللا إىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم؟ قال:  قلت
  .فإين أمسك سهمي الذي خبيرب: قلت). أمسك عليك بعض مالك، فهو خري لك(
]2787 ،2790 ،2922 ،3363 ،3676 ،3735 ،3768 ،4156 ،4396 ،

4399 - 4401 ،5900 ،6312 ،6798[  

  .من تصدق إىل وكيله، مث رد الوكيل إليه:  باب- 17 

أخربين عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب :  وقال إمساعيل-  2607
  :رضي اهللا عنه قالطلحة، ال أعلمه إال عن أنس 

جاء أبو طلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . }لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون{:  ملا نزلت
وإن أحب . }لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون{: يا رسول اهللا، يقول اهللا تبارك وتعاىل يف كتابه: فقال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخلها ويستظل ا، وكانت حديقة، كان :  قال-أموايل إيل بريحاء 
 فهي إىل اهللا عز وجل وإىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم، أرجو بره وذخره، فضعها -ويشرب من مائها 

بخ يا أبا طلحة، ذلك مال رابح، : (أي رسول اهللا حيث أراك اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وكان : فتصدق به أبو طلحة على ذوي رمحه، قال). ، فاجعله يف األقربنيقبلناه منك، ورددناه عليك
أال : تبيع صدقة أيب طلحة؟ فقال: وباع حسان حصته منه إىل معاوية، فقيل له: منهم أيب وحسان، قال

وكانت تلك احلديقة يف موضع قصر بين حديلة الذي بناه : قال. أبيع صاعا من متر بصاع من دراهم
  .معاوية
 ]1392[  

وإذا حضر القسمة أولوا القرىب واليتامى واملساكني {: قول اهللا تعاىل:  باب- 18 

  }فارزقوهم منه

  /.8: النساء/
حدثنا أبو عوانة، عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري، عن :  حدثنا حممد بن الفضل أبو النعمان- 2608

  :ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
وال : ت، وال واهللا ما نسخت، ولكنها مما اون الناس، مها واليان إن ناسا يزعمون أن هذه اآلية نسخ

  .ال أملك لك أن أعطيك: يرث، وذاك الذي يرزق، ووال ال يرث، فذاك الذي يقول باملعروف، يقول



]4300[  

  .ما يستحب ملن يتوىف فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن امليت:  باب- 19

  :ثين مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنهاحد:  حدثنا إمساعيل قال- 2609
إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق :  أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).نعم، تصدق عنها: (عنها؟ قال
 ]1322[  

 اهللا، عن ابن أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2610
  :عباس رضي اهللا عنهما

إن أمي ماتت وعليها :  أن سعد بن عبادة رضي اهللا عنه، استفىت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  ).اقضه عنها: (نذر، فقال

]6320 ،6558[  

  .اإلشهاد يف الوقف والصدقة:  باب- 20 

أخربين : بن جريج أخربهم قالأن ا: أخربنا هشام بن يوسف:  حدثنا إبراهيم بن موسى- 2611
  :أنبأنا ابن عباس: أنه مسع عكرمة موىل ابن عباس يقول: يعلى

 أن سعد بن عبادة رضي اهللا عنه، أخا بين ساعدة، توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النيب صلى اهللا 
 به عنها؟ يا رسول اهللا إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت: عليه وسلم فقال

  .فإين أشهدك أن حائطي باملخراف صدقة عليها: قال). نعم: (قال
 ]2605[  

  :قول اهللا تعاىل:  باب- 21 

. وآتوا اليتامى أمواهلم وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب وال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم إنه كان حوبا كبريا{
  /.3، 2: النساء/} ن النساءوإن خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم م

  :كان عروة بن الزبري حيدث:  حدثنا أبو اليمان أخربنا شعيب، عن الزهري قال- 2612
وإن خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من {:  أنه سأل عائشة رضي اهللا عنها

يد أن يتزوجها بأدىن من سنة هي اليتيمة يف حجر وليها، فريغب يف مجاهلا وماهلا، وير: قالت. }النساء
  .نسائها فنهوا عن نكاحهن، إال أن يقسطوا هلن يف إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء



ويستفتونك {: مث استفىت الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد، فأنزل اهللا عز وجل: قالت عائشة
 يف هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات مجال ومال ورغبوا فبني اهللا: قالت. }يف النساء قل اهللا يفتيكم فيهن

يف نكاحها، ومل يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها يف قلة املال واجلمال تركوها 
فكما يتركوا حني يرغبون عنها، فليس هلم أن ينكحوها إذا رغبوا : والتمسوا غريها من النساء، قال

  .ا هلا األوىف من الصداق، ويعطوها حقهافيها، إال أن يقسطو
 ]2362[  

  :قول اهللا تعاىل:  باب- 22 

وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم وال تأكلوها إسرافا {
م أمواهلم وبدارا أن يكربوا ومن كان غنيا فليستعفف ومن يكن فقريا فليأكل باملعروف فإذا دفعتم إليه

  فأشهدوا عليهم وكفى
للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون مما قل . باهللا حسيبا

  .يعين كافيا: حسيبا/. 7، 6: النساء/} منه أو كثر نصيبا مفروضا

  .وما للوصي أن يعمل يف مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته:  باب- 23

حدثنا صخر ابن جويرية، عن نافع، عن : حدثنا أبو سعيد، موىل بين هاشم:  حدثنا هارون- 2613
  :ابن عمر رضي اهللا عنهما

 أن عمر تصدق مبال له على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان يقال له مثغ، وكان خنال، فقال 
دت أن أتصدق به، فقال النيب صلى اهللا يا رسول اهللا إين استفدت ماال، وهو عندي نفيس، فأر: عمر

فتصدق به عمر، فصدقته ). تصدق بأصله، ال يباع وال يوهب وال يورث، ولكن ينفق مثره: (عليه وسلم
ذلك يف سبيل اهللا، ويف الرقاب، واملساكني، والضيف، وابن السبيل، ولذي القرىب، وال جناح على من 

  .يقه غري متمول بهوليه أن يأكل منه باملعروف، أو أن يؤكل صد
 ]2586[  

  :حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها:  حدثنا عبيد بن إمساعيل- 2614
أن : أنزلت يف وايل اليتيم: قالت. }ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقريا فليأكل باملعروف {

  .يصيب من ماله إذا كان حمتاجا، بقدر ماله باملعروف
 ]2098[  



إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلون يف {: قول اهللا تعاىل:  باب- 24 

  /.10: النساء. /}بطوم نارا وسيصلون سعريا

  
حدثين سليمان بن بالل، عن ثور بن زيد املدين، عن أيب :  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال- 2615

  الغيث، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،
: وما هن؟ قال: يا رسول اهللا: قالوا). اجتنبوا السبع املوبقات: (نيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن ال
الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يوم (

  ).الزحف، وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت
]5431 ،6465[  

  :هللا تعاىلقول ا:  باب- 25

ويسألونك عن اليتامى قل إصالح هلم خري وإن ختالطوهم فإخوانكم واهللا يعلم املفسد من املصلح ولو {
: طه/} وعنت{. ألحرجكم وضيق: ألعنتكم/. 220: البقرة/} شاء اهللا ألعنتكم إن اهللا عزيز حكيم

  .خضعت/: 111
  د ابن عمرما ر: حدثنا محاد، عن أيوب، عن نافع قال: وقال لنا سليمان
  .على أحد وصية
أحب األشياء إليه يف مال اليتيم أن جيتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه، فينظروا الذي هو : وكان ابن سريين

  .خري له
وقال عطاء يف . }واهللا يعلم املفسد من املصلح{: إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: وكان طاوس

  .إنسان بقدره من حصتهينفق الويل على كل : يتامى الصغري والكبري

استخدام اليتيم يف السفر واحلضر، إذا كان صالحا له، ونظر األم :  باب- 26

  .وزوجها لليتيم

حدثنا عبد العزيز، عن أنس رضي اهللا : حدثنا ابن علية:  حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثري- 2616
  :عنه قال

م، فأخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق يب إىل رسول  قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ليس له خاد
فخدمته يف السفر : يا رسول اهللا، إن أنسا غالم كيس فليخدمك، قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال



  .واحلضر، ما قال يل لشيء صنعته مل صنعت هذا هكذا، وال لشيء مل أصنعه مل تصنع هذا هكذا
]6513[  

  .حلدود فهو جائز، وكذلك الصدقةإذا وقف أرضا ومل يبني ا:  باب- 27

أنه مسع أنس :  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة- 2617
  :بن مالك رضي اهللا عنه يقول

 كان أبو طلحة أكثر أنصاري باملدينة ماال من خنل، أحب ماله إليه بريحاء، مستقبلة املسجد، وكان النيب 
لن تنالوا الرب حىت {: قال أنس فلما نزلت. سلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيبصلى اهللا عليه و
لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما {: يا رسول اهللا، إن اهللا يقول: قام أبو طلحة فقال. }تنفقوا مما حتبون

ث أراك وأن أحب أموايل إيل بريحاء، وإا صدقة هللا، أرجو برها وذخرها عند اهللا، فضعها حي. }حتبون
 وقد مسعت ما قلت، وإين أرى أن - شك ابن مسلمة -بخ، ذلك مال رابح، أو رايح : (اهللا، فقال

  .أفعل ذلك يا رسول اهللا، فقسمها أبو طلحة يف أقاربه ويف بين عمه: قال أبو طلحة). جيعلها يف األقربني
  ).رايح: (وقال إمساعيل وعبد اهللا بن يوسف، وحيىي بن حيىي، عن مالك

 ]1392[  
حدثين : حدثنا زكرياء بن إسحاق قال: أخربنا روح بن عبادة:  حدثنا حممد بن عبد الرحيم- 2618

  :عمرو بن دنيار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
). نعم: (إن أمه توفيت، أينفعها إن تصدق عنها؟ قال:  أن رجال قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . وأشهدك أين قد تصدقت به عنهافإن يل خمرافا،: قال
 ]2605[  

  .إذا أوقف مجاعة أرضا مشاعا فهو جائز:  باب- 28 

  :حدثنا عبد الوارث، عن أيب التياح، عن أنس رضي اهللا عنه قال:  حدثنا مسدد- 2619
 ال :قالوا). يا بين النجار، ثامنوين حبائطكم هذا: ( أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ببناء املسجد، فقال

  .واهللا، ال نطلب مثنه إال إىل اهللا
 ]418[  

  .الوقف كيف يكتب:  باب- 29 

  حدثنا ابن عون، عن نافع،: حدثنا يزيد بن زريع:  حدثنا مسدد- 2620



  :عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
أصبت أرضا، مل أصب ماال قط أنفس :  أصاب عمر خبيرب أرضا، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

أنه ال يباع أصلها، : فتصدق عمر). إن شئت حبست أصلها وتصدقت ا: (نه، فكيف تأمرين به؟ قالم
وال يوهب، وال يورث، يف الفقراء، والقرىب، والرقاب، ويف سبيل اهللا، والضيف، وابن السبيل، ال جناح 

  .على من وليها أن يأكل منها باملعروف، أو يطعم صديقا غري متمول فيه
 ]2586[  

  .الوقف للغين والفقري والضيف:  باب- 30 

  :حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر:  حدثنا أبو عاصم- 2621
إن شئت تصدق : ( أن عمر رضي اهللا عنه وجد ماال خبيرب، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه، قال

  .فتصدق ا يف الفقراء واملساكني، وذي القرىب، والضيف). ا
 ]2586[  

  .وقف األرض للمسجد:  باب- 31 

حدثين أنس بن : حدثنا أبو التياح قال: مسعت أيب: حدثنا عبد الصمد قال:  حدثنا إسحاق- 2622
  :مالك رضي اهللا عنه

يا بين النجار، ثامنوين حبائطكم : ( ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة أمر باملسجد، وقال
  .نطلب مثنه إال إىل اهللاال واهللا، ال : قالوا). هذا
 ]418[  

  .وقف الدواب والكراع والعروض والصامت:  باب- 32 

فيمن جعل ألف دينار يف سبيل اهللا، ودفعها إىل غالم له تاجر يتجر ا، وجعل رحبه صدقة : قال الزهري
ة يف للمساكني واألقربني، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك األلف شيئا، وإن مل يكن جعل رحبها صدق

  .ليس له أن يأكل منها: املساكني؟ قال
حدثين نافع، عن ابن عمر رضي اهللا : حدثنا عبيد اهللا قال: حدثنا حيىي:  حدثنا مسدد-  2623
  :عنهما

 أن عمر محل على فرس له يف سبيل اهللا، أعطاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليحمل عليها رجال، 
ال تبتعها، وال : (أل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبتاعها، فقالفأخرب عمر أنه قد وقفها يبيعها، فس



  ترجعن
  ).يف صدقتك

 ]1418[  

  .نفقة القيم للوقف:  باب- 33 

أخربنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2624
  :اهللا عنه

ال يقتسم ورثيت دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).عاملي، فهو صدقة

]2929 ،6348[  
  :حدثنا محاد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 2625

  .أن يأكل من وليه ويؤكل صديقه، غري متمول ماال:  أن عمر اشترط يف وقفه
 ]2586[  

  .إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دالء املسلمني:  باب- 34 

  .وأوقف أنس دارا، فكان إذا قدمها نزهلا
وتصدق الزبري بدوره، وقال للمردودة من بناته أن تسكن غري مضرة وال مضر ا، فإن استغنت بزوج 

  .فليس هلا حق
  .وجعل ابن عمر نصيبه من دار سكىن لذوي احلاجة من آل عبد اهللا

  :أخربين أيب، عن شعبة، عن أيب إسحاق، عن أيب عبد الرمحن:  وقال عبدان- 2626
أنشدكم باهللا، وال أنشد إال أصحاب :  أن عثمان رضي اهللا عنه حيث حوصر، أشرف عليهم، وقال

من حفر رومة فله : (النيب صلى اهللا عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
فصدقوه مبا : فجهزته، قال). من جهز جيش العسرة فله اجلنة: (حفرا، ألستم تعلمون أنه قالف). اجلنة
  .قال

وقد يليه الواقف وغريه، فهو واسع ] 2586. [ال جناح على من وليه أن يأكل: وقال عمر يف وقفه
  .لكل



  .ال نطلب مثنه إال إىل اهللا فهو جائز: إذا قال الواقف:  باب- 35

  :حدثنا عبد الوارث، عن أيب التياح، عن أنس رضي اهللا عنه: مسدد حدثنا - 2627
  .ال نطلب مثنه إال إىل اهللا: قالوا). يا بين النجار، ثامنوين حبائطكم: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ]418[  

  :قول اهللا تعاىل:  باب- 36 

 اثنان ذوا عدل منكم أو آخران يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت حني الوصية{
من غريكم إن أنتم ضربتم يف األرض فأصابتكم مصيبة املوت حتبسوما من بعد الصالة فيقسمان باهللا إن 

فإن عثر على أما . ارتبتم ال نشتري به مثنا ولو كان ذا قرىب وال نكتم شهادة اهللا إنا إذا ملن اآلمثني
من الذين استحق عليهم األوليان فيقسمان باهللا لشهادتنا أحق من استحقا إمثا فآخران يقومان مقامهما 
ذلك أدىن أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو خيافوا أن ترد أميان . شهادما وما اعتدينا إنا إذا ملن الظاملني

 .ظهر: عثر/. 108 -  106: املائدة/} بعد أميام واتقوا اهللا وامسعوا واهللا ال يهدي القوم الفاسقني
  .أظهرنا/: 21: الكهف/} أعثرنا{

حدثنا ابن أيب زائدة، عن حممد بن أيب : حدثنا حيىي بن آدم:  وقال يل علي بن عبد اهللا- 2628
  :القاسم، عن عبد امللك بن سعيد بن جبري، عن أبيه، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

ي بأرض ليس ا مسلم، فلما  خرج رجل من بين سهم مع متيم الداري وعدي بن بداء، فمات السهم
قدما بتركته فقدوا جاما من فضة خموصا من ذهب، فأحلفهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث وجد 

لشهادتنا أحق من شهادما، : ابتعناه من متيم وعدي، فقام رجالن من أوليائه، فحلفا: اجلام مبكة، فقالوا
  .}يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم{: يةوفيهم نزلت هذه اآل: قال. وإن اجلام لصاحبهم

  .قضاء الوصي ديون امليت بغري حمضر من الورثة:  باب- 37

: حدثنا شيبان أبو معاوية، عن فراس قال:  حدثنا حممد بن سابق، أو الفضل بن يعقوب عنه-  2629
  :حدثين جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنهما: قال الشعيب

وم أحد، وترك ست بنات، وترك عليه دينا، فلما أحضر جداد النخل، أتيت رسول  أن أباه استشهد ي
يا رسول اهللا، قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد، وترك عليه دينا : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت

ففعلت، مث دعوته، فلما ). اذهب فبيدر كل متر على ناحيته: (كثريا، وإين أحب أن يراك الغرماء، قال
روا إليه أغروا يب تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثالث مرات، مث نظ



فما زال يكيل هلم حىت أدى أمانة والدي، وأنا واهللا راض أن ). ادع أصحابك: (جلس عليه، مث قال
نظر إىل البيدر يؤدي اهللا أمانة والدي، وال أرجع إىل أخويت بتمرة، فسلم واهللا البيادر كلها، حىت أين أ

  .الذي عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأنه مل ينقص مترة واحدة
  .}فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء{. يعين هيجوا يب: أغروا يب: قال أبو عبد اهللا

 ]2020[  



  

   كتاب اجلهاد والسري- 60

  .فضل اجلهاد والسري:  باب- 1 

ؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة هلم يقاتلون يف سبيل اهللا إن اهللا اشترى من امل{: وقول اهللا تعاىل
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا يف التوراة واإلجنيل والقرآن ومن أوىف بعهده من اهللا فاستبشروا ببيعكم 

  /.112، 111: التوبة/}  وبشر املؤمنني- إىل قوله -الذي بايعتم به 
  .احلدود الطاعة: قال ابن عباس
مسعت الوليد : حدثنا مالك بن مغول قال: حدثنا حممد بن سابق:  حدثنا احلسن بن صباح- 2630
  :قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه: ذكر عن أيب عمرو الشيباين قال: بن العيزار

الصالة على : (يا رسول اهللا، أي العمل أفضل؟ قال:  سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قلت
فسكت عن ). اجلهاد يف سبيل اهللا: (مث أي؟ قال: قلت). مث بر الوالدين: (مث أي؟ قال: لتق). ميقاا

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولو استزدته لزادين
 ]504[  

حدثين منصور، عن : حدثنا سفيان قال: حدثنا حيىي بن سعيد:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 2631
  : عنهما قالجماهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي اهللا

  ).ال هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرمت فانفروا: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ]1510[  

حدثنا حبيب بن أيب عمرة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة : حدثنا خالد:  حدثنا مسدد- 2632
  :رضي اهللا عنها أا قالت

  ).لكن أفضل اجلهاد حج مربور: (العمل، أفال جناهد؟ قال يا رسول اهللا، ترى اجلهاد أفضل 
 ]1448[  

أخربين : حدثنا حممد بن جحادة قال: حدثنا مهام: أخربنا عفان:  حدثنا إسحاق بن منصور- 2633
  :أن أبا هريرة رضي اهللا عنه حدثه قال: أن ذكوان حدثه: أبو حصني

). ال أجده: (لين على عمل يعدل اجلهاد، قالد:  جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
ومن : قال). هل تستطيع إذا خرج ااهد أن تدخل مسجدك، فتقوم وال تفتر، وتصوم وال تفطر: (قال

  .إن فرس ااهد ليسنت يف طوله، فيكتب له حسنات: قال أبو هريرة. يستطيع ذلك



  .أفضل الناس مؤمن جياهد بنفسه وماله يف سبيل اهللا:  باب- 2

ورسوله وجتاهدون يف . يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم{: وقوله تعاىل
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم . سبيل تؤمنون باهللا اهللا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون

 - 10: الصف/} مجنات جتري من حتتها األار ومساكن طيبة يف جنات عدن ذلك الفوز العظي
12./  

أن أبا : حدثين عطاء بن يزيد الليثي: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان-  2634
  :سعيد اخلدري رضي اهللا عنه حدثه قال

مؤمن جياهد يف سبيل اهللا : ( قيل يا رسول اهللا، أي الناس أفضل؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).مؤمن يف شعب من الشعاب، يتقي اهللا، ويدع الناس من شره: ( مث من؟ قال:قالوا). بنفسه وماله

]6129[  
أن أبا هريرة : أخربين سعيد ابن املسيب: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان-  2635

  :قال
هد يف سبيله، مثل ااهد يف سبيل اهللا، واهللا أعلم مبن جيا: ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

أن يدخله اجلنة، أو يرجعه ساملا مع أجر : كمثل الصائم القائم، وتوكل اهللا للمجاهد يف سبيله بأن يتوفاه
  ).أوغنيمة
 ]36[  

  .الدعاء باجلهاد والشهادة للرجال والنساء:  باب- 3

  .اللهم ارزقين شهادة يف بلد رسولك: وقال عمر
 ]1791[  

، عن مالك، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أنس بن  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2636
  :مالك رضي اهللا عنه أنه مسعه يقول

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام حتت 
، فنام عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأطعمته، وجعلت تفلي رأسه

وما يضحكك يا رسول اهللا؟ : فقلت: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث استيقظ وهو يضحك، قالت
: ناس من أميت، عرضوا علي غزاة يف سبيل اهللا، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على األسرة، أو: (قال

علين منهم، فدعا هلا يا رسول اهللا، ادع اهللا أن جي: فقلت: شك إسحاق، قالت). مثل امللوك على األسرة



وما يضحكك يا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث وضع رأسه مث استيقظ وهو يضحك، فقلت
فقلت يا : كما قال يف األول، قالت). ناس من أميت، عرضوا علي غزاة يف سبيل اهللا: (رسول اهللا؟ قال

بت البحر يف زمان معاوية بن أيب فرك). أنت من األولني: (رسول اهللا، ادع اهللا أن جيعلين منهم، قال
  .سفيان، فصرعت عن دابتها حني خرجت من البحر، فهلكت

]2646 ،2722 ،2737 ،2766 ،5926 ،6600[  

  .هذه سبيلي وهذا سبيلي: يقال. درجات ااهدين يف سبيل اهللا:  باب- 4

/: 163: نآل عمرا/} هم درجات{. واحدها غاز/: 156: آل عمران/} غزى{: قال أبو عبد اهللا
  .هلم درجات
حدثنا فليح، عن هالل بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة :  حدثنا حيىي بن صاحل- 2637

  :رضي اهللا عنه قال
من آمن باهللا وبرسوله، وأقام الصالة، وصام رمضان، كان حقا : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا رسول اهللا، : فقالوا). ، أو جلس يف أرضه اليت ولد فيهاعلى اهللا أن يدخله اجلنة، جاهد يف سبيل اهللا
إن يف اجلنة مائة درجة، أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيل اهللا، ما بني الدرجتني : (أفال نبشر الناس؟ قال

 -  أراه - كما بني السماء واألرض، فإذا سالتم اهللا فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط اجلنة، وأعلى اجلنة 
  لرمحن،فوقه عرش ا

  ).ومنه تفجر أار اجلنة
  ).وفوقه عرش الرمحن: (قال حممد بن فليح، عن أبيه

]6987[  
  حدثنا أبو رجاء، عن مسرة،: حدثنا جرير:  حدثنا موسى- 2638

رأيت الليلة رجلني أتياين، فصعدا يب الشجرة، فأدخالين دارا هي : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).أما هذه الدار فدار الشهداء: سن منها، قاالأحسن وأفضل، مل أر قط أح

 ]809[  

  .الغدوة والروحة يف سبيل اهللا، وقاب قوس أحدكم من اجلنة:  باب- 5 

  حدثنا محيد، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه،: حدثنا وهيب:  حدثنا معلى بن أسد- 2639
  ). خري من الدنيا وما فيهالغدوة يف سبيل اهللا أو روحة،: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

]2643[  



حدثين أيب، عن هالل بن علي، عن عبد : حدثنا حممد بن فليح قال:  حدثنا إبراهيم بن املنذر-  2640
  الرمحن بن أيب عمرة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،

: الوق. لقاب قوس يف اجلنة خري مما تطلع عليه الشمس وتغرب: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).لغدوة أو روحة يف سبيل اهللا خري مما تطلع عليه الشمس وتغرب

  حدثنا سفيان، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه،:  حدثنا قبيصة- 2641
  ).الروحة والغداوة يف سبيل اهللا أفضل من الدنيا وما فيها: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

]2735 ،3078 ،6052[  

وصفتهن حيار فيها الطرف، شديدة سواد العني، شديدة بياض . حلور العنيا:  باب- 6

  .العني

  .أنكحناهم/: 54: الدخان/} وزوجناهم{
مسعت : حدثنا أبو إسحاق، عن محيد قال: حدثنا معاوية بن عمرو:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 2642

  أنس بن مالك رضي اهللا عنه،
ما من عبد ميوت، له عند اهللا خري، يسره أن يرجع إىل الدنيا، وأن : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

له الدنيا وما فيها، إال الشهيد، ملا يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إىل الدنيا، فيقتل مرة 
  ).أخرى
]2662[  

  ومسعت أنس بن مالك،:  قال- 2643
 غدوة، خري من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس لروحة يف سبيل اهللا، أو: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 خري من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل اجلنة - يعين سوطه - أحدكم من اجلنة، أو موضع قيد 
  ).اطلعت إىل أهل النار ألضاءت ما بينهما، وملألته رحيا، ولنصيفها على رأسها خري من الدنيا وما فيها

 ]2639[  

  .ادةمتين الشه:  باب- 7 

أن أبا هريرة : أخربين سعيد ابن املسيب: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان-  2644
  :رضي اهللا عنه قال

والذي نفسي بيده، لوال أن رجاال من املؤمنني، ال تطيب : ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول



فت عن سرية تغزو يف سبيل اهللا، والذي نفسي أنفسهم أن يتخلفوا عين، وال أجد ما أمحلهم عليه، ما ختل
  ).بيده، لوددت أن أقتل يف سبيل اهللا مث أحيا، مث أقتل مث أحيا، مث أقتل مث أحيا، مث أقتل

  ]36: ، وانظر6800، 6799، 2810[
حدثنا إمساعيل بن علية، عن أيوب، عن محيد بن هالل، :  حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار- 2645

  :رضي اهللا عنه قالعن أنس بن مالك 
أخذ الراية زيد فأصيب، مث أخذها جعفر فأصيب، مث أخذها : ( خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  عبد اهللا بن رواحة فأصيب، مث أخذها

ما يسرهم أم : (أو قال: قال أيوب). خالد بن الوليد عن غري إمرة ففتح له، وقال ما يسرنا أم عندنا
  .انوعيناه تذرف). عندنا
 ]1189[  

  .فضل من يصرع يف سبيل اهللا فمات فهو منهم:  باب- 8 

} ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله مث يدركه املوت فقد وقع أجره على اهللا{: وقول اهللا تعاىل
  .وجب: وقع/. 100: النساء/

ىي بن حبان، عن حدثنا حيىي، عن حممد بن حي: حدثين الليث:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 2646
  :أنس بن مالك، عن خالته أم حرام بنت ملحان قال

أناس من : (ما أضحكك؟ قال: نام النيب صلى اهللا عليه وسلم يوما قريبا مين، مث استيقظ يبتسم، فقلت
فادع اهللا أن جيعلين منهم، : قالت). أميت عرضوا علي، يركبون هذا البحر األخضر، كامللوك على األسرة

ادع اهللا أن جيعلين منهم، : مث نام الثانية، ففعل مثلها، فقالت مثل قوهلا، فأجاا مثلها، فقالتفدعا هلا، 
فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا، أول ما ركب املسلمون البحر ). أنت من األولني: (فقال

  .ها فصرعتها فماتتمع معاوية، فلما انصرفوا من غزوهم قافلني فرتلوا الشأم، فقربت إليها دابة لتركب
 ]2636[  

  .من ينكب يف سبيل اهللا:  باب- 9 

  :حدثنا مهام، عن إسحاق، عن أنس رضي اهللا عنه قال:  حدثنا حفص بن عمر احلوضي- 2647
: قال هلم خايل:  بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم أقواما من بين سليم إىل بين عامر يف سبعني، فلما قدموا

ىت أبلغهم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإال كنتم مين قريبا، فتقدم أتقدمكم، فإن أمنوين ح
اهللا : فأمنوه، فبينما حيدثهم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ أومؤوا إىل رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال



: م قال مها- أكرب، فزت ورب الكعبة، مث مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إال رجال أعرج صعد اجلبل 
أم قد لقوا رم، فرضي عنهم :  فأخرب جربيل عليه السالم النيب صلى اهللا عليه وسلم- فأراه آخر معه 

مث نسخ بعد، فدعا عليهم أربعني .أن بلغوا قومنا، أن لقينا ربنا، فرضي عنا وأرضانا: وأرضاهم، فكنا نقرأ
  صباحا، على رعل، وذكوان،

  . تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلموبين حليان، وبين عصية، الذين عصوا اهللا
  ]957: ، وانظر3870 - 3868، 3865 - 3860، 2899، 2659[

  :حدثنا أبو عوانة، عن األسود بن قيس، عن جندب بن سفيان:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 2648
 هل أنت إال: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف بعض املشاهد، وقد دميت إصبعه، فقال

  ).إصبع دميت، ويف سبيل اهللا ما لقيت
]5794[  

  .من جيرح يف سبيل اهللا عز وجل:  باب- 10

أخربنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2649
  :اهللا عنه

هللا، واهللا أعلم مبن والذي نفسي بيده، ال يكلم أحد يف سبيل ا: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).يكلم يف سبيله، إال جاء يوم القيامة، واللون لون الدم، والريح ريح املسك

 ]235[  

/. 52: التوبة/} هل تربصون بنا إال إحدى احلسنيني{: قول اهللا تعاىل:  باب- 11 

  .واحلرب سجال

  
 عن عبيد اهللا بن حدثين يونس، عن ابن شهاب،: حدثنا الليث قال:  حدثنا حيىي بن نكري-  2650
  :أن أبا سفيان أخربه: أن عبد اهللا بن عباس أخربه: عبد اهللا

سألتك كيف كان قتالكم إياه، فزعمت أن احلرب سجال ودول، فكذلك الرسل :  أن هرقل قال له
  .تبتلى، مث تكون هلم العاقبة

 ]7[  

يه فمنهم من من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عل{: قول اهللا تعاىل:  باب- 12



  /.23: األحزاب/} قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال

  
حدثنا عمرو . حدثنا عبد األعلى، عن محيد قال سألت أنسا:  حدثنا حممد بن سعيد اخلزاعي-  2651
  :حدثين محيد الطويل، عن أنس رضي اهللا عنه قال: حدثنا زياد قال: بن زرارة

يا رسول اهللا، غبت عن أول قتال قاتلت املشركني، لئن :  بدر، فقال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال
اللهم إين : فلما كان يوم أحد، وانكشف املسلمون، قال. اهللا أشهدين قتال املشركني لريين اهللا ما أصنع

مث تقدم فاستقبله . أعتذر إليك مما صنع هؤالء، يعين أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤالء، يعين املشركني
فما : يا سعد بن معاذ اجلنة ورب النضر، إين أجد رحيها من دون أحد، قال سعد: عد بن معاذ، فقالس

ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو : فوجدنا به بضعا ومثانني: استطعت يا رسول اهللا ما صنع، قال أنس
كنا نرى، : ال أنسق. رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به املشركون، فما عرفه أحد إال أخته ببنانه

إىل آخر . }من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه{: أن هذه اآلية نزلت فيه ويف أشباهه: أو نظن
  .اآلية
إن أخته، وهي تسمى الربيع، كسرت ثنية امرأة فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالقصاص، : وقال

تكسر ثنيتها، فرضوا باألرش وتركوا القصاص، فقال يا رسول اهللا، والذي بعثك باحلق، ال : فقال أنس
  ).إن من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبره: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ]2556: ، وانظر4505، 3822[
حدثين أخي، عن : حدثين إمساعيل قال: أخربنا شعيب، عن الزهري:  حدثنا أبو اليمان- 2652
أن زيد بن ثابت رضي : أيب عتيق، عن ابن شهاب، عن خارجة بن زيد عن حممد بن -  أراه - سليمان 
  :اهللا عنه قال

 نسخت الصحف يف املصاحف، ففقدت آية من سورة األحزاب، كنت أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم يقرأ ا، فلم أجدها إال مع خزمية ابن ثابت األنصاري، الذي جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .}من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه{: ته شهادة رجلني، وهو قولهوسلم شهاد
  ]4702، 4402: ، وانظر4506، 3823[

  .عمل صاحل قبل القتال:  باب- 13

  .إمنا تقاتلون بأعمالكم: وقال أبو الدرداء
إن اهللا . ما ال تفعلونكرب مقتا عند اهللا أن تقولوا . يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون{: وقوله



  /.4 - 2: الصف/} حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا كأم بنيان مرصوص
حدثنا إسرائيل، عن أيب : حدثنا شبابة بن سوار الفزاري:  حدثنا حممد بن عبد الرحيم- 2653
  :مسعت الرباء رضي اهللا عنه يقول: إسحاق قال

أسلم مث : (يا رسول اهللا، أقاتل وأسلم؟ قال: ديد، فقال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل مقنع باحل
  ).عمل قليال وأجر كثريا: (فأسلم مث قاتل فقتل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم). قاتل

  .من أتاه سهم غرب فقتله:  باب- 14

ثنا حد: حدثنا شيبان، عن قتادة: حدثنا حسني بن حممد أبو أمحد:  حدثنا حممد بن عبد اهللا- 2654
  :أنس بن مالك

يا نيب اهللا، أال :  أن أم الربيع بنت الرباء، وهي أم حارثة بن سراقة، أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت
 فإن كان يف اجلنة صربت، وإن كان غري - وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب -حتدثين عن حارثة 

ا جنان يف اجلنة، وإن ابنك أصاب الفردوس يا أم حارثة، إ: (ذلك، اجتهدت عليه يف البكاء؟ قال
  ).األعلى
]3761 ،6184 ،6199[  

  .من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا:  باب- 15

حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أيب وائل، عن أيب موسى رضي اهللا :  حدثنا سليمان بن حرب-  2655
  :عنه قال

اتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل الرجل يق:  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  ).من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا، فهو يف سبيل اهللا: (يقاتل لريى مكانه، فمن يف سبيل اهللا؟ قال

 ]123[  

  .من اغربت قدماه يف سبيل اهللا:  باب- 16

ول اهللا صلى اهللا ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رس{: وقول اهللا تعاىل
  /.120: التوبة/}  إن اهللا ال يضيع أجر احملسنني- إىل قوله -عليه وسلم 
: حدثين يزيد بن أيب مرمي: حدثنا حيىي بن محزة قال: أخربنا حممد بن املبارك:  حدثنا إسحاق- 2656

  :أخربنا عباية بن رافع بن خديج قال
  :أخربين أبو عبس، هو عبد الرمحن بن جرب



  ).ما اغربت قدما عبد يف سبيل اهللا فتمسه النار: (ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أن رسو
 ]865[  

  .مسح الغبار عن الناس يف السبيل:  باب- 17 

أن ابن عباس قال : حدثنا خالد، عن عكرمة: أخربنا عبد الوهاب:  حدثنا إبراهيم بن موسى- 2657
  :له ولعلي بن عبد اهللا
ا من حديثه، فأتيناه وهو وأخوه يف حائط هلما يسقيانه، فلما رآنا جاء فاحتىب  ائتيا أبا سعيد فامسع

كنا ننقل لنب املسجد لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتني لبنتني، فمر به النيب صلى اهللا عليه : وجلس، فقال
، ويدعونه ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إىل اهللا: (وسلم ومسح عن رأسه الغبار، وقال

  ).إىل النار
 ]436[  

  .الغسل بعد احلرب والدمار:  باب- 18 

  :أخربنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها:  حدثنا حممد- 2658
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا رجع يوم اخلندق، ووضع السالح واغتسل، فأتاه جربيل وقد 

: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وضعت السالح، فواهللا ما وضعته: العصب رأسه الغبار، فق
  .فخرج إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت. ها هنا، وأومأ إىل بين قريظة: قال). فأين(
]3891[  

  :فضل قول اهللا تعاىل:  باب- 19

فرحني مبا آتاهم اهللا من فضله . يرزقونوال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رم {
يستبشرون بنعمة من . ويستبشرون بالذين مل يلحقوا م من خلفهم أن ال خوف عليهم وال هم حيزنون

  /.171 - 169: آل عمران/} اهللا وفضل وأن اهللا ال يضيع أجر املؤمنني
اهللا بن أيب طلحة، عن حدثين مالك، عن إسحاق بن عبد :  حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا قال-  2659

  :أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
 دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثالثني غداة، على رعل 

  .وذكوان، وعصية، عصت اهللا ورسوله
ينا ربنا، فرضي بلغوا قومنا، أن قد لق: أنزل يف الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه، مث نسخ بعد: قال أنس



  .عنا ورضينا عنه
 ]2647[  
  

مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما : حدثنا سفيان، عن عمرو:  حدثنا علي بن عبد اهللا-  2660
  :يقول

  .ليس هذا فيه: من آخر ذلك اليوم؟ قال:  اصطبح ناس اخلمر يوم أحد، مث قتلوا شهداء، فقيل لسفيان
]3818 ،4342[  

  .ئكة على الشهيدظل املال:  باب- 20

أنه مسع جابرا : مسعت حممد ابن املنكدر: أخربنا ابن عيينة قال:  حدثنا صدقة بن الفضل قال- 2661
  :يقول

 جيء بأيب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد مثل به، ووضع بني يديه، فذهبت أكشف عن وجهه، 
ال تبكي :  أو-مل تبكي : (، فقالابنة عمرو، أو أخت عمرو: فنهاين قومي، فسمع صوت صائحة، فقيل

  .رمبا قاله: قال). حىت رفع: (أفيه: قلت لصدقة).  ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها-
 ]1187[  

  .متين ااهد أن يرجع إىل الدنيا:  باب- 21 

مسعت أنس بن : مسعت قتادة قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- 2662
   عنه،مالك رضي اهللا

ما أحد يدخل اجلنة، حيب أن يرجع إىل الدنيا، وله ما على األرض : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).من شيء إال الشهيد، يتمىن أن يرجع إىل الدنيا فيقتل عشر مرات، ملا يرى من الكرامة

 ]2642[  

  .اجلنة حتت بارقة السيوف:  باب- 22 

  ).من قتل منا صار إىل اجلنة: (نبينا صلى اهللا عليه وسلم، عن رسالة ربناأخربنا : وقال املغرية بن شعبة
 ]2989[  

  ).بلى: (أليس قتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار؟ قال: وقال عمر للنيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]3011[  



، حدثنا أبو إسحاق، عن موسى بن عقبة: حدثنا معاوية بن عمرو:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 2663
كتب إليه عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا : عن سامل أيب النصر، موىل عمر بن عبيد اهللا، وكان كاتبه، قال

  :عنهما
  ).واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .تابعه األويسي، عن ابن أيب الزناد، عن موسى بن عقبة
  ]2775: ، وانظر6810 ،2862، 2861، 2804، 2678[

  .من طلب الولد للجهاد:  باب- 23 

مسعت أبا هريرة رضي : حدثين جعفر بن ربيعة، عن عبد الرمحن بن هرمز قال:  وقال الليث- 2664
  اهللا عنه،

ألطوفن الليلة على مائة : قال سليمان بن داود عليهما السالم: ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
قل إن شاء اهللا، فلم : ع وتسعني، كلهن يأيت بفارس جياهد يف سبيل اهللا، فقال له صاحبهامرأة، أو تس

: إن شاء اهللا، فلم حيمل منهن إال امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، والذي نفس حممد بيده، لو قال: يقل
  ).إن شاء اهللا، جلاهدوا يف سبيل اهللا فرسانا أمجعون

 ]3242[  

  .رب واجلنبالشجاعة يف احل:  باب- 24 

حدثنا محاد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي اهللا عنه :  حدثنا أمحد بن عبد امللك بن واقد-  2665
  :قال

 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل املدينة، فكان 
  .)وجدناه حبرا: (النيب صلى اهللا عليه وسلم سبقهم على فرس، وقال

 ]2484[  
أخربين عمر ابن حممد بن جبري بن : عن الزهري قال: أخربنا شعيب:  حدثنا أبو اليمان- 2666
  :أخربين جبري بن مطعم: أن حممد بن جبري قال: مطعم

 أنه بينما يسري هو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه الناس، مقفله من حنني، فعلقه الناس 
أعطوين : (مسرة فخطفت رداءه، فوقف النيب صلى اهللا عليه وسلم فقاليسألونه، حىت اضطروه إىل 

  ).ردائي، لو كان يل عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، مث ال جتدوين خبيال، وال كذوبا، وال جبانا
]2979[  



  .ما يتعوذ من اجلنب:  باب- 25 

مسعت عمرو بن : ن عمريحدثنا عبد امللك ب: حدثا أبو عوانة:  حدثنا موسى بن إمساعيل-  2667
  :ميمون األودي قال

إن رسول اهللا صلى اهللا :  كان سعد يعلم بنيه هؤالء الكلمات، كما يعلم املعلم الغلمان الكتابة، ويقول
اللهم إين أعوذ بك من اجلنب، وأعوذ بك أن أرد إىل أرذل : عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصالة

  .فحدثت به مصعبا فصدقه).  وأعوذ بك من عذاب القربالعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا،
]6004 ،6009 ،6013 ،6027[  

  :مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال: مسعت أيب قال: حدثنا معتمر قال:  حدثنا مسدد- 2668
اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل، واجلنب واهلرم، وأعوذ : ( كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ). فتنة احمليا واملمات، وأعوذ بك من عذاب القرببك من
]4430 ،6006 ،6008 ،6010[  

  .من حدث مبشاهده يف احلرب:  باب- 26 

  ]4071، 3517. [ قاله أبو عثمان، عن سعد
  :حدثنا حامت، عن حممد بن يوسف، عن السائب بن يزيد قال:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 2669

، واملقداد بن األسود، وعبد الرمحن ابن عوف رضي اهللا عنهم، فما  صبحت طلحة بن عبيد اهللا، وسعدا
  .مسعت أحدا منهم حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إال أين مسعت طلحة حيدث عن يوم أحد

]3835[  

  .وجوب النفري، وما جيب من اجلهاد والنية:  باب- 27 

فسكم يف سبيل اهللا ذلكم خري لكم إن كنتم انفروا خفافا أو ثقاال وجاهدوا بأموالكم وأن{: وقوله
اآلية . }لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا التبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون باهللا. تعلمون

  /.42/ 41: التوبة/
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهللا أثاقلتم إىل األرض أرضيتم باحلياة {: وقوله
  /.39، 38: التوبة/}  على كل شيء قدير-  إىل قوله -ن اآلخرة الدنيا م

  .أحد الثبات ثبة: يقال. سرايا متفرقني/: 71: النساء/} انفروا ثبات{: يذكر عن ابن عباس
حدثين منصور، عن جماهد، عن : حدثنا سفيان قال: حدثنا حيىي:  حدثنا عمرو بن علي- 2670



  :طاوس، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
ال هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرمت : (أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يوم الفتح 

  ).فانفروا
 ]1510[  

  .الكافر يقتل املسلم، مث يسلم، فيسدد بعد ويقتل:  باب- 28 

أخربنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2771
  :هللا عنها

: يضحك اهللا إىل رجلني، يقتل أحدمها اآلخر، يدخالن اجلنة: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).يقاتل هذا يف سبيل اهللا فيقتل، مث يتوب اهللا على القاتل، فيستشهد

أخربين عنبسة بن سعيد، عن أيب هريرة : حدثنا الزهري قال: حدثنا سفيان:  حدثنا احلميدي- 2672
  :ضي اهللا عنه قالر

يا رسول اهللا، أسهم يل، فقال :  أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو خبيرب بعد ما افتتحوها، فقلت
هذا قاتل ابن قوقل، فقال ابن : ال تسهم له يا رسول اهللا، فقال أبو هريرة: بعض بين سعيد بن العاص

 ينعى علي قتل رجل مسلم، أكرمه اهللا على واعجبا لوبر، تدىل علينا من قدوم ضأن،: سعيد بن العاص
  .فال أدري أسهم له أم مل يسهم له: قال. يدي، ومل يهين على يديه

السعيدي عمرو بن حيىي بن : قال أبو عبد اهللا. وحدثنيه السعيدي، عن جده، عن أيب هريرة: قال سفيان
  .سعيد بن عمرو بن العاص

]3996 ،3997[  

  .ى الصوممن اختار الغزو عل:  باب- 29 

  :مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال: حدثنا ثابت البناين قال: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 2673
 كان أبو طلحة ال يصوم على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم مل أره مفطرا إال يوم فطر أو أضحى

  .ع سوى القتلالشهادة سب:  باب- 30 

أخربنا مالك، عن مسي، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة رضي اهللا :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2674
  :عنه



املطعون، واملبطون، والغرق، وصاحب اهلدم، : الشهداء مخسة: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).والشهيد يف سبيل اهللا

 ]624[  
أخربنا عاصم، عن حفصة بنت سريين، عن أنس بن : ربنا عبد اهللاأخ:  حدثنا بشر بن حممد- 2675

  مالك رضي اهللا عنه،
  ).الطاعون شهادة لكل مسلم: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

]5400[  

  :قول اهللا تعاىل:  باب- 31 

 فضل اهللا ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر وااهدون يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم{
ااهدين بأمواهلم وأنفسهم على القاعدين درجة وكال وعد اهللا احلسىن وفضل اهللا ااهدين على 

  /.96، 95: النساء/}  غفورا رحيما- إىل قوله -القاعدين 
  :مسعت الرباء رضي اهللا عنه يقول: حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق قال:  حدثنا أبو الوليد- 2676
دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيدا، فجاء بكتف . }توي القاعدون من املؤمننيال يس{:  ملا نزلت

  .}ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر{: فكتبها، وشكا ابن أم مكتوم ضرارته، فرتلت
]4317 ،4318 ،4704[  

ثين صاحل بن حد: حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال:  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا- 2677
  :كيسان، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال

 رأيت مروان بن احلكم جالسا يف املسجد، فأقبلت حىت جلست إىل جنبه، فأخربنا أن زيد بن ثابت 
ال يستوي القاعدون من املؤمنني وااهدون يف {: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أملى عليه: أخربه

يا رسول اهللا، لو أستطيع اجلهاد جلاهدت، : فجاءه ابن أم مكتوم وهو ميلها علي، فقال:  قال.}سبيل اهللا
وكان رجال أعمى، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل على رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وفخذه على فخذي، 

  .}غري أويل الضرر{: فثقلت علي حىت خفت أن ترض فخذي، مث سري عنه، فأنزل اهللا عز وجل
]4316[  

  .الصرب عند القتال:  باب- 32 

حدثنا أبو إسحاق، عن موسى بن عقبة، : حدثنا معاوية بن عمرو:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 2678
  :أن عبد اهللا بن أيب أوىف كتب، فقرأته: عن سامل أيب النضر



  ).إذا لقيتموهم فاصربوا: ( إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 ]2663[  

  .لتحريض على القتالا:  باب- 33 

  /.65: األنفال/} حرض املؤمنني على القتال{: وقوله تعاىل
مسعت : حدثنا أبو إسحاق، عن محيد قال: حدثنا معاوية بن عمرو:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 2679

  :أنسا رضي اهللا عنه يقول
فرون يف غداة باردة، فلم  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اخلندق، فإذا املهاجرون واألنصار حي
اللهم إن العيش عيش : (يكن هلم عبيد يعملون ذلك هلم، فلما رأى ما م من النصب واجلوع، قال

  :فقالوا جميبني له). فاغفر لألنصار واملهاجره. اآلخره
  على اجلهاد ما بقينا أبدا* حنن الذين بايعوا حممدا 

]2680 ،2801 ،3584 ،3585 ،3873 ،3874 ،6050، 6775[  

  .حفر اخلندق:  باب- 34 

  :حدثنا عبد العزيز، عن أنس رضي اهللا عنه قال: حدثنا عبد الوارث:  حدثنا أبو معمر- 2680
  : جعل املهاجرون واألنصار حيفرون اخلندق حول املدينة، وينقلون التراب على متوم، ويقولون

  على اإلسالم ما بقينا أبدا* حنن الذين بايعوا حممدا 
  ).فبارك يف األنصار واملهاجره. اللهم إنه ال خري إال خري اآلخره: (يب جييبهم، ويقولوالن
 ]2679[  

حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق، مسعت الرباء رضي اهللا عنه :  حدثنا أبو الوليد- 2681/2682
  :يقول

  ).لوال أنت ما اهتدينا: ( كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ينقل ويقول
  :حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق، عن الرباء رضي اهللا عنه قال: حفص بن عمر حدثنا -) 2682(

 رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم األحزاب ينقل التراب، وقد وارى التراب بياض بطنه، وهو 
لوال أنت ما اهتدينا، وال تصدقنا وال صلينا، فأنزل السكينة علينا، وثبت األقدام إن القينا، إن : (يقول
  ).ألىل قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبيناا
]2870 ،3878 ،3880 ،6246 ،6809[  



  .من حبسه العذر عن الغزو:  باب- 35

  :أن أنسا حدثهم قال: حدثنا محيد: حدثنا زهري:  حدثنا أمحد بن يونس-  2683/2684
  . رجعنا من غزوة تبوك مع النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :حدثنا محاد، هو ابن زيد، عن محيد، عن أنس رضي اهللا عنه: ن حرب حدثنا سليمان ب-) 2684(
إن أقواما باملدينة خلفنا، ما سلكنا شعبا وال واديا : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف غزاة، فقال

  ).إال وهم معنا فيه، حبسهم العذر
قال . يب صلى اهللا عليه وسلمقال الن: حدثنا محاد، عن محيد، عن موسى بن أنس، عن أبيه: وقال موسى
  .األول أصح: أبو عبد اهللا

]4161[  

  .فضل الصوم يف سبيل اهللا:  باب- 36

أخربين بن سعيد : أخربنا ابن جريج قال: حدثنا عبد الرزاق:  حدثنا إسحاق بن نصر- 2685
  :أما مسعا النعمان بن أيب عياش، عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال: وسهيل بن أيب صاحل

من صام يوما يف سبيل اهللا، بعد اهللا وجهه عن النار سبعني : (مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  ).خريفا

  .فضل النفقة فسي سبيل اهللا:  باب- 37

أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا : حدثنا شيبان، عن حيىي، عن أيب سلمة:  حدثين سعد بن حفص- 2686
  عنه،

: من أنفق زوجني يف سبيل اهللا، دعاه خزنة اجلنة، كل خزنة باب: ( قال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
إين : (يا رسول اهللا، ذاك الذي ال توى عليه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو بكر). أي فل هلم

  ).ألرجو أن تكون منهم
]3044[  

، عن أيب سعيد حدثنا هالل، عن عطاء بن يسار: حدثنا فليح:  حدثنا حممد بن سنان- 2687
  :اخلدري رضي اهللا عنه

إمنا أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام على املنرب، فقال
يا رسول اهللا، : مث ذكر زهرة الدنيا، فبدأ بإحدامها وثىن باألخرى، فقام رجل فقال). من بركات األرض



يوحى إليه، وسكت الناس كأن على : يب صلى اهللا عليه وسلم، قلناأو يأيت اخلري بالشر؟ فسكت عنه الن
  :رؤوسهم الطري، مث إنه مسح عن وجهه الرحضاء، فقال

 إن اخلري ال يأيت إال باخلري، وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل -  ثالثا -أين السائل آنفا، أو خري هو (
اصرتاها، استقبلت الشمس، فثلطت وبالت حبطا أو يلم، إال آكلة اخلضر كلما أكلت، حىت امتلئت خ

مث رتعت، وإن هذا املال خضرة حلوة، ونعم صاحب املسلم ملن أخذه حبقه فجعله يف سبيل اهللا واليتامى 
  ).واملساكني، ومن مل يأخذه حبقه فهو كاآلكل الذي ال يشبع، ويكون عليه شهيدا يوم القيامة

 ]879[  

  .خبريفضل من جهز غازيا أو خلفه :  باب- 38

حدثين أبو : حدثين حيىي قال: حدثنا احلسني قال: حدثنا عبد الوارث:  حدثنا أبو معمر- 2688
  :حدثين زيد بن خالد رضي اهللا عنه: حدثين بسر بن سعيد قال: سلمة قال

من جهز غازيا يف سبيل اهللا فقد غزا، ومن خلف غازيا يف : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ). خبري فقد غزاسبيل اهللا
  :حدثنا مهام، عن إسحاق بن عبد اهللا، عن أنس رضي اهللا عنه:  حدثنا موسى- 2689

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يدخل بيتا باملدينة غري بيت أم سليم إال على أزواجه، فقيل له، 
  ).إين أرمحها، قتل أخوها معي: (فقال

  .التحنط عند القتال:  باب- 39

حدثنا ابن عون، عن موسى بن : حدثنا خالد بن احلارث:  حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب- 2690
  :وذكر يوم اليمامة قال: أنس قال

يا عم، ما حيبسك أن ال جتيء؟ :  أتى أنس ثابت بن قيس، وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط، فقال
 فذكر يف احلديث انكشافا من اآلن يا ابن أخي، وجعل يتحنط، يعين من احلنوط، مث جاء فجلس،: قال

هكذا عن وجوهنا حىت نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : الناس، فقال
  .رواه محاد، عن ثابت، عن أنس. وسلم، بئس ما عودمت أقرانكم

  .فضل الطليعة:  باب- 40

  :بر رضي اهللا عنه قالحدثنا سفيان، عن حممد بن املنكدر، عن جا:  حدثنا أبو نعيم- 2691
من يأتيين : (أنا، مث قال: يوم األحزاب، قال الزبري). من يأتين خبرب القوم: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم



  ).إن لكل نيب حواريا، وحواري الزبري: (أنا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال الزبري). خبرب القوم
]2692 ،2835 ،3514 ،3887 ،6833[  

  .هل يبعث الطليعة وحده:  باب- 41

  :مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال: حدثنا املنكدر: أخربنا ابن عيينة:  حدثنا صدقة- 2692
 يوم اخلندق، فانتدب الزبري، مث ندب -أظنه :  قال صدقة-  ندب النيب صلى اهللا عليه وسلم الناس 

إن لكل نيب حواريا، وإن حواري الزبري بن : ( وسلمالناس، فانتدب الزبري، فقال النيب صلى اهللا عليه
  ).العوام
 ]2691[  

  .سفر االثنني:  باب- 42 

حدثنا أبو شهاب، عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن مالك بن :  حدثنا أمحد بن يونس- 2693
  :احلويرث قال

وأقيما، وليؤمكما أذنا : ( انصرفت من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال لنا، أنا وصاحب يل
  ).أكربكما

 ]602[  

  .اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة:  باب- 43 

حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما :  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة-  2694
  :قال

  ).مةاخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيا: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
]3444[  

حدثنا شعبة، عن حصني وابن أيب السفر، عن الشعيب، عن عروة بن :  حدثنا حفص بن عمر-  2695
  اجلعد،

  ).اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 عن الشعيب، عن تابعه مسدد، عن هشيم، عن حصني،. قال سليمان، عن شعبة، عن عروة بن أيب اجلعد

  .عروة بن أيب اجلعد
]2697 ،2951[  



حدثنا حيىي، عن شعبة، عن أيب التياح، عن أنس ابن مالك رضي اهللا عنه :  حدثنا مسدد- 2696
  :قال

  ).الربكة يف نواصي اخليل: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
]3445[  

  .اجلهاد ماض مع الرب والفاجر:  باب- 44 

  ).اخلل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة: ( اهللا عليه وسلملقول النيب صلى
  :حدثنا عروة البارقي: حدثنا زكرياء، عن عامر:  حدثنا أبو نعيم- 2697

  ).األجر واملغنم: اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 ]2695[  

  .رسامن احتبس ف:  باب- 45 

  /.60: األنفال/} ومن رباط اخليل{: لقوله تعاىل
مسعت سعيدا : أخربنا طلحة بن أيب سعيد قال: حدثنا ابن املبارك:  حدثنا علي بن حفص-  2698

  :أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول: املقربي حيدث
، وتصديقا بوعده، فإن شبعه من احتبس فرسا يف سبيل اهللا، إميانا باهللا: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).وريه وروثه وبوله يف ميزانه يوم القيامة

  .اسم الفرس واحلمار:  باب- 46 

حدثنا فضيل بن سليمان، عن أيب حازم، عن عبد اهللا بن أيب :  حدثنا حممد بن أيب بكر-  2699
  :قتادة، عن أبيه

عض أصحابه، وهم حمرمون وهو غري  أنه خرج مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فتخلف أبو قتادة مع ب
حمرم، فرأوا محارا وحشيا قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه حىت رآه أبو قتادة، فركب فرسا له يقال له 
اجلرادة، فسأهلم أن يناولوه سوطه فأبوا، فتناوله فحمل فعقره، مث أكل فأكلوا، فقدموا، فلما أدركوه 

  . فأخذها النيب صلى اهللا عليه وسلم فأكلهامعنا رجله،: قال). هل معكم منه شيء: (قال
 ]1725[  

حدثنا أيب بن عباس ابن سهل، : حدثنا معن بن عيسى:  حدثنا علي بن عبد اهللا بن جعفر- 2700
  :عن أبيه، عن جده قال



  . كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف حائطنا فرس يقال له اللحيف
  .اللخيف: وقال بعضهم: قال أبو عبد اهللا

حدثنا أبو األحوص، عن أيب إسحاق، عن : مسع حيىي بن آدم:  حدثين إسحاق بن إبراهيم- 2701
  :عمرو بن ميمون، عن معاذ رضي اهللا عنه قال

يا معاذ، هل تدري حق اهللا على : ( كنت ردف النيب صلى اهللا عليه وسلم على محار يقال له عفري، فقال
فإن حق اهللا على عباده أن يعبدوه، وال : (رسوله أعلم، قالاهللا و: قلت). عباده، وما حق العباد على اهللا

يا رسول اهللا، أفال : فقلت). يشركوا به شيئا، وحق العباد على اهللا أن ال يعذب من ال يشرك به شيئا
  ).ال تبشرهم فيتكلوا: (أبشر به الناس؟ قال

  ]128: ، وانظر6938، 6135، 5912، 5622[
مسعت قتادة، عن أنس بن مالك رضي : حدثنا شعبة: نا غندرحدث:  حدثنا حممد بن بشار-  2702
  :اهللا عنه قال

ما رأينا من : ( كان فزع باملدينة، فاستعار النيب صلى اهللا عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، فقال
  ).فزع، وإن وجدناه لبحرا

 ]2484[  

  .ما يذكر من شؤم الفرس:  باب- 47 

أن عبد اهللا : أخربين سامل ابن عبد اهللا: ا شعيب، عن الزهري قالأخربن:  حدثنا أبو اليمان- 2703
  :بن عمر رضي اهللا عنهما قال

  ).يف الفرس، واملرأة، والدار: إمنا الشؤم يف ثالثة: ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
 ]1993[  

سعد الساعدي  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن أيب حازم بن دينار، عن سهل بن -  2704
  :رضي اهللا عنه

  ).ففي املرأة، والفرس واملسكن: إن كان يف شيء: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
]4807[  

  .اخليل لثالثة:  باب- 48 

  /.8: النحل/} واخليل والبغال واحلمري لتركبوها وزينة وخيلق ما ال تعلمون{: وقوله تعاىل
 عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أيب صاحل السمان، عن أيب  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة،- 2705



  :هريرة رضي اهللا عنه
لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما : اخليل لثالثة: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 الذي له أجر فرجل ربطها يف سبيل اهللا، فأطال يف مرج أو روضة، فما أصابت يف طيلها ذلك من املرج
أو الروضة كانت له حسنات، ولو أا قطعت طيلها، فاستنت شرفا أو شرفني، كانت أرواثها وآثارها 

ورجل ربطها . حسنات له، ولو أا مرت بنهر فشربت منه ومل يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له
 عن احلمر، وسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم). فخرا ورئاء ونواء ألهل اإلسالم فهي وزر على ذلك

ومن يعمل . فمن يعمل مثقال ذرة خريا يرى{: ما أنزل علي فيها إال هذه اآلية اجلامعة الفاذة: (فقال
  ).}مثقال ذرة شرا يره

 ]2242[  

  .من ضرب دابة غريه يف الغزو:  باب- 49 

 أتيت جابر بن عبد اهللا: حدثنا أبو املتوكل الناجي قال: حدثنا أبو عقيل:  حدثنا مسلم- 2706
  :األنصاري فقلت له

سافرت معه يف بعض أسفاره، قال أبو :  حدثين مبا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
من أحب أن يتعجل إىل : (ال أدري غزوة أو عمرة، فلما أن أقبلنا، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: عقيل

ليس فيه شية، والناس خلفي، فبينا أنا كذلك، فأقبلنا وأنا على مجل يل أرمك، : قال جابر). أهله فليعجل
فضربه بسوطه ضربة فوثب البعري ). يا جابر، استمسك: (إذ قام علي، فقال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم

نعم، فلما قدمنا املدينة ودخل النيب صلى اهللا عليه وسلم املسجد يف : قلت). أتبيع اجلمل: (مكانه، فقال
هذا مجلك، فخرج فجعل : ه، وعقلت اجلمل يف ناحية البالط، فقلت لهطوائف أصحابه، فدخلت إلي

أعطوها : (فبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم أواق من ذهب، فقال). اجلمل مجلنا: (يطيف باجلمل ويقول
  ).الثمن واجلمل لك: (نعم، قال: قلت). استوفيت الثمن: (مث قال). جابرا
 ]432[  

  .لصعبة والفحولة من اخليلالركوب على الدابة ا:  باب- 50 

  .كان السلف يستحبون الفحولة، ألا أجرى وأجسر: وقال راشد بن سعد
مسعت أنس بن مالك رضي : أخربنا شعبة، عن قتادة: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا أمحد بن حممد- 2707
  :اهللا عنه قال

:  يقال له مندوب، فركبه، وقال كان باملدينة فزع، فاستعار النيب صلى اهللا عليه وسلم فرسا أليب طلحة



  ).ما رأينا من فزع، وإن وجدناه لبحرا(
 ]2484[  

  .سهام الفرس:  باب- 51 

 حدثنا عبيد بن إمساعيل، عن أيب أسامة، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا - 2708
  :عنهما

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعل للفرس سهمني ولصاحبه سهما
]3988[  

  /.8: النحل/} واخليل والبغال واحلمري لتركبوها{: يسهم للخيل، والرباذين منها، لقوله: وقال مالك
  .وال يسهم ألكثر من فرس

  .من قاد دابة غريه يف احلرب:  باب- 52 

  :حدثنا سهل بن يوسف، عن شعبة، عن أيب إسحاق: حدثنا قتيبة
: رمت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني؟ قالأفر:  قال رجل للرباء بن عازب رضي اهللا عنهما

لكن رسول اهللا مل يفر، إن هوازن كانوا قوما رماة، وإنا ملا لقيناهم محلنا عليهم فازموا، فأقبل املسلمون 
على الغنائم واستقبلونا بالسهام، فأما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته 

أنا النيب ال كذب، أنا ابن عبد : (لبيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقولا
  ).املطلب
]2719 ،2772 ،2877 ،4061 - 4063[  

  .الركاب والغرز للدابة:  باب- 53 

 عن أيب أسامة، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا:  حدثنا عبيد بن إمساعيل- 2710
  عنهما،

أنه كان إذا أدخل رجله يف الغرز، واستوت به ناقته قائمة، أهل من عند :  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .مسجد ذي احلليفة

 ]1443[  

  .ركوب الفرس العري:  باب- 54 

  :حدثنا محاد، عن ثابت، عن أنس رضي اهللا عنه:  حدثنا عمرو بن عون- 2711



  . وسلم على فرس عري، ما عليه سرج، يف عنقه سيف استقبلهم النيب صلى اهللا عليه
 ]2484[  

  .الفرس القطوف:  باب- 55 

حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن : حدثنا يزيد بن زريع:  حدثنا عبد األعلى بن محاد-  2712
  :مالك رضي اهللا عنه

ن يقطف، أو كان فيه  أن أهل املدينة فزعوا مرة، فركب النيب صلى اهللا عليه وسلم فرسا أليب طلحة كا
  .فكان بعد ذلك ال جيارى). وجدنا فرسكم هذا حبرا: (قطاف، فلما رجع قال

 ]2484[  

  .السبق بني اخليل:  باب- 56 

  :حدثنا سفيان، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال:  حدثنا قبيضة- 2713
من احلفياء إىل ثنية الوداع، وأجرى ما مل يضمر من  أجرى النيب صلى اهللا عليه وسلم ما ضمر من اخليل 

  .وكنت فيمن أجرى: الثنية إىل مسجد بين زريق، قال ابن عمر
بني احلفياء إىل ثنية الوداع مخسة أميال أو : حدثين عبيد اهللا قال سفيان: حدثنا سفيان قال: قال عبد اهللا

  .ستة، وبني ثنية إىل مسجد بين زريق ميل
 ]410[  

  .إضمار اخليل للسبق: ب با- 57 

  :حدثنا الليث، عن نافع، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه:  حدثنا أمحد بن يونس- 2714
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سابق بني اخليل اليت مل تضمر، وكان أمدها من الثنية إىل مسجد بين 

  .زريق، وأن عبد اهللا بن عمر كان سابق ا
  /.16: احلديد/} فطال عليهم األمد{.  غاية:أمدا: قال أبو عبد اهللا

 ]410[  

  .غاية السبق للخيل املضمرة:  باب- 58 

حدثنا أبو إسحاق، عن موسى ابن عقبة، عن نافع، : حدثنا معاوية:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 2715
  :عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

 أضمرت، فأرسلها من احلفياء، وكان أمدها ثنية  سابق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني اخليل اليت قد



 وسابق بني اخليل اليت مل -ستة أميال أو سبعة : فكم كان بني ذلك؟ قال:  فقلت ملوسى-الوداع 
ميل أو : فكم بني ذلك؟ قال:  قلت-تضمر، فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بين زريق 

  . وكان ابن عمر ممن سابق فيها- حنوه 
 ]410[  

  .ناقة النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 59 

  .أردف النيب صلى اهللا عليه وسلم أسامة على القصواء: قال ابن عمر
  ).ما خألت القصواء: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال املسور

 ]2581[  
: حدثنا أبو إسحاق، عن محيد قال: حدثنا معاوية:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 2716/2717

  :مسعت أنسا رضي اهللا عنه يقول
  . كانت ناقة النيب صلى اهللا عليه وسلم يقال هلا العضباء

  :حدثنا زهري، عن محيد، عن أنس رضي اهللا عنه قال:  حدثنا مالك بن إمساعيل-) 2717 (
أو ال تكاد تسبق، فجاء :  كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم ناقة تسمى العضباء، ال تسبق، قال محيد

حق على اهللا أن ال يرتفع شيء : (رايب على قعود فسبقها، فشق ذلك على املسلمني حىت عرفه، فقالأع
  .طوله موسى، عن محاد، عن ثابت، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم). من الدنيا إىل وضعه

]6136[  

  .بغلة النيب صلى اهللا عليه وسلم البيضاء:  باب- 60 

  .أهدى ملك أيلة للنيب صلى اهللا عليه وسلم بغلة بيضاء: بو محيدوقال أ]. 4082[ قاله أنس 
 ]1411[  

مسعت : حدثين أبو إسحاق قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا حيىي:  حدثنا عمرو بن علي-  2718
  :عمرو بن احلارث قال

  . ما ترك النيب صلى اهللا عليه وسلم إال بغلته البيضاء، وسالحه، وأرضا تركها صدقة
 ]2588[  

حدثين أبة إسحاق، عن الرباء : حدثنا حيىي بن سعيد، عن سفيان قال:  حدثنا حممد بن املثىن- 2719
  رضي اهللا عنه،
ال واهللا ما وىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولكن وىل : يا أبا عمارة وليتم يوم حنني؟ قال:  قال له رجل



 وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن سرعان الناس، فلقيتهم هوازن بالنبل، والنيب صلى اهللا عليه
  ).أنا النيب ال كذب، أنا ابن عبد املطلب: (احلارث آخذ بلجامها، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

 ]2709[  

  .جهاد النساء:  باب- 61 

أخربنا سفيان، عن معاوية بن إسحاق، عن عائشة بنت :  حدثنا حممد بن كثري- 2720/2721
  : أم املؤمنني رضي اهللا عنها قالتطلحة، عن عائشة

  ).جهادكن احلج: ( استأذنت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجلهاد، فقال
  .ذا: حدثنا سفيان، عن معاوية: وقال عبد اهللا بن الوليد

وعن حبيب بن أيب عمرة، عن عائشة بنت . عن معاوية ذا: حدثنا سفيان:  حدثنا قبيضة-) 2721(
  م املؤمنني،طلحة، عن عائشة أ

  ).نعم اجلهاد احلج: (سأله نساؤه عن اجلهاد، فقال:  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]1448[  

  .غزو املرأة يف البحر:  باب- 62 

حدثنا أبو إسحاق، عن عبد اهللا بن عبد : حدثنا معاوية بن عمرو:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 2722
  : عنه يقولمسعت أنسا رضي اهللا: الرمحن األنصاري قال

مل تضحك يا :  دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ابنة ملحان فاتكأ عندها، مث ضحك، فقالت
). أناس من أميت يركبون البحر األخضر يف سبيل اهللا، مثلهم مثل امللوك على األسرة: (رسول اهللا، فقال

مث عاد فضحك، فقالت له ). لها منهماللهم اجع: (قال. يا رسول اهللا، ادع اهللا أن جيعلين منهم: فقالت
أنت من األولني، ولست : (قال. ادع اهللا أن جيعلين منهم: مثل، أو مم ذلك؟ فقال هلا مثل ذلك، فقالت

فتزوجت عبادة بن الصامت، فركبت البحر مع بنت قرظة، فلما قفلت، : قال أنس: قال). من اآلخرين
  .ركبت دابتها، فوقصت ا، فسقطت عنها فماتت

] 2636[  

  .محل الرجل امرأته يف الغزو دون بعض نسائه:  باب- 63 

مسعت : حدثنا يونس قال: حدثنا عبد اهللا بن عمر النمريي:  حدثنا حجاج بن منهال-  2723
مسعت عروة بن الزبري، وسعيد بن املسيب، وعلقمة بن وقاص، وعبيد اهللا بن عبد اهللا، عن : الزهري قال



  :فة من احلديث، قالتحديث عائشة، كل حدثين طائ
 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أرادأن خيرج أقرع بني نسائه، فأيتهن خيرج سهمها خرج ا النيب، 
فأقرع بيننا يف غزوة غزاها، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد ما أنزل 

  .احلجاب
 ]2453[  

  .جالغزو النساء وقتاهلن مع الر:  باب- 64 

  :حدثنا عبد العزيز، عن أنس رضي اهللا عنه قال: حدثنا عبد الوارث:  حدثنا أبو معمر- 2724
ولقد رأيت عائشة بنت أيب بكر، وأم :  ملا كان يوم أحد ازم الناس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

القرب على متوما، مث تنقالن : وقال غريه. سليم، وإما ملشمرتان، أرى خدم سوقهما، تنقزان القرب
  .تفرغانه يف أفواه القوم، مث ترجعان فتمآلا، مث جتيئان فتفرغاا يف أفواه القوم

]2746 ،3600 ،3837[  

  .محل النساء القرب إىل الناس يف الغزو:  باب- 65 

  :قال ثعلبة بن أيب مالك: أخربنا يونس، عن ابن شهاب: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا عبدان- 2725
إن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قسم مروطا بني نساء من نساء املدينة، فبقي مرط جيد، فقال له  

يا أمري املؤمنني، أعط هذا ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت عندك، يريدون أم : بعض من عنده
سول اهللا صلى اهللا وأم سليط من نساء األنصار، ممن بايع ر. أم سليط أحق: كلثوم بنت علي، فقال عمر

  .فإا كانت تزفر لنا القرب يوم أحد: قال عمر. عليه وسلم
  .تزفر ختيط: قال أبو عبد اهللا

]3843[  

  .مداوة النساء اجلرحى يف الغزو:  باب- 66 

حدثنا خالد بن ذكوان، عن الربيع بنت : حدثنا بشر بن املفضل:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 2726
  :معوذ قالت
  لنيب صلى اهللا عليه وسلم نسقي ونداوي اجلرحى، ونرد القتلى كنا مع ا
  .إىل املدينة

]2727 ،5355[  



  .رد النساء اجلرحى والقتلى:  باب- 67 

  :عن خالد بن ذكوان، عن الربيع بنت معوذ قالت: حدثنا بشر بن املفضل:  حدثنا مسدد- 2727
  .دمهم، ونرد اجلرحى والقتلى إىل املدينة كنا نغزو مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فنسقي القوم، وخن

 ]2726[  

  .نزع السهم من البدن:  باب- 68 

حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد اهللا، عن أيب بردة، عن أيب :  حدثنا حممد بن العالء- 2728
  :موسى رضي اهللا عنه قال

فرتا منه املاء، فدخلت على النيب انزع هذا السهم، فرتعته، :  رمي أبو عامر يف ركبته، فانتهيت إليه، قال
  ).اللهم اغفر لعبيد أيب عامر: (صلى اهللا عليه وسلم فأخربته، فقال

]4068 ،6020[  

  .احلراسة يف الغزو يف سبيل اهللا:  باب- 69 

أخربنا عبد اهللا بن : أخربنا حيىي ابن سعيد: أخربنا علي بن مسهر:  حدثنا إمساعيل بن خليل-  2729
  :مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول: العامر بن ربيعة ق

ليت رجال من أصحايب صاحلا حيرسين : ( كان النيب صلى اهللا عليه وسلم سهر، فلما قدم املدينة، قال
أنا سعد بن أيب وقاص جئت ألحرسك، ونام : فقال). من هذا: (إذ مسعنا صوت سالح، فقال). الليلة

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم
]6804[  

أخربنا أبو بكر، عن أيب حصني، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة : نا حيىي بن يوسف حدث- 2730
  رضي اهللا عنه،

تعس عبد الدينار، والدرهم، والقطيفة، واخلميصة، إن أعطي : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).رضي، وإن مل يعط مل يرض

  .مل يرفعه إسرائيل، عن أيب حصني
بد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار، عن أبيه، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن أخربنا ع: وزادنا عمرو قال

تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد اخلميصة، إن أعطي رضي، وإن : (النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
مل يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فال انتقش، طوىب لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهللا، أشعث 



 مغربة قدماه، إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة، وإن كان يف الساقة كان يف الساقة، إن استأذن رأسه،
  ).مل يؤذن له، وإن شفع مل يشفع

  .مل يرفعه إسرائيل، وحممد بن جحادة، عن أيب حصني: قال أبو عبد اهللا
اء حولت إىل فعلى من كل شيء طيب، وهي ي} طوىب{. فأتعسهم اهللا: كأنه يقول} تعسا{: وقال

  .الواو، وهي من يطيب
]6071[  

  .فضل اخلدمة يف الغزو:  باب- 70

حدثنا شعبة، عن يونس بن عبيد، عن ثابت البناين، عن أنس بن :  حدثنا حممد بن عرعرة- 2731
  :مالك رضي اهللا عنه قال

 يصنعون إين رأيت األنصار:  صبحت جرير بن عبد اهللا، فكان خيدمين وهو أكرب من أنس، قال جرير
  .شيئا، ال أجد أحدا منهم إال أكرمته

حدثنا حممد بن جعفر، عن عمرو بن أيب عمرو، موىل :  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا- 2732
  :أنه مسع أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول: املطلب بن حنطب

 عليه وسلم راجعا  خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب أخدمه، فلما قدم النيب صلى اهللا
اللهم إين أحرم ما بني البتيها، : (مث أشار بيده إىل املدينة، قال). هذا جبل حيبنا وحنبه: (وبدا له أحد، قال

  ).كتحرمي إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا يف صاعنا ومدنا
  ]2023، 364: ، وانظر6902، 6002، 5109، 3856، 3855، 3187[

حدثنا عاصم، عن مورق : د أبو الربيع، عن إمساعيل بن زكرياء حدثنا سليمان بن داو- 2733
  :العجلي، عن أنس رضي اهللا عنه قال

 كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، أكثرنا ظال الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا 
ذهب : ( عليه وسلمشيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعاجلوا، فقال النيب صلى اهللا

  ).املفطرون اليوم باألجر
  

  .فضل من محل متاع صاحبه يف السفر:  باب- 71 

حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن مهام، عن أيب هريرة رضي اهللا :  حدثين إسحاق بن نصر-  2734
  عنه،



ه، حيامله كل سالمى عليه صدقة، كل يوم، يعني الرجل يف دابت: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
عليها، أو يرفع متاعه صدقة، والكلمة الطيبة، وكل خطوة ميشيها إىل الصالة صدقة، ودل الطريق 

  ).صدقة
 ]2560[  

  .فضل رباط يوم يف سبيل اهللا:  باب- 72 

  /.200: آل عمران/إىل آخر اآلية } يا أيها الذين آمنوا اصربوا{: وقول اهللا تعاىل
حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار، عن أيب : مسع أبا النضر:  حدثنا عبد اهللا بن منري- 2735

  :حازم، عن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه
رباط يوم يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما عليها، وموضع : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

العبد يف سبيل اهللا، أو الغدوة، خري سوط أحدكم من اجلنة خري من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها 
  ).من الدنيا وما عليها

 ]2641[  

  .من غزا بصيب للخدمة:  باب- 73 

  :حدثنا يعقوب، عن عمرو، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه:  حدثنا قتيبة- 2736
التمس غالما من غلمانكم خيدمين حىت أخرج إىل : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أليب طلحة

فخرج يب أبو طلحة مرديف، وأنا غالم راهقت احللم، فكنت أخدم رسول اهللا صلى اهللا عليه ). يربخ
اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن، والعجز والكسل، : (وسلم إذا نزل، فكنت أمسعه كثريا يقول
ذكر له مجال مث قدمنا خيرب، فلما فتح اهللا عليه احلصن ). والبخل واجلنب، وضلع الدين، وغلبة الرجال

صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها، وكانت عروسا فاصطفاها رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم لنفسه، فخرج ا حىت بلغنا سد الصهباء حلت فبىن ا، مث صنع حيسا يف نطع صغري، مث قال 

 اهللا عليه وسلم فكانت تلك وليمة رسول اهللا صلى). آذن من حولك: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيوي هلا وراءه بعباءة، مث : مث خرجنا إىل املدينة، قال. على صفية

جيلس عند بعريه، فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حىت تركب، فسرنا حىت إذا أشرفنا على 
اللهم إين أحرم ما بني : (نظر إىل املدينة فقالمث ). هذا جبل حيبنا وحنبه: (املدينة نظر إىل أحد، فقال

  ).البتيها مبثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك هلم يف مدهم وصاعهم
 ]364[  



  .ركوب البحر:  باب- 74 

حدثنا محاد بن زيد، عن حيىي، عن حممد بن حيىي ابن حبان، عن أنس :  حدثنا أبو النعمان- 2737
  :تين أم حرامحدث: بن مالك رضي اهللا عنه قال

يا رسول اهللا ما :  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يوما يف بيتها، فاستيقظ وهو يضحك، قالت
يا رسول اهللا، : فقلت). عجبت من قوم من أميت يركبون البحر كامللوك على األسرة: (يضحكك، قال

فقال مثل ذلك مرتني أو مث نام فاستيقظ وهو يضحك، ). أنت معهم: (ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال
فتزوج ا عبادة بن ). أنت من األولني: (يا رسول اهللا، ادع اهللا أن جيعلين منهم، فيقول: ثالثا، قلت

  .الصامت، فخرج ا إىل الغزو، فلما رجعت قربت دابة لتركبها، فوقعت فاندقت عنقها
 ]2636[  

  .من استعان بالضعفاء والصاحلني يف احلرب:  باب- 75 

  :أخربين أبو سفيان:  وقال ابن عباس- 2738
  .أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فوعمت ضعفاءهم، وهم أتباع الرسل: سألتك:  قال يل قيصر

 ]7[  
  :حدثنا حممد بن طلحة، عن طلحة، عن مصعب بن سعد قال:  حدثنا سليمان بن حرب- 2739

هل تنصرون : (يب صلى اهللا عليه وسلم رأى سعد رضي اهللا عنه أن له فضال على من دونه، فقال الن
  ).وترزقون إال بضعفائكم

مسع جابرا، عن أيب سعيد اخلدري : حدثنا سفيان، عن عمرو:  حدثنا عبد اهللا بن حممد-  2740
  رضي اهللا عنهم،

فيكم من صحب النيب صلى : يأيت زمان يغزو فئام من الناس، فيقال: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
فيكم من صحب أصحاب النيب صلى اهللا : نعم، فيفتح عليه، مث يأيت زمان، فيقال: يه وسلم؟ فيقالاهللا عل

فيكم من صحب صاحب أصحاب النيب صلى اهللا : نعم، فيفتح، مث يأيت زمان، فيقال: عليه وسلم؟ فيقال
  ).نعم، فيفتح: عليه وسلم؟ فيقال

]3399 ،3449[  

  .ال يقول فالن شهيد:  باب- 76 

اهللا أعلم مبن جياهد يف سبيله، واهللا أعلم مبن : ( قال أبو هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم- 2741



  ).يكلم يف سبيله
 ]2635 ،2649[  

حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد بن سعد :  حدثنا قتيبة- 2742
  :الساعدي رضي اهللا عنه

 التقى هو واملشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول اهللا صلى اهللا عليه  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وسلم إىل عسكره، ومال اآلخرون إىل عسكرهم، ويف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل، 

ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فالن، فقال : ال يدع هلم شاذة وال فاذة، إال اتبعها يضرا بسيفه، فقالوا
فخرج : أنا صاحبه، قال: فقال رجل من القوم). أما إنه من أهل النار: ( صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا

فجرح الرجل جرحا شديدا، فاستعجل املوت، : معه كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، قال
رسول فوضع نصل سيفه باألرض، وذبابه بني ثدييه، مث حتامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إىل 

الرجل الذي ذكرت آنفا : قال). وما ذاك: (أشهد أنك رسول اهللا، قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
أنا لكم به، فخرجت يف طلبه، مث جرح جرحا شديدا، : أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت

قتل نفسه، فقال رسول فاستعجل املوت، فوضع نصل سيفه يف األرض، وذبابه بني ثدييه، مث حتامل عليه ف
إن الرجل ليعمل عمل أهل اجلنة، فيما يبدو للناس، وهو من من : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك

  ).أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار، فيما يبدو للناس، وهو من أهل اجلنة
]3966 ،3970 ،6128 ،6233[  

  .التحريض على الرمي:  باب- 77 

. }وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم{: اىلوقول اهللا تع
  /.60: األنفال/

مسعت سلمة : حدثنا حامت بن إمساعيل، عن يزيد بن أيب عبيد قال:  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة-  2743
  :بن األكوع رضي اهللا عنه قال

ارموا بين : (ينتضلون، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم مر النيب صلى اهللا عليه وسلم على نفر من أسلم 
فأمسك أحد الفريقني بأيديهم، فقال : قال). إمساعيل، فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بين فالن

كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النيب صلى : قالوا). ما لكم ال ترمون: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).ا فأنا معكم كلكمارمو: (اهللا عليه وسلم

]3193 ،3316[  



  :عن أبيه قال: حدثنا عبد الرمحن بن الغسيل، عن محزة بن أيب أسيد:  حدثنا أبو نعيم- 2744
  ).إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر، حني صففنا لقريش وصفوا لنا

]3763[  

  .اللهو باحلراب وحنوها:  باب- 78 

أخربنا هشام، عن معمر، عن الزهري، عن ابن املسيب، عن أيب :  حدثنا إبراهيم بن موسى- 2745
  :هريرة رضي اهللا عنه قال

 بينا احلبشة يلعبون عند النيب صلى اهللا عليه وسلم حبرام دخل عمر، فأهوى إىل احلصى فحصبهم ا، 
  .يف املسجد: عمرأخربنا م: حدثنا عبد الرزاق: وزاد علي). دعهم يا عمر: (فقال

  .ان ومن يتترس بترس صاحبه:  باب- 79 

أخربنا األوزاعي، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب : أخربنا عبد اهللا:  حدثنا أمحد بن حممد- 2746
  :طلحة، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

حسن الرمي، فكان  كان أبو طلحة يتترس مع النيب صلى اهللا عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة 
  .إذا رمى تشرف النيب صلى اهللا عليه وسلم فينظر إىل موضع نبله

 ]2724[  
  :حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن، عن أيب حازم، عن سهل قال:  حدثنا سعيد بن عفري- 2747

 ملا كسرت بيضة النيب صلى اهللا عليه وسلم على رأسه، وأدمي وجهه، وكسرت رباعيته، وكان علي 
ملاء يف ان، وكانت فاطمة تغسله، فلما رأت الدم يزيد على املاء كثرة، عمدت إىل حصري خيتلف با

  .فأحرقتها، وألصقتها على جرحه، فرقأ الدم
 ]240[  

حدثنا سفيان، عن عمرو، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن :  حدثنا علي بن عبد اهللا-  2748
  :احلدثان، عن عمر رضي اهللا عنه قال

 بين النضري مما أفاء اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم، مما مل يوجف املسلمون عليه خبيل  كانت أموال
وال ركاب، فكانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، مث جيعلل 

  .ما بقي يف السالح والكراع، عدة يف سبيل اهللا
]2927 ،3809 ،4603 ،5042 ،5043 ،6347 ،6875[  

حدثين سعد بن إبراهيم، عن عبد اهللا بن شداد، : حدثنا حيىي، عن سفيان قال:  حدثنا مسدد- 2749



  .عن علي
مسعت عليا رضي : حدثين عبد اهللا بن شداد قال: حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم قال: حدثنا قبيصة
  :اهللا عنه يقول

  ).ارم فداك أيب وأمي: (عد سعد، مسعته يقول ما رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يفدي رجال ب
]3832 ،3833 ،5830[  

  .الدرق:  باب- 80 

حدثين أبو األسود، عن عروة، عن : قال عمرو: حدثين ابن وهب:  حدثنا إمساعيل قال- 2750
  :عائشة رضي اهللا عنها

ع على الفراش  دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطج
. مزمارة الشيطان عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرين وقال
وكان : وقالت. فلما غفل غمزما فخرجتا). دعهما: (فأقبل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

: هللا عليه وسلم، وإما قاليوم عيد، يلعب السودان بالدرق واحلراب، فإما سألت رسول اهللا صلى ا
حىت إذا ). دونكم بين أرفدة: (نعم، فأقامين وراءه، خدي على خده، ويقول: فقالت). تشتهني تنظرين(

  .فلما غفل: قال أمحد، عن ابن وهب). فاذهيب: نعم، قال: قلت). حسبك: (مللت، قال
 ]443[  

  .احلمائل وتعليق السيف بالعنق:  باب- 81

  :حدثنا محاد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي اهللا عنه قال:  بن حرب حدثنا سليمان- 2751
 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس، وأشجع الناس، ولقد فرغ أهل املدينة ليلة، فخرجوا حنو 
الصوت، فاستقبلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد استربأ اخلرب، وهو على فرس أليب طلحة عري، ويف 

  ).إنه لبحر: (أو قال). وجدناه حبرا: (مث قال). مل تراعوا، مل تراعوا: (، وهو يقولعنقه السيف
 ]2484[  

  .حلية السيوف:  باب- 82 

: مسعت سليمان بن حبيب قال: أخربنا األوزاعي قال: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا أمحد بن حممد- 2752
  :مسعت أبا أمامة يقول

سيوفهم الذهب وال الفضة، إمنا كانت حليتهم العاليب واآلنك  لقد فتح الفتوح قوم، ما كانت حلية 



  .واحلديد

  .من علق سيفه بالشجر يف السفر عند القائلة:  باب- 83 

حدثين سنان ابن أيب سنان الدؤيل وأبو : أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 2753
أنه غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : نهما أخربأن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا ع: سلمة بن عبد الرمحن

وسلم قبل جند، فلما قفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة يف واد كثري 
العضاه، فرتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فرتل رسول اهللا صلى اهللا 

 ا سيفه، ومننا نومة، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده عليه وسلم حتت مسرة وعلق
من مينعك : إن هذا اختراط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو يف يده صلتا، فقال: (أعرايب، فقال
  .ومل يعاقبه وجلس). اهللا ثالثا: مين؟ فقلت

]2756 ،3898 ،3905 ،3906 ،3908[  

  .لبس البيضة:  باب- 84 

حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم، عن أبيه، عن سهل رضي اهللا :  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة- 2754
  :عنه

جرح وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم، :  أنه سئل عن جرح النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد، فقال
وعلي ميسك، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وكانت فاطمة عليها السالم تغسل الدم 

  .فلما رأت أن الدم ال يزيد إال كثرة، أخذت حصريا فأحرقته حىت صار رمادا، مث ألزقته، فاستمسك الدم
 ]240[  

  .من مل ير كسر السالح عند املوت:  باب- 85 

حدثنا عبد الرمحن، عن سفيان، عن أيب إسحاق، عن عمرو بن :  حدثنا عمرو بن عباس- 2755
  :احلارث قال
  .نيب صلى اهللا عليه وسلم إال سالحه، وبغلة بيضاء، وأرضا جعلها صدقة ما ترك ال

 ]2588[  

  .تفرق الناس عن اإلمام عند القائلة، واالستظالل بالشجر:  باب- 86 

أن : حدثنا سنان بن أيب سنان وأبو سلمة: أخربنا شعيب، عن الزهري:  حدثنا أبو اليمان- 2756
  .جابرا أخربه



: أخربنا ابن شهاب، عن سنان بن أيب سنان الدؤيل: حدثنا إبراهيم بن سعد: لحدثنا موسى بن إمساعي
  :أن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أخربه

 أنه غزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأدركتهم القائلة يف واد كثري العضاه، فتفرق الناس يف العضاه 
ت شجرة فعلق ا سيفه، مث نام، فاستيقظ وعنده يستظلون بالشجر، فرتل النيب صلى اهللا عليه وسلم حت
: من مينعك؟ قلت: إن هذا اخترط سيفي، فقال: (رجل وهو ال يشعر به، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .مث مل يعاقبه). اهللا، فشام السيف، فها هو ذا جالس
 ]2753[  

  .ما قيل يف الرماح:  باب- 87 

جعل رزقي حتت ظل رحمي، وجعل الذلة والصغار : ( عليه وسلمويذكر عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا
  ).على من خالف أمري

أخربنا مالك، عن أيب النضر، موىل عمر بن عبيد اهللا، عن نافع، :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2757
  :موىل أيب قتادة األنصاري، عن أيب قتادة رضي اهللا عنه

م، حىت إذا كان ببعض طريق مكة، ختلف مع أصحاب له  أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
حمرمني، وهو غري حمرم، فرأى محارا وحشيا، فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا، 
فسأهلم رحمه فأبوا، فأخذه مث شد على احلمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إمنا هي طعمة : (ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سألوه عن ذلك، قالوأىب بعض، فلما أدركوا رس
  ).أطعمكموها اهللا

: يف احلمار الوحشي، مثل حديث أيب النضر، قال: وعن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب قتادة
  ).هل معكم من حلمه شيء(
 ]1725[  

  . يف احلربما قيل يف درع النيب صلى اهللا عليه وسلم والقميص:  باب- 88 

  ]1399). [ أما خالد فقد احتبس أدراعه يف سبيل اهللا: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي : حدثنا عبد الوهاب:  حدثين حممد بن املثىن- 2758

  :اهللا عنهما قال
 ووعدك، اللهم إن شئت مل تعبد اللهم إين أنشدك عهدك: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يف قبة

حسبك يا رسول اهللا، فقد أحلحت على ربك، وهو يف الدرع، : فأخذ أبو بكر بيده فقال). بعد اليوم



وقال . }بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سيهزم اجلمع ويولون الدبر{: فخرج وهو يقول
  .يوم بدر: حدثنا خالد: وهيب
]3737 ،4594 ،4596[  

أخربنا سفيان، عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة : ثنا حممد بن كثري حد- 2759
  :رضي اهللا عنها قالت

  . تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، بثالثني صاعا من شعري
: وقالحدثنا األعمش : حدثنا عبد الواحد: وقال معلى. درع من حديد: حدثنا األعمش: وقال يعلى

  .رهنه درعا من حديد
 ]1962[  

حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن أيب هريرة رضي : حدثنا وهيب:  حدثنا موسى بن إمساعيل-  2760
  اهللا عنه،

مثل البخيل واملتصدق مثل رجلني عليهما جبتان من حديد، قد : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
تصدق بصدقته اتسعت عليه حىت تعفي أثره، وكلما هم اضطرت أيديهما إىل تراقيهما، فكلما هم امل

 فسمع النيب -البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إىل صاحبتها وتقلصت عليه، وانضمت يداه إىل تراقيه 
  ). فيجتهد أن يوسعها فال تتسع-صلى اهللا عليه وسلم يقول 

 ]1375[  

  .اجلبة يف السفر واحلرب:  باب- 89 

حدثنا األعمش، عن أيب الضحى مسلم، هو : حدثنا عبد الواحد: إمساعيل حدثنا موسى بن - 2761
  :حدثين املغرية ابن شعبة قال: ابن صبيح، عن مسروق قال

 انطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلاجته، مث أقبل، فلقيته مباء، وعليه جبة شامية، فمضمض 
ني، فأخرجهما من حتت فغسلهما واستنشق وغسل وجهه، فذهب خيرج يديه من كميه، فكانا ضيق

  .ومسح برأسه، وعلى خفيه
 ]180[  

  .احلرير يف احلرب:  باب- 90 

  :أن أنسا حدثهم: حدثنا سعيد، عن قتادة: حدثنا خالد:  حدثنا أمحد بن املقدام-  2762/2764
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رخص لعبد الرمحن بن عوف والزبري يف قميص من حرير، من حكة 



  .نت ماكا
  .حدثنا مهام، عن قتادة، عن أنس:  حدثنا أبو الوليد-) 2763 (

  :حدثنا مهام، عن قتادة، عن أنس رضي اهللا عنه: حدثنا حممد بن سنان
 فأرخص هلما يف - يعين القمل -شكوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم :  أن عبد الرمحن بن عوف والزبري
  .احلرير، فرأيته عليهما يف غزاة

  :أن أنسا حدثهم قال: أخربين قتادة: حدثنا حيىي عن شعبة:  حدثنا مسدد-) 2764(
  . رخص النيب صلى اهللا عليه وسلم لعبد الرمحن بن عوف والزبري بن العوام يف حرير

  .رخص، أو رخص حلكة ما: مسعت قتادة، عن أنس: حدثنا شعبة: حدثنا غندر: حدثين حممد بن بشار
]5501[  

  . يذكر يف السكنيما:  باب- 91 

حدثين إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن جعفر بن :  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال-  2765
  :عمرو بن أمية، عن أبيه قال

  . رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يأكل من كتف حيتز منها، مث دعي إىل الصالة فصلى ومل يتوضأ
  .فألقى السكني: هري، وزادأخربنا شعيب، عن الز: حدثنا أبو اليمان

 ]205[  

  .ما قيل يف قتال الروم:  باب- 92 

حدثين ثور بن يزيد، عن خالد : حدثنا حيىي بن محزة قال:  حدثين إسحاق بن يزيد الدمشقي- 2766
أنه أتى عبادة بن الصامت، وهو نازل يف ساحة محص، : أن عمري بن األسود العنسي حدثه: بن معدان

  :فحدثتنا أم حرام: ومعه أم حرام، قال عمريوهو يف بناء له، 
قالت أم ). أول جيش من أميت يغزون البحر قد أوجبوا: ( أا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

أول جيش : (مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم). أنت فيهم: (يا رسول اهللا أنا فيهم؟ قال: قلت: حرام
  ).ال: (أنا فيهم يا رسول اهللا؟ قال: فقلت). ممن أميت يغزون مدينة قيصرمغفور هل

 ]2636[  

  .قتال اليهود:  باب- 93 

حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا :  حدثنا إسحاق بن حممد الفروي- 2767



  :عنهما
يا : تقاتلون اليهود، حىت خيتبئ أحدهم وراء احلجر، فيقول: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).عبد اهللا، هذا يهودي ورائي فاقتله
]3398[  

أخربنا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أيب زرعة، عن أيب :  حدثنا إسحاق بن إبراهيم- 2768
  هريرة رضي اهللا عنه،

ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا اليهود، حىت يقول احلجر وراءه : ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله: اليهودي

  .قتال الترك:  باب- 94

حدثنا عمرو بن تغلب : مسعت احلسن يقول: حدثنا جرير بن حازم قال:  حدثنا أبو النعمان- 2769
  :قال

إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ). تقاتلوا قوما عراض الوجوه، كأن وجوههم اان املطرقةأشراط الساعة أن

]3397[  
قال أبو : حدثنا أيب، عن صاحل، عن األعرج قال: حدثنا يعقوب:  حدثنا سعيد بن حممد- 2770

  :هريرة رضي اهللا عنه
وه، ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا الترك، صغار األعني، محر الوج: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).ذلف األنوف، كأن وجوههم اان املطرقة، وال تقوم الساعة حىت تقاتلوا قوما نعاهلم الشعر
]2771 ،3394  - 3396[  

  .قتال الذين ينتعلون الشعر:  باب- 95 

قال الزهري، عن سعيد ابن املسيب، عن أيب هريرة : حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 2771
  رضي اهللا عنه،

ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا قوما نعاهلم الشعر، وال تقوم الساعة : (نيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن ال
  ).حىت تقاتلوا قوما كأن وجوههم اان املطرقة

صغار األعني، ذلف األنوف، كأن : (وزاد فيه أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رواية: قال سفيان
  ).وجوههم اان املطرقة



 ]2770[  

  .من صف أصحابه عند اهلزمية، ونزل عن دابته واستنصر:  باب- 96 

  :مسعت الرباء وسأله رجل: حدثنا أبو إسحاق قال: حدثنا زهري:  حدثنا عمرو بن خالد- 2772
ال واهللا، ما وىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولكنه خرج :  أكنتم فررمت يا أبا عمارة يوم حنني؟ قال

ه وأخفاؤهم حسرا ليس بسالح، فأتوا قوما رماة، مجع هوازن وبين نصر، ما يكاد يسقط شبان أصحاب
هلم سهم، فرشقوهم رشقا ما يكادون خيطئون، فأقبلوا هنالك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو على 

أنا  (:بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب يقود به، فرتل واستنصر، مث قال
  .مث صف أصحابه). النيب ال كذب، أنا ابن عبد املطلب

 ]2709[  

  .الدعاء على املشركني باهلزمية والزلزلة:  باب- 97 

حدثنا هشام، عن حممد، عن عبيدة، عن علي : أخربنا عيسى:  حدثنا إبراهيم بن موسى- 2773
  :رضي اهللا عنه قال

مأل اهللا بيوم وقبورهم نارا، شغلونا عن : ( عليه وسلم ملا كان يوم األحزاب، قال رسول اهللا صلى اهللا
  ).الصالة الوسطى حىت غابت الشمس

]3885 ،4259 ،6033[  
حدثنا سفيان، عن ابن ذكوان، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه :  حدثنا قبيضة-  2774

  :قال
 هشام، اللهم أنج الوليد بن اللهم أنج سلمة بن: ( كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعو يف القنوت

الوليد، اللهم أنج عياش بن أيب ربيعة، اللهم أنج املستضعفني من املؤمنني، اللهم اشدد وطأتك على 
  ).مضر، اللهم سنني كسين يوسف

 ]961[  
أنه مسع عبد اهللا بن أيب : أخربنا إمساعيل بن أيب خالد: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا أمحد بن حممد- 2775
  :ضي اهللا عنهما يقولأوىف ر

اللهم مرتل الكتاب، سريع : ( دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم األحزاب على املشركني، فقال
  ).احلساب، اللهم اهزم األحزاب، اللهم اهزمهم وزلزهلم

  ]2663: ، وانظر7051، 6029، 3889[



يان، عن أيب إسحاق، عن حدثنا سف: حدثنا جعفر بن عون:  حدثنا عبد اهللا بن أيب شيبة- 2776
  عمرو بن ميمون، عن عبد اهللا رضي اهللا

  :عنه قال
 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش، وحنرت جزور 

اللهم عليك : (بناحية مكة، فأرسلوا فجاؤوا من سالها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة فألقته عنه، فقال
أليب جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ). م عليك بقريش، اللهم عليك بقريشبقريش، الله

فلقد رأيتهم يف قليب بدر : قال عبد اهللا. ربيعة، والوليد بن عتبة، وأيب بن خلف، وعقبة بن أيب معيط
. أمية بن خلف: وقال يوسف بن إسحاق، عن أيب إسحاق. ونسيت السابع: قال أبو إسحاق. قتلى
  .والصحيح أمية. أمية أو أيب:  شعبةوقال
 ]237[  

حدثنا محاد، عن أيوب، عن ابن أيب مليكة، عن عائشة رضي اهللا :  حدثنا سليمان بن حرب- 2777
  :عنها

: قلت). ما لك: (السام عليك، فلعنتهم، فقال:  أن اليهود دخلوا على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا
  ).وعليكم: م تسمعي ما قلتفل: (أو مل تسمع ما قالوا؟ قال

]5678 ،5683 ،5901 ،6032 ،6038 ،6528[  

  .هل يرشد املسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب:  باب- 98 

: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه قال: أخربنا يعقوب بن إبراهيم:  حدثنا إسحاق-  2778
  : بن عباس رضي اهللا عنهما أخربهأن عبد اهللا: أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود

  ).فإن توليتم فإن عليك إمث األريسيني: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل قيصر وقال
 ]7[  

  .الدعاء للمشركني باهلدى ليتألفهم:  باب- 99 

ة قال أبو هرير: أن عبد الرمحن قال: حدثنا أبو الزناد: أخربنا شعيب:  حدثنا أبو اليمان- 2779
  :رضي اهللا عنه

يا رسول اهللا، إن دوسا :  قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه، على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا
  ).اللهم اهد دوسا وأت م: (هلكت دوس، قال: عصت وأبت، فادع اهللا عليها، فقيل

]4131 ،6034[  



كتب النيب صلى دعوة اليهود والنصارى، وعلى ما يقاتلون عليه، وما :  باب- 100 

  .اهللا عليه وسلم إىل كسرى وقيصر، والدعوة قبل القتال

  :مسعت أنسا رضي اهللا عنه يقول: أخربنا شعبة، عن قتادة قال:  حدثنا علي بن اجلعد- 2780
إم ال يقرؤون كتابا إال أن ميون خمتوما، :  ملا أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يكتب إىل الروم، قيل له

  . خامتا من فضة، فكأين أنظر إىل بياضه يف يده، ونقش فيه حممد رسول اهللافاختذ
 ]65[  

أخربين : حدثين عقيل، عن ابن شهاب قال: حدثنا الليث قال:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2781
  :أن عبد اهللا بن عباس أخربه: عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة

ابه إىل كسرى، فأمره أن يدفعه إىل عظيم البحرين، يدفعه  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث كت
فدعا عليهم : عظيم البحرين إىل كسرى، فلما قرأه كسرى حرقه، فحسبت أن سعيد بن املسيب قال

  ).أن ميزقوا كل ممزق: (النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]46[  

 ال يتخذ دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل اإلسالم والنبوة، وأن:  باب- 101 

  .بعضهم بعضا أربابا من دون اهللا

  /.79: آل عمران/إىل آخر اآلية } ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا{: وقوله تعاىل
حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صاحل بن كيسان، عن ابن شهاب، :  حدثنا إبراهيم بن محزة-  2782

  : عنهما أنه أخربهعن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، عن عبد اهللا ابن عباس رضي اهللا
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل قيصر يدعوه إىل اإلسالم، وبعث بكتابه إليه مع دحية 
الكليب، وأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يدفعه إىل عظيم بصرى ليدفعه إىل قيصر، وكان قيصر 

 ملا أباله اهللا، فلما جاء قيصر كتاب ملا كشف اهللا عنه جنود فارس، مشى من محص إىل إيلياء شكرا
التمسوا يل ها هنا أحدا من قومه، ألسأهلم عن رسول : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال حني قرأه

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أنه كان بالشأم يف رجال من قريش قدموا جتارا، يف املدة اليت كانت : فأخربين أبو سفيان: قال ابن عباس
فوجدنا رسول قيصر ببعض : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني كفار قريش، قال أبو سفيانبني رسو

الشأم، فانطلق يب وبأصحايب، حىت قدمنا إيلياء فأدخلنا عليه، فإذا هو جالس يف جملس ملكه، وعليه 
عم أنه سلهم أيهم أقرب نسبا إىل هذا الرجل الذي يز: التاج، وإذا حوله عظماء الروم، فقال لترمجانه



هو ابن عمي، : ما قرابة ما بينك وبينه؟ فقلت: أنا أقرم إليه نسبا، قال: فقلت: نيب، قال أبو سفيان
أدنوه، وأمر بأصحايب فجعلوا خلف : وليس يف الركب يومئذ أحد من بين عبد مناف غريي، فقال قيصر

الذي يزعم أنه نيب، فإن إين سائل هذا الرجل عن : قل ألصحابه: ظهري عند كتفي، مث قال لترمجانه
واهللا لوال احلياء يومئذ، من أن يأثر أصحايب عين الكذب، لكذبته حني : كذب فكذبوه، قال أبو سفيان

قل له كيف نسب هذا : سألين عنه، ولكين استحييت أن يأثروا الكذب عين فصدقته، مث قال لترمجانه
كنتم : ال، فقال: حد منكم قبله؟ قلتفهل هذا القول أ: هو فينا ذو نسب، قال: الرجل فيكم؟ قلت

: ال، قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: ال، قال: تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت
  :بل ضعفاؤهم، قال: فأشراف الناس يتبعونه أن ضعفاؤهم؟ قلت

ال، : فيه؟ قلتفهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل : بل يزيدون، قال: فيزيدون أو ينقصون؟ قلت
ومل ميكين كلمة :  قال أبو سفيان-ال، وحنن اآلن منه يف مدة حنن خناف أن يغدر : فهل يغدر؟ قلت: قال

نعم، : فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟ قلت:  قال-أن أدخل فيها شيئا أنتقصه به ال أخاف أن تؤثر عين غريها 
ال علينا املرة وندال عليه األخرى، كانت دوال وسجاال، يد: فكيف كانت حربه وحربكم؟ قلت: قال

يأمرنا أن نعبد اهللا وحده ال نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد أباؤنا، : قال فماذا يأمركم؟ قال
: فقال لترمجانه حني قلت ذلك له. ويأمرنا بالصالة، والصدقة، والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء األمانة

عمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث يف نسب قومها، إين سألتك عن نسبه فيكم فز: قل له
لو كان أحد منكم قال هذا القول : هل قال أحد منكم هذا القول قبله، فزعمت أن ال، فقلت: وسألتك

هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، : قبله، قلت رجل يأمت بقول قد قيل قبله، وسألتك
هل كان من آبائه : لكذب على الناس ويكذب على اهللا، وسألتكفزعمت أن ال، فعرفت أنه مل ليدع ا

أشراف الناس : من ملك، فزعمت أن ال، فقلت لو كان من آبائه ملك، قلت يطلب ملك آبائه، وسألتك
هل يزيدون أو : يتبعونه أم ضعفاؤهم، فزعمت أن ضعفاؤهم اتبعوه، وهم أتباع الرسل، وسألتك

ك اإلميان حىت يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن ينقصون، فزعمت أم يزيدون، وكذل
يدخل فيه، فزعمت أن ال، فكذلك اإلميان حني ختلط بشاشته القلوب ال يسخطه أحد، وسألتك هل 

هل قاتلتموه وقاتلكم، فزعمت أن قد فعل، : يغدر، فزعمت أن ال، وكذلك الرسل ال يغدرون، وسألتك
يدال عليكم املرة وتدالون عليه األخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون وأن حربكم وحربه تكون دوال، و

مباذا يأمركم، فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا، وينهاكم عما : هلا العاقبة، وسألتك
وهذه : كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصالة، والصدق والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء األمانة، قال

النيب، قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن مل أظن أنه منكم، وإن يك ما قلت حقا، فيوشك أن ميلك صفة 



  .موضع قدمي هاتني، ولو أرجو أن أخلص إليه لتجمشت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه
يم، بسم اهللا الرمحن الرح: (مث دعا بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقرئ فإذا فيه: قال أبو سفيان

فإين أدعوك : من حممد عبد اهللا ورسوله، إىل هرقل عظيم الروم، سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد
يا {: بدعاية اإلسالم، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني، فإن توليت فعليك إمث األريسيني، و

نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال اهللا وال 
  ).}بعضا أربابا من دون اهللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

فلما أن قضى مقالته علت أصوات الذين من حوله من عظماء الروم، وكثر لغطهم، فال : قال أبو سفيان
 لقد أمر أمر ابن :أدري ما قالوا، وأمر بنا فأخرجنا، فلما أن خرجت مع أصحايب وخلوت م، قلت هلم

واهللا ما زلت ذليال مستيقنا بأن أمره سيظهر، : أيب كبشة، هذا ملك بين األصفر خيافه، قال أبو سفيان
  .حىت أدخل اهللا قليب اإلسالم وأنا كاره

 ]7[  
حدثا عبد العزيز بن أيب حازم، عن أبيه، عن سهل بن :  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب- 2783

  :نهسعد رضي اهللا ع
فقاموا ). ألعطني الراية رجال يفتح اهللا على يديه: ( مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يوم خيرب

يشتكي عينيه، فأمر : فقيل). أين علي: (يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال
هم حىت يكونوا مثلنا؟ نقاتل: فدعي له، فبصق يف عينيه، فربأ مكانه حىت كأنه لك يكن به شيء، فقال

على رسلك، حىت ترتل بساحتهم، مث ادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم مبا جيب عليهم، فواهللا ألن : (فقال
  ).يهدى بك رجل واحد خري لك من محر النعم

]2847 ،3498 ،3973[  
حدثنا أبو إسحاق، عن محيد : حدثنا معاوية بن عمرو:  حدثنا عبد اهللا بن حممد-  2784/2785

  :مسعت أنسا رضي اهللا عنه يقول: قال
 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا غزا قوما مل يغر حىت يصبح، فإن مسع أذانا أمسك، وإن مل 

  .يسمع أذانا أغار بعد ما يصبح، فرتلنا خيرب ليال
ا غزا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذ: حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن محيد، عن أنس: حدثنا قتيبة

  .بنا
  : حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن محيد، عن أنس رضي اهللا عنه-) 2785(

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل خيرب، فجاءها ليال، وكان إذا جاء قوما بليل ال يغري عليهم حىت 



. مد واخلميسحممد واهللا، حم: يصبح، فلما أصبح خرجت يهود مبساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا
  ).اهللا أكرب، خربت خيرب، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين: (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ]364[  
أن أبا هريرة رضي : حدثنا سعيد بن املسيب:  حدثنا أبو اليمان، أخربنا شعيب، عن الزهري- 2786
  :اهللا عنه قال

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا، فمن قال ال إله (:  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).إال اهللا فقد عصم مين نفسه وماله إال حبقه، وحسابه على اهللا

  .رواه عمر وابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]25 ،1335[  

  .من أراد غزوة فورى بغريها، ومن أحب اخلروج يوم اخلميس:  باب- 102 

أخربين عبد : حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال:  حدثنا حيىي بن بكري-  2787/2790
  :الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك

حني : مسعت كعب بن مالك:  أن عبد اهللا بن كعب رضي اهللا عنه، وكان قائد كعب من بنيه، قال
 عليه وسلم يريد غزوة إال ورى ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل يكن رسول اهللا صلى اهللا

  .بغريها
أخربين عبد : أخربنا يونس، عن الزهري قال: أخربنا عبد اهللا:  وحدثين أمحد بن حممد- ) 2788 (

  :مسعت كعب بن مالك رضي اهللا عنه يقول: الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك قال
 إال ورى بغريها، حىت كانت غزوة تبوك،  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها

فغزاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل غزو عدو 
  .كثري، فجلى للمسلمني أمرهم، ليتأهبوا أهبة عدوهم، وأخربهم بوجهه الذي يريد

أن كعب بن :  كعب ابن مالكأخربين عبد الرمحن بن:  وعن يونس، عن الزهري قال-) 2789 (
  :مالك رضي اهللا عنه كان يقول

  . لقلما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج، إذا خرج يف سفر، إال يوم اخلميس
أخربنا معمر، عن الزهري، عن عبد الرمحن بن : حدثنا هشام:  حدثين عبد اهللا بن حممد-) 2790(

  :كعب بن مالك، عن أبيه رضي اهللا عنه
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج يوم اخلميس يف غزوة تبوك، وكان حيب أن خيرج يوم اخلميس أن 



 ]2606[  

  .اخلروج بعد الظهر:  باب- 103 

  :حدثنا محاد، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس رضي اهللا عنه:  حدثنا سليمان بن حرب- 2791
عا، والعصر بذي احلليفة ركعتني، ومسعتهم  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى باملدينة الظهر أرب

  .يصرخون ما مجيعا
 ]1039[  

  .اخلروج آخر الشهر:  باب- 104 

  : وقال كريب، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما- 2792
 انطلق النيب صلى اهللا عليه وسلم من املدينة خلمس بقني من ذي القعدة، وقدم مكة ألربع ليال خلون من 

  .ذي احلجة
 ]1470[  

أا :  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن حيىي بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرمحن- 2793
  :مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول

 خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلمس ليال بقني من ذي القعدة، وال نرى إال احلج، فلما 
ن مل يكن معه هدي، إذا طاف بالبيت وسعى بني دنونا من مكة، أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م

حنر : ما هذا؟ فقال: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: الصفا واملروة، أن حيل، قالت عائشة
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أزواجه

  .أتتك واهللا باحلديث على وجهه: فذكرت هذا احلديث للقاسم بن حممد، فقال: قال حيىي
 ]290[  

  .اخلروج يف رمضان:  باب- 105 

حدثين الزهري، عن عبيد اهللا، عن ابن عباس : حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا-  2794
  :رضي اهللا عنهما قال

  . خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان، فصام حىت بلغ الكديد أفطر
  . ساق احلديث:أخربين عبيد اهللا، عن ابن عباس: قال الزهري: قال سفيان

 ]1842[  



  .التوديع:  باب- 106 

أخربين عمرو، عن بكري، عن سليمان بن يسار، عن أيب هريرة رضي اهللا :  وقال ابن وهب- 2795
  :عنه أنه قال

 لرجلني من قريش -إن لقيتم فالنا وفالنا : ( بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعث، وقال لنا
إين كنت أمرتكم أن حترقوا : (مث أتيناه نودعه حني أردنا اخلروج، فقال: قال). ر فحرقومها بالنا- مسامها 

  ).فالنا وفالنا بالنار، وإن النار ال يعذب ا إال اهللا، فإن أخذمتومها فاقتلومها
]2853[  

  .السمع والطاعة اإلمام:  باب- 107 

  عنحدثين نافع، : حدثنا حيىي، عن عبيد اهللا قال:  حدثنا مسدد- 2796
حدثنا إمساعيل بن : وحدثين حممد ابن صباح. ابن عمر رضي اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  زكرياء، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما،
السمع والطاعة حق ما مل يؤمر باملعصية، فإذا أمر مبعصية فال مسع : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).عةوال طا
]6725[  

  .يقاتل من وراء اإلمام ويتقى به:  باب- 108 

أنه مسع أبا هريرة : أن األعرج حدثه: حدثنا أبو الزناد: أخربنا شعيب:  حدثنا أبو اليمان- 2797
  :رضي اهللا عنه

  ).حنن اآلخرون السابقون: ( أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
 أطاع اهللا، ومن عصاين فقد عصى اهللا، ومن يطع األمري فقد أطاعين، من أطاعين فقد: (وذا اإلسناد

ومن يعص األمري فقد عصاين، وإمنا اإلمام جنة، يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى اهللا وعدل فإن 
  ).له بذلك أجرا، وإن قال بغريه فإن عليه منه

  ]236: ، وانظر6718[

  .على املوت: يفروا، وقال بعضهمالبيعة يف احلرب أن ال :  باب- 109 

  /.18: الفتح/} لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة{: لقول اهللا تعاىل
  :قال ابن عمر رضي اهللا عنهما: حدثنا جويرية، عن نافع قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 2798



ايعنا حتتها، كانت رمحة من اهللا، فسألت  رجعنا من العام املقبل، فما اجتمع منا اثنان على الشجرة اليت ب
  .ال، بل بايعهم على الصرب: على أي شيء بايعهم، على املوت؟ قال: نافعا

حدثنا عمرو بن حيىي، عن عباد ابن متيم، عن عبد : حدثنا وهيب:  حدثنا موسى بن إمساعيل-  2799
  :اهللا بن زيد رضي اهللا عنه قال

ال أبايع على هذا : إن ابن حنظلة يبايع الناس على املوت، فقال:  ملا كان زمن احلرة أتاه آت فقال له
  .أحدا بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

]3934[  
  :حدثنا يزيد بن أيب عبيد، عن سلمة رضي اهللا عنه قال:  حدثنا املكي بن إبراهيم- 2800

يا ابن األكوع أال : ( قال بايعت النيب صلى اهللا عليه وسلم مث عدلت إىل ظل الشجرة، فلما خف الناس
يا أبا مسلم، على : فقلت له. فبايعته الثانية). وأيضا: (قد بايعت يا رسول اهللا، قال: قلت: قال). تبايع

  .أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ على املوت
]3936 ،6780 ،6782[  

  :لمسعت أنسا رضي اهللا عنه يقو: حدثنا شعبة، عن محيد قال:  حدثنا حفص بن عمر- 2801
  : كانت األنصار يوم اخلندق تقول

  على اجلهاد ما حيينا أبدا* حنن الذين بايعوا حممدا 
  ).فأكرم األنصار واملهاجره. اللهم ال عيش إال عيش اآلخره: (فأجام النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

 ]2679[  
ن، عن جماشع مسع حممد بن فضيل، عن عاصم، عن أيب عثما:  حدثنا إسحاق بن إبراهيم-  2802

  :رضي اهللا عنه قال
). مضت اهلجرة ألهلها: (بايعنا على اهلجرة، فقال:  أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم أنا وأخي فقلت

  ).على اإلسالم واجلهاد: (عالم تبايعنا؟ قال: فقلت
]2913 ،4054 ،4055[  

  .عزم اإلمام على الناس فيما يطيقون:  باب- 110 

قال عبد اهللا رضي : حدثنا جرير، عن منصور، عن أيب وائل قال:  أيب شيبة حدثنا عثمان بن- 2803
  :اهللا عنه

أرأيت رجال مؤديا نشيطا، خيرج مع :  لقد أتاين اليوم رجل، فسألين عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال



ك، إال أنا كنا مع واهللا ما أدري ما أقول ل: أمرائنا يف املغازي، فيعزم علينا يف أشياء ال حنصيها؟ فقلت له
النيب صلى اهللا عليه وسلم، فعسى أن ال يعزم علينا يف أمر إال مرة حىت نفعله، وإن أحدكم لن يزال خبري 
ما اتقى اهللا، وإذا شك يف نفسه شيء سأل رجال فشفاه منه، وأوشك أن ال جتدوه، والذي ال إله إال 

  .بقي كدرههو، ما أذكر ما غرب من الدنيا إال كالثغب، شرب صفوه و

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا مل يقاتل أول النهار أخر القتال حىت :  باب- 111 

  .تزول الشمس

حدثنا أبو إسحاق، عن موسى بن عقبة، : حدثنا معاوية بن عمرو:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 2804
ليه عبد اهللا بن أيب أوىف رضي كتب إ: عن سامل أيب النضر، موىل عمر بن عبيد اهللا، وكان كاتبا له، قال

  :اهللا عنهما فقرأته
 إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أيامه اليت لقي فيها، انتظر حىت مالت الشمس، مث قام يف 

أيها الناس، ال تتمنوا لقاء العدو، وسلوا اهللا العافية، فإذا لقيتموهم فاصربوا، واعلموا : (الناس خطيبا قال
اللهم مرتل الكتاب، وجمري السحاب، وهازم األهزاب، اهزمهم : مث قال.  ظالل السيوفأن اجلنة حتت
  ).وانصرنا عليهم

 ]2663[  

  .استئذان الرجل اإلمام:  باب- 112 

إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه إن {: لقوله
  /.62: النور/ آخر اآلية إىل. }الذين يستأذنوك

أخربنا جرير، عن املغرية، عن الشعيب، عن جابر بن عبد اهللا :  حدثنا إسحاق بن إبراهيم-  2805
  :رضي اهللا عنهما قال

فتالحق يب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأنا على ناضح :  غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
فتخلف رسول اهللا صلى اهللا : عيي، قال: قلت: قال). ما لبعريك: (ل يللنا قد أعيا، فال يكاد يسري، فقا

: قال). كيف ترى بعريك: (عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بني يدي اإلبل قدامها يسري، فقال يل
: فقلت: فاستحييت، ومل يكن لنا ناضح غريه، قال: قال). أفتبيعنيه: (خبري، قد أصابته بركتك، قال: قلت
يا رسول اهللا، إين : فقلت: فبعته إياه على أن يل فقار ظهره حىت أبلغ املدينة، قال). فبعنيه: (النعم، ق

عروس، فاستأذنته فأذن يل، فتقدمت الناس إىل املدينة حىت أتيت املدينة، فلقيين خايل، فسألين عن البعري، 



: ه وسلم قال يل حني استأذنتهوقد كان رسول اهللا صلى اهللا علي: فأخربته مبا صنعت فيه، فالمين، قال
يا : قلت). هال تزوجت بكرا تالعبها وتالعبك: (تزوجت ثيبا، فقال: فقلت). هل تزوجت بكرا أم ثيبا(

رسول اهللا، تويف والدي، أو استشهد، ويل أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن فال تؤدن وال 
لما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، ف: تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدن، قال

  .غدوت عليه بالبعري، فأعطاين مثنه ورده علي
  .هذا يف قضائنا حسن ال نرى به بأسا: قال املغرية

 ]432[  

  .من غزا وهو حديث عهد بعرسه:  باب- 113 

  
  .فيه جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ]2805[  

  .بعد البناءمن اختار الغزو :  باب- 114 

  .فيه أبو هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]2956[  

  .مبادرة اإلمام عند الفزع:  باب- 115 

  :حدثنا حيىي، عن شعبة، حدثين قتادة، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال:  حدثنا مسدد- 2806
ما رأينا من شيء، : (فقال كان باملدينة فزع، فركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرسا أليب طلحة، 

  ).وإن وجدناه لبحرا
 ]2484[  

  .السرعة والركض يف الفزع:  باب- 116 

حدثنا جرير بن حازم، عن حممد، عن أنس : حدثنا حسني بن حممد:  حدثنا الفضل بن سهل- 2807
  :بن مالك رضي اهللا عنه قال

 بطيئا، مث خرج يركض وحده،  فزع الناس، فركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرسا أليب طلحة
  .فما سبق بعد ذلك اليوم). مل تراعوا، إنه لبحر: ((فركب الناس يركضون خلفه، فقال

 ]2484[  



  .اجلعائل واحلمالن يف السبيل:  باب- 117 

أوسع اهللا علي، : إين أحب أن أعينك بطائفة من مايل، قلت: الغزو، قال: قلت البن عمر: وقال جماهد
  .ك، وإين أحب أن يكون من مايل يف هذا الوجهإن غناك ل: قال
 ]4056[  

إن ناسا يأخذون من هذا املال ليجاهدوا، مث ال جياهدون، فمن فعله فنحن أحق مباله حىت : وقال عمر
  .نأخذ منه ما أخذ

  .إذا دفع إليك شيء خترج به يف سبيل اهللا، فاصنع به ما شئت، وضعه عند أهلك: وقال طاوس وجماهد
: مسعت مالك بن أنس سأل زيد ابن أسلم، فقال زيد: حدثنا سفيان قال: ثنا احلميدي حد-  2808

  :قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: مسعت أيب يقول
ال : (آشتريه؟ فقال:  محلت على فرس يف سبيل اهللا، فرأيته يباع، فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).تشتره، وال تعد يف صدقتك
 ]1419[  

  :حدثين مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما: ثنا إمساعيل قال حد- 2809
 أن عمر بن اخلطاب محل على فرس يف سبيل اهللا، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول اهللا صلى 

  ).ال تبتعه، وال تعد يف صدقتك: (اهللا عليه وسلم فقال
 ]1418[  

حدثين أبو صاحل : عن حيىي بن سعيد األنصاري قال:  سعيدحدثنا حيىي بن:  حدثنا مسدد- 2810
  :مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه قال: قال

لوال أن أشق على أميت ما ختلفت عن سرية، ولكن ال أجد : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ل اهللا فقتلت، محولة، وال أجد ما أمحلهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عين، ولوددت أين قاتلت يف سبي

  ).مث أحييت مث قتلت، مث أحييت
 ]2644[  

  .ما قيل يف لواء النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 118 

: أخربين عقيل، عن ابن شهاب قال: حدثين الليث قال:  حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال- 2811
  :أخربين ثعلبة بن أيب مالك القرظي

 وكان صاحب لواء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أراد  أن قيس بن سعد األنصاري رضي اهللا عنه،



  .احلج فرجل
حدثنا حامت بن إمساعيل، عن يزيد بن أيب عبيد، عن سلمة بن األكوع رضي :  حدثنا قتيبة- 2812
  :اهللا عنه قال

أنا أختلف :  كان علي رضي اهللا عنه ختلف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خيرب، وكان به رمد، فقال
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما كان مساء ع

 -ليأخذن :  أو قال- ألعطني الراية : (الليلة اليت فتحها يف صباحها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ا حنن بعلي وما نرجوه، فإذ).حيب اهللا ورسوله، يفتح اهللا عليه: غدا رجال حيبه اهللا ورسوله، أو قال

  .هذا علي، فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ففتح اهللا عليه: فقالوا
]3499 ،3972[  

حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن نافع بن جبري :  حدثنا حممد بن العالء- 2813
  :مسعت العباس يقول للزبري رضي اهللا عنهما: قال

  . صلى اهللا عليه وسلم أن تركز الراية ها هنا أمرك النيب
]4030[  

  .األجري:  باب- 119 

وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، فبلغ سهم . يقسم لألجري من املغنم: وقال احلسن وابن سريين
  .الفرس أربعمائة دينار، فأخذ مائتني، وأعطى صاحبه مائتني

ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، حدثنا : حدثنا سفيان:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 2814
  :عن أبيه رضي اهللا عنه قال

 غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة تبوك، فحملت على بكر، فهو أوثق أعمايل يف نفسي، 
فاستأجرت أجريا، فقاتل رجال، فعض أحدمها اآلخر، فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فأتى النيب صلى اهللا 

  ).أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل: (م فأهدرها، فقالعليه وسل
 ]2146[  

  ).نصرت بالرعب مسرية شهر: (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 120 

قاله /. 151: آل عمران/} سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب مبا أشركوا باهللا{: وقوله جل وعز
  .جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

] 328[  



حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن :  حدثنا حيىي بن بكري- 2815
  :أيب هريرة رضي اهللا عنه

بعثت جبوامع الكلم، ونصرت بالرعب، فبينا أنا نائم أتيت : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).مبفاتيح خزائن األرض فوضعت يف يدي

  .وقد ذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنتم تنتثلوها: قال أبو هريرة
]6597 ،6611 ،6845[  

أن ابن : أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 2816
  :أن أبا سفيان أخربه: عباس رضي اهللا عنهما أخربه

 صلى اهللا عليه وسلم، فلما فرغ من قراءة الكتاب  أن هرقل أرسل وهم بإيلياء، مث دعا بكتاب رسول اهللا
لقد أمر أمر ابن أيب : كثر عنده الصخب، فارتفعت األصوات وأخرجنا، فقلت ألصحايب حني أخرجنا

  .كبشة إنه خيافه ملك بين األصفر
 ]7[  

  .محل الزاد يف الغزو:  باب- 121 

  /.197: ةالبقر/} وتزودوا فإن خري الزاد التقوى{: وقول اهللا تعاىل
أخربين أيب، وحدثتين أيضا :  حدثنا عبيد بن إمساعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام قال- 2817

  :فاطمة، عن أمساء رضي اهللا عنه قالت
:  صنعت سفرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيت أيب بكر، حني أراد أن يهاجر إىل املدينة، قالت

: واهللا ما أجد شيئا أربط به إال نطاقي، قال: هما به، فقلت أليب بكرفلم جند لسفرته، وال لسقائه ما نربط
  .ذات النطاقني: بواحد السقاء وباآلخر السفرة، ففعلت، فلذلك مسيت: فشقيه باثنني فاربطيه

]3695 ،5073[  
مسع جابر بن عبد اهللا : أخربين عطاء: أخربنا سفيان، عن عمرو قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا-  2818
  : اهللا عنهما قالرضي

  . كنا نتزود حلوم األضاحي على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة
 ]1632[  

أن : أخربين بشري بن يسار: مسعت حيىي قال: حدثنا عبد الوهاب قال:  حدثنا حممد بن املثىن-  2819
  :سويد بن النعمان رضي اهللا عنه أخربه



 وسلم عام خيرب، حىت إذا كانوا بالصهباء، وهي من خيرب، وهي أدىن  أنه خرج مع النيب صلى اهللا عليه
خيرب فصلوا العصر، فدعا النيب صلى اهللا عليه وسلم باألطعمة، فلم يؤت النيب صلى اهللا عليه وسلم إال 

  .بسويق، فلكنا فأكلنا وشربنا، مث قام النيب صلى اهللا عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا
 ]206[  

حدثنا حامت بن إمساعيل، عن يزيد بن أيب عبيد، عن سلمة رضي اهللا : نا بشر بن مرحوم حدث- 2820
  :عنه قال

 خفت أزواد الناس وأملقوا، فأتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حنر إبلهم فأذن هلم، فلقيهم عمر 
يا رسول اهللا، : ما بقاؤكم بعد إبلكم، فدخل عمر على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: فأخربوه، فقال

فدعا ). ناد يف الناس يأتون بفضل أزوادهم: (ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أشهد أن : (وبرك عليه، مث دعاهم بأوعيتهم، فاحتثى حىت فرغوا، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).ال إله إال اهللا، وإين رسول اهللا
 ]2352[  

  .محل الزاد على الرقاب: ب با- 122 

أخربنا عبدة، عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن جابر رضي :  حدثنا صدقة بن الفضل-  2821
  :اهللا عنه قال

 خرجنا وحنن ثالمثائة حنمل زادنا على رقابنا، ففين زادنا، حىت كان الرجل منا يأكل يف كل يوم مترة، 
لقد وجدنا فقدها حني فقدناها، : تقع من الرجل؟ قاليا أبا عبد اهللا، وأين كانت التمرة : قال رجل

  .حىت أتينا البحر، فإذا حوت قد قذفه البحر، فأكلنا منه مثانية عشر يوما ما أحببنا
 ]2351[  

  .إرداف املرأة خلف أخيها:  باب- 123 

حدثنا ابن أيب : حدثنا عثمان بن األسود: حدثنا أبو عاصم:  حدثنا عمرو بن علي- 2822/2823
  :ليكة، عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالتم

اذهيب، ولريدفك عبد : ( يا رسول اهللا، يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة، ومل أزد على احلج؟ فقال هلا
فأمر عبد الرمحن أن يعمرها من التنعيم، فانتظرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأعلى مكة ). الرمحن

  .حىت جاءت
حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن عبد :  حدثين عبد اهللا-) 2823(



  :الرمحن بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما قال
  . أمرين النيب صلى اهللا عليه وسلم أن أردف عائشة، وأعمرها من التنعيم

 ]1692[  

  .االرتداف يف الغزو واحلج:  باب- 124 

حدثنا أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس رضي اهللا :  الوهابحدثنا عبد:  حدثنا قتيبة بن سعيد-  2824
  :عنه قال

  .احلج والعمرة:  كنت رديف أيب طلحة، وإم ليصرخون ما مجيعا
 ]1039[  

  .الردف على احلمار:  باب- 125 

حدثنا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة :  حدثنا قتيبة-  2825
  : عنهمابن زيد رضي اهللا

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركب على محار، على إكاف عليه قطيفة، وأردف أسامة وراءه
]4290 ،5339 ،5619 ،5854 ،5899[  

  :أخربين نافع، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه: قال يونس: حدثنا الليث:  حدثنا حيىي بن بكري- 2826
وم الفتح من أعلى مكة على راحلته، مردفا أسامة بن زيد،  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقبل ي

ومعه بالل، ومعه عثمان بن طلحة من احلجبة، حىت أناخ يف املسجد، فأمره أن يأيت مبفتاح البيت ففتح، 
ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه أسامة وبالل وعثمان، فمكث فيها ارا طويال، مث خرج، 

عبد اهللا بن عمر أول من دخل، فوجد بالال وراء الباب قائما، فسأله أين صلى فاستبق الناس، وكان 
فنسيت أن أسأله كم : قال عبد اهللا. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فأشار إىل املكان الذي صلى فيه

  .صلى من سجدة
 ]388[  

  .من أخذ بالركاب وحنوه:  باب- 126 

 أخربنا معمر، عن مهام، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه :أخربنا عبد الرزاق:  حدثين إسحاق- 2827
  :قال

كل سالمى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



يعدل بني االثنني صدقة، ويعني الرجل على دابته فيحمل عليها، أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة 
  ).خيطوها إىل الصالة صدقة، ومييط األذى عن الطريق صدقةالطيبة صدقة، وكل خطوة 

 ]2560[  

  .كراهية السفر باملصاحف إىل أرض العدو:  باب- 127 

. وكذلك يروى عن حممد بن بشر، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  . عليه وسلموتابعه ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا

  .وقد سافر النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يف أرض العدو، وهم يعلمون القرآن
  : حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما- 2828

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى أن يسافر بالقرآن إىل أرض العدو

  .تكبري عند احلربال:  باب- 128 

  :حدثنا سفيان، عن أيوب، عن حممد، عن أنس رضي اهللا عنه قال:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 2829
هذا حممد :  صبح النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرب، وقد خرجوا باملساحي على أعناقهم، فلما رأوه قالوا

اهللا أكرب، : ( عليه وسلم يديه وقالواخلميس، حممد واخلميس فلجؤوا إىل احلصن، فرفع النيب صلى اهللا
وأصبنا محرا فطبخناها، فنادى منادي النيب ). خربت خيرب، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين

  .إن اهللا ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر، فأكفئت القدور مبا فيها: صلى اهللا عليه وسلم
  .يه وسلم يديهرفع النيب صلى اهللا عل: تابعه علي، عن سفيان

 ]364[  

  .ما يكره من رفع الصوت يف التكبري:  باب- 129 

حدثنا سفيان، عن عاصم، عن أيب عثمان، عن أيب موسى :  حدثنا حممد بن يوسف- 2830
  :األشعري رضي اهللا عنه قال

قال النيب  كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد، هللنا وكربنا ارتفعت أصواتنا، ف
يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا، إنه معكم إنه : (صلى اهللا عليه وسلم

  ).مسيع قريب، تبارك امسه وتعاىل جده
]3968 ،6021 ،6046 ،6236 ،6952[  



  .التسبيح إذا هبط واديا:  باب- 130 

بن عبد الرمحن، عن سامل بن أيب اجلعد، حدثنا سفيان، عن حصني :  حدثنا حممد بن يوسف- 2831
  :عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال
  . كناإذا صعدنا كربنا، وإذا نزلنا سبحنا

]2832[  

  .التكبري إذا عال شرفا:  باب- 131 

حدثنا ابن أيب عدي، عن شعبة، عن حصني، عن سامل، عن جابر :  حدثنا حممد بن بشار- 2832
  :رضي اهللا عنه قال

  . كنا إذا صعدنا كربنا، وإذا تصوبنا سبحنا
 ]2831[  

حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة، عن صاحل ابن كيسان، عن سامل بن :  حدثنا عبد اهللا قال- 2833
  :عبد اهللا، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال

كلما :  يقول- قال الغزو  وال أعلمه إال-  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا قفل من احلج أو العمرة 
  ال: (أوىف على ثنية أو فدفد كرب ثالثا، مث قال

آيبون تائبون عابدون . إله إال اهللا، وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير
  ).صدق اهللا وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده. ساجدون لربنا حامدون

  .ال: إن شاء اهللا، قال: بد اهللاأمل يقل ع: فقلت له: قال صاحل
 ]1703[  

  .يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل يف اإلقامة:  باب- 132 

حدثنا إبراهيم أبو إمساعيل : حدثنا العوام: حدثنا يزيد بن هارون:  حدثنا مطر بن الفضل- 2834
  :السكسكي قال

صوم يف السفر، فقال له أبو  مسعت أبا بردة، واصطحب هو ويزيد بن أيب كبشة يف سفر، فكان يزيد ي
إذا مرض العبد، أو سافر، : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت أبا موسى مرارا يقول: بردة

  ).كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا



  .السري وحده:  باب- 133 

 اهللا رضي مسعت جابر بن عبد: حدثنا حممد بن املنكدر قال: حدثنا سفيان:  حدثنا احلميدي- 2835
  :اهللا عنهما يقول

 ندب النيب صلى اهللا عليه وسلم الناس يوم اخلندق، فانتدب الزبري، مث ندم فانتدب الزبري، مث ندم 
: قال سفيان). إن لكل نيب حواريا، وحواري الزبري: (فانتدب الزبري، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .احلواري الناصر
 ]2691[  

حدثين أيب، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، : حدثنا عاصم بن حممد قال: الوليد حدثنا أبو - 2836
  .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  حدثنا عاصم بن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر،: حدثنا أبو نعيم
  ).سار راكب بليل وحدهلو يعلم الناس ما يف الوحدة ما أعلم، ما : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .السرعة يف السري:  باب- 134

إين متعجل إىل املدينة، فمن أراد أن يتعجل معي : (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو محيد
  ).فليتعجل

 ]1411[  
  :أخربين أيب قال: حدثنا حيىي، عن هشام قال:  حدثنا حممد بن املثىن- 2837

 عن مسري النيب صلى -  وكان حيىي يقول، وأنا أمسع، فسقط عين -هما  سئل أسامة بن زيد رضي اهللا عن
  .والنص فوق العنق. فكان يسري العنق، فإذا وجد فجوة نص: اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع قال

 ]1583[  
أخربين زيد هو ابن أسلم، عن أبيه : أخربنا حممد بن جعفر قال:  حدثنا سعيد بن أيب مرمي-  2838

  :قال
 عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أيب عبيد شدة وجع،  كنت مع

إين : فأسرع السري، حىت إذا كان بعد غروب الشفق، مث نزل فصلى املغرب والعتمة جيمع بينهما، وقال
  .رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا جد به السري أخر املغرب، ومجع بينهما

 ]1041[  
أخربنا مالك، عن مسي موىل أيب بكر، عن أيب صاحل، عن أيب : حدثنا عبد اهللا بن يوسف -  2839



  :هريرة رضي اهللا عنه
السفر قطعة من العذاب، مينع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).فإذا قضى أحدكم مته فليعجل إىل أهله

 ]1710[  

  . على فرس فرآها تباعإذا محل:  باب- 135 

  :أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2840
 أن عمر بن اخلطاب محل على فرس يف سبيل اهللا، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول اهللا صلى 

  ).ال تبتعه، وال تعد يف صدقتك: (اهللا عليه وسلم فقال
 ]1418[  

مسعت عمر بن اخلطاب : حدثين مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال:  حدثنا إمساعيل- 2841
  :رضي اهللا عنه يقول

 محلت على فرس يف سبيل اهللا، فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه بائعه 
 بدرهم، فإن العائد يف هبته كالكلب ال تشتره وإن: (برخص، فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  ).يعود يف قيئه
 ]1419[  

  .اجلهاد بإذن األبوين:  باب- 136 

مسعت أبا العباس الشاعر، وكان ال : حدثنا حبيب بن أيب ثابت قال:  حدثنا آدم حدثنا شعبة-  2842
  :مسعت عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما يقول: يتهم يف حديثه، قال
: نعم، قال: قال). أحي والداك: (لنيب صلى اهللا عليه وسلم فاستأذنه يف اجلهاد، فقال جاء رجل إىل ا

  ).ففيهما فجاهد(
]5627[  

  .ما قيل يف اجلرس وحنوه يف أعناق اإلبل:  باب- 137 

أن أبا : أخربنا مالك، عن عبد اهللا بن أيب بكر، عن عباد بن متيم:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2843
  :ي رضي اهللا عنه أخربهبشري األنصار

والناس يف : حسبت أنه قال:  أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره، قال عبد اهللا



 أو -أن ال يبقني يف رقبة بعري قالدة من وتر : (مبيتهم، فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسوال
  ). إال قطعت- قالدة 

 فخرجت امرأته حاجة، وكان له عذر، هل يؤذن من اكتتب يف جيش:  باب- 138 

  .له

حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أيب معبد، عن ابن عباس رضي اهللا :  حدثنا قتيبة بن سعيد- 2844
  :عنهما

). ال خيلون رجل بامرأة، وال تسافرن امرأة وإال معها حمرم: ( أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
اذهب، : (هللا، اكتتبت يف غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأيت حاجة، قاليا رسول ا: فقام رجل فقال
  ).فحج مع امرأتك

 ]1763[  

  .اجلاسوس:  باب- 139 

  .التبحث: التجسس/. 1: املمتحنة/} ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء{: وقول اهللا تعاىل
أخربين : نه مرتني قالحدثنا عمرو بن دينار، مسعته م: حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 2845

  :مسعت عليا رضي اهللا عنه يقول: أخربين عبيد اهللا بن أيب رافع قال: حسن بن حممد قال
انطلقوا حىت تأتوا روضة : ( بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا والزبري واملقداد بن األسود، قال

 بنا خيلنا، حىت انتهينا إىل الروضة، فإذا فانطلقنا تعادى). خاخ، فإن ا ظعينة، ومعها كتاب فخذوه منها
ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقني : أخرجي الكتاب، فقالت: حنن بالظعينة، فقلنا

من حاطب بن أيب بلتعة : الثياب، فأجرجته من عقاصها، فأتينا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا فيه
ة، خيربهم ببعض أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا إىل أناس من املشركني من أهل مك

يا رسول اهللا ال تعجل علي، إين كنت أمرأ ملصقا يف : قال). يا حاطب ما هذا: (صلى اهللا عليه وسلم
قريش، ومل أكن من أنفسها، وكان من معك من املهاجرين هلم قرابات مبكة، حيمون ا أهليهم 

إذ فاتين ذلك من النسب فيهم، أن أختذ عندهم يدا حيمون ا قرابيت، وما فعلت كفرا وأمواهلم، فأحببت 
قال ). لقد صدقكم: (وال ارتدادا، وال رضا بالكفر بعد اإلسالم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 أن إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل اهللا: (يا رسول اهللا، دعين أضرب عنق هذا املنافق، قال: عمر
  .وأي إسناد هذا: قال سفيان). اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: يكون قد اطلع على أهل بدر فقال



]2915 ،3762 ،4025 ،4608 ،5904 ،6540[  

  .كسوة لألسارى:  باب- 140 

مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا : حدثنا ابن عيينة، عن عمرو:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 2846
  :عنهما قال

ا كان يوم بدر، أيت باألسارى، وأيت بالعباس، ومل يكن عليه ثوب، فنظر النيب صلى اهللا عليه وسلم له  مل
قميصا، فوجدوا قميص عبد اهللا بن أيب يقدر عليه، فكساه النيب صلى اهللا عليه وسلم إياه، فلذلك نزع 

د النيب صلى اهللا عليه وسلم كانت له عن: النيب صلى اهللا عليه وسلم قميصه الذي ألبسه، قال ابن عيينة
  .يد، فأحب أن يكافئه

 ]1211[  

  .فضل من أسلم على يديه رجل:  باب- 141 

حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن عبد القاري، :  حدثنا قتيبة بن سعيد-  2847
  :أخربين سهل رضي اهللا عنه، يعين ابن سعد، قال: عن أيب حازم قال
ألعطني الراية غدا رجال يفتح على يديه، حيب اهللا ورسوله : (ى اهللا عليه وسلم يوم خيرب قال النيب صل

: فقيل). أين علي: (أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجونه، فقال: فبات الناس ليلتهم). وحيبه اهللا ورسوله
حىت يكونوا أقاتلهم : يشتكي عينيه، فبصق يف عينيه ودعا له، فربأ كأن مل يكن به وجع، فأعطاه، فقال

انفذ على رسلك حىت ترتل بساحتهم، مث ادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم مبا جيب عليهم، : (مثلنا؟ فقال
  ).فواهللا ألن يهدي اهللا رجال بك، خري لك من أن يكون لك محر النعم

 ]2783[  

  .األسارى يف السالسل:  باب- 142 

عن حممد بن زياد، عن أيب هريرة رضي حدثنا شعبة، : حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- 2848
  اهللا عنه،

  ).عجب اهللا من قوم يدخلون اجلنة يف السالسل: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .فضل من أسلم من أهل الكتابني:  باب- 143 

مسعت : حدثنا صاحل بن حي أبو حسن قال: حدثنا سفيان بن عيينة:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 2849
  أنه مسع أباه،: حدثين أبو بردة: يقولالشعيب 



الرجل تكون له األمة، فيعلمها فيحسن : ثالثة يؤتون أجرهم مرتني: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
تعليمها، ويؤدا فيحسن أدا، مث يعتقها فيتزوجها فله أجران، ومؤمن أهل الكتاب، الذي كان مؤمنا، 

  ).م فله أجران، والعبد الذي يؤدي حق اهللا وينصح لسيدهمث آمن بالنيب صلى اهللا عليه وسل
  .وأعطيتكها بغري شيء وقد كان الرجل يرحل يف أهون منها إىل املدينة: مث قال الشعيب

 ]97[  

  .أهل الدار يبيتون، فيصاب الولدان والذراري:  باب- 144 

  .ليال/: 81: لنساءا/} بيت{. ليال/: 49: النمل/} لنبيتنه{. ليال/: 4: األعراف/} بياتا{
حدثنا الزهري، عن عبيد اهللا، عن ابن عباس، عن : حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 2850

  :الصعب بن جثامة رضي اهللا عنهم قال
 مر يب النيب صلى اهللا عليه وسلم باألبواء أو بودان، وسئل عن أهل الدار يبيتون من املشركني، فيصاب 

 صلى اهللا عليه - ال محى إال هللا تعاىل ولرسوله : (ومسعته يقول). هم منهم: (لمن نسائهم وذراريهم، قا
   ).-وسلم 

كان عمرو حيدثنا، عن ابن : حدثنا الصعب يف الذراري: وعن الزهري أنه مسع عبيد اهللا، عن ابن عباس
 عباس، عن أخربين عبيد اهللا، عن ابن: فسمعناه من الزهري قال. شهاب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).هم من آبائهم: (ومل يقل كما قال عمرو). هم منهم: (الصعب، قال
 ]2241[  

  .قتل الصبيان يف احلرب:  باب- 145

  :أن عبد اهللا رضي اهللا عنه أخربه: أخربنا الليث، عن نافع:  حدثنا أمحد بن يونس- 2851
أنكر رسول اهللا صلى اهللا عليه  أن امرأة وجدت يف بعض مغازي النيب صلى اهللا عليه وسلم مقتولة، ف

  .وسلم قتل النساء والصبيان
]2852[  

  .قتل النساء يف احلرب:  باب- 146 

حدثكم عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر : قلت أليب أسامة:  حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال- 2852
  :رضي اهللا عنهما قال

يه وسلم، فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه  وجدت امرأة مقتولة يف بعض مغازي رسول اهللا صلى اهللا عل



  .وسلم عن قتل النساء والصبيان
 ]2851[  

  .ال يعذب بعذاب اهللا:  باب- 147 

حدثنا الليث، عن بكري، عن سليمان بن يسار، عن أيب هريرة رضي :  حدثنا قتيبة بن سعيد- 2853
  :اهللا عنه أنه قال

مث قال ). إن وجدمت فالنا وفالنا فأحرقومها بالنار: (ال بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعث فق
إين أمرتكم أن حترقوا فالنا وفالنا، وإن النار ال : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أردنا اخلروج

  ).يعذب ا إال اهللا، فإن وجدمتومها فاقتلومها
 ]2795[  

  : عكرمةحدثنا سفيان، عن أيوب، عن:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 2854
لو كنت أنا مل أحرقهم، ألن النيب صلى اهللا :  أن عليا رضي اهللا عنه حرق قوما، فبلغ ابن عباس فقال

من بدل دينة : (ولقتلتهم، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم). ال تعذبوا بعذاب اهللا: (عليه وسلم قال
  ).فاقتلوه
]6524[  

  /.4: حممد/} فإما منا بعد وإما فداء{:  باب- 148 

  ].450. [ فيه حديث مثامة
 -يغلب يف األرض :  يعين-ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض {: وقوله عز وجل

  /.67: األنفال/اآلية . }تريدون عرض الدنيا

  .هل لألسري أن يقتل وخيدع الذين أسروه حىت ينجو من الكفرة:  باب- 149 

  ].2581. [ يه وسلمفيه املسور، عن النيب صلى اهللا عل

  .إذا حرق املشرك املسلم هل حيرق:  باب- 150 

حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس بن مالك رضي اهللا :  حدثنا معلى بن أسد-  2855
  :عنه

يا رسول اهللا :  أن رهطا من عكل، مثانية، قدموا على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فاجتووا املدينة، فقالوا
فانطلقوا فشربوا من أبواهلا وألباا، حىت صحوا ). ما أجد لكم إال أن تلحقوا بالذود: (رسال، قالابغنا 



  ومسنوا، وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، وكفروا بعد إسالمهم، فأتى الصريخ النيب
 صلى اهللا عليه وسلم، فبعث الطلب، فما ترجل النهار حىت أيت م، فقطه أيديهم وأرجلهم، مث أمر

  .مبسامري فأمحيت فكحلهم ا، وطرحهم باحلرة، يستسقون فما يسقون، حىت ماتوا
  .قتلوا وسرقوا وحاربوا اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وسعوا يف األرض فسادا: قال أبو قالبة

 ]231[  
حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب وأيب :  حدثنا حيىي بن بكري- 2856

  :أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال: مةسل
قرصت منلة نبيا من ألنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ).أن قرصتك منلة أحرقت أمة من األمم تسبح: فأوحى اهللا إليه
]3141[  

  .حرق الدور والنخيل:  باب- 151 

  :قال يل جرير: حدثين قيس بن أيب حازم قال: ن إمساعيل قالحدثنا حيىي، ع:  حدثنا مسدد- 2857
وكان بيتا يف خثعم يسمى كعبة ). أال ترحيين من ذي اخللصة: ( قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وكنت ال أثبت : فانطلقت يف مخسني ومائة فارس من أمحس، وكانوا أصحاب خيل، قال: اليمانية، قال
اللهم ثبته، واجعله هاديا : (دري حىت رأيت أثر أصابعه يف صدري وقالعلى اخليل، فضرب يف ص

فانطلق إليها فكسرها وحرقها، مث بعث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيربه، فقال رسول ). مهديا
فبارك يف خيل : قال. والذي بعثك باحلق، ما جئتك حىت تركتها كأا مجل أجوف، أو أجرب: جرير

  .مخس مراتأمحس ورجاهلا 
]2871 ،2911 ،3611 ،4097 - 4099 ،5739 ،5974[  

أخربنا سفيان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا :  حدثنا حممد بن كثري- 2858
  :عنهما قال

  . حرق النيب صلى اهللا عليه وسلم خنل بين النضري
 ]2201[  

  .قتل النائم املشرك:  باب- 152 

حدثين أيب، عن : حدثنا حيىي بن زكرياء بن أيب زائدة قال: لي بن مسلم حدثنا ع- 2859/2860
  :أيب إسحاق، عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما قال



 بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رهطا من األنصار إىل أيب رافع ليقتلوه، فانطلق رجل منهم فدخل 
باب احلصن، مث إم فقدوا محارا هلم، وأغلقوا : فدخلت يف مربط دواب هلم، قال: حصنهم، قال

فخرجوا يطلبونه، فخرجت فيمن خرج، أريهم أنين أطلبه معهم، فوجدوا احلمار فدخلوا ودخلت، 
وأغلقوا باب احلصن ليال، فوضعوا املفاتيح يف كوة حيث أراها، فلما ناموا أخذت املفاتيح، ففتحت باب 

بين، فتعمدت الصوت فضربته فصاح، فخرجت مث يا أبا رافع، فأجا: احلصن، مث دخلت عليه فقلت
ما : ما لك ألمك الويل، قلت: يا أبا رافع، وغريت صويت، فقال: جئت، مث رجعت كأين مغيث، فقلت

فوضعت سيفي يف بطنه، مث حتاملت عليه حىت قرع : ال أدري من دخل علي فضربين، قال: شأنك؟ قال
زل منه فوقعت، فوثئت رجلي، فخرجت إىل أصحايب العظم، مث خرجت وأنا دهش، فأتيت سلما هلم ألن

: ما أنا ببارح حىت أمسع الناعية، فما برحت حىت مسعت نعايا أيب رافع تاجر أهل احلجاز، قال: فقلت
  .فقمت وما يب قلبة، حىت أتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربناه

 حيىي بن أيب زائدة، عن أبيه، عن أيب حدثنا: حدثنا حيىي بن آدم:  حدثين عبد اهللا بن حممد- ) 2860 (
  :إسحاق، عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما قال

 بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رهطا من األنصار إىل أيب رافع فدخل عليه عبد اهللا بن عتيك بيته 
  .ليال، فقتله وهو نائم

]3812 - 3814[  

  .ال متنوا لقاء العدو:  باب- 153 

حدثنا أبو إسحاق : حدثنا عاصم بن يوسف الريبوعي:  حدثنا يوسف بن موسى- 2861/2862
: حدثين سامل أبو النضر، موىل عمر بن عبيد اهللا كنت كاتبا له، قال: الفزاري، عن موسى بن عقبة قال

  :كتب إليه عبد اهللا بن أيب أوىف، حني خرج إىل احلرورية، فقرأته فإذا فيه
 وسلم يف بعض أيامه اليت لقي فيها العدو، انتظر حىت مالت الشمس، مث قام  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه

أيها الناس، ال متنوا لقاء العدو، وسلوا اهللا العافية، فإذا لقيتوهم فاصربوا، واعلموا أن : (يف الناس فقال
 اللهم مرتل الكتاب، وجمري السحاب، وهازم األحزاب، اهزمهم: مث قال. اجلنة حتت ظالل السيوف

  ).وانصرنا عليهم
كنت كاتبا لعمر بن عبيد اهللا، فأتاه كتاب : حدثين سامل أبو النضر:  وقال موسى بن عقبة-) 2862(

  :عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنهما
  ).ال متنوا لقاء العدو: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال



 ]2663[  
الرمحن، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة حدثنا املغرية بن عبد :  وقال أبو عامر-  2863

  رضي اهللا عنه،
  ).ال متنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصربوا: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .احلرب خدعة:  باب- 154 

أخربنا معمر، عن مهام، عن أيب : حدثنا عبد الرزاق:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 2864/2865
  ي اهللا عنه،هريرة رض

هلك كسرى، مث ال يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن مث ال : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزمها يف سبيل اهللا

  .ومسى احلرب خدعة
أخربنا معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة : أخربنا عبد اهللا:  حدثنا أبو بكر بن أصرم-) 2865 (
  :ضي اهللا عنه قالر

  . مسى النيب صلى اهللا عليه وسلم احلرب خدعة
]2952 ،3422 ،6255[  

مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا : أخربنا ابن عيينة، عن عمرو:  حدثنا صدقة بن الفضل-  2866
  :عنهما قال

  ).احلرب خدعة: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .الكذب يف احلرب:  باب- 155 

حدثنا سفيان، عن عمرو، بن دينار، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا : ثنا قتيبة بن سعيد حد-  2867
  :عنهما

قال حممد بن ). من لكعب بن األشرف، فإنه آذى اهللا ورسوله: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
نيب صلى اهللا عليه  يعين ال-إن هذا : فقال: فأتاه: قال). نعم: (أحتب أن أقتله يا رسول اهللا؟ قال: سلمة
فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه، حىت : وأيضا، واهللا لتملنه، قال:  قد عنانا وسألنا الصدقة، قال-وسلم 

  .فلم يزل يكلمه حىت استمكن منه فقتله: ننظر إىل ما يصري أمره، قال
 ]2375[  



  .الفتك بأهل احلرب:  باب- 156 

يان، عن عمرو، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه حدثنا سف:  حدثين عبد اهللا بن حممد-  2868
فأذن : قال). نعم: (أحتب أن أقتله؟ قال: حممد ابن مسلمة: فقال). من لكعب بن األشرف: (وسلم قال

  ).قد فعلت: (يل فأقول، قال
 ]2375[  

  .ما جيوز من االحتيال واحلذر، مع من ختشى معرته:  باب- 157 

  
ل، عن ابن شهاب، عن سامل بن عبد اهللا، عن عبد اهللا بن عمر حدثين عقي:  قال الليث- 2869

  :رضي اهللا عنهما أنه قال
 انطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه أيب بن كعب، قبل ابن صياد، فحدث به يف خنل، فلما دخل 

 فيها عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النخل، طفق يتقي جبذوع النخل، وابن صياد يف قطيفة له
يا صاف هذا حممد، فوثب ابن : رمرمة، فرأت أم ابن صياد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت

  ).لو تركته بني: (صياد، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ]1289[  

  .الرجز يف احلرب ورفع الصوت يف حفر اخلندق:  باب- 158 

  ]3586، 2679. [ فيه سهل وأنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]3960. [ وفيه يزيد عن سلمة

  :حدثنا أبو إسحاق، عن الرباء رضي اهللا عنه قال: حدثنا أبو األحوص:  حدثنا مسدد- 2870
 رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم اخلندق، وهو ينقل التراب حىت وارى التراب شعر صدره، وكان 

  :احةرجال كثري الشعر، وهو يرجتز برجز عبد اهللا بن رو
  وال تصدقنا وال صلينا* اللهم لوال أنت ما اهتدينا 

  وثبت أقدامنا إن القينا* فأنزلن سكينة علينا 
  إن أرادوا فتنة أبينا* إن االعدا قد بغوا علينا 

  .يرفع ا صوته
 ]2681[  



  .من ال يثبت على اخليل:  باب- 159 

، عن إمساعيل، عن قيس، عن جرير حدثنا ابن إدريس:  حدثين حممد بن عبد اهللا بن منري- 2871
  :رضي اهللا عنه قال

ولقد شكوت إليه أين .  ما حجبين النيب صلى اهللا عليه وسلم منذ أسلمت، وال رآين إال تبسم يف وجهي
  ).اللهم ثبته، واجعله هاديا ومهديا: (ال أثبت على اخليل، فضرب بيده يف صدري وقال

 ]2857[  

احلصري، وغسل املرأة عن أبيها الدم عن وجهه، دواء اجلرح بإحراق :  باب- 160 

  .ومحل املاء يف الترس

سألوا سهل بن سعد : حدثنا أبو حازم قال: حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 2872
  :الساعدي رضي اهللا عنه

ما بقي من الناس أحد أعلم به مين، كان :  بأي شيء دووي جرح النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال
 تغسل الدم عن وجهه، وأخذ حصري فأحرق، مث حشي به - يعين فاطمة -ء باملاء يف ترسه، وكانت جيي

  .جرح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ]240[  

  .ما يكره من التنازع واالختالف يف احلرب، وعقوبة من عصى إمامه:  باب- 161 

  /.46: لاألنفا/} وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم{: وقال اهللا تعاىل
  .الريح احلرب: قال قتادة
  : حدثنا حيىي، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن سعيد بن أيب بردة، عن أبيه، عن جده- 2873

يسرا وال تعسرا، وبشرا وال : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إىل اليمن، قال
  ).تنفرا، وتطاوعا وال ختتلفا

]4086 - 4088 ،5773 ،6751[  
مسعت الرباء بن عازب رضي : حدثنا أبو إسحاق قال: حدثنا زهري:  حدثنا عمرو بن خالد-  2874

  :اهللا عنهما حيدث قال
 عبد اهللا بن جبري - وكانوا مخسني رجال - جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم على الرجالة يوم أحد 

 إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم إن رأيتمونا ختطفنا الطري فال تربحوا مكانكم هذا حىت أرسل: (فقال



فأنا واهللا رأيت النساء يشتددن، قد بدت : فهزموهم، قال). وأوطأناهم، فال تربحوا حىت أرسل إليكم
الغنيمة أي قوم الغنيمة، ظهر : فقال أصحاب عبد اهللا بن جبري. خالخلهن وأسوقهن، رافعات ثيان

أنسيتم ما قال لكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ : أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد اهللا ابن جبري
واهللا لنأتني الناس فلنصينب من الغنيمة، فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمني، فذاك إذ : قالوا

يدعوهم الرسول يف أخراهم، فلم يبق مع النيب صلى اهللا عليه وسلم غري اثين عشر رجال، فأصابوا منا 
ى اهللا عليه وسلم وأصحابه أصاب من املشركني يوم بدر أربعني ومائة، سبعني سبعني، وكان النيب صل
أيف القوم حممد، ثالث مرات، فنهاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم : فقال أبو سفيان. أسريا وسبعني قتيال
رات، أيف القوم ابن اخلطاب، ثالث م: أيف القوم ابن أيب قحافة، ثالث مرات، مث قال: أن جييبوه، مث قال

كذبت واهللا يا عدو اهللا، إن : أما هؤالء فقد قتلوا، فما ملك عمر نفسه، فقال: مث رجع إىل أصحابه فقال
يوم بيوم بدر، واحلرب سجال، إنكم : قال. الذين عددت أحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسؤوك

، قال النيب صلى اهللا اعل هبل، اعل هبل: ستجدون يف القوم مثلة، مل آمر ا ومل تسؤين، مث أخذ يرجتز
إن لنا : قال). اهللا أعلى وأجل: قولوا: (يا رسول اهللا ما نقول؟ قال: قالوا). أال جتيبونه: (عليه وسلم

يا رسول اهللا ما نقول؟ : قالوا: قال). أال جتيبونه: (العزى وال عزى لكم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).قولوا اهللا موالنا وال موىل لكم: (قال
]3764 ،3817 ،3840 ،4285[  

  .إذا فزعوا بالليل:  باب- 162 

  :حدثنا محاد، عن ثابت، عن أنس رضي اهللا عنه قال:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 2875
وقد فزع أهل :  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، قال

 النيب صلى اهللا عليه وسلم على فرس أليب طلحة عري، وهو متلقد فتلقاهم: املدينة ليلة، مسعوا صوتا، قال
  .يعين الفرس). وجدته حبرا: (مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم). مل تراعوا مل تراعوا: (سيفه، فقال

 ]2484[  

  .يا صباحاه، حىت يسمع الناس: من رأى العدو فنادى بأعلى صوته:  باب- 163 

  :أخربنا يزيد بن أيب عبيد، عن سلمة أنه أخربه قال:  إبراهيم حدثنا املكي بن- 2876
 خرجت من املدينة ذاهبا حنو الغابة، حىت إذا كنت بثنية الغابة لقيين غالم لعبد الرمحن بن عوف، قلت 

غطفان وفزارة، : من أخذها؟ قال: أخذت لقاح النيب صلى اهللا عليه وسلم، قلت: وحيك ما بك؟ قال
يا صباحاه يا صباحاه، مث اندفعت حىت ألقاهم وقد :  أمسعت ما بني البتيهافصرخت ثالث صرخات



  :أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول
  .واليوم يوم الرضع* أنا ابن األكوع 

يا رسول : فاستنقذا منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت ا أسوقها، فلقيين النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلت
: يا ابن األكوع: (عجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث يف أثرهم، فقالاهللا، إن القوم عطاش، وإين أ

  ).ملكت فأسجح، إن القوم يقرون يف قومهم
]3958[  

  .خذها وأنا ابن فالن: من قال:  باب- 164 

  .خذها وأنا ابن األكوع: وقال سلمة
 ]2876[  

  : رضي اهللا عنه فقالسأل رجل الرباء:  حدثنا عبيد اهللا، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق قال- 2877
أما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يول يومئذ، :  يا أبا عمارة، أوليتم يوم حنني؟ قال الرباء، وأنا أمسع

أنا النيب ال : (كان أبو سفيان بن احلارث آخذا بعنان بغلته، فلما غشيه املشركون نزل، فجعل يقول
  .لناس يومئذ أشد منهفما رئي من ا: قال). كذب، أنا ابن عبد املطلب

 ]2709[  

  .إذا نزل العدو على حكم رجل:  باب- 165 

حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أيب أمامة، هو ابن سهل :  حدثنا سليمان بن حرب- 2878
  :بن حنيف، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال

 صلى اهللا عليه وسلم، وكان قريبا  ملا نزلت بنو قريظة على حكم سعد، هو ابن معاذ، بعث رسول اهللا
فجاء فجلس ). قوموا إىل سيدكم: (منه، فجاء على محار، فلما دنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فإين أحكم أن تقتل : قال). إن هؤالء نزلوا على حكمتك: (إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال له
  ).كمت فيهم حبكم امللكلقد ح: (املقاتلة، وأن تسىب الذرية، قال

]3593 ،3895 ،5907[  

  قتل األسري، وقتل الصرب:  باب- 166 

  :حدثين مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه:  حدثنا إمساعيل قال- 2878
إن :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه املغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال



  ).اقتلوه: (متعلق بأستار الكعبة، فقالابن خطل 
 ]1749[  

  .هل يستأسر الرجل ومن مل يستأسر، ومن ركع ركعتني عند القتل:  باب- 167 

أخربين عمرو بن أيب سفيان بن أسيد بن : أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 2880
  :أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال: ريرةجارية الثقفي، وهو حليف لبين زهرة، وكان من أصحاب أيب ه

 بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشرة رهط سرية عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت األنصاري 
جد عاصم بن عمر، فانطلقوا حىت إذا كانوا باهلداة، وهو بني عسفان ومكة، ذكروا حلي من هذيل، 

 رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم حىت وجدوا مأكلهم مترا يقال هلم بنو حليان، فنفروا هلم قريبا من مائيت
هذا متر يثرب فاقتصوا آثارهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه جلؤوا إىل فدفد : تزودوه من املدينة، فقالوا

قال . انزلوا وأعطونا بأيديكم، ولكم العهد وامليثاق، وال نقتل منكم أحدا: وأحاط م القوم، فقالوا هلم
أما أنا فواهللا ال أنزل اليوم يف ذمة كافر، اللهم أخرب عنا نبيك، فرموهم :  أمري السريةعاصم بن ثابت

بالنبل فقتلوا عاصما يف سبعة، فرتل إليهم ثالثة رهط بالعهد وامليثاق، منهم خبيب األنصاري وابن دثنة 
 هذا أول الغدر، :ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث

واهللا ال أصحبكم، إن يف هؤالء ألسوة، يريد القتلى، فجرروه وعاجلوه على أن يصحبهم فأىب فقتلوه، 
فانطلقوا خببيب وابن دثنة حىت باعومها مبكة بعد وقعة بدر، فابتاع خبيبا بنو احلارث بن عامر بن نوفل 

، فلبث خبيب عندهم أسريا، فأخربين ابن عبد مناف، وكان خبيب هو قتل احلارث بن عامر يوم بدر
أم حني اجتمعوا استعار منها موسى يستحد ا فأعارته، : أن بنت احلارث أخربته: عبيد اهللا بن عياض

فوجدته جملسه على فخذه واملوسى بيده، ففزعت فزعة عرفها : فأخذ ابنا يل وأنا غافلة حني أتاه، قالت
واهللا ما رأيت أسريا قط خريا من . ما كنت ألفعل ذلكختشني أن أقتله؟ : خبيب يف وجهي، فقال

خبيب، واهللا لقد وجدته يويوما يأكل من قطف عنب يف يده، وإنه ملوثق يف احلديد، وما مبكة من مثر، 
: إنه لرزق من اهللا رزقه خبيبا، فلما خرجوا من احلرم ليقتلوه يف احلل، قال هلم خبيب: وكانت تقول

لوال أن تظنوا أن ما يب جزع لطولتها، اللهم : وه فركع ركعتني، مث قالذروين أركع ركعتني، فترك
  :أحصهم عددا

  على أي شق كان هللا مصرعي* ولست أبايل حني أقتل مسلما 
  يبارك على أوصال شلو ممزع* وذلك يف ذات اإلله وإن يشأ 

ب اهللا لعاصم بن فقتله ابن احلارث، فكان خبيب هو سن الركعتني لكل امرئ مسلم قتل صربا، فاستجا



وبعث ناس من كفار . ثابت يوم أصيب، فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه خربهم وما أصيبوا
قريش إىل عاصم حني حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجال من عظمائهم يوم 

 على أن يقطعوا من حلمه بدر، فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسوهلم، فلم يقدروا
  .شيئا
]3767 ،3858 ،6967[  

  .فكاك األسري:  باب- 168

  .فيه عن أيب موسى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا جرير، عن منصور، عن أيب وائل، عن أيب موسى رضي اهللا :  حدثنا قتيبة بن سعيد-  2881
  :عنه قال

  ).األسري، وأطعموا اجلائع، وعودوا املريض: ين، يعينفكوا العا: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
]4879 ،5058 ،5325 ،6752[  

أن عامرا حدثهم، عن أيب جحيفة : حدثنا مطرف: حدثنا زهري:  حدثنا أمحد بن يونس- 2882
  :رضي اهللا عنه قال

حلبة وبرأ والذي فلق ا: هل عندكم شيء من الوحي إال ما يف كتاب اهللا؟ قال:  قلت لعلي رضي اهللا عنه
وما يف الصحيفة : قلت. النسمة، ما أعلمه إال فهما يعطيه اهللا رجال يف القرآن، وما يف هذه الصحيفة

  .العقل، وفكاك األسري، وأن ال يقتل مسلم بكافر: قال
 ]111[  

  .فداء املشركني:  باب- 169 

ن موسى بن عقبة، عن حدثنا إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة، ع:  حدثنا إمساعيل بن أيب أويس-  2883
  :حدثين أنس بن مالك رضي اهللا عنه: ابن شهاب قال

يا رسول اهللا، ائذن فلنترك ابن :  أن رجاال من األنصار استأذنوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا
  ).ال تدعون منها درمها: (فقال. أختنا عباس فدائه

 ]2400[  
  :صهيب، عن أنس قال وقال إبراهيم، عن عبد العزيز بن - 2884

يا رسول اهللا، أعطين، فإين فاديت :  أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم مبال من البحرين، فجاءه العباس فقال
  .فأعطاه يف ثوبه). خذ: (نفسي وفاديت عقيال، فقال



 ]411[  
، أخربنا معمر، عن الزهري، عن حممد بن جبري، عن أبيه: حدثنا عبد الرزاق:  حدثين حممود- 2885

  :وكان جاء يف أسارى بدر، قال
  . مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف املغرب بالطور

 ]731[  

  .احلريب إذا دخل دار اإلسالم بغري أمان:  باب- 170 

  :حدثنا أبو العميس، عن إياس بن سلمة بن األكوع، عن أبيه قال:  حدثنا أبو نعيم- 2886
من املشركني وهو يف سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث مث انفتل،  أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم عني 

  .فقتله فنفله سلبه). اطلبوه واقتلوه: (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .يقاتل عن أهل الذمة وال يسترقون:  باب- 171 

حدثنا أبو عوانة، عن حصني، عن عمرو بن ميمون، عن عمر :  حدثنا موسى بن إمساعيل- 2887
  : عنه قالرضي اهللا

 وأوصيه بذمة اهللا وذمة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، أن يوىف هلم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وال 
  .يكلفوا إال طاقتهم

 ]1328[  

  .جوائز الوفد:  باب- 172 

  .هل يستشفع إىل أهل الذمة ومعاملتهم
ن جبري، عن ابن عباس حدثنا ابن عيينة، عن سليمان األحول، عن سعيد اب:  حدثنا قبيصة- 2888

  :يوم اخلميس وما يوم اخلميس، مث بكى حىت خضب دمعه احلصباء، فقال: أنه قال: رضي اهللا عنهما
ائتوين بكتاب أكتب لكم كتابا لن : ( اشتد برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجعه يوم اخلميس، فقال

هجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ : افتنازعوا، وال ينبغي عند نيب تنازع، فقالو). تضلوا بعده أبدا
أخرجوا املشركني من : (وأوصى عند موته بثالث). دعوين، فالذي أنا فيه خري مما تدعونين إليه: (قال

  .ونسيت الثالثة). جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم
مكة واملدينة واليمامة : فقالسألت املغرية بن عبد الرمحن، عن جزيرة العرب، : وقال يعقوب بن حممد

  .والعرج أول امة: وقال يعقوب. واليمن



 ]114[  

  .التجمل للوفود:  باب- 173

أن : حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سامل بن عبد اهللا:  حدثنا حيىي بن بكري- 2889
  :ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

يا رسول اهللا، :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال وجد عمر حلى إستربق تباع يف السوق، فأتى ا
إمنا هذه لباس من ال : (ابتع هذه احللة، فتجمل ا للعيد وللوفود، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فلبث ما شاء اهللا، مث أرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم إليه ). إمنا يلبس هذه من ال خالق له: خالق له، أو
يا رسول اهللا، قلت إمنا : ، فأقبل ا عمر حىت أتى ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالجببة ديباج

تبيعها، أو : (هذه لباس من ال خالق له، أو إمنا يلبس هذه من ال خالق له، مث أرسلت إيل ذه؟ فقال
  ).تصيب ا بعض حاجتك

 ]846[  
  . كيف يعرض اإلسالم على الصيب-  174 

أخربين سامل : أخربنا معمر، عن الزهري: حدثنا هشام: دثنا عبد اهللا بن حممد ح- 2890/2891
  :بن عبد اهللا، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه أخربه

 أن عمر انطلق يف رهط من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم مع النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل ابن 
 مغالة، وقد قارب يزمئذ ابن صياد حيتلم، فلم يشعر صياد، حىت وجدوه يلعب مع الغلمان، عند أطم بين

أتشهد أين رسول : (حىت ضرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ظهره بيده، مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
: أشهد أنك رسول األميني، فقال ابن صياد للنيب صلى اهللا عليه وسلم: فنظر إليه ابن صياد، فقال). اهللا

قال النيب صلى اهللا عليه ) آمنت باهللا ورسوله: (؟ قال له النيب صلى اهللا عليه وسلمأتشهد أين رسول اهللا
خلط عليك : (يأتيين صادق وكاذب، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن صياد). ماذا ترى: (وسلم
ال النيب هو الدخ، ق: قال ابن صياد). إين قد خبأت لك خبيئا: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم). األمر

يا رسول اهللا، ائذن يل فيه أضرب عنقه، قال : قال عمر). اخسأ، فلن تعدو قدرك: (صلى اهللا عليه وسلم
  ).إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن مل يكنه فال خري لك يف قتله: (النيب صلى اهللا عليه وسلم

  : قال ابن عمر-) 2891 (
يان النخل، الذي فيه ابن صياد، حىت إذا دخل  انطلق النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بن كعب، يأت

النخل، طفق النيب صلى اهللا عليه وسلم يتقي جبذوع النخل، وهو خيتل ابن صياد أن يسمع من ابن صياد 



شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه يف قطيفة له فيها زمرة، فرأت أم ابن صياد النيب صلى 
أي صاف، وهو امسه، فثار ابن صياد، فقال : ع النخل، فقالت البن صياداهللا عليه وسلم وهو يتقي جبذو
  ).لو تركته بني: (النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ]1289[  
  :قال ابن عمر:  وقال سامل- 2892

إين : ( مث قام النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الناس، فأثىن على اهللا مبا هو أهله، مث ذكر الدجال، فقال
من نيب إال قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قوال مل يقله نيب أنذركموه، وما 

  ).تعلمون أنه أعور، وأن اهللا ليس بأعور: لقومه
 ]3159[  

  ).أسلموا تسلموا: (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لليهود:  باب- 175 

  .قاله املقربي عن أيب هريرة
 ]2996[  

أخربنا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسني، عن : أخربنا عبد الرزاق:  حدثنا حممود-  2893
  :عمرو بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد قال

حنن نازلون : (مث قال). وهل ترك لنا عقيل مرتال: (يا رسول اهللا، أين ترتل غدا؟ يف حجته، قال:  قلت
لك أن بين كنانة حالفت قريشا على وذ). غدا خبيف بين كنانة احملصب، حيث قامست قريش على الكفر

  .الوادي: واخليف: قال الزهري. أن ال يبايعوهم وال يؤووهم: بين هاشم
 ]1511[  

  :حدثين مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه:  حدثنا إمساعيل قال- 2894
يا هين اضمم :  أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه استعمل موىل له يدعى هنيا على احلمى، فقال

حك عن املسلمني، واتق دعوة املظلوم، فإن دعوة املظلوم مستجابة، وأدخل رب الصرمية، ورب جنا
الغنيمة، وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان، فإما إن لك ماشيتهما يرجعا إىل خنل وزرع، وإن رب 

ركهم أنا ال أبا لك، يا أمري املؤمنني؟ أفتا: إن لك ماشيتهما، يأتين ببنيه فيقول: الصرمية، ورب الغنيمة
فاملاء والكأل أيسر علي من الذهب والورق، وامي اهللا إم لريون أين قد ظلمتهم، إا لبالدهم فقاتلوا 
عليها يف اجلاهلية، وأسلموا عليها يف اإلسالم، والذي نفسي بيده لوال املال الذي أمحل عليه يف سبيل اهللا، 

  .ما محيت عليهم من بالدهم شربا



  .كتابة اإلمام للناس: ب با- 177

حدثنا سفيان، عن األعمش، عن أيب وائل، عن حذيفة رضي اهللا :  حدثنا حممد بن يوسف- 2895
  :عنه قال

فكتبنا له ألفا ومخسمائة ). اكتبوا يل من تلفظ باإلسالم من الناس: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .بتلينا، حىت إن الرجل ليصلي وحده وهو خائفرجل، فقلنا خناف وحنن ألف ومخسمائة، فلقد رأيتنا ا

ما بني ستمائة إىل : فوجدناهم مخسمائة، قال أبو معاوية: حدثنا عبدان، عن أيب محزة، عن األعمش
  .سبعمائة
حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أيب معبد، عن ابن :  حدثنا أبو نعيم-  2896

  :عباس رضي اهللا عنهما قال
يا رسول اهللا، إين كتبت يف غزوة كذا وكذا، وامرأيت :  رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال جاء

  ).ارجع، فحج مع امرأتك: (حاجة، قال
 ]1763[  

  .إن اهللا يؤيد الدين بالرجل الفاجر:  باب- 178 

نا عبد حدث: وحدثين حممود بن غيالن). ح(أخربنا شعيب، عن الزهري :  حدثنا أبو اليمان- 2897
  :أخربنا معمر، عن الزهري، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: الرزاق

). هذا من أهل النار: ( شهدنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب، فقال لرجل ممن يدعي اإلسالم
قلت إنه من أهل يا رسول اهللا، الذي : فلما حضر القتال قاتل الرجل قتاال شديدا فأصبته جراحة، فقيل

فكاد : قال). إىل النار: (النار، فإنه قد قاتل اليوم قتاال شديدا وقد مات، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إنه مل ميت، ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من : بعض النار أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل
اهللا أكرب، أشهد أين : (لى اهللا عليه وسلم بذلك فقالالليل مل يصرب على اجلراح فقتل نفسه، فأخرب النيب ص

إنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة، وإن اهللا ليؤيد هذا : (مث أمر بالال فنادى بالناس). عبد اهللا ورسوله
  ).الدين بالرجل الفاجر

]3967 ،6232[  

  .من تأمر يف احلرب من غري إمرة إذا خاف العدو:  باب- 179 

حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن محيد ابن هالل، عن أنس بن : ب بن إبراهيم حدثنا يعقو- 2898



  :مالك رضي اهللا عنه قال
أخذ الراية زيد فأصيب، مث أخذها جعفر فأصيب، مث : ( خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

ما يسرين، أو أخذها عبد اهللا بن رواحة فأصيب، مث أخذها خالد بن الوليد عن غري إمرة ففتح عليه، و
  .وإن عينيه لتذرفان: وقال). ما يسرهم، أم عندنا: قال
 ]1189.[  

  .العون باملدد:  باب- 180 

حدثنا ابن أيب عدي وسهل بن يوسف، عن سعيد، عن قتادة، عن :  حدثنا حممد بن بشار- 2899
  :أنس رضي اهللا عنه

حليان، فزعموا أم قد أسلموا، واستمدوه  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو 
كنا نسميهم القراء، : على قومهم، فأمدهم النيب صلى اهللا عليه وسلم بسبعني من األنصار، قال أنس

حيطبون بالنهار ويصلون بالليل، فانطلقوا م، حىت بلغوا بئر معونة غدروا م وقتلوهم، فقنت شهرا 
  .يدعو على رعل وذكوان وبين حليان

أال بلغوا عنا قومنا، بأنا قد لقينا ربنا، فرضي عنا : أم قرؤوا م قرآنا: وحدثنا أنس: ل قتادةقا
  .مث رفع ذلك بعد. وأرضانا

 ]2647[  

  .من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثالثا:  باب- 181 

ر لنا ذك: حدثنا سعيد، عن قتادة قال: حدثنا روح بن عبادة:  حدثنا حممد بن عبد الرحيم- 2900
  أنس بن مالك، عن أيب طلحة رضي اهللا عنهما،

  .أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثالث ليال:  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن أيب طلحة، عن النيب صلى اهللا عليه : تابعه معاذ، وعبد األعلى

  .وسلم
]3757[  

  .يف غزوه وسفرهمن قسم الغنيمة :  باب- 182 

كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم بذي احلليفة، فأصبنا غنما وإبال، فعدل عشرة من الغنم : وقال رافع
  .ببعري



 ]2356[  
  :أن أنسا أخربه قال: حدثنا مهام، عن قتادة:  حدثنا هدبة بن خالد- 2901

  . اعتمر النيب صلى اهللا عليه وسلم من اجلعرانة، حيث قسم غنائم حنني
 ]1687[  

  .إذا غنم املشركون مال املسلم مث وجده املسلم:  باب- 183 

  :حدثنا عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال:  قال ابن منري-  2902/2904
.  ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه املسلمون فرد عليه يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

الروم، فظهر عليهم املسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النيب صلى اهللا عليه وأبق عبد له فلحق ب
  .وسلم
  :أخربين نافع: حدثنا حيىي، عن عبيد اهللا قال:  حدثنا حممد بن بشار-) 2903 (

 أن عبدا البن عمر أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد اهللا، وأن فرسا البن عمر 
  .فلحق بالروم، فظهر عليه فردوه على عبد اهللاعار 

  .عار مشتق من العري، وهو محار وحش، أي هرب: قال أبو عبد اهللا
حدثنا زهري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي :  حدثنا أمحد بن يونس-) 2904(

  :اهللا عنهما
 بن الوليد بعثه أبو بكر، فأخذه  أنه كان على فرس يوم لقي املسلمون، وأمري املسلمني يومئذ خالد

  .العدو، فلما هزم العدو رد خالد فرسه

  .من تكلم بالفارسية والرطانة:  باب- 184 

} وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه{/. 22: الروم/} واختالف ألسنتكم وألوانكم{: وقوله تعاىل
  /.4: إبراهيم/

أخربنا سعيد بن : نا حنظلة بن أيب سفيانأخرب: حدثنا أبو عاصم:  حدثنا عمرو بن علي- 2905
  :مسعت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال: ميناء قال
يا رسول اهللا، ذحبنا يمة لنا، وطحنت صاعا من شعري، فتعال أنت ونفر، فصاح النيب صلى اهللا :  قلت

  ).يا أهل اخلندق، إن جابرا قد صنع سورا، فحي هال بكم: (عليه وسلم فقال
]3875 ،3876[  

أخربنا عبد اهللا، عن خالد بن سعيد، عن أبيه، عن أم خالد بنت :  حدثنا حبان بن موسى- 2906



  :خالد بن سعيد قالت
 أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أيب وعلي وقميص أصفر، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فذهبت ألعب خبامت النبوة، فزبرين أيب، : وهي باحلبشية حسنة، قالت: قال عبد اهللا). سنه سنه: (وسلم
أبلي وأخلقي، مث : (مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم). دعها: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فبقيت حىت ذكر: قال عبد اهللا). أبلي وأخلقي، مث أبلي وأخلقي

]3661 ،5485 ،5507 ،5647[  
حدثنا شعبة، عن حممد بن زياد، عن أيب هريرة رضي : حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- 2907
  :اهللا عنه

:  أن احلسن بن علي أخذ مترة من متر الصدقة، فجعلها يف فيه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم بالفارسية
  ).كخ كخ، أما تعرف أنا ال نأكل الصدقة(
 ]1414[  

  .الغلول:  باب- 185 

  /.161: آل عمران/} ومن يغلل يأت مبا غل{: وقول اهللا تعاىل
حدثين أبو هريرة : حدثين أبو زرعة قال: حدثنا حيىي، عن أيب حيان قال:  حدثنا مسدد- 2908

  :رضي اهللا عنه قال
ال ألفني أحدكم يوم القيامة : ( قام فينا النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال

ال أملك لك من : يا رسول اهللا أغثين، فأقول: هلا مححمة، يقولعلى رقبته شاة هلا ثغاء، على رقبته فرس 
ال أملك لك شيئا قد : يا رسول اهللا أغثين، فأقول: اهللا شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعري هلا رغاء، يقول

ال أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو على : يا رسول اهللا أغثين، فأقول: أبلغتك، وعلى رقبته صامت فيقول
  ).ال أملك لك شيئا قد بلغتك: يا رسول اهللا أغثين، فأقول: رقاع ختفق، فيقولرقبته 

  ).فرس له مححمة: (وقال أيوب، عن أيب حيان
 ]1337[  

  .القليل من الغلول:  باب- 186 

  .ومل يذكر عبد اهللا بن عمرو، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح
حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سامل بن أيب اجلعد، عن عبد اهللا بن :  حدثنا علي بن عبد اهللا- 2909
  :عمرو قال



كان على ثقل النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها). هو يف النار: (وسلم

  . كركرة، يعين بفتح الكاف، وهو مضبوط كذا:قال ابن سالم: قال أبو عبد اهللا

  .ما يكرؤه من ذبح اإلبل والغنم يف املغامن:  باب- 187 

حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، :  حدثنا موسى بن إمساعيل- 2910
  :عن جده رافع قال

 وأصبنا إبال وغنما، وكان النيب  كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم بذي احلليفة، فأصاب الناس جوع،
صلى اهللا عليه وسلم يف أخريات الناس، فعجلوا فنصبوا القدور، فأمر بالقدور فأكفئت، مث قسم فعدل 
عشرة من الغنم ببعري، فند منها بعري، ويف القوم خيل يسري، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم 

فقال ). أوابد الوحش، فما ند عليكم، فاصنعوا به هكذاهذه البهائم هلا أوابد ك: (فحبسه اهللا، فقال
ما أر الدم : (إنا نرجو، أو خناف أن نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: جدي

أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى : وذكر اسم اهللا عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك
  ).احلبشة
 ]2356[  

  .البشارة يف الفتوح: اب ب- 188 

قال يل جرير بن : حدثين قيس قال: حدثنا إمساعيل قال: حدثنا حيىي:  حدثنا حممد بن املثىن- 2911
  :عبد اهللا رضي اهللا عنه

وكان بيتا فيه خثعم، يسمى كعبة ). أال ترحيين من ذي اخللصة: ( قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ومائة من أمحس، وكانوا أصحاب خيل، فأخربت النيب صلى اهللا عليه اليمانية، فانطلقت يف مخسني

اللهم ثبته، : (وسلم أين ال أثبت على اخليل، فضرب يف صدري حىت رأيت أثر أصابعه يف صدري فقال
فانطلق إليها فكسرها وحرقها، فأرسل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يبشره، فقال ). واجعله هاديا مهديا

فبارك على .  يا رسول اهللا، والذي بعثك باحلق، ما جئتك حىت تركتها كأا مجل أجرب:رسول جرير
  .بيت يف خثعم: قال مسدد. خيل أمحس ورجاهلا مخس مرات

 ]2857[  



  .ما يعطى البشري:  باب- 189 

  .وأعطى كعب بن مالك ثوبني حني نشر بالتوبة
 ]4156[  

  .ال هجرة بعد الفتح:  باب- 190 

حدثنا شيبان، عن منصور، عن جماهد، عن طاوس، عن ابن عباس :  آدم بن أيب إياس حدثنا- 2912
  :رضي اهللا عنهما قال

  ).ال هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرمت فانفروا: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة
 ]1510[  

أيب عثمان النهدي، عن أخربنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن :  حدثنا إبراهيم بن موسى- 2913
  :جماشع بن مسعود قال

هذا جمالد يبايعك على اهلجرة، :  جاء جماشع بأخيه جمالد بن مسعود إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  ).ال هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على اإلسالم: (فقال
 ]2802[  

  :مسعت عطاء يقول: جريجقال عمرو وابن : حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 2914
انقطعت اهلجرة منذ :  ذهبت مع عبيد بن منري إىل عائشة رضي اهللا عنها وهي جماورة بثبري، فقالت لنا

  .فتح اهللا على نبيه صلى اهللا عليه وسلم مكة
]3687 ،4058[  

إذا اضطر الرجل إىل النظر يف شعور أهل الذمة، واملؤمنات إذا عصني :  باب- 191 

  .دهناهللا، وجتري

أخربنا حصني، عن سعد بن : حدثنا هشيم:  حدثين حممد بن عبد اهللا بن حوشب الطائفي- 2915
  :عبيدة، عن أيب عبد الرمحن، وكان عثمانيا، فقال البن عطية، وكان علويا

بعثين النيب صلى اهللا عليه وسلم والزبري، :  إين ألعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء، مسعته يقول
: الكتاب، قالت: فأتينا الروضة فقلنا). تئو روضة كذا، وجتدون ا امرأة، أعطاها حاطب كتاباا: (فقال

ال تعجل، : لتخرجن أو ألجردنك، فأخرجت من حجزا، فأرسل إىل حاطب، فقال: مل يعطيين، فقلنا
 اهللا به واهللا ما كفرت وال ازددت لإلسالم إال حبا، ومل يكن أحد من أصحابك إال وله مبكة من يدفع



عن أهله وماله، ومل يكن يل أحد، فأحببت أن أختذ عندهم يدا، فصدقه النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال 
اعملوا ما : ما يدريك، لعل اهللا اطلع على أهل بدر فقال: (دعين أضرب عنقه فإنه قد نافق، فقال: عمر
  .فهذا الذي جرأه). شئتم
 ]2845[  

  .استقبال الغزاة:  باب- 192 

حدثنا يزيد بن زريع ومحيد بن األسود، عن حبيب بن :  حدثنا عبد اهللا بن أيب األسود- 2916
  :الشهيد، عن ابن أيب مليكة

أتذكر إذ تلقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا وأنت :  قال ابن الزبري البن جعفر رضي اهللا عنهم
  .نعم، فحملنا وتركك: وابن عباس؟ قال

قال السائب بن يزيد رضي اهللا : حدثنا ابن عيينة، عن الزهري قال: بن إمساعيل حدثنا مالك - 2917
  :عنه

  . ذهبنا نتلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع الصبيان إىل ثنية الوداع
]4164[  

  .ما يقول إذا رجع من الغزو:  باب- 193 

  حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد اهللا رضي: حدثنا موسى بن إمساعيل
  : عنهاهللا

آيبون إن شاء اهللا تائبون، عابدون : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قفل كرب ثالثا، قال
  ).حامدون، لربنا ساجدون، صدق اهللا وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده

 ]1703[  
س حدثين حيىي ابن أيب إسحاق، عن أن: حدثنا عبد الوارث قال:  حدثنا أبو معمر-  2919/2920

  :بن مالك رضي اهللا عنه قال
 كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مقفله من عسفان، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على راحلته، 

يا رسول اهللا جعلين : وقد أردف صفية بنت حيي، فعثرت ناقته فصرعا مجيعا، فاقتحم أبو طلحة فقال
هه وأتاها فألقاه عليها، وأصلح هلما مركبهما فركبا، فقلب ثوبا على وج). عليك املرأة: (اهللا فداءك، قال

آيبون تائبون، عابدون، لربنا : (واكتنفنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما أشرفنا على املدينة، قال
  .فلم يزل يقول ذلك، حىت دخل املدينة). حامدون



ق، عن أنس بن مالك حدثنا حيىي بن أيب إسحا: حدثنا بشر بن املفضل:  حدثنا علي- ) 2920 (
  :رضي اهللا عنه

 أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومع النيب صلى اهللا عليه وسلم صفية مردفها على 
راحلته، فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة، فصرع النيب صلى اهللا عليه وسلم واملرأة، وإن أبا طلحة 

يا نيب اهللا جعلين اهللا : ه فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال اقتحم عن بعري-أحسب قال :  قال-
فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد ). ال، ولكن عليك باملرأة: (فداءك، هل أصابك من شيء؟ قال

قصدها، فألقى ثوبه عليها، فقامت املرأة، فشد هلما على راحلتهما فركبا، فساروا حىت إذا كانوا بظهر 
آيبون تائبون عابدون، لربنا : (أشرفوا على املدينة، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: أو قالاملدينة، 
  .فلم يزل يقوهلا، حىت دخل املدينة). حامدون

]5623 ،5831[  

  .الصالة إذا قدم من سفر:  باب- 194 

هللا مسعت جابر بن عبد ا: حدثنا شعبة، عن حمارب بن دثار قال:  حدثنا سليمان بن حرب-  2921
  :رضي اهللا عنهما قال

ادخل املسجد، فصل : ( كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فلما قدمنا املدينة، قال يل
  ).ركعتني
 ]432[  

 حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب، -  2922
  : عنهعن أبيه وعمه عبيد اهللا بن كعب، عن كعب رضي اهللا

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل املسجد، فصلى ركعتني قبل أن جيلس
 ]2606[  

  .الطعام عند القدوم:  باب- 195 

  .وكان ابن عمر يفطر ملن يغشاه
أخربنا وكيع، عن شعبة، عن حمارب بن دثار، عن جابر بن عبد :  حدثين حممد- 2923/2924

  :عنهمااهللا رضي اهللا 
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم املدينة، حنر جزورا أو بقرة

اشترى مين النيب صلى اهللا عليه وسلم بعريا : مسع جابر بن عبد اهللا: زاد معاذ، عن شعبة، عن حمارب



 أمرين أن بوقيتني، ودرهم أو درمهني، فلما قدم صرارا، أمر ببقرة فذحبت فأكلوا منها، فلما قدم املدينة،
  .آيت املسجد فأصلي ركعتني، ووزن يل مثن البعري

  :حدثنا شعبة، عن حمارب بن دثار، عن جابر قال:  حدثنا أبو الوليد-) 2924(
  .صرار موضع ناحية باملدينة). صل ركعتني: ( قدمت من سفر، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ]432[  



  

   كتاب اخلمس- 61

  .فرض اخلمس:  باب- 1 

أن : أخربين علي بن احلسني: أخربنا يونس، عن الزهري قال: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا عبدان- 2925
كانت يل شارف من نصييب من الغنم يوم بدر، : أن عليا قال: حسني بن علي عليهما السالم أخربه

ت رسول اهللا وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطاين شارفا من اخلمس، فلما أردت أن أبتين بفاطمة بن
صلى اهللا عليه وسلم، واعدت رجال صواغا من بين قينقاع أن يرحتل معي، فنأيت بإذخر أردت أن أبيعه 
الصواغني، وأستعني به يف وليمة عرسي، فبينا أنا أمجع لشاريف متاعا من األقتاب والغرائر واحلبال، 

 مجعت، فإذا شارفاي قد وشارفاي مناخان إىل جنب حجرة رجل من األنصار، رجعت حني مجعت ما
اجتب أسنمتهما، وبقرت خواصرمها وأخذ من أكبادمها، فلم أملك عيين حني رأيت ذلك املنظر منهما، 

فعل محزة بن عبد املطلب، وهو يف هذا البيت يف شرب من األنصار، : من فعل هذا؟ فقالوا: فقلت
 حارثة، فعرف النيب صلى اهللا عليه فانطلقت حىت أدخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعنده زيد ابن

يا رسول اهللا، ما رأيت كاليوم : فقلت). ما لك: (وسلم الذي لقيت، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  قط، عدا محزة على ناقيت فأجب أسنمتهما، وبقر خواصرمها، وها هو ذا يف بيت

 ميشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة معه شرب، فدعا النيب صلى اهللا عليه وسلم بردائه فارتدى، مث انطلق
حىت جاء البيت الذي فيه محزة، فاستأذن فأذنوا هلم، فإذا هم شرب، فطفق رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم يلوم محزة فيما فعل، فإذا محزة قد مثل، حممرة عيناه، فنظر محزة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

صعد النظر، فنظر إىل سرته، مث صعد النظر فنظر إىل وجهه، مث وسلم مث صعد النظر، فنظر إىل ركبته، مث 
هل أنتم إال عبيد أليب، فعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قد مثل، فنكص رسول اهللا : قال محزة

  .صلى اهللا عليه وسلم على عقبيه القهقرى، وخرجنا معه
 ]1983[  

: هيم بن سعد، عن صاحل، عن ابن شهاب قالحدثنا إبرا:  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا- 2926
  أن عائشة أم: أخربين عروة بن الزبري

  :املؤمنني رضي اهللا عنها أخربته
سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول :  أن فاطمة عليها السالم، ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

هللا صلى اهللا عليه وسلم مما أفاء اهللا عليه، أن يقسم هلا مرياثها، ما ترك رسول ا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم



فغضبت فاطمة ). ال نورث، ما تركنا صدقة: (إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: فقال أبو بكر
بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حىت توفيت، وعاشت بعد 

وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول : قالترسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ستة أشهر، 
لست تاركا : اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب وفدك، وصدقته باملدينة، فأىب أبو بكر عليها ذلك وقال

شيئا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعمل به إال عملت به، فإين أخشى إن تركت شيئا من أمره 
مها : املدينة فدفعها عمر إىل علي وعباس، وأما خيرب وفدك فأمسكها عمر وقالفأما صدقته ب. أن أزيغ

: صدقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كانتا حلقوقه اليت تعروه ونوائبه، وأمرمها إىل من ويل األمر، قال
  .فهما على ذلك إىل اليوم

]3508 ،3810 ،3998 ،6346 ،6349[  
حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس : وي حدثنا إسحاق بن حممد الفر-  2927

بن احلدثان، وكان حممد بن جبري ذكر يل ذكرا من حديثه ذلك، فانطلقت حىت أدخل على مالك بن 
  :أوس، فسألته عن ذلك احلديث، فقال مالك

ري املؤمنني، أجب أم:  بينا أنا جالس يف أهلي حني متع النهار، إذا رسول عمر بن اخلطاب يأتيين، فقال
فانطلقت معه حىت أدخل على عمر، فإذا هو جالس على رمال سرير، ليس بينه وبينه فراش، متكئ على 

يا مال، إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات، وقد أمرت : وسادة من أدم، فسلمت عليه مث جلست، فقال
اقبضه أيها املرء، :  غريي، قاليا أمري املؤمنني لو أمرت به: فيهم برضخ، فاقبضه فاقسمه بينهم، فقلت
هل لك يف عثمان وعبد الرمحن بن عوف والزبري وسعد بن : فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفأ، فقال

هل : نعم، فأذن هلم فدخلوا فسلموا وجلسوا، مث جلس يرفأ يسريا، مث قال: أيب وقاص يستأذنون؟ قال
يا أمري املؤمنني اقض بيين : فسلما فجلسا، فقال عباسنعم، فأذن هلما فدخال : لك يف علي وعباس؟ قال

وبني هذا، ومها خيتصمان فيما أفاء اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم من بين النضري، فقال الرهط، 
تيدكم، أنشدكم باهللا : يا أمري املؤمنني اقض بينهما، وأرح أحدمها من اآلخر، قال عمر: عثمان وأصحابه
ال نورث، ما : (لسماء واألرض، هل تعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالالذي بإذنه تقوم ا

قد قال ذلك، فأقبل عمر على : يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفسه؟ قال الرهط). تركنا صدقة
قد : أنشدكما اهللا، أتعلمان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قال ذلك؟ قاال: علي وعباس، فقال
فإين أحدثكم عن هذا األمر، إن اهللا قد خص رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف هذا : قال ذلك، قال عمر

فكانت . } قدير- إىل قوله - وما أفاء اهللا على رسوله منهم {: الفيء بشيء مل يعطه أحدا غريه، مث قرأ
أثر ا عليكم، قد هذه خالصة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واهللا ما احتازها دونكم، وال است



أعطاكموها وبثها فيكم، حىت بقي منها هذا املال، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينفق على أهله 
نفقة سنتهم من هذا املال، مث يأخذ ما بقي فيجعله جمعل مال اهللا، فعمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أنشدكم باهللا هل تعلمان : عم، مث قال لعلي وعباسن: بذلك حياته، أنشدكم باهللا هل تعلمون ذلك؟ قالوا
أنا ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه : مث تويف اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم، فقال أبو بكر: ذلك؟ قال عمر

إنه فيها لصادق : وسلم، فقبضها أبو بكر، فعمل فيها مبا عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واهللا يعلم
لحق، مث تويف اهللا أبا بكر، فكنت أنا ويل أيب بكر، فقبضتها سنتني من إماريت، أعمل فيها بار راشد تابع ل

إين فيها لصادق بار راشد : مبا عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر، واهللا يعلم
لين نصيبك من تابع للحق، مث جئتماين تكلماين، وكلمتكما واحدة وأمركما واحد، جئتين يا عباس تسأ

إن رسول اهللا صلى :  يريد نصيب امرأته من أبيها، فقلت لكما- يريد عليا -ابن أخيك، وجاءين هذا 
إن شئتما دفعتهما : فلما بدا يل أن أدفعه إليكما، قلت). ال نورث، ما تركنا صدقة: (اهللا عليه وسلم قال

 عمل فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لتعمالن فيها مبا: إليكما، على أن عليكما عهد اهللا وميثاقه
ادفعها إلينا، فبذلك دفعتها إليكما، : ومبا عمل فيها أبو بكر، ومبا عملت فيها منذ وليتها، فقلتما

أنشدكما : نعم، مث أقبل على علي وعباس، فقال: فأنشدكم باهللا هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط
فتلتمسان مين قضاء غري ذلك، فواهللا الذي بإذنه تقوم : نعم، قال: باهللا، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قاال

  .السماء واألرض ال أقضي غري ذلك، فإن عجزمتا عنها فادفعاها إيل، فإين أكفيكماها
 ]2748[  

  .أداء اخلمس من الدين:  باب- 2 

ضي اهللا مسعت ابن عباس ر: حدثنا محاد، عن أيب محزة الضبعي قال:  حدثنا أبو النعمان- 2928
  :عنهما يقول

يا رسول اهللا، إنا هذا احلي من ربيعة، بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نصل :  قدم وفد عبد القيس، فقالوا
آمركم بأربع، وأاكم عن : (إليك إال يف الشهر احلرام، فمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا، قال

 وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، - وعقد بيده -هللا شهادة أن ال إله إال ا: أربع، اإلميان باهللا
  ).وأاكم عن الدباء، والنقري، واحلنتم، واملزفت. وأن تؤدوا هللا مخس ما غنمتم

 ]53[  

  .نفقة نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته:  باب- 3

ن األعرج، عن أيب هريرة رضي أخربنا مالك، عن أيب الزناد، ع:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2929



  :اهللا عنه
ال يقتسم ورثيت دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).عاملي فهو صدقة
 ]2624[  

  :حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: حدثنا أبو أسامة:  حدثنا عبد اهللا بن أيب شيبة- 2930
 صلى اهللا عليه وسلم وما يف بييت من شيء يأكله ذو كبد، إال شطر من شعري يف رف  تويف رسول اهللا

  .يل، فأكلت منه حىت طال علي، فكلته ففين
]6086[  

مسعت عمرو بن : حدثين أبو إسحاق قال: حدثنا حيىي، عن سفيان قال:  حدثنا مسدد-  2931
  :احلارث قال

  . وبغلته البيضاء، وأرضا تركها صدقة ما ترك النيب صلى اهللا عليه وسلم إال سالحه،
 ]2588[  

ما جاء يف بيوت أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم، وما نسب من البيوت :  باب- 4 

  .إليهن

وال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن {: و/. 33: األحزاب/} وقرن يف بيوتكن{: وقول اهللا تعاىل
  /.53: األحزاب/} لكم

: أخربنا معمر ويونس، عن الزهري قال: أخربنا عبد اهللا: ى وحممد قاال حدثنا حبان بن موس- 2932
أن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه : أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود

  :وسلم قالت
  . ملا ثقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، استأذن أزواجه أن ميرض يف بييت، فأذن له

 ]195[  
  :قالت عائشة رضي اهللا عنها: مسعت ابن أيب مليكة قال: حدثنا نافع:  حدثنا ابن أيب مرمي- 2933

.  تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بييت، ويف نوبيت، وبني سحري وحنري، ومجع اهللا بني ريقي وريقه
  .ضغته، مث سننته بهدخل عبد الرمحن بسواك، فضعف النيب صلى اهللا عليه وسلم عنه، فأخذته، فم: قالت
 ]850[  

حدثين عبد الرمحن ابن خالد، عن ابن : حدثين الليث قال:  حدثنا سعيد بن عفري قال- 2934



  :أن صفية زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته: شهاب، عن علي بن حسني
اخر من  أا جاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوره، وهو معتكف يف املسجد، يف العشر األو

رمضان، مث قامت تنقلب، فقام معها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حىت إذا بلغ قريبا من باب 
املسجد، عند باب أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، مر ما رجالن من األنصار، فسلما على 

). على رسلكما: (وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث نفذا، فقال هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه 
إن الشيطان : (سبحان اهللا يا رسول اهللا، وكرب عليهما ذلك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قاال

  ).يبلغ من اإلنسان مبلغ الدم، وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكما شيئا
 ]1930[  

مد بن حيىي بن حبان، حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد اهللا، عن حم:  حدثنا إبراهيم بن املنذر- 2935
  :عن واسع بن حبان، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال

 ارتقيت فوق بيت حفصة، فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقضي حاجته، مستدبر القبلة، مستقبل 
  .الشأم
 ]145[  

ضي اهللا أن عائشة ر: حدثنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه:  حدثنا إبراهيم بن املنذر- 2936
  :عنها قالت

  . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي العصر والشمس مل خترج من حجرا
 ]519[  

  :حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 2937
 من حيث - ثالثا - هنا الفتنة: ( قام النيب صلى اهللا عليه وسلم خطيبا، فأشار حنو مسكن عائشة، فقال

  ).يطلع قرن الشيطان
  ]990: ، وانظر6680، 6679، 4990، 3320، 3105[

أخربنا مالك، عن عبد اهللا بن أيب بكر، عن عمرة بنت عبد :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2938
  :أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربا: الرمحن

عندها، وأا مسعت صوت إنسان يستأذن يف بيت حفصة،  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان 
 - أراه فالنا : (يا رسول اهللا، هذا رجل يستأذن يف بيتك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقلت

  ). الرضاعة حترم ما حترم الوالدة-لعم حفصة من الرضاعة 
 ]2503[  



 وسيفه وقدحه وخامته، ما ذكر من درع النيب صلى اهللا عليه وسلم وعصاه:  باب- 5 

وما استعمل اخللفاء بعده من ذلك مما مل تذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتربك 

  .به أصحابه وغريهم بعد وفاته

  :حدثين أيب، عن مثامة، عن أنس:  حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري قال- 2939
، وكتب له هذا الكتاب وختمه خبامت النيب صلى  أن أبا بكر رضي اهللا عنه ملا استخلف بعثه إىل البحرين

  .حممد سطر، ورسول سطر، واهللا سطر: اهللا عليه وسلم، وكان نقش اخلامت ثالثة أسطر
]5540[  

  :حدثنا عيسى بن طهمان قال: حدثنا حممد بن عبد اهللا األسدي:  حدثين عبد اهللا بن حممد- 2940
أما نعال النيب صلى : فحدثين ثابت البناين بعد عن أنس.  أخرج إلينا أنس نعلني جرداوين هلما قباالن

  .اهللا عليه وسلم
]5519 ،5520[  

حدثنا أيوب، عن محيد بن هالل، عن أيب بردة : حدثنا عبد الوهاب:  حدثين حممد بن بشار- 2941
  :قال

عليه يف هذا نزع روح النيب صلى اهللا :  أخرجت إلينا عائشة رضي اهللا عنها كسادء ملبدا، وقالت
أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما يصنع باليمن، : وزاد سليمان، عن محيد، عن أيب بردة قال. وسلم

  .وكساء من هذه اليت يدعوا امللبدة
]5480[  

  : حدثنا عبدان، عن أيب محزة، عن عاصم، عن ابن سريين، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه- 2942
رأيت : قال عاصم.  انكسر، فاختذ مكان الشعب سلسلة من فضة أن قدح النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .القدح وشربت فيه
]5315[  

أن الوليد بن كثري : حدثنا أيب: حدثنا يعقوب بن إبراهيم:  حدثنا سعيد بن حممد اجلرمي- 2943
  :أن علي بن حسني حدثه: أن ابن شهاب حدثه: حدثه، عن حممد بن عمرو بن حلحلة الدؤيل حدثه

 قدموا املدينة من عند يزيد بن معاوية، مقتل حسني بن علي رمحه اهللا عليه، لقيه املسور بن  أم حني
فهل أنت معطي سيف رسول : ال، فقال له: هل لك إيل من حاجة تأمرين ا؟ فقلت له: خمرمة، فقال له

ال خيلص إليه أبدا حىت اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإين أخاف أن يغلبك القوم عليه، وامي اهللا لئن أعطيتنيه 



تبلغ نفسي، إن علي بن أيب طالب خطب ابنة أيب جهل على فاطمة عليها السالم، فسمعت رسول اهللا 
إن فاطمة مين، وأنا : (صلى اهللا عليه وسلم خيطب الناس يف ذلك على منربه هذا، وأنا يومئذ حمتلم، فقال

حدثين : (قال. مشس، فأثىن عليه يف مصاهرته إياهمث ذكر صهرا له من بين عبد ). أختوف أن تفنت يف دينها
فصدقين، ووعدين فأوىف يل، وإين لست أحرم حالال، وال أحل حراما، ولكن واهللا ال جتتمع بنت رسول 

  ).اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبنت عدو اهللا أبدا
 ]884[  

  : ابن احلنفية قالحدثنا سفيان، عن حممد بن سوقة، عن منذر، عن:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 2944
 لو كان علي رضي اهللا عنه ذاكرا عثمان رضي اهللا عنه ذكره يوم جاءه ناس، فشكوا سعاة عثمان، فقال 

أا صدقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فمر سعاتك يعملون : اذهب إىل عثمان فأخربه: يل علي
  .ضعها حيث أخذا:  فقالأغنها عنا، فأتيت ا عليا فأخربته،: فأتيته ا، فقال. فيها

: مسعت منذرا الثوري، عن ابن احلنفية قال: حدثنا حممد بن سوقة قال: حدثنا سفيان: قال احلميدي
  .خذ هذا الكتاب فاذهب به إىل عثمان، فإن فيه أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصدقة: أرسلين أيب

ى اهللا عليه وسلم واملساكني، الدليل على أن اخلمس لنوائب رسول اهللا صل:  باب- 6 

وإيثار النيب صلى اهللا عليه وسلم أهل الصفة واألرامل، حن سألته فاطمة وشكت إليه 

  .أن خيدمها من السيب، فوكلها إىل اهللا: الطحن والرحى

حدثنا : مسعت ابن أيب ليلى: أخربين احلكم قال: أخربنا شعبة قال:  حدثنا بدل بن احملرب- 2945
  :علي

مة عليها السالم اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  أن فاط
وسلم أتى بسيب، فأتته تسأله خادما فلم توافقه، فذكرت لعائشة، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 وجدت حىت). على مكانكما: (فذكرت ذلك عائشة له، فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا، فذهبنا لنقوم، فقال
أال أدلكما على خري مما سألتماه، إذا أخذمتا مضاجعكما فكربا اهللا أربعا : (برد قدميه على صدري، فقال

  ).وثالثني، وامحدا اهللا ثالثا وثالثني، وسبحا ثالثا وثالثني، فإن ذلك خري لكما مما سألتماه
]3502 ،5046 ،5047 ،5959[  

  /.41: األنفال/} لرسولفأن هللا مخسه ول{: قول اهللا تعاىل:  باب- 7

  ).إمنا أنا قاسم وخازن، واهللا يعطي: (للرسول قسم ذلك، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يعين



مسعوا سامل بن أيب : حدثنا شعبة، عن سليمان ومنصور وقتادة:  حدثنا أبو الوليد- 2946/2947
  :اجلعد، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال

إن األنصاري : يف حديث منصور: قال شعبة. نا من األنصار غالم، فأراد أن يسميه حممدا ولد لرجل م
ولد له غالم، فأراد أن : ويف حديث سليمان. محلته على منقي فأتيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال

: وقال حصني). مسوا بامسي، وال تكنوا بكنييت، فإين إمنا جعلت قامسا أقسم بينكم: (يسميه حممدا، قال
أراد أن : مسعت ساملا، عن جابر: أخربنا شعبة، عن قتادة قال: قال عمرو). بعثت قامسا أقسم بينكم(

  ).مسوا بامسي، وال تكتنوا بكنييت: (يسميه القاسم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ن جابر بن حدثنا سفيان، عن األعم، عن سامل بن أيب اجلعد، ع:  حدثنا حممد بن يوسف-) 2947 (

  :عبد اهللا األنصاري قال
ال نكنيك أبا القاسم وال ننعمك عينا، فأتى النيب :  ولد لرجل منا غالم فسماه القاسم، فقالت األنصار

ال نكنيك أبا : يا رسول اهللا، ولد يل غالم، فسميته القاسم، فقالت األنصار: صلى اهللا عليه وسلم فقال
أحسنت األنصار، مسوا بامسي وال تكنوا : ( صلى اهللا عليه وسلمالقاسم وال ننعمك عينا، فقال النيب

  ).بكنييت، فإمنا أنا قاسم
]3345 ،5832 ،5833 ،5835 ،5843[  

أنه مسع : أخربنا عبد اهللا، عن يونس، عن الزهري، عن محيد بن عبد الرمحن:  حدثنا حبان- 2948
  :معاوية قال

اهللا به خريا يفقهه يف الدين، واهللا املعطي وأنا القاسم، وال من يرد : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).تزال هذه األمة ظاهرين على من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا وهم ظاهرون

 ]71[  
حدثنا هالل، عن عبد الرمحن ابن أيب عمرة، عن أيب : حدثنا فليح:  حدثنا حممد بن سنان- 2949

  :هريرة رضي اهللا عنه
  ).ما أعطيكم وال أمنعكم، إمنا أنا قاسم أضع حيث أمرت: (اهللا عليه وسلم قال أن رسول اهللا صلى 

حدثين أبو األسود، عن ابن أيب : حدثنا سعيد بن أيب أيوب قال:  حدثنا عبد اهللا بن يزيد-  2950
  :عياش، وامسه نعمان، عن خولة األنصارية رضي اهللا عنها قالت

ن رجاال يتخوضون يف مال اهللا بغري حق، فلهم النار يوم إ: ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).القيامة



  ).أحلت لكم الغنائم: (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 8 

وهي للعامة حىت /. 20: الفتح/} وعدكم اهللا مغامن كثرية تأخذوا فعجل لكم هذه{: وقال اهللا تعاىل
  .يبينه الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  حدثنا حصني، عن عامر، عن عروة البارقي رضي اهللا عنه،: حدثنا خالد: ثنا مسدد حد- 2951
  ).اخليل معقود يف نواصيها اخلري، األجر واملغنم إىل يوم القيامة: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 ]2695[  
ة رضي اهللا حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هرير: أخربنا شعيب:  حدثنا أبو اليمان- 2952

  :عنه
إذا هلك كسرى فال كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فال قيصر : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا
 ]2864[  

  :مسع جريرا، عن عبد امللك، عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال:  حدثنا إسحاق- 2953
إذا هلك كسرى فال كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فال قيصر : (هللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول ا

  ).بعده، والذي نفسي بيده، لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا
]3423 ،6254[  

حدثنا جابر بن عبد : حدثنا يزيد الفقري: أخربنا سيار: حدثنا هشيم:  حدثنا حممد بن سنان-  2954
  :اهللا رضي اهللا عنهما قال

  ).أحلت يل الغنائم: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ]328[  

حدثين مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا :  حدثنا إمساعيل قال- 2955
  :عنه

تكفل اهللا ملن جاهد يف سبيله، ال خيرجه إال اجلهاد يف سبيله : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).كلماته، بأن يدخله اجلنة، أو يرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمةوتصديق 

 ]36[  
حدثنا ابن املبارك، عن معمر، عن مهام ابن منبه، عن أيب هريرة :  حدثنا حممد بن العالء- 2956

  :رضي اهللا عنه قال



ال يتبعين رجل ملك بضع امرأة، : ال لقومهغزا نيب من األنبياء، فق: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وهو يريد أن يبين ا وملا ينب ا، وال أحد بىن بيوتا ومل يرفع سقوفها، وال أحد اشترى غنما أو خلفات، 

إنك مأمورة : وهو ينتظر والدها، فغزا، فدنا من القرية صالة العصر، أو قريبا من ذلك، فقال للشمس
 - يعين النار -ينا، فحبست حىت فتح اهللا عليه، فجمع الغنائم فجاءت وأنا مأمور، اللهم احبسها عل
: إن فيكم غلوال، فليبايعين من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: لتأكلها فلم تطعمها، فقال

فيكم الغلول، فجاؤوا برأس مثل : فيكم الغلول، فلتبايعين قبيلتك، فلزقت يد رجلني أو ثالثة بيده، فقال
 بقرة من الذهب، فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، مث أحل اهللا لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا، رأس

  ).فأحلها لنا
]4862[  

  .الغنيمة ملن شهد الوقعة:  باب- 9 

قال عمر : أخربنا عبد الرمحن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال:  حدثنا صدقة- 2957
  :رضي اهللا عنه
  .مني، ما فتحت قرية إال قسمتها بني أهلها، كما قسم النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرب لوال آخر املسل

 ]2209[  

  من قاتل للمغنم، هل ينقص من أجره؟:  باب- 10 

: مسعت أبا وائل قال: حدثنا شعبة، عن عمرو قال: حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- 2958
  :حدثنا أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه قال

الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، ويقاتل لريى مكانه، : قال أعرايب للنيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ).من قاتل، لتكون كلمة اهللا هي العليا، فهو يف سبيل اهللا: (من يف سبيل اهللا؟ فقال

 ]123[  

  .قسمة اإلمام ما يقدم عليه، وخيبأ ملن مل حيضره أو غاب عنه:  باب- 11 

  :حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن عبد اهللا بن أيب مليكة:  حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب- 2959
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج، مزررة بالذهب، فقسمها يف ناس من أصحابه، 

ادعه يل، :  فقالوعزل منها واحدا ملخرمة بن نوفل، فجاء ومعه ابنه املسور بن خمرمة، فقام على الباب
يا أبا املسور : (فسمع النيب صلى اهللا عليه وسلم صوته، فأخذ قباء فتلقاه به، واستقبله بأزراره، فقال



  .وكان يف خلقه شدة). خبأت هذا لك، يا أبا املسور خبأت هذا لك
قدمت : حدثنا أيوب، عن ابن أيب مليكة، عن املسور: قال حامت بن وردان. ورواه ابن علية، عن أيوب

  .تابعه الليث، عن ابن أيب مليكة. على النيب صلى اهللا عليه وسلم أقبية
 ]2459[  

كيف قسم النيب صلى اهللا عليه وسلم قريظة والنضري، وما أعطى من :  باب- 12 

  .ذلك يف نوائبه

مسعت أنس بن مالك رضي اهللا : حدثنا معتمر، عن أبيه قال:  حدثنا عبد اهللا بن أيب األسود- 2960
  :نه يقولع

 كان الرجل جيعل للنيب صلى اهللا عليه وسلم النخالت، حىت افتتح قريظة والنضري، فكان بعد ذلك يرد 
  .عليهم
]3806 ،3894[  

بركة الغازي يف ماله حيا وميتا، مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ووالة :  باب- 13 

  .األمر

أحدثكم هشام ابن عروة، عن أبيه، عن : قلت أليب أسامة: قال:  حدثنا إسحاق بن إبراهيم- 2961
  :عبد اهللا بن الزبري قال

يا بين إنه ال يقتل اليوم إال ظامل أو مظلوم، :  ملا وقف الزبري يوم اجلمل، دعاين فقمت إىل جنبه، فقال
ا ي: وإين ال أراين إال سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكرب مهي لديين، أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ فقال

ثلث الثلث، :  يقول- يعين بين عبد اهللا بن الزبري -بين بع مالنا فاقض ديين، وأوصى بالثلث، وثلثه لبنيه 
وكان بعض ولد عبد اهللا قد وازى : فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك، قال هشام
فجعل يوصيين بدينه :  اهللاقال عبد. بعض بين الزبري، خبيب وعباد، وله يؤمئذ تسعة بنني وتسع بنات

يا : فواهللا ما دريت ما أراد حىت قلت: قال. يا بين إن عجزت عنه يف شيء فاستعن عليه موالي: ويقول
يا موىل الزبري اقض عنه دينه : فواهللا ما وقعت يف كربة من دينه إال قلت: اهللا، قال: أبت من موالك؟ قال

دينارا وال درمها إال أرضني، منها الغابة وإحدى عشرة دارا فيقضيه، فقتل الزبري رضي اهللا عنه ومل يدع 
إمنا كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه : باملدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا مبصر، قال

ال، ولكنه سلف، فإين أخشى عليه الضيعة، وما ويل إمارة قط، وال : باملال فيستودعه إياه، فيقول الزبري



ية خراج، وال شيئا إال أن يكون يف غزوة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو مع أيب بكر وعمر جبا
فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائيت : وعثمان رضي اهللا عنهم، قال عبد اهللا بن الزبري

 الدين؟ فكتمه، يا ابن أخي، كم على أخي من: فلقي حكيم بن حزام عبد اهللا بن الزبري فقال: ألف، قال
أفرأيتك إن كانت : واهللا ما أرى أموالكم تسع هلذه، فقال له عبد اهللا: مائة ألف، فقال حكيم: فقال

وكان : ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزمت عن شيء منه فاستعينوا يب، قال: ألفي ألف ومائيت ألف؟ قال
من كان : ف ألف وستمائة ألف، مث قام فقالالزبري اشترى الغابة بسبعني ومائة ألف، فباعها عبد اهللا بأل

له على الزبري حق فليوافنا بالغابة، فأتاه عبد اهللا بن جعفر، وكان له على الزبري أربعمائة ألف، فقال لعبد 
فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرمت، فقال : ال، قال: إن شئتم تركتها لكم، قال عبد اهللا: اهللا

فباع منها : لك من ها هنا إىل ها هنا، قال: فاقطعوا يل قطعة، فقال عبد اهللا: لقا: ال، قال: عبد اهللا
فقضى دينه فأوفاه، وبقي منها أربعة أسهم ونصف، فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان واملنذر بن 

عة أرب: كل سهم مائة ألف، فكم بقي، قال: كم قومت الغابة؟ قال: الزبري وابن زمعة، فقال له معاوية
قد أخذت سهما : قد أخذت سهما مبائة ألف، قال عمرو بن عثمان: أسهم ونصف، قال املنذر بن الزبري

سهم ونصف، : كم بقي؟ فقال: قد أخذت سهما مبائة ألف، فقال معاوية: مبائة ألف، وقال ابن زمعة
ئة ألف، فلما فرغ وباع عبد اهللا بن جعفر نصيبه من معاوية بستما: أخذته خبمسني ومائة ألف، قال: قال

ال واهللا ال أقسم بينكم حىت أنادي : اقسم بيننا مرياثنا، قال: ابن الزبري من قضاء دينه، قال بنو الزبري
فجعل كل سنة ينادي باملوسم، : أال من كان له على الزبري دين فليأتنا فلنقضه، قال: باملوسم أربع سنني

ري أربع نسوة، ورفع الثلث، فأصاب كل امرأة ألف فكان للزب: فلما مضى أربع سنني قسم بينهم، قال
  .ألف ومائتا ألف، فجميع ماله مخسون ألف ألف، ومائتا ألف

  .إذا بعث اإلمام رسوال يف حاجة، أو أمره باملقام، هل يسهم له:  باب- 14 

حدثنا عثمان بن موهب، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما : حدثنا أبو عوانة:  حدثنا موسى- 2962
  :قال

   إمنا تغيب عثمان عن بدر، فإنه كانت حتته بنت رسول اهللا صلى اهللا
إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا : (عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).وسهمه
]3495 ،3839[  



  .ومن الدليل على أن اخلمس لنوائب املسلمني:  باب- 15 

سلم برضاعه فيهم فتحلل من املسلمني، وما كان النيب صلى اهللا ما سأل هوازن النيب صلى اهللا عليه و
عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء واألنفال من اخلمس، وما أعطى األنصار، وما أعطى جابر 

  .بن عبد اهللا متر خيرب
وزعم : حدثين عقيل، عن ابن شهاب قال: حدثين الليث قال:  حدثنا سعيد بن عفري قال- 2963
  :أن مروان بن احلكم ومسور بن خمرمة أخرباه: عروة

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، حني جاءه وفد هوازن مسلمني، فسألوه أن يرد إليهم أمواهلم 
أحب احلديث إيل أصدقه، فاختاروا إحدى : (وسبيهم، فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ). د كنت استأنيت مإما السيب، وإما املال، وق: الطائفتني
انتظر آخرهم بضع عشرة ليلة حني قفل من الطائف، فلما تبني هلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فإنا خنتار سبينا، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : غري راد إليهم إال إحدى الطائفتني، قالوا
أما بعد، فإن أخوانكم هؤالء قد جاؤونا تائبني، وإين قد : (ثىن على اهللا مبا هو أهله، مث قالاملسلمني، فأ

رأيت أن أرد هلم سبيهم، من أحب أن يطيب فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه، حىت نعطيه 
 فقال هلم رسول قد طيبنا ذلك يا رسول اهللا هلم،: فقال الناس). إياه من أول ما يفيء اهللا علينا فليفعل

إنا ال ندري من أذن منكم يف ذلك ممن مل يأذن، فارجعوا حىت يرفع إلينا : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، مث رجعوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ). عرفاؤكم أمركم

  .فهذا الذي بلغنا عن سيب هوازن. فأخربوه أم قد طيبوا فأذنوا
 ]2184[  

وحدثين : حدثنا أيوب، عن أيب قالبة قال: حدثنا محاد:  حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب- 2964
  :القاسم بن عاصم الكلييب، وأنا حلديث القاسم أحفظ، عن زهدم قال

 وعنده رجل من بين تيم اهللا أمحر كأنه من املوايل، فدعاه -  وذكر دجاجة - كنا عند أيب موسى، فأيت 
هلم فألحدثكم عن ذاك، إين أتيت : إين رأيته يأكل شيئا فقذرته، فحلفت ال آكل، فقال: لللطعام، فقا

واهللا ال أمحلكم وما عندي ما : (النيب صلى اهللا عليه وسلم يف نفر من األشعريني نستحمله، فقال
فأمر ). ونأين النفر األشعري: (وأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنهب إبل، فسأل عنا فقال). أمحلكم

إنا سألناك أن : ما صنعنا؟ ال يبارك لنا، فرجعنا إليه، فقلنا: لنا خبمس ذود غر الذرى، فلما انطلقنا قلنا
 إن شاء -لست أنا محلتكم، ولكن اهللا محلكم، وإين واهللا : (حتملنا، فحلفت أن ال حتملنا، أفنسيت؟ قال



  ).أتيت الذي هو خري، وحتللتها ال أحلف على ميني، فأرى غريها خريا منها، إال -اهللا 
]4124 ،4153 ،5198 ،5199 ،6249 ،6273 ،6300 ،6302 ،6340 ،

6342 ،7116[  
  :أخربنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2965

بال كثرية، فكانت  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث سرية فيها عبد اهللا بن عمر قبل جند، فغنموا إ
  .سهامهم اثين عشر بعريا، أو أحد عشر بعريا، ونفلوا بعريا بعريا

]4083[  
أخربنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سامل، عن ابن عمر :  أخربنا حيىي بن بكري- 2966

  :رضي اهللا عنهما
م خاصة، سوى قسم  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا ألنفسه

  .عامة اجليش
حدثنا بريد بن عبد اهللا، عن أيب بردة، عن أيب : حدثنا أبو أسامة:  حدثنا حممد بن العالء- 2967

  :موسى رضي اهللا عنه قال
 بلغنا خمرج النيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخوان يل أنا أصغرهم، 

يف ثالثة ومخسني، أو اثنني ومخسني : يف بضع، وإما قال: آلخر أبو رهم، إما قالأحدمها أبو بردة وا
رجال من قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إىل النجاشي باحلبشة، ووافقنا جعفر بن أيب طالب 

وا إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثناها هنا، وأمرنا باإلقامة، فأقيم: وأصحابه عنده، فقال جعفر
معنا، فأقمنا معه حىت قدمنا مجيعا، فوافقنا النيب صلى اهللا عليه وسلم حني افتتح خيرب، فأسهم لنا، أو 

فأعطانا منها، وما قسم ألحد غاب عن فتح خيرب منها شيئا، إال ملن شهد معه، إال أصحاب : قال
  .سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم هلم معهم

]3663 ،3990  - 3992[  
  :مسع جابرا رضي اهللا عنه قال: حدثنا حممد بن املنكدر: حدثنا سفيان: ا علي حدثن- 2968

). لو قد جاءين مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
من : فلم جييء حىت قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما جاء مال البحرين، أمر أبو بكر مناديا فنادى

إن رسول اهللا صلى اهللا : ان له عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا، فأتيته فقلتك
  وجعل سفيان. عليه وسلم قال يل كذا وكذا، فحثا يل ثالثا

  .هكذا قال ابن املنكدر: حيثو بكفيه مجيعا، مث قال لنا



سألتك فلم : ين، مث أيته الثالثة، فقلتفأتيت أبا بكر فسألت فلم يعطين، مث أتيته فلم يعط: وقال مرة
قلت تبخل : تعطين، مث سألتك فلم تعطين، مث سألتك فلم تعطين، فإما أن تعطيين، وإما أن تبخل عين، قال

  .عين؟ ما منعتك من مرة إال وأنا أريد أن أعطيك
ا عدها، فوجد: فحثا يل حيثة وقال: وحدثنا عمرو، عن حممد بن علي، عن جابر: قال سفيان
  .وأي داء أدوأ من البخل: يعين ابن املنكدر: وقال. فخذ مثلها مرتني: مخسمائة، قال

 ]2174[  
حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا : حدثنا قرة:  حدثنا مسلم بن إبراهيم- 2969
  :عنهما قال

لقد : (اعدل، فقال له: له رجل بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم غنيمة باجلعرانة، إذ قال 
  ).شقيت إن مل أعدل

  .ما من النيب صلى اهللا عليه وسلم على األسارى من غري أن خيمس:  باب- 16 

أخربنا معمر، عن الزهري، عن حممد بن : أخربنا عبد الرزاق:  حدثنا إسحاق بن منصور- 2970
  :جبري، عن أبيه رضي اهللا عنه

لو كان املطعم بن عدي حيا، مث كلمين يف هؤالء : (قال يف أسارى بدر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ).النتىن، لتركتهم له

]3799[  

: ومن الدليل على أن اخلمس لإلمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض:  باب- 17 

  .ما قسم النيب صلى اهللا عليه وسلم لبين املطلب وبين هاشم من مخس خيرب

 يعمهم بذلك، ومل خيص قريبا دون من هو أحوج إليه، وإن كان الذي أعطى مل: قال عمر بن عبد العزيز
  .ملا يشكو إليه من احلاجة، وملا مسهم يف جنبه، من قومهم وحلفائهم

حدثنا الليث، عن عقيل عن ابن شهاب، عن ابن املسيب، عن :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 2971
  :جبري بن مطعم قال

يا رسول اهللا، أعطيت بين : ىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلنا مشيت أنا وعثمان بن عفان إ
إمنا بنو املطلب : (املطلب وتركتنا، وحنن وهم منك مبرتلة واحدة؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).وبنو هاشم شيء واحد



 عبد مشس وال لبين ومل يقسم النيب صلى اهللا عليه وسلم لبين: قال جبري: حدثين يونس، وزاد: قال الليث
عبد مشس وهاشم واملطلب إخوة ألم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل : وقال ابن إسحاق. نوفل

  .أخاهم ألبيهم
]3311 ،3989[  

من مل خيمس األسالب، ومن قتل قتيال فله سلبه من غري أن خيمس، :  باب- 18 

  .وحكم اإلمام فيه

شون، عن صاحل بن إبراهيم ابن عبد الرمحن بن حدثنا يوسف بن املاج:  حدثنا مسدد-  2972
  :عوف، عن أبيه، عن جده قال

 بينا أنا واقف يف الصف يوم بدر، فنظرت عن مييين وعن مشايل، فإذا أنا بغالمني من األنصار، حديثة 
: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: أسناما، متنيت أن أكون بني أضلع منهما، فغمزين أحدمها فقال

أخربت أنه يسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والذي نفسي :  حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قالنعم، ما
بيده، لئن رأيته ال يفارق سوادي سواده حىت ميوت األعجل منا، فتعجبت لذلك، فغمزين األخر، فقال 

ي أال، إن هذا صاحبكما الذ: يل مثلها، فلم أنشب أن نظرت إىل أيب جهل جيول يف الناس، قلت
سألتماين، فابتدراه بسيفهما، فضرباه حىت قتاله، مث انصرفا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخرباه، 

ال، فنظر يف : قاال). هل مسحتما سيفيكما: (أنا قتلته، فقال: قال كل واحد منهما). أيكما قتله: (فقال
كانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو و). كالكما قتله، سلبه ملعاذ بن عمرو بن اجلموح: (السيفني، فقال
  .بن اجلموح
  .مسع يوسف صاحلا، وإبراهيم أباه: قال حممد

]3746 ،3766[  
 حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن حيىي بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أيب حممد موىل -  2973

  :أيب قتادة، عن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال
 عليه وسلم عام حنني، فلما التقينا، كانت للمسلمني جولة، فرأيت  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا

رجال من املشركني عال رجال من املسلمني، فاستدرت حىت أتيته من ورائه حىت ضربته بالسيف على 
حبل عاتقه، فأقبل علي فضمين ضمة وجدت منها ريح املوت، مث أدركه املوت فأرسلين، فلحقت عمر 

أمر اهللا، مث إن الناس رجعوا، وجلس النيب صلى اهللا عليه وسلم :  الناس؟ قالما بال: بن اخلطاب فقلت
من قتل :(من يشهد يل، مث جلست، مث قال: فقمت فقلت). من قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه: (فقال



ل من يشهد يل، مث جلست، مث قال الثالثة مثله، فقمت، فقا: فقمت، فقلت). قتيال له عليه بينة فله سلبه
صدق يا : فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل). ما بالك يا أبا قتادة: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

الها اهللا، إذا ال يعتمد إىل : رسول اهللا، وسلبه عندي فأرضه عين، فقال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه
فقال النيب صلى اهللا عليه . أسد من أسد اهللا، يقاتل عن اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، يعطيك سلبه

  .فأعطاه، فبعت الدرع، فابتعت به خمرفا يف بين سلمة، فإنه ألول مال تأثلته يف اإلسالم). صدق: (وسلم
 ]1994[  

ما كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم يعطي املؤلفة قلوم وغريهم من :  باب- 19 

  .اخلمس وحنوه

  .عليه وسلمرواه عبد اهللا بن زيد، عن النيب صلى اهللا 
 ]4075[  

حدثنا األوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، وعروة بن :  حدثنا حممد بن يوسف- 2974
  :أن حكيم بن حزام رضي اهللا عنه قال: الزبري

يا حكيم، إن هذا املال : ( سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعطاين، مث سألته فأعطاين، مث قال يل
 بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس مل يبارك له فيه، وكان خضر حلو، فمن أخذه

يا رسول اهللا، والذي : فقلت: قال حكيم). كالذي يأكل وال يشبع، واليد العليا خري من اليد السفلى
فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأىب . بعثك باحلق، ال أزرأ أحدا بعدك شيئا حىت أفارق الدنيا

يا معشر املسلمني، إين أعرض عليه : ن يقبل منه شيئا، مث إن عمر دعاه ليعطيه فأىب أن يقبل منه، فقالأ
فلم يزرأ حكيم أحدا من الناس شيئا بعد النيب . حقه الذي قسم اهللا له من هذا الفيء فيأىب أن يأخذه

  .صلى اهللا عليه وسلم حىت تويف
 ]1361[  

أن عمر بن اخلطاب رضي :  محاد بن زيد، عن أيوب، عن نافعحدثنا:  حدثنا أبو النعمان-  2975
  :اهللا عنه قال

وأصاب عمر جاريتني من :  يا رسول اهللا، إنه كان علي اعتكاف يوم يف اجلاهلية، فأمره أن يفي به، قال
فمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على سيب حنني، : سيب حنني، فوضعهما يف بعض بيوت مكة، قال

من رسول اهللا صلى اهللا عليه : يا عبد اهللا، انظر ما هذا؟ فقال: سعون يف السكك، فقال عمرفجعلوا ي
  .اذهب فأرسل اجلاريتني: وسلم على السيب، قال



  .ومل يعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اجلعرانة، ولو اعتمر مل خيف على عبد اهللا: قال نافع
ورواه معمر، عن أيوب، عن . من اخلمس:  عن ابن عمر قالوزاد جرير بن حازم، عن أيوب، عن نافع،

  .يوم: نافع، عن ابن عمر يف النذر، ومل يقل
 ]1927[  

حدثين عمرو بن : حدثنا احلسن قال: حدثنا جرير بن حازم:  حدثنا موسى بن إمساعيل-  2976
  :تغلب رضي اهللا عنه قال

إين أعطي قوما : (فكأم عتبوا عليه، فقال أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوما ومنع آخرين، 
أخاف ظلعهم وجزعهم، وأكل أقواما إىل ما جعل اهللا يف قلوم من اخلري والغناء، منهم عمرو بن 

  فقال عمرو). تغلب
  .ما أحب أن يل بكلمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محر النعم: بن تغلب

أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا عمرو بن تغلب: مسعت احلسن يقول: وزاد أبو عاصم، عن جرير قال
  .عليه وسلم أيت مبال أو بسيب فقسمه، ذا

 ]881[  
  :حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي اهللا عنه قال:  حدثنا أبو الوليد-  2977/2978

  ).إين أعطي قريشا أتألفهم، ألم حديث عهد جباهلية: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :أخربين أنس بن مالك: حدثنا الزهري قال: أخربنا شعيب:  حدثنا أبو اليمان- )2978 (

 أن أناسا من األنصار قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حني أفاء اهللا على رسوله صلى اهللا عليه 
لرسول يغفر اهللا : وسلم من أموال هوازن ما أفاء، فطفق يعطي رجاال من قريش املائة من اإلبل، فقالوا

فحدث رسول اله : قال أنس. اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يعطي قريشا ويدعنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم
صلى اهللا عليه وسلم مبقالتهم، فأرسل إىل األنصار فجمعهم يف قبة من أدم، ومل يدع معهم أحدا غريهم، 

قال له ). ث بلغين عنكمما كان حدي: (فلما اجتمعوا جاءهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
يغفر اهللا : أما ذوو آرائنا يا رسول فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنام، فقالوا: فقهاؤهم

فقال رسول . لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يعطي قريشا، ويترك األنصار، وسيوفنا تقطر من دمائهم
 عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس إين ألعطي رجاال حديث: (اهللا صلى اهللا عليه وسلم

باألموال، وترجعوا إىل رحالكم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فواهللا ما تنقلبون به خري مما ينقلبون 
إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصربوا حىت تلقوا اهللا : (بلى يا رسول اهللا رضينا، فقال هلم: قالوا). به

  .فلم نصرب: قال أنس). ه وسلم على احلوضتعاىل ورسوله صلى اهللا علي



]3327 ،3567 ،3582 ،4076 - 4079 ،4082 ،5522 ،6381 ،
7003[  
حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صاحل، عن ابن شهاب :  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا األويسي-  2979

  :أخربين جبري بن مطعم: أن حممد بن جبري قال: أخربين عمر بن حممد بن مطعم: قال
 أنه بينا هو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه الناس، مقبال من حنني، علقت رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم األعراب يسألونه، حىت اضطروه إىل مسرة فخطفت رداءه، فوقف رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 ال جتدوين خبيال، وال أعطوين ردائي، فلو كان عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، مث: (وسلم فقال
  ).كذوبا، وال جبانا

 ]2666[  
حدثنا مالك، عن إسحاق بن عبد اهللا، عن أنس بن مالك رضي اهللا :  حدثنا حيىي بن بكري- 2980
  :عنه قال

 كنت أمشي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وعليه برد جنراين غليظ احلاشية، فأدركه أعرايب فجذبه جذبة 
 صفحة عاتق النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة شديدة، حىت نظرت إىل

  .مر يل من مال اهللا الذي عندك، فالتفت إليه فضحك، مث أمر له بعطاء: جذبته، مث قال
]5472 ،5738[  

حدثنا جرير، عن منصور، عن أيب وائل، عن عبد اهللا رضي اهللا :  حدثنا عثمان بن أيب شيبة- 2981
  :عنه قال

 ملا كان يوم حنني، آثر النيب صلى اهللا عليه وسلم أناسا يف القسمة، فأعطى األقرع بن حابس مائة من 
: اإلبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، فآثرهم يومئذ يف القسمة، قال رجل

ن النيب صلى اهللا عليه واهللا ألخرب: فقلت. واهللا إن هذه القسمة ما عدل فيها، وما أريد ا وجه اهللا
فمن يعدل إذا مل يعدل اهللا ورسوله، رحم اهللا موسى، قد أوذي بأكثر من : (وسلم، فأتيته فأخربته، فقال

  ).هذا فصرب
]3224 ،4080 ،4081 ،5712 ،5749 ،5933 ،5977[  

ت أخربين أيب، عن أمساء بن: حدثنا هشام قال: حدثنا أبو أسامة:  حدثنا حممود بن غيالن- 2982
  :أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت

 كنت أنقل النوى من أرض الزبري اليت أقطعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على رأسي، وهي مين على 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقطع الزبري أرضا من : وقال أبو ضمرة، عن هشام، عن أبيه. ثلثي فرسخ



  .أموال بين النضري
]4926[  

أخربين : حدثنا موسى ابن عقبة قال: حدثنا الفضيل بن سليمان: د بن املقدام حدثين أمح-  2983
  :نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما

 أن عمر بن اخلطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض احلجاز، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا 
ر عليها لليهود وللرسول ظهر على أهل خيرب أراد أن خيرج اليهود منها، وكانت األرض ملا ظه

وللمسلمني، فسأل اليهود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل وهلم نصف 
فأقروا حىت أجالهم عمر يف ). نقركم على ذلك ما شئنا: (الثمر، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .إمارته إىل تيماء وأرحيا
 ]2213[  

  .من الطعام يف أرض احلربما يصيب :  باب- 20

حدثنا شعبة، عن محيد بن هالل، عن عبد اهللا ابن مغفل رضي اهللا عنه :  حدثنا أبو الوليد- 2984
  :قال

 كنا حماصرين قصر خيرب، فرمى إنسان جبراب فيه شحم، فرتوت آلخذه، فالتفت فإذا النيب صلى اهللا 
  .عليه وسلم فاستحييت منه

]3977 ،5189[  
حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما : مسدد حدثنا -  2985

  :قال
  . كنا نصيب يف مغازينا العسل والعنب، فنأكله وال نرفعه

مسعت ابن أيب أوىف : حدثنا الشيباين قال: حدثنا عبد الواحد:  حدثنا موسى بن إمساعيل-  2986
  :رضي اهللا عنهما يقول
رب، فلما كان يوم خيرب وقعنا يف احلمر األهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى  أصابنا جماعة ليايل خي

: قال عبد اهللا. أكفئوا القدور، فال تطعموا من حلوم احلمر شيئا: منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ة، وسألت سعيد حرمها ألبت: وقال آخرون: منا ى النيب صلى اهللا عليه وسلم ألا مل ختمس، قال: فقلنا

  .حرمها ألبتة: بن جبري فقال
]3983 - 3986 ،5205[  



   أبواب اجلزية واملوادعة- 62 

  .اجلزية واملوادعة مع أهل الذمة واحلرب:  باب- 1 

قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال {: وقول اهللا تعاىل
/: 29: التوبة/} لذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرونيدينون دين احلق من ا

فالن أسكن من : مصدر املسكني، يقال/: 112: آل عمران/و/. 61: البقرة/} املسكنة{: و. أذالء
  .أحوج منه، ومل يذهب إىل السكون: فالن

  .وما جاء يف أخذ اجلزية من اليهود والنصارى واوس والعجم
ما شأن أهل الشأم عليهم أربعة دنانري، وأهل اليمن : قلت اهد: يينة، عن ابن أيب جنيحوقال ابن ع

  .جعل ذلك من قبل اليسار: عليهم دينار؟ قال
  :مسعت عمرا قال: حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 2987

ج مصعب بن الزبري  كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس، فحدثهما جبالة سنة سبعني، عام ح
كنت كاتبا جلزء بن معاوية، عن األحنف، فأتانا كتاب عمر بن : بأهل البصرة عند درج زمزم، قال

فرقوا بني كل ذي حمرم من اوس، ومل يكن عمر أخذ اجلزية من اوس، حىت : اخلطاب قبل موته بسنة
  . من جموس هجرأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذها: شهد عبد الرمحن بن عوف

حدثين عروة ابن الزبري، عن املسور بن : أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 2988
أن عمرو بن عوف األنصاري، وهو حليف لبين عامر بن لؤي، وكان شهد بدرا، : خمرمة أنه أخربه

  :أخربه
لبحرين يأيت جبزيتها، وكان رسول اهللا  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن اجلراح إىل ا

صلى اهللا عليه وسلم هو صاحل أهل البحرين وأمر عليهم العالء بن احلضرمي، فقدم أبو عبيدة مبال من 
البحرين، فسمعت األنصار بقدوم أيب عبيدة فوافت صالة الصبح مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما 

أظنكم : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني رآهم، وقالصلى م الفجر انصرف، فتعرضوا له فتبسم 
فأبشروا وأملوا ما يسركم، : (أجل يا رسول اهللا، قال: قالوا). قد مسعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء

فواهللا ال الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، كما بسطت على من كان 
  ).وها، ولككم كما أهلكتهمقبلكم، فتنافسوها كما تنافس

]3791 ،6061[  
حدثنا : حدثنا املعتمر بن سليمان: حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي:  حدثنا الفضل بن يعقوب- 2989



  :حدثنا بكر بن عبد اهللا املزين وزياد بن جبري، عن جبري بن حية قال: سعيد بن عبيد اهللا الثقفي
إين مستشريك يف مغازي : لون املشركني، فأسلم اهلرمزان، فقال بعث عمر الناس يف أفناء األمصار يقات

له رأس وله جناحان وله : نعم، مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو املسلمني مثل طائر: هذه، قال
رجالن، فإن كسر أحد اجلناخني ضت الرجالن جبناح والرأس، فإن كسر اجلناح اآلخر ضت 

أس ذهبت الرجالن واجلناحان والرأس، فالرأس كسرى، واجلناح قيصر، الرجالن والرأس، وإن شدخ الر
  .واجلناح اآلخر فارس، فمر املسلمني فلينفروا إىل كسرى

فندبنا عمر، واستعمل علينا النعمان بن مقرن، حىت إذا : عن جبري بن حية قال: وقال بكر وزياد مجيعا
ليكلمين رجل منكم، : ا، فقام ترمجان فقالكنا بأرض العدو، وخرج علينا عامل كسرى يف أربعني ألف

حنن أناس من العرب، كنا يف شقاء شديد، وبالء : ما أنتم؟ قال: سل عما شئت، قال: فقال املغرية
شديد، منص اجللد والنوى من اجلوع، ونلبس والرب والشعر، ونعبد الشجر واحلجر، فبينا حنن كذلك إذ 

 إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه -ه، وجلت عظمته  تعاىل ذكر-بعث رب السموات ورب األرضني 
أن نقاتلكم حىت تعبدوا اهللا وحده أو تؤدوا اجلزية، : وأمه، فأمرنا نبينا، رسول ربنا صلى اهللا عليه وسلم
أنه من قتل منا صار إىل اجلنة يف نعيم مل ير مثلها قط، : وأخربنا نبينا صلى اهللا عليه وسلم عن رسالة ربنا

رمبا أشهدك اهللا مثلها مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم : فقال النعمان. نا ملك رقابكمومن بقي م
يندمك ومل خيزك، ولكين شهدت القتال مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان إذا مل يقاتل يف أول 

  .النهار، انتظر حىت ب األرواح وحتضر الصلوات
]7092[  

  القرية، هل يكون ذلك لبقيتهم؟إذا وادع اإلمام ملك :  باب- 2 

  
حدثنا وهيب، عن عمرو بن حيىي، عن عباس الساعدي، عن أيب :  حدثنا سهل بن بكار- 2990

  :محيد الساعدي قال
 غزونا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنيب صلى اهللا عليه وسلم بغلة بيضاء، 

  .وكساه بردا، وكتب له ببحرهم
 ]1141[  

  .الوصايا بأهل ذمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 3 

  .القرابة: العهد، واإلل: والذمة



مسعت جويرية بن قدامة : حدثنا أبو مجرة قال: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم بن أيب إياس- 2991
  :مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: التميمي قال

  .يكم بذمة اهللا، فإنه ذمة نبيكم، ورزق عيالكمأوص: أوصنا يا أمري املؤمنني، قال:  قلنا
 ]1328[  

ما أقطع النيب صلى اهللا عليه وسلم من البحرين، وما وعد من مال البحرين :  باب- 4 

  .واجلزية، وملن يقسم الفيء واجلزية

  :مسعت أنسا رضي اهللا عنه قال: حدثنا زهري، عن حيىي بن سعيد قال:  حدثنا أمحد بن يونس- 2992
ال واهللا حىت تكتب إلخواننا من :  النيب صلى اهللا عليه وسلم األنصار ليكتب هلم بالبحرين، فقالوا دعا

فإنكم سترون بعدي أثرة، : (يقولون له، قال). ذاك هلم ما شاء اهللا على ذلك: (قريش مبثلها، فقال
  ).فاصربوا حىت تلقوين

]2247[  
أخربين روح بن القاسم، عن حممد :  إبراهيم قالحدثنا إمساعيل بن:  حدثنا علي بن عبد اهللا-  2993

  :بن املنكدر، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال
لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا : ( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يل

من كانت له عند : بكرفلما قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجاء مال البحرين، قال أبو ). وهكذا
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد كان : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عدة فليأتين، فأتيته فقلت

احثه، فحثوت حثية، : فقال يل). لو قد جاءنا مال البحرين ألعطيتك هكذا وهكذا وهكذا: (قال يل
  .سمائةعدها، فعددا فإذا هي مخسمائة، فأعطاين ألفا ومخ: فقال يل
 ]2174[  

  : وقال إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس- 2994
فكان أكثر مال أيت به ). انثروه يف املسجد: ( أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم مبال من البحرين، فقال
ي وفاديت يا رسول اهللا، أعطين إين فاديت نفس: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذ جاءه العباس، فقال

). ال: (قال. مر بعضهم يرفعه إيل: فحثا يف ثوبه، مث ذهب يقله، فلم يستطع، فقال). خذ: (قال. عقيال
: فمر بعضهم يرفعه علي، قال: فنثر منه مث ذهب يقله فلم يرفعه، فقال). ال: (فارفعه أنت علي، قال: قال
لى كاهله، مث انطلق، فما زال يتبعه بصره فنثر منه مث احتمله ع). ال: (فارفعه أنت علي، قال: قال). ال(

  .حىت خفي علينا، عجبا من حرصه، فما قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومث منها درهم



 ]411[  

  .إمث من قتل معاهدا بغري جرم:  باب- 5 

حدثنا جماهد، عن عبد : حدثنا احلسن بن عمرو: حدثنا عبد الواحد:  حدثنا قيس بن حفص-  2995
   عمرو رضي اهللا عنهما،اهللا بن

من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها توجد من مسرية : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).أربعني عاما

]6516[  

  .إخراج اليهود من جزيرة العرب:  باب- 6 

  ).أقركم ما أقركم اهللا به: (وقال عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]2213[  

حدثين سعيد املقربي، عن أبيه، عن أيب هريرة : حدثنا الليث قال: دثنا عبد اهللا بن يوسف ح-  2996
  :رضي اهللا عنه قال

فخرجنا حىت جئنا ). انطلقوا إىل يهود: ( بينما حنن يف املسجد، خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
 وإين أريد أن أجليكم من هذه أسلموا تسلموا، واعلموا أن األرض هللا ورسوله،: (بيت املدارس، فقال

  ).األرض، فمن جيد منكم مباله شيئا فليبعه، وإال فاعلموا أن األرض هللا ورسوله
]6545 ،6916[  

مسع ابن عباس : مسع سعيد ابن جبري: حدثنا ابن عيينة، عن سليمان األحول:  حدثنا حممد- 2997
  :رضي اهللا عنهما يقول

: ما يوم اخلميس؟ قال:  حىت بل دمعه احلصى، قلت يا أبا عباس يوم اخلميس وما يوم اخلميس، مث بكى
ائتوين بكتف أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده : (اشتد برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجعه، فقال

ذروين، فالذي أنا فيه : (ما له أهجر استفهموه؟ فقال: فتنازعوا، وال ينبغي عند نيب تنازع، فقالوا). أبدا
أخرجوا املشركني من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو : (فأمرهم بثالث، قال). ونين إليهخري مما تدع

هذا من قول : قال سفيان. والثالثة خري، إما أن سكنت عنها، وإما أن قاهلا فنسيتها). ما كنت أجيزهم
  .سليمان
 ]114[  



  .إذا غدر املشركون باملسلمني، هل يعفى عنهم:  باب- 7 

حدثين سعيد، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه : حدثنا الليث قال: عبد اهللا بن يوسف حدثنا - 2998
  :قال

:  ملا فتحت خيرب أهديت للنيب صلى اهللا عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إين سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي : (فجمعوا له، فقال). امجعوا إيل من كان ها هنا من يهود(
كذبتم، بل : (فالن، فقال: قالوا). من أبوكم: (نعم، قال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقالوا). نهع

نعم يا أبا : فقالوا). فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه: (صدقت، قال: قالوا). أبوكم فالن
نكون فيها :  قالوا).من أهل النار؟: (القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته يف أبينا، فقال هلم

مث ). اخسؤوا فيها، واهللا ال خنلفكم فيها أبدا: (يسريا، مث ختلفونا فيها، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
هل جعلتم يف هذه : (نعم يا أبا القاسم، قال: فقالوا). هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه: (قال

أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا : قالوا). ما محلكم على ذلك: (نعم، قال: قالوا). الشاة مسا
  .مل يضرك

]4003 ،5441[  

  .دعاء اإلمام على من نكث عهدا:  باب- 8 

  :حدثنا عاصم قال: حدثنا ثابت بن يزيد:  حدثنا أبو النعمان- 2999
 إن فالنا يزعم أنك قلت بعد: قبل الركوع، فقلت:  سألت أنسا رضي اهللا عنه عن القنوت، قال

كذب، مث حدثنا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع، يدعو على : الركوع؟ فقال
 من القراء، إىل أناس من املشركني، فعرض - أو سبعني، يشك فيه -بعث أربعني : أحياء بين سليم، قال

ه وجد على أحد ما وجد هلم هؤالء فقتلوهم، وكان بينهم وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم عهد، فما رأيت
  .عليهم
 ]957[  

  .أمان النساء وجوارهن:  باب- 9 

أن أبا مرة : أخربنا مالك، عن أيب النضر، موىل عمر بن عبيد اهللا:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  3000
  :أنه مسع أم هانئ بنت أيب طالب تقول: موىل أم هانئ بنت أيب طالب أخربه
ليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، فسلمت  ذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا ع



فلما فرغ من ). مرحبا بأم هانئ: (أنا أم هانئ بنت أيب طالب، فقال: فقلت). من هذه: (عليه، فقال
يا رسول اهللا، زعم ابن أمي، علي، أنه : غسله قام غصلى مثاين ركعات، ملتحفا يف ثوب واحد، فقلت

قد أجرنا من أجرت يا أم : (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ه، فالن بن هبريةقاتل رجال قد أجرت
  .وذلك ضحى: قالت أم هانئ). هانئ
 ]276[  

  .ذمة املسلمني وجوارهم واحدة يسعى ا أدناهم:  باب- 10 

  :أخربنا وكيع، عن األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال:  حدثين حممد- 3001
فيها اجلراحات : ما عندنا كتاب نقرؤه إال كتاب اهللا وما يف هذه الصحيفة، فقال: فقال خطبنا علي 
واملدينة حرم ما بني عري إىل كذا، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها حمدثا، فعليه لعنة : (وأسنان اإلبل

ه مثل ذلك، وذمة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل منه صرف وال عدل، ومن توىل غري مواليه فعلي
  ).املسلمني واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك

 ]1771[  

  .إذا قالوا صبأنا ومل حيسنوا أسلمنا:  باب- 11 

  ).اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد: (فجعل خالد يقتل، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال ابن عمر
 ]4084[  

  .ال بأس: وقال. ن اهللا يعلم األلسنة كلهاإذا قال مترس فقد آمنه، إ: وقال عمر
 ]2989[  

  .املوادعة واملصاحلة مع املشركني مبال وغريه، وإمث من مل يف بالعهد:  باب- 12 

  /.61: األنفال/اآلية } وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا{: وقوله
 سهل بن حدثنا حيىي، عن بشري ابن يسار، عن: حدثنا بشر هو ابن املفضل:  حدثنا مسدد- 3002

  :أيب حثمة قال
 انطلق عبد اهللا بن سهل وحميصة بن مسعود بن زيد إىل خيرب، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى حميصة إىل 

  عبد اهللا بن سهل وهو يتشحط يف
دمه قتيال، فدفنه مث قدم املدينة، فانطلق عبد الرمحن بن سهل وحميصة وحويصة ابنا مسعود إىل النيب صلى 

وهو أحدث القوم، فسكت فتكلما، ). كرب كرب: (، فذهب عبد الرمحن يتكلم، فقالاهللا عليه وسلم



: وكيف حنلف ومل نشهد ومل نر؟ قال: قالوا). حتلفون وتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم: (فقال
  .كيف نأخذ أميان قوم كفار، فعقله النيب صلى اهللا عليه وسلم من عنده: فقالوا). فتربئكم يهود خبمسني(
 ]2555[  

  .فضل الوفاء بالعهد:  باب- 13 

حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن :  حدثنا حيىي بن بكري- 3003
  :أن أبا سفيان بن حرب أخربه: أن عبد اهللا بن عباس أخربه: عتبة أخربه

ماد فيها رسول اهللا صلى اهللا  أن هرقل أرسل إليه يف ركب من قريش، كانوا جتارا بالشأم، يف املدة اليت 
  .عليه وسلم أبا سفيان يف كفار قريش

 ]7[  

  .هل يعفى عن الذمي إذا سحر:  باب- 14 

بلغنا : أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال: سئل: أخربين يونس، عن ابن شهاب: وقال ابن وهب
  .ان من أهل الكتابأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه، وك

  :حدثين أيب، عن عائشة: حدثنا هشام قال: حدثنا حيىي:  حدثين حممد بن املثىن- 3004
  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سحر، حىت كان خييل إليه أنه صنع شيئا ومل يصنعه

]3095 ،5430 ،5432 ،5433 ،5716 ،6028[  

  .ما حيذر من الغدر:  باب- 15

  /.62: األنفال/اآلية } ريدوا أن خيدعوك فإن حسبك اهللاوإن ي{: وقوله تعاىل
مسعت بسر : حدثنا عبد اهللا بن العالء ابن زبر قال: حدثنا الوليد بن مسلم:  حدثنا احلميدي- 3005
  :مسعت عوف بن مالك قال: أنه مسع أبا إدريس قال: بن عبيد اهللا

: اعدد ستا بني يدي الساعة: (ة من أدم، فقال أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك، وهو يف قب
مويت، مث فتح بيت املقدس، مث موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، مث استفاضة املال حىت يعطى الرجل مائة 
دينار فيظل ساخطا، مث فتنة ال يبقى بيت من العرب إال دخلته، مث هدنة تكون بينكم وبني بين األصفر، 

  ). غاية، حتت كل غاية اثنا عشر ألفافيغدرون فيأتونكم حتت مثانني

  .كيف ينبذ إىل أهل العهد:  باب- 16 

  /.58: األنفال/اآلية . }وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء{: وقوله



أن أبا هريرة : أخربنا محيد بن عبد الرمحن: أخربنا شعيب، عن الزهري:  حدثنا أبو اليمان- 3006
  :قال

ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت : رضي اهللا عنه فيمن يؤذن يوم النحر مبىن بعثين أبو بكر 
احلج األصغر، فنبذ أبو بكر : وإمنا قيل األكرب من أجل قول الناس. عريان، ويوم احلج األكرب يوم النحر

  .م مشركإىل الناس يف ذلك العام، فلم حيج عام حجة الوداع الذي حج فيه النيب صلى اهللا عليه وسل
 ]362[  

  .إمث من عاهد مث غدر:  باب- 17 

  /.56: األنفال/} الذين عاهدت منهم مث ينقضون عهدهم يف كل مرة وهم ال يتقون{: وقوله
  حدثنا جرير، عن األعمش، عن عبد اهللا:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 3007

  :ابن مرة، عن مسروق، عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال
من إذا حدث : أربع خالل من كن فيه كان منافقا خالصا: (ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسو

ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه . كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر
  ).خصلة من النفاق حىت يدعها

 ]34[  
لتيمي، عن أبيه، عن علي أخربنا سفيان، عن األعمش، عن إبراهيم ا:  حدثنا حممد بن كثري- 3008

  :رضي اهللا عنه قال
:  ما كتبنا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إال القرآن وما يف هذه الصحيفة، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

املدينة حرام ما بني عائر إىل كذا، فمن أحدث حدثا أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس (
دل وال صرف، وذمة املسلمني واحدة، يسعى ا أدناهم، فمن أخفر مسلما، فعليه أمجعني، ال يقبل منه ع

ومن واىل قوما بغري إذن مواليه، فعليه . لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل منه صرف وال عدل
  ).لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل منه صرف وال عدل

 ]1771[  
حدثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن أيب هريرة : حدثنا هاشم بن القاسم: ى قال أبو موس- 3009

  :رضي اهللا عنه قال
إي والذي : وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال:  كيف أنتم إذا مل جتتبوا دينارا وال درمها؟ فقيل له

 اهللا وذمة رسوله تنتهك ذمة: عن ذاك؟ قال: نفس أيب هريرة بيده، عن قول الصادق املصدوق، قالوا



  .صلى اهللا عليه وسلم، فيشد اهللا عز وجل قلوب أهل الذمة، فيمنعون ما يف أيديهم
  :مسعت األعمش قال: أخربنا أبو محزة قال:  حدثنا عبدان-  3010/3011

اموا رأيكم، رأيتين يوم : نعم، فسمعت سهل بن حنيف يقول: شهدت صفني؟ قال:  سألت أبا وائل
ستطيع أن أرد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم لرددته، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا أيب جندل، ولو أ

  .ألمر يفظعنا إال أسهلن بنا إىل أمر تعرفه غري أمرنا هذا
حدثنا : حدثنا يزيد بن عبد العزيز، عن أبيه: حدثنا حيىي بن آدم:  حدثنا عبد اهللا بن حممد-) 3011 (

  : أبو وائل قالحدثين: حبيب بن أيب ثابت قال
أيها الناس اموا أنفسكم، فإنا كنا مع رسول اهللا صلى اهللا :  كنا بصفني، فقام سهل بن حنيف فقال

يا رسول اهللا، ألسنا على : عليه وسلم يوم احلديبية، ولو نرى قتاال لقاتلنا، فجاء عمر بن اخلطاب فقال
: قال). بلى: ( اجلنة وقتالهم يف النار؟ قالأليس قتالنا يف: فقال). بلى: (احلق وهم على الباطل؟ فقال

يا ابن اخلطاب، إين رسول اهللا ولن : (فعالم نعطي الدنية يف ديننا، أنرجع وملا حيكم اهللا بيننا وبينهم؟ فقال
إنه : فانطلق عمر إىل أيب بكر فقال له مثل ما قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال). يضيعين اهللا أبدا
 يضيعه اهللا أبدا، فرتلت سورة الفتح، فقرأها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على عمر إىل رسول اهللا ولن

  ).نعم: (يا رسول اهللا، أو فتح هو؟ قال: آخرها، فقال عمر
]3953 ،4563 ،6878[  

حدثنا حامت، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أمساء بنت أيب بكر :  حدثنا قتيبة بن سعيد- 3012
  :ما قالترضي اهللا عنه

 قدمت علي أمي وهي مشركة، يف عهد قريش إذ عاهدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومدم مع 
يا رسول اهللا، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، : أبيها، فاستفتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت

  ).نعم صليها: (أفأصلها؟ قال
 ]2477[  

  . أو وقت معلوماملصاحلة على ثالثة أيام:  باب- 18 

حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أيب : حدثنا شريح بن مسلمة:  حدثنا أمحد بن عثمان بن حكيم- 3013
  :حدثين الرباء رضي اهللا عنه: حدثين أيب، عن أيب إسحاق قال: إسحاق قال

شترطوا  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أراد أن يعتمر، أرسل إىل أهل مكة، يستأذم ليدخل مكة، فا
فأخذ : عليه أن ال يقيم ا إال ثالث ليال، وال يدخلها إال جبلبان السالح، وال يدعو منهم أحدا، قال



لو علمنا : هذا ما قاضى عليه حممد رسول اهللا، فقالوا: يكتب الشرط بينهم علي بن أيب طالب، فكتب
أنا واهللا : (مد بن عبد اهللا، فقالهذا ما قاضى عليه حم: أنك رسول اهللا مل مننعك ولبايعناك، ولكن اكتب

). امح رسول اهللا: (فقال لعلي: وكان ال يكتب، قال: قال). حممد بن عبد اهللا، وأنا واهللا رسول اهللا
فلما . فأراه إياه فمحاه النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده: قال). فأرينه: (واهللا ال أحماه أبدا، قال: فقال علي

مر صاحبك فلريحتل، فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  فقالوادخل ومضى األيام، أتوا عليا
  .مث ارحتل). نعم: (فقال
 ]1689[  

  .املوادعة من غري وقت:  باب- 19 

  ).أقركم ما أقركم اهللا به: (وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]2213[  

  .طرح جيف املشركني يف البئر، وال يؤخذ هلم مثن:  باب- 20 

أخربين أيب، عن شعبة، عن أيب إسحاق، عن عمرو بن :  حدثنا عبدان بن عثمان قال- 3014
  :ميمون، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال

 بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساجد، وحوله ناس من قريش من املشركني، إذ جاء عقبة بن أيب 
 فلم يرفع رأسه حىت جاءت فاطمة عليها معيط بسلى جزور، فقذفه على ظهر النيب صلى اهللا عليه وسلم،

اللهم عليك : (السالم، فأخذت من ظهره، ودعت على من صنع ذلك، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
املأل من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام، وعتبة ابن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وعقبة بن أيب معيط، 

أيتهم قتلوا يوم بدر، فألقوا يف بئر، غري أمية وأيب، فإنه كان فلقد ر). أيب ابن خلف: وأمية بن خلف، أو
  .رجال ضخما، فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى يف البئر

 ]237[  

  .إمث الغادر للرب والفاجر:  باب- 21

وعن . حدثنا شعبة، عن سليمان األعمش، عن أيب وائل، عن عبد اهللا:  حدثنا أبو الوليد- 3015
  ثابت، عن أنس،

: ينصب، وقال اآلخر: لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدمها: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).يرى يوم القيامة، يعرف به



حدثنا محاد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما :  حدثنا سليمان بن حرب- 3016
  :قال

  ).لواء ينصب بغدرتهلكل غادر : ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
]5823 ،5824 ،6565 ،6694[  

حدثنا جرير، عن منصور، عن جماهد، عن طاوس، عن ابن عباس :  حدثنا علي بن عبد اهللا- 3017
  :رضي اهللا عنهما قال

ال هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرمت : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة
إن هذا البلد حرمه اهللا يوم خلق السماوات واألرض، فهو حرام حبرمة : ( مكةوقال يوم فتح). فانفروا

اهللا إىل يوم القيامة، وإنه مل حيل القتال فيه ألحد قبلي، ومل حيل يل إال ساعة من ار، فهو حرام حبرمة اهللا 
). تلى خالهإىل يوم القيامة، ال يعضد شوكه، وال ينفر صيده، وال يلتقط لقطته إال من عرفها، وال خي

  ).إال اإلذخر: (يا رسول اهللا، إال اإلذخر، فإنه لقينهم ولبيوم، قال: فقال العباس
 ]1510[  

   كتاب بدء اخللق- 63 

} وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه{: ما جاء يف قول اهللا تعاىل:  باب- 1 

  /.27: الروم/

  .هني وهني مثل لني ولني، وميت وميت، وضيق وضيقو. كل عليه هني: قال الربيع بن خثيم واحلسن
/: 38: ق/و/ 35: فاطر/} لغوب{. أفأعيا علينا حني أنشأكم وأنشأ خلقكم/: 15: ق/} أفعيينا{

  .طورا كذا وطورا كذا، عدا طوره أي قدره/: 14: نوح/} أطوارا{. النصب
 عن صفوان بن حمرز، أخربنا سفيان، عن جامع بن شداد،:  حدثنا حممد بن كثري- 3018/3019

  :عن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما قال
بشرتنا فأعطنا، : قالوا). يا بين متيم أبشروا: ( جاء نفر من بين متيم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

، قبلنا: قالوا). يا أهل اليمن، اقبلوا البشرى إذ مل يقبلها بنو متيم: (فتغري وجهه، فجاءه أهل اليمن، فقال
يا عمران راحلتك تفلتت، : فأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم حيدث بدء اخللق والعرش، فجاء رجل فقال

  .ليتين مل أقم
حدثنا جامع بن شداد، : حدثنا األعمش: حدثنا أيب:  حدثنا عمر بن حفص بن غياث- ) 3019 (

  :أنه حدثه عن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما قال: عن صفوان بن حمرز



اقبلوا : (ت على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعقلت ناقيت بالباب، فأتاه ناس من بين متيم، فقال دخل
اقبلوا : (قد بشرتنا فأعطنا، مرتني، مث دخل عليه ناس من أهل اليمن، فقال: قالوا). البشرى يا بين متيم

جئناك نسألك عن هذا : ، قالواقد قبلنا يا رسول اهللا: قالوا). البشرى يا أهل اليمن، إذ مل يقبلها بنو متيم
كان اهللا ومل يكن شيء غريه، وكان عرشه على املاء، وكتب يف الذكر كل شيء، وخلق : (األمر، قال

ذهبت ناقتك يا ابن احلصني، فانطلقت فإذا هي يقطع دوا السراب، : فنادى مناد). السماوات واألرض
  .فواهللا لوددت أين كنت تركتها

]4107 ،4125 ،6982[  
مسعت عمر رضي :  وروى عيسى، عن رقبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال-  3020

  :اهللا عنه يقول
 قام فينا النيب صلى اهللا عليه وسلم مقاما، فأخربنا عن بدء اخللق حىت دخل أهل اجلنة منازهلم وأهل النار 

  .منازهلم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه
ن أيب شيبة، عن أيب أمحد، عن سفيان، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب  حدثين عبد اهللا ب- 3021

  :هريرة رضي اهللا عنه قال
يشتمين ابن آدم، وما ينبغي له أن يشتمين، : قال اهللا تعاىل : (- أراه -  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ).ليس يعيدين كما بدأين: لهإن يل ولدا، وأما تكذيبه فقو: أما شتمه فقوله. ويكذبين، وما ينبغي له
]4690 ،4691[  

حدثنا مغرية بن عبد الرمحن القرشي، عن أيب الزناد، عن األعرج، :  حدثنا قتيبة بن سعيد- 3022
  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

إن : ملا قضى اهللا اخللق كتب يف كتابه، فهو عنده فوق العرش: ( قال رسول اله صلى اهللا عليه وسلم
  ).غلبت غضيبرمحيت 
]6969 ،6986 ،7015 ،7114 ،7115[  

  .ما جاء يف سبع أرضني:  باب- 2 

اهللا الذي خلق سبع مساوات ومن األرض مثلهن يترتل األمر بينهن لتعلموا أن اهللا على {: وقول اهللا تعاىل
: الطور/} والسقف املرفوع{/. 12: الطالق/} كل شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما

/: 7: الذاريات/} احلبك{. بناءها، كان فيها حيوان/: 28: النازعات/} مسكها{.  السماء/:5
من } ما فيها{أخرجت } وألقت{. مسعت وأطاعت/: 2: االنشقاق/} وأذنت{. استواؤها وحسنها



: النازعات/} بالساهرة{. دحاها/: 6: الشمس/} طحاها{. عنهم/: 4: االنشقاق/} وختلت{املوتى 
  .رض، كان فيها احليوان، نومهم وسهرهموجه األ/: 14

حدثنا حيىي بن أيب كثري، عن : أخربنا ابن علية، عن علي بن املبارك:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 3023
  حممد بن إبراهيم بن احلارث، عن أيب سلمة ابن عبد الرمحن،

 يا أبا سلمة، : وكانت بينه وبني أناس خصومة يف أرض، فدخل على عائشة فذكر هلا ذلك، فقالت
  ).من ظلم قيد شرب طوقه من سبع أرضني: (اجتنب األرض، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 ]2321[  
  :أخربنا عبد اهللا، عن موسى بن عقبة، عن سامل، عن أبيه قال:  حدثنا بشر بن حممد- 3024

ف به يوم القيامة إىل سبع من أخذ شيئا من األرض بغري حقه، خس: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).أرضني
 ]2322[  

حدثنا أيوب، عن حممد بن سريين، عن ابن أيب : حدثنا عبد الوهاب:  حدثنا حممد بن املثىن- 3025
  بكرة عن أيب بكرة رضي اهللا عنه،
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السماوات واألرض، السنة : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ذو القعدة وذو احلجة واحملرم، ورجب مضر، الذي : ثنا عشرا شهرا، منها أربعة حرم، ثالثة متوالياتا
  ).بني مجادى وشعبان

 ]67[  
حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد بن :  حدثين عبيد بن إمساعيل-  3026

  :عمرو بن نفيل
أنا أنتقص من حقها :  إىل مروان، فقال سعيد-ا  يف حق زعمت أنه انتقصه هل- أنه خاصمته أروى 

من أخذ شربا من األرض ظلما، فإنه يطوقه : (شيئا، أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).يوم القيامة من سبع أرضني

  .دخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن أيب الزناد، عن هشام، عن أبيه، قال يل سعيد بن زيد
] 2320[  

  .يف النجوم:  باب- 3 

جعلها زينة : خلق هذه النجوم لثالث/: 5: امللك/} ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح{: وقال قتادة



للسماء، ورجوما للشياطني، وعالمات يهتدى ا، فمن تأول فيها بغري ذلك أخطأ، وأضاع نصيبه، 
  .وتكلف ما ال علم له به

: الرمحن/} األنام{. واألب ما يأكل األنعام. متغريا/: 45: فالكه/} هشيما{: وقال ابن عباس
: النبأ/} ألفافا{: وقال جماهد. حاجب/: 20: الرمحن/و/ 100: املؤمنون/} برزخ{. اخللق/: 10
} ولكم يف األرض مستقر{: مهادا كقوله/: 22: البقرة/} فراشا{. امللتفة: والغلب. ملتفة/: 16
  .قليال/: 58: األعراف/} نكدا {/.24: األعراف/و/ 36: البقرة/

  .صفة الشمس والقمر حبسبان:  باب- 4 

مجاعة حساب، مثل : حسبان. حبساب ومنازل ال يعدواا: وقال غريه. كحسبان الرحى: قال جماهد
  .شهاب وشهبان

ال يستر ضوء أحدمها ضوء /: 40: يس/} أن تدرك القمر{. ضوؤها/: 1: الشمس/} ضحاها{
/: 37: يس/} نسلخ{. يتطالبان، حثيثان/: 40: يس/} سابق النهار{. هلما ذلكاآلخر، وال ينبغي 

} أرجائها{. وهيها تشققها/: 16: احلاقة/} واهية{. خنرج أحدمها من اآلخر وجنري كل واحد منهما
: النازعات/} أغطش{. على أرجاء البئر: ما مل ينشق منها، فهم على حافتيها، كقولك/: 17: احلاقة/

  .أظلم/: 76: األنعام/} جن{و/. 29
: االنشقاق/} والليل وما وسق{. تكور حىت يذهب ضوؤها/: 1: التكوير/} كورت{: وقال احلسن

: الفرقان/و/ 16: احلجر/} بروجا{. استوى/: 18: االنشقاق/} اتسق{. مجع من دابة/: 17
  .بالنهار مع الشمس/: 21: فاطر/} احلرور{. منازل الشمس والقمر/: 61

. يكور/: 61: احلج/} يوجل{: احلرور بالليل، والسموم بالنهار، يقال:  عباس ورؤبةوقال ابن
  .كل شيء أدخلته يف شيء/: 16: التوبة/} وليجة{

حدثنا سفيان، األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أيب ذر :  حدثنا حممد بن يوسف-  3027
  :رضي اهللا عنه قال

اهللا ورسوله : قلت). تدري أين تذهب: (يب ذر حني غربت الشمس قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أل
فإا تذهب حىت تسجد حتت العرش، فتستأذن فيؤذن هلا، ويوشك أن تسجد فال يقبل : (أعلم، قال

: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغرا، فذلك قوله تعاىل: منها، وتستأذن فال يؤذن هلا، يقال هلا
  ).}ك تقدير العزيز العليمالشمس جتري ملستقر هلا ذل{
]4524 ،4525 ،6988 ،6996[  



حدثين أبو سلمة : حدثنا عبد اهللا الداناج قال: حدثنا عبد العزيز بن املختار:  حدثنا مسدد- 3028
  بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،

  ).الشمس والقمر مكوران يوم القيامة: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
أن عبد الرمحن بن : أخربين عمرو: حدثين ابن وهب قال:  حدثنا حيىي بن سليمان قال- 3029

  :القاسم حدثه، عن أبيه، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما
إن الشمس والقمر ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته، : ( أنه كان خيرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).، فإذا رأيتمومها فصلواولكنهما آيتان من آيات اهللا
 ]995[  

حدثين مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن :  حدثنا إمساعيل بن أيب أويس قال-  3030
  :عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال

إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال خيسفان ملوت أحد وال : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).ا رأيتم ذلك فاذكروا اهللاحلياته، فإذ

 ]29[  
أن : أخربين عروة: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال:  حدثنا حيىي بن بكري- 3031

  :عائشة رضي اهللا عنها أخربته
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم خسفت الشمس، قام فكرب وقرأ قراءة طويلة، مث ركع ركوعا 

وقام كما هو، فقرأ قراءة طويلة، وهي أدىن من القراءة ). مسع اهللا ملن محده (:طويال، مث رفع رأسه فقال
األوىل، مث ركع ركوعا طويال، وهي أدىن من الركعة األوىل، مث سجد سجودا طويال، مث فعل يف الركعة 

إما : (اآلخرة مثل ذلك، مث سلم وقد جتلت الشمس، فخطب الناس، فقال يف كسوف الشمس والقمر
  ).من آيات اهللا، ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته، فإذا رأيتمومها فافزعوا إىل الصالةآيتان 
 ]997[  

حدثين قيس، عن أيب مسعود رضي : حدثنا حيىي، عن إمساعيل قال:  حدثين حممد بن املثىن-  3032
  اهللا عنه،

ياته، ولكنهما آيتان الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد وال حل: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).من آيات اهللا، فإذا رأيتمومها فصلوا

 ]994[  



: الفرقان/} وهو الذي أرسل الرياح نشرا بني يدي رمحته{: ما جاء يف قوله:  باب- 5 

48./  

} إعصار{. مالقح ملقحة/: 22: احلجر/} لواقح{. تقصف كل شيء/: 69: اإلسراء/} قاصفا{
: آل عمران/} صر{.  األرض إىل السماء كعمود فيه نارريح عاصف ب من/: 266: البقرة/

  .متفرقة: }نشرا{. برد/: 117
  حدثنا شعبة، عن احلكم، عن جماهد، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما،:  حدثنا آدم- 3033

  ).نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 ]988[  

  :حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: م حدثنا مكي بن إبراهي- 3034
 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا رأى خميلة يف السماء أقبل وأدبر، ودخل وخرج وتغري وجهه، فإذا 

ما أدري لعله كما قال : (أمطرت السماء سري عنه، فعرفته عائشة ذلك، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  فلما{: قوم
  ).اآلية. }وه عارضا مستقبل أوديتهمرأ
]4551[  

  .ذكر املالئكة:  باب- 6 

إن جربيل عليه السالم عدو اليهود من : قال عبد اهللا بن سالم للنيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أنس
  .املالئكة
 ]3151[  

  .املالئكة/: 165: الصافات/} لنحن الصافون{: وقال ابن عباس
حدثنا : حدثنا يزيد بن زريع: وقال يل خليفة. حدثنا مهام، عن قتادة:  حدثنا هدبة بن خالد- 3035

  :حدثنا أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة رضي اهللا عنهما قال: حدثنا قتادة: سعيد وهشام قاال
يعين رجال بني الرجلني :  وذكر-بينا أنا عند البيت بني النائم واليقظان : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

تيت بطست من ذهب، ملئ حكمة وإميانا، فشق من النحر إىل مراق البطن، مث غسل البطن مباء  فأ-
الرباق، فانطلقت مع جربيل : زمزم، مث ملئ حكمة وإميانا، وأتيت بدابة أبيض، دون البغل وفوق احلمار

 أرسل إليه، وقد: حممد، قيل: من معك، قيل: من هذا؟ قال جربيل، قيل: حىت أتينا السماء الدنيا، قيل
مرحبا ولنعم ايء جاء، فأتيت على آدم فسلمت عليه، فقال مرحبا بك من ابن ونيب، : نعم، قيل: قال



: من معك، قال حممد صلى اهللا عليه وسلم، قيل: جربيل، قيل: من هذا، قال: فأتينا السماء الثانية، قيل
  مرحبا به: نعم، قيل: أرسل إليه، قال

مرحبا بك من أخ ونيب، فأتينا السماء السماء الثالثة، : ت على عيسى وحيىي فقاالولنعم ايء جاء، فأتي
مرحبا به : نعم، قيل: وقد أرسل إليه، قال: حممد، قيل: من معك، قيل: جربيل، قيل: من هذا، قيل: قيل

ابعة، مرحبا بك من أخ ونيب، فأتينا السماء الر: ولنعم ايء جاء، فأتيت على يوسف فسلمت عليه، قال
: وقد أرسل إليه، قيل: حممد صلى اهللا عليه وسلم، قيل: من معك، قيل: جربيل، قيل: من هذا، قيل: قيل

مرحبا من أخ ونيب، فأتينا : مرحبا به ولنعم ايء جاء، فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال: نعم، قيل
: وقد أرسل إليه، قال: مد، قيلحم: ومن معك، قيل: جربيل، قيل: من هذا، قال: السماء اخلامسة، قيل

مرحبا بك من أخ ونيب، : مرحبا به ولنعم ايء جاء، فأتينا على هارون فسلمت عليه، فقال: نعم، قيل
حممد صلى اهللا عليه : من معك، قيل: جربيل، قيل: من هذا، قيل: فأتينا على السماء السادسة، قيل

مرحبا : يء جاء، فأتيت على موسى فسلمت عليه، فقالوقد أرسل إليه، مرحبا به ولنعم ا: وسلم، قيل
يا رب هذا الغالم الذي بعث بعدي، : ما أبكاك؟ قال: بك من أخ ونيب، فلما جاوزت بكى، فقيل

: جربيل، قيل: من هذا، قيل: يدخل اجلنة من أمته أفضل مما يدخل من أميت، فأتينا السماء السابعة، قيل
سل إليه، مرحبا به ونعم ايء جاء، فأتيت على إبراهيم فسلمت وقد أر: حممد، قيل: من معك، قيل
هذا البيت املعمور، : مرحبا بك من ابن ونيب، فرفع يل البيت املعمور، فسألت جربيل فقال: عليه، فقال

يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا مل يعودوا إليه آخر ما عليهم، ورفعت يل سدرة 
ران باطنان، :  كأنه قالل هجر، وورقها كأنه آذان الفيول، يف أصلها أربعة أاراملنتهى، فإذا نبقها

أما الباطنان ففي اجلنة، وأما الظاهران النيل والفرات، مث فرضت : وران ظاهران، فسألت جربيل، فقال
فرضت علي مخسون صالة، : ما صنعت، قلت: علي مخسون صالة، فأقبلت حىت جئت موسى فقال

ا أعلم بالناس منك، عاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة، وإن أمتك ال تطيق، فارجع إىل ربك أن: قال
فسله، فرجعت فسألته، فجعلها أربعني، مث مثله، مث ثالثني، مث مثله، فجعل عشرين، مث مثله، فجعل 

 ما صنعت، قلت جعلها مخسة،: مثله، فجعلها مخسا، فأتيت موسى فقال: عشرا، فأتيت موسى فقال
إين قد أمضيت فريضيت وخففت عن عبادي، وأجزي احلسنة : سلمت خبري، فنودي: قلت: فقال مثله
  ).عشرا

يف : (وقال مهام، عن قتادة، عن احلسن، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).البيت املعمور

  ]342: ، وانظر5287، 3674، 3247، 3213[



قال عبد :  الربيع، حدثنا أبو األحوص، عن األعمش، عن زيد بن وهب حدثنا احلسن بن- 3036
  :اهللا

إن أحدكم جيمع يف بطن أمه : ( حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو الصادق املصدوق، قال
أربعني يوما، مث يكون علقة مثل ذلك، مث يكون مضغة مثل ذلك، مث يبعث اهللا ملكا فيؤمر بأربع 

اكتب عمله، ورزقه، وأجله، وشقي أم سعيد، مث ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم : هكلمات، ويقال ل
ويعمل حىت ما . ليعمل حىت ما يكون بينه وبني اجلنة إال ذراع، فيسبق عليه كتابه، فيعمل بعمل أهل النار

  ).يكون بينه وبني النار إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النة
]3154 ،6221 ،7016[  

أخربين موسى بن عقبة، عن : أخربنا ابن جريج قال: أخربنا خملد:  حدثنا حممد بن سالم- 3037
  .قال أبو هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: نافع قال

  أخربين موسى بن عقبة، عن نافع، عن أيب هريرة،: وتابعه أبو عاصم، عن ابن جريج، قال
إن اهللا حيب فالنا فأحببه، فيحبه : إذا أحب اهللا العبد نادى جربيل: ( عليه وسلم قال عن النيب صلى اهللا

إن اهللا حيب فالنا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، مث يوضع له القبول : جربيل، فينادي جربيل يف أهل السماء
  ).يف األرض

]5693 ،7047[  
دثنا ابن أيب جعفر، عن حممد بن عبد ح: أخربنا الليث: حدثنا ابن أيب مرمي:  حدثنا حممد-  3038

  :الرمحن، عن عروة بن الزبري، عن عائشة رضي اهللا عنها، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم
إن املالئكة ترتل يف العنان، وهو السحاب، فتذكر : ( أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

ه، فتوحيه إىل الكهان، فيكذبون معها مائة كذبة األمر قضي يف السماء، فتسترق الشياطني السمع فتسمع
  ).من عند أنفسهم

  ]5429: ، وانظر3114[
حدثنا ابن شهاب، عن أيب سلمة واألغر، : حدثنا إبراهيم بن سعد:  حدثنا أمحد بن يونس- 3039

  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
 كل باب من أبواب املسجد املالئكة، إذا كان يوم اجلمعة، كان على: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).يكتبون األول فاألول، فإذا جلس اإلمام طووا الصحف، وجاؤوا يستمعون الذكر
 ]841[  

  :حدثنا الزهري، عن سعيد ابن املسيب قال: حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 3040



خري منك، مث التفت إىل أيب كنت أنشد فيه، وفيه من هو :  مر عمر يف املسجد، وحسان ينشد، فقال
أجب عين، اللهم أيده بروح : (أنشدك باهللا، أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: هريرة فقال
  .نعم: قال). القدس
 ]442[  

  :حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن الرباء رضي اهللا عنه قال:  حدثا حفص بن عمر- 3041
  ). وجربيل معك- أو هاجهم -اهجهم : (ان قال النيب صلى اهللا عليه وسلم حلس

]3897 ،5801[  
مسعت محيد بن هالل، عن أنس بن : حدثنا أيب قال: أخربنا وهب بن جرير:  حدثنا إسحاق-  3042

  :مالك رضي اهللا عنه قال
  .موكب جربيل:  كأين أنظر إىل غبار ساطع يف سكة بين غنم، زاد موسى

]3892[  
بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا حدثنا علي :  حدثنا فروة- 3043
  :عنها

كل ذاك، يأيت امللك : (كيف يأتيك الوحي؟ قال:  أن احلارث بن هشام، سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم
أحيانا يف مثل صلصلة اجلرس، فيفصم عين وقد وعيت ما قال، وهو أشده علي، ويتمثل يل امللك أحيانا 

  ).فأعي ما أقولرجال، فيكلمين 
 ]2[  

حدثنا حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا : حدثنا شيبان:  حدثنا آدم- 3044
  :عنه قال

). أي فل هلم: من أنفق زوجني يف سبيل اهللا دعته خزنة اجلنة: ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).أرجو أن تكون منهم: (يب صلى اهللا عليه وسلمذاك الذي ال توى عليه، قال الن: فقال أبو بكر

 ]2686[  
أخربنا معمر، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن : حدثنا هشام:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 3045

  :عائشة رضي اهللا عنها
وعليه السالم : فقالت). يا عائشة، هذا جربيل يقرأ عليك السالم: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا

  .محة اهللا وبركاته، ترى ما ال أرى، تريد النيب صلى اهللا عليه وسلمور
]3557 ،5848 ،5895 ،5898[  



حدثنا وكيع عن عمر : حدثين حيىي بن جعفر: قال) ح. (حدثنا عمر بن ذر:  حدثنا أبو نعيم- 3046
  :بن ذر، عن أبيه، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

وما نترتل إال {: فرتلت: قال). أال تزورنا أكثر مما تزورنا: (صلى اهللا عليه وسلم جلربيل قال رسول اهللا 
  .اآلية. }بأمر ربك له ما بني أيدينا وما خلفنا

]4454 ،7017[  
حدثين سليمان، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا :  حدثنا إمساعيل قال- 3047

  :اس رضي اهللا عنهمابن عتبة بن مسعود، عن ابن عب
أقرأين جربيل على حرف، فلم أزل أستزيده، حىت انتهى إىل : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).سبعة أحرف
]4705[  

حدثين عبيد اهللا بن : أخربنا يونس، عن الزهري قال: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا حممد بن مقاتل-  3048
  :ما قالعبد اهللا، عن ابن عباس رضي اهللا عنه

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضان، حني يلقاه جربيل، 
وكان جربيل يلقاه يف كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني يلقاه 

  .جربيل أجود باخلري من الريح املرسلة
  وروى أبو هريرة وفاطمة رضي اهللا عنهما،. ذا اإلسناد حنوهحدثنا معمر : وعن عبد اهللا

  .أن جربيل كان يعارضه القرآن:  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]6 ،3426 ،4712[  

  :حدثنا ليث، عن ابن شهاب:  حدثنا قتيبة- 3049
رسول اهللا أما أن جربيل قد نزل فصلى أمام :  أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا، فقال له عروة

مسعت : مسعت بشري بن أيب مسعود يقول: اعلم ما تقول يا عروة، قال: صلى اهللا عليه وسلم، فقال عمر
نزل جربيل فأمين فصليت معه، مث : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أبا مسعود يقول

  .لواتحيسب بأصابعه مخس ص). صليت معه، مث صليت معه، مث صليت معه، مث صليت معه
]499[  

حدثنا ابن أيب عدي، عن شعبة، عن حبيب بن أيب ثابت، عن زيد :  حدثنا حممد بن بشار- 3050
  :بن وهب، عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال

من مات من أمتك ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة، أو : قال يل جربيل: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم



  ).وإن: (ن سرق؟ قالوإن زىن وإ: قال). مل يدخل النار
 ]2258[  

حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا : أخربنا شعيب:  حدثنا أبو اليمان- 3051
  :عنه قال

املالئكة يتعاقبون، مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار، وجيتمعون يف صالة : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
كيف تركتم عبادي، :  باتوا فيكم، فيسأهلم وهو أعلم، فيقولالفجر والعصر، مث يعرج إليه الذين

  ).تركناهم يصلون، وأتيناهم يصلون: فيقولون
 ]530[  

آمني، واملالئكة يف السماء، فوافقت إحدامها األخرى، : إذا قال أحدكم:  باب- 7 

  .غفر له ما تقدم من ذنبه

أن : أن نافعا حدثه: اعيل بن أميةأخربنا ابن جريج، عن إمس: أخربنا خملد:  حدثنا حممد- 3052
  :القاسم بن حممد حدثه، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

 حشوت للنيب صلى اهللا عليه وسلم وسادة فيها متاثيل، كأا منرقة، فجاء فقام بني البابني، وجعل يتغري 
ها لك لتضطجع وسادة جعلت: قالت). ما بال هذه الوسادة: (ما لنا يا رسول اهللا، قال: وجهه، فقلت
أما علمت أن املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة، : (عليها، قال
  ).أحيوا ما خلقتم: يقول
 ]1999[  

أخربنا معمر، عن الزهري، عن عبيد اهللا بن : أخربنا عبد اهللا:  حدثنا ابن مقاتل-  3053/3054
  :مسعت أبا طلحة يقول:  عنهما يقولأنه مسع ابن عباس رضي اهللا: عبد اهللا

  ).ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة متاثيل: ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
أن بسر بن : أن بكري بن األشج حدثه: أخربنا عمرو: حدثنا ابن وهب:  حدثنا أمحد- ) 3054 (

ثه، ومع بسر بن سعيد عبيد اهللا اخلوالين، الذي أن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه حد: سعيد حدثه
أن أبا : حدثهما زيد بن خالد: كان يف حجر ميمونة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :طلحة حدثه
فمرض زيد بن خالد : قال بسر). ال تدخل املالئكة بيتا فيه صورة: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

إنه : أمل حيدثنا يف التصاوير؟ فقال: يف بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد اهللا اخلوالينفعدناه، فإذا حنن 



  .بلى قد ذكره: ال، قال: أال مسعته؟ قلت). إال رقم يف ثوب: (قال
]3144 ،3780 ،5605 ،5613[  

  :حدثين عمرو، عن سامل، عن أبيه قال: حدثين ابن وهب قال:  حدثنا حيىي بن سليمان قال- 3055
  ).إنا ال ندخل بيتا فيه صورة وال كلب: ( وعد النيب صلى اهللا عليه وسلم جربيل فقال

]5615[  
  :حدثين مالك، عن مسي، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه:  حدثنا إمساعيل قال- 3056

بنا لك احلمد، ر: مسع اهللا ملن محده، فقولوا: إذا قال اإلمام: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).فإنه من وافق قوله قول املالئكة، غفر له ما تقدم من ذنبه

 ]763[  
حدثنا أيب، عن هالل بن علي، عن عبد : حدثنا حممد بن فليح:  حدثنا إبراهيم بن املنذر-  3057

  الرمحن بن أيب عمرة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،
:  صالة ما دامت الصالة حتبسه، واملالئكة تقولإن أحدكم يف: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).اللهم اغفر له وارمحه، ما مل يقم من صالته، أو حيدث
 ]434[  

حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن :  حدثنا علي بن عبد اهللا- 3058
  :أبيه رضي اهللا عنه قال

: يف قراءة عبد اهللا: قال سفيان. }ونادوا يا مالك {: مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ على املنرب
  .ونادوا يا مال

]3093 ،4542[  
: أخربين يونس، عن ابن شهاب قال: أخربنا ابن وهب قال:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  3059

  :أن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثته: حدثين عروة
لقد لقيت من قومك : (هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: ليه وسلم أا قالت للنيب صلى اهللا ع

ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كالل، فلم 
جيبين إىل ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي، 

إن اهللا قد مسع قول قومك لك، وما : ا بسحابة قد أظلتين، فنظرت فإذا فيها جربيل، فناداين فقالفإذا أن
ردوا عليك، وقد بعث اهللا إليك ملك اجلبال، لتأمره مبا شئت فيهم، فناداين ملك اجلبال، فسلم علي، مث 

نيب صلى اهللا عليه ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني؟ فقال ال: يا حممد، فقال: قال



  ).بل أرجو أن خيرج اهللا من أصالم من يعبد اهللا وحده، ال يشرك به شيئا: وسلم
]6954[  

  :حدثنا أبو إسحاق الشيباين قال: حدثنا أبو عوانة:  حدثنا قتيبة- 3060
. }فأوحى إىل عبده ما أوحى. فكان قاب قوسني أو أدىن{:  سألت زر بن حبيش عن قول اهللا تعاىل

  .أنه رأى جربيل، له ستمائة جناح: حدثنا ابن مسعود: قال
]4575 ،4576[  

حدثنا شعبة، عن األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا :  حدثنا حفص بن عمر- 3061
  :رضي اهللا عنه

  .رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء: قال. }لقد رأى من آيات ربه الكربى {
]4577[  

حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري، عن ابن : ن عبد اهللا بن إمساعيل حدثنا حممد ب- 3062/3063
  :أنبأنا القاسم، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: عون

  . من زعم أن حممدا رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جربيل يف صورته، وخلقه ساد ما بني األفق
اء بن أيب زائدة، عن ابن حدثنا زكري: حدثنا أبو أسامة:  حدثين حممد بن يوسف-) 3063 (

  :األشوع، عن الشعيب، عن مسروق قال
ذاك جربيل، : قالت} فكان قاب قوسني أو أدىن. مث دنا فتدىل{: فأين قوله:  قلت لعائشة رضي اهللا عنها

  .كان يأتيه يف صورة الرجل، وإن أتاه هذه املرة يف صورته اليت هي صورته، فسد األفق
]4336 ،4574 ،6945 ،7093[  

  :حدثنا أبو رجاء، عن مسرة قال: حدثنا جرير:  حدثنا موسى- 3064
الذي يوقد النار مالك خازن النار، وأنا : رأيت الليلة رجلني أتياين، قاال: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).جربيل، وهذا ميكائيل
 ]809[  

هريرة رضي اهللا عنه حدثنا أبو عوانة، عن األعمش، عن أيب حازم، عن أيب :  حدثنا مسدد- 3065
  :قال

إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).لعنتها املالئكة حىت تصبح

  .تابعه شعبة، وأبو محزة، وابن داود، وأبو معاوية، عن األعمش



]4897 ،4898[  
مسعت أبا : حدثين عقيل، عن ابن شهاب قال:  قالأخربنا الليث:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 3066
  :أخربين جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما: سلمة قال

مث فتر عين الوحي فترة، فبينا أنا أمشي، مسعت صوتا من : ( أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
سي بني السماء واألرض، السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا امللك الذي جاءين حبراء، قاعد على كر

يا أيها {: زملوين زملوين، فأنزل اهللا تعاىل: فجئثت منه، حىت هويت إىل األرض، فجئت أهلي فقلت
  ).} إىل فاهجر- املدثر 

  .األوثان: والرجز: قال أبو سلمة
 ]4[  

بن حدثنا يزيد : وقال يل خليفة. حدثنا شعبة، عن قتادة: حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- 3067
  حدثنا ابن عم نبيكم، يعين ابن عباس رضي اهللا عنهما،: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أيب العالية: زريع

رأيت ليلة أسري يب موسى، رجال آدم، طواال جعدا، كأنه من : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ط الرأس، ورأيت رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجال مربوعا، مربوع اخللق إىل احلمرة والبياض، سب

قال أنس وأبو ). }فال تكن يف مرية من لقائه{: مالكا خازن النار، والدجال، يف آيات أراهن اهللا إياه
  ).حترس املالئكة املدينة من الدجال: (بكرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

]3215 ،3232 ،4354 ،7101[  

  .ما جاء يف صفة اجلنة وأا خملوقة:  باب- 8

قالوا هذا {أتوا بشيء مث أتوا بآخر } كلما رزقوا{من احليض والبول والبزاق } مطهرة{: لعاليةقال أبو ا
يشبه بعضه بعضا وخيتلف يف /: 25: البقرة/} وأتو به متشاا{أتينا من قبل } الذي رزقنا من قبل

  .الطعوم
: يس/و/ 31 :الكهف/} األرائك{. قريبة/: 23: احلاقة/} دانية{يقطفون كيف شاؤوا } قطوفها{

  .السرر/: 56
  .النضرة يف الوجوه والسرور يف القلب: وقال احلسن
} يرتفون{وجع البطن } غول{. حديدة اجلرية/: 18: اإلنسان أو الدهر} سلسبيال{: وقال جماهد

  .ال تذهب عقوهلم/: 47: الصافات/
. اخلمر:  الرحيق.نواهد/: 33: النبأ/} كواعب{. ممتلئا/: 34: النبأ/} دهاقا{: وقال ابن عباس



: الرمحن/} نضاختان{/. 26: املطففني/} مسك{طينه } ختامه{. يعلو شراب أهل اجلنة: التنسيم
  .فياضتان/: 66
  .منسوجة، منه وضني الناقة/: 15: الواقعة/} موضونة{: يقال

لة، مثق/: 37: الواقعة/} عربا{. ذوات اآلذان والعرى: ما ال أذن له وال عروة، واألباريق: والكوب
  .واحدها عروب، مثل صبور وصرب، يسميها أهل مكة العربة، وأهل املدينة الغنجة، وأهل العراق الشكلة

واملخضود املوقر . جنة ورخاء، والرحيان الرزق، واملنضود املوز/: 89: الواقعة/} روح{: وقال جماهد
/: 31: الواقعة/} سكوبم{: ويقال. احملببات إىل أزواجهن: ال شوك له، والعرب: محال، ويقال أيضا

/: 25: الواقعة/} تأثيما{باطال } لغوا{. بعضها فوق بعض/: 34: الواقعة/} وفرش مرفوعة{. جار
. ما جيتىن قريب/: 54: الرمحن/} وجىن اجلنتني دان{. أغصان/: 48: الرمحن/} أفنان{. كذبا
  .سوداوان من الري/: 64: الرمحن/} مدمهتان{

حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا :  حدثنا أمحد بن يونس- 3068
  :عنهما قال

إذا مات أحدكم، فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).كان من أهل اجلنة، وإن كان من أهل النارفمن أهل النار

 ]1313[  
  حدثنا أبو رجاء، عن عمران بن حصني،: لم بن زريرحدثنا س:  حدثنا أبو الوليد- 3069

اطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت يف النار فرأيت : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).أكثر أهلها النساء

]4902 ،6084 ،6180[  
أخربين : الحدثين عقيل، عن ابن شهاب ق: حدثنا الليث قال:  حدثنا سعيد بن أيب مرمي-  3070

  :أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال: سعيد بن املسيب
بينا أنا نائم رأيتين يف اجلنة، فإذا امرأة تتوضأ إىل : ( بينا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ قال

فبكى ). لعمر بن اخلطاب، فذكرت غريته، فوليت مدبرا: ملن هذا القصر؟ فقالوا: جانب قصر، فقلت
  .أعليك أغار يا رسول اهللا: لعمر وقا

]3477 ،4929 ،6620 ،6622[  
  مسعت أبا عمران: حدثنا مهام قال:  حدثنا حجاج بن منهال- 3071

  :اجلوين حيدث، عن أيب بكر بن عبد اهللا بن قيس األشعري، عن أبيه



 كل زاوية منها اخليمة درة جموفة، طوهلا يف السماء ثالثون ميال، يف: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).للمؤمن أهل ال يراهم اآلخرون

  ).ستون ميال: (قال أبو عبد الصمد واحلارث بن عبيد، عن أيب عمران
]4597 ،4598 ،7006[  

حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه : حدثنا سفيان:  حدثنا احلميدي-  3072
  :قال

أعددت لعبادي الصاحلني، ما ال عني رأت، وال : قال اهللا تعاىل (: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .}فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني{: فاقرؤوا إن شئتم). أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر

]4501 ،4502 ،7059[  
أخربنا معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب : أخربنا عبد اهللا:  حدثنا حممد بن مقاتل- 3073/3074

  :ريرة رضي اهللا عنه قاله
أول زمرة تلج اجلنة صورم على صورة القمر ليلة البدر، ال : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يبصقون فيها وال ميتخطون وال يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، وجمامرهم 
 سوقهما من وراء اللحم من احلسن، وال األلوة، ورشحهم املسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ

  ).اختالف بينهم وال تباغض، قلوم قلب رجل واحد، يسبحون اهللا بكرة وعشيا
حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي : أخربنا شعيب:  حدثنا أبو اليمان-) 3074 (

  :اهللا عنه
اجلنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين أول زمرة تدخل : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوم على قلب رجل واحد، ال اختالف بيينهم وال تباغض، لكل 
امرئ منهم زوجتان، كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء حلمها من احلسن، يسبحون اهللا بكرة 

تهم الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب، وقود وعشيا، ال يسقمون، وال يتمخطون وال يبصقون، آني
  ). ورشحهم املسك-يعين العود :  قال أبو اليمان-جمامرهم األلوة 
  . تغرب- أراه -ميل الشمس إىل أن : أول الفجر، والعشي: اإلبكار: وقال جماهد

]3081 ،3149[  
، عن سهل بن حدثنا فضيل بن سليمان، عن أيب حازم:  حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي- 3075

  سعد رضي اهللا عنه،
ليدخلن من أميت سبعون ألفا، أو سبعمائة ألف، ال يدخل أوهلم : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



  ).حىت يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر
]6177 ،6187[  

حدثنا :  عن قتادةحدثنا شيبان،: حدثنا يونس بن حممد:  حدثنا عبد اهللا بن حممد اجلعفي-  3076
  :أنس رضي اهللا عنه قال

:  أهدي للنيب صلى اهللا عليه وسلم جبة سندس، وكان ينهى عن احلرير، فعجب الناس منها، فقال
  ).والذي نفس حممد بيده، ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أحسن من هذا(
 ]2473[  

مسعت الرباء : أبو إسحاق قالحدثين : حدثنا حيىي بن سعيد، عن سفيان قال:  حدثنا مسدد-  3077
  :بن عازب رضي اهللا عنهما قال

 أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثوب من حرير، فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه، فقال رسول اله 
  ).ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أفضل من هذا: (صلى اهللا عليه وسلم

]3591 ،5498 ،6264[  
  :حدثنا سفيان، عن أيب حازم، عن سهل ابن سعد الساعدي قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 3078

  ).موضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ]2641[  

حدثنا أنس بن : حدثنا سعيد، عن قتادة: حدثنا يزيد بن زريع:  حدثنا روح بن عبد املؤمن-  3079
  مالك رضي اهللا عنه،

  ).إن يف اجلنة لشجرة، يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها: (نيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن ال
حدثنا هالل بن علي، عن عبد الرمحن بن : حدثنا فليح بن سليمان:  حدثنا حممد بن سنان- 3080

  أيب عمرة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،
ة لشجرة، يسري الركب يف ظلها مائة سنة، واقرؤوا إن إن يف اجلن: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).ولقاب قوس أحدكم يف اجلنة خري مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. }وظل ممدود{: شئتم
]4599[  

حدثنا أيب، عن هالل، عن عبد الرمحن بن : حدثنا حممد بن فليح:  حدثنا إبراهيم بن املنذر- 3081
  نه،أيب عمرة، عن أيب هريرة رضي اهللا ع

أول زمرة تدخل اجلنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
كأحسن كوكب دري يف السماء إضاءة، قلوم على قلب رجل واحد، ال تباغض بينهم وال حتاسد، 



  ).لكل امرئ منهم زوجتان من احلور العني، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم
 ]3073[  

مسعت الرباء رضي : عدي بن ثابت أخربين قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا حجاج بن منهال- 3082
  اهللا عنه،

  ).إن له مرضعا يف اجلنة: (ملا مات إبراهيم:  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 ]1316[  

 سليم، عن عطاء حدثين مالك بن أنس، عن صفوان بن:  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال- 3083
  بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه،

إن أهل اجلنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تتراءون : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
يا رسول اهللا تلك : قالوا). الكوكب الدري الغابر يف األفق، من املشرق أو املغرب، لتفاضل ما بينهم

  ).بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا باهللا وصدقوا املرسلني: (يبلغها غريهم، قالمنازل األنبياء ال 

  .صفة أبواب اجلنة:  باب- 9 

  ]1798). [ من أنفق زوجني دعي من باب اجلنة: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]3252. [ فيه عبادة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثين أبو حازم، عن سهل بن سعد : دثنا حممد بن مطرف قالح:  حدثنا سعيد بن أيب مرمي- 3084
  رضي اهللا عنه،

يف اجلنة مثانية أبواب، فيها باب يسمى الريان، ال يدخله إال : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).الصائمون

 ]1797[  

  .صفة النار، وأا خملوقة:  باب- 10 

} غسلني{. ق اجلرح، وكأن الغساق والغسق واحدغسقت عينه ويغس: يقال/: 25: النبأ/} غساقا{
  .كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلني، فعلني من الغسل من اجلرح والدبر/: 36: احلاقة/

: اإلسراء/} حاصبا{: وقال غريه. حطب باحلبشية/: 98: األنبياء/} حصب جهنم{: وقال عكرمة
يرمى به يف جهنم هم } حصب جهنم {الريح العاصف، واحلاصب ما ترمي به الريح، ومنه/: 68

: إبراهيم/} صديد{. حصب يف األرض ذهب، واحلصب مشتق من حصباء احلجارة: حصبها، ويقال
تستخرجون، أوريت : 71: الواقعة/} تورون{. طفئت/: 97: اإلسراء/} خبت{. قيح ودم/: 16



  ].للمسافرين، والقي القفر/: 73: الواقعة/} للمقوين{. أوقدت
لشوبا من {. سواء اجلحيم ووسط اجلحيم/: 23: الصافات/} صراط اجلحيم{: باسوقال ابن ع

صوت /: 106: هود/} زفري وشهيق{. خيلط طعامهم ويساط باحلميم/: 67: الصافات/} محيم
: وقال جماهد. خسرانا/: 59: مرمي/} غيا{. عطاشا/: 86: مرمي/} وردا{. شديد وصوت ضعيف

. الصفر، يصب على رؤوسهم/: 35: الرمحن/} وحناس{. النارتوقد م /: 72: غافر/} يسبحون{
/: 15: الرمحن/} مارج{. باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم/: 22: احلج/} ذوقوا{: يقال

ملتبس، /: 5: ق/} مريج{. خالص من النار، مرج األمري رعيته إذا خالهم يعدو بعضهم على بعض
  .مرجت دابتك تركتها/: 19: الرمحن/} مرج البحرين{. مرج أمر الناس اختلط

: مسعت زيد بن وهب يقول: حدثنا شعبة، عن مهاجر أيب احلسن قال:  حدثنا أبو الوليد- 3085
  :مسعت أبا ذر رضي اهللا عنه يقول

حىت فاء الفيء، يعين للتلول، مث ). أبرد: (مث قال). أبرد: ( كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فقال
  ).ا بالصالة، فإن شدة احلر من فيح جهنمأبردو: (قال
 ]511[  

حدثنا سفيان، عن األعمش، عن ذكوان، عن أيب سعيد رضي اهللا :  حدثنا حممد بن يوسف- 3086
  :عنه قال

  ).أبردوا بالصالة، فإن شدة احلر من فيح جهنم: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]513[  

أنه : حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن: عن الزهري قالأخربنا شعيب، :  حدثنا أبو اليمان-  3087
  :مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول

رب أكل بعضي بعضا، فأذن يل : اشتكت النار إىل را، فقالت: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).يرنفس يف الشتاء ونفس يف الصيف، فأشد ما جتدون من احلر، وأشد ما جتدون من الزمهر: بنفسني
 ]512[  

  :حدثنا مهام، عن أيب مجرة الضبعي قال: حدثنا أبو عامر:  حدثين عبد اهللا بن حممد- 3088
أبردها عنك مباء زمزم، فإن رسول اله صلى اهللا :  كنت أجالس ابن عباس مبكة، فأخذتين احلمى، فقال

  .شك مهام. )مباء زمزم: احلمى من فيح جهنم، فأبردوها باملاء، أو قال: (عليه وسلم قال
حدثنا سفيان، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة : حدثنا عبد الرمحن:  حدثين عمرو بن عباس- 3089

  :أخربين رافع بن خديج قال: قال



  ).احلمى من فور جهنم، فابردوها عنكم باملاء: ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
]5394[  

  دثنا هشام، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها،ح: حدثنا زهري:  حدثنا مالك بن إمساعيل- 3090
  ).احلمى من فيح جهنم، فابردوها باملاء: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

]5393[  
  حدثين نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما،: عن عبيد اهللا قال: عن حيىي:  حدثنا مسدد- 3091

  ).جهنم، فابردوها باملاءاحلمى من فيح : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
]5391[  

حدثين مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة :  حدثنا إمساعيل بن أيب أويس قال- 3092
  :رضي اهللا عنه

يا رسول : قيل). ناركم جزء من سبعني جزءا من نار جهنم: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ). عليهن بتسعة وستني جزءا، كلهن مثل حرهافضلت: (اهللا، إن كانت لكافية، قال

مسع عطاء خيرب، عن صفوان بن يعلى، عن : حدثنا سفيان، عن عمرو:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 3093
  :أبيه

  .}ونادوا يا مالك{:  أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ على املنرب
 ]3058[  

  :يب وائل قالحدثنا سفيان، عن األعمش، عن أ:  حدثنا علي- 3094
إنكم لترون أين ال أكلمه إال أمسعكم، إين أكلمه يف السر، : لو أتيت فالنا فكلمته، قال:  قيل ألسامة

إنه خري الناس، بعد شيء مسعته : دون أن أفتح بابا ال أكون من فتحه، وال أقول لرجل إن كان علي أمريا
جياء بالرجل يوم القيامة : (مسعته يقول: قال: لوما مسعته يقو: من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالوا

: فيلقى يف النار، فتندلق أقتابه يف النار، فيدور كما يدور احلمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون
كنت آمركم باملعروف وال : أي فالنا ما شأنك؟ أليس كنت تأمرننا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟ قال

  ).نكر وآتيهآتيه، وأاكم عن امل
  .رواه غندر، عن شعبة، عن األعمش

]6685[  



  .صفة إبليس وجنوده:  باب- 11 

} واصب{. مطرودين/: 9: الصافات/} دحورا{. يرمون/: 8: الصافات/} يقذفون{: وقال جماهد
  .دائم/: 9: الصافات/

. تمردام/: 117: النساء/} مريدا{: يقال. مطرودا/: 18: األعراف/} مدحورا{: وقال ابن عباس
الفرسان، والرجل الرجالة، واحدها /: 64: اإلسراء/} خبيلك{استخف } واستفزر{. بتكة قطعه

} قرين{. ألستأصلن/: 62: اإلسراء/} ألحتنكن, {راجل، مثل صاحب وصحب وتاجر وجتر
  .شيطان/: 36: الزخرف/

ي اهللا عنها أخربنا عيسى، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رض:  حدثنا إبراهيم بن موسى- 3095
  :قالت

  . سحر النيب صلى اهللا عليه وسلم
سحر النيب صلى اهللا عليه : أنه مسعه ووعاه عن أبيه، عن عائشة قالت: كتب إيل هشام: وقال الليث

أشعرت : (وسلم، حىت كان خييل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حىت كان ذات يوم دعا ودعا، مث قال
  أن اهللا أفتاين فيما

ما وجع : فقعد أحدمها عند رأسي واآلخر عند رجلي، فقال أحدمها لآلخر: ئي، أتاين رجالنفيه شفا
يف مشط ومشاقة : فيما ذا؟ قال: لبيد ابن األعصم، قال: ومن طبه؟ قال: مطبوب، قال: الرجل؟ قال

رجع، فخرج إليها النيب صلى اهللا عليه وسلم مث ). يف بئر ذروان: فأين هو؟ قال: وجف طلعة ذكر، قال
ال، أما أنا فقد : (استخرجته؟ فقال: فقلت). خنلها كأنه رؤوس الشياطني: (فقال لعائشة حني رجع

  .مث دفنت البئر). شفاين اهللا، وخشيت أن يثري ذلك على الناس شرا
 ]3004[  

حدثين أخي، عن سليمان بن بالل، عن حيىي بن سعيد، :  حدثنا إمساعيل بن أيب أويس قال-  3096
  ن املسيب، عن أيب هريرة رضيعن سعيد ب
  :اهللا عنه

يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثالث عقد، : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر اهللا احنلت عقدة، فإن توضأ احنلت : يضرب كل عقدة مكاا

  ]. نشيطا طيب النفس، وإال أصبح خبيث النفس كسالنعقدة، فإن صلى احنلت عقده كلها، فأصبح
 ]1091[  



حدثنا جرير، عن منصور، عن أيب وائل، عن عبد اهللا رضي اهللا :  حدثنا عثمان بن أيب شيبة- 3097
  :عنه قال

ذاك رجل بال الشيطان يف أذنيه، : ( ذكر عند النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل نام ليلة حىت أصبح، قال
  ).أذنهيف : أو قال
 ]1093[  

حدثنا مهام، عن منصور، عن سامل ابن أيب اجلعد، عن كريب، :  حدثنا موسى بن إمساعيل-  3098
  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما،

بسم اهللا، اللهم جنبنا الشيطان : أما إن أحدكم إذا أتى أهله، وقال: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).لدا مل يضره الشيطانوجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزقا و

 ]141[  
أخربنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما :  حدثنا حممد- 3099

  :قال
إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصالة حىت تربز، وإذا غاب : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

م طلوع الشمس وال غروا، فإا تطلع حاجب الشمس فدعوا الصالة حىت تغيب، وال حتينوا بصالتك
  .ال أدري أي ذلك قال هشام). بني قرين شيطان، أو الشيطان

 ]558[  
حدثنا يونس، عن محيد بن هالل، عن أيب صاحل، عن : حدثنا عبد الوارث:  حدثنا أبو معمر-  3100

  :أيب سعيد قال
هو يصلي، فليمنعه، فإن أىب فليمنعه، و. إذا مر بني يدي أحدكم شيء: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).فإن أىب فليقاتله، فإمنا هو شيطان

 ]487[  
حدثنا عوف، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه :  وقال عثمان بن اهليثم- 3101

  :قال
،  وكلين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبفظ زكاة رمضان، فأتاين آت فجعل حيثو من الطعام، فأخذته

إذا أويت إىل فراشك :  فقال-  فذكر احلديث -ألرفعنك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقلت
فاقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من اهللا حافظ، وال يقربك شيطان حىت تصبح، فقال النيب صلى اهللا 

  ).صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان: (عليه وسلم



 ]2187[  
قال أبو : أخربين عروة: دثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قالح:  حدثنا حيىي بن بكري- 3102

  :هريرة رضي اهللا عنه
من خلق كذا، من خلق كذا، حىت : يأيت الشيطان أحدكم فيقول: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ باهللا ولينته: يقول
حدثين ابن أيب : حدثين عقيل، عن ابن شهاب قال: يث قالحدثنا الل:  حدثنا حيىي بن بكري-  3103

  :أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول: أن أباه حدثه: أنس، موىل التيميني
إذا دخل رمضان فتحت أبواب اجلنة وغلقت أبواب جهنم، : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).وسلسلت الشياطني
 ]1800[  

قلت البن : أخربين سعيد ابن جبري قال: حدثنا عمرو قال: دثنا سفيانح:  حدثنا احلميدي-  3104
  :حدثنا أيب بن كعب: عباس فقال

أرأيت إذا أوينا : آتنا غداءنا، وقال: إن موسى قال لفتاه: ( أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
 جيد موسى النصب حىت جاوز ومل. إىل الصخرة، فإين نسيت احلوت، وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره

  ).املكان الذي أمره اهللا به
 ]74[  

 حدثنا عبد اهللا بن أيب مسلمة، عن مالك، عن عبد اهللا بن دينار، عن عبد اهللا بن عمر رضي - 3105
  :اهللا عنهما قال

ا هنا، ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ه: ( رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشري إىل املشرق، فقال
  ).من حيث يطلع قرن الشيطان

 ]2937[  
أخربين : حدثنا ابن جريج قال: حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري:  حدثنا حيىي بن جعفر- 3106

  عطاء، عن جابر رضي اهللا عنه،
كان جنح الليل، فكفوا صبيانكم، فإن : إذا استنجح الليل، أو: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم اهللا، وأطفئ الشياطني 
مصباحك واذكر اسم اهللا، وأوك سقاءك واذكر اسم اهللا، ومخر إناءك واذكر اسم اهللا، ولو تعرض عليه 

  ).شيئا



]3128 ،3138 ،5300 ،5301 ،5937 ،5938[  
أخربنا معمر، عن الزهري، عن علي بن : اقحدثنا عبد الرز:  حدثين حممود بن غيالن-  3107

  :حسني، عن صفية بنت حيي قالت
 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليال، فحدثته مث قمت فانقلبت، فقام معي 
ليقلبين، وكان مسكنها يف دار أسامة بن زيد، فمر رجالن من األنصار، فلما رأيا النيب صلى اهللا عليه 

سبحان اهللا : فقاال). على رسلكما، إا صفية بنت حيي: ( أسرعا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلموسلم
إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم، وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكما : (يا رسول اهللا، قال
  ).شيئا: سوءا، أو قال

 ]1930[  
  : بن ثابت، عن سليمان بن صرد قال حدثنا عبدان، عن أيب محزة، عن األعمش، عن عدي- 3108

 كنت جالسا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ورجالن يستبان، فأحدمها امحر وجهه وانتفخت أوداجه، 
أعوذ باهللا من : إين ألعلم كلمة لو قاهلا ذهب عنه ما جيد، لو قال: (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
. تعوذ باهللا من الشيطان: نيب صلى اهللا عليه وسلم قالإن ال: فقالوا له). الشيطان، ذهب عنه ما جيد

  .وهل يب جنون؟: فقال
]5701 ،5764[  

حدثنا منصور، عن سامل بن أيب اجلعد، عن كريب، عن ابن عباس : حدثنا شعبة:  حدثنا آدم-  3109
  :قال

 الشيطان ما جنبين الشيطان، وجنب: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).رزقتين، فإن كان بينهما ولد مل يضره الشيطان، ومل يسلط عليه

  .مثله: وحدثنا األعمش، عن سامل، عن كريب، عن ابن عباس: قال
 ]141[  

  حدثنا شعبة، عن حممد بن زياد، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،: حدثنا شبابة:  حدثنا حممود- 3110
إن الشيطان عرض يل، فشد علي، يقطع الصالة : (نه صلى صالة، فقالأ:  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .فذكره). علي، فأمكنين اهللا منه
 ]449[  

 حدثنا حممد بن يوسف، حدثنا األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب -  3111
  :هريرة رضي اهللا عنه قال



دبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضي أقبل، فإذا ثوب إذا نودي بالصالة أ: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
اذكر كذا وكذا، حىت ال يدري أثالثا : ا أدبر، فإذا قضي أقبل، حىت خيطر بني اإلنسان وقلبه، فيقول

  ).صلى أم أربعا، فإذا مل يدر ثالثا صلى أو أربعا، سجد سجديت السهو
 ]583[  

الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أخربنا شعيب، عن أيب :  حدثنا أبو اليمان- 3112
  :قال

كل بين آدم يطعن الشيطان يف جنبيه بإصبعه حني يولد، غري عيسى ابن : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).مرمي، ذهب يطعن فطعن يف احلجاب

]3248 ،4274[  
  :م، عن علقمة قالحدثنا إسرائيل، عن املغرية، عن إبراهي:  حدثنا مالك بن إمساعيل- 3113

أفيكم الذي أجاره اهللا من الشيطان على : أبو الدرداء، قال: من ها هنا؟ قالوا:  قدمت الشأم، فقلت
  .لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم

الذي أجاره اهللا على لسان نبيه صلى اهللا عليه : حدثنا شعبة، عن مغرية، وقال: حدثنا سليمان بن حرب
  .وسلم، يعين عمارا

]3532، 3533 ،3550 ،5922[  
أن أبا األسود أخربه، عن : حدثين خالد بن يزيد، عن سعيد بن أيب هالل: وقال الليث:  قال- 3114

  عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها،
   -املالئكة تتحدث يف العنان : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

لكلمة، فتقرها يف أذن الكاهن كما تقر  باألمر يكون يف األرض، فتسمع الشياطني ا-والعنان الغمام 
  ).القارورة، فيزيدون معها مائة كذبة

 ]3038[  
حدثنا ابن أيب ذئب، عن سعيد املقربي، عن أبيه، عن أيب هريرة :  حدثنا عاصم بن علي- 3115

  :رضي اهللا عنه
ما استطاع، فإن التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فلريده : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).ها، ضحك الشيطان: أحدكم إذا قال
]5869 ،5872[  

أخربنا عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا : قال هشام: حدثنا أبو أسامة:  حدثنا زكرياء بن حيىي- 3116



  :عنها قالت
أي عباد اهللا أخراكم، فرجعت أوالهم فاحتلدت هي :  ملا كان يوم أحد هزم املشركون، فصاح إبليس

أي عباد اهللا أيب أيب، فواهللا ما احتجزوا حىت قتلوه، : م، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقالوأخراه
  .فما زالت يف حذيفة منه بقية خري حىت حلق باهللا: قال عروة. غفر اهللا لكم: فقال حذيفة

]3612 ،3838 ،6291 ،6489 ،6495[  
قالت :  أشعث، عن أبيه، عن مسروق قالحدثنا أبو األحوص، عن:  حدثنا احلسن بن الربيع- 3117

  :عائشة رضي اهللا عنها
هو اختالس خيتلسه الشيطان من : ( سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن التفات الرجل يف الصالة، فقال

  ).صالة أحدكم
 ]718[  

أبيه، حدثين حيىي، عن عبد اهللا بن أيب قتادة، عن : حدثنا األوزاعي قال:  حدثنا أبو املغرية-  3118
: حدثنا األوزاعي قال: حدثنا الوليد: وحدثين سليمان بن عبد الرمحن. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :حدثين عبد اهللا بن أيب قتادة، عن أبيه قال: حدثين حيىي ابن أيب كثري قال

كم حلما الرؤيا الصاحلة من اهللا، واحللم من الشيطان، فإذا حلم أحد: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).خيافه فليبصق عن يساره، وليتعوذ باهللا من شرها، فإا ال تضره

]5415 ،6583 ،6585 ،6594 ،6595 ،6603 ،6637[  
أخربنا مالك، عن مسي، موىل أيب بكر، عن أيب صاحل، عن أيب :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 3119

  :هريرة رضي اهللا عنه
ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، له امللك وله : من قال (: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

يف يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، . احلمد، وهو على شيء قدير
وحميت عنه مائة شيءة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي، ومل يأت أحد بأفضل مما 

  ).ذلكجاء به، إال أحد عمل أكثر من 
]6040[  

حدثنا أيب، عن صاحل، عن ابن شهاب : حدثنا يعقوب بن إبراهيم:  حدثنا علي بن عبد اهللا-  3120
أن أباه سعد بن : أن حممد بن سعد بن أيب وقاص أخربه: أخربين عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد: قال

  :أيب وقاص قال
ه نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه، عالية  استأذن عمر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعند



أصوان، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن احلجاب، فأذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورسول اهللا 
عجبت من هؤالء الاليت : (أضحك اهللا سنك رسول اهللا، قال: صلى اهللا عليه وسلم يضحك، فقال عمر

فأنت يا رسول اهللا كنت أحق أن يهنب، مث : قال عمر. )كن عندي، فلما مسعن صوتك ابتدرن احلجاب
نعم، أنت أفظ وأغلظ : أي عدوات أنفسهن، أبنين وال نب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قلن: قال

والذي نفسي بيده، ما لقيك : (من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).إال سلك فجا غري فجكالشيطان قط سالكا فجا 

]3480 ،5735[  
حدثين ابن أيب حازم، عن يزيد، عن حممد بن إبراهيم، عن :  حدثين إبراهيم بن محزة قال- 3121

  عيسى بن طلحة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،
   أحدكم من-  أراه -إذا استيقظ : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).ن الشيطان يبيت على خيشومهمنامه فتوضأ فليستنثر ثالثا، فإ

  .ذكر اجلن وثوام وعقام:  باب- 12 

   -يا معشر اجلن واإلنس أمل يأتكم رسل منكم بقصون عليك آيايت {: لقوله
  .نقصا/: 13: اجلن/} خبسا{/. 132 -  130: األنعام/}  عما يعملون-إىل قوله 
املالئكة بنات اهللا، : قال كفار قريش/: 158: الصافات/} وجعلوا بينه وبني اجلنة نسبا{: قال جماهد

ستحضر / 158: الصافات/} ولقد علمت اجلنة إم حملضرون{: قال اهللا. وأمهام بنات سروات اجلن
  .عند احلساب/: 75: يس/} جند حمضرون{. للحساب
 حدثنا قتيبة، عن مالك، عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة -  3122
  :أن أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال له: أنه أخربه: اري، عن أبيهاألنص

 إين أراك حتب الغنم والبادية، فإذا كنت يف غنمك وباديتك، فأذنت بالصالة، فارفع صوتك بالنداء، 
: قال أبو سعيد). ال يسمع مدى صوت املؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة: (فإنه

  .ل اهللا صلى اهللا عليه وسلممسعته من رسو
 ]584[  



 أولئك - إىل قوله -وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن {: قول اهللا جل وعز:  باب- 13 

  /.32 - 29: األحقاف/} يف ضالل مبني

  .أي وجهنا: }صرفنا{. معدال/: 53: الكهف/} مصرفا{

  /.164: البقرة/} وبث فيها من كل دابة{: قول اهللا تعاىل:  باب- 14

  .الثعبان احلية الذكر منها: ل ابن عباسقا
. يف ملكه وسلطانه/: 56: هود/} آخذ بناصيتها{. احليات أجناس، اجلان واألفاعي واألساود: يقال
  .يضربن بأجنحتهن/: 19: امللك/} يقبضن{بسط أجنحتهن : }صافات{: يقال

  حدثنا معمر،: حدثنا هشام بن يوسف:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 3123
  :الزهري، عن سامل، عن ابن عمر رضي اهللا عنهماعن 

اقتلوا احليات، واقتلوا ذا الطفيتني واألبتر، : ( أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب على املنرب يقول
  ).فإما يطمسان البصر، ويستسقطان احلبل

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه :  فقلتال تقتلها،: فبينا أنا أطارد حية ألقتلها، فناداين أبو لبابة: قال عبد اهللا
: وقال عبد الرزاق. إنه ى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر: قال. وسلم قد أمر بقتل احليات

. وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكليب والزبيدي. فرآين أبو لبابة، أو زيد بن اخلطاب: عن معمر
رآين أبو لبابة وزيد بن : لزهري، عن سامل، عن ابن عمروقال صاحل وابن أيب حفصة وابن جممع، عن ا

  .اخلطاب
]3134 ،3135 ،3792[  

  .خبري مال املسلم غنم يتبع ا شعف اجلبال:  باب- 15 

حدثين مالك، عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد الرمحن :  حدثنا إمساعيل بن أيب أويس قال-  3124
  :خلدري رضي اهللا عنه قالبن أيب صعصعة، عن أبيه، عن أيب سعيد ا
يوشك أن يكون خري مال الرجل غنم، يتبع ا شعف اجلبال : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).ومواقع القطر، يفر بدينه من الفنت

 ]19[  
أخربنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 3125
  :اهللا عنه



رأس الكفر حنو املشرق، والفخر واخليالء يف أهل اخليل : (ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أن رس
  ).واإلبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة يف أهل الغنم

]3308 ،4127  - 4129[  
حدثين قيس، عن عقبة بن عمرو أيب مسعود : حدثنا حيىي، عن إمساعيل قال:  حدثنا مسدد- 3126

  :قال
اإلميان ميان هنا هنا، أال إن القسوة وغلظ : ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده حنو اليمن، فقال أشار رسول

  ).القلوب يف الفدادين، عند أصول أذناب اإلبل، حيث يطلع قرنا الشيطان، يف ربيعة ومضر
]3307 ،4126 ،4997[  

  : هريرة رضي اهللا عنهحدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن األعرج، عن أيب:  حدثنا قتيبة- 3127
إذا مسعتم صياح الديكة فاسألوا اهللا من فضله، فإا رأت ملكا، وإذا : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).مسعتم يق احلمار فتعوذوا باهللا من الشيطان، فإنه رأى شيطانا
بر بن عبد اهللا مسع جا: أخربين عطاء: أخربنا ابن جريج قال: أخربنا روح:  حدثنا إسحاق- 3128

  :رضي اهللا عنهما
إذا كان جنح الليل، أو أمسيتم، فكفوا صبيانكم، فإن الشياطني : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة الليل فخلوهم، وأغلقوا األبواب واذكروا اسم اهللا، فإن الشيطان ال يفتح 
  ].بابا مغلقا
واذكروا اسم : (مسع جابر بن عبد اهللا حنو ما أخربين عطاء، ومل يذكر: يناروأخربين عمرو بن د: قال
  ).اهللا
 ]3106[  

حدثنا وهيب، عن خالد، عن حممد، عن أيب هريرة رضي اهللا :  حدثنا موسى بن إمساعيل- 3129
  عنه،

أراها إال فقدت أمة من بين إسرائيل ال يدري ما فعلت، وإين ال : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
أنت : فحدثت كعبا فقال). الفأر، إذا وضع هلا ألبان اإلبل مل تشرب، وإذا وضع هلا ألبان الشاء شربت

  أفأقرأ التوراة؟: نعم، قال يل مرار، فقلت: مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقوله؟ قلت
: عروةحدثين يونس، عن ابن شهاب، عن :  حدثنا سعيد بن عفري، عن ابن وهب قال- 3130

  :حيدث عن عائشة رضي اهللا عنها
وزعم سعد بن أيب وقاص أن . ومل أمسعه أمر بقتله). الفويسق: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال للوزغ



  .النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتله
 ]1734[  

:  املسيبحدثنا عبد احلميد بن جبري بن شيبة، عن سعيد بن: أخربنا ابن عيينة:  حدثنا صدقة-  3131
  :أن أم شريك أخربته

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرها بقتل األوزاغ
]3180[  

حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها :  حدثنا عبيد بن إمساعيل- 3132
  :قالت

  ).بلاقتلوا ذا الطفيتني، فإنه يطمس البصر، ويصيب احل: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أبا أسامة: تابعه محاد بن سلمة

  :حدثين أيب، عن عائشة قالت: حدثنا حيىي، عن هشام قال:  حدثنا مسدد- 3133
  ).إنه يصيب البصر، ويذهب احلبل: ( أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتل األبتر، وقال

 عن ابن حدثنا ابن أيب عدي، عن أيب يونس القشريي،:  حدثين عمرو بن علي- 3134/3135
  :أيب مليكة

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم هدم حائطا له، فوجد فيه :  أن ابن عمر كان يقتل احليات مث ى، قال
فكنت أقتلها لذلك، فلقيت أبا لبابة، ). اقتلوه: (فنظروا، فقال). انظروا أين هو: (سلخ حية، فقال

نان، إن كل أبتر ذي طفيتني، فإنه يسقط الولد، ال تقتلوا اجل: (فأخربين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).ويذهب البصر، فاقتلوه

  :حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، عن ابن عمر:  حدثنا مالك بن إمساعيل-) 3135 (
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن قتل جنان البيوت، :  أنه كان يقتل احليات، فحدثه أبو لبابة

  .فأمسك عنها
 ]3123[  

  .مخس من الدواب فواسق، يقتلن يف احلرم:  باب- 16 

حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة : حدثنا يزيد بن زريع:  حدثنا مسدد-  3136
  :رضي اهللا عنها

مخس فواسق، يقتلن يف احلرم، الفأرة، والعقرب، واحلديا، : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



  ).والغراب، والكلب العقور
 ]1732[  

أخربنا مالك، عن عبد اهللا بن دينار، عن عبد اهللا بن عمر رضي :  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة- 3137
  :اهللا عنهما

: مخس من الدواب، من قتلهن وهو حمرم فال جناح عليه: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، واحلدأة

 ]1730[  
حدثنا محاد بن زيد، عن كثري، عن عطاء، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا :  حدثنا مسدد- 3138

  :عنهما رفعه قال
مخروا اآلنية، وأوكوا السقية، وأجيفوا األبواب واكفتوا صبيانكم عند العشاء، فإن للجن انتشارا  (

قال ابن ). ة فأحرقت أهل البيتوخطفة، وأطفئوا املصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة رمبا اجترت الفتيل
  جريج وحبيب
  ).فإن الشيطان: (عن عطاء

 ]3106[  
أخربنا حيىي بن آدم، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن :  حدثنا عبدة بن عبد اهللا- 3139

  :علقمة، عن عبد اهللا قال
نا لنتلقاها من فيه، إذ فإ. }واملرسالت عرفا{:  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غار، فرتلت

خرجت حية من جحرها، فابتدرناها لنقتلها، فسبقتنا ودخلت جحرها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  ).وقيت شركم، كما وقيتم شرها: (وسلم

وإنا لنتلقاها من فيه : قال. مثله: وعن إسرائيل، عن األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا
وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم، عن األعمش، عن . وانة عن مغريةوتابعه أبو ع. رطبة

  .إبراهيم، عن األسود، عن عبد اهللا
 ]1733[  

حدثنا عبيد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر : أخربنا عبد األعلى:  حدثنا نصر بن علي- 3140
  :رضي اهللا عنهما

 النار يف هرة ربطتها، فلم تطعمها، ومل تدعها تأكل دخلت امرأة: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).من خشاش األرض



  .مثله: وحدثنا عبيد اهللا، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال
 ]2236[  

حدثين مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة :  حدثنا إمساعيل بن أيب أويس قال- 3141
  :هللا عنهرضي ا

نزل نيب من األنبياء حتت شجرة، فلدغته منلة، فأمر جبهازه : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).فهال منلة واحدة: فأخرج من حتتها، مث أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى اهللا إليه

 ]2856[  

ه داء إذا وقع الذباب يف شراب أحدكم فليغمسه، فإن يف إحدى جناحي:  باب- 17 

  .ويف األخرى شفاء

أخربين عبيد : حدثين عتبة بن مسلم قال: حدثنا سليمان بن بالل قال:  حدثنا خالد بن خملد- 3142
  :مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول: بن حنني قال

إذا وقع الذباب يف شراب أحدكم فليغمسه مث ليرتعه، فإن يف إحدى : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).ه داء واألخرى شفاءجناحي
]5445[  

حدثنا عوف، عن احلسن وابن سريين، : حدثنا إسحاق األزرق:  حدثنا احلسن بن الصباح-  3143
  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،

غفر ألمرأة مومسة، مرت بكلب على رأس ركي، يلهث، : ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).فأوثقته خبمارها، فرتعت له من املاء، فغفر هلا بذلككاد يقتله العطش، فرتعت خفها، : قال
]3280[  

أخربين : حفظته من الزهري كما أنك ها هنا: حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 3144
  عبيد اهللا، عن ابن عباس، عن أيب طلحة رضي اهللا عنهم،

  ). كلب وال صورةال تدخل املالئكة بيتا فيه: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 ]3053[  

  : حدثنا عبد اهللا بن يوسف أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما- 3145
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتل الكالب

أن أبا هريرة رضي : حدثين أبو سلمة: حدثنا مهام، عن حيىي قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 3146



  :نه حدثه قالاهللا ع
من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قرياط، إال كلب حرث : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).أو كلب ماشية
 ]2197[  

أخربين : أخربين يزيد بن خصيفة قال: حدثنا سليمان قال:  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة-  3147
  :مسع سفيان بن أيب زهري الشنئي: السائب بن يزيد

من اقتىن كلبا، ال يغين عنه زرعا وال ضرعا، نقص من : (ه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول أن
  ).عمله كل يوم قرياط

  .إي ورب هذه القبلة: أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: فقال السائب
 ]2198.[  



  

   كتاب األنبياء- 64

  .ه وذريتهخلق آدم صلوات اهللا علي:  باب- 1 

مننت، يريدون به : طني خلط برمل، فصلصل كما يصلصل الفخار، ويقال/: 26: احلجر/} صلصال{
: األعراف/} فمرت به{. صر الباب وصرصر عند اإلغالق، مثل كبكبته يعين كببته: صل، كما يقال

  .أن تسجد/: 12: األعراف/} أن ال تسجد{. استمر ا احلمل فأمتته/: 189

  :ل اهللا تعاىلقو:  باب- 2 

  /.30: البقرة/} وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة{
يف شدة /: 6: البلد/} يف كبد{. إال عليها حافظ/: 4: الطارق/} ملا عليها حافظ{: قال ابن عباس

. الرياش والريش واحد، وهو ما ظهر من اللباس: وقال غريه. املال/: 26: األعراف/} ورياشا{. خلق
  .النطفة يف أرحام النساء/: 58: الواقعة/} متنونما {

  .النطفة يف اإلحليل/: 8: الطارق/} إنه على رجعه لقادر{: وقال جماهد
  .كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع، والوتر اهللا عز وجل

} خسر{. إال من آمن/: 5: التني/} أسفل سافلني{. يف أحسن خلق/: 4: التني/} يف أحسن تقومي{
: الواقعة/} ننشئكم{. الزم/: 11: الصافات/} الزب{. ضالل، مث استثىن إال من آمن/: 2 :العصر/

  .نعظمك/: 30: البقرة/} نسبح حبمدك{. يف أي خلق نشاء/: 61
} ربنا ظلمنا أنفسنا{: فهو قوله/: 37: البقرة/} فتلقى آدم من ربه كلمات{: وقال أبو العالية

} آسن{. يتغري/: 259: البقرة/} يتسنه{. فاسترتهلما/: 36: البقرة/} فأزهلما{/. 23: األعراف/
. مجع محأة وهو الطني املتغري/: 26: احلجر/} محأ{. واملسنون املتغري. متغري/: 15: حممد/
. أخذ اخلصاف من ورق اجلنة، يؤلفان الورق وخيصفان بعضه إىل بعض/: 22: األعراف} خيصفان{
ها هنا إىل /: 24: األعراف/} ومتاع إىل حني{. جهماكناية عن فر/: 22: األعراف/} سوآما{

جيله الذي /: 27: األعراف/} قبيله{. يوم القيامة، احلني عند العرب من ساعة إىل ما ال حيصى عدده
  .هو منهم
حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن مهام، عن أيب هريرة رضي اهللا :  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 3148
  عنه،



اذهب فسلم على أولئك : خلق اهللا آدم وطوله ستون ذراعا، مث قال: (اهللا عليه وسلم قال عن النيب صلى 
السالم عليك : السالم عليكم، فقالوا: من املالئكة، فاستمع ما حييونك، حتيتك وحتية ذريتك، فقال

  ). اآلنورمحة اهللا، فكل من يدخل اجلنة على صورة آدم، فلم يزل اخللق ينقص حىت: ورمحة اهللا، فزادوه
]5873[  

حدثنا جرير، عن عمارة، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه :  حدثنا قتيبة بن سعيد-  3149
  :قال

إن أول زمرة يدخلون اجلنة على صورة القمر ليلة البدر، مث الذين : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 وال يتغوطون، وال يتفلون وال ميتخطون، يلوم على أشد كوكب دري يف السماء إضاءة، ال يبولون
 وأزواجهم احلور - األلنجوج، عود الطيب - أمشاطهم الذهب، ورشحهم املسك، وجمامرهم األلوة 

  ).العني، على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم، ستون ذراعا يف السماء
 ]3073[  

ن زينب بنت أيب سلمة، عن أم حدثنا حيىي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، ع:  حدثنا مسدد-  3150
  :أن أم سليم قالت: سلمة

نعم، إذا رأت : ( يا رسول اهللا، إن اهللا ال يستحيي من احلق، فهل على املرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال
  ).فبم يشبه الولد: (حتتلم املرأة؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فضحكت أم سلمة، فقالت). املاء
 ]130[  

  أخربنا الفزاري، عن محيد، عن أنس: دثنا حممد بن سالم ح- 3151
  :رضي اهللا عنه قال

إين سائلك عن ثالث ال :  بلغ عبد اهللا بن سالم مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، فأتاه فقال
إىل ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل اجلنة، ومن أي شيء يرتع الولد : يعلمهن إال نيب

). خربين ن آنفا جربيل: (أبيه، ومن أي شيء يرتع إىل أخواله؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أما أول أشراط : (ذاك عدو اليهود من املالئكة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال عبد اهللا: قال

كله أهل اجلنة فزيادة كبد احلوت، الساعة فنار حتشر الناس من املشرق إىل املغرب، وأما أول طعام يأ
فإن الرجل إذا غشي املرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه : وأما الشبه يف الولد

يا رسول اهللا، إن اليهود قوم ت، إن علموا بإسالمي قبل أن : أشهد أنك رسول اهللا، مث قال: قال). هلا
أي : (د ودخل عبد اهللا البيت، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمتسأهلم توين عندك، فجاءت اليهو

أعلمنا، وابن أعلمنا، وأخرينا، وابن أخرينا، فقال رسول اهللا صلى : قالوا). رجل فيكم عبد اهللا بن سالم



شهد أ: أعاذه اهللا من ذلك، فخرج عبد اهللا إليهم فقال: قالوا). أفرأيتم إن أسلم عبد اهللا: (اهللا عليه وسلم
  .شرنا، وابن شرنا، ووقعوا فيه: أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا، فقالوا

]3699 ،3723 ،4210[  
  أخربنا معمر، عن مهام، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا بشر بن حممد- 3152

مل خيرت اللحم، ولوال حواء مل ختن أنثى لوال بنو إسرائيل : (يعين.  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه
  ).زوجها
]3218[  

حدثنا حسني بن علي، عن زائدة، عن ميسرة :  حدثنا أبو كريب وموسى بن حزام قاال-  3153
  :األشجعي، عن أيب حازم، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

ن ضلع، وإن أعوج شيء استوصوا بالنساء، فإن املرأة خلقت م: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).يف الضلع أعاله، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته مل يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء

]4889 ،4890 ،5672 ،5785 ،5787 ،6110[  
  :حدثنا عبد اهللا: حدثنا زيد بن وهب: حدثنا األعمش: حدثنا أيب:  حدثنا عمر بن حفص- 3154

إن أحدكم جيمع يف بطن أمه أربعني : ( وهو الصادق املصدوق حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يوما، مث يكون علقة مثل ذلك، مث يكون مضغة مثل ذلك، مث يبعث اهللا إليه ملكا بأربع كلمات، فيكتب 
عمله، وأجله، ورزقه، وشقي أم سعيد، مث ينفخ فيه الروح، فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، حىت ما 

وإن الرجل ليعمل . ال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخل اجلنةيكون بينه وبينها إ
بعمل أهل اجلنة، حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، 

  ).فيدخل النار
 ]3036[  

كر بن أنس، عن أنس بن حدثنا محاد بن زيد، عن عبيد اهللا بن أيب ب:  حدثنا أبو النعمان- 3155
  مالك رضي اهللا عنه،

يا رب نطفة، يا رب علقة، يا : إن اهللا وكل يف الرحم ملكا، فيقول: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
يا رب أذكر، يا رب أنثى، يا رب شقي أم سعيد، فما الرزق، فما : رب مضغة، فإذا أراد أن خيلقها قال
  ).األجل، فيكتب كذلك يف بطن أمه

 ]312[  
حدثنا شعبة، عن أيب عمران اجلوين، عن : حدثنا خالد بن احلارث:  حدثنا قيس بن حفص-  3156



  :أنس يرفعه
نعم، : لو أن لك ما يف األرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: أن اهللا يقول ألهون أهل النار عذابا (
  ).، فأبيت إال الشركأن ال تشرك يب: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت يف صلب آدم: قال
]6173 ،6189[  

حدثين عبد اهللا بن مرة، : حدثنا األعمش قال: حدثنا أيب:  حدثنا عمر بن حفص بن غياث- 3157
  :عن مسروق، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال

ال تقتل نفس ظلما، إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها، : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ). أول من سن القتلألنه
]6473 ،6890[  

  .األرواح جنود جمندة:  باب- 3 

  :قال الليث، عن حيىي بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت:  قال- 3158
األرواح جنود جمندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر : ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .ذا: حدثين حيىي ابن سعيد: وقال حيىي بن أيوب). اختلف

  /.25: هود/} ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه{: قول اهللا عز وجل:  باب- 4 

وفار {. أمسكي/: 44: هود/} أقلعي{. ما ظهر لنا/: 27: هود/} بادئ الرأي{: قال ابن عباس
/: 44: هود/} اجلودي{: وقال جماهد. وجه األرض: نبع املاء، وقال عكرمة/: 40: هود/} التنور

  .مثل حال/: 31: املؤمن/} دأب{. جبل باجلزيرة

إنا أرسلنا نوحا إىل قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم {: قول اهللا تعاىل:  باب- 5 

  .إىل آخر السورة/. 1: نوح/} عذاب أليم

 - له  إىل قو- واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كرب عليكم مقامي وتذكريي بآيات اهللا {
  /.72 - 71: يونس/} من املسلمني
وقال ابن عمر رضي اهللا : قال سامل: أخربنا عبد اهللا، عن يونس، عن الزهري:  حدثنا عبدان- 3159
  :عنهما

إين : ( قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الناس، فأثىن على اهللا مبا هو أهله، مث ذكر الدجال فقال
ذره قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكين أقول لكم فيه قوال مل يقله نيب ألنذركموه، وما من نيب إال أن



  ).تعلمون أنه أعور، وأن اهللا ليس بأعور: لقومه
  ]3256، 2892: ، وانظر6972، 6708[

مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه : حدثنا شيبان، عن حيىي، عن أيب سلمة:  حدثنا أبو نعيم- 3160
  :قال

إنه أعور، : أال أحدثكم حديثا عن الدجال، ما حدث به نيب قومه: ( عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا
  ).وإنه جييء معه مبثال اجلنة والنار، فاليت يقول إا اجلنة هي النار، وإين أنذركم كما أنذر به نوح قومه

]6712[  
صاحل، عن حدثنا األعمش، عن أيب : حدثنا عبد الواحد بن زياد:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 3161

  :أيب سعيد قال
نعم أي : هل بلغت؟ فيقول: جييء نوح وأمته، فيقول اهللا تعاىل: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

من يشهد لك؟ فيقول حممد : ال ما جاءنا من نيب، فيقول لنوح: هل بلغكم؟ فيقولون: رب، فيقول ألمته
وكذلك جعلناكم أمة وسطا {: وله جل ذكرهصلى اهللا عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو ق

  .والوسط العدل). }لتكونوا شهداء على الناس
]4217 ،6917[  

حدثنا أبو حيان، عن أيب زرعة، عن أيب : حدثنا حممد بن عبيد:  حدثنا إسحاق بن نصر- 3162
  :هريرة رضي اهللا عنه قال

: ، وكانت تعجبه، فنهس منها سة، وقال كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف دعوة، فرفع إليه الذراع
أنا سيد القوم يوم القيامة، هل تدرون مب؟ جيمع اهللا األولني واآلخرين يف صعيد واحد، فيبصرهم الناظر (

أال ترون إىل ما أنتم فيه، إىل ما بلغكم؟ أال : ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيقول بعض الناس
يا آدم أنت أبو : أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون: ربكم، فيقول بعض الناستنظرون إىل من يشفع لكم إىل 

البشر، خلقك اهللا بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر املالئكة فسجدوا لك، وأسكنك اجلنة، أال تشفع لنا 
ريب غضب غضبا مل يغضب قبله مثله، وال يغضب بعده : إىل ربك، أال ترى ما حنن فيه وما بلغنا؟ فيقول

 واين عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل نوح، فيأتون نوحا، مثله،
يا نوح، أنت أول الرسل إىل أهل األرض، ومساك اهللا عبدا شكورا، أما ترى إىل ما حنن فيه، : فيقولون

له مثله، وال ريب غضب اليوم غضبا مل يغضب قب: أال ترى إىل ما بلغنا، أال تشفع لنا إىل ربك؟ فيقول
يا : يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، ائتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيأتوين فأسجد حتت العرش، فيقال

  .ال أحفظ سائره: قال حممد بن عبيد). حممد ارفع رأسك، واشفع تشفع، وسل تعطه



]3182 ،4435[  
 إسحاق، عن األسود عن سفيان، عن أيب: أخربنا أبو أمحد:  حدثنا نصر بن علي بن نصر- 3163

  :بن يزيد، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه
  .مثل القراءة العامة} فهل من مدكر{:  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ

]3167 ،3196 ،4588 - 4593[  

  : باب- 6 

اهللا ربكم . أتدعون بعال وتذرون أحسن اخلالقني. إذ قال لقومه أال تتقون. وإن إلياس ملن املرسلني{
قال ابن } وتركنا عليه يف اآلخرين. إال عباد اهللا املخلصني. فكذبوه فإم حملضرون. رب آبائكم األولنيو

} إنه من عبادنا املؤمنني. إنا كذلك جنزي احملسنني. سالم على أهل ياسني{يذكر خبري : عباس
  /.132 - 123: الصافات/

  .أن إلياس هو إدريس: يذكر عن ابن مسعود وابن عباس

  ذكر إدريس عليه السالم: اب ب-7

  .جد نوح عليهما السالم: وهو جد أيب نوح، ويقال
  /.57: مرمي/}ورفعناه مكانا عليا{: وقول اهللا تعاىل

حدثنا : حدثنا أمحد بن صاحل). ح(أخربنا يونس، عن الزهري : أخربنا عبد اهللا:  قال عبدان- 3164
  :ن أبو ذر رضي اهللا عنه حيدثكا: قال أنس: حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: عنبسة

فرج سقف بييت وأنا مبكة، فرتل جربيل ففرج صدري، مث : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
غسله مباء زمزم، مث جاء بطست من ذهب، ممتلئ حكمة وإميانا، فأفرغها يف صدري، مث أطبقه، مث أخذ 

من هذا؟ : افتح، قال: ا قال جربيل خلازن السماءبيدي فعرج يب إىل السماء، فلما جاء إىل السماء الدني
نعم فافتح، فلما علونا إىل : أرسل إليه؟ قال: معي حممد، قال: معك أحد؟ قال: هذا جربيل، قال: قال

السماء إذا رجل عن ميينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل ميينه ضحك، وإذا نظر قبل مشاله 
هذا آدم، وهذه األسودة : من هذا يا جربيل؟ قال:  واالبن الصاحل، قلتمرحبا بالنيب الصاحل: بكى، فقال

عن ميينه وعن مشاله نسم بنيه، فأهل اليمني منهم أهل اجلنة، واألسودة اليت عن مشاله أهل النار، فإذا نظر 
اقبل ميينه ضحك، وإذا نظر قبل مشاله بكى، مث عرج يب جربيل حىت أتى السماء الثانية، فقال خلاز :

  ).افتح، فقال له خازا مثل ما قال األول ففتح
  فذكر أنه وجد يف السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم،: قال أنس



وقال . أنه وجد آدم يف السماء الدنيا، وإبراهيم يف السادسة: ومل يثبت يل كيف منازهلم، غري أنه قد ذكر
هذا : من هذا؟ قال: حل واألخ الصاحل، فقلتمرحبا بالنيب الصا: فلما مر جربيل بإدريس قال: (أنس

من هذا؟ : مرحبا بالنيب الصاحل واألخ الصاحل، قلت: إدريس، مث مررت مبوسى، مث مررت بعيسى، فقال
هذا : من هذا؟ قال: مرحبا بالنيب الصاحل، واالبن الصاحل، قلت: عيسى، مث مررت بإبراهيم فقال: قال

  ).إبراهيم
: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  ابن عباس وأبا حبة األنصاري كانا يقوالنأن: وأخربين ابن حزم: قال
  ).مث عرج يب، حىت ظهرت ملستوى أمسع صريف األقالم(

ففرض اهللا علي مخسني : (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي اهللا عنهما
فرض عليهم : ا الذي فرض على أمتك؟ قلتم: صالة، فرجعت بذلك، حىت أمر مبوسى، فقال موسى

فراجع ربك، فإن أمتك ال تطيق ذلك، فرجعت فراجعت ريب فوضع شطرها، : مخسني صالة، قال
: راجع ربك، فذكر مثله فوضع شطرها، فرجعت إىل موسى فأخربته فقال: فرجعت إىل موسى، فقال

 مخس وهي مخسون، ال يبدل هي: راجع ربك، فإن أمتك ال تطيق ذلك، فرجعت فراجعت ريب، فقال
قد استحييت من ريب، مث انطلق حىت أتى : راجع ربك، فقلت: القول لدي، فرجعت إىل موسى، فقال

السدرة املنتهى، فغشيها ألوان ال أدري ما هي، مث دخلت اجلنة، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا تراا 
  ).املسك
 ]342[  

: األعراف/} خاهم هودا قال يا قوم اعبدوا اهللاوإىل عاد أ{: قول اهللا تعاىل:  باب- 8 

65./  

 - 21: األحقاف/}  كذلك جنزي القوم ارمني-  إىل قوله -إذ أنذر قومه باألحقاف {: وقوله
25./  
  .عن عطاء وسليمان، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: فيه
 ]3034 ،4551[  

  :قول اهللا عز وجل:  باب- 9 

سخرها عليهم {عتت على اخلزان : قال ابن عيينة} عاتية{شديدة } ا بريح صرصروأما عاد فأهلكو{
أصوهلا } فترى القوم فيها صرعى كأم أعجاز خنل خاوية{متتابعة } سبع ليال ومثانية أيام حسوما



  /.8 - 6: احلاقة/بقية } فهل ترى هلم باقية{
اهد، عن ابن عباس رضي اهللا حدثنا شعبة، عن احلكم، عن جم:  حدثين حممد بن عرعرة-  3165
  عنهما،

  ).نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 ]988[  

وقال ابن كثري، عن سفيان، عن أبيه، عن ابن أيب نعم، عن أيب سعيد رضي اهللا عنه :  قال-  3166
  :قال

األقرع بن حابس : ية، فقسمها بني األربعة بعث علي رضي اهللا عنه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بذهب
احلنظلي مث ااشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي مث أحد بين نبهان، وعلقمة بن عالثة 

إمنا : (يعطي صناديد أهل جند ويدعنا، قال: العامري، مث أحد بين كالب، فغضبت قريش واألنصار، قالوا
اتق اهللا يا : شرف الوجنتني، ناتئ اجلبني، كث اللحية حملوق، فقالفأقبل رجل غائر العينني م). أتألفهم

 -فسأل رجل قتله ). من يطع اهللا إذا عصيت؟ أيأمنين اهللا على أهل األرض فال تأمنونين: (حممد، فقال
يف عقب هذا قوم يقرؤون : إن من ضئضئ هذا، أو: ( فمنعه، فلما وىل قال-أحسبه خالد بن الوليد 

ز حناجرهم، ميرقون من الدين مروق السهم من الومية، يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل القرآن ال جياو
  ).األوثان، لئن أنا أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد

 ]4094[  
مسعت عبد اهللا : حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن األسود قال:  حدثنا خالد بن يزيد- 3167

  :قال
  .}فهل من مدكر{:  مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ

 ]3163[  

  قصة يأجوج ومأجوج،:  باب- 10 

  .}قالوا يا ذا القرنني إن يأجوج ومأجوج مفسدون يف األرض{: وقول اهللا تعاىل
إنا مكنا له يف األرض وآتيناه . ويسألونك عن ذي القرنني قل سأتلو عليكم منه ذكرا{: قول اهللا تعاىل

حىت إذا {واحدها زبرة وهي القطع }  آتوين زبر احلديد-ه  إىل قول- فأتبع سببا . من كل شيء سببا
قال انفخوا حىت {أجرا } خرجا{اجلبلني، والسدين اجلبلني : يقال عن ابن عباس} ساوى بني الصدفني

وقال ابن . الصفر: احلديد، ويقال: أصبب عليه رصاصا، ويقال} إذا جعله نارا قال آتوين أفرغ عليه قطرا



يعلوه، اسطاع استفعل، من طعت له، فلذلك فتح أسطاع } اسطاعوا أن يظهروهفما {. النحاس: عباس
قال هذا رمحة من ريب فإذا جاء وعد . وما استطاعوا له نقبا{. استطاع يستطيع: يسطيع، وقال بعضهم

ألزقه باألرض، وناقة دكاء ال سنام هلا، والدكداك من األرض مثله، حىت صلب من } ريب جعله دكاء
/. 99 -  83: الكهف/} وتركنا لعضهم يومئذ ميوج يف بعض. وكان وعد ريب حقا{. األرض وتلبد

حدب : قال قتادة/. 96: األنبياء/} حىت إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون{
  ).رأيته: (رأيت السد مثل الربد احملرب، قال: أكمة، قال رجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم

أن : حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري: ري حدثنا حيىي بن بك- 3168
  :زينب بنت أيب سلمة حدثته، عن أم حبيبة بنت أيب سفيان، عن زينب بنت جحش رضي اهللا عنهن

ال إله إال اهللا، ويل للعرب من شر اقترب، فتح : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول
: وحلق بإصبعه اإلام واليت تليها، قالت زينب بنت جحش). ج ومأجوج مثل هذهاليوم من ردم يأجو

  ).نعم، إذا كثر اخلبث: (يا رسول اهللا، ألك وفينا الصاحلون؟ قال: فقلت
]3403 ،6650 ،6716[  

حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن أيب هريرة رضي : حدثنا وهيب:  حدثنا مسلم بن إبراهيم- 3169
  اهللا عنه،
  .وعقد بيده تسعني). فتح اهللا من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا: ( النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن
]6717[  

حدثنا أبو صاحل، عن أيب سعيد : حدثنا أبو أسامة، عن األعمش:  حدثين إسحاق بن نصر- 3170
  اخلدري رضي اهللا عنه،

لبيك وسعديك، واخلري يف يديك، : م، فيقوليا آد: يقول اهللا تعاىل: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني، فعنده : وما بعث النار؟ قال: أخرج بعث النار، قال: فيقول

يشيب الصغري، وتضع كل ذات محل محلها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب اهللا 
أبشروا، فإن منكم رجال ومن يأجوج ومأجوج : (ليا رسول اهللا، وأينا ذلك الواحد؟ قا: قالوا). شديد
أرجو أن تكونوا : (فكربنا، فقال). والذي نفسي بيده، إين أرجو أن تكونوا ربع أهل اجلنة: مث قال. ألفا

ما أنتم يف الناس إال : (فكربنا، فقال). أرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة: (فكربنا، فقال). ثلث أهل اجلنة
  ).جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء يف جلد ثور أسودكالشعرة السوداء يف 

]4464 ،6165 ،7045[  



  /.125: النساء/} واختذ اهللا إبراهيم خليال{: قول اهللا تعاىل:  باب- 11 

: التوبة/} إن إبراهيم ألواه حليم{: وقوله/. 120: النحل/} إن إبراهيم كان أمة قانتا{: وقوله
  .ن أهل احلبشةالرحيم بلسا: وقال أبو ميسرة/. 114

حدثين سعيد بن جبري، : حدثنا املغرية بن النعمان قال: أخربنا سفيان:  حدثنا حممد بن كثري- 3171
  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما،

كما بدأنا أول خلق {: إنكم حمشورون حفاة عراة غرال، مث قرأ: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن إناسا من أصحايب يؤخذ . }نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلني

إم مل يزالوا مرتدين على أعقام منذ فارقتهم، : أصحايب أصحايب، فيقول: م ذات الشمال، فأقول
  ).} احلكيم- إىل قوله - وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم {: فأقول كما قال العبد الصاحل

]3263 ،4349 ،4350 ،4463 ،6159 - 6161[  
أخربين أخي عبد احلميد، عن ابن أيب ذئب، عن سعيد :  حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا قال- 3172

  املقربي، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغربة، : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

يا رب إنك : فاليوم ال أعصيك، فيقول إبراهيم: ل لك ال تعصين، فيقول أبوهأمل أق: فيقول له إبراهيم
إين حرمت اجلنة : وعدتين أن ال ختزيين يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أيب األبعد؟ فيقول اهللا تعاىل

يا إبراهيم، ما حتت رجليك؟ فينظر، فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه : على الكافرين، مث يقال
  ).ى يف النارفيلق
]4490 ،4491[  

أن بكريا : أخربين عمرو: حدثين ابن وهب قال:  حدثنا حيىي بن سليمان قال- 3173/3174
  :حدثه، عن كريب موىل ابن عباس، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

 أما هلم، فقد: ( دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم البيت، فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مرمي، فقال
  ).مسعوا أن املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة، هذا إبراهيم مصور، فما له يستسقم

أخربنا هشام، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن :  حدثنا إبراهيم بن موسى-) 3174(
  :عباس رضي اله عنهما

رأى إبراهيم  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا رأى الصور يف البيت مل يدخل حىت أمر ا فمحيت، و
  ).قاتلهم اهللا، واهللا إن استقسما باألزالم قط: (وإمساعيل عليهما السالم بأيديهما األزالم، فقال



 ]1524[  
حدثين سعيد بن أيب : حدثنا عبيد اهللا قال: حدثنا حيىي بن سعيد:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 3175

  :سعيد، عن أبيه، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
فيوسف نيب : (ليس عن هذا نسألك، قال: فقالوا). أتقاهم: (اهللا، من أكرم الناس؟ قال قيل يا رسول 

فعن معادن العرب : (ليس عن هذا نسألك، قال: قالوا). اهللا، ابن نيب اهللا، ابن نيب اهللا، ابن خليل اهللا
  ).تسألون؟ خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم، إذا فقهوا

  .ن عبيد اهللا، عن سعيد، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمقال أبو أسامة ومعتمر، ع
]3194 ،3203 ،3301 ،4412[  

  :حدثنا مسرة قال: حدثنا أبو رجاء: حدثنا عوف: حدثنا إمساعيل:  حدثنا مؤمل- 3176
رأسه أتاين الليلة آتيان، فأتينا على رجل طويل، ال أكاد أرى : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).طوال، وإنه إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم

 ]809[  
أنه مسع ابن عباس رضي : أخربنا ابن عون، عن جماهد: حدثنا النضر:  حدثين بيان بن عمرو- 3177
  :اهللا عنهما

أما إبراهيم فانظروا : مل أمسعه، ولكنه قال:  وذكروا له الدجال بني عينيه مكتوب كافر، أو ك ف ر، قال
  ).م، وأما موسى فجعد آدم، على مجل أمحر، خمطوم خبلبة، كأين أنظر إليه احندر يف الواديإىل صاحبك

 ]1480[  
حدثنا مغرية بن عبد الرمحن القرشي، عن أيب الزناد، عن األعرج، :  حدثنا قتيبة بن سعيد- 3178

  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
  ).هيم عليه السالم، وهو ابن مثانني سنة، بالقدوماختنت إبرا: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

تابعه عبد الرمحن بن إسحاق، عن . خمففه) بالقدوم: (حدثنا أبو الزناد: أخربنا شعيب: حدثنا أبو اليمان
  .رواه حممد بن عمرو، عن أيب سلمة. وتابعه عجالن، عن أيب هريرة. أيب الزناد

]5940[  
أخربين جرير بن حازم، عن أيوب، عن :  أخربنا ابن وهب قال: حدثنا سعيد بن تليد الرعيين- 3179

  :حممد، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
  ).مل يكذب إبراهيم إال ثالثا: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن حممد، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: حدثنا حممد بن حمبوب



  اهيم إال ثالث كذبات، ثنتنيمل يكذب إبر(
بينا هو ذات : وقال. }بل فعله كبريهم هذا{: وقوله. }إين سقيم{: قوله. منهن يف ذات اهللا عز وجل

إن هاهنا رجال معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل : يوم وسارة، إذ أتى على جبار من اجلبابرة، فقيل له
يا سارة ليس على وجه األرض مؤمن : ى سارة فقالأخيت، فأت: من هذه؟ قال: إليه فسأله عنها، فقال

غريي وغريك، وإن هذا سألين فأخربته أنك أخيت، فال تكذبيين، فأرسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب 
مث تناوهلا الثانية فأخذ مثلها أو أشد، . ادعي اهللا والأضرك، فدعت اهللا فأطلق: يتناوهلا بيده فأخذ، فقال

إنكم مل تأتوين بإنسان، إمنا : أضرك، فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته، فقالادعي اهللا يل وال : فقال
رد اهللا كيد الكافر، أو : مهيا، قالت: أتيتموين بشيطان، فأخدمها هاجر، فأتته وهو يصلي، فأومأ بيده

  .تلك أمكم، يا بين ماء السماء: قال أبو هريرة). الفاجر، يف حنره، وأخدم هاجر
 ]2104[  

أخربنا ابن جريج، عن عبد احلميد بن جبري، :  عبيد اهللا بن موسى، أو ابن سالم عنه حدثنا-  3180
  :عن سعيد بن املسيب، عن أم شريك رضي اهللا عنها
  ).كان ينفخ على إبراهيم عليه السالم: (وقال.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتل الوزغ

 ]3131[  
حدثين إبراهيم، عن : حدثنا األعمش قال: ثنا أيبحد:  حدثنا عمر بن حفص بن غياث- 3181

  :علقمة، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال
ليس : (يا رسول اهللا، أينا ال يظلم نفسه؟ قال: قلنا. }الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم{ ملا نزلت 
يا بين ال تشرك باهللا {: بشرك، أو مل تسمعوا إىل قول لقمان البنه} مل يلبسوا إميام بظلم{كما تقولون 

  ).}إن الشرك لظلم عظيم
 ]32[  

  .النسالن يف املشي/: 94: الصافات/} يزفون{:  باب- 12 

  
حدثنا أبو أسامة، عن أيب حيان، عن أيب زرعة، عن أيب :  حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر- 3182

  :هريرة رضي اهللا عنه قال
إن اهللا جيمع يوم القيامة األولني واآلخرين يف صعيد : (قال أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يوما بلحم ف

 فيأتون - فذكر حديث الشفاعة -واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس منهم 



فذكر كذباته، نفسي : أنت نيب اهللا وخليله من األرض، اشفع لنا إىل ربك، ويقول: إبراهيم فيقولون
  ).نفسي، اذهبوا إىل موسى

  .ه أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلمتابع
 ]3162 ،4206[  

حدثنا وهب بن جرير، عن أبيه، عن أيوب، :  حدثين أمحد بن سعيد أبو عبد اهللا- 3183/3185
  عن عبد اهللا بن سعيد بن جبري، عن أبيه، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما،

  ).ال أا عجلت، لكان زمزم عينا معينايرحم اهللا أم إمساعيل، لو: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
إين وعثمان بن أيب سليمان : فحدثين قال: أما كثري بن كثري: حدثنا ابن جريج قال: قال األنصاري

أقبل إبراهيم بإمساعيل وأمه : ما هكذا حدثين ابن عباس، ولكنه قال: جلوس مع سعيد بن جبري، فقال
  . جاء ا إبراهيم وبابنها إمساعيل مث- مل يرفعه -عليهم وهي ترضعه، معها شنة 

أخربنا معمر، عن أيوب، السختياين : حدثنا عبد الرزاق:  وحدثين عبد اهللا بن حممد-) 3184 (
  :قال ابن عباس: وكثري بن كثري بن املطلب بن أيب وداعة، يزيد أحدمها على اآلخر، عن سعيد بن جبري

، اختذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، مث جاء ا إبراهيم  أول ما اختذ النساء املنطق من قبل أم إمساعيل
وبابنها إمساعيل وهي ترضعه، حىت وضعها عند البيت، عند دوحة فوق زمزم يف أعلى املسجد، وليس 
مبكة يومئذ أحد، وليس ا ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندمها جرابا فيه متر، وسقاء فيه ماء، مث قفى 

  :ته أم إمساعيل، فقالتإبراهيم منطلقا، فتبع
يا إيراهيم، أين تذهب وتتركنا ذا الوادي، الذي ليس فيه إنس وال شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل 

إذن ال يضيعنا، مث رجعت، فانطلق : نعم، قالت: آهللا الذي أمرك ذا؟ قال: ال يتلفت إليها، فقالت له
تقبل بوجهه البيت، مث دعا ؤالء الكلمات، ورفع إبراهيم حىت إذا كان عند الثنية حيث ال يرونه، اس

وجعلت أم . } يشكرون- حىت بلغ -ربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع {: يديه فقال
إمساعيل ترضع إمساعيل وتشرب من ذلك املاء، حىت إذا نفذ ما يف السقاء عطشت وعطش ابنها، 

كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل يف وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قال يتلبط، فانطلقت 
األرض يليها، فقامت عليه، مث استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا حىت 
إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، مث سعت سعي اإلنسان اهود حىت إذا جاوزت الوادي، مث أتت 

قال : قال ابن عباس.  أحدا فلم تر أحدا، ففعلت ذلك سبع مراتاملروة فقامت عليها ونظرت هل ترى
فلما أشرفت على املروة مسعت صوتا، فقالت ). فذلك سعي الناس بينهما: (النيب صلى اهللا عليه وسلم

قد أمسعت إن كان عندك غواث، فإذا هي :  مث تسمعت، فسمعت أيضا، فقالت- تريد نفسها -صه 



جبناحه، حىت ظهر املاء، فجعلت حتوضه وتقول بيدها : بعقبه، أو قالبامللك عند موضع زمزم، فبحث 
قال النيب صلى اهللا : قال ابن عباس. هكذا، وجعلت تغرف من املاء يف سقائها وهو يفور بعد ما تغرف

 لكانت - لو مل تغرف من املاء :  أو قال-يرحم اهللا أم إمساعيل، لو كانت تركت زمزم : (عليه وسلم
ال ختافوا الضيعة، فإن ها هنا بيت اهللا، : فشربت وأرضعت ولدها، فال هلا امللك: قال). نازمزم عينا معي

وكان البيت مرتفعا من األرض كالرابية، تأتيه السيول، . يبين هذا الغالم وأبوه، وإن اله ال يضيع أهله
هم، مقبلني فتأخذ عن ميينه ومشاله، فكانت كذلك حىت مرت م رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جر

إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا : من طريق كداء، فرتلوا يف أسفل مكة، فرأوا طائرا عائفا، فقالوا
: ذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريني فإذا هم باملاء، فرجعوا فأخربوهم باملاء فأقبلوا، قال

: نعم، ولكن ال حق لكم يف املاء، قالوا: ل عندك؟ فقالتأتأذنني لنا أن نرت: وأم إمساعيل عند املاء، فقالوا
فرتلوا ). فألفى ذلك أم إمساعيل وهي حتب األنس: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن عباس. نعم

وأرسلوا إىل أهليهم فرتلوا معهم، حىت إذا كان ا أهل أبيات منهم، وشب الغالم وتعلم العربية منهم، 
م حني شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إمساعيل، فجاء إبراهيم بعد ما وأنفسهم وأعجبه

خرج يبتغي لنا، مث سأهلا عن : تزوج إمساعيل يطالع تركته، فلم جيد إمساعيل، فسأل امرأته عنه فقالت
فإذا جاء زوجك فاقرئي : حنن بشر، حنن يف ضيق وشدة، فشكت إليه، قال: عيشهم وهيئتهم، فقالت

هل جاءكم من أحد؟ : يه السالم، وقويل له يغري عتبة بابه، فلما جاء إمساعيل كأنه آنس شيئا، فقالعل
نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخربته، وسألين كيف عيشنا، فأخربته أنا يف جهد : قالت

: تبة بابك، قالغري ع: نعم، أمرين أن أقرأ عليك السالم، ويقول: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: وشدة، قال
ذاك أيب، وقد أمرين أن أفارقك، احلقي بأهلك، فطلقها، وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما 

كيف أنتم؟ : خرج يبتغي لنا، قال: شاء اهللا، مث أتاهم بعد فلم جيده، فدخل على امرأته فسأهلا عنه، فالت
. اللحم: ما طعامكم؟ قالت: فقال.  اهللاحنن خبري وسعة، وأثنت على: وسأهلا عن عيشهم وهيئتهم، فالت

ومل : (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. اللهم بارك يف اللحم واملاء: قال. املاء: فما شرابكم؟ قالت: قال
. فهما ال خيلو عليهما أحد بغري مكة إال مل يوافقاه: قال). يكن هلم يومئذ حب، ولو كان هلم دعا هلم فيه

هل أتاكم من أحد؟ : ليه السالم، ومريه يثبت عتبة بابه، فلم جاء إمساعيل قالفإذا زوجك فاقرئي ع: قال
نعم، أتانا شيخ حسن اهليئة، وأثنت عليه، فسألين عنك فأخربته، فسألين عنك فأخربته، فسألين : قالت

نعم، هو يقرأ عليك السالم، ويأمرك أن : فأوصاك بشيء، قالت: كيف عيشنا فأخربته أنا خبري، قال
ذاك أيب وأنت العتبة، أمرين أن أمسكك، مث لبث عنهم ما شاء اهللا، مث جاء بعد :  عتبة بابك، قالتثبت

ذلك، وإمساعيل يربي نبال له حتت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه، فصنعا كما يصنع الوالد 



وأعينك، : وتعينين؟ قال: قالفاصنع ما أمر ربك، : إن اهللا أمرين بأمر، قال: بالولد والولد بالوالد، مث قال
فعند ذلك رفعا : فإن اهللا أمرين أن أبين بيتا ها هنا بيتا، وأشار إىل أكمة مرتفعة على ما حوهلا، قال: قال

القواعد من البيت، فجعل إمساعيل يأيت باحلجارة وإبراهيم يبين، حىت إذا ارتفع البناء، جاء ذا احلجر، 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع {: إمساعيل يناوله احلجارة، ومها يقوالنفوضعه له فقام عليه، وهو يبين و

  .}ربنا تقبل منا إنك السميع العليم{: فجعال يبنيان حىت يدورا حول البيت ومها يقوالن: قال. }العليم
حدثنا إبراهيم بن : حدثنا أبو عامر عبد امللك بن عمرو قال:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- ) 3185 (

  : عن كثري بن كثري، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قالنافع،
 ملا كان بني إبراهيم وبني أهله ما كان، خرج بإمساعيل وأم إمساعيل، ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم 
إمساعيل تشرب من الشنة، فيدر لبنها على صبيها، حىت قدم مكة فوضعها حتت دوحة، مث رجع إبراهيم 

إىل اهللا، : يا إبراهيم إىل من تتركنا؟ قال: له، فاتبعته أم إمساعيل، حىت ملا بلغوا كداء نادته من ورائهإىل أه
فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها، حىت ملا فين املاء، : رضيت باهللا، قال: قالت
نظرت هل حتس فذهبت فصعدت الصفا فنظرت، و: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، قال: قالت

لو ذهبت : أحدا، فلم حتس أحدا، فلما بلغت الوادي سعت أتت املروة، ففعلت ذلك أشواطا، مث قالت
فنظرت ما فعل، تعين الصيب، فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، فلم تقرها نفسها، 

 فلم حتس أحدا، لو ذهبت فنظرت، لعلي أحس أحدا، فذهبت فصعدت الصفا، فنظرت ونظرت: فقالت
أغث إن كان عندك : لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت: حىت أمتت سبعا، مث قالت
فانبثق املاء، فدهشت أم : فقال بعقبه هكذا، وغمز عقبه على األرض، قال: خري، فإذا جربيل، قال

: قال). ه كان املاء ظاهرالو تركت: (فقال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم: إمساعيل، فجعلت حتفر، قال
فمر ناس من جرهم ببطن الوادي، فإذا هم بطري، : فجعلت تشرب من املاء ويدر لبنها على صبيها، قال

ما يكون الطري إال على ماء، فبعثوا رسوهلم فنظر فإذا هم باملاء، فأتاهم : كأم أنكروا ذاك، وقالوا
أذنني لنا أن نكون معك، أو نسكن معك، فبلغ ابنها فنكح يا أم إمساعيل، أت: فأخربهم، فأتوا إليها فقالوا

أين : فجاء فسلم، فقال: إين مطلع تركيت، قال: مث إنه بدا إلبراهيم، فقال ألهله: فيهم امرأة، قال
أنت : قويل له إذا جاء غري عتبة بابك، فلما جاء أخربته، قال: ذهب يصيد، قال: إمساعيل؟ فقالت امرأته
أين : فجاء فقال: قال. إين مطلع تركيت: مث إنه بدا إلبراهيم، فقال ألهله: هلك، قالذاك، فاذهيب إىل أ

وما طعامكم وما : أال ترتل فتطعم وتشرب، فقال: ذهب يصيد، فقالت: إمساعيل؟ فقالت امرأته
 فقال أبو: قال. اللهم بارك هلم يف طعامهم وشرام: قال. طعامنا اللحم وشرابنا املاء: شرابكم؟ قالت

إين مطلع : مث إنه بدا إلبراهيم، فقال ألهله: قال). بركة بدعوة إبراهيم: (القاسم صلى اهللا عليه وسلم



يا إمساعيل، إن ربك أمرين أن أبين له : فقال. تركيت، فجاء فوافق إمساعيل من وراء زمزم يصلح نبال له
فقاما فجعل : فعل، أو كما قال، قالإذن أ: إنه قد أمرين أن تعينين عليه، قال: أطع ربك، قال: قال. بيتا

حىت : قال. }ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم{: إبراهيم يبين، وإمساعيل يناوله احلجارة ويقوالن
: ارتفع البناء، وضعف الشيخ عن نقل احلجارة، فقام على حجر املقام، فجعل يناوله احلجارة ويقوالن

  .}ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم{
 ]2239[  

حدثنا إبراهيم التيمي، عن : حدثنا األعمش: حدثنا عبد الواحد:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 3186
  :مسعت أبا ذر رضي اهللا عنه قال: أبيه قال
: مث أي؟ قال: قلت: قال). املسجد احلرام: (يا رسول اهللا، أي مسجد وضع يف األرض أول؟ قال:  قلت
أربعون سنة، مث أينما أدركتك الصالة بعد فصله، فإن : (بينهما؟ قالكم كان : قلت). املسجد األقصى(

  ).الفضل فيه
]3243[  

 حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن عمرو بن أيب عمرو، موىل املطلب، عن أنس بن - 3187
  :مالك رضي اهللا عنه

ه، اللهم إن إبراهيم حرم هذا جبل حيبنا وحنب: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طلع له أحد، فقال
  ).مكة، وإين أحرم ما بني البتيها

  .رواه عبد اهللا بن زيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]2732، 2022: انظر[

أن ابن أيب : أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن سامل بن عبد اهللا:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 3188
  : عنهم، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلمأخرب عبد اهللا بن عمر، عن عائشة رضي اهللا: بكر

). أمل تري أن قومك ملا بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).لوال حدثان قومك بالكفر: (يا رسول اهللا، أال تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال: فقلت

عت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ما أرى أن لئن كانت عائشة مس: فقال عبد اهللا بن عمر
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترك استالم الركنني اللذين يليان احلجر، إال أن البيت مل يتمم على 

  .قواعد إبراهيم
  .عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر: وقال إمساعيل

 ]126[  



نس، عن عبد اهللا ابن أيب بكر بن حممد بن أخربنا مالك بن أ:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 3189
أخربين أبو محيد الساعدي رضي اهللا عنه أم : عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرو بن سليم الزرقي

  :قالوا
اللهم صل على حممد : قولوا: ( يا رسول اهللا كيف نصلي عليك؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اهيم، وبارك على حممد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل وأزواجه وذريته، كما صليت على إبر
  ).إبراهيم إنك محيد جميد

]5999[  
حدثنا أبو قرة : حدثنا عبد الواحد بن زياد:  حدثنا قيس بن حفص وموسى بن إمساعيل قاال- 3190

  :مسع عبد الرمحن بن أيب ليلى قال: حدثين عبد اهللا ابن عيسى: مسلم بن سامل اهلمذاين قال
بلى، : أال أهدي لك هدية مسعتها من النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فقلت:  لقيين كعب بن عجرة فقال

يا رسول اهللا، كيف الصالة عليكم أهل : سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلنا: فأهدها يل، فقال
على آل حممد، كما اللهم صل على حممد و: قولوا: (البيت، فإن اهللا قد علمنا كيف نسلم عليكم؟ قال

صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك محيد جمي، اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد، كما 
  ).باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك محيد جميد

]4519 ،5996[  
حدثنا جرير، عن منصور، عن املنهال، عن سعيد بن جبري، عن :  حدثنا عثمان بن أيب شيبة- 3191

  :ن عباس رضي الل عنهما قالاب
إن أباكما كان يعوذ ا إمساعيل : ( كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعوذ احلسن واحلسني، ويقول

  ).أعوذ بكلمات اهللا التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عني المة: وإسحاق

  /.51: احلجر/} ونبئهم عن ضيف إبراهيم{: قوله عز وجل:  باب- 13 

  .}ن ليطمئن قليبولك{: قوله
أخربين يونس، عن ابن شهاب، عن أيب سلمة : حدثنا ابن وهب قال:  حدثنا أمحد بن صاحل-  3192

  :بن عبد الرمحن وسعيد بن املسيب، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
رب أرين كيف حتيي {: حنن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ويرحم اهللا لوطا، لقد كان يأوي إىل ركن شديد، . }ال أومل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليباملوتى ق
  ).ولو لبث يف السجن طول ما لبث يوسف، ألجبت الداعي



]3195 ،3207 ،4263 ،4417 ،6591[  
  

} واذكر يف الكتاب إمساعيل إنه كان صادق الوعد{: قول اهللا تعاىل:  باب- 14 

  /.54: مرمي/

  
حدثنا حامت، عن يزيد بن أيب عبيد، عن سلمة بن األكوع رضي اهللا :  حدثنا قتيبة بن سعيد- 3193
  :عنه قال

رموا : ( مر النيب صلى اهللا عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فريقني بأيديهم، فقال رسول فأمسك أحد ال: قال). بين إمساعيل، فإن أباكم كان راميا، وأنا مع بين فالن

ارموا وأنا : (يا رسول اهللا نرمي وأنت معهم، قال: فقالوا). ما لكم ال ترمون: (اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).معكم كلكم

 ]2743[  

  .قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السالم:  باب- 15 

  .فيه ابن عمر وأبو هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]3175 ،3202[  

 وحنن له - إىل قوله -أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب املوت {:  باب- 16 

  /.133: البقرة. /}مسلمون

  
مسع املعتمر، عن عبيد اهللا، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن :  حدثنا إسحاق بن إبراهيم- 3194

  :أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
يا نيب اهللا، ليس عن هذا : قالوا). أكرهم أتقاهم: ( قالمن أكرم الناس؟:  قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم

ليس عن هذا : قالوا).فأكرم الناس يوسف نيب اهللا، ابن نيب اهللا، ابن نيب اهللا، ابن خليل اهللا: (نسألك، قال
فخياركم يف اجلاهلية خياركم يف : نعم، قال: قالوا). فعن معادن العرب تسألونين: (نسألك، قال
  ).هوااإلسالم، إذا فق

 ]3175[  



  : باب- 17 

أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل . ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون{
. فما كان جواب قومه إال أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إم أناس يتطهرون. أنتم قوم جتهلون

 - 54: النمل/} مطرنا عليهم مطرا فساء مطر املنذرينوأ. فأجنيناه وأهله إال امرأته قدرناها من الغابرين
58./  

حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا : أخربنا شعيب:  حدثنا أبو اليمان- 3195
  :عنه

  ).يغفر اهللا للوط، إن كان ليأوي إىل ركن شديد: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 ]3192[  

  /.62: احلجر/} قال إنكم قوم منكرون. آل لوط املرسلونفلما جاء {:  باب- 18 

فأنكرهم ونكرهم . متيلوا/: 113: هود/} تركنوا{. مبن معه ألم قوته/: 39: الذاريات/} بركنه{
} صيحة{. آخر/: 66: احلجر/} دابر{. يسرعون/: 78: هود/} يهرعون{. واستنكارهم واحد

  .لبطريق/: 76: احلجر/} لبسبيل{.  للناظرين/:75: احلجر/} للمتومسني{. هلكة/: 29: يس/
حدثنا سفيان، عن أيب إسحاق، عن األسود، عن عبد اهللا : حدثنا أبو أمحد:  حدثنا حممود- 3196

  :رضي اهللا عنه قال
  ).فهل من مدكر: ( قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ]3163[  

  /.61: هود/} وإىل مثود أخاهم صاحلا{: قول اهللا تعاىل:  باب- 19 

حرام، /: 138: األنعام/} حرث حجر{وأما . موضع مثود/: 80: احلجر/} كذب أصحاب احلجر{
وكل ممنوع فهو حجر حمجور، واحلجر كل بناء بنيته، وما حجرت عليه من األرض فهو حجر، ومنه 
 مسي حطيم البيت حجرا، كأنه مشتق من حمطوم، مثل قتيل من مقتول، ويقال لألنثى من اخليل احلجر،

  .ويقال للعقل حجر وحجى، وأما حجر اليمامة فهو مرتل
  :حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اهللا بن زمعة قال: حدثنا سفيان:  حدثنا احلميدي- 3197

انتدب هلا رجل ذو عز ومنعة يف قومه : ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وذكر الذي عقر الناقة، قال
  ).كأيب زمعة



]4658 ،4908 ،5695[  
: حدثنا حيىي بن حسان بن حيان أبو زكرياء:  حدثنا حممد بن مسكني أبو احلسن- 3198/3201

  :حدثنا سليمان، عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ملا نزل احلجر يف غزوة تبوك، أمرهم أن ال يشربوا من بئرها، وال 

  .نها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجني، ويهريقوا ذلك املاءيستقوا م
وقال أبو ذر، . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام: ويروى عن سربة بن معبد وأيب الشموس

  من: (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).اعتجن مبائه

أن عبد اهللا بن : حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد اهللا، عن نافع: نذر حدثنا إبراهيم بن امل- ) 3199 (
  :عمر رضي اهللا عنهما أخربه

 أن الناس نزلوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرض مثود، احلجر، فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، 
لفوا اإلبل العجني، فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، وأن يع

  .وأمرهم أن يستقوا من البئر اليت كانت تردها الناقة
  .تابعه أسامة، عن نافع

أخربين سامل بن عبد اهللا، عن : أخربنا عبد اهللا، عن معمر، عن الزهري قال:  حدثين حممد-) 3200(
  :أبيه رضي اهللا عنهم

لوا مساكن الذين ظلموا إال أن تكونوا باكني، ال تدخ: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا مر باحلجر قال
  .مث تقنع بردائه وهو على الرحل). أن يصيبكم ما أصام

أن ابن : مسعت يونس، عن الزهري، عن سامل: حدثنا أيب: حدثنا وهب:  حدثين عبد اهللا- ) 3201 (
  :عمر قال

فسهم إال أن تكونوا باكني، أن ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أن: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).يصيبكم مثل ما أصام

 ]423.[  

  /.133: البقرة/} أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب املوت{:  باب- 20 

  
حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا، عن أبيه، : أخربنا عبد الصمد:  حدثنا إسحاق بن منصور-  3202



  عن عمر رضي اهللا عنهما،
الكرمي، ابن الكرمي، ابن الكرمي، ابن الكرمي، يوسف بن يعقوب : (سلم أنه قال عن النيب صلى اهللا عليه و

  ).بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم
]3210 ،4411[  

: يوسف/} لقد كان يف يوسف وأخوته آيات للسائلني{: قول اهللا تعاىل:  باب- 21 

7./  

  
أخربين سعيد بن أيب سعيد، عن : ال حدثين عبيد بن إمساعيل، عن أيب أسامة، عن عبيد اهللا ق-  3203

  :أيب هريرة رضي اهللا عنه
ليس عن هذا نسألك، : قالوا). أتقاهم هللا: (من أكرم الناس؟ قال:  سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ليس عن هذا : قالوا). فأكرم الناس يوسف نيب اهللا، ابن نيب اهللا، ابن نيب اهللا، ابن خليل اهللا: (قال
فعن معادن العرب تسألونين؟ الناس معادن، خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم، إذا  (:نسألك، قال

  ).فقهوا
أخربنا عبدة، عن عبيد اهللا، عن سعيد، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا : حدثين حممد
  .عليه وسلم ذا

 ]3175[  
مسعت عروة بن الزبري، عن : بن إبراهيم قالأخربنا شعبة، عن سعد :  حدثنا بدل بن احملرب- 3204

  :عائشة رضي اهللا عنها
إنه رجل أسيف، مىت يقم : قالت). مري أبا بكر يصلي بالناس: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا

  ).إنكن صواحي يوسف، مروا أبا بكر: (فقال يف الثالثة أو الرابعة: قال شعبة. فعاد فعادت. مقامك رق
 ]195[  

حدثنا زائدة، عن عبد امللك بن عمري، عن أيب بردة بن أيب :  حدثنا الربيع بن حيىي البصري- 3205
  :موسى، عن أبيه قال

إن أبا بكر رجل : فقالت عائشة). مروا أبا بكر فليصل بالناس: ( مرض النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
فأم أبو بكر يف حياة رسول اله ). فمروه، فإنكن صواحب يوس: (كذا، فقال مثله، فقالت مثله، فقال

  .رجل رقيق: عن زائدة: فقال حسني. صلى اهللا عليه وسلم



 ]646[  
حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا : أخربنا شعيب:  حدثنا أبو اليمان- 3206
  :عنه قال

لهم أنج سلمة بن هشام، اللهم اللهم أنج عياش بن أيب ربيعة، ال: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج املستضعفني من املؤمنني، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها 

  ).سنني كسين يوسف
 ]961[  

حدثنا جويرية عن أمساء، عن :  حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء، هو ابن أخي جويرية- 3207
  : بن املسيب وأبا عبيدة أخرباه، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قالأن سعيد: مالك، عن الزهري

يرحم اهللا لوطا، لقد كان يأوي إىل ركن شديد، ولو لبثت يف : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).السجن ما لبث يوسف، مث أتاين الداعي ألجبته

 ]3192[  
: ني، عن سفيان، عن مسروق قالحدثنا حص: أخربنا ابن فضيل:  حدثنا حممد بن سالم-  3208

  :سألت أم رومان، وهي أم عائشة، عما قيل فيها ما قيل، قالت
فعل اهللا بفالن وفعل، :  بينما أنا مع عائشة جالستان، إذ وجلت علينا امرأة من األنصار، وهي تقول

سمعه أبو ف: قالت. أي حديث؟ فأخربا: إنه منا ذكر احلديث، فقالت عائشة: مل؟ قالت: قالت فقلت
نعم، فخرت مغشيا عليها، فما أفاقت إال وعليها محى : بكر ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قالت
محى أخذا من أجل حديث حتدث به، : قلت). ما هلذه: (بنافض، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

مثلي ومثلكم كمثل واهللا لئن حلفت ال تصدقونين، ولئن اعتذرت ال تعذرونين، ف: فقعدت فقالت
فانصرف النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأنزل اهللا ما أنزل، . يعقوب وبنيه، فاهللا املستعان على ما تصفون

  .حبمد اهللا ال حبمد أحد: فأخربها، فقالت
 ]2453[  
  

  :أخربين عروة: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال:  حدثنا حيىي بن بكري- 3209
حىت إذا استيأس الرسل {: أرأيت قوله: ي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سأل عائشة رض
واهللا لقد استيقنوا أن قومهم : بل كذم قومهم، فقلت: أو كذبوا؟ قالت. }وظنوا أم قد كذبوا
، معاذ اهللا: فلعلها أو كذبوا، قالت: يا عرية لقد استيقنوا بذلك، قلت: فقالت. كذبوهم وما هو بالظن



هم أتباع الرسل، الذين آمنوا برم وصدقوهم، : وأما هذه اآلية، قالت. مل تكن الرسل تظن ذلك برا
وطال عليهم البالء، واستأخر عنهم النصر، حىت إذا استيأست ممن كذم من قومهم، وظنوا أن أتباعهم 

  .كذبوهم، جاءهم نصر اهللا
معناه } ال تيأسوا من روح اهللا{. من يوسف} منه {افتعلوا، من يئست} استيأسوا{: قال أبو عبد اهللا

  .الرجاء
]4252 ،4418 ،4419[  

  حدثنا عبد الصمد، عن عبد الرمحن، عن أبيه، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما،:  أخربين عبدة- 3210
 الكرمي، ابن الكرمي، ابن الكرمي، ابن الكرمي، يوسف بن يعقوب بن: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم

 ]3202[  

  :قول اهللا تعاىل:  باب- 22 

  /.83: األنبياء/} وأيوب إذ نادى ربه أين مسين الضر وأنت أرحم الرامحني{
  .يعدون/: 12: األنبياء/} يركضون{. اضرب/: 42: ص/} اركض{

مر، عن مهام، عن أيب هريرة أخربنا مع: حدثنا عبد الرزاق:  حدثين عبد اهللا بن حممد اجلعفي-  3211
  رضي اهللا عنه،

بينما أيوب يغتسل عريانا، خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
بلى يا رب، ولكن ال غىن يل عن : يا أيوب، أمل أكن أغنيك عما ترى، قال: حيثي يف ثوبه، فناداه ربه

  ).بركتك
 ]275[  

وناديناه من .  الكتاب موسى إنه كان خملصا وكان رسوال نبياواذكر يف{:  باب- 23 

: مرمي/} ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا{كلمه } جانب الطور األمين وقربناه جنيا

51 - 53./  

اعتزلوا جنيا، واجلميع أجنية /: 80: يوسف/} خلصوا جنيا{: يقال للواحد ولالثنني واجلميع جني، ويقال
  .تلقم/: 117: األعراف/} فتلق{. يتناجون

: غافر/}  مسرف كذاب- إىل قوله -وقال رجل مؤمن من آل فرعون {:  باب- 24



28./  

  

 - إىل قوله -وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا {: قول اهللا عز وجل:  باب- 25 

  /.12 - 9: طه/} بالواد املقدس طوى

  .أبصرت/: 10: طه/} آنست{
. والنهى التقى. حالتها/: 21: طه/} سريا{. اسم الوادي: رك، طوىاملبا: املقدس: قال ابن عباس

إال من ذكر /: 10: القصص/} فارغا{. شقي/: 81: طه/} هوى{. بأمرنا/: 87: طه/} مبلكنا{
} يأمترون{. يبطش ويبطش. مغيثا أو معينا: كي يصدقين، ويقال/: 34: القصص/} ردأ{. موسى
: القصص/} سنشد{. ة غليظة من اخلشب ليس فيها هلبواجلذوة قطع. يتشارون/: 20: القصص/

  .سنعينك، كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا/: 35
  .كلما مل ينطق حبرف فيه متتمة أو فأفأة فهي عقدة: وقال غريه

تأنيث /: 63: طه/} املثلى{. فيهلككم/: 61: طه/} فيسحتكم{. ظهري/: 31: طه/} أزري{
هل أتيت : يقال/: 64: طه/} مث ائتوا صفا{. ذ املثلى خذ األمثلخ: بدينكم، يقال: األمثل، يقول

أضمر خوفا، فذهبت الواو من /: 67: طه/} فأوجس{. الصف اليوم، يعين املصلى الذي يصلي فيه
. بالك/: 95: طه/} خطبك{. على جذوع/: 71: طه/} يف جذوع النخل{. لكسرة اخلاء} خيفة{
} قصيه{. الضحاء احلر. لنذرينه/: 97: طه/} لننسفنه{. مصدر ماسه مساسا/: 97: طه/} مساس{
عن {/. 3: يوسف/} حنن نقص عليك{. اتبعي أثره، وقد يكون أن تقص الكالم/: 11: القصص/

  .عن بعد، وعن جنابة وعن اجتناب واحد/: 11: القصص/} جنب
: طه/} مكانا سوى{. ال تضعفا/: 42:طه/} ال تنيا{. موعد/: 40: طه/} على قدر{: قال جماهد

احللي الذي استعاروا من آل } من زينة القوم{. يابسا/: 77: طه/} يبسا{. منصف بينهم/: 58
: موسى، هم يقولونه/: 88: طه/} فنسي{. صنع/: 87: طه/} ألقى{. ألقيناها} فقذفناها{. فرعون

  .يف العجل/: 89: طه/} أن ال يرجع إليهم قوال{. أخطأ الرب
حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، عن مالك بن :  حدثنا مهام: حدثنا هدبة بن خالد- 3213
  :صعصعة

حىت إذا أتى السماء اخلامسة، فإذا : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به
  ).مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل: هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، مث قال: هارون، قال



  .باد بن أيب علي، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمتابعه ثابت، وع
 ]3035[  

  /.9: طه/} وهل أتاك حديث موسى{: قول اهللا تعاىل:  باب- 26 

  /.164: النساء/} وكلم اهللا موسى تكليما{
أخربنا معمر، عن الزهري، عن سعيد : أخربنا هشام بن يوسف:  حدثنا إبراهيم بن موسى- 3214

  : هريرة رضي اهللا عنه قالبن املسيب، عن أيب
رأيت موسى، وإذا هو رجل ضرب رجل، كأنه : ليلة أسري يب: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

من رجال شنوءة، ورأيت عيسى، فإذا هو رجل ربعة أمحر، كأمنا خرج من دمياس، وأنا أشبه ولد 
اشرب أيهما شئت، فأخذت اللنب : قاليف أحدمها لنب ويف اآلخر مخر، ف: إبراهيم به، مث أتيت بإناءين

  ).أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت اخلمر غوت أمتك: فشربته، فقيل
]3254 ،4432 ،5254 ،5281[  

حدثنا : مسعت أبا العالية: حدثنا شعبة، عن قتادة قال: حدثنا غندر:  حدثين حممد بن بشار-  3215
  ابن عم نبيكم، يعين ابن عباس،

ونسبه إىل ). أنا خري من يونس بن مىت: ال ينبغي لعبد أن يقول: (ليه وسلم قال عن النيب صلى اهللا ع
موسى آدم، طوال، كأنه من رجال شنوءة، : (أبيه، وذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة أسري به فقال

  .وذكر مالكا خازن النار، وذكر الدجال). عيسى جعد مربوع: وقال
 ]3067[  

حدثنا أيوب السخيتاين، عن ابن سعيد بن جبري، : حدثنا سفيان: اهللا حدثنا علي بن عبد - 3216
  :عن أبيه، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

هذا يوم :  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم املدينة، وجدهم يصومون يوما، يعين عاشواء، فقالوا
أنا أوىل مبوسى : ( هللا، فقالعظيم، وهو يوم جنى اهللا فيه موسى، وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا

  .فصامه، وأمر بصامه). منهم
 ]1900[  

  :قول اهللا تعاىل:  باب- 27 

وواعدنا موسى ثالثني ليلة وأمتمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعني ليلة وقال موسى ألخيه هارون {
قال رب أرين أنظر وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه . اخلفين يف قومي وأصلح وال تتبع سبيل املفسدين



  /.143: األعراف/}  وأنا أول املؤمنني- إىل قوله - إليك قال لن تراين 
: فدككن، جعل اجلبال كالواحدة، كما قال اهللا عز وجل/: 14: احلاقة/} فدكتا{دكه زلزله، : يقال
} أشربوا{. ملتصقتني: ومل يقل كن، رتقا/. 30: األنبياء/} أن السماوات واألرض كانتا رتقا{
  .ثوب مشرب مصبوغ/: 93:البقرة/

/: 171: األعراف/} وإذ نتفنا اجلبل{. انفجرت/: 160: األعراف/} انبجست{: قال ابن عباس
  .رفعنا

حدثنا سفيان، عن عمرو بن حيىي، عن أبيه، عن أيب سعيد رضي :  حدثنا حممد بن يوسف- 3217
  اهللا عنه،

 يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا مبوسى آخذ الناس يصعقون: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).بقائمة من قوائم العرش، فال أدري أفاق قبلي، أم جوزي بصعقة الطور

 ]2281[  
أخربنا معمر، عن مهام، عن أيب هريرة : حدثنا عبد الرزاق:  حدثنا عبد اهللا بن حممد اجلعفي- 3218

  :رضي اهللا عنه قال
لوال بين إسرائيل مل خيرت اللحم، ولوال حواء مل ختن أنثى زوجها : (سلم قال النيب صلى اهللا عليه و

  ).الدهر
 ]3152[  

  .طوفان من السيل:  باب- 28 

حق /: 105: األعراف} حقيق{. احلمنان يشبه صغار احللم: يقال للموت الكثري طوفان، القمل
  .كل من ندم فقد سقط يف يده/: 149: األعراف/} سقط{

  .خلضر مع موسى عليهما السالمحديث ا:  باب- 29

حدثين أيب، عن صاحل، عن ابن : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال:  حدثنا عمرو بن حممد- 3219
أنه متارى هو واحلر بن قيس الفزاري يف صاحب : أن عبيد اهللا بن عبد اهللا أخربه، عن ابن عباس: شهاب

إين متاريت أنا : ه ابن عباس فقالهو خضر، فمر ما أيب بن كعب، فدعا: موسى، قال ابن عباس
وصاحيب هذا يف صاحب موسى، الذي سأل السبيل إىل لقيه، هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  نعم،: يذكر شأنه؟ قال
: بينما موسى يف مأل من بين إسرائيل جاءه رجل فقال: ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول



بلى، عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه، : ال، فأوحى اهللا إىل موسى: لهل تعلم أحدا أعلم منك؟ قا
إذا فقدت احلوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان يتبع أثر احلوت يف البحر، : فجعل له احلوت آية، وقيل له

أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة فإين نسيت احلوت، وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره، : فقال ملوسى فتاه
ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارمها قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأما الذي قص : ل موسىفقا

  ).اهللا يف كتابه
 ]74[  

أخربين سعيد بن جبري : حدثنا عمرو بن دينار قال: حدثنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 3220
يس هو موسى بين إسرائيل، إمنا أن موسى صاحب اخلضر ل: إن نوفا البكايل يزعم: قلت البن عباس: قال

  كذب عدو اهللا، حدثنا أيب بن كعب،: هو موسى آخر، فقال
أنا، : أن موسى قام خطيبا يف بين إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

أي رب :  منك، قالبلى، يل عبد مبجمع البحرين هو أعلم: فعتب اهللا عليه، إذ مل يرد العلم إليه، فقال له
تأخذ حوتا، فتجعله يف مكتل، حيثما فقدت : ومن يل به؟ ورمبا قال سفيان، أي رب، وكيف يل به؟ قال

فهو مثه، وأخذ حوتا فجعله يف مكتل، مث انطلق هو وفتاه يوسع بن نون، حىت : احلوت فهو مث، ورمبا قال
فسقط يف البحر فاختذ سبيله يف أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما، فرقد موسى واضطرب احلوت فخرج، 
هكذا مثل الطاق، فانطلقا : البحر سربا، فأمسك اهللا عن احلوت جرية املاء، فصار مثل الطاق، فقال

آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا : ميشيان بقية ليلتهما ويومهما، حىت إذا كان من الغد قال لفتاه
أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة، فإين : ه اهللا، قال له فتاهنصبا، ومل جيد موسى النصب حىت جاوز حيث أمر

نسيت احلوت، وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره، واختذ سبيله يف البحر عجبا، فكان للحوت سربا 
ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارمها قصصا، رجعا يقصان آثارمها، حىت : وهلما عجبا، قال له موسى
: وأىن بأرضك السالم؟ قال: ا رجل مسجى بثوب، فسلم موسى فرد عليه، فقالانتهينا إىل الصخرة، فإذ

يا موسى إين على : نعم، أتيتك لتعلمين مما علمت رشدا، قال: موسى بين إسرائيل؟ قال: أنا موسى، قال
ك؟ هل أتبع: علم من علم اهللا علمنيه اهللا ال تعلمه، وأنت على علم من علم اهللا علمكه اهللا ال أعلمه، قال

فانطلقا . } إمرا- إىل قوله - وكيف تصرب على ما مل حتط به خربا . إنك لن تستطيع معي صربا{: قال
ميشيان على ساحل البحر، فمرت ما سفينة كلموهم أن حيملوهم، فعرفوا اخلضر فحملوه بغري نول، 

نقرتني، قال له فلما ركبا يف السفينة جاء عصفور، فوقع على حرف السفينة فنقر يف البحر نقرة أو 
يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم اهللا إال مثل ما نقص هذا العصفور مبنقاره من البحر، : اخلضر

ما صنعت؟ : فلم يفجأ موسى إال وقد قلع لوحا بالقدوم، فقال له موسى: إذ أخذ الفأس فرتع لوحا، قال



أمل أقل إنك : قد جئت شيئا إمرا، قالقوم محلونا بغري نول عمدت إىل سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، ل
ال تؤاخذين مبا نسيت وال ترهقين من أمري عسرا، فكانت األوىل من : لن تستطيع معي صربا، قال

موسى نسيانا، فلما خرجا من البحر مروا بغالم يلعب مع الصبيان، فأخذ اخلضر برأسه فقلعه بيده 
أقتلت نفسا زكية بغري نفس، :  فقال له موسىهكذا، وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا،

إن سألتك عن شيء بعدها فال : أمل أقل لك إنك لن تستطيع معي صربا، قال: قال. لقد جئت شيئا نكرا
تصاحبين قد بلغت من لدين عذرا، فانطلقا، حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فأبوا أن يضيفومها، 

 مائال، أومأ بيده هكذا، وأشار سفيان كأنه ميسح شيئا إىل فوق، فلم فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض،
قوم أتيناهم فلم يطعمونا ومل يضيفونا، عمدت إىل حائطهم، لو : أمسع سفيان يذكر مائال إال مرة، قال

قال النيب . هذا فراق بيين وبينك، سأنبئك بتأويل ما مل تستطع عليه صربا: قال. شئت الختذت عليه أجرا
قال النيب صلى : وددنا أن موسى كا نصرب فقص اهللا علينا من خربمها، قال سفيان: اهللا عليه وسلمصلى 

  ).يرحم اهللا موسى، لو كان صرب لقص علينا من أمرمها: اهللا عليه وسلم
وأما الغالم فكان كافرا وكان أبواه ". "أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صاحلة غصبا: "وقرأ ابن عباس

  ".مؤمنني
حفظته قبل أن تسمعه من عمرو، أو حتفظه : مسعته منه مرتني، وحفظته منه، قيل لسفيان: ال سفيانمث ق

  .ممن أحتفظه؟ ورواه أحد عن عمرو غريي، مسعته منه مرتني، أو ثالثا، وحفظته منه: من إنسان؟ فقال
 ]74[  

ام بن منبه، عن أيب أخربنا ابن املبارك، عن معمر، عن مه:  حدثنا حممد بن سعيد األصبهاين- 3221
  هريرة رضي اهللا عنه،

إمنا مسي اخلضر أنه جلس على فروة بيضاء، فإذا هي تز من خلفه : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).خضراء
  حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن:  حدثين إسحاق بن نصر- 3222
  :أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول: مهام بن منبه
فبدلوا، . }ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة{: قيل لبين إسرائيل: (سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ر

  ).حبة يف شعرة: فدخلوا يزحفون على أستاههم، وقالوا
]4209 ،4365[  

حدثنا عوف، عن احلسن وحممد : حدثنا روح بن عبادة:  حدثين إسحاق بن إبراهيم- 3223
  :عنه قالوخالس، عن أيب هريرة رضي اهللا 



إن موسى كان رجال حييا ستريا، ال يرى من جلده شيء : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إما برص : ما يستتر هذا التستر، إال من عيب جبلده: استحياء منه، فآذاه من آذاه من بين إسرائيل، فقالوا

 يوما وحده، فوضع ثيابه على احلجر، مث وإما أدرة، وإما آفة، وإن اهللا أراد أن يربئه مما قالوا ملوسى، فخال
اغتسل، فلما فرغ أقبل إىل ثيابه ليأخذها، وإن احلجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب احلجر، 

ثويب حجر، ثويب حجر، حىت انتهى إىل مأل من بين إسرائيل، فرأوه عريانا أحسن ما خلق : فجعل يقول
 ثوبه فلبسه، وطفق باحلجر ضربا بعصاه، فواهللا إن باحلجر اهللا، وأبرأه مما يقولون، وقام احلجر، فأخذ

يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا {: لندبا من أثر ضربه، ثالثا أو أربعا أو مخسا، فذلك قوله
  ).}موسى فربأه اهللا مما قالوا وكان عند اهللا وجيها

 ]274[  
مسعت عبد اهللا : مسعت أبا وائل قال: لحدثنا شعبة، عن األعمش قا:  حدثنا أبو الوليد- 3224

  :رضي اهللا عنه قال
إن هذه لقسمة ما أريد ا وجه اهللا، فأتيت النيب صلى :  قسم النيب صلى اهللا عليه وسلم قسما، فقا رجل

يرحم اهللا موسى، قد أوذي بأكثر : اهللا عليه وسلم فأخربته، فغضب حىت رأيت الغضب يف وجهه، مث قال
  ).من هذا فصرب

] 2981[  

  /.138: األعراف/} يعكفون على أصنام هلم{:  باب- 30 

  .ما غلبوا/: 7: اإلسراء/} ما علوا{يدمروا } وليتربوا{. خسران/: 13: األعراف/} مترب{
حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أيب سلمة بن عبد :  حدثنا حيىي بن بكري- 3225
  :عنهما قالأن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا : الرمحن

عليكم : ( كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جنين الكباث، وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).وهل من نيب إال وقد رعاها: (أكنت ترعى الغنم؟ قال: قالوا). باألسود منه، فإنه أطيبه

]5138[  

اآلية } وإذ قال موسى لقومه إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة{:  باب- 31 

  /.67:البقرة/

مل } ال ذلول{. صاف/: 69: البقرة/} فاقع{. النصف بني البكر واهلرمة: العوان: قال أبو العالية



} مسلمة{. ليست بذلول تثري األرض وال تعمل يف احلرث/: 71: البقرة/} تثري األرض{يذللها العمل 
: إن شئت سوداء، ويقال: /69: البقرة/} صفراء{. بياض/: 71:البقرة/} الشية{من العيوب 
  .اختلفتم/: 72:البقرة/} فادارأمت{/. 33: املرسالت/} مجاالت صفر{: صفراء، كقوله

  .وفاة موسى وذكره بعد:  باب- 32 

أخربنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أيب : حدثنا عبد الرزاق:  حدثنا حيىي بن موسى- 3226
  :هريرة رضي اهللا عنه قال

أرسلتين إىل عبد : وت إىل موسى عليهما السالم، فلما جاءه صكه، فرجع إىل ربه، فقالأرسل ملك امل (
: ارجع إليه، فقل له يضع يده على منت ثور، فله مبا غطت يده بكل شعرة سنة، قال: ال يريد املوت، قال

). رمية حبجرفسأل اهللا أن يدنيه من األرض املقدسة : فاآلن، قال: مث املوت، قال: أي رب، مث ماذا؟ قال
لو كنت مث ألريتكم قربه، إىل جانب الطريق : (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو هريرة

  ).حتت الكثيب األمحر
  .حنوه: حدثنا أبو هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وأخربنا معمر، عن مهام: قال
 ]1274[  

أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن وسعيد : ري قالأخربنا شعيب، عن الزه:  حدثنا أبو اليمان-  3227
  :أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال: بن املسيب

والذي اصطفى حممدا صلى اهللا عليه وسلم :  استب رجل من املسلمني ورجل من اليهود، فقال املسلم
سلم عند والذي اصطفى موسى على العاملني، فرفع امل: على العاملني، يف قسم يقسم به، فقال اليهودي

ذلك يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه الذي كان من أمره وأمر 
ال ختريوين على موسى، فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش : (املسلم، فقال

  ).اهللاجبانب العرش، فال أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثىن 
حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن محيد بن عبد :  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا- 3228
  :أن أبا هريرة قال: الرمحن

أنت آدم الذي أخرجتك : احتج آدم وموسى، فقال له موسى: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 برساالته وبكالمه، مث تلومين على أمر قدر أنت موسى الذي اصطفاك: خطيئتك من اجلنة، فقال له آدم

  .مرتني). فحج آدم موسى: (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم). علي قبل أن أخلق
]4459 ،4461 ،6240 ،7077[  



حدثنا حصني بن منري، عن حصني بن عبد الرمحن، عن سعيد بن جبري، عن :  حدثنا مسدد- 3229
  :ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

: عرضت علي األمم، ورأيت سوادا كثري األفق، فقيل: (ج علينا النيب صلى اهللا عليه وسلم يوما، قال خر
  ).هذا موسى يف قومه

]5378 ،5420 ،6106 ،6175[  

 إىل قوله -وضرب اهللا مثال للذين آمنوا امرأة فرعون {: قول اهللا تعاىل:  باب- 33 

  /.12، 11: التحرمي/}  وكانت من القانتني-

  
حدثنا وكيع، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن مرة اهلمذاين، عن :  حدثنا حيىي بن جعفر- 3230

  :أيب موسى رضي اهللا عنه قال
إال آسية امرأة : كمل من الرجال كثري، ومل يكمل من النساء: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).ثريد على سائر الطعامفرعون، ومرمي بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل ال
]3250 ،3558 ،5102[  

  /.76: القصص/اآلية . }إن قارون كان من قوم موسى{:  باب- 34 

. املرحني} الفرحني{: يقال. ال يرفعها العصبة من الرجال} أويل القوة{: لتثقل، قال ابن عباس} لتنوء{
/: 26: الرعد/} ن يشاء ويقدريبسط الرزق مل{. أمل تر أن اهللا: مثل/: 82: القصص/} ويكأن اهللا{

  .يوسع عليه ويضيق

  /.84: هود/} وإىل مدين أخاهم شعيبا{: قول اهللا تعاىل:  باب- 35 

: يوسف/} العري{واسأل /. 82: يوسف/} واسأل القرية{: إىل أهل مدين، ألن مدين بلد، ومثله
يقال إذا مل تقض . وا إليهمل تلتفت/: 92: هود/} وراءكم ظهريا{. يعين أهل القرية وأهل العري/: 82

  .حاجته، ظهرت حاجيت وجعلتين ظهريا
: األعراف/} يغنوا{. مكانتهم ومكام واحد. الظهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به: قال
  .أحزن/: 93: األعراف/} آسى{. حتزن/: 68، 26: املائدة/} تأس{. يعيشوا/: 92

  .يستهزؤون به/: 87: وده/} إنك ألنت احلليم الرشيد{: وقال احلسن
  .إظالل الغمام العذاب عليهم/: 189: الشعراء/} يوم الظلة{. ليكة األريكة: وقال جماهد



  .}وإن يونس ملن املرسلني{: قول اهللا تعاىل:  باب- 36 

. اآلية} فلوال أنه كان من املسبحني{. املوقر: املشحون. مذنب: قال جماهد. }وهو مليم{: إىل قوله
الدباء : من غري ذات أصل} وأنبتنا عليه شجرة من يقطني. وهو سقيم{بوجه األرض } العراءفنبذناه ب{

/. 148 - 139: الصافات/} فآمنوا فمتعناهم إىل حني. وأرسلناه إىل مائة ألف أو يزيدون{وحنوه 
  .كظيم، وهو مغموم/: 48: القلم/} وال تكن كصاحب احلوت إذ نادى وهو مكظوم{

حدثنا : حدثنا أبو نعيم. حدثين األعمش:  حدثنا حيىي، عن سفيان قال: حدثنا مسدد-  3231
  سفيان، عن األعمش، عن أيب وائل، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه،

يونس بن : (زاد مسدد). إين خري من يونس: ال يقولن أحدكم: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).مىت
]4327 ،4526[  

ا شعبة، عن قتادة، عن أيب العالية، عن ابن عباس رضي اهللا حدثن:  حدثنا حفص بن عمر- 3232
  عنهما،

  إين خري: ما ينبغي لعبد أن يقول: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .ونسبه إىل أبيه). من يونس بن مىت

 ]3067[  
ن  حدثنا حيىي بن بكري، عن الليث، عن عبد العزيز بن أيب سلمة، عن عبد اهللا بن الفضل، ع-  3233

  :األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
ال، والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه :  بينما يهودي يعرض سلعته، أعطي ا شيئا كرهه، فقال

والذي اصطفى موسى على البشر، والنيب صلى اهللا : تقول: رجل من األنصار، فقام فلطم وجهه، وقال
أبا القاسم، إن يل ذمة وعهدا، فما بال فالن لطم وجهي، : عليه وسلم بني أظهرنا؟ فذهب إليه فقال

ال : (فذكره، فغضب النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت رئي يف وجهه، مث قال). مل لطمت وجهه: (فقال
تفضلوا بني أنبياء اهللا، فإنه ينفخ يف الصور، فيصعق من يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا، ثن 

ون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فال أدري أحوسب بصعقته يوم ينفخ فيه أخرى، فأك
  ).إن أحدا أفضل من يونس بن مىت: الطور، أم بعث قبلي، وال أقول

 ]2280[  
مسعت محيد ابن عبد الرمحن، عن أيب : حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم:  حدثنا أبو الوليد- 3234



  هريرة،
  ).أنا خري من يونس بن مىت: ال ينبغي لعبد أن يقول: (قال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

]4328 ،3455 ،4527[  

  : باب- 37 

إذ {يتعدون جياوزون يف السبت } واسأهلم عن القرية اليت كانت حاضرة البحر إذ يعدون يف السبت{
 - 163: األعراف/} كونوا قردة خاسئني{: شوارع، إىل قوله} تأتيهم حيتام يوم سبتهم شرعا

166../  

  /.163: النساء/} آتينا داود زبورا{: قول اهللا تعاىل:  باب- 38 

: قال جماهد. }ولقد آتينا داود منا فضال يا جبال أويب معه{. الزبر الكتب، واحدها زبور، زبرت كتبت
املسامري واحللق، } وقدر يف السرد{الدروع } أن اعمل سابغات. والطري وألنا له احلديد{سبحي معه 

 - 10: سبأ/} واعملوا صاحلا إين مبا تعملون بصري{دق املسمار فيتسلسل، وال تعظم فيفصم وال ت
11./  

أخربنا معمر، عن مهام، عن أيب هريرة رضي : حدثنا عبد الرزاق:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 3235
  اهللا عنه،

ن يأمر بدوابه فتسرج، خفف على داود عليه السالم القرآن، فكا: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، وال يأكل إال من عمل يده

  .رواه موسى بن عقبة، عن صفوان، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]1967[  

أخربه، أن سعيد بن املسيب : حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب:  حدثنا حيىي بن بكري- 3236
  :أن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال: وأبا سلمة بن عبد الرمحن

واله ألصومن النهار، وألقومن الليل ما عشت، فقال له :  أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إين أقول
 ).واهللا ألصومن النهار، وألقومن الليل ما عشت: أنت الذي تقول: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إنك ال تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ومن، وصم من الشهر ثالثة أيام، فإن : (قد قلته، قال: قلت
: إين أطيق أفضل من ذلك يا رسول اهللا، قال: فقلت). احلسنة بعشر أمثاهلا، وذلك مثل صيام الدهر

وما، وذلك فصم يوما وأفطر ي: (إين أطيق أفضل من ذلك، قال: قلت: قال). فصم يوما وأفطر يومني(
  ).ال أفضل من ذلك: (إين أطيق أفضل منه يا رسول اهللا، قال: قلت). صيام داود، وهو عدل الصيام



 ]1079[  
حدثنا حبيب بن أيب ثابت، عن أيب العباس، عن عبد : حدثنا مسعر:  حدثنا خالد بن حيىي- 3237

  :اهللا بن عمرو بن العاص قال
: نعم، فقال: فقلت). أمل أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار(:  قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العني، ونفهت النفس، صم من كل شهر ثالثة أيام، فذلك صوم الدهر، (
فصم صوم داود عليه السالم، : ( قال-يعين قوة :  قال مسعر-إين أجد يب : قلت). أو كصوم الدهر

  ).وال يفر إذا القىوكان يصوم يوما ويفطر يوما، 
 ]1079[  

كان : أحب الصالة إىل اله صالة داود، وأحب الصيام إىل اهللا صيام داود:  باب- 39 

  .ويصوم يوما ويفطر يوما. ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه

  .ما ألفاه السحر عندي إال نائما: وهو قول عائشة: قال علي
 ]1082[  

مسع :  حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس الثقفي: حدثنا قتيبة بن سعيد-  3238
  :عبد اهللا بن عمرو قال

كان يصوم يوما ويفطر يوما، : أحب الصيام إىل اهللا صيام داود: ( قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه: وأحب الصالة إىل اهللا صالة داود

 ]1079[  

  .}واذكر عبدنا داود ذا األيد إنه أواب{:  باب- 40 

ال } وال تشطط{. الفهم يف القضاء: قال جماهد/. 20 - 17: ص/} وفصل اخلطاب{: إىل قوله
يقال للمرأة نعجة، ويقال هلا } إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. واهدنا إىل سواء الصراط{تسرف 

ضمنها /: 37: آل عمران/} وكفلها زكرياء{مثل } لنيهاويل نعجة واحدة فقال أكف{أيضا شاة 
قال لقد ظلمك {احملاورة : يقال} يف اخلطاب{غلبين، صار أعز مين، أعززته جعلته عزيزا } وعزين{

قال ابن . } أمنا فتناه-  إىل قوله -ليبغي {الشركاء } بسؤال نعجتك إىل نعاجه وإن كثريا من اخللطاء
 - 22: ص/} فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب{فتناه، بتشديد التاء : اختربناه، وقرأ عمر: عباس
24./  



  :قلت البن عباس: مسعت العوام، عن جماهد قال: حدثنا سهل بن يوسف قال:  حدثنا حممد- 3239
نبيكم صلى : فقال. } فبهداهم اقتده- حىت أيت -ومن ذريته داود وسليمان {: ؟ فقرأ}ص{ أسجد يف 

  .مر أن يقتدي ماهللا عليه وسلم ممن أ
  ]1019: ، وانظر4529، 4528، 4356[

حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي : حدثنا وهيب:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 3240
  :اهللا عنهما قال

  .من عزائم السجود، ورأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يسجد فيها} ص{ ليس 
 ]1019[  

/. 30: ص/} داود سليمان نعم العبد إنه أوابووهبنا ل{: قول اله تعاىل:  باب- 41 

  .الراجع املنيب

واتبعوا ما تتلوا الشياطني على {: وقوله/. 35: ص/} هب يل ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي{: وقوله
  /.102: البقرة/} ملك سليمان

اجلن من ومن {أذبنا له عني احلديد } ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عني القطر{
يعملون له ما يشاء من . يعمل بني يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعري

كاحلياض لإلبل، وقال ابن } ومتاثيل وجفان كاجلواب{بنيان ما دون القصور : قال جماهد} حماريب
فلما . شكوروقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي ال{كاجلوبة من األرض : عباس

 إىل -فلما خر {عصاه } تأكل منسأته{األرضة } قضينا عليه املوت ما دهلم على موته إال دابة األرض
  /.14 - 12: سبأ/}  يف العذاب املهني- قوله 
ميسح أعراف اخليل /: 33، 32: ص/} فطفق مسحا بالسوق واألعناق... حب اخلري عن ذكر ريب{

  .وثاقال/: 38: ص/} األصفاد{. وعراقيبها
: ص/} اجلياد{صفن الفرس رفع إحدى رجليه حىت تكون على طرف احلافر } الصافنات{: قال جماهد

. حيث شاء/: 36: ص/} حيث أصاب{طيبة } رخاء{. شيطانا/: 34: ص/} جسدا{/: 31
  .بغري حرج/: 39: ص/} بغري حساب{.. أعط} فامنن{

ا شعبة، عن حممد بن زياد، عن أيب حدثن: حدثنا حممد بن جعفر:  حدثنا حممد بن بشار-  3241
  هريرة رضي اهللا عنه،

إن عفريتا من اجلن تفلت البارحة ليقطع علي صاليت، فأمكنين اهللا منه : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



فأخذته، فأردت أن أربطه على سارية من سواري املسجد حىت تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي 
  ).فرددته خاسئا. }ب يل ملكا ال ينبغي ألحد من بعديرب اغفر يل وه{: سليمان
  .متمرد من إنس أو جان، مثل زبنية مجاعتها الزبانية} عفريت{
 ]449[  

حدثنا مغرية بن عبد الرمحن، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب :  حدثنا خالد بن خملد- 3242
  هريرة،

  : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ألطوفن الليلة على سبعني امرأة، حتمل كل امرأة فارسا جياهد يف سبيل اهللا، فقال : داود قال سليمان بن 

فقال النيب صلى اهللا عليه . إن شاء اهللا، فلم يقل، ومل حتمل شيئا إال واحدا، ساقطا أحد شقيه: له صاحبه
  . األصحوهو). تسعني: (قال شعيب وابن أيب ازناد). لو قاهلا جلاهدوا يف سبيل اهللا: (وسلم
  ]2664: ، وانظر7031، 6341، 6263، 4944[

حدثنا إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أيب : حدثنا األعمش: حدثنا أيب:  حدثين عمر بن حفص- 3243
  :ذر رضي اهللا عنه قال

مث املسجد : (مث أي؟ قال: قلت). املسجد احلرام: (يا رسول اهللا، أي مسجد وضع أول؟ قال:  قلت
حيثما أدركتك الصالة فصل، واألرض لك : أربعون، مث قال: (كم كان بينهما؟ قال: قلت). األقصى
  ).مسجد
 ]3186[  

أنه مسع أبا : حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرمحن حدثه: أخربنا شعيب:  حدثنا أبو اليمان- 3244
  :هريرة رضي اهللا عنه

 كمثل رجل استوقد نارا، فجعل مثلي ومثل الناس،: ( أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
كانت امرأتان معهما ابنامها، جاء الذئب فذهب بابن : وقال. الفراش وهذه الدواب تقع يف النار

إمنا ذهب بابنك، فتحاكمتا إىل داود، : األخرى: إمنا ذهب بابنك، وقالت: إحدامها، فقالت صاحبتها
ائتوين بالسكني أشقه بينهما، فقالت :  فقالفقضى به للكربى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخربتاه،

واهللا إن مسعت بالسكني : قال أبو هريرة). ال تفعل يرمحك اهللا، هو ابنها، فقضى به للصغرى: الصغرى
  .إال يومئذ، وما كنا نقول إال املدية

]6118 ،6388[  



  .}ولقد آتينا لقمان احلكمة أن اشكر هللا{: قول اهللا تعاىل:  باب- 42 

  /.18 - 12: لقمان/} إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور{: إىل قوله
  .اإلعراض بالوجه: }وال تصعر{

حدثنا شعبة، عن األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد :  حدثنا أبو الوليد- 3245/3246
  :اهللا قال
 أينا مل يلبس :قال أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم. }الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم{:  ملا نزلت

  .}ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم{: إميانه بظلم؟ فرتلت
حدثنا األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن : أخربنا عيسى بن يونس:  حدثين إسحاق-) 3246(

  :عبد اهللا رضي اهللا عنه قال
يا رسول اهللا، أينا ال : شق ذلك على املسلمني، فقالوا. }الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم{:  ملا نزلت

يا بين ال {: ليس ذلك، إمنا هو الشرك، أمل تسمعوا ما قال لقمان البنه وهو يعظه: (يظلم نفسه؟ قال
  تشرك

  ).}باهللا إن الشرك لظلم عظيم
 ]32[  

  /.13: يس/اآلية } واضرب هلم مثال أصحاب القرية{:  باب- 43 

  .مصائبكم/: 19: يس/} طائركم{ن عباس وقال اب. شددنا: قال جماهد/: 14: يس/} فعززنا{

  إذ نادى. ذكر رمحة ربك عبده زكرياء{: قول اهللا تعاىل:  باب- 44

  .}قال رب إين وهن العظم مين واشتعل الرأس شيبا. ربه نداء خفيا
عصيا، عتا } عتيا{. رضيا مرضيا: مثال، يقال: قال ابن عباس. }مل جنعل له من قبل مسيا{: إىل قوله
 ثالث - إىل قوله -ل رب أىن يكون يل غالم وكانت امرأيت عاقرا وقد بلغت من الكرب عتيا قا{. يعتو

} فخرج على قومه من احملراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا{. صحيحا: ويقال} ليال سويا
  /.15 - 2: مرمي/}  ويوم يبعث حيا-  إىل قوله - يا حيىي خذ الكتاب بقوة {: فأشار: فأوحى
  .الذكر واألنثى سواء} عاقرا{. لطيفا/: 47: مرمي/} حفيا{

حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، عن مالك بن : حدثنا مهام بن حيىي:  حدثنا هدبة بن خالد-  3247
  :صعصعة



مث صعد حىت أتى السماء الثانية فاستفتح، : ( أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به
نعم، فلما خلصت : وقد أرسل إليه؟ قال: حممد، قيل: ومن معك؟ قال: يل، قيلجرب: من هذا؟ قال: قيل

مرحبا : هذا حيىي وعيسى، فسلم عليهما، فسلمت فردا، مث قاال: فإذا حيىي وعيسى ومها ابنا خالة، قال
  ).باألخ الصاحل والنيب الصاحل

 ]3035[  

ت من أهلها مكانا واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذ{: قول اهللا تعاىل:  باب- 45 

  /.16: مرمي/} شرقيا

إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل {/. 45: آل عمران/} إذ قالت املالئكة يا مرمي إن اهللا يبشرك بكلمة{
 -  33: آل عمران/}  يرزق من يشاء بغري حساب-  إىل قوله - إبراهيم وآل عمران على العاملني 

37./  
  إبراهيم وآل عمران وآلوآل عمران املؤمنون من آل : قال ابن عباس

  إن أوىل الناس بإبراهيم{: ياسني وآل حممد صلى اهللا عليه وسلم، يقول
آل يعقوب أهل يعقوب، فإذا صغروا آل مث : ويقال. وهم املؤمنون/: 68: آل عمران/} للذين اتبعوه

  .أهيل: ردوه إىل األصل قالوا
قال أبو : حدثين سعيد ابن املسيب قال: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان-  3248

  :هريرة رضي اهللا عنه
ما من بين آدم مولود إال ميسه الشيطان حني يولد، : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

وإين أعيذها بك وذريتها من {: مث يقول أبو هريرة). فيستهل صارخا من مس الشيطان، غري مرمي وابنها
  .}الشيطان الرجيم

 ]3112[  

  : باب- 46 

يا مرمي اقنيت لربك . وإذ قالت املالئكة يا مرمي إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العاملني{
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم . واسجدي واركعي مع الراكعني

يكفل يضم، كفلها : يقال/. 44 - 42: آل عمران/} أيهم يكفل مرمي وما كنت لديهم إذ خيتصمون
  .ضمها، خمففة، ليس من كفالة الديون وشبهها



مسعت عبد اهللا بن : أخربين أيب قال: حدثنا النضر، عن هشام قال:  حدثين أمحد بن أيب رجاء- 3249
  :مسعت عليا رضي اهللا عنه يقول: جعفر قال

  ).مران، وخري نسائها خدجيةخري نسائها مرمي ابنة ع: ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
]3604[  

إذ قالت املالئكة يا مرمي إن اهللا يبشرك بكلمة منه امسه {: قوله تعاىل:  باب- 47 

  .}املسيح عيسى ابن مرمي

} وجيها{يبشرك ويبشرك واحد، /: 47 -  45: آل عمران/} فإمنا يقول له كن فيكون{: إىل قوله
  .شريفا

من /: 49: آل عمران/} األكمه{الكهل احلليم، و: قال جماهدو. الصديق} املسيح{: وقال إبراهيم
  .من يولد أعمى: وقال غريه. يبصر بالنهار وال يبصر بالليل

عن أيب موسى : مسعت مرة اهلمذاين حيدث: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة قال:  حدثنا آدم- 3250
  :األشعري رضي اهللا عنه قال

 عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كمل من فضل: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).إال مرمي ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون: الرجال كثري، ومل يكمل من النساء

 ]3230[  
أن أبا : حدثين سعيد بن املسيب: أخربين يونس، عن ابن شهاب قال:  وقال ابن وهب- 3251
  :هريرة قال

نساء قريش خري نساء ركنب اإلبل، أحناه على طفل، : ( وسلم يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه
  .ومل تركب مرمي بنت عمران بعريا قط: يقول أبو هريرة على إثر ذلك). وأرعاه على زوج يف ذات يده

  .تابعه ابن أخي الزهري وإسحاق الكليب، عن الزهري
]4794 ،5050[  

  }...كميا أهل الكتاب ال تغلوا يف دين{: قوله:  باب- 48 

وال تقولوا على اهللا إال احلق إمنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي روح منه ... {
فآمنوا باهللا ورسله وال تقولوا ثالثة انتهوا خريا لكم إمنا اهللا إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما يف 

  /.171: ءالنسا/} السماوات وما يف األرض وكفى باهللا وكيال



  .}وال تقولوا ثالثة{. أحياه فجعله روحا} وروح منه{: وقال غريه. كن فكان} كلمته{: قال أبو عبيد
: حدثين عمري بن هانئ قال: حدثنا الوليد، عن األوزاعي قال:  حدثنا صدقة بن الفضل- 3252

  حدثين جنادة بن أيب أمية، عن عبادة رضي اهللا عنه،
من شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده : (سلم قال عن النيب صلى اهللا عليه و

ورسوله، وأن عيسى عبد اهللا ورسوله، وكلمتة ألقاها إىل مرمي وروح منه، واجلنة حق، والنار حق، 
  ).أدخله اهللا اجلنة على ما كان من العمل

  ).اب اجلنة الثمانية أيها شاءمن أبو: (حدثين ابن جابر، عن عمري، عن جنادة، وزاد: قال الوليد

  /.16: مرمي/} واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من أهلها{:  باب- 49 

أفعلت من /: 23: مرمي/} فأجاءها{. مما يلي الشرق/: 16: مرمي/} شرقيا{. اعتزلت: ألقيناه: نبذناه
.  قاصيا/:22: مرمي/} قصيا{. تسقط/: 25: مرمي/} تساقط{. أجلأها اضطرها: جئت، ويقال

  .عظيما/: 27: مرمي/} فريا{
  .النسي احلقري: وقال غريه. مل أكن شيئا/: 23: مرمي/} نسيا{: قال ابن عباس
  /.18: مرمي/} إن كنت تقييا{: علمت مرمي أن التقي ذو ية حني قالت: وقال أبو وائل

  .ري بالسريانيةر صغ/: 24: مرمي/} سريا{: قال وكيع، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن الرباء
  حدثنا جرير بن حازم، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة،:  حدثنا مسلم عن إبراهيم- 3253

عيسى، وكان يف بين إسرائيل رجل : مل يتكلم يف املهد إال ثالثة: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
اللهم ال متته حىت تريه : التأجيبها أو أصلي، فق: يقال له جريج، كان يصلي، جاءته أمه فدعته، فقال

وجوه املومسات، وكان جريج يف صومعته، فتعرضت له امرأة وكلمته فأىب، فأتت راعيا فأمكنته من 
من جريج، فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى مث أتى : نفسها، فولدت غالما، فقالت

  ال، إال: بين صومعتك من ذهب؟ قالن: الراعي، قالوا: من أبوك يا غالم؟ قال: الغالم، فقال
اللهم : وكانت امرأة ترضع ابنا هلا من بين إسرائيل، فمر ا رجل راكب ذو شارة، فقالت. من طني

 -اللهم ال جتعلين مثله، مث أقبل على ثديها ميصه : اجعل ابين مثله، فترك ثديها وأقبل على الراكب، فقال
اللهم ال :  مث مر بأمة، فقالت- ى اهللا عليه وسلم ميص إصبعه كأين أنظر إىل النيب صل: قال أبو هريرة

الراكب جبار من : مل ذاك؟ فقال: اللهم اجعلين مثلها، فقالت: جتعل ابين مثل هذه، فترك ثديها، فقال
  ).سرقت، زنيت، ومل تفعل: اجلبابرة، وهذه األمة يقولون

 ]1148[  



: حدثنا عبد الرزاق: حدثين حممود. معمرأخربنا هشام، عن :  حدثين إبراهيم بن موسى- 3254
  :أخربين سعيد ابن املسيب، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: أخربنا معمر، عن الزهري قال

 حسبته قال -فنعته، فإذا رجل : لقيت موسى قال: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة أسري يب
 فنعته النيب صلى اهللا عليه وسلم -ولقيت عيسى :  مضطرب رجل الرأس، كأنه من رجال شنوءة، قال-

:  ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به، قال- يعين احلمام -  ربعة أمحر، كأمنا خرج من دمياس -فقال 
: خذ أيهما شئت، فأخذت اللنب فشربته، فقيل يل: وأتيت بإناءين، أحدمها لنب واآلخر فيه مخر، فقيل يل

  ).ة، أما إنك لو أخذت اخلمر غوت أمتكأصبت الفطر: هديت الفطرة، أو
 ]3214[  

أخربنا عثمان بن املغرية، عن جماهد، عن ابن عمر : أخربنا إسرائيل:  حدثنا حممد بن كثري- 3255
  :رضي اهللا عنهما قال

رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأمحر جعد عريض الصدر، : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).م جسيم سبط، كأنه من رجال الزطوأما موسى فآد

قال عبد : حدثنا موسى، عن نافع: حدثنا أبو ضمرة:  حدثنا إبراهيم بن املنذر- 3256/3257
  :اهللا

إن اهللا ليس بأعور، أال إن : ( ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم يوما بني ظهري الناس املسيح الدجال، فقال
ينه عنبة طافية، وأراين الليلة عند الكعبة يف املنام، فإذا رجل املسيح الدجال أعور العني اليمىن، كأن ع

آدم، كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب ملته بني منكبيه، رجل الشعر، يقطر رأسه ماء، واضعا يديه 
هذا املسيح بن مرمي، مث رأيت رجال : من هذا؟ فقالوا: على منكيب رجلني وهو يطوف بالبيت، فقلت

 أعور العني اليمىن، كأشبه من رأيت بابن قطن، واضعا يديه على منكيب رجل يطوف وراءه جعدا قططا،
  ).املسيح الدجال: من هذا؟ قالوا: بالبيت، فقلت

  .تابعه عبيد اهللا، عن نافع
حدثين الزهري، عن : مسعت إبراهيم بن سعد قال:  حدثنا أمحد بن حممد املكي قال-) 3257 (

  :سامل، عن أبيه قال
بينما أنا نائم أطوف بالكعبة، فإذا : ( ما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعيسى أمحر، ولكن قال ال واهللا،

من هذا؟ : رجل آدم، سبط الشعر، يهادى بني رجلني، ينطف رأسه ماء، أو يهراق رأسه ماء، فقلت
ن عينه عنبة ابن مرمي، فذهبت ألتفت، فإذا رجل أمحر جسيم، جعد الرأس، أعور عينه اليمىن، كأ: قالوا

  ).هذا الدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قطن: من هذا؟ قالوا: طافية، قلت



  .رجل من خزاعة، هلك يف اجلاهلية: قال الزهري
  ]3159: ، وانظر6709، 6623، 6598، 5562[

أن أبا : أخربين أبو سلمة: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 3258/3259
  : عنه قالهريرة رضي اهللا

أنا أوىل الناس بابن مرمي، واألنبياء أوالد عالت، ليس : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).بيين وبينه نيب

حدثنا هالل بن علي، عن عبد الرمحن : حدثنا فليح بن سليمان:  حدثنا حممد بن سنان-) 3259 (
  :بن أيب عمرة، عن أيب هريرة قال

أنا أوىل الناس بعيسى بن مرمي يف الدنيا واآلخرة، واألنبياء أخوة : (ى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صل
  ).لعالت، أمهام شىت ودينهم واحد

وقال إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة 
  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنه قال

  أخربنا معمر، عن مهام، عن أيب هريرة،: حدثنا عبد الرزاق:  وحدثنا عبد اهللا بن حممد- 3260
كال، : أسرقت؟ قال: رأى عيسى بن مرمي رجال يسرق، فقال له: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).آمنت باهللا، وكذبت عيين: واهللا الذي ال إله إال هو، فقال عيسى

أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن : مسعت الزهري يقول: حدثنا سفيان قال:  حدثنا احلميدي- 3261
  :مسع عمر رضي اهللا عنه يقول على املنرب: ابن عباس

ال تطروين، كما أطرت النصارى ابن مرمي، فإمنا أنا عبده، : ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).عبد اهللا ورسوله: فقولوا
 ]2330[  

أن رجال من أهل خراسان : أخربنا صاحل بن حي: أخربنا عبد اهللا:  حممد بن مقاتل حدثنا-  3262
  :أخربين أبو بردة، عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال: قال للشعيب، فقال الشعيب

إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، مث : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فتزوجها كان له أجران، وإذا آمن بعيسى، مث آمن يب فله أجران، والعبد إذا اتقى ربه وأطاع أعتقها 

  ).مواليه فله أجران
 ]97[  

حدثنا سفيان، عن املغرية بن النعمان، عن سعيد بن جبري، عن ابن :  حدثنا حممد بن يوسف- 3263



  :عباس رضي اهللا عنهما قال
كما بدأنا أول خلق نعيده {: حتشرون حفاة عراة غرال، مث قرأ (: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فأول من يكسى إبراهيم، مث يؤخذ برجال من أصحايب ذات اليمني وذات . }وعدا علينا إنا كنا فاعلني
إم مل يزالوا مرتدين على أعقام منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد : أصحايب، فيقال: الشمال، فأقول
وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم {:  بن مرميالصاحل عيسى

  ).}إن تعذم فإم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم. وأنت على كل شيء شهيد
هم املرتدون الذين ارتدوا على عهد أيب : ذكر عن أيب عبد اهللا، عن قبيصة قال: قال حممد بن يوسف

  .لهم أيب بكر رضي اهللا عنهبكر، فقات
 ]3171[  

  .نزول عيسى بن مرمي عليهما السالم:  باب- 50 

أن سعيد : حدثنا أيب، عن صاحل، عن ابن شهاب: أخربنا يعقوب بن إبراهيم:  حدثنا إسحاق- 3264
  مسع أبا هريرة رضي اهللا: بن املسيب
  :عنه قال

ده، ليوشكن أن يرتل فيكم ابن مرمي حكما والذي نفسي بي: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عدال، فيكسر الصليب، ويقتل اخلرتير، ويضع اجلزية، ويفيض املال حىت ال يقبله أحد، حىت تكون 

وإن من أهل الكتاب {: واقرؤوا إن شئتم: مث يقول أبو هريرة). السجدة الواحدة خري من الدنيا وما فيها
  .}مة يكون عليهم شهيداإال ليؤمنن به من قبل موته ويوم القيا

 ]2109[  
حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن نافع موىل أيب قتادة :  حدثنا ابن بكري-  3265
  :أن أبا هريرة قال: األنصاري

تابعه عقيل ). كييف أنتم إذا نزل ابن مرمي فيكم، وإمامكم منكم: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .واألوزاعي

  .ما ذكر عن بين إسرائيل:  باب- 51 

: حدثنا عبد امللك، عن ربعي بن حراش قال: حدثنا أبو عوانة:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 3266
  :قال عقبة بن عمرو حلذيفة

إن مع الدجال إذا خرج : ( أال حتدثنا ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال إين مسعته يقول



اس أا النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار حترق، فمن ماء ونارا، فأما الذي يرى الن
  ).أدرك منكم فليقع يف الذي يرى أا نار، فإنه عذب بارد

هل : إن رجال كان فيمن كان قبلكم، أتاه امللك ليقبض روحه، فقيل له: (قال حذيفة ومسعته يقول
ما أعلم شيئا غري أين كنت أبايع الناس يف الدنيا : الانظر، ق: ما أعلم، قيل له: عملت من خري؟ قال

  ).وأجازيهم، فأنظر املوسر وأجتاوز عن املعسر، فأدخله اهللا اجلنة
إذا أنا مت فامجعوا يل : إن رجال حضره املوت، فلما يئس من احلياة أوصى أهله: (قال ومسعته يقول

 إىل عظمي فامتحشت، فخذوها حطبا كثريا، وأوقدوا فيه نارا، حىت إذا أكلت حلمي وخلصت
من : مل فعلت ذلك؟ قال: فاطحنوها، مث انظروا يوما راحا فاذروه يف اليم، ففعلوا، فجمعه اهللا فقال له

  ).خشيتك، فغفر اهللا له
  ).وكان نباشا: (وأنا مسعته يقول ذاك: قال عقبة بن عمرو

  ]3292: ، وانظر6711[
أخربين عبيد : أخربين معمر ويونس، عن الزهري قال: أخربنا عبد اهللا:  حدثين بشر بن حممد- 3267

  :أن عائشة وابن عباس رضي اهللا عنهم قاال: اهللا بن عبد اهللا
 ملا نزل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، طفق يطرح مخيصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، 

  .حيذر ما صنعوا). نبيائهم مساجدلعنة اهللا على اليهود والنصارى، اختذوا قبور أ: (فقال وهو كذلك
 ]425[  

مسعت : حدثنا شعبة، عن فرات القزاز قال: حدثنا حممد بن جعفر:  حدثين حممد بن بشار- 3268
  :أبا حازم قال

كانت بنو إسرائيل : ( قاعدت أبا هريرة مخس سنني، فسمعته حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
فما : قالوا). خلفه نيب، وإنه ال نيب بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرونتسوسهم األنبياء، كلما هلك نيب 

  ).فوا ببيعة األول فاألول، أعطوهم حقهم، فإن اهللا سائلهم عما استرعاهم: (تأمرنا؟ قال
حدثين زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، : حدثنا أبو غسان قال:  حدثنا سعيد بن أيب مرمي-  3269

  :عن أيب سعيد رضي اهللا عنه
لتتبعن سنن من قبلكم شربا بشرب، وذراعا بذراع، حىت لو سلكوا : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).فمن: (يا رسول اهللا، اليهود والنصارى؟ قال: قلنا). جحر ضب لسلكتموه
]6889[  

حدثنا خالد، عن أيب قالبة، عن أنس رضي : حدثنا عبد الوارث:  حدثنا عمران بن ميسرة- 3270



  : عنه قالاهللا
  .أن يشفع األذان، وأن يوتر اإلقامة:  ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بالل

 ]578[  
حدثنا سفيان، عن األعمش، عن أيب الضحى، عن مسروق، عن :  حدثنا حممد بن يوسف-  3271

  :عائشة رضي اهللا عنها
  .تابعه شعبة، عن األعمش. ود تفعلهإن اليه:  كانت تكره أن جيعل يده يف خاصرته، وتقول

  حدثنا ليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما،:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 3272
  إمنا أجلكم يف أجل من خال: ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ستعمل من األمم، ما بني صالة العصر إىل مغرب الشمس، وإمنا مثلكم ومثل اليهود والنصارى، كرجل ا
من يعمل يل إىل نصف النهار على قرياط قرياط، فعملت اليهود إىل نصف النهار على : عماال، فقال

من يعمل يل من نصف النهار إىل صالة العصر على قرياط قرياط، فعملت النصارى : قرياط قرياط، مث قال
ة العصر إىل مغرب من يعمل يل من صال: من نصف النهار إىل صالة العصر على قرياط قرياط، مث قال

  الشمس
على قرياطني قرياطني، أال، فأنتم الذين يعملون من صالة العصر إىل مغرب الشمس، على قرياطني 

: حنن أكثر عمال وأقل عطاء، قال اهللا: قرياطني، أال لكم األجر مرتني، فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا
  ). أعطيه من شئتفإنه فضلي: ال، قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا

 ]532[  
مسعت : حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 3273

  :عمر رضي اهللا عنه يقول
لعن اهللا اليهود، حرمت عليهم الشحوم : ( قاتل اهللا فالنا، أمل يعلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).فجملوها فباعوها
  .أبو هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمتابعه جابر، و

]2110 ،2111 ،2121[  
حدثنا حسان بن عطية، عن أيب : أخربنا األوزاعي:  حدثنا أبو عاصم الضحاك بن خملد-  3274

  :كبشة، عن عبد اهللا بن عمرو
 كذب بلغوا عين ولو آية، وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج، ومن: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار



: حدثين إبراهيم بن سعد، عن صاحل، عن ابن شهاب قال:  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال- 3275
  :أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال: قال أبو سلمة بن عبد الرمحن

  ).، فخالفوهمإن اليهود والنصارى ال يصبغون: ( إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
]5559[  

حدثنا جندب بن عبد اهللا يف : حدثنا جرير، عن احلسن: حدثين حجاج:  حدثين حممد قال-  3276
هذا املسجد، وما نسينا منذ حدثنا، وما خنشى أن يكون جندب كذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  :وسلم، قال
رجل به جرح، فجزع، فأخذ سكينا فحز كان فيمن كان قبلكم : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).بادرين عبدي بنفسه، حرمت عليه اجلنة: ا يده، فما رقأ الدم حىت مات، قال اهللا تعاىل
 ]1298[  

  ؟؟.حديث أبرص وأعمى وأقرع يف بين إسرائيل
حدثنا إسحاق بن عبد اهللا : حدثنا مهام: حدثنا عمرو بن عاصم:  حدثين أمحد بن إسحاق-  3277

وحدثين . أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم: أن أبا هريرة حدثه: ثين عبد الرمحن بن أيب عمرةحد: قال
أخربين عبد الرمحن بن أيب : أخربنا مهام، عن إسحاق بن عبد اهللا قال: حدثنا عبد اهللا بن رجاء: حممد
  :أن أبا هريرة رضي اهللا عنه حدثه: عمرة

أبرص وأقرع وأعمى، بدا هللا : إن ثالثة يف بين إسرائيل: (م يقول أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
لون حسن، وجلد : أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى األبرص فقال

أي املال : فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا، وجلدا حسنا، فقال: حسن، قد قذرين الناس، قال
قال أحدمها اإلبل، : أن األبرص واألقرع: ال البقر، هو شك يف ذلك أو ق-اإلبل : أحب إليك؟ قال
أي شيء أحب : وأتى األقرع فقال. يبارك لك فيها:  فأعطي ناقة عشراء، فقال-وقال األخر البقر 

فمسحه فذهب، وأعطي شعرا حسنا، : شعر حسن، ويذهب عين هذا، قد قذرين الناس، قال: إليك؟ قال
وأتى األعمى . فأعطاه بقرة حامال، وقال يبارك لك فيها: البقر، قال: ؟ قالفأي املال أحب إليك: قال
فمسحه فرد اهللا إليه بصره، : يرد اهللا إيل بصري، فأبصر به الناس، قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: فقال
 الغنم، فأعطاه شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان هلذا واد من: فأي املال أحب إليك؟ قال: قال

رجل مسكني، : إبل، وهلذا واد من بقر، وهلذا واد من غنم، مث إنه أتى األبرص يف صورته وهيئته، فقال
  تقطعت

يب احلبال يف سفري، فال بالغ اليوم إال باهللا مث بك، أسألك بالذي أعطاك اللون احلسن واجللد احلسن 



كأين أعرفك، أمل تكن أبرص : ال لهإن احلقوق كثرية، فق: فقال له. واملال، بعريا أتبلغ عليه يف سفري
إن كنت كاذبا فصريك اهللا إىل : لقد ورثت لكابر عن كابر، فقال: يقذرك الناس فقريا فأعطاك اهللا؟ فقال

: وأتى األقرع يف صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال هلذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال. ما كنت
رجل مسكني وابن سبيل، : وأتى األعمى يف صورته، فقال. تإن كنت كاذبا صريك اهللا إىل ما كن

وتقطعت يب احلبال يف سفري، فال بالغ اليوم إال باهللا مث بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ 
قد كنت أعمى فرد اهللا بصري، وفقريا فقد أغناين، فخذ ما شئت، فواهللا ال أجهدك : ا يف سفري، فقال
  ).أمسك مالك، فإمنا ابتليتم، فقد رضي اهللا عنك، وسخط على صاحبيك: ، فقالاليوم بشيء أخدته هللا

]6277[  

  /.9: الكهف/} أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم{:  باب- 52

ربطنا على {. مكتوب، من الرقم/: 9: املطففني/} مرقوم{. الكهف الفتح يف اجلبل، والرقيم الكتاب
الفناء، ومجعه : الوصيد. إفراطا/: 14: الكهف/} شططا{. اأهلمناهم صرب/: 14: الكهف/} قلوم

مطبقة، آصد الباب /: 8: اهلمزة/و/ 20: البلد/} مؤصدة{. الوصيد الباب: وصائد ووصد، ويقال
فضرب اهللا . أكثر ريعا/: 19: الكهف/} أزكى{. أحييناهم/: 19: الكهف/} بعثناهم{. وأوصد

: الكهف/} تقرضهم{: وقال جماهد. مل يستنب/: 22: فالكه/} رمجا بالغيب{. على آذام فناموا
  .تتركهم/: 17

  ؟؟.حديث الغار
أخربنا علي بن مسهر، عن عبيد اهللا ابن عمر، عن نافع، عن ابن :  حدثنا إمساعيل بن خليل- 3278

  :عمر رضي اهللا عنهما
، إذ أصام مطر، فأووا بينما ثالثة نفر ممن كان قبلكم ميشون: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

إنه واهللا يا هؤالء، ال ينجيكم إال الصدق، فليدع كل رجل : إىل غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض
  .منكم مبا يعلم أنه قد صدق فيه

اللهم إن كنت تعلم أنه كان يل أجري عمل يل على فرق من أرز، فذهب وتركه، وإين : فقال واحد منهم
: زرعته، فصار من أمره أين اشتريت منه بقرا، وأنه أتاين يطب أجره، فقلتعمدت إىل ذلك الفرق ف

اعمد إىل تلك البقر، فإا : إمنا يل عندك فرق من أرز، فقلت له: اعمد إىل تلك البقر فسقها، فقال يل
من ذلك الفرق، فساقها، فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت عنهم 

  .الصخرة



كان يل أبوان شيخان كبريان، فكنت آتيهما كل ليلة بلنب غنم يل، : اللهم إن كنت تعلم: اآلخرفقال 
فأبطأت عليهما ليلة، فجئت وقد رقدا، وأهلي وعيايل يتضاغون من اجلوع، فكنت ال أسقيهم حىت 
يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما، فلم أزل أنتظر حىت طلع 
الفجر، فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت عنهم الصخرة حىت نظروا إىل 

  .السماء
اللهم إن كنت تعلم أنه كان يل ابنة عم، من أحب الناس إيل، وأين راودا عن نفسها فأبت : فقال اآلخر

 فأمكنتين من نفسها، فلما قعدت إال أن آتيها مبائة دينار، فطلبتها حىت قدرت، فأتيت ا فدفعتها إليها
اتق اهللا وال تفض اخلامت إال حبقه، فقمت وتركت املائة دينار، فإن كنت تعلم أين : بني رجليها، قالت

  ).فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، ففرج اهللا عنهم فخرجوا
 ]2102[  

أنه مسع أبا : ثهحدثنا أبو الزناد، عن عبد الرمحن حد: أخربنا شعيب:  حدثنا أبو اليمان- 3279
  :هريرة رضي اهللا عنه

بينا امرأة ترضع ابنها إذ مر ا راكب وهي ترضعه، : ( أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
اللهم ال جتعلين مثله، مث رجع يف الثدي، ومر : اللهم ال متت ابين حىت يكون مثل هذا، فقال: فقالت

أما الراكب : اللهم اجعلين مثلها، فقال:  ال جتعل ابين مثلها، فقالاللهم: بامرأة جترر ويلعب ا، فقالت
  ).حسيب اهللا: تسرق، وتقول: حسيب اهللا، ويقولون: تزين، وتقول: فإنه كافر، وأما املرأة فإم يقولون هلا

 ]1148[  
أخربين جرير بن حازم، عن أيوب، عن حممد : حدثنا ابن وهب قال:  حدثنا سعيد بن تليد- 3280

  :ن سريين، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قالب
بينما كلب يطيف بركية، كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بين : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).إسرائيل، فرتعت موقها، فسقته فغفر هلا به
]3143[  

  :رمحن حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن محيد بن عبد ال- 3281
 أنه مسع معاوية بن أيب سفيان عام حج على املنرب، فتناول قصة من شعر، وكانت يف يدي حرسي، 

إمنا : (يا أهل املدينة أين علماؤكم؟ مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: فقال
  ).هلكت بنو إسرائيل حني اختذها نساؤهم

]3299 ،5588 ،5594[  



حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أيب سلمة، عن أيب : بد العزيز بن عبد اهللا حدثنا ع- 3282
  هريرة رضي اهللا عنه،

إنه كان قد كان فيما مضى قبلكم من األمم حمدثون، وإنه إن كان : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).يف أميت هذه منهم فإنه عمر بن اخلطاب

]3486[  
حدثنا حممد بن أيب عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن أيب الصديق : ار حدثنا حممد بن بش- 3283

  الناجي، عن أيب سعيد رضي اهللا عنه،
كان يف بين إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعني إنسانا، مث خرج : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ائت قرية : ال له رجلفقتله، فجعل يسأل، فق. ال: هل من توبة؟ قال: يسأل، فأتى راهبا فسأله فقال له

كذا وكذا، فأدركه املوت، فناء بصدره حنوها، فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب، فأوحى 
قيسوا ما بينهما، فوجد إىل هذه أقرب : اهللا إىل هذه أن تقريب، وأوحى اهللا إىل هذه أن تباعدي، وقال

  ).بشرب، فغفر له
حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب سلمة، عن : سفيانحدثنا :  حدثنا علي بن عبد اهللا-  3284

  :أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
بينا رجل يسوق بقرة إذ : ( صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة الصبح، مث أقبل على الناس فقال

: رة تكلم، فقالسبحان اهللا بق: فقال الناس). إنا مل خنلق هلذا، إمنا خلقنا للحرث: ركبها فضرا، فقالت
 وبينما رجل يف غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها - وما مها مث -فإين أومن ذا أنا وأبو بكر وعمر (

استنقذا مين، فمن هلا يوم السبع، يوم ال : بشاة، فطلب حىت كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب هذا
وما ). فإين أومن ذا أنا وأبو بكر وعمر: (سبحان اهللا ذئب يتكلم، قال: فقال الناس). راعي هلا غريي

  .مها مث
حدثنا سفيان، عن مسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب : وحدثنا علي

  .صلى اهللا عليه وسلم، مبثله
 ]2199[  

 أخربنا عبد الرزاق، عن معمر، عن مهام، عن أيب هريرة رضي اهللا:  حدثنا إسحاق بن نصر- 3285
  :عنه قال

اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار يف : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
خذ ذهبك مين، إمنا اشتريت منك األرض، ومل أبتع : عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار



ا إىل رجل، فقال الذي حتاكما إمنا بعتك األرض وما فيها، فتحاكم: وقال الذي له األرض. منك الذهب
أحنكوا الغالم اجلارية، وأنفقوا على : يل جارية، قال: يل غالم، وقال اآلخر: ألكما ولد؟ قال أحدمها: إليه

  ).أنفسهما منه وتصدقا
حدثين مالك، عن حممد بن املنكدر، وعن أيب النضر :  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال- 3286

ماذا : أنه مسعه يسأل أسامة بن زيد: ، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيهموىل عمر بن عبيد اهللا
  :مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الطاعون؟ فقال أسامة

على من : الطاعون رجس، أرسل على طائفة من بين إسرائيل، أو: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
). ال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم ا فال خترجوا فرارا منهكان قبلكم، فإذا مسعتم به بأرض ف

  ).ال خيرجكم إال فرارا منه: (وقال أبو النضر
]5396 ،6573[  

حدثنا عبد اهللا بن بريدة، عن حيىي : حدثنا داود بن أيب الفرات:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 3287
  :هللا عليه وسلم، قالتبن يعمر، عن عائشة رضي اهللا عنها، زوج النيب صلى ا

عذاب يبعثه اهللا على من يشاء، وأن : ( سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الطاعون، فأخربين أنه
اهللا جعله رمحة للمؤمنني، ليس من أحد يقع الطاعون، فيمكث يف بلده صابرا حمتسبا، يعلم أنه ال يصيبه 

  ).إال ما كتب اهللا له، إال كان مثل أجر شهيد
]5402 ،6245[  

  :حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 3288
ومن يكلم فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه :  أن قريشا أمههم شأن املرأة املخزومية اليت سرقت، فقالوا

 عليه وسلم، فكلمه أسامة، ومن جيترئ عليه إال أسامة ابن زيد، حب رسول اهللا صلى اهللا: وسلم؟ فقالوا
إمنا : (مث قام فاختطب مث قال). أتشفع يف حد من حدود اهللا: (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أهلك الذين قبلكم، أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
  ).دهااحلد، وامي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت ي

 ]2505[  
مسعت الرتال بن سربة اهلاليل، : حدثنا عبد امللك بن ميسرة قال: حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 3289

  :عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال
 مسعت رجال قرأ آية، ومسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ خالفها، فجئت به النيب صلى اهللا عليه 

كالكما حمسن، وال ختتلفوا، فإن من كان قبلكم : (كراهية، وقالوسلم فأخربته، فعرفت يف وجهه ال



  ).اختلفوا فهلكوا
 ]2279[  

  :قال عبد اهللا: حدثين شقيق: حدثنا األعمش قال: حدثنا أيب:  حدثنا عمر بن حفص- 3290
م عن  كأين أنظر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حيكي نبيا من األنبياء، ضربه قومه فأدموه، وهو ميسح الد

  ).اللهم اغفر لقومي فإم ال يعلمون: (وجهه ويقول
]6530[  

حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن عقبة بن عبد الغافر، عن أيب سعيد رضي :  حدثنا أبو الوليد- 3291
  اهللا عنه،

أي أب : أن رجال كان قبلكم، رغسه اهللا ماال، فقال لبنيه ملا حضر: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
فإين مل أعمل خريا قط، فإذا مت فأحرقوين، مث اسحقوين، مث ذروين يف : خري أب، قال:  لكم؟ قالواكنت

  ).خمافتك، فتلقاه برمحته: ما محلك؟ قال: يوم عاصف، ففعلوا، فجمعه اهللا عز وجل فقال
يب صلى مسعت أبا سعيد اخلدري، عن الن: مسعت عقبة بن عبد الغافر: حدثنا شعبة، عن قتادة: وقال معاذ

  .اهللا عليه وسلم
]6116 ،7069 ،7070[  

  حدثنا أبو عوانة، عن عبد امللك بن عمري، عن:  حدثنا مسدد- 3292
  :أال حتدثنا ما مسعت من النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: قال عقبة حلذيفة: ربعي بن حراش قال

ا مت فامجعوا يل حطبا كثريا، إذ: إن رجال حضره املوت، ملا أيس من احلياة أوصى أهله: ( مسعته يقول
مث أوروا نارا، حىت إذا أكلت حلمي، وخلصت إىل عظمي، فخذوها فاطحنوها فذروين يف اليم يف يوم 

  ).من خشيتك، فغفر له: مل فعلت؟ قال: حار، أو راح، فجمعه اهللا فقال
  .وأنا مسعته يقول: قال عقبة

  ).يف يوم راح (:حدثنا عبد امللك وقال: حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة
  ]3266: ، وانظر6115[

حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن :  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا-  3293
  :عبد اهللا بن عتبة، عن أيب هريرة

إذا أتيت معسرا : كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).فلقي اهللا فتجاوز عنه: ه، لعل اهللا أن يتجاوز عنا، قالفتجاوز عن

 ]1972[  



أخربنا معمر، عن الزهري، عن محيد بن عبد : حدثنا هشام:  حدثين عبد اهللا بن حممد-  3294
  الرمحن، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،
إذ أنا : ل لبنيهكان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره املوت قا: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

مت فأحرقوين، مث اطحنوين، مث ذروين يف الريح، فواهللا لئن قدر علي ريب ليعذبين عذابا ما عذبه أحد، 
ما : امجعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: فلما مات فعل به ذلك، فأمر اهللا األرض فقال

  ).خمافتك يا رب: (وقال غريه). يا رب خشيتك، فغفر له: محلك على ما صنعت؟ قال
]7067[  

حدثنا جويرية بن أمساء، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر :  حدثين عبد اهللا بن حممد بن أمساء- 3295
  :رضي اهللا عنهما

عذبت امرأة يف هرة سجنتها حىت ماتت، فدخلت فيها النار، : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).ا، وال هي تركتها تأكل من خشاش األرضال هي أطعمتها وال سقتها إذ حبسته

 ]2236[  
حدثنا أبو مسعود : حدثنا منصور، عن ربعي بن حراش:  حدثنا أمحد بن يونس، عن زهري- 3296
  :عقبة قال

  ).إذا مل تستحي فافعل ما شئت: إن مما أدرك الناس من كالم النبوة: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
قال النيب : مسعت ربعي بن حراش حيدث، عن أيب مسعود: ن منصور قالحدثنا شعبة، ع: حدثنا آدم

  ).إذا مل تستحي فاصنع ما شئت: إن مما أدرك الناس من كالم النبوة: (صلى اهللا عليه وسلم
]5769[  

أن ابن : أخربين سامل: أخربنا يونس، عن الزهري: أخربنا عبيد اهللا:  حدثنا بشر بن حممد-  3297
  :عمر حدثه
بينما رجل جير إزاره من اخليالء خسف به، فهو يتجلجل يف األرض : (يب صلى اهللا عليه وسلم قال أن الن

  ).إىل يوم القيامة
  .تابعه عبد الرمحن بن خالد، عن الزهري

]5453 ،5454[  
حدثين ابن طاوس، عن أبيه، عن أيب هريرة : حدثنا وهيب قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 3298

  رضي اهللا عنه،
حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتوا الكتاب : ( النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن



من قبلنا، وأوتينا من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى، على كل 
  ).مسلم يف كل سبعة أيام يوم يغسل رأسه وجسده

 ]836[  
  :مسعت سعيد بن املسيب قال: حدثنا عمرو بن مرة: ثنا شعبةحد:  حدثنا آدم- 3299

ما كنت أرى :  قدم معاوية بن أيب سفيان املدينة آخر قدمة قدمها، فخطبنا فأخرج كبة من شعر، فقال
  .يعين الوصال يف الشهر. أن أحدا يفعل هذا غري اليهود، وإن النيب صلى اهللا عليه وسلم مساه الزور

  .تابعه غندر، عن شعبة
 ]3281[  



  

   كتاب املناقب- 65
  

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا {: قول اهللا تعاىل:  باب- 1 

  /.13: احلجرات/} وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم

  /.1: النساء/} واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا{: وقوله
  . ينهى عن دعوى اجلاهليةوما

  .الشعوب النسب البعيد، والقبائل دون ذلك
حدثنا أبو بكر، عن أيب حصني، عن سعيد بن جبري، عن ابن :  حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي- 3300

  :عباس رضي اهللا عنهما
  .الشعوب القبائل العظام، والقبائل البطون: قال. }وجعلناكم شعوبا وقبائل {

حدثين سعيد بن أيب سعيد، : حدثنا حيىي بن سعيد، عن عبيد اهللا قال: مد بن بشار حدثنا حم- 3301
  :عن أبيه، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

فيوسف نيب : (ليس عن هذا نسألك، قال: قالوا). أتقاهم: (يا رسول اهللا من أكرم الناس؟ قال:  قيل
  ).اهللا
 ]3175[  

حدثتين : حدثنا كليب بن وائل قال: عبد الواحدحدثنا :  حدثنا قيس بن حفص- 3302/3303
  :ربيبة النيب صلى اهللا عليه وسلم زينب بنت أيب سلمة، قال

فممن كان إال من مضر، من بين : أرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت:  قلت هلا
  .النضر بن كنانة

تين ربيبة النيب صلى اهللا عليه وسلم حدث: حدثنا كليب: حدثنا عبد الواحد:  حدثنا موسى-) 3303(
  : قالت- وأظنها زينب -

النيب صلى : أخربيين:  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الدباء واحلنتم واملقري واملزفت، وقلت هلا
  .فممن كان إال من مضر، كان من ولد النضر بن كنانة: اهللا عليه وسلم ممن كان من مضر كان؟ قالت

  أخربنا جرير، عن عمارة،: حدثين إسحاق بن إبراهيم -  3304/3305
  عن أيب زرعة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،



جتدون الناس معادن، خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم : ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 الوجهني، الذي يأيت إذا فقهوا، وجتدون خري الناس يف هذا الشأن أشد له كراهية، وجتدون شر الناس ذا

  ).هؤالء بوجه، ويأيت هؤالء بوجه
حدثنا املغرية، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي :  حدثنا قتيبة بن سعيد-) 3305 (

  :اهللا عنه
الناس تبع لقريش يف هذا الشأن، مسلمهم تبع ملسلمهم، وكافرهم : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

والناس معادن، خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا، جتدون من خري الناس . تبع لكافرهم
  ).أشد الناس كراهية هلذا الشأن حىت قع فيه

حدثين عبد امللك، عن طاوس، عن ابن عباس رضي : حدثنا حيىي، عن شعبة:  حدثنا مسدد-  3306
  :اهللا عنهما

إن النيب : قرىب حممد صلى اهللا عليه وسلم، فقال:  بن جبريسعيد: فقال: قال. }إال املودة يف القرىب {
إال أن تصلوا قرابة بيين : صلى اهللا عليه وسلم مل يكن بطن من قريش إال وله فيه قرابة، فرتلت عليه

  .وبينكم
]4541[  
  

  حدثنا سفيان، عن إمساعيل، عن قيس، عن أيب مسعود،:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 3307
من ها هنا جاءت الفنت، حنو املشرق، واجلفاء وغلظ القلوب يف : (صلى اهللا عليه وسلم قال يبلغ به النيب 

  ).الفدادين أهل الوبر، عند أصول أذناب اإلبل والبقر، يف ربيعة ومضر
 ]3126[  

أن : أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان-  3308
  :اهللا عنه قالأبا هريرة رضي 

الفخر واخليالء يف الفدادين أهل الوبر، والسكينة يف أهل : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).الغنم، واإلميان ميان، واحلكمة ميانية

مسيت اليمن ألا عن ميني الكعبة، والشأم ألا عن يسار الكعبة، واملشأمة امليسرة، : قال أبو عبد اهللا
  .سرى الشؤمى، واجلانب األيسر األشأمواليد الي
 ]3125[  



  .مناقب قريش:  باب- 2 

  :كان حممد ابن جبري بن مطعم حيدث: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 2209
أنه سيكون ملك : أن عبد اهللا بن عمرو بن العاص حيدث:  أنه بلغ معاوية، وهو عنده يف وفد من قريش

أما بعد، فإنه بلغين أن رجاال منكم : معاوية، فقام فأثىن على اهللا مبا هو أهله، مث قالمن قحطان، فغضب 
يتحدثون أحاديث ليست يف كتاب اهللا تعاىل، وال تؤثر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأولئك 

إن هذا  (:جهالكم، فإياكم واألماين اليت تضل أهلها، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).األمر يف قريش، ال يعاديهم أحد إال كبه اهللا على وجهه، ما أقاموا الدين

]6720[  
  مسعت أيب، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما،: حدثنا عاصم بن حممد قال:  حدثنا أبو الوليد- 3310

  ).ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
]6721[  

حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن املسيب، عن جبري :  حدثنا حيىي بن بكري-  3311
  :بن مطعم قال

يا رسول اهللا، أعطيت بين املطلب وتركتنا، وإمنا حنن وهم منك :  مشيت أنا وعثمان بن عفان، فقال
  ).و عبد املطلب شيء واحدإمنا بنو هاشم وبن: (مبرتلة واحدة؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ]2971[  
  :حدثين أبو األسود حممد، عن عروة بن الزبري قال:  وقال الليث- 3312

 ذهب عبد اهللا بن الزبري مع أناس من بين زهرة إىل عائشة، وكانت أرق شيء عليهم، لقرابتهم من 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ]3314[  
حدثنا أيب، عن : قال يعقوب بن إبراهيم). ح(يان، عن سعد حدثنا سف:  حدثنا أبو النعيم-  3313
  :حدثين عبد الرمحن بن هرمز األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه: أبيه قال

قريش، واألنصار، وجهينة، ومزينة، وأسلم، وأشجع، وغفار، : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).موايل، ليس هلم موىل دون اهللا ورسوله

]3321[  
  :حدثين أبو األسود، عن عروة بن الزبري قال: حدثنا الليث قال:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 3314



 كان عبد اهللا بن الزبري أحب البشر إىل عائشة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر، وكان أبر الناس 
ينبغي أن يؤخذ على : زبريا، وكانت ال متسك شيئا مما جاءها من رزق اهللا إال تصدقت، فقال ابن ال

أيؤخذ على يدي، علي نذر إن كلمته، فاستشفع إليها برجال من قريش، وبأخوال : يديها، فقالت
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خاصة فامتنعت، فقال له الزهريون، أخوال النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

إذا استأذنا فاقتحم احلجاب، ففعل : ةمنهم عبد الرمحن بن األسود ابن عبد يغوث، واملسور بن خمرم
وددت أين جعلت : فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقهم، مث مل تزل تعتقهم، حىت بلغت أربعني، فقالت

  .حني حلفت عمال أعمله فأفرغ منه
  ]3312: ، وانظر5725[

  .نزل القرآن بلسان قريش:  باب- 3 

  : بن سعد، عن ابن شهاب، عن أنسحدثنا إبراهيم:  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا- 3315
 أن عثمان دعا زيد بن ثابت، وعبد اهللا بن الزبري، وسعيد بن العاص، وعبد الرمحن بن احلارث بن 

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف : هشام، فنسخوها يف املصاحف، وقال عثمان للرهط القرشني الثالثة
  .ففعلوا ذلك.  بلسامشيء من القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإمنا نزل

]4699 ،4702[  

  .نسبة اليمن إىل إمساعيل:  باب- 4 

  .منهم أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر، من خزاعة
  :حدثنا مسة رضي اهللا عنه قال: حدثنا حيىي، عن يزيد بن أيب عبيد:  حدثنا مسدد- 3316

ارموا بين إمساعيل، : (اضلون بالسوق، فقال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قوم من أسلم يتن
: قالوا). ما هلم: (ألحد الفريقني، فأمسكوا بأيديهم، فقال). فإن أباكم كان راميا، وأنا مع بين فالن
  ).ارموا وأنا معكم كلكم: (وكيف نرمي وأنت مع بين فالن؟ قال

 ]2743[  
  بد اهللاحدثنا عبد الوارث، عن احلسني، عن ع:  حدثنا أبو معمر- 3317

  :أن أبا األسود الديلي حدثه، عن أيب ذر رضي اهللا عنه: حدثين حيىي بن يعمر: ابن بريدة قال
 إال كفر، ومن -  وهو يعلمه - ليس من رجل ادعى لغري أبيه : ( أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ).ادعى قوما ليس له فيهم نسب، فليتبوأ معقده من النار
  ]5698: انظر[



: حدثين عبد الواحد بن عبد اهللا النصري قال: حدثنا حريز قال:  حدثنا علي بن عياش- 3318
  :مسعت واثلة بن األسقع يقول

إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إىل غري أبيه، أو يري عينه ما : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  مل تره، أو يقول على رسول اهللا

  ). يقلصلى اهللا عليه وسلم ما مل
  :مسعت ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول: حدثنا محاد، عن أيب مجرة قال:  حدثنا مسدد- 2219

يا رسول اهللا، إنا من هذا احلي من :  قدم وفد عبد القيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا
، فلو أمرتنا بأمر ربيعة، قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا خنلص إليك إال يف كل شهر حرام

اإلميان باهللا شهادة أن ال إله إال : آمركم بأربع، وأاكم عن أربع: (نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا، قال
وأاكم عن الدباء، واحلنتم، . اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إىل اهللا مخس ما غنمتم

  ).والنقري، واملزفت
 ]53[  

أن عبد اهللا بن عمر : أخربنا شعيب، عن الزهري، عن سامل بن عبد اهللا: يمان حدثنا أبو ال- 3320
  :رضي اهللا عنهما قال

 - يشري إىل املشرق -أال إن الفتنة ها هنا : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول وهو على املنرب
  ).من حيث يطلع قرن الشيطان

 ]2937[  

  . وجهينة، وأشجعذكر أسلم، وغفار، ومزينة،:  باب- 5 

حدثنا سفيان، عن سعد، عن عبد الرمحن بن هرمز، عن أيب هريرة رضي :  حدثنا أبو نعيم- 3321
  :اهللا عنه قال

قريش، واألنصار، وجهينة، ومزينة، وأسلم، وغفار، وأشجع، موايل، : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).ليس هلم موىل دون اهللا ورسوله

 ]3313[  
: حدثنا نافع: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صاحل:  حممد بن غرير الزهري حدثين- 3322

  :أن عبد اهللا أخربه
غفار غفر اهللا هلا، وأسلم ساملها اهللا، وعصية عصت : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال على املنرب



  ).اهللا ورسوله
أيوب، عن حممد، عن أيب هريرة رضي اهللا أخربنا عبد الوهاب الثقفي، عن :  حدثين حممد-  3323
  عنه،

  ).أسلم ساملها اهللا، وغفار غفر اهللا هلا: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
حدثنا ابن مهدي، عن : حدثين حممد بن بشار. حدثنا سفيان:  حدثنا قبيصة- 3324/3325

  :هسفيان، عن عبد امللك بن عمري، عن عبد الرمحن ابن أيب بكرة، عن أبي
أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خريا من بين متيم، وبين : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  أسد، ومن بين عبد اهللا بن غطفان، ومن
هم خري من بين متيم، ومن بين أسد، ومن : (خابوا وخسروا، فقال: فقال رجل). بين عامر بن صعصعة

  ). بن صعصعةبين عبد اهللا بن غطفان، ومن بين عامر
مسعت : حدثنا شعبة، عن حممد ابن أيب يعقوب قال: حدثنا غندر:  حدثين حممد بن بشار-) 3325 (

  :عبد الرمحن بن أيب بكرة، عن أبيه
إمنا بايعك سراق احلجيج، من أسلم وغفار ومزينة :  أن األقرع بن حابس قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم

أرأيت إن كان أسلم : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم-وب شك  ابن أيب يعق-  وجهينة -  وأحسبه -
).  وجهينة خريا من بين متيم، وبين عامر، وأسد، وغطفان، خابوا وخسروا- وأحسبه -وغفار ومزينة 
  ).والذي نفسي بيده إم خلري منهم: (قال نعم، قال

]6259[  
د، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه حدثنا محاد، عن أيوب، عن حمم:  حدثنا سليمان بن حرب- 3326

  :قال
شيء من جهينة أو : أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ). من أسد، ومتيم وهوازن، وغطفان-يوم القيامة :  أو قال-مزينة خري عند اهللا 

  .ابن أخت القوم وموىل القوم منهم:  باب- 6 

  :حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي اهللا عنه قال: ان بن حرب حدثنا سليم- 3327
ال، إال ابن أخت لنا، : قالوا). هل فيكم أحد من غريكم: ( دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم األنصار فقال

  ).ابن أخت القوم منهم: (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ]2977[  



  .نهقصة إسالم أيب ذر رضي اهللا ع:  باب- 7 

: حدثين مثىن بن سعيد القصري قال: قال أبو قتيبة سلم بن قتيبة:  حدثنا زيد، هو ابن أخزم- 3328
  :حدثين أبو مجرة قال
كنت رجال من غفار، : قال أبو ذر: بلى، قال: قلنا: أال أخربكم بإسالم أيب ذر؟ قال:  قال لنا ابن عباس

انطلق إىل هذا الرجل كلمه وأتين خبربه، : ألخيفبلغنا أن رجال قد خرج مبكة يزعم أنه نيب، فقلت 
واهللا لقد رأيت رجال يأمر باخلري وينهى عن الشر، فقلت : ما عندك؟ فقال: فانطلق فلقيه مث رجع، فقلت

مل تشفين من اخلرب، فأخذت جرابا وعصا، مث أقبلت إىل مكة، فجعلت ال أعرفه، وأكره أن أسأل : له
: قلت: كأن الرجل غريب؟ قال: فمر يب علي فقال: يف املسجد، قالعنه، واشرب من ماء زمزم وأكون 

فانطلقت معه، ال يسألين عن شيء وال أخربه، فلما أصبحت غدوت : فانطلق إىل املرتل، قال: نعم، قال
أما نال للرجل يعرف : فمر يب علي، فقال: إىل املسجد ألسأل عنه، وليس أحد خيربين عنه بشيء، قال

قلت : ما أمرك، وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: فقال: انطلق معي، قال: ال، قال: قلت: مرتله بعد؟ قال
بلغنا أنه قد خرج ها هنا رجل يزعم أنه : قلت له: فإين أفعل، قال: إن كتمت علي أخربتك، قال: له

 أما إنك قد رشدت،: نيب، فأرسلت أخي ليكلمه، فرجع ومل يشفين من اخلرب، فأردت أن ألقاه، فقال له
هذا وجهي إليه فاتبعين، ادخل حيث ادخل، فإين إن رأيت أحدا أخافه عليك، قمت إىل احلائط كأين 
أصلح نعلي وامض أنت، فمضى ومضيت معه حىت دخل ودخلت معه على النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

وارجع يا أبا ذر، اكتم هذا األمر، : (اعرض علي اإلسالم، فعرضه فأسلمت مكاين، فقال يل: فقلت له
والذي بعثك باحلق، ألصرخن ا بني أظهرهم، فجاء إىل : فقلت). إىل بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل

. يا معشر قريش، إين أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله: املسجد وقريش فيه، فقال
 فأكب علي مث أقبل عليهم، قوموا إىل هذا الصابئ، فقاموا فضربت ألموت، فأدركين العباس: فقالوا
ويلكم، تقتلون رجال من غفار، ومتجركم وممركم على غفار، فأقلعوا عين، فلما أن أصبحت الغد : فقال

قوموا إىل هذا الصابئ، فصنع يب مثل ما صنع باألمس، : رجعت، فقلت مثل ما قلت باألمس، فقالوا
  . فكان هذا أول إسالم أيب ذر رمحه اهللا:قال. وأدركين العباس فأكب علي، وقال مثل مقالته باألمس

]3648[  

  .ذكر قحطان:  باب- 8

حدثين سليمان بن بالل، عن ثور بن زيد، عن أيب :  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال-  3329
  الغيث، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،



  ال تقوم الساعة، حىت خيرج رجل: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).، يسوق الناس بعصاهمن قحطان

]6700[  

  .ما ينهى من دعوى اجلاهلية:  باب- 9

أنه مسع : أخربين عمرو بن دينار: أخربنا ابن جريج قال: أخربنا خملد بن يزيد:  حدثنا حممد-  3330
  :جابرا رضي اهللا عنه يقول

، وكان من  غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من املهاجرين حىت كثروا
: املهاجرين رجل لعاب، فكسع أنصاريا، فغضب األنصاري غضبا شديدا حىت تداعوا، وقال األنصاري

ما بال دعوى أهل : (يا للمهاجرين، فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: يا لألنصار، وقال املهاجري
: قال النيب صلى اهللا عليه وسلمف: فأخرب بكسعة املهاجري األنصاري، قال). ما شأم: اجلاهلية؟ مث قال

أقد تداعوا علينا، لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز : وقال عبد اهللا بن أيب سلول). دعوها فإا خبيثة(
: أال نقتل يا رسول اهللا هذا اخلبيث؟ لعبد اهللا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: منها األذل، فقال عمر

  ).ل أصحابهال يتحدث الناس أنه كان يقت(
]4622 ،4624[  

حدثنا سفيان، عن األعمش، عن عبد اهللا ابن مرة، عن مسروق، :  حدثين ثابت بن حممد-  3331
وعن سفيان، عن زبيد، عن إبراهيم، عن . عن عبد اهللا رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ا من ضرب اخلدود، وشق اجليوب، ليس من: (مسروق، عن عبد اهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).ودعى بدعوى اجلاهلية
 ]1232[  

  .قصة خزاعة:  باب- 10 

أخربنا إسرائيل، عن أيب حصني، : حدثنا حيىي بن آدم:  حدثين إسحاق بن إبراهيم- 3332/3333
  :عن أيب صاحل، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
  ).بن قمعة بن خندف أبو خزاعةعمرو بن حلي : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  :مسعت سعيد بن املسيب قال: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان-) 3333(
 البحرية اليت مينع درها للطواغيت وال حيلبها أحد من الناس، والسائبة اليت كانوا يسيبوا آلهلتهم فال 

  .حيمل عليها شيء



رأيت عمرو بن عامر بن حلي اخلزاعي جير قصبه : (ى اهللا عليه وسلمقال النيب صل: وقال أبو هريرة: قال
  ).يف النار، وكان أول من سيب السوائب

  ]1154: ، وانظر4347[

  .قصة زمزم وجهل العرب:  باب- 11 

حدثنا أبو عوانة، عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي :  حدثنا أبو النعمان-  3334
  :اهللا عنهما قال

قد خسر الذين قتلوا {: ا سرك أن تعلم جهل العرب، فاقرأ ما فوق الثالثني ومائة يف سورة األنعام إذ
  .}قد ضلوا وما كانوا مهتدين{إىل قوله } أوالدهم سفها بغري علم

  .من انتسب إىل آبائه يف اإلسالم واجلاهلية:  باب- 12

إن الكرمي، ابن الكرمي، ابن الكرمي، ابن : (وقال ابن عمر وأبو هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  الكرمي، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن

  ).إبراهيم خليل اهللا
 ]3202 ،3175[  

  ).أنا ابن عبد املطلب: (وقال الرباء، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]2772[  

 بن حدثنا عمرو ابن مرة، عن سعيد: حدثنا األعمش: حدثنا أيب:  حدثنا عمر بن حفص- 3335
  :جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

يا بين فهر، يا بين : (جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ينادي} وأنذر عشريتك األقربني{:  ملا نزلت
  .لبطون قريش). عدي

ملا : أخربنا سفيان، عن حبيب بن أيب ثابت، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال: وقال لنا قبيصة
  .جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل. }تك األقربنيوأنذر عشري{: نزلت
 ]1330[  

أخربنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا : أخربنا شعيب:  حدثنا أبو اليمان-  3336
  :عنه

اشتروا يا بين عبد مناف، اشتروا أنفسكم من اهللا، يا بين عبد املطلب : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم
أنفسكم من اهللا، يا أم الزبري بن العوام عمة رسول اهللا، يا فاطمة بنت حممد، اشتريا أنفسكما من اهللا، ال 



  ).أملك لكما من اهللا شيئا، سالين من مايل ما شئتما
 ]2602[  

  ).يا بين أرفدة: (قصة احلبش، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 13 

  :حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: ري حدثنا حيىي بن بك- 3337
 أن أبا بكر رضي اهللا عنه دخل عليها، وعندها جاريتان يف أيام مىن تدففان وتضربان، والنيب صلى اهللا 

يا أبا : (عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرمها أبو بكر، فكشف النيب صلى اهللا عليه وسلم عن وجهه، فقال
وتلك األيام أيام مىن). ا أيام عيدبكر، فإ.  

رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يسترين، وأنا أنظر إىل احلبشة، وهم يلعبون يف املسجد، : وقالت عائشة
  .يعين من األمن). دعهم، أمنا بين أرفدة: (فزجرهم عمر، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ]443[  

  .من أحب أن ال يسب نسبه:  باب- 14 

حدثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها :  حدثين عثمان بن أيب شيبة-  3338
  :قالت

: فقال حسان). كيف بنسيب: ( استأذن حسان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هجاء املشركني، قال
 ال :ذهبت أسب حسان عند عائشة، فقالت: ألسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجني، وعن أبيه قال

  .تسبه، فإنه كان ينافح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
]3914 ،5798[  

  .ما جاء يف أمساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 15 

من بعدي {: وقوله/. 29: الفتح/} حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار{: وقول اهللا تعاىل
  /.6: الصف/} امسه أمحد
حدثين معن، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حممد بن جبري : م بن املنذر قال حدثنا إبراهي- 3339

  :بن مطعم، عن أبيه رضي اهللا عنه قال
أنا حممد، وأمحد، وأنا املاحي الذي ميحو اهللا يب : يل مخسة أمساء: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .]الكفر، وأنا احلاشر الذي حيشر الناس على قدمي، وأنا العاقب
]4614[  



حدثنا سفيان، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا :  حدثنا علي بن عبد اهللا-  3340
  :عنه قال

أال تعجبون كيف يصرف اهللا عين شتم قريش ولعنهم، يشتمون : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).مذمما ويلعنون مذمما، وأنا حممد

  .ى اهللا عليه وسلمخامت النبيني صل:  باب- 16

حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا : حدثنا سليم:  حدثنا حممد بن سنان-  3341
  :عنهما قال

مثلي ومثل األنبياء، كرجل بىن دارا، فأكملها وأحسنها إال موضع لبنة، : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).ال موضع اللبنةلو: فجعل الناس يدخلوا ويتعجبون ويقولون

حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن عبد اهللا بن دينار، عن أيب صاحل، عن :  حدثنا قتيبة بن سعيد- 3342
  :أيب هريرة رضي اهللا عنه

إن مثلي مثل األنبياء من قبلي، كمثل رجل بىن بيتا، فأحسنه : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
هال وضعت هذه : فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له ويقولونوأمجله إال موضع لبنة من زاوية، 

  ).فأنا اللبنة، وأنا خامت النبيني: اللبنة؟ قال

  .وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 17 

حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  3343
  :عن عائشة رضي اهللا عنها

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم تويف وهو ابن ثالث وستني أن 
  .وأخربين سعيد بن املسيب مثله: وقال ابن شهاب

]4196[  

  .كنية النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 18 

  :حدثنا شعبة، عن محيد، عن أنس رضي اهللا عنه قال:  حدثنا حفص بن عمر- 3344
يا أبا القاسم، فالتفت النيب صلى اهللا عليه : ال رجل كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السوق، فق

  ).مسوا بامسي، وال تكنوا بكنييت: (وسلم، فقال
 ]2014[  



  أخربنا شعبة، عن منصور، عن سامل، عن جابر رضي اهللا عنه،:  حدثنا حممد بن كثري- 3345
  ).تسموا بامسي وال تكتنوا بكنييت: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 ]2946[  
مسعت أبا هريرة : حدثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سريين قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 3346
  :يقول

  ).مسوا بامسي وال تكتنوا بكنييت: ( قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم
]5834[  

  :أخربنا الفضل بن موسى، عن اجلعيد بن عبد الرمحن:  حدثين إسحاق- 3347
ما متعت به مسعت وبصري : قد علمت:  ابن أربع وتسعني، جلدا معتدال، فقال رأيت السائب بن يزيد،

يا رسول اهللا، إن ابن أخيت : إال بدعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إن خاليت ذهبت يب إليه، فقالت
  .فدعا يل: شاك، فادع اهللا له، قال

 ]187[  

  .خامت النبوة:  باب- 19 

مسعت السائب بن : حدثنا حامت، عن اجلعيد بن عبد الرمحن قال:  حدثنا حممد بن عبيد اهللا-  3348
  ذهبت يب خاليت إىل رسول اهللا: يزيد قال

يا رسول اهللا، إن ابن أخيت وقع، فمسح رأسي ودعا يل بالربكة، وتوضأ : صلى اهللا عليه وسلم فقالت
  .فشربت من وضالرئه، مث قمت خلف ظهره، فنظرت إىل خامت بني كتفيه

  .مثل زر احلجلة: قال إبراهيم ابن محزة. احلجلة من حجل الفرس الذي بني عينيه:  عبيد اهللاقال ابن
 ]187[  

  .صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 20

 حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن سعيد بن أيب حسني، عن ابن أيب مليكة، عن عقبة بن -  3349
  :احلارث قال

 مث خرج ميشي، فرأى احلسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه،  صلى أبو بكر رضي اهللا عنه العصر،
  .بأيب، شبيه بالنيب ال شبيه بعلي، وعلي يضحك: وقال
]3540[  

حدثنا إمساعيل، عن أيب جحيفة رضي اهللا : حدثنا زهري:  حدثنا أمحد بن يونس- 3350/3351



  :عنه قال
  . رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان احلسن يشبهه

مسعت أبا : حدثنا إمساعيل بن أيب خالد قال: حدثنا ابن فضيل:  حدثين عمرو بن علي- ) 3351(
  :جحيفة رضي اهللا عنه قال

صفه :  رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان احلسن بن علي عليهما السالم يشبهه، قلت أليب جحيفة
فقبض النيب : بثالث عشرة قلوصا، قالكان أبيض قد مشط، وأمر لنا النيب صلى اهللا عليه وسلم : يل، قال

  .صلى اهللا عليه وسلم قبل أن نقبضها
حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن وهب أيب جحيفة :  حدثنا عبد اهللا بن رجاء- ) 3352 (

  :السوائي قال
  . رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، ورأيت بياضا من حتت شفته السفلى، العنفقة

  :حدثنا حريز بن عثمان: الد حدثنا عصام بن خ- 3353
أرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم :  أنه سأل عبد اهللا بن بسر، صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

  .كان يف عنفقته شعرات بيض: كان شيخا؟ قال
حدثين الليث، عن خالد، عن سعيد ابن أيب هالل، عن :  حدثين ابن بكري قال- 3354/3355

  :لرمحن قالربيعة بن أيب عبد ا
كان ربعة من القوم، ليس بالطويل وال :  مسعت أنس بن مالك يصف النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

بالقصري، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق وال آدم، ليس جبعد قطط وال سبط رجل، أنزل عليه وهو ابن 
 رأسه وحليته عشرون أربعني، فلبث مبكة عشر سنني يرتل عليه، وباملدينة عشر سنني، وقبض وليس يف

  .شعرة بيضاء
  .امحر من الطيب: فرأيت شعرا من شعره، فإذا هو أمحر، فسألت، فقيل: قال ربيعة

أخربنا مالك بن أنس، عن ربيعة ابن أيب عبد الرمحن، عن :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- ) 3355 (
  :أنه مسعه يقول: أنس بن مالك رضي اهللا عنه
عليه وسلم ليس بالطويل البائن، وال بالقصري، وال باألبيض األمهق، وليس  كان رسول اهللا صلى اهللا 

باآلدم، وليس باجلعد القطط، وال بالسبط، بعثه اهللا على رأس أربعني سنة، فأقام مبكة عشر سنني، 
  .وباملدينة عشر سنني، فتوفاه اهللا وليس يف رأسه وحليته عشرون شعرة بيضاء

]5560 ،5563  - 5568[  
حدثنا إبراهيم بن يوسف، : حدثنا إسحاق بن منصور: دثنا أمحد بن سعيد أبو عبد اهللا ح- 3356



  :مسعت الرباء يقول: عن أبيه، عن أيب إسحاق قال
 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس وجها، وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن، وال 

  .بالقصري
]3358 ،3359 ،5510 ،5561[  

  :حدثنا مهام، عن قتادة قال: ا أبو نعيم حدثن- 3357
  .ال، إمنا كان شيء يف صدغيه: هل خضب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قال:  سألت أنسا

]5555 ،5556[  
حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق، عن الرباء بن عازب رضي :  حدثنا حفص بن عمر- 3358/3359

  :اهللا عنهما قال
عا، بعيد ما بني املنكبني، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته يف حلة  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم مربو
  .إىل منكبيه: قال يوسف بن أيب إسحاق، عن أبيه. محراء، مل أر شيئا قط أحسن منه

  :حدثنا زهري، عن أيب إسحاق قال:  حدثنا أبو نعيم-) 3359 (
  . ال، بل مثل القمر:أكان وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل السيف، قال:  سئل الرباء

 ]3356[  
حدثنا شعبة، : حدثنا جحاج بن حممد األعور باملصيصة:  حدثنا احلسن بن منصور أبو علي- 3360

  :مسعت أبا جحيفة قال: عن احلكم قال
 خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باهلاجرة إىل البطحاء، فتوضأ، مث صلى الظهر ركعتني، والعصر 

كان مير من ورائها املرأة، وقام : وزاد فيه عون، عن أبيه، عن أيب جحيفة قال. رتةركعتني، وبني يديه ع
فأخذت بيده فوضعتها على وجهي، فإذا : الناس، فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون ما وجوههم، قال

  .هي أبرد من الثلج، وأطيب رائحة من املسك
 ]185[  

حدثين عبيد اهللا بن عبد اهللا، : س، عن الزهري قالأخربنا يون: حدثنا عبد اهللا:  حدثنا عبدان- 3361
  :عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس، وأجود ما يكون يف رمضان، حني يلقاه جربيل، وكان 
م أجود جربيل عليه السالم يلقاه يف كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

  .باخلري من الريح املرسلة
 ]6[  



أخربين ابن شهاب، عن عروة، عن : حدثنا امب جريج قال: حدثنا عبد الرزاق:  حدثنا حيىي- 3362
  :عائشة رضي اهللا عنها

أمل تسمعي ما قال : (فقال.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل عليها مسرورا، تربق أسارير وجهه
  ).أن بعض هذه األقدام من بعض: ، ورأى أقدامهمااملدجلي لزيد وأسامة

]3525 ،6388 ،6389[  
حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبد الرمحن بن عبد اهللا :  حدثنا حيىي بن بكري- 3363
  :أن عبد اهللا بن كعب قال: بن كعب

ى اهللا عليه فلما سلمت على رسول اهللا صل:  مسعت كعب بن مالك حيدث حني ختلف عن تبوك، قال
وسلم وهو يربق وجهه من السرور، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سر استنار وجهه، حىت 

  .كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه
 ]2606[  

حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن، عن عمرو، عن سعيد املقربي، عن :  حدثنا قتيبة بن سعيد- 3364
  :أيب هريرة رضي اهللا عنه

بعثت من خري قرون ابن آدم، قرنا فقرنا، حىت كنت من القرن : (ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أن رس
  ).الذي كنت فيه

أخربين عبيد اهللا بن : حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال:  حدثنا حيىي بن بكري- 3365
  :عبد اهللا، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

سلم كان يسدل شعره، وكان املشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر فيه بشيء، مث فرق رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم رأسه

]3728 ،5573[  
  

، عن أيب وائل، عن مسروق، عن عبد اهللا بن  حدثنا عبدان، عن أيب محزة، عن األعمش- 3366
  :عمرو رضي اهللا عنهما قال

إن من خياركم أحسنكم : ( مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم فاحشا وال متفحشا، وكان يقول
  ).أخالقا



]3549 ،5682 ،5688[  
ائشة أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، عن ع:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  3367

  :رضي اهللا عنها أا قالت
 ما خري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أمرين إال أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثا، فإن كان إمثا كان 
  .أبعد الناس منه، وما انتقم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنفسه إال أن تنتهك حرمة اهللا، فينتقم هللا ا

]5775 ،6404 ،6461[  
  :حدثنا محاد، عن ثابت، عن أنس رضي اهللا عنه قال: نا سليمان بن حرب حدث- 3368

 ما مسست حريرا وال ديباجا ألني من كف النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال مشمت رحيا قط أو عرفا قط 
  .أطيب من ريح أو عرف النيب صلى اهللا عليه وسلم

 اهللا بن أيب عتبة، عن أيب سعيد حدثنا حيىي، عن شعبة، عن قتادة، عن عبد:  حدثنا مسدد- 3369
  :اخلدري رضي اهللا عنه قال

حدثنا حيىي : حدثين حممد بن بشار.  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أشد حياء من العذراء يف خدرها
  .وإذا كره شيئا عرف يف وجهه: حدثنا شعبة مثله: وابن مهدي قاال

]5751 ،5768[  
بة، عن األعمش، عن أيب حازم، عن أيب هريرة رضي اهللا أخربنا شع:  حدثنا علي بن اجلعد- 3370
  :عنه قال

  . ما عاب النيب صلى اهللا عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإال تركه
]5093[  

حدثنا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن األعرج، عن عبد اهللا :  حدثنا قتيبة بن سعيد-  3371
  :بن مالك ابن حبينة األسدي قال

  . النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا سجد فرج بني يديه حىت نرى إبطيه كان
  .بياض إبطيه: حدثنا بكر: وقال ابن بكري: قال
 ]383[  

أن أنسا رضي : حدثنا سعيد، عن قتادة: حدثنا يزيد بن زريع:  حدثنا عبد األعلى بن محاد- 3372
  :اهللا عنه حدثهم

رفع يديه يف شيء من دعائه إال يف االستسقاء، فإنه كان  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ال ي
  .يرفع يديه حىت يرى بياض إبطيه



 ]984[  
مسعت عون : حدثنا مالك بن مغول قال: حدثنا حممد بن سابق:  حدثنا احلسن بن الصباح-  3373

  :بن أيب جحيفة، ذكر عن أبيه قال
، وكان باهلاجرة، خرج بالل فنادى بالصالة مث  دفعت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو باألبطح يف قبة

دخل، فأخرج فضل وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فوقع الناس عليه يأخذون منه، مث دخل 
فأخرج العرتة، وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأين أنظر إىل وبيص ساقيه، فركز العرتة، مث صلى 

  .ني يديه احلمار واملرأةالظهر ركعتني، والعصر ركعتني، مير ب
 ]185[  

حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن :  حدثنا احلسن بن صباح البزار- 3374/3375
  :عائشة رضي اهللا عنها

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان حيدث حديثا لو عده العاد ألحصاه
روة بن الزبري، عن عائشة أخربين ع: حدثين يونس، عن ابن شهاب أنه قال:  وقال الليث- ) 3375 (

  :أا قالت
 أال يعجبك أبو فالن، جاء فجلس إىل جانب حجريت حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن رسول اهللا صلى : يسمعين ذلك، وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحيت، ولو أدركته لرددت عليه
  .اهللا عليه وسلم مل يكن يسرد احلديث كسردكم

  . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم تنام عيناه وال ينام قلبه: باب- 21 

  .رواه سعيد بن ميناء، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]6852[  

  : حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن سعيد املقربي، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن- 3376
: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان؟ قالتكيف كانت صالة رسول :  أنه سأل عائشة رضي اهللا عنها

ما كان يزيد يف رمضان وال غريه على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربع ركعات، فال تسأل عن حسنهن 
يا رسول اهللا تنام قبل : وطوهلن، مث يصلي أربعا، فال تسأل عن حسنهن وكوهلن، مث يصلي ثالثا، فقلت

  .)تنام عيين وال ينام قليب: (أن توتر؟ قال
 ]1096[  

مسعت : حدثنين أخي، عن سليمان، عن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر:  حدثنا إمساعيل قال- 3377



  :أنس بن مالك حيدثنا عن ليلة أسري بالنيب صلى اهللا عليه وسلم من مسجد الكعبة
: أوسطهمأيهم هو؟ فقال :  جاء ثالثة نفر قبل أن يوحى إليه، وهو نائم يف املسجد احلرام، فقال أوهلم

فكانت تلك، فلم يرهم حىت جاؤوا ليلة أخرى فما يرى قلبه، . خذوا خريهم: هو خريهم، وقال آخرهم
والنيب صلى اهللا عليه وسلم نائمة عيناه وال ينام قلبه، وكذلك األنبياء تنام أعينهم وال تنام قلوم، فتواله 

  .جربيل، مث عرج به إىل السماء
]7079[  

  .بوة يف اإلسالمعالمات الن:  باب- 22

  :حدثنا عمران بن حصني: مسعت أبا رجاء قال: حدثنا سلم بن زرير:  حدثنا أبو الوليد- 2278
 أم كانوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مسري، فأدجلوا ليلتهم، حىت إذا كان وجه الصبح عرسوا، 

بو بكر، وكان ال يوقظ رسول فغلبتهم أعينهم حىت ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه أ
اهللا صلى اهللا عليه وسلم من منامه حىت يستيقظ، فاستيقظ عمر، فقعد أبو بكر عند رأسه، فجعل يكرب 
ويرفع صوته حىت استيقظ النيب صلى اهللا عليه وسلم، فرتل وصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم مل 

أصابتين جنابة، فأمره أن يتيمم : قال). ن تصلي معنايا فالن، ما مينعك أ: (يصل معنا، فلما انصرف قال
بالصعيد، مث صلى، وجعلين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ركوب بني يديه، وقد عطشنا عطشا 

إنه ال ماء، : أين املاء؟ فقالت: شديدا فبينما حنن نسري، إذا حنن بامرأة سادلة رجليها بني مزادتني، فقلنا هلا
انطلقي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : يوم وليلة، فقلنا: لك وبني املاء؟ قالتكم بني أه: فقلنا
وما رسول اهللا؟ فلم نكلمها من أمره حىت استقبلنا ا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فحدثته مبثل : قالت

 عطاشا أربعني رجال الذي حدثتنا، غري أا حدثته أا مؤمتة، فأمر مبزادتيها، فمسح يف العزالوين، فشربنا
هاتوا : (حىت روينا، فمألنا كل قربة معنا وإداوة، غري أنه مل نسق بعريا، وهي تكاد تنض من امللء، مث قال

لقيت أسحر الناس، أو هو نيب كما : قالت. فجمع هلا من الكسر والتمر، حىت أتت أهلها). ما عندكم
  .سلموازعموا، فهدى اهللا ذلك الصرم بتلك املرأة، فأسلمت وأ

 ]337[  
حدثنا ابن أيب عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس :  حدثين حممد بن بشار- 3379/3382

  :رضي اهللا عنه قال
 أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بإناء، وهو بالزوراء، فوضع يده يف اإلناء، فجعل املاء ينبع من بني أصابعه، 

  .ثالمثائة، أو زهاء ثالمثائة: لكم كنتم؟ قا: قلت ألنس: قال قتادة. فتوضأ القوم



   حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاق بن عبد اهللا-) 3380 (
  :ابن أيب طلحة، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أنه قال

 رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحانت صالة العصر، فالتمس الوضوء فلم جيدوه، فأيت رسول 
لم بوضوء، فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده يف ذلك اإلناء، فأمر الناس اهللا صلى اهللا عليه وس

  .أن يتوضؤوا منه، فرأيت املاء ينبع من حتت أصابعه، فتوضأ الناس، حىت توضؤوا من عند آخرهم
حدثنا أنس بن مالك : مسعت احلسن قال: حدثنا حزم قال:  حدثنا عبد الرمحن بن مبارك-) 3381(

  :ه قالرضي اهللا عن
 خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض خمارجه، ومعه ناس من أصحابه، فانطلقوا يسريون، فحضرت 
الصالة، فلم جيدوا ماء يتوضؤون، فانطلق رجل من القوم، فجاء بقدح من ماء يسري، فأخذه النيب صلى 

فتوضأ القوم حىت ). وضؤواقوموا فت: (اهللا عليه وسلم فتوضأ، مث مد أصابعه األربع على القدح، مث قال
  .بلغوا فيما يريدون من الوضوء، وكانوا سبعني أو حنوه

  :أخربنا محيد، عن أنس رضي اهللا عنه قال: مسع يزيد:  حدثنا عبد اهللا بن منري-) 3382 (
 حضرت الصالة، فقام من كان قريب الدار من املسجد فتوضأ، وبقي قوم، فأيت النيب صلى اهللا عليه 

 من حجارة فيه ماء، فوضع كفه، فصغر املخضب أن يبسط فيه كفه، فضم أصابعه وسلم مبخضب
  .مثانون رجال: كم كانوا؟ قال: قلت. فوضعها يف املخضب، فتوضأ القوم كلهم مجيعا

 ]167[  
حدثنا حصني، عن سامل بن أيب : حدثنا عبد العزيز بن مسلم:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 3383

  :اله رضي اهللا عنهما قالاجلعد، عن جابر بن عبد 
 عطش الناس يوم احلديبية، والنيب صلى اهللا عليه وسلم بني يديه ركوة فتوضأ، فجهش الناس حنوه، 

ليس عندنا ماء نتوضأ وال نشرب إال ما بني يديك، فوضع يده يف الركوة، : قالوا). ما لكم: (فقال
لو كنا مائة ألف : كم كنتم؟ قال: قلت. نافجعل املاء يثور بني أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأ

  .لكفانا، كنا مخس عشرة مائة
]3921 - 3923 ،4560 ،5316[  

  :حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن الرباء رضي اهللا عنه قال:  حدثنا مالك بن إمساعيل- 3384
رة، فجلس النيب صلى  كنا يوم احلديبية أربع عشرة مائة، واحلديبية بئر، فرتحناها حىت مل نترك فيها قط

اهللا عليه وسلم على شفري البئر فدعا مباء، فمضمض ومج يف البئر، فمكثنا غري بعيد، مث استقينا حىت 
  .روينا، وروت أو صدرت ركائبنا



]3919 ،3920[  
أنه مسع : أخربنا مالك، عن إسحاق بن عبد اهللا ابن أيب طلحة:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  3385

  :قال أبو طلحة ألم سليم: لأنس بن مالك يقو
 لقد مسعت صوت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضعيفا، أعرف فيه اجلوع، فهل عندك من شيء؟ 

نعم، فأخرجت أقراصا من شعري، مث أخرجت مخارا هلا، فلقت اخلبز ببعضه، مث دسته حتت يدي : قالت
فذهبت به، فوجدت رسول اهللا :  قالوالثتين ببعضه، مث أرسلتين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،

: صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
نعم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملن : قلت). بطعام: (نعم، قال: فقلت). آرسلك أبو طلحة(
يا أم سليم، : ىت جئت أبا طلحة فأخربته، فقال أبو طلحةفانطلق وانطلقت بني أيديهم، ح). قوموا: (معه

اهللا ورسوله أعلم، : قد جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناس، وليس عندنا ما نطعمهم؟ فقالت
فانطلق أبو طلحة حىت لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو 

فأتت بذلك اخلبز، ). هلمي يا أم سليم، ما عندك: ( اهللا صلى اهللا عليه وسلمطلحة معه، فقال رسول
فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة فأدمته، مث قال رسول اهللا صلى 

 فأذن هلم، فأكلوا حىت شبعوا مث خرجوا، مث). ائذن لعشرة: (اهللا عليه وسلم فيه ما شاء أن يقول، مث قال
فأكل القوم كلهم ). ائذن لعشرة: (فأذن هلم، فأكلوا حىت شبعوا مث خرجوا، مث قال). ائذن لعشرة: (قال

  .وشبعوا، والقوم سبعون أو مثانون رجال
 ]412[  

حدثنا إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، : حدثنا أبو أمحد الزبريي:  حدثين حممد بن املثىن-  3386
  :عن علقمة، عن عبد اهللا قال

 كنا نعد اآليات بركة، وأنتم تعدوا ختويفا، كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فقل املاء، 
حي على الطهور : (فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده يف اإلناء مث قال). اطلبوا فضلة من ماء: (فقا

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولقد كنا فلقد رأيت املاء ينبع من بني أصابع). املبارك، والربكة من اهللا
  .نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل

  :حدثين جابر رضي اهللا عنه: حدثين عامر قال: حدثنا زكرياء قال:  حدثنا أبو نعيم- 3387
إن أيب ترك عليه دينا، وليس عندي إال :  أن أباه تويف وعليه دين، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت

خنله، وال يبلغ ما خيرج سنني ما عليه، فانطلق معي لكي ال يفحش علي الغرماء، فمشى حول ما خيرج 
فأوفاهم الذي هلم، وبقي مثل ما ). انزعوه: (بيدر من بيادر التمر فدعا، مث آخر، مث جلس عليه، فقال



  .أعطاهم
 ]2020[  

أنه حدثه عبد :  عثمانحدثنا معتمر، عن أبيه، حدثنا أبو:  حدثنا أبو موسى بن إمساعيل- 3388
  :الرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنهما

من كان عنده طعام : ( أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال مرة
وأن أبا بكر : أو كما قال). اثنني فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب خبامس أو سادس

فهو أنا وأيب وأمي، وال : النيب صلى اهللا عليه وسلم بعشرة، وأبو بكر وثالثة، قالجاء بثالثة، وانطلق 
امرأيت وخادمي، بني بيتنا وبني بيت أيب بكر، وأن أبا بكر تعشى عند النيب صلى اهللا عليه : أدري هل قال

اء بعد وسلم، مث لبث حىت صلى العشاء، مث رجع فلبث حىت تعشى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فج
أو ما عشيتهم؟ : ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك؟ قال: ما أمضى من الليل ما شاء اهللا، قالت له امرأته

يا غنثر، فجدع وسب، : أبوا حىت جتيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم، فذهبت فاختبأت، فقال: قالت
ال ربا من أسفلها أكثر منها وامي اهللا، ما كنا نأخذ من اللقمة إ: ال أطعمه أبدا، قال: كلوا، وقال: وقال

يا أخت بين : فإذا شيء أو أكثر، قال المرأته: حىت شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل، فنظر أبو بكر
إمنا كان : فأكل منها أبو بكر وقال. ال وقرة عيين، هلي اآلن أكثر مما قبل بثالث مرات: فراس، قالت

لها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان الشيطان، يعين ميينه، مث أكل منها لقمة، مث مح
بيننا وبني قوم عهد، فمضى األجل فتفرقنا اثنا عشر رجال، مع كل منهم أناس، اهللا أعلم كم مع كل 

  .أو كما قال. أكلوا منها أمجعون: رجل، غري أنه بعث معهم، قال
 ]577[  

وعن يونس، عن ثابت، عن أنس . أنسحدثنا محاد، عن عبد العزيز، عن :  حدثنا مسدد- 2289
  :رضي اهللا عنه قال

 أصاب أهل املدينة قحط على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فبينا هو خيطب يوم مجعة، إذ قام 
: فمد يديه ودعا، قال أنس. يا رسول اهللا هلكت الكراع، هلكت الشاء، فادع اهللا يسقينا: رجل فقال

هاجت ريح أنشأت سحابا، مث اجتمع، مث أرسلت السماء عزاليها، فخرجنا وإن السماء ملثل الزجاجة، ف
يا : خنوض املاء حىت أتينا منازلنا، فلم نزل منطر إىل اجلمعة األخرى، فقام إليه ذلك الرجل أو غريه، فقال

ب فنظرت إىل السحا). حوالينا وال علينا: (فتبسم مث قال. رسول اهللا، دمت البيوت، فادع اهللا حيبسه
  .تصدع حول املدينة كأنه إكليل

 ]890[  



حدثنا أبو حفص، وامسه عمر بن : حدثنا حيىي بن كثري أبو غسان:  حدثنا حممد بن املثىن- 3390
  :مسعت نافعا، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما: العالء، أخو أيب عمرو بن العالء، قال

نرب حتول إليه فحن اجلذع، فأتاه ميسح يده  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب إىل جذع، فلما اختذ امل
  .عليه

ورواه أبو عاصم، عن . أخربنا معاذ بن العالء، عن نافع ذا: أخربنا عثمان بن عمر: وقال عبد احلميد
  .ابن أيب رواد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

مسعت أيب، عن جابر بن عبد اهللا : ن قالحدثنا عبد الواحد بن أمي:  حدثنا أبو نعيم- 3391/3392
  :رضي اهللا عنهما

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقوم يوم اجلمعة إىل شجرة أو خنلة، فقالت امرأة من األنصار، أو 
فجعلوا له منربا، فلما كان يوم اجلمعة دفع ). إن شئتم: (يا رسول اهللا، أال جنعل لك منربا؟ قال: رجل

احت النخلة صياح الصيب، مث نزل النيب صلى اهللا عليه وسلم فضمها إليه، تئن أنني الصيب إىل املنرب، فص
  ).كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها: (قال. الذي يسكن

أخربين : حدثين أخي، عن سليمان بن بالل، عن حيىي بن سعيد قال:  حدثنا إمساعيل قال- ) 3392(
  :أنه مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما يقول: مالكحفص بن عبيد اهللا بن أنس بن 

 كان املسجد مسقوفا على جذوع من خنل، فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا خطب يقوم إىل جذع 
منها، فلما صنع له املنرب وكان عليه، فسمعنا لذلك اجلذع صوتا كصوت العشار، حىت جاء النيب صلى 

  .ها فسكنتاهللا عليه وسلم فوضع يده علي
 ]438[  

حدثنا حممد، : حدثين بشر بن خالد. حدثنا ابن أيب عدي، عن شعبة:  حدثنا حممد بن بشار-  3393
  :مسعت أبا وائل حيدث عن حذيفة: عن شعبة، عن سليمان

أيكم حيفظ قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الفتنة؟ فقال :  أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال
فتنة الرجل : (هات، إنك جلريء، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ا أحفظ كما قال، قالأن: حذيفة

ليست هذه، : قال). يف أهله وماله وجاره، تكفرها الصالة والصدقة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
: ها بابا مغلقا، قاليا أمري املؤمنني، البأس عليك منها، إن بينك وبين: ولكن اليت متوج كموج البحر، قال

نعم، : علم الباب؟ قال: ذاك أحرى أن ال يغلق، قلنا: ال، بل يكسر، قال: يفتح الباب أو يكسر؟ قال
: كما أن دون غد الليلة، إين حدثته حديثا ليس باألغاليظ، فهبنا أن نسأله، وأمرنا مسروقا فسأله فقال

  .عمر: من الباب؟ قال



 ]502[  
حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة : أخربنا شعيب: ليمان حدثنا أبو ا- 3394/3396

  رضي اهللا عنه،
ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا قوما نعاهلم الشعر، وحىت تقاتلوا الترك، : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

لناس أشدهم صغار األعني، محر الوجوه، ذلف األنوف، كأن وجوههم اان املطرقة، وجتدون من خري ا
كراهية هلذا األمر حىت يقع فيه، والناس معادن، خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم، وليأتني على 

  ).أحدكم زمان، ألن يراين أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله
  حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن مهام، عن:  حدثين حيىي-) 3395 (

  :أيب هريرة رضي اهللا عنه
ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا خوزا وكرمان من األعاجم، محر : ( النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أن

  ).الوجوه، فطس األنوف، صغار األعني، وجوههم اان املطرقة، نعاهلم الشعر
  .تابعه غريه، عن عبد الرزاق

أتينا أبا : يس قالأخربين ق: قال إمساعيل: حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا-) 3396 (
  :هريرة رضي اهللا عنه فقال

 صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث سنني، مل أكن يف سين أحرص على أن أعي احلديث مين 
. وهو هذا البارز). بني يدي الساعة تقاتلون قوما نعاهلم الشعر: (فيهن، مسعته يقول، وقال هكذا بيده

  .وهم أهل البارز: وقال سفيان مرة
 ]2770[  

حدثنا عمرو بن : مسعت احلسن يقول: حدثنا جرير بن حازم:  حدثنا سليمان بن حرب-  3397
  :تغلب قال

بني يدي الساعة، تقاتلون قوما ينتعلون الشعر، وتقاتلون : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).قوما كأن وجوههم اان املطرقة

 ]2769[  
أن عبد : أخربين سامل بن عبد اهللا: عن الزهري قال: أخربنا شعيب: افع حدثنا احلكم بن ن- 3398

  :اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال
يا : تقاتلكم اليهود، فتسلطون عليهم، مث يقول احلجر: ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ).مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله



 ]2767[  
  دثننا سفيان، عن عمرو، عن جابر، عن أيب سعيد رضي اهللا عنه،ح:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 3399

فيكم من صحب رسول اهللا : يأيت على الناس زمان يغزون، فيقال: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
هل فيكم من صحب رسول اهللا : نعم، فيفتح عليهم، مث يغزون فيقال هلم: صلى اهللا عليه وسلم؟ فيقولون

  ).نعم، فيفتح هلم: لم؟ فيقولونصلى اهللا عليه وس
 ]2740[  

أخربنا حمل بن : أخربنا سعد الطائي: أخربنا إسرائيل: أخربنا النضر:  حدثين حممد بن احلكم- 3400
  :خليفة، عن عدي بن حامت قال

 بينا أنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، مث أتاه آخر فشكا قطع السبيل، 
فإن طالت بك احلياة، لترين : (مل أرها، وقد أنبئت عليها، قال: قلت). يا عدي، هل رأيت احلرية: (الفق

فأين :  قلت فيما بيين وبني نفسي-الظعينة ترحتل من احلرية، حىت تطوف بالكعبة ال ختاف أحدا إال اهللا 
كسرى بن : قلت). سرى ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز ك-دعار طيء الذين قد سعروا يف البالد 

كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة، لترين الرجل خيرج ملء كفه من ذهب أو فضة، : (هرمز؟ قال
يطلب من يقبله فال جيد أحدا يقبله منه، وليلقني اهللا أحدكم يوم يلقاه، وليس بينه وبينه ترمجان يترجم 

أمل أعطك ماال وولدا وأفضل عليك؟ : ولبلى، فيق: أمل أبعث إليك رسوال فيبلغك؟ فيقول: له، فيقولن
: قال عدي). بلى، فينظر عن ميينه فال يرى إال جهنم، وينظر عن يساره فال يرى إال جهنم: فيقول

). اتقوا النار ولو بشق مترة، فمن مل جيد شق مترة، فبكلمة طيبة: (مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
رية حىت تطوف بالكعبة ال ختاف إال اهللا، وكنت فيمن افتتح فرأيت الظعينة ترحتل من احل: قال عدي

  كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم احلياة، لترون ما قال أبو القاسم صلى
  ).خيرج ملء كفه: (اهللا عليه وسلم
: حدثنا حمل بن خليفة: حدثنا أبو جماهد: أخربنا سعدان بن بشر: حدثنا أبو عاصم: حدثين عبد اهللا
  . كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم:مسعت عديا

 ]1347[  
  :حدثنا ليث، عن يزيد، عن أيب اخلري، عن عقبة بن عامر:  حدثنا سعيد بن شرحبيل- 3401

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صالته على امليت، مث انصرف إىل املنرب 
  إين فرطكم، وأنا شهيد عليكم،: (فقال
اهللا ألنظر إىل حوضي اآلن، وإين قد أعطيت خزائن مفاتيح األرض، وإين واهللا ما أخاف بعدي أن وإين و



  ).تشركوا، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها
 ]1279[  

  :حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة رضي اهللا عنه قال:  حدثنا أبو نعيم- 3402
هل ترون ما أرى؟ إين أرى الفنت تقع : ( من اآلطام، فقال أشرف النيب صلى اهللا عليه وسلم على أطم

  ).خالل بيوتكم مواقع القطر
 ]1779[  

أن زينب بنت : حدثين عروة ابن الزبري: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 3403
  :أن أم حبيبة بنت أيب سفيان حدثتها، عن زينب بنت جحش: أيب سلمة حدثته
ال إله إال اهللا، ويل للعرب من شر ما اقترب، فتح : (اهللا عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول أن النيب صلى 

يا رسول : فقلت: وحلق بإصبعه وباليت تليها، فقالت زينب). اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا
  ).نعم، إذا كثر اخلبث: (اهللا، ألك وفينا الصاحلون؟ قال

 ]3168[  
  :أن أم سلمة قالت: ثتين هند بنت احلارثحد:  وعن الزهري- 3404

  ).سبحان اهللا، ماذا أنزل من اخلزائن، وماذا أنزل من الفنت: ( استيقظ النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
 ]115[  

حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة بن املاجشون، عن عبد الرمحن بن أيب :  حدثنا أبو نعيم- 3405
  :خلدري رضي اهللا عنه قالصعصعة، عن أبيه، عن أيب سعيد ا

إين أراك حتب الغنم، وتتخذها، فأصلحها وأصلح رعامها، فإين مسعت النيب صلى اهللا عليه :  قال يل
يأيت على الناس زمان، تكون الغنم فيه خري مال املسلم، يتبع ا شعف اجلبال، أو سعف : (وسلم يقول

  ).اجلبال، يف مواقع القطر، يفر بدينه من الفنت
 ]19[  

حدثنا إبراهيم، عن صاحل ا بن كيسان، عن ابن :  حدثنا عبد العزيز األويسي- 3406/3407
  :أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال: شهاب، عن ابن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن

ستكون فنت، القاعد فيها خري من القائم، والقائم فيها خري من : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).ي، واملاشي فيها خري من الساعي، ومن يشرف هلا تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ بهاملاش
حدثين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث، عن عبد الرمحن بن مطيع :  وعن ابن شهاب-) 3407 (

  :األسود، عن نوفل بن معاوية



  ).من فاتته، فكأمنا وتر أهله ومالهمن الصالة صالة، : ( مثل حديث أيب هريرة هذا، إال أن بكر زيد
]6670 ،6671[  

  أخربنا سفيان، عن األعمش، عن زيد بن وهب، عن ابن مسعود،:  حدثنا حممد بن كثري- 3408
يا رسول اهللا فما تأمرنا؟ : قالوا). ستكون أثرة وأمور تنكروا: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).لون اهللا الذي لكمتؤدون احلق الذي عليكم، وتسأ: (قال
]6644[  
  

  حدثنا أبو معمر إمساعيل:  حدثين حممد بن عبد الرحيم-  3409/3410
حدثنا شعبة، عن أيب التياح، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه : حدثنا أبو أسامة: ابن إبراهيم

  :قال
لو أن : (فما تأمرنا؟ قال: قالوا). يهلك الناس هذا احلي من قريش: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).الناس اعتزلوهم
  .مسعت أبا زرعة: أخربنا شعبة، عن أيب التياح: حدثنا أبو داود: قال حممود

: حدثنا عمرو بن حيىي بن سعيد األموي، عن جده قال:  حدثنا أمحد بن حممد املكي-) 3410 (
  :كنت مع مروان وأيب هريرة، فسمعت أبا هريرة يقول

غلمة؟ قال أبو : فقال مروان). هالك أميت على يدي غلمة من قريش: (صادق املصدوق يقول مسعت ال
  ]6649.[إن شئت أن أمسيهم بين فالن وبين فالن: هريرة

حدثين بسر بن : حدثين ابن جابر قال: حدثنا الوليد قال:  حدثنا حيىي بن موسى- 3411/3412
  :أنه مسع حذيفة بن اليمان يقول: ينحدثين أبو إدريس اخلوال: عبيد اهللا احلضرمي قال

 كان الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اخلري، وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين، 
: يا رسول اهللا، إنا كنا يف اجلاهلية وشر، فجاءنا اهللا ذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال: فقلت
قوم يهدون : (قلت وما دخنه؟ قال). نعم، وفيه دخن: من خري؟ قالوهل بعد ذلك الشر : قلت). نعم(

نعم، دعاة إىل أبواب جهنم، : (فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال: قلت). بغري هديي، تعرف منهم وتنكر
هم من جلدتنا، ويتكلمون : (يا رسول اهللا، صفهم لنا؟ فقال: قلت). من أجام إليها قذفوه فيها

فإن مل يكن هلم : تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم، قلت: ا تأمرين إن أدركين ذلك؟ قالفم: قلت). بألسنتنا
فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، حىت يدركك املوت وأنت : (مجاعة وال إمام؟ قال

  ).على ذلك



ن حذيفة حدثين قيس، ع: حدثين حيىي بن سعيد، عن إمساعيل:  حدثين حممد بن املثىن قال-) 3412 (
  :رضي اهللا عنه قال

  . تعلم أصحايب اخلري، وتعلمت الشر
]6673[  

أن أبا هريرة : أخربين أبو سلمة: حدثنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا احلكم بن نافع- 3413
  :رضي اهللا عنه قال

  ).ال تقوم الساعة حىت يقتتل فئتان دعوامها واحدة: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  أخربنا معمر، عن مهام، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،: حدثنا عبد الرزاق:  عبد اهللا بن حممدحدثين

ال تقوم الساعة حىت يقتتل فئتان، فيكون بينهما مقتلة عظيمة، : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 يزعم أنه رسول وال تقوم الساعة حىت يبعث دجالون كذابون، قريبا من ثالثني، كلهم. دعوامها واحدة

  ).اهللا
  ]5690، 989: ، وانظر6704، 6536[

أن : أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان-  3414
  :أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال

جل من بين  بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو اخلويصرة، وهو ر
ويلك، ومن يعدل إذا مل أعدل، قد خبت وخسرت إن مل أكن : (يا رسول اهللا اعدل، فقال: متيم، فقال
دعه، فإن له أصحابا حيقر أحدكم : (يا رسول اهللا، ائذن يل فيه فأضرب عنقه؟ فقال: فقال عمر). أعدل

، ميرقون من الدين كما ميرق صالته مع صالم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم
السهم من الرمية، ينظر إىل نصله فال يوجد فيه شيء، مث ينظر إىل رصافه فما يوجد فيه شيء، مث ينظر 

 فال يوجد فيه شيء، مث ينظر إىل قذذه فال يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث - وهو قدحه -إىل نضيه 
، أو مثل البضعة تدردر، وخيرجون على حني والدم، آيتهم رجل أسود، إحدى عضديه مثل ثدي املرأة

  ).فرقة من الناس
فأشهد أين مسعت هذا احلديث من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأشهد أن علي بن : قال أبو سعيد

أيب طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأيت به، حىت نظرت إليه على نعت النيب صلى اهللا 
  .تهعليه وسلم الذي نع

]4771 ،5811 ،6532 ،6534[  
: أخربنا سفيان، عن األعمش، عن خيثمة، عن سويد بن غفلة قال:  حدثنا حممد بن كثري- 3415



  :قال علي رضي اهللا عنه
 إذا حدثكم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فألن أخر من السماء أحب إيل من أكذب عليه، وإذا 

يأيت يف : (رب خدعة، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولحدثتكم فيما بيين وبينكم، فإن احل
آخر الزمان قوم، حدثاء األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من خري قول الربية، ميرقون من اإلسالم كما 
ميرق السهم من الرمية، ال جياوز إميام حناجرهم، فأينما لقيتوهم فاقتلوهم، فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم 

  ). القيامةيوم
]4770 ،6531[  

  :حدثنا قيس، عن خباب بن األرت قال: حدثنا حيىي، عن إمساعيل:  حدثين حممد بن املثىن- 3416
أال تستنصر لنا، :  شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة، قلنا له

فر له يف األرض، فيجعل فيه، فيجاء باملنشار فيوضع كان الرجل فيمن قبلكم حي: (أال تدعو اهللا لنا؟ قال
وميشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه من عظم أو . على رأسه فيشق باثنتني، وما يصده ذلك عن دينه

عصب، وما يصده ذلك عن دينه، واهللا ليتمن هذا األمر، حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت، 
  ).ه، ولكنكم تستعجلونال خياف إال اهللا، أو الذئب على غنم

]3639 ،6544[  
أنبأين موسى بن أنس، : حدثنا ابن عون قال: حدثنا أزهر بن سعد:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 3417

  :عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه
يا رسول اهللا، أنا أعلم لك علمه، فأتاه :  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل

شر، كان يرفع صوته فوق صوت النيب : ما شأنك؟ فقال: سا يف بيته، منكسا رأسه، فقالفوجده جال
فقال . فأتى الرجل فأخربه أنه قال كذا وكذا. صلى اهللا عليه وسلم، فقد حبط عمله، وهو من أهل النار

إنك لست من أهل : اذهب إليه، فقل له: (فرجع املرة اآلخرة ببشارة عظيمة، فقال: موسى بن أنس
  ).النار، ولكن من أهل اجلنة

]4565[  
مسعت الرباء بن عازب : حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق: حدثنا غندر:  حدثين حممد بن بشار-  3418

  :رضي اهللا عنهما
 قرأ رجل الكهف، ويف الدار الدابة، فجعلت تنفر، فسلم، فإذا ضبابة، أو سحابة، غشيته، فذكره للنيب 

  ).رأ فالن، فإا السكينة نزلت للقرآن، أو ترتلت للقرآناق: (صلى اهللا عليه وسلم فقال
]4559 ،4724[  



حدثنا زهري بن : حدثنا أمحد بن زيد بن إبراهيم، أبو احلسن احلزاين:  حدثنا حممد بن يوسف-  3419
  :مسعت الرباء ابن عازب يقول: حدثنا أبو إسحاق: معاوية

ابعث ابنك حيمله معي، : ترى منه رحال، فقال لعازب جاء أبو بكر رضي اهللا عنه إىل أيب يف مرتله، فاش
يا أبا بكر، حدثين كيف صنعتما حني سريت مع : فحملته معه، وخرج أيب ينتقد مثنه، فقال له أيب: قال

نعم، أسرينا ليلتنا ومن الغد، حىت قام قائم الظهرية وخال الطريق : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
ت لنا صخرة طويلة هلا ظل، مل تأت عليه الشمس، فرتلنا عنده، وسويت للنيب صلى ال مير فيه أحد، فرفع

من يا رسول اهللا وأنا أنفض لك ما : اهللا عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت فيه فروة، وقلت
حولك، فنام وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إىل الصخرة، يريد منها مثل الذي 

نعم، : أيف غنمك لنب؟ قال: لرجل من أهل املدينة أو مكة، قلت: ملن أنت يا غالم، فقال: ، فقلتأردنا
فرأيت : انفض الضرع من التراب والشعر والقذى، قال: نعم، فأخذ شاة، فقلت: أفتحلب، قال: قلت

للنيب الرباء يضرب إحدى يديه على األخرى ينفض، فحلب يف قعب كثبة من لنب، ومعي إداوة محلتها 
صلى اهللا عليه وسلم يرتوي منها، يشرب ويتوضأ، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، 

: اشرب يا رسول اهللا، قال: فوافقته حني استيقظ، فصببت من املاء على اللنب حىت برد أسفله، فقلت
ما مالت الشمس، واتبعنا فارحتلنا بعد : بلى، قال: قلت). أمل يأن الرحيل: (فشرب حىت رضيت، مث قال
فدعا عليه رسول اهللا صلى اهللا ). ال حتزن إن اهللا معنا: (أتينا يا رسول اهللا، فقال: سراقة بن مالك، فقلت

إين :  فقال- شك زهري - يف جلد من األرض - أرى -عليه وسلم فارتطمت به فرسه إىل بطنها 
عنكما الطلب، فدعا له النيب صلى اهللا عليه وسلم أراكما قد دعومتا علي، فادعوا يل، فاهللا لكما أن أرد 

  .ووىف لنا: كفيتكم ما هنا، فال يلقى أحدا إال رده، قال: فنجا، فجعل ال يلقى أحدا إال قال
 ]2307[  

حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس : حدثنا عبد العزيز بن خمتار:  حدثنا معلى بن أسد- 3420
  :رضي اهللا عنهما
وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل :  اهللا عليه وسلم دخل على أعرايب يعوده، قال أن النيب صلى

: قلت: قال). البأس طهور إن شاء اهللا: (فقال له). البأس، طهور إن شاء اهللا: (على مريض يعوده قال
:  عليه وسلمطهور؟ طال، بل هي محى تفور، أو تثور، على شيخ كبري، تزيره القبور، فقال النيب صلى اهللا

  ).فنعم إذا(
]5332 ،5338 ،7032[  

  :حدثنا عبد العزيز، عن أنس رضي اهللا عنه قال: حدثنا عبد الوارث:  حدثنا أبو معمر- 3421



   كان رجل نصرانيا فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنيب
تبت له، فأماته اهللا فدفنوه، ما يدري حممد إال ما ك: صلى اهللا عليه وسلم، فعاد نصرانيا، فكان يقول

هذا فعل حممد وأصحابه ملا هرب منهم، نبشوا عن صاحبنا فألقوه، : فأصبح وقد لفظته األرض، فقالوا
هذا فعل حممد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا ملا : فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته األرض، فقالوا
:  ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته األرض، فعلمواهرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له يف األرض

  .أنه ليس من الناس فألقوه
وأخربين ابن املسيب، : حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال:  حدثنا حيىي بن بكري-  3422

  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال
إذا هلك قيصر فال قيصر إذا هلك كسرى فال كسرى بعده، و: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).بعده، والذي نفس حممد بيده، لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا
 ]2864[  

  حدثنا سفيان، عن عبد امللك بن عمري، عن جابر ابن مسرة، رفعه،:  حدثنا قبيصة- 3423
لتنفقن : (وذكر وقال). إذا هلك كسرى فال كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده: ( قال

  ).ا يف سبيل اهللاكنوزمه
 ]2953[  

حدثنا رافع بن جبري، عن ابن : أخربنا شعيب، عن عبد اهللا بن أيب حسني:  حدثنا أبو اليمان- 3424
  :عباس رضي اهللا عنهما قال

إن جعل يل حممد األمر :  قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجعل يقول
ر كثري من قومه، فأقبل إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه ثابت بن من بعده تبعته، وقدمها يف بش

قيس بن مشاس، ويف يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قطعة جريد، حىت وقف على مسيلمة يف أصحابه 
لو سألتين هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر اهللا فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك اهللا، وإين : (فقال
  ).ك الذي أريت فيك ما رأيتألرا

بينما أنا نائم، رأيت يف يدي سوارين من : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: فأخربين أبو هريرة
أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابني خيرجان من : ذهب، فأمهين شأما، فأوحي إيل يف املنام

  . الكذاب، صاحب اليمامةفكان أحدمها العنسي، واآلخر مسيلمة). بعدي
  ]4116: ، وانظر7023، 6628، 4118، 4115[

حدثنا محاد بن أسامة، عن بريد بن عبد اهللا بن أيب بردة، عن أيب :  حدثين حممد بن العالء- 3425



   - أراه -موسى 
هلي رأيت يف املنام أين أهاجر من مكة إىل أرض ا خنل، فذهب و: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

أين هززت سيفا فانقطع صدره، : إىل أا اليمامة أو هجر، فإذا هي املدينة يثرب، ورأيت يف رؤياي هذه
فإذا هو ما أصيب من املؤمنني يوم أحد، مث هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء اهللا به 

ؤمنون يوم أحد، وإذا اخلري ما جاء من الفتح واجتماع املؤمنني، ورأيت فيها بقرا، واهللا خري، فإذا هم امل
  ).اهللا به من اخلري وثواب الصدق الذي آتانا اهللا بعد يوم بدر

]3765 ،3853 ،6629 ،6634[  
حدثنا زكرياء، عن فراس، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة "  حدثنا أبو نعيم- 3426/3427

  :رضي اهللا عنها قالت
: صلى اهللا عليه وسلم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم أقبلت فاطمة متشي كأن مشيتها مشي النيب 

مل تبكني؟ مث : مث أجلسها عن ميينه أو عن مشاله، مث أسر إليها حديثا فبكت، فقلت هلا). مرحبا بابنيت(
ما : ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن، فسألتها عما قال، فقالت: أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت

: صلى اهللا عليه وسلم، حىت قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم فسألتها، فقالتكنت ألفشي رسول اهللا 
إن جربيل كان يعارضين القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضين العام مرتني، وال أراه إال حضر : (أسر إيل

أما ترضني أن تكوين سيدة أهل اجلنة، أو نساء : (فبكيت، فقال). أجلي، وإنك أول أهل بييت حلاقا يب
  .فضحكت لذلك).ؤمننيامل
حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا :  حدثين حيىي بن قزعة-) 3427 (

  :عنها قالت
 دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم فاطمة ابنته يف شكواه اليت قبض فيها، فسارها بشيء فبكت، مث دعاها 

رين النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربين أنه سا: فسألتها عن ذلك، فقالت: فسارها فضحكت، قالت
  .يقبض يف وجعه اليت تويف فيه، فبكيت، مث سارين فأخربين أين أول أهل بيته أتبعه، فضحكت

  ]3048:  وانظر5928، 4170، 3511[
  :حدثنا شعبة، عن أيب بشر، عن سعيد ابن جبري، عن ابن عباس قال:  حدثنا حممد بن عرعرة- 3428

إن لنا أبناء مثله، : طاب رضي اهللا عنه يدين ابن عباس، فقال له عبد الرمحن بن عوف كان عمر بن اخل
أجل : فقال. }إذا جاء نصر اهللا والفتح{: إنه من حيث تعلم، فسأل عمر ابن عباس عن هذه اآلية: فقال

  .ما أعلم منها إال ما تعلم: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعلمه إياه، قال
]4043 ،4167 ،4685 ،4686[  



حدثنا عكرمة، عن : حدثنا عبد الرمحن بن سليمان بن حنظلة ابن الغسيل:  حدثنا أبو نعيم- 3429
  :ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

 خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه الذي مات فيه مبلحفة، قد عصب بعصابة دمساء، حىت 
أما بعد، فإن الناس يكثرون ويقل األنصار، حىت يكونوا : ( قالجلس على املنرب، فحمد اهللا وأثىن عليه، مث

يف الناس مبرتلة امللح يف الطعام، فمن ويل منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين، فليقبل من حمسنهم 
  .فكان آخر جملس جلس فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم). ويتجاوز عن مسيئهم

 ]885[  
حدثنا حسني اجلعفي، عن أيب موسى، عن : حدثنا حيىي بن آدم: حممد حدثنا عبد اهللا بن - 3430

  :احلسن، عن أيب بكرة رضي اهللا عنه
ابين هذا سيد، ولعل اهللا : ( أخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم احلسن، فصعد به على املنرب، فقال

  ).أن يصلح به بني فئتني من املسلمني
 ]2557[  

حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن محيد، بن هالل، عن أنس : حرب حدثنا سليمان بن -  3431
  :بن مالك رضي اهللا عنه

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن جييء خربهم، وعيناه تذرفان
 ]1189[  

حدثنا سفيان، عن حممد بن املنكدر، عن جابر : حدثنا ابن مهدي:  حدثين عمرو بن عباس- 3432
  :هللا عنه قالرضي ا

أما إنه : (وأىن يكون لنا األمناط؟ قال: قلت). هل لكم من أمناط: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
أمل يقل النيب صلى اهللا :  أخري عين أمناطك، فتقول- يعين امرأته - فأنا أقول هلا ). سيكون لكم األمناط

  .فأدعها). إا ستكون لكم األمناط: (عليه وسلم
]4866[  

حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن : حدثنا عبيد اهللا بن موسى:  حدثين أمحد بن إسحاق- 3433
  :عمرو بن ميمون، عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال

فرتل على أمية بن خلف أيب صفوان، وكان أمية إذا انطلق إىل الشأم :  انطلق سعد بن معاذ معتمرا، قال
انتظر حىت إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت، :  فقال أمية لسعدفمر باملدينة نزل على سعد،

أنا سعد، فقال أبو : من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد: فبينا سعد يطوف إذا أبو جهل، فقال



ال : نعم، فتالحيا بينهما، فقال أمية لسعد: تطوف بالكعبة آمنا، وقد آويتم حممد وأصحابه؟ فقال: جهل
واهللا لئن منعين أن أطوف بالبيت : وتك على أيب احلكم، فإنه سيد أهل الوادي، مث قال سعدترفع ص

ال ترفع صوتك، وجعل ميسكه، فغضب سعد : قال فجعل أمية يقول لسعد. ألقطعن متجرك بالشام
 :نعم، قال: إياي؟ قال: دعنا عنك، فإين مسعت حممدا صلى اهللا عليه وسلم يزعم أنه قاتلك، قال: فقال

وما : أما تعلمني ما قال يل أخي اليثريب، قالت: واهللا ما يكذب حممد إذا حدث، فرجع إىل امرأته، فقال
فلما خرجوا إىل بدر، : فواهللا ما يكذب حممد، قال: زعم أنه مسع حممدا يزعم أنه قاتلي، قالت: قال؟ قال

فأراد أن ال خيرج، فقال له : لأما ذكرت ما قال لك أخوك اليثريب، قا: وجاء الصريخ، قالت له امرأته
  .إنك من أشراف الوادي فسر يوما أو يومني، فسار معهم، فقتله اهللا: أبو جهل

]3734[  
حدثنا عبد الرمحن بن املغرية، عن أبيه، عن موسى بن عقبة، :  حدثين عبد الرمحن بن شيبة- 3434

  :عن سامل بن عبد اهللا، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه
رأيت الناس جمتمعني يف صعيد، فقام أبو بكر فرتع ذنوبا أو : (صلى اهللا عليه وسلم قال أن رسول اهللا 

ذنوبني، ويف بعض نزعه ضعف، واهللا يغفر له، مث أخذها عمر، فاستحالت بيده غربا، فلم أر عبقريا يف 
  ).الناس يفري فريه، حىت ضرب الناس بعطن

  ).فرتع أبو بكر ذنوبني: (ه وسلموقال مهام، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا علي
  ]3464: ، وانظر6617، 6616، 3479، 3473[

  :حدثنا أبو عثمان قال: مسعت أيب: حدثنا معتمر قال:  حدثين عباس بن الوليد النرسي- 3435
 أنبئت أن جربيل عليه السالم أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل حيدث مث قام، فقال 

: هذا دحية، قالت أم سلمة: قالت: أو كما قال، قال). من هذا: (ى اهللا عليه وسلم ألم سلمةالنيب صل
وامي اهللا ما حسبته إال إياه، حىت مسعت خطبة نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبرب جربيل، أو كما قال، 

  .من أسامة بن زيد: ممن مسعت هذا؟ قال: فقلت أليب عثمان: قال
]4695[  

يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون {: ول اهللا تعاىلق:  باب- 23 

  /.146: البقرة/} احلق وهم يعلمون

  
أخربنا مالك بن أنس، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 3436



  :عنهما
ن رجال منهم وامرأة زنيا، فقال هلم  أن اليهود جاؤوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فذكروا له أ

نفضحهم وجيلدون، فقال : فقالوا). ما جتدون يف التوراة يف شأن الرجم: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، : عبد اهللا بن سالم

: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: عبد اهللا بن سالمفقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له 
فرأيت : صدق يا حممد، فيها آية الرجم، فأمر ما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرمجا، قال عبد اهللا

  .الرجل جينأ على املرأة يقيها احلجارة
 ]1264[  

ليه وسلم آية، فأراهم انشقاق سؤال املشركني أن يريهم النيب صلى اهللا ع:  باب- 24 

  .القمر

أخربنا ابن عيينة، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، عن أيب معمر، عن :  حدثنا صدقة بن الفضل- 3437
  :عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال

:  انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شقني، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).اشهدوا(
]3656 ،3658 ،4583 ،4584[  

وقال . حدثنا شيبان، عن قتادة، عن أنس بن مالك: حدثنا يونس:  حدثين عبد اهللا بن حممد- 3438
  :حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أنه حدثهم: حدثنا يزيد بن زريع: يل خليفة

  .هم آية، فأراهم انشقاق القمر أن أهل مكة سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يري
]3655 ،4586 ،4587[  

حدثنا أبو بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن :  حدثين خلف بن خالد القرشي- 3439
  :مالك، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن مسعود، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

  . أن القمر انشق يف زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم
]3657، 4585[  

  :حدثنا أنس رضي اهللا عنه: حدثين أيب، عن قتادة: حدثنا معاذ قال:  حدثين حممد بن املثىن- 3440
 أن رجلني من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، خرجا من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ليلة 

واحد منهما واحد، حىت مظلمة، ومعهما مثل املصباحني يضيآن بني أيديهما، فلما افترقا صار مع كل 



  .أتى أهله
 ]453[  

مسعت املغرية بن : حدثنا قيس: حدثنا حيىي، عن إمساعيل:  حدثنا عبد اهللا بن أيب األسود- 3441
  شعبة،

  ).ال يزال ناس من أميت ظاهرين، حىت يأتيهم أمر اهللا وهم ظاهرون: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
]6881 ،7021[  

أنه مسع : حدثين عمري بن هانئ: حدثين ابن جابر قال: حدثنا الوليد قال: ميدي حدثنا احل-  3442
  :معاوية يقول

ال يزال من أميت أمة قائمة بأمر اهللا، ال يضرهم من خذهلم وال : ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).من خالفهم، حىت يأتيهم أمر اهللا وهم على ذلك

هذا مالك يزعم أنه مسع معاذا : وهم بالشأم، فقال معاوية: قال معاذ: فقال مالك بن خيامر: قال عمري
  .وهم بالشأم: يقول
 ]71[  

مسعت احلي حيدثون، : حدثنا شبيب بن غرقدة قال: أخربنا سفيان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 3443
  :عن عروة

 شاتني، فباع إحدامها  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به
  .بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالربكة يف بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه

مسعه شبيب من عروة، فأتيته، فقال : كان احلسن بن عمارة جاءنا ذا احلديث عنه، قال: قال سفيان
مسعت النيب صلى اهللا : عته يقولمسعت احلي خيربونه عنه، وملن مس: قال. إين مل أمسعه من عروة: شبيب

وقد رأيت يف داره سبعني فرسا، : قال). اخلري معقود بنواصي اخليل إىل يوم القيامة: (عليه وسلم يقول
  .يشتري له شاة، كأا أضحية: قال سفيان
  :أخربين نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما: حدثنا حيىي، عن عبيد اهللا قال:  حدثنا مسدد- 3444
  ).اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أن 
 ]2694[  

مسعت : حدثنا شعبة، عن أيب التياح قال: حدثنا خالد بن احلارث:  حدثنا قيس بن حفص- 3445
  أنسا،

  ).اخليل معقود يف نواصيها اخلري: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



 ]2696[  
ثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أيب صاحل السمان، عن أيب  حد- 3446

  هريرة رضي اهللا عنه،
لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما : اخليل لثالثة: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 يف طيلها من املرج أو الذي له أجر فرجل ربطها يف سبيل اهللا، فأطال هلا يف مرج أو روضة، فما أصابت
الروضة كانت له حسنات، ولو أا قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفني، كانت أرواثها حسنات له، 

ورجل ربطها تغنيا وسترا . ولو أا مرت بنهر فشربت ومل يرد أن يسقيها، كان ذلك له حسنات
ربطها فخرا ورياء ونواء ألهل ورجل . وتعففا، مل ينس حق اهللا يف رقاا وظهورها فهي له كذلك ستر

ما أنزل علي فيها إال هذه اآلية : (وسئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن احلمر، فقال). اإلسالم فهي وزر
  ).}ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره{: اجلامعة الفاذة

 ]2242[  
مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه : دحدثنا أيوب، عن حمم:  حدثنا علي بن عبد اهللا-  3447
  :يقول

حممد :  صبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب بكرة وقد خرجوا باملساحي، فلما رأوه قالوا
اهللا أكرب، خربت : (واخلميس، وأحالوا إىل احلصن يسعون، فرفع النيب صلى اهللا عليه وسلم يديه وقال

  ). املنذرينخيرب، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح
 ]364[  

حدثنا ابن أيب الفديك، عن ابن أيب ذئب، عن املقربي، عن أيب :  حدثين إبراهيم بن املنذر-  3448
  :هريرة رضي اهللا عنه

فبسطته، فغرف ). ابسط رداءك: (يا رسول اهللا، إين مسعت منك حديثا كثريا فأنساه، قال:  قال قلت
  .سيت حديثا بعدفضممته، فما ن). ضمه: (بيديه فيه، مث قال

 ]119.[  

   كتاب فضائل الصحابة- 66 

  . ورضي اهللا عنهم- صلى اهللا عليه وسلم -فضائل أصحاب النيب :  باب- 1 

  .ومن صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو رآه من املسلمني، فهو من أصحابه
 اهللا رضي اهللا مسعت جابر بن عبد: حدثنا سفيان، عن عمرو قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 3449



  :حدثنا أبو سعيد اخلدري قال: عنهما يقول
فيكم من : يأيت على الناس زمان، فيغزو فئام من الناس، فيقولون: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

نعم، فيفتح هلم، مث يأيت على الناس زمان، فيغزو فئام : صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فيقولون
نعم، فيفتح : هل فيكم من صاحب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فيقولون: قالمن الناس، في

هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب : هلم، مث يأيت على الناس زمان، فيغزو فئام من الناس، فيقال
  ).نعم، فيفتح هلم: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فيقولون

 ]2740[  
مسعت : مسعت زهدم بن مضرب: أخربنا شعبة، عن أيب مجرة: نضرحدثنا ال:  حدثنا إسحاق- 3450

  :عمران بن حصني رضي اهللا عنهما يقول
:  قال عمران- خري أميت قرين، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ستشهدون، وخيونون وال  مث إن بعدكم قوما يشهدون وال ي-فال أدري أذكر بعد قرنه قرنني أو ثالثا 
  ).يؤمتنون، وينذرون وال يوفون، ويظهر فيهم السمن

 ]2508[  
أخربنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد اهللا :  حدثنا حممد بن كثري- 3451

  :رضي اهللا عنه
م، مث جييء قوم خري الناس قرين، مث الذين يلوم، مث الذين يلو: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).تسبق شهادة أحدهم ميينه، وميينه شهادته
  .وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد وحنن صغار: قال إبراهيم

 ]2509[  

  .مناقب املهاجرين وفضلهم:  باب- 2 

  .منهم أبو بكر عبد اهللا بن أيب قحافة التيمي رضي اهللا عنه
خرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال من اهللا ورضوانا للفقراء املهاجرين الذين أ{: وقول اهللا تعاىل

 إىل -إال تنصروه فقد نصره اهللا {: وقال/. 8: احلشر/} وينصرون اهللا ورسوله أولئك هم الصادقون
وكان أبو : قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي اهللا عنهم/. 40: التوبة/}  إن اهللا معنا-قوله 

  .يه وسلم يف الغاربكر مع النيب صلى اهللا عل
 ]3692[  



  :حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن الرباء قال:  حدثنا عبد اهللا بن رجاء- 3452
مر الرباء :  اشترى أبو بكر رضي اهللا عنه من عازب رحال بثالثة عشر درمها، فقال أبو بكر لعازب

 صلى اهللا عليه وسلم كيف صنعت أنت ورسول اهللا: ال، حىت حتدثنا: فليحمل إيل رحلي، فقال عازب
  حني خرجتما

سرينا ليلتنا ويومنا حىت أظهرنا وقام : ارحتلنا من مكة، فأحيينا، أو: من مكة، واملشركون يطلبونكم؟ قال
قائم الظهرية، فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة، أتيتها فنظرت بقية ظل هلا 

اضطجع يا نيب اهللا، فاضطجع النيب صلى :  فيه، مث قلت لهفسويته، مث فرشت للنيب صلى اهللا عليه وسلم
اهللا عليه وسلم، مث انطلقت أنظر ما حويل هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إىل 

لرجل من قريش، مساه فعرفته، : ملن أنت يا غالم، قال: الصخرة، يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له
نعم، فأمرته فاعتقل شاة : فهل أنت حالب لبنا لنا؟ قال: نعم، قلت: مك من لنب؟ قالهل يف غن: فقلت

هكذا، ضرب إحدى : من غنمه، مث أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، مث أمرته أن ينفض كفيه، فقال
كفيه باألخرى، فحلب يل كثبة من لنب، وقد جعلت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إداوة على فمها 

ة، فصببت على اللنب حىت برد أسفله، فانطلقت به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، خرق
). بلى: (قد آن الرحيل يا رسول اهللا؟ قال: اشرب يا رسول اهللا، فشرب حىت رضيت، مث قلت: فقلت

هذا : فرس له، فقلتفارحتلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غري سراقة بن مالك بن خعشم على 
  ).ال حتزن إن اهللا معنا: (الطلب قد حلقنا يا رسول اهللا، فقال

 ]2307[  
  :حدثنا مهام، عن ثابت، عن أنس، عن أيب بكر رضي اهللا عنه قال:  حدثنا حممد بن سنان- 3453

ما ظنك (: لو أن أحدهم نظر حتت قدميه ألبصرنا، فقال:  قلت للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا يف الغار
  ).يا أبا بكر باثنني اهللا ثالثهما

]3707 ،4386[  

  ).سدوا األبواب، إال باب أيب بكر: (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 3 

  .قاله ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]455[  

النضر، عن حدثين سامل أبو : حدثنا فليح قال: حدثنا أبو عامر:  حدثين عبد اهللا بن حممد-  3454
  :بسر بن سعيد، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال



إن اهللا خري عبدا بني الدنيا وبني ما عنده، فاختار : ( خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس وقال
أن خيرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه: قال). ذلك العبد ما عند اهللا

د خري، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو املخري، وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول اهللا صلى عب
إن من أمن الناس علي يف صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليال غري ريب : (اهللا عليه وسلم

  ). باب أيب بكرالختذت أبا بكر، ولكن أخوة اإلسالم ومودته، ال يبقني يف املسجد باب إال سد إال
 ]454[  

  .فضل أيب بكر بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 4 

حدثنا سليمان، عن حيىي بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر :  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا- 3455
  :رضي اهللا عنهما قال

 بن اخلطاب، مث عثمان بن  كنا خنري بني الناس يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فنخري أبا بكر، مث عمر
  .عفان رضي اهللا عنهم

]3494[  

  ).لو كنت متخذا خليال: (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 5 

  ]454. [ قاله أبو سعيد
حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس : حدثنا وهيب:  حدثنا مسلم بن إبراهيم- 3456/3457

  :رضي اهللا عنهما
لو كنت متخذا من أميت خليال، الختذت أبا بكر، ولكن أخي : (وسلم قال عن النيب صلى اهللا عليه 

  ).وصاحيب
  حدثنا وهيب، عن أيوب،:  حدثنا معلى بن أسد وموسى قاال-) 3457(

  ).لو كنت متخذا خليال لتخذته خليال، ولكن أخوة اإلسالم أفضل: ( وقال
  .حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب مثله: حدثنا قتيبة

 ]455[  
  :أخربنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن عبد اهللا بن أيب مليكة قال:  حدثنا سليمان بن حرب- 3458

لو : (أما الذي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  كتب أهل الكوفة إىل ابن الزبري يف اجلد، فقال
  .أنزله أبا، يعين أبا بكر). كنت متخذا من هذه األمة خليال الختذته

حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حممد بن : يدي وحممد بن عبد اهللا قاال حدثنا احلم- 3459



  :جبري بن مطعم، عن أبيه قال
أرأيت إن جئت ومل أجدك؟ كأا :  أتت امرأة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأمرها أن ترجع إليه، قالت

  ).إن مل جتديين فأيت أبا بكر: (املوت، قال صلى اهللا عليه وسلم: تقول
]6794 ،6927[  

حدثنا بيان بن بشر، عن وبرة بن عبد : حدثنا إمساعيل بن جمالد:  حدثين أمحد بن أيب الطيب- 3460
  :مسعت عمارا يقول: الرمحن، عن مهام قال

  . رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما معه إال مخسة أعبد وامرأتان، وأبو بكر
]3644[  

حدثنا زيد بن واقد، عن بسر بن عبيد اهللا، : ا صدقة بن خالدحدثن:  حدثين هشام بن عمار-  3461
  :عن عائذ اهللا أيب إدريس، عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال

 كنت جالسا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه، حىت أبدى عن ركبته، 
إين كان بيين وبني ابن اخلطاب : فسلم وقال. )أما صاحبكم فقد غامر: (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

يغفر اهللا لك يا أبا : (شيء، فأسرعت إليه مث ندمت، فسألته أن يغفر يل فأىب علي، فأقبلت إليك، فقال
ال، فأتى إىل النيب صلى اهللا : أمث أبو بكر، فقالوا: ثالثا، مث إن عمر ندم فأتى مرتل أيب بكر، فسأل). بكر

ل وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم يتمعر، حت أشفق أبو بكر، فجثا على ركبتيه عليه وسلم فسلم، فجع
إن اهللا بعثين إليكم : (يا رسول اهللا، واهللا أنا كنت أظلم، مرتني، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال

ما مرتني، ف). وواساين بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا يل صاحيب. فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق
  .أوذي بعدها

]4364[  
خالد ؟؟ احلذاء حدثنا، عن أيب : حدثنا عبد العزيز بن املختار قال:  حدثنا معلى بن أسد-  3462
  :حدثين عمرو بن العاص رضي اهللا عنه: عثمان قال

: أي الناس أحب إليك؟ قال:  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعثه على جيش ذات السالسل، فأتيته فقلت
  .فعد رجاال). عمر بن اخلطاب: (مث من؟ قال: قلت). أبوها: (من الرجال؟ فقال: فقلت). عائشة(
]4100[  

أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن بن : أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 3463
  :أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال: عوف

ع يف غنمه، عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة، بينما را: ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول



من هلا يوم السبع، يوم ليس هلا راع غريي؟ وبينا رجل يسوق : فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال
: قال الناس). إين مل أخلق هلذا، ولكين خلقت للحرث: بقرة قد محل عليها، فالتفتت إليه فكلمته، فقالت

رضي اهللا ). فإين أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن اخلطاب: ( عليه وسلمسبحان اهللا، قال النيب صلى اهللا
  .عنهما
 ]2199[  

مسع أبا : أخربين ابن املسيب: أخربنا عبد اهللا، عن يونس، عن الزهري قال:  حدثنا عبدان- 3464
  :هريرة رضي اهللا عنه قال

قليب عليها دلو، فرتعت منها ما شاء بينا أنا نائم، رأيتين على : ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
اهللا، مث أخذها ابن أيب قحافة، فرتع ا ذنوبا أو ذنوبني، ويف نزعه ضعف، واهللا يغفر له ضعفه، مث 
استحالت غربا، فأخذها ابن اخلطاب، فلم أر عبقريا من الناس يرتع نزع عمر، حىت ضرب الناس 

  ).بعطن
  ]3434: ، وانظر7037، 6619، 6618[

أخربنا موسى بن عقبة، عن سامل بن عبد اهللا، عن : أخربنا عبد اهللا:  حدثنا حممد بن مقاتل- 3465
  :عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال
: فقال أبو بكر). من جر ثوبه خيالء، مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إنك لن : (د ذلك منه؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمإن أحد شقي ثويب يسترخي، إال أن أتعاه
مل أمسعه ذكر إال : من جر إزاره؟ قال: أذكر عبد اهللا: فقلت لسامل: قال موسى). تصنع ذلك خيالء

  .ثوبه
]5446 ،5447 ،5455 ،5715[  

: عوفأخربين محيد ابن عبد الرمحن بن : حدثنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 3466
  :أن أبا هريرة قال

من أنفق زوجني من شيء من األشياء يف سبيل اهللا، دعي : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
 يا عبد اهللا هذا خري، فمن كان من أهل الصالة دعي من باب الصالة، ومن -اجلنة :  يعين- من أبواب 

ل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان كان من أهل اجلهاد دعي من باب اجلهاد، ومن كان من أه
ما على هذا الذي يدعى من تلك : فقال أبو بكر). من أهل الصيام دعي من باب الصيام، وباب الريان

نعم، وأرجو أن تكون منهم : (هل يدعى منها كلها أحد يا رسول اهللا؟ قال: األبواب من ضرورة، وقال
  ).يا أبا بكر



 ]1798[  
حدثنا سليمان بن بالل، عن هشام ابن عروة، عن عروة بن :  بن عبد اهللا حدثنا إمساعيل-  3467

  :الزبري، عن عائشة رضي اهللا عنها، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم
 فقام عمر - يعين بالعالية :  قال إمساعيل-  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح 

واهللا ما كان يقع يف نفسي إال : وقال عمر:  عليه وسلم، قالتواهللا ما مات رسول اهللا صلى اهللا: يقول
فجاء أبو بكر فكشف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه . ذاك، وليبعثنه اهللا، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم

بأيب أنت وأمي، طبت حيا ميتا، والذي نفسي بيده ال يذيقنك اهللا املوتتني أبدا، مث : وسلم فقبله، قال
يها احلالف على رسلك، فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد اهللا أبو بكر وأثىن عليه، أ: خرج فقال

أال من كان يعبد حممدا صلى اهللا عليه وسلم فإن حممدا قد مات، ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي : وقال
 أفأن وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل{: وقال. }أنك ميت وإم ميتون{: وقال. ال ميوت

. }مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شيئا وسيجزي اهللا الشاكرين
منا أمري : واجتمعت األنصار إىل سعد بن عبادة يف سقيفة بين ساعدة، فقالوا: فنشج الناس يبكون، قال

ح، فذهب عمر يتكلم فأسكته ومنكم أمري، فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن اخلطاب وأبو عبيدة بن اجلرا
واهللا ما أردت بذلك إال أين قد هيأت كالما قد أعجبين، خشيت أن ال : أبو بكر، وكان عمر يقول

حنن األمراء وأنتم الوزراء، فقال : يبلغه أبو بكر، مث تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال يف كالمه
ال، ولكنا األمراء، وأنتم : م أمري، فقال أبو بكرال واهللا ال نفعل، منا أمري، ومنك: حباب بن املنذر

بل : الوزارء، هم أوسط العرب دارا، وأعرم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن اجلراح، فقال عمر
نبايعك أنت، فأنت سيدنا، وخرينا، وأحبنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخذ عمر بيده فبايعه، 

  .قتله اهللا: قتلتم سعدا، فقال عمر: ائلوبايعه الناس، فقال ق
أن عائشة رضي اهللا : أخربين القاسم: قال عبد الرمحن بن القاسم: وقال عبد اهللا بن سامل، عن الزبيدي

. ثالثا، وقص احلديث). يف الرفيق األعلى: (شخص بصر النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قال: عنها قالت
 إال نفع اهللا ا، لقد خوف عمر الناس، وإن فيهم لنفاقا، فما كانت من خطبتهما من خطبة: قالت

وما {: مث لقد بصر أبو بكر الناس اهلدى وعرفهم احلق الذي عليهم، وخرجوا به يتلون. فردهم اهللا بذلك
  .} الشاكرين- إىل - حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل 

 ]1184[  
حدثنا أبو يعلى، عن حممد : ا جامع بن أيب راشدحدثن: أخربنا سفيان:  حدثنا حممد بن كثري- 3468

  :ابن احلنفية قال



مث : مث من؟ قال: أبو بكر، قلت: أي الناس خري بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال:  قلت أليب
  .ما أنا إال رجل من املسلمني: مث أنت؟ قال: عمر، وخشيت أن يقول عثمان، قلت

مالك، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي  حدثنا قتيبة بن سعيد، عن -  3469
  :اهللا عنها أا قالت

 خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره، حىت إذا كنا بالبيداء، أو بذات اجليش، 
اء، انقطع عقد يل، فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على م

أال ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول اهللا صلى اهللا : وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر، فقالوا
عليه وسلم وبالناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء؟ فجاء أبو بكر ورسول اهللا صلى اهللا عليه 

سلم والناس، وليسوا حبست رسول اهللا صلى اهللا عليه و: وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال
فعاتبين، وقال ما شاء اهللا أن يقول، وجعل يطعنين بيده يف خاصريت، : على ماء، وليس معهم ماء، قالت

فال مينعين من التحرك إال مكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على فخذي، فنام رسول اهللا صلى اهللا 
ما هي بأول : مم فتيمموا، فقال أسيد بن احلضريعليه وسلم حىت أصبح على غري ماء، فأنزل اهللا آية التي

  .فبعثنا البعري الذي كنت عليه، فوجدنا العقد حتته: عائشة: بركتكم يا آل أيب بكر، فقالت
 ]327[  

مسعت ذكوان حيدث، عن أيب : حدثنا شعبة، عن األعمش قال:  حدثنا آدم بن أيب إياس- 3470
  :سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال

ال تسبوا أصحايب، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما بلغ مد : ( صلى اهللا عليه وسلم قال النيب
  ).أحدهم وال نصيفه

  .تابعه جرير، وعبد اهللا بن داود، وأبو معاوية، وحماضر، عن األعمش
حدثنا سليمان، عن شريك بن : حدثنا حيىي بن حسان:  حدثنا حممد بن مسكني أبو احلسن- 3471
  : سعيد بن املسيب قالأيب منر، عن

أللزمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : أنه توضأ يف بيته مث خرج، فقلت:  أخربين أبو موسى األشعري
خرج ووجه : فجاء املسجد، فسأل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا: وألكونن معه يومي هذا، قال

، فجلست عند الباب، وباا من جريد، ها هنا، فخرجت على إثره، أسأل عنه، حىت دخل بئر أريس
حىت قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه، فإذا هو جالس على بئر أريس 
وتوسط قفها، وكشف عن ساقيه ودالمها يف البئر، فسلمت عليه، مث انصرفت فجلست عند الباب، 

من هذا؟ : م، فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلتألكونن بواب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليو: فقلت



: يا رسول اهللا، هذا أبو بكر يستأذن؟ فقال: على رسلك، مث ذهبت، فقلت: أبو بكر، فقلت: فقال
ادخل، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبشرك : فأقبلت حىت قلت أليب بكر). ائذن له وبشره باجلنة(

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم معه يف القف، ودىل رجليه يف باجلنة، فدخل أبو بكر فجلس عن ميني رسو
البئر كما صنع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، مث رجعت فجلست، وقد تركت أخي 

:  يأت به، فإذا إنسان حيرك الباب، فقلت- يريد أخاه -إن يرد اهللا بفالن خريا : يتوضأ ويلحقين، فقلت
اب، فقلت على رسلك، مث جئت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمر بن اخلط: من هذا؟ فقال

: فجئت فقلت). ائذن له وبشره باجلنة: (هذا عمر ابن اخلطاب يستأذن؟ فقال: فسلمت عليه، فقلت
ادخل، وبشرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلنة، فدخل فجلس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن يرد اهللا بفالن خريا يأت به، : ىل رجليه يف البئر، مث رجعت فجلست، فقلتيف القف عن يساره، ود
عثمان بن عفان، فقلت على رسلك، فجئت إىل : من هذا؟ فقال: فجاء إنسان حيرك الباب، فقلت

  ائذن له وبشره باجلنة،: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته، فقال
، وبشرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلنة، على بلوى ادخل: فجئته فقلت له). على بلوى تصيبه

  تصيبك، فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه
  .فأولتها قبورهم: قال سعيد بن املسيب: قال شريك. من الشق اآلخر

]3490 ،3492 ،5862 ،6684 ،6834[  
الك رضي اهللا عنه أن أنس بن م: حدثنا حيىي، عن سعيد، عن قتادة:  حدثين حممد بن بشار- 3472
  :حدثهم

اثبت أحد، : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صعد أحدا، وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف م، فقال
  ).فإمنا عليك نيب وصديق، وشهيدان

]3483 ،3496[  
أن عبد : حدثنا صخر، عن نافع: حدثنا وهب بن جرير:  حدثين أمحد بن سعيد أبو عبد اهللا- 3473

  :ضي اهللا عنهما قالاهللا بن عمر ر
بينما أنا على بئر أنزع منها، جاءين أبو بكر وعمر، فأخذ أبو : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بكر الدلو، فرتع ذنوبا أو ذنوبني، ويف نزعه ضعف، واهللا يغفر له، مث أخذها ابن اخلطاب من يد أيب 
  ).فري فريه، فرتع حىت ضرب الناس بعطنبكر، فاستحالت يف يده غربا، فلم أر عبقريا من الناس ي

  .حىت رويت اإلبل فأناخت: العطن مربك اإلبل، يقول: قال وهب
 ]3434[  



حدثنا عمر بن سعيد بن أيب احلسني : حدثنا عيسى بن يونس:  حدثين الوليد بن صاحل- 3474
  :املكي، عن ابن أيب ملكية، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

 فدعوا لعمر بن اخلطاب، وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع  إين لواقف يف قوم،
رمحك اهللا، إين كنت ألرجو أن جيعلك اهللا مع صاحبيك، ألين كثريا مما كنت : مرفقه على منكيب يقول

كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت : (أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .فإن كنت ألرجو أن جيعلك اهللا معهما، فالتفت، فإذا هو علي بن أيب طالب). مروأبو بكر وع

]3482[  
حدثنا الوليد، عن األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، عن حممد :  حدثين حممد بن يزيد الكويف- 3475

  :بن إبراهيم، عن عروة بن الزبري قال
رأيت عقبة :  اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال سألت عبد اهللا بن عمرو عن أشد ما صنع املشركون برسول

بن أيب معيط، جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه يف عنقه فخنقه به خنقا 
أتقتلون رجال أن يقول ريب اهللا، وقد جاءكم بالبينات من : شديدا، فجاء أبو بكر حىت دفعه عنه، فقال

  .ربكم
]3643 ،4537[  

  .ب عمر بن اخلطاب، أيب حفص، القرشي، العدوي، رضي اهللا عنهمناق:  باب- 6 

حدثنا حممد بن املنكدر، عن : حدثنا عبد العزيز بن املاجشون:  حدثنا حجاج بن منهال- 3476
  :جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال
 طلحة، ومسعت رأيتين دخلت اجلنة، فإذا أنا بالرميصاء، امرأة أيب: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

لعمر، : ملن هذا؟ فقالوا: هذا بالل، ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: من هذا؟ فقال: خشفة، فقلت
  .بأيب وأمي يا رسول اهللا، أعليك أغار: فقال عمر). فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غريتك

]4928 ،6621[  
أخربين : ين عقيل، عن ابن شهاب قالحدث: أخربنا الليث قال:  حدثنا سعيد بن أيب مرمي- 3477

  :أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال: سعيد بن املسيب
بينا أنا نائم رأيتين يف اجلنة، فإذا امرأة تتوضأ إىل : ( بينا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ قال

: بكى عمر وقالف). لعمر، فذكرت غريته، فوليت مدبرا: ملن هذا القصر، قالوا: جانب قصر، فقلت
  .أعليك أغار يا رسول اهللا



 ]3070[  
: حدثنا ابن املبارك، عن يونس، عن الزهري قال:  حدثين حممد بن الصلت أبو جعفر الكويف- 3478

  :أخربين محزة، عن أبيه
 اللنب حىت أنظر إىل الري جيري -  يعين -بينا أنا نائم، شربت : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).العلم: (يا رسول اهللا، فما أولته؟ قال: فقالوا). ظفري، أو يف أظفاري، مث ناولت عمريف 
 ]82[  

حدثين أبو بكر : حدثنا عبيد اهللا قال: حدثنا حممد بن بشر:  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري- 3479
  :بن سامل، عن سامل، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

أريت يف املنام أين أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فرتع : (ه وسلم قال أن النيب صلى اهللا علي
ذنوبا أو ذنوبني نزعا ضعيفا، واهللا يغفر له، مث جاء عمر بن اخلطاب فاستحالت غربا، فلم أر عبقريا 

  ).يفري فريه، حىت روي الناس وضربوا بعطن
  .كثرية} مبثوثة{. زرايب الطنافس هلا مخل رقيقال: وقال حيىي. العبقري عتاق الزرايب: قال ابن جبري

 ]3434[  
حدثين أيب، عن صاحل، عن ابن : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 3480
  .أن أباه قال: أن حممد بن سعد أخربه: أخربين عبد احلميد: شهاب

، عن أيب شهاب، عن عبد احلميد بن حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صاحل: حدثين عبد العزيز بن عبد اهللا
  :عبد الرمحن بن زيد، عن حممد بن سعد ابن أيب وقاص، عن أبيه قال

 استأذن عمر بن اخلطاب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعنده نسوة من قريش يكلمنه 
أذن له ويستكثرنه، عالية أصوان على صوته، فلما استأذن عمر بن اخلطاب قمن فبادرن احلجاب، ف

: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل عمر ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يضحك، فقال عمر
عجبت من هؤالء الاليت كن عندي، : (أضحك اهللا سنك يا رسول اهللا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

يا : قال عمرفأنت أحق أن يهنب يا رسول اهللا، مث : فقال عمر). فلما مسعن صوتك ابتدرن احلجاب
نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول : عدوات أنفسهن أبنين وال نب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقلن
إيها يا ابن اخلطاب، والذي نفسي : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إال سلك فجا غري فجك

 ]3120[  
  :قال عبد اهللا: حدثنا قيس قال: حدثنا حيىي، عن إمساعيل:  حدثنا حممد بن املثىن- 3481



  . ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر
]3650[  

أنه مسع ابن عباس : حدثنا عمر بن سعيد، عن ابن أيب مليكة: أخربنا عبد اهللا:  حدثنا عبدان-  3482
  :يقول

ن ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعين إال رجل  وضع عمر على سريره، فتكنفه الناس يدعو
ما خلفت أحدا أحب إيل أن ألقى اهللا مبثل : آخذ منكيب، فإذا علي بن أيب طالب، فترحم على عمر وقال

إين كنت كثريا أمسع النيب : عمله منك، وامي اهللا، إن كنت ألظن أن جيعلك اهللا مع صاحبيك، وحسبت
ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو : (صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ).بكر وعمر
 ]3474[  

حدثنا : وقال يل خليفة. حدثنا سعيد بن أيب عروبة: حدثنا يزيد بن زريع:  حدثنا مسدد- 3483
  :ه قالحدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي اهللا عن: حممد بن سواء، وكهمس بن املنهال قاال

:  صعد النيب صلى اهللا عليه وسلم أحدا، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف م، فضربه برجله وقال
  ).اثبت أحد، فما عليك إال نيب، أو صديق، أو شهيدان(
 ]3472[  

أن زيد : حدثين عمر، وهو ابن حممد: حدثين ابن وهب قال:  حدثنا حيىي بن سليمان قال-  3484
  :أبيه قالبن أسلم حدثه، عن 

ما رأيت أحدا قط، بعد رسول اهللا صلى :  فأخربته، فقال- يعين عمر -  سألين ابن عمر عن بعض شأنه 
  .اهللا عليه وسلم من حني قبض، كان أجد وأجود، حىت انتهى، من عمر بن اخلطاب

  :حدثنا محاد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي اهللا عنه:  حدثنا سليمان بن حرب- 3485
). وماذا أعددت هلا: (مىت الساعة؟ قال:  سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الساعة، فقال أن رجال

: قال أنس). أنت مع من أحببت: (ال شيء، إال أين أحب اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، فقال: قال
نا أحب فأ: قال أنس). أنت مع من أحببت: (فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم حبيب إياهم، وإن مل أعمل مبثل 
  .أعماهلم

]5815 ،5819 ،6734[  
حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي :  حدثنا حيىي بن قزعة- 3486



  :اهللا عنه قال
لقد كان فيما كان قبلكم من األمم ناس حمدثون، فإن يك يف : (لم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

  ).أميت أحد فإنه عمر
: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: زاد زكرياء بن أيب زائدة، عن سعد، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة قال

ن من أميت لقد كان فيمن كان قبلكم من بين إسرائيل رجال، يكلمون من غري أن يكونوا أنبياء، فإن يك(
  ).منهم أحد فعمر

 ]3282[  
حدثنا عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن : حدثنا الليث:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف- 3487

  :مسعنا أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول: املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن قاال
نها شاة، فطلبها حىت بينما راع يف غنمه عدا الذئب فأخذ م: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
سبحان : فقال الناس). من هلا يوم السبع، ليس هلا راع غريي: استنقذها، فالتفت إليه الذئب، فقال له
  .وما مث أبو بكر وعمر). فإين أؤمن به وأبو بكر وعمر: (اهللا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ]2199[  
أخربين أبو أمامة بن : ، عن ابن شهاب قالحدثنا الليث، عن عقيل:  حدثنا حيىي بن بكري- 3488

  :سهل بن حنيف، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال
بينا أنا نائم، رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

فما أولته : الواق). فمنها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره
  ).الدين: (يا رسول اهللا؟ قال

 ]23[  
حدثنا أيوب، عن ابن أيب مليكة، عن : حدثنا إمساعيل بن إبراهيم:  حدثنا الصلت بن حممد-  3489

  :املسور بن خمرمة قال
يا أمري املؤمنني، ولئن كان ذاك، لقد صحبت :  ملا طعن عمر جعل يأمل، فقال له ابن عباس، وكأنه جيزعه

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأحسنت صحبته، مث فارقته وهو عنك راض، مث صحبت أبا بكر رسو
فأحسنت صحبته، مث فارقته وهو عنك راض، مث صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم 

أما ما ذكرت من صحبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورضاه، فإمنا ذاك من : وهم عنك راضون، قال
اهللا تعاىل من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أيب بكر ورضاه، فإمنا ذاك من من اهللا جل ذكره من من 

به علي، وأما ما ترى من جزعي، فهو من أجلك وأجل أصحابك، واهللا لو أن يل طالع األرض ذهبا، 



  .الفتديت به من عذاب اهللا عز وجل قبل أن أراه
  .ذا: دخلت على عمر: أيب مليكة، عن ابن عباسحدثنا أيوب، عن ابن : قال محاد بن زيد

حدثنا أبو عثمان : حدثين عثمان بن غياث: حدثنا أبو أسامة قال:  حدثنا يوسف بن موسى-  3490
  :النهدي، عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال

لى  كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حائط من حيطان املدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النيب ص
ففتحت له، فإذا هو أبو بكر، فبشرته مبا قال النيب صلى اهللا عليه ). افتح له وبشره باجلنة: (اهللا عليه وسلم

). افتح له وبشره باجلنة: (وسلم، فحمد اهللا، مث جاء رجل فاستفتح، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
سلم فحمد اهللا، مث استفتح رجل، فقال ففتحت له فإذا هو عمر، فأخربته مبا قال النيب صلى اهللا عليه و

فإذا عثمان، فأخربته مبا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ). افتح له وبشره باجلنة، على بلوى تصيبه: (يل
  .اهللا املستعان: وسلم فحمد اهللا، مث قال

 ]3471[  
 عقيل حدثين أبو: أخربين حيوة قال: حدثين ابن وهب قال:  حدثنا حيىي بن سليمان قال- 3491

  :أنه مسع جده عبد اهللا بن هشام قال: زهرة بن معبد
  . كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو آخذ بيد عمر بن اخلطاب

]5909 ،6257[  

  .مناقب عثمان بن عفان، أيب عمرو، القرشي رضي اهللا عنه:  باب- 7 

  افحفره). من حيفر بئر رومة فله اجلنة: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .فجهزه عثمان). من جهز جيش العسرة فله اجلنة: (عثمان، وقال

 ]2626[  
حدثنا محاد، عن أيوب، عن أيب عثمان، عن أيب موسى رضي اهللا :  حدثنا سليمان بن حرب- 3492

  :عنه
ائذن : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل حائطا وأمرين حبفظ باب احلائط، فجاء رجل يستأذن، فقال

فإذا عمر، مث جاء ). ائذن له وبشره باجلنة: (فإذا أبو بكر، مث جاء آخر يستأذن، فقال).  باجلنةله وبشره
  .فإذا عثمان بن عفان). ائذن له وبشره باجلنة، على بلوى ستصيبه: (آخر يستأذن، فسكت هنيهة مث قال

وسى بنحوه، وزاد وحدثنا عاصم األحول، وعلي بن احلكم، مسعا أبا عثمان حيدث، عن أيب م: قال محاد
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان قاعدا يف مكان فيه ماء، قد انكشف عن ركبتيه، أو : فيه عاصم



  .ركبته، فلما دخل عثمان غطاها
 ]3471[  

أخربين : قال ابن شهاب: حدثين أيب، عن يونس:  حدثين أمحد بن شبيب بن سعيد قال- 3493
أن املسور بن خمرمة وعبد الرمحن بن األسود بن عبد :  أخربهأن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار: عروة

  :يغوث قاال
 ما مينعك أن تكلم عثمان ألخيه الوليد، فقد أكثر الناس فيه، فقصدت لعثمان حني خرج إىل الصالة، 

أعوذ باهللا : أراه قال:  قال معمر-يا أيها املرء منك : إن يل إليك حاجة، وهي نصيحة لك، قال: قلت
إن اهللا : ما نصيحتك؟ فقلت: فانصرفت، فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته، فقال -منك 

سبحانه بعث حممدا صلى اهللا عليه وسلم باحلق، وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب هللا ولرسوله 
 صلى اهللا عليه وسلم، فهاجرت اهلجرتني، وصحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورأيت هديه، وقد

ال، ولكن خلص إيل : أدركت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قلت: قال. أكثر الناس يف شأن الوليد
أما بعد، فإن اهللا بعث حممدا صلى اهللا عليه وسلم باحلق، : من علمه ما خيلص إىل العذراء يف سترها، قال

ت، وصحبت رسول فكنت ممن استجاب هللا ولرسوله، وآمنت مبا بعث به، وهاجرت اهلجرتني كما قل
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبايعته، فواهللا ما عصيته وال غششته حىت توفاه اهللا عز وجل، مث أبو بكر مثله، 

فما هذه األحاديث اليت : بلى، قال: مث عمر مثله، مث استخلفت، أفليس يل من احلق مثل الذي هلم؟ قلت
مث دعا عليا، فأمره أن .  باحلق إن شاء اهللاتبلغين عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد، فسنأخذ فيه

  .جيلده، فجلده مثانني
]3659 ،3712[  

حدثنا عبد العزيز ابن أيب سلمة املاجشون، : حدثنا شاذان:  حدثين حممد بن حامت بن بزيغ- 3494
  :عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

 نعدل بأيب بكر أحدا، مث عمر، مث عثمان، مث نترك أصحاب  كنا يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال
  .تابعه عبد اهللا، عن عبد العزيز. النيب صلى اهللا عليه وسلم ال نفاضل بينهم

 ]3455[  
  :حدثنا عثمان، هو ابن موهب، قال: حدثنا أبو عوانة:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 3495

هؤالء قريش، : من هؤالء القوم؟ فقالوا: سا، فقال جاء رجل من أهل مصر وحج البيت، فرأى قوما جلو
عبد اهللا بن عمر، قال يا ابن عمر، إين سائلك عن شيء فحدثين، هل تعلم : فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: قال

تعلم أنه : قال. نعم: تعلم أنه تغيب عن بدر ومل يشهد؟ قال: فقال. نعم: أن عثمان فر يوم أحد؟ قال



تعال أبني لك، أما فراره : قال ابن عمر. اهللا أكرب: قال. نعم:  يشهدها؟ قالتغيب عن بيعة الرضوان فلم
يوم أحد، فأشهد أن اهللا عفا عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت حتته بنت رسول اهللا صلى اهللا 

إن لك أجر رجل ممن شهد بدر : (عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث ). وسهمه

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إىل مكة، فقال 
هذه (: فضرب ا على يده، فقال). هذه يد عثمان: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده اليمىن

  .اذهب ا اآلن معك: فقال له ابن عمر). لعثمان
 ]2962[  

  :أن أنسا رضي اهللا عنه حدثهم قال: حدثنا حيىي، عن سعيد، عن قتادة:  حدثنا مسدد- 3496
 - اسكن أحد : ( صعد النيب صلى اهللا عليه وسلم أحدا، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف، فقال

  ).ال نيب، وصديق، وشهيدان فليس عليك إ-ضربه برجله : أظنه
 ]3472[  

  .قصة البيعة، واالتفاق على عثمان بن عفان رضي اهللا عنه:  باب- 8 

  :حدثنا أبو عوانة، عن حصني، عن عمرو بن ميمون قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 3497
ن وعثمان  رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قبل أن يصاب بأيام املدينة، وقف على حذيفة بن اليما

محلناها أمرا هي له : كيف فعلتما، أختافان أن تكونا قد محلتما األرض ما ال تطيق؟ قاال: بن حنيف قال
: ال، فقال عمر: قاال: انظر أن تكونا محلتما األرض ما ال تطيق، قال: قال. مطيقة، ما فيها كبري فضل

فما أتت عليه إال رابعة : دي أبدا، قاللئن سلمين اهللا، ألدعن أرامل أهل العراق ال حيتجن إىل رجل بع
إين لقائم ما بيين وبينه إال عبد اهللا بن عباس غداة أصيب، وكان إذ مر بني الصفني : حىت أصيب، قال

استووا، حىت إذا مل ير فيهم خلال تقدم فكرب، ورمبا قرأ سورة يوسف أو النحل أو حنو ذلك يف : قال
 الكلب، حني - أو أكلين -قتلين : هو إال أن كرب فسمعته يقولالركعة األوىل حىت جيتمع الناس، فما 

طعنه، فطار العلج بسكني ذات طرفني، ال مير على أحد ميينا وال مشاال إال طعنه، حىت طعن ثالثة عشر 
رجال، مات منهم سبعة، فلما رأى ذلك رجل من املسلمني طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ 

 عمر يد عبد الرمحن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما حنر نفسه، وتناول
سبحان اهللا سبحان اهللا، : نواحي املسجد فإم ال يدرون، غري أم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون

يا ابن عباس، انظر من قتلين، فجال ساعة مث : فصلى م عبد الرمحن صالة خفيفة، فلما انصرفوا قال



قاتله اهللا، لقد أمرت به معروفا، احلمد هللا الذي : نعم، قال: الصنع؟ قال: غالم املغرية، قال: قالجاء، ف
 وكان -مل جيعل ميتيت بيد رجل يدعي اإلسالم، قد كنت أنت وأبوك حتبان أن تكثر العلوج باملدينة 

 ما تكلموا كذبت، بعد: إن شئت قتلنا؟ قال: إن شئت فعلت، أي:  فقال-العباس أكثرهم رقيقا 
فاحتمل إىل بيته، فانطلقنا معه، وكأن الناس مل تصبهم . بلسانكم، وصلوا قبلتكم، وحجوا حجكم

أخاف عليه، فأيت بنبيذ فشربه، فخرج من جوفه، : ال بأس، وقائل يقول: مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول
الناس، فجعلوا يثنون عليه، مث أيت بلنب فشربه، فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، فدخلنا عليه، وجاء 

أبشر يا أمري املؤمنني ببشرى اهللا لك، من صحبة رسول اهللا صلى اهللا عليه : وجاء رجل شاب فقال
وددت أن ذلك كفاف ال : قال. وسلم، وقدم يف اإلسالم ما قد علمت، مث وليت فعدلت، مث شهادة

ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه : لغالم، قالردوا علي ا: علي وال يل، فلما أدبر إذا إزاره ميس األرض، قال
يا عبد اهللا بن عمر، انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه ستة ومثانني . أنقى لثوبك، وأتقى لربك

إن وىف له مال آل عمر فأده من أمواهلم، وإال فسل يف بين عدي بن كعب، فإن مل : ألفا أو حنوه، قال
انطلق إىل عائشة أم املؤمنني، .  غريهم، فأد عين هذا املالتف أمواهلم فسل يف قريش، وال تعدهم إىل

يستأذن عمر : يقرأ عليك عمر السالم، وال تقل أمري املؤمنني، فإين لست اليوم للمؤمنني أمريا، وقل: فقل
يقرأ : فسلم واستأذن، مث دخل عليها، فوجدها قاعدة تبكي، فقال. بن اخلطاب أن يدفن مع صاحبيه

كنت أريده لنفسي، وألوثرن : فقالت. طاب السالم، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيهعليك عمر ابن اخل
ارفعوين، فأسنده رجل إليه، : هذا عبد اهللا بن عمر قد جاء، قال: به اليوم على نفسي، فلما أقبل، قيل

من احلمد هللا، ما كان من شيء أهم إيل : الذي حتب يا أمري املؤمنني أذنت، قال: ما لديك؟ قال: فقال
يستأذن عمر بن اخلطاب، فإن أذنت يل فادخلوين، وإن : ذلك، فإذا أنا قضيت فامحلوين، مث سلم، فقل

وجاءت أم املؤمنني حفصة والنساء تسري معها، فلما رأيناها قمنا، . ردتين ردوين إىل مقابر املسلمني
اءها من الداخل، فوجلت عليه، فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال، فوجلت داخال هلم، فسمعنا بك

ما أجد أحدا أحق ذا األمر من هؤالء النفر، أو الرهط، : أوص يا أمري املؤمنني استخلف، قال: فقالوا
الذين تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبري وطلحة وسعدا 

 فإن -  كهيئة التعزية له -األمر شيء يشهدكم عبد اهللا بن عمر، وليس له من : وعبد الرمحن، وقال
  .أصابت اإلمرة سعدا فهو ذاك، وإال فليستعن به أيكم ما أمر، فإين مل أعزله عن عجز وال خيانة

أوصي اخلليفة من بعدي، باملهاجرين األولني، أن يعرف هلم حقهم، وحيفظ هلم حرمتهم، وأوصيه : وقال
 من قبلهم، أن يقبل من حمسنهم، وأن يعفى عن مسيئهم، باألنصار خريا، الذين تبوؤوا الدار واإلميان

وأوصيه بأهل األمصار خريا، فإم ردء اإلسالم، وجباة املال، وغيظ العدو، وأن ال يؤخذ منهم إال 



وأوصيه باألعراب خريا، فإم أصل العرب، ومادة اإلسالم، أن يؤخذ من حواشي . فضلهم عن رضاهم
أصيه بذمة اهللا تعاىل، وذمة رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن يوىف هلم أمواهلم، ويرد على فقرائهم، و

  .بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وال يكلفوا إال طاقتهم
: يستأذن عمر بن اخلطاب، قالت: فلما قبض خرجنا به، فانطلقنا منشي، فسلم عبد اهللا بن عمر قال

: ه اجتمع هؤالء الرهط، فقال عبد الرمحنأدخلوه، فأدخل، فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفن
قد جعلت أمري إىل : قد جعلت أمري إىل علي، فقال طلحة: اجعلوا أمركم إىل ثالثة منكم، فقال الزبري

أيكما تربأ من هذا : فقال عبد الرمحن. قد جعلت أمري إىل عبد الرمحن بن عوف: عثمان، وقال سعد
: ، لينظرن أفضلهم يف نفسه؟ فأسكت الشيخان، فقال عبد الرمحناألمر، فنجعله إليه واهللا عليه واإلسالم

لك قرابة من رسول : نعم، فأخذ بيد أحدمها فقال: أفتجعلونه إىل اهللا علي أن ال آلو عن أفضلكم؟ قاال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم والقدم يف اإلسالم ما قد علمت، فاهللا عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت 

ارفع يدك يا عثمان، : ولتطيعن، مث خال باآلخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ امليثاق قالعثمان لتسمعن 
  .فبايعه، فبايع له علي، ووجل أهل الدار فبايعوه

 ]1328[  

  .مناقب علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي، أيب احلسن رضي اهللا عنه:  باب- 9

  ).منكأنت مين وأنا : (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي
 ]4005[  

  .تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عنه راض: وقال عمر
 ]3497[  

  :حدثنا عبد العزيز، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 3498
ات فب: قال). ألعطني الراية غدا رجال يفتح اهللا على يديه: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كلهم 
: يشتكي من عينيه يا رسول اهللا، قال: فقالوا). أين علي بن أيب طالب: (يرجو أن يعطاها، فقال

يكن به وجع، فأعطاه فلما جاء بصق يف عينيه ودعا له، فربأ حىت كأن مل ). فأرسلوا إليه فأتوين به(
انفذ على رسلك حىت ترتل : (يا رسول اهللا، أقاتلهم حىت يكونوا مثلنا؟ فقال: الراية، فقال علي

بساحتهم، مث ادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا فيه، فواهللا ألن يهدي اهللا بك 
  ).رجال واحدا، خري لك من أن يكون لك محر النعم



 ]2783[  
  :حدثنا حامت، عن يزيد بن أيب عبيد، عن سلمة قال:  حدثنا قتيبة- 3499

أنا أختلف عن رسول :  كان علي قد ختلف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خيرب، وكان به رمد، فقال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة اليت فتحها 

 غدا رجال - أو ليأخذن الراية -ألعطني الراية : ( يف صباحها، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماهللا
هذا : فإذا حنن بعلي وما نرجوه، فقالوا). حيب اهللا ورسوله، يفتح اهللا عليه: حيبه اهللا ورسوله، أو قال

  .علي، فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الراية، ففتح اهللا عليه
 ]2812[  

  :حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم، عن أبيه:  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة- 3500
: فيقول: هذا فالن، ألمري املدينة، يدعو عليا عند املنرب، قال:  أن رجال جاء إىل سهل بن سعد فقال

ا كان واهللا واهللا ما مساه إال النيب صلى اهللا عليه وسلم، وم: قال. أبو تراب، فضحك: يقول له: ماذا؟ قال
  له اسم أحب

دخل علي على فاطمة مث : يا أبا عباس، كيف ذلك؟ قال: إليه منه، فاستطعمت احلديث سهال، وقلت
يف املسجد، : قالت). أين ابن عمك: (خرج، فاضطجع يف املسجد، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

، فجعل ميسح التراب عن ظهره، فخرج إليه، فوجد رداءه قد سقط عن ظهره، وخلص التراب إىل ظهره
  .مرتني). اجلس يا أبا تراب: (فيقول
 ]430[  

  :حدثنا حسني، عن زائدة، عن أيب حصني، عن سعد بن عبيدة قال:  حدثنا حممد بن رافع- 3501
نعم، : لعل ذاك يسؤوك؟ قال:  جاء رجل إىل ابن عمر، فسأله عن عثمان، فذكر عن حماسن عمله، قال

هو ذاك يف بيته، أوسط بيوت النيب : بأنفك، مث سأله عن علي فذكر حماسن عمله، قالفأرغم اهللا : قال
  صلى اهللا

  .فأرغم اهللا بأنفك، انطلق فاجهد علي جهدك: أجل، قال: لعل ذاك يسؤوك؟ قال: عليه وسلم، مث قال
: مسعت ابن أيب ليلى قال: حدثنا شعبة، عن احلكم: حدثنا غندر:  حدثين حممد بن بشار- 3502
  :حدثنا علي

 أن فاطمة عليها السالم شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم سيب، فانطلقت 
فلم جتده فوجدت عائشة فأخربا، فلما جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته عائشة مبجيء فاطمة، 

فقعد ). على مكانكما: ( ألقوم، فقالفجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت



أال أعلمكما خريا مما سألتماين، إذا أخذمتا : (بيننا، حىت وجدت برد قدميه على صدري، وقال
مضاجعكما، تكربان أربعا وثالثني، وتسبحان ثالثا وثالثني، وحتمدان ثالثا وثالثني، فهو خري لكما من 

  ).خادم
 ]2945[  

مسعت إبراهيم بن سعد، : حدثنا شعبة، عن سعد قال: دثنا غندرح:  حدثين حممد بن بشار- 3503
  :عن أبيه قال

  ).أما ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون من موسى: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي
]4154[  

أخربنا شعبة، عن أيوب، عن ابن سريين، عن عبيدة، عن علي رضي :  حدثنا علي بن اجلعد- 3504
  :اهللا عنه قال

اقضوا كما كنتم تقضون، فإين أكره االختالف، حىت يكون للناس مجاعة، أو أموت كما مات  
  .أصحايب

  .أن عامة ما يروى عن علي الكذب: فكان ابن سريين يرى

  .مناقب جعفر بن أيب طالب اهلامشي رضي اهللا عنه:  باب- 10 

  ).أشبهت خلقي وخلقي: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]4005[  

حدثنا حممد بن إبراهيم بن دينار، أبو عبد اهللا اجلهين، عن ابن أيب :  حدثنا أمحد بن أيب بكر- 3505
  :ذئب، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

أكثر أبو هريرة، وإين كنت ألزم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشبع بطين، :  أن الناس كانوا يقولون
ألبس احلبري، وال خيدمين فالن وال فالنة، وكنت ألصق بطين باحلصباء من حني ال آكل اخلمري وال 

اجلوع، وإن كنت ألستقرئ الرجل اآلية، هي معي، كي ينقلب يب فيطعمين، وكان أخري الناس 
للمسكني جعفر بن أيب طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان يف بيته، حىت إن كان ليخرج إلينا العكة 

  .يء، فنشقها فنعلق ما فيهااليت ليس فيها ش
]5116[  

  :أخربنا إمساعيل ابن أيب خالد، عن الشعيب: حدثنا يزيد بن هارون:  حدثين عمرو بن علي- 3506
  .السالم عليك يا ابن ذي اجلناحني: كان إذا سلم على ابن جعفر قال:  أن ابن عمر رضي اهللا عنهما



]4016[  

  . اهللا عنهذكر العباس بن عبد املطلب رضي:  باب- 11 

حدثين أيب عبد اهللا بن املثىن، : حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري:  حدثنا احلسن بن حممد- 3507
  :عن مثامة بن عبد اهللا بن أنس، عن أنس رضي اهللا عنه

اللهم إنا كنا نتوسل : كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب، فقال:  أن عمر بن اخلطاب
  .فيسقون:  اهللا عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قالإليك بنبينا صلى

 ]964[  

مناقب قرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومنقبة فاطمة عليها السالم :  باب- 12 

  .بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]3426[  

  :حدثين عروة ابن الزبري، عن عائشة: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 3508
تسأله مرياثها من النيب صلى اهللا عليه وسلم، مما أفاء اهللا :  أن فاطمة عليها السالم أرسلت إىل أيب بكر

املدينة وفدك، وما بقي على رسوله صلى اهللا عليه وسلم، تطلب صدقة النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت ب
ال نورث، ما تركنا فهو : (إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: من مخس خيرب، فقال أبو بكر

وإين واهللا ال ).  ليس هلم أن يزيدوا على املأكل- يعين مال اهللا -صدقة، إمنا يأكل آل حممد من هذا املال 
   كانت عليها يف عهد النيب صلىأغري شيئا من صدقات النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت

إنا قد : اهللا عليه وسلم، وألعملن فيها مبا عمل فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتشهد علي مث قال
: عرفنا يا أبكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحقهم، فتكلم أبو بكر فقال

  .لى اهللا عليه وسلم أحب إيل أن أصل من قرابيتوالذي نفسي بيده، لقرابة رسول اهللا ص
 ]2926[  

مسعت أيب : حدثنا شعبة، عن واقد قال: حدثنا خالد:  أخربين عبد اهللا بن عبد الوهاب-  3509
  :حيدث عن ابن عمر، عن أيب بكر رضي اهللا عنهم قال

  . ارقبوا حممدا صلى اهللا عليه وسلم يف أهل بيته
]3541[  



حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن أيب مليكة، عن املسور بن : ليد حدثنا أبو الو- 3510
  :خمرمة

  ).فاطمة بضعة مين، فمن أغضبها أغضبين: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 ]884[  

حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا :  حدثنا حيىي بن قزعة-  3511
  :عنها قالت

 دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم فاطمة ابنته يف شكواه الذي قبض فيها، فسارها بشيء فبكت، مث دعاها 
أنه : سارين النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربين: فسألتها عن ذلك، فقالت: فسارها فضحكت، قالت

  . فضحكتأين أول أهل بيته أتبعه،: يقبض يف وجعه الذي تويف فيه، فبكيت، مث سارين فأخربين
 ]3426[  

  .مناقب الزبري بن العوام رضي اهللا عنه:  باب- 13 

  .هو حواري النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال ابن عباس
  .ومسي احلواريون لبياض ثيام] 4388[ 

: حدثنا عل بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال:  حدثنا خالد بن خملد- 3512/3513
  :أخربين مروان بن احلكم قال

 أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف، حىت حبسه عن احلج، وأوصى، فدخل عليه رجل 
 - ومن؟ فسكت، فدخل عليه رجل آخر : نعم، قال: وقالوه؟ قال: استخلف، قال: من قريش قال
: ومن هو؟ فسكت، قال: نعم، قال: وقالوا؟ فقال: استخلف، فقال عثمان:  فقال- أحسبه احلارث 

أما والذي نفسي بيده، إنه خلريهم ما علمت، وإن كان ألحبهم إىل : نعم، قال: لوا الزبري، قالفلعلهم قا
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  :مسعت مروان: أخربين أيب: حدثنا أبو أسامة، عن هشام:  حدثين عبيد بن إمساعيل-) 3513 (
أما واهللا إنكم : نعم، الزبري، قال: لوقيل ذاك؟ قا: استخلف، قال:  كنت عند عثمان، أتاه رجل فقال

  .لتعلمون أنه خريكم، ثالثا
حدثنا عبد العزيز، هو ابن أيب سلمة، عن حممد بن املنكدر، عن :  حدثنا مالك بن إمساعيل-  3514

  :جابر رضي اهللا عنه قال
  ).إن لكل نيب حواريا، وإن حواري الزبري بن العوام: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم



 ]2691[  
  :أخربنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اهللا بن الزبري قال:  حدثنا أمحد بن حممد- 3515

 كنت يوم األحزاب جعلت أنا وعمر بن أيب سلمة يف النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبري على فرسه خيتلف 
:  رأيتين يا بين؟ قلتأو هل: يا أبت رأيتك ختتلف؟ قال: إىل بين قريظة مرتني أو ثالثا، فلما رجعت قلت

فانطلقت، ). من يأت بين قريظة فيأتيين خبربهم: (كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: نعم، قال
  ).فداك أيب وأمي: (فلما رجعت مجع يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبويه فقال

  :أبيهأخربنا هشام بن عروة، عن : حدثنا ابن املبارك:  حدثنا علي بن حفص- 3516
أال تشد فنشد معك، فحمل عليهم، :  أن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوا للزبري يوم الريموك

فكنت أدخل أصابعي يف تلك : فضربوه ضربتني على عاتقه، بينهما ضربة ضرا يوم بدر، قال عروة
  .الضربات ألعب وأنا صغري

]3755 ،3756[  

  . رضي اهللا عنهذكر مناقب طلحة بن عبيد اهللا:  باب- 14 

  .تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو عنه راض: وقال عمر
 ]3497[  

  :حدثنا معتمر، عن أبيه، عن أيب عثمان قال:  حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي- 3517
 مل يبق مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف بعض تلك األيام اليت قاتل فيهن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .عن حديثهما. غري طلحة وسعدوسلم، 
]3834[  

  :حدثنا ابن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم قال: حدثنا خالد:  حدثنا مسدد- 3518
  . رأيت يد طلحة اليت وقى ا النيب صلى اهللا عليه وسلم قد شلت

]3836[  

  مناقب سعد بن أيب وقاص، الزهري، وبنو زهرة أخوال:  باب- 15 

  .لم، وهو سعد بن مالك رضي اهللا عنهالنيب صلى اهللا عليه وس
مسعت سعيد بن املسيب : مسعت حيىي قال: حدثنا عبد الوهاب قال:  حدثين حممد بن املثىن- 3519

  :قال
  .مجع يل النيب صلى اهللا عليه وسلم أبويه يوم أحد:  مسعت سعدا يقول



]3829 - 3831[  
 عن عامر ابن سعد، عن أبيه حدثنا هاشم بن هاشم،:  حدثنا مكي بن إبراهيم- 3520/3521

  :قال
  . لقد رأيتين وأنا ثلث اإلسالم

حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أيب : أخربنا ابن زائدة:  حدثين إبراهيم بن موسى-) 3521 (
  :مسعت سعيد بن املسيب يقول: وقاص قال

مكثت سبعة أيام، ما أسلم أحد إال يف اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد :  مسعت سعد بن أيب وقاص يقول
  .حدثنا هاشم: تابعه أبوأسامة. وإين لثلث اإلسالم

]3645[  
  :حدثنا خالد بن عبد اهللا، عن إمساعيل، عن قيس قال:  حدثنا عمرو بن عون- 3522

إين ألول العرب رمى بسهم يف سبيل اهللا، وكنا نغزو مع النيب صلى :  مسعت سعدا رضي اهللا عنه يقول
ا طعام إال ورق الشجر، حىت إن أحدنا ليضع كما يضع البعري أو الشاة، ما له اهللا عليه وسلم وما لن

وكانوا وشوا يب إىل عمر، . خلط، مث أصبحت بنو أسد تعزرين على اإلسالم؟ لقد خبت إذا وضل عملي
  .ال حيسن يصلي: قالوا
  ]722: ، وانظر6088، 5096[

 أبو العاص ابن الربيع رضي ذكر أصهار النيب صلى اهللا عليه وسلم، منهم:  باب- 16 

  .اهللا عنه

أن املسور بن : حدثين علي ابن حسني: أخربنا شعيب، عن الزهري قال:  حدثنا أبو اليمان- 3523
  :خمرمة قال

:  إن عليا خطب بنت أيب جهل، فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت
فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه .  ناكح بنت أيب جهليزعم قومك أنك ال تغضب لبناتك، وهذا علي

أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثين وصدقين، وإن فاطمة : (وسلم، فسمعته حني تشهد يقول
بضعة مين، وإين اكره أن يسوءها، واهللا ال جتتمع بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبنت عدو اهللا 

  .خلطبةفترك علي ا). عند رجل واحد
مسعت النيب صلى اهللا : وزاد حممد بن عمرو بن حلحلة، عن ابن شهاب، عن علي بن احلسني، عن مسور

حدثين : (عليه وسلم وذكر صهرا له من بين عبد مشس، فأثىن عليه يف مصاهرته إياه فأحسن، قال



  ).فصدقين، ووعدين فوىف يل
 ]884[  

  .ى اهللا عليه وسلممناقب زيد بن حارثة، موىل النيب صل:  باب- 17 

  ).أنت أخونا وموالنا: (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال الرباء
 ]2552[  

حدثين عبد اهللا بن دينار، عن عبد اهللا بن عمر : حدثنا سليمان قال:  حدثنا خالد بن خملد- 3524
  :رضي اهللا عنهما قال

د، فطعن بعض الناس يف إمارته، فقال  بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم بعثا، وأمر عليهم أسامة بن زي
إن تطعنوا يف إمارته، فقد كنتم تطعنون يف إمارة أبيه من قبل، وامي اهللا إن : (النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).كان خلليقا لإلمارة، وإن وكان ملن أحب الناس إيل، وإن هذا ملن أحب الناس إيل بعده
]4004 ،4198 ،4199 ،6252 ،6764[  

حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا : ا حيىي بن قزعة حدثن- 3525
  :عنها قالت

 دخل علي قائف، والنيب صلى اهللا عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، 
رب به فسر بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم وأعجبه، فأخ: إن هذه األقدام بعضها من بعض، قال: فقال
  .عائشة
 ]3362[  

  .ذكر أسامة بن زيد، رضي اهللا عنه:  باب- 18 

  :حدثنا ليث، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها:  حدثنا قتيبة بن سعيد- 3526
من جيترئ عليه إال أسامة بن زيد، حب رسول اهللا صلى :  أن قريشا أمههم شأن املرأة املخزومية، فقالوا

  .اهللا عليه وسلم
ذهبت أسأل الزهري عن حديث املرأة املخزومية، فصاح يب، قلت : حدثنا سفيان قال: يوحدثنا عل
وجدته يف كتاب كان كتبه أيوب بن موسى، عن الزهري، عن : فلم حتتمله عن أحد؟ قال: لسفيان

  :عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها
 عليه وسلم؟ فلم جيترئ أحد من يكلم فيها رسول اهللا صلى اهللا:  أن امرأة من بين خمزوم سرقت، فقالوا
إن بين إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق : (أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد، فقال



  ).فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها
 ]2505[  

د اهللا أخربنا عب: حدثنا املاجشون: حدثنا أبو عباد، حيىي بن عباد:  حدثين احلسن بن حممد- 3527
  :بن دينار قال

انظر من هذا؟ :  نظر ابن عمر يوما، وهو يف املسجد، إىل رجل يسحب ثيابه يف ناحية من املسجد، فقال
فطأطأ ابن : أما تعرف هذا يا أبا عبد الرمحن؟ هذا حممد بن أسامة، قال: ليت هذا عندي، قال له إنسان

  .ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألحبهلو رآه رسو: عمر رأسه، ونقر بيديه يف األرض، مث قال
حدثنا أبو عثمان، عن أسامة بن : مسعت أيب: حدثنا معتمر قال:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 3528

  :زيد رضي اهللا عنهما
  ).اللهم أحبهما، فإين أحبهما: (أنه كان يأخذه واحلسن، فيقول:  حدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

]3537 ،5657[  
  :أخربين موىل ألسامة بن زيد: أخربنا معمر، عن الزهري: نعيم، عن ابن املبارك وقال - 3529

 أن احلجاج بن أمين بن أم أمين، وكان أمين بن أم أمين أخا أسامة بن زيد ألمه، وهو رجل من األنصار، 
  .أعد: فرآه ابن عمر مل يتم ركوعه وال سجوده، فقال

حدثنا عبد الرمحن بن منر، : حدثنا الوليد بن مسلم: لرمحنوحدثين سليمان بن عبد ا: قال أبو عبد اهللا
أنه بينما هو مع عبد اهللا بن عمر، إذ دخل احلجاج بن : حدثين حرملة موىل أسامة بن زيد: عن الزهري

من هذا؟ قلت : أعد، فلما وىل، قال يل ابن عمر: أمين بن أم أمين فلم يتم ركوعه وال سجوده، فقال
فذكر . لو رأى هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألحبه:  أمين، فقال ابن عمراحلجاج بن أمين بن أم
  .حبه وما ولدته أم أمين

  .وكانت حاضنة النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال وحدثين بعض أصحايب، عن سليمان

  .مناقب عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما:  باب- 19 

حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سامل، : ر حدثنا إسحاق بن نص- 3530/3531
  :عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

 كان الرجل يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
نام يف فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكنت غالما شابا عزبا، وكنت أ

كأن ملكني أخذاين فذهبا يب إىل النار، : املسجد على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، فرأيت يف املنام



أعوذ : فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا هلا قرنان كقرين البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول
لن تراع، فقصصتها على حفصة، : يلباهللا من النار، أعوذ باهللا من النار، فلقيهما ملك آخر، فقال 

قال ). نعم الرجل عبد اهللا، لو كان يصلي بالليل: (فقصتها حفصة على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .فكان عبد اهللا ال ينام من الليل إال قليال: سامل
حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سامل، عن ابن :  حدثنا حيىي بن سليمان-) 3531(
  :مر، عن أخته حفصةع

  ).إن عبد اهللا رجل صاحل: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا
 ]429.[  

  .مناقب عمار وحذيفة رضي اهللا عنهما:  باب- 20 

حدثنا إسرائيل، عن املغرية، عن إبراهيم، عن علقمة :  حدثنا مالك بن إمساعيل- 3532/3533
  :قال

للهم يسر يل جليسا صاحلا، فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا ا:  قدمت الشأم فصليت ركعتني، مث قلت
إين دعوت اهللا أن ييسر يل : أبو الدرداء، فقلت: من هذا؟ قالوا: شيخ قد جاء حىت جلس إىل جنيب، قلت

أو ليس عندكم ابن أم عبد، : من أهل الكوفة، قال: ممن أنت؟ قلت: جليسا صاحلا، فيسرك يل، قال
 يعين على لسان نبيه صلى اهللا -املطهرة، وفيكم الذي أجاره اهللا من الشيطان صاحب النعلني والوساد و

:  أو ليس فيكم صاحب سر النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي ال يعلمه أحد غريه، مث قال- عليه وسلم 
والذكر . والنهار إذا جتلى. والليل إذا يغشى{: فقرأت عليه. }والليل إذا يغشى{: كيف يقرأ عبد اهللا

  .واهللا لقد أقرأنيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من فيه إىل يف: قال. }ألنثىوا
  :حدثنا شعبة، عن مغرية، عن إبراهيم قال:  حدثنا سليمان بن حرب-) 3533 (

اللهم يسر يل جليسا صاحلا، فجلس إىل أيب الدرداء، :  ذهب علقمة إىل الشأم، فلما دخل املسجد قال
أليس فيكم، أو منكم، صاحب السر الذي ال : من أهل الكوفة، قال: ن أنت؟ قالمم: فقال أبو الدرداء

أليس فيكم، أو منكم، الذي أجاره اهللا على لسان نبيه : بلى، قال: قلت: يعلمه غريه، يعين حذيفة، قال
أليس فيكم، أو منكم، صاحب : بلى، قال: صلى اهللا عليه وسلم، يعين من الشيطان، يعين عمارا، قلت

. }والنهار إذا جتلى. والليل إذا يغشى{: كيف كان عبد اهللا يقرأ: بلى، قال: واك، أو السرار؟ قالالس
ما زال يب هؤالء حىت كادوا يسترتلونين عن شيء مسعته من رسول اهللا : قال. }والذكر واألنثى{: قلت

  .صلى اهللا عليه وسلم



 ]3113[  

  .نهمناقب أيب عبيدة بن اجلراح رضي اهللا ع:  باب- 21

حدثين أنس بن : حدثنا خالد، عن أيب قالبة قال: حدثنا عبد األعلى:  حدثنا عمرو بن علي-  3534
  :مالك

إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا، أيتها األمة، أبو عبيدة بن : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).اجلراح
]4121 ،6828[  

عن أيب إسحاق، عن صلة، عن حذيفة رضي اهللا عنه حدثنا شعبة، :  حدثنا مسلم بن إبراهيم- 3535
  :قال

فأشرف ).  عليكم أمينا، حق أمني- يعين - ألبعثن : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ألهل جنران
  .أصحابه، فبعث أبا عبيدة رضي اهللا عنه

]4119 ،4120 ،6827[  

  .مناقب احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما:  باب- 22 

  .عانق النيب صلى اهللا عليه وسلم احلسن: ، عن أيب هريرةقال نافع بن جبري
 ]2016[  

  :مسع أبا بكرة: حدثنا أبو موسى، عن احلسن: حدثنا ابن عيينة:  حدثنا صدقة- 3536
:  مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم على املنرب، واحلسن إىل جنبه، ينظر إىل الناس مرة وإليه مرة، ويقول

   أن يصلح بهابين هذا سيد، ولعل اهللا(
  ).بني فئتني من املسلمني

 ]2557[  
حدثنا أبو عثمان، عن أسامة بن زيد : مسعت أيب قال: حدثنا املعتمر قال:  حدثنا مسدد- 3537

  رضي اهللا عنهما،
أو كما ). اللهم إين أحبهما، فأحبهما: (أنه كان يأخذه واحلسن ويقول:  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .قال
 ]3528[  

حدثنا جرير، عن حممد، : حدثين حسني بن حممد:  حدثين حممد بن احلسني بن إبراهيم قال- 3538



  :عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه
 أيت عبيد اهللا بن زياد برأس احلسني بن علي عليه السالم، فجعل يف طست، فجعل ينكث، وقال يف 

  .وسلم، وكان خمصوبا بالومسةكان أشبههم برسول اهللا صلى اهللا عليه : حسنه شيئا، فقال أنس
مسعت الرباء رضي اهللا عنه : أخربين عدي قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا حجاج بن املنهال- 3539

  :قال
  ).اللهم إين أحبه فأحبه: ( رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، واحلسن بن علي على عاتقه، يقول

ر بن سعيد بن أيب حسني، عن ابن أيب مليكة، أخربين عم: أخربنا عبد اهللا قال:  حدثنا عبدان- 3540
  :عن عقبة بن احلارث قال

وعلي . بأيب شبيه بالنيب، ليس شبيه بعلي:  رأيت أبا بكر رضي اهللا عنه ومحل احلسن وهو يقول
  .يضحك
 ]3349[  

أخربنا حممد بن جعفر، عن شعبة، عن واقد بن حممد، :  حدثنا حيىي بن معني وصدقة قاال- 3541
  :قال أبو بكر: ، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قالعن أبيه

  . ارقبوا حممدا صلى اهللا عليه وسلم يف أهل بيته
 ]3509[  

. أخربنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن أنس:  حدثين إبراهيم بن موسى- 3542
  :أخربين أنس قال: أخربنا معمر، عن الزهري: وقال عبد الرزاق

  .نيب صلى اهللا عليه وسلم من احلسن بن علي مل يكن أحد أشبه بال
مسعت ابن أيب : حدثنا شعبة، عن حممد بن أيب يعقوب: حدثنا غندر:  حدثين حممد بن بشار-  3543

  :مسعت عبد اهللا بن عمر: نعم
أهل العراق يسألون عن الذباب، وقد :  يقتل الذباب؟ فقال-أحسبه :  قال شعبة-  وسأله عن احملرم 

   رسول اهللا صلى اهللا عليهقتلوا ابن ابنة
  ).مها رحيانتاي من الدنيا: (وسلم، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

]5648[  

  .مناقب بالل بن رباح، موىل أيب بكر، رضي اهللا عنهما:  باب- 23 

  ]1098). [ مسعت دف نعليك بني يدي يف اجلنة: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم



أخربنا جابر بن عبد : ا عبد العزيز بن أيب سلمة، عن حممد بن املنكدرحدثن:  حدثنا أبو نعيم-  3544
  :اهللا رضي اهللا عنهما قال

  .يعين بالال. أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا:  كان عمر يقول
  :حدثنا إمساعيل، عن قيس:  حدثنا ابن منري، عن حممد بن عبيد- 3545

سك فأمسكين، وإن كنت إمنا أشتريتين هللا، فدعين إن كنت إمنا اشتريتين لنف:  أن بالال قال أليب بكر
  .وعملي هللا

  .ذكر ابن عباس رضي اهللا عنهما:  باب- 24 

  :حدثنا عبد الوارث، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:  حدثنا مسدد- 3546
  ).اللهم علمه احلكمة: ( ضمين النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل صدره وقال

  ).علمه الكتاب: (وقال: ا عبد الوارثحدثن: حدثنا أبو معمر
  .مثله: حدثنا وهيب، عن خالد: حدثنا موسى
  .اإلصابة يف غري النبوة: واحلكمة

 ]75[  
  . مناقب خالد بن الوليد رضي اهللا عنه-  25 

حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن محيد ابن هالل، عن أنس رضي :  حدثنا أمحد بن واقد- 3547
  :اهللا عنه
أخذ : ( صلى اهللا عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خربهم، فقال أن النيب

حىت أخذها : (وعيناه تذرفان). الراية زيد فأصيب، مث أخذها جعفر فأصيب، مث أخذ بن رواحة فأصيب
  ).سيف من سيوف اهللا، حىت فتح اهللا عليهم

 ]1189[  

  .فة رضي اهللا عنهمناقب سامل، موىل أيب حذي:  باب- 26 

  :حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم، عن مسروق قال:  حدثنا سليمان بن حرب- 3548
ذاك رجل ال أزال أحبه، بعد ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا :  ذكر عبد اهللا عند عبد اهللا بن عمرو فقال

 وسامل موىل أيب -  فبدأ به - من عبد اهللا بن مسعود: استقرئوا القرآن من أربعة: (عليه وسلم يقول
  .ال أدري بدأ بأيب أو مبعاذ: قال). حذيفة، وأيب ابن كعب، ومعاذ بن جبل

  ]3549: ، وانظر4713، 3597، 3595[



  .مناقب عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه:  باب- 27 

وقا مسعت مسر: مسعت أبا وائل قال: حدثنا شعبة، عن سليمان قال:  حدثنا حفص بن عمر- 3549
  :قال عبد اهللا بن عمرو: قال

إن من أحبكم إيل أحسنكم : ( إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن فاحشا وال متفحشا، وقال
  ).أخالقا
من عبد اهللا بن مسعود، وسامل موىل أيب حذيفة، وأيب بن كعب، : استقرئوا القرآن من أربعة: (وقال

  ).ومعاذ بن جبل
 ]3366 ،3548[  

  :ثنا موسى، عن أيب عوانة، عن مغرية، عن إبراهيم، عن علقمة حد- 3550
: اللهم يسر يل جليسا صاحلا، فرأيت شيخا مقبال، فلما دنا قلت:  دخلت الشأم فصليت ركعتني، فقلت

أفلم يكن فيكم صاحب : من أهل الكوفة، قال: من أين أنت؟ قلت: أرجو أن يكون استجاب، قال
 مل يكن فيكم الذي أجري من الشيطان، أو مل يكن فيكم صاحب السر الذي النعلني والوساد واملطهرة، أو

والنهار إذا . والليل إذا يغشى{: فقرأت. }والليل إذا يغشى{: ال يعلمه غريه، كيف قرأ ابن أم عبد
قال أقرأنيها النيب صلى اهللا عليه وسلم، فاه إىل يف، فما زال هؤالء حىت كادوا . }والذكر واألنثى. جتلى
  .دونينير
 ]3113[  

  :حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن يزيد قال:  حدثنا سليمان بن حرب- 3551
ما :  سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت واهلدي من النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت نأخذ عنه، فقال

  .أعرف أحدا أقرب مستا وهديا ودال بالنيب صلى اهللا عليه وسلم من ابن أم عبد
]5746[  

حدثين أيب، عن أيب : حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أيب إسحاق قال:  حدثين حممد بن العالء-  3552
  :مسعت أبا موسى األشعري رضي اهللا عنه يقول: حدثين األسود بن يزيد قال: إسحاق قال

ت النيب  قدمت أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حينا، ما نرى إال أن عبد اهللا بن مسعود رجل من أهل بي
  .صلى اهللا عليه وسلم، ملا نرى من دخوله ودخول أمه على النيب صلى اهللا عليه وسلم

]4123[  



  .ذكر معاوية رضي اهللا عنه:  باب- 28 

حدثنا املعاىف، عن عثمان بن األسود، عن ابن أيب مليكة :  حدثنا احلسن بن بشر- 3553/3554
  :قال

دعه فإنه صحب : ىل البن عباس، فأتى ابن عباس، فقال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، وعنده مو
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  :قيل البن عباس: حدثين ابن أيب مليكة: حدثنا نافع بن عمر:  حدثنا ابن أيب مرمي-) 3554 (
  .أصاب، إنه فقيه:  هل لك يف أمري املؤمنني معاوية، فإنه ما أوتر إال بواحدة؟ قال

  :حدثنا شعبة، عن أيب التياح قال: حدثنا حممد بن جعفر: رو بن عباس حدثين عم- 3555
إنكم لتصلون صالة، لقد صحبنا النيب صلى اهللا :  مسعت محران بن أبان، عن معاوية رضي اهللا عنه قال

  .الركعتني بعد العصر: يعين. عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد ى عنهما
 ]562[  

  .عليها السالممناقب فاطمة :  باب- 29 

  ).فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]3426[  

حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن أيب مليكة، عن املسور بن :  حدثنا أبو الوليد- 3556
  :خمرمة رضي اهللا عنهما

  ).ضبها أغضبينفاطمة بضعة مين، فمن أغ: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 ]884[  

  .فضل عائشة رضي اهللا عنها:  باب- 30 

إن عائشة : قال أبو سلمة: عن يونس، عن ابن شهاب/ حدثنا الليث:  حدثنا حيىي بن بكري- 3557
  :رضي اهللا عنها قالت

وعليه السالم : فقلت). يا عائش، هذا جربيل يقرئك السالم: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما
  .تريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ورمحة اهللا وبركاته، ترى ما ال أرى

 ]3045[  
أخربنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن مرة، عن : وحدثنا عمرو. حدثنا شعبة قال:  حدثنا آدم- 3558



  :أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال
مرمي بنت : ومل يكمل من النساء إالكمل من الرجال كثري، : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام
 ]3230[  

أنه : حدثين حممد بن جعفر، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن:  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال- 3559
  :مسع أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول

فضل عائشة على النساء، كفضل الثريد على سائر : ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول مسعت رسول
  ).الطعام
]5103 ،5112[  

حدثنا ابن عون، عن القاسم بن : حدثنا عبد الوهاب بن عبد ايد:  حدثين حممد بن بشار- 3560
  :حممد

ط صدق، على رسول اهللا يا أم املؤمنني، تقدمني على فر:  أن عائشة اشتكت، فجاء ابن عباس فقال
  .صلى اهللا عليه وسلم، وعلى أيب بكر

]4476[  
  :مسعت أبا وائل قال: حدثنا شعبة، عن احلكم: حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- 3561

إين ألعلم أا زوجته يف الدنيا :  ملا بعث علي عمارا واحلسن إىل الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار فقال
  .بتالكم لتتبعوه أو إياهاواآلخرة، ولكن اهللا ا

]6687 - 6690[  
  :حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها:  حدثنا عبيد بن إمساعيل- 3562

 أا استعارت من أمساء قالدة فهلكت، فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناسا من أصحابه يف 
 فلما أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فرتلت طلبها، فأدركتهم الصالة فصلوا بغري وضوء،

جزاك اهللا خريا، فواهللا ما نزل بك أمر قط، إال جعل اهللا لك منه : آية التيمم، فقال أسيد بن حضري
  .خمرجا، وجعل للمسلمني فيه بركة

 ]327[  
  :حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه:  حدثين عبيد بن إمساعيل- 3563
أين أنا غدا، أين : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا كان يف مرضه، جعل يدور يف نسائه، ويقول أن 
  .فلما كان يومي سكن: قالت عائشة. حرصا على بيت عائشة). أنا غدا



 ]850[  
  :حدثنا هشام، عن أبيه قال: حدثنا محاد:  حدثنا عبد اله بن عبد الوهاب- 3564

يا أم : فاجتمع صواحيب إىل أم سلمة، فقلن: م يوم عائشة، قالت عائشة كان الناس يتحرون داياه
سلمة، واهللا إن الناس يتحرون داياهم يوم عائشة، وإنا نريد اخلري كما تريده عائشة، فمري رسول اهللا 

فذكرت ذلك أم : أن يهدوا إليه حيثما كان، أو حيثما دار، قالت: صلى اهللا عليه وسلم أن يأمر الناس
فأعرض عين، فلما عاد إيل ذكرت له ذلك فأعرض عين، فلما :  للنيب صلى اهللا عليه وسلم، قالتسلمة

يا أم سلمة ال تؤذيين يف عائشة، فإنه واهللا ما نزل علي الوحي وأنا يف : (كان يف الثالثة ذكرت له فقال
  ).حلاف امرأة منكن غريها

 ]2435[  

  .مناقب األنصار:  باب- 31 

} لدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتواوالذين تبوؤوا ا{
  /.9: احلشر/

قلت : حدثنا غيالن ابن جرير قال: حدثنا مهدي بن ميمون:  حدثنا موسى بن إمساعيل- 3565
  :ألنس

  .بل مسانا اهللا:  أرأيت اسم األنصار، كنتم تسمون به، أم مساكم اهللا؟ قال
:  على أنس، فيحدثنا مناقب األنصار ومشاهدهم، ويقبل علي، أو على رجل من األزد، فيقولكنا ندخل

  .فعل قومك يوم كذا وكذا، كذا وكذا
]3631[  

حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها :  حدثين عبيد بن إمساعيل-  3566
  :قالت

هللا عليه وسلم، فقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد  كان يوم بعاث يوما قدمه اهللا لرسوله صلى ا
  .افترق ملؤهم، وقتلت سروام وجرحوا، فقدمه اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم يف دخوهلم يف اإلسالم

]3633 ،3715[  
  :مسعت أنسا رضي اهللا عنه يقول: حدثنا شعبة، عن أيب التياح قال:  حدثنا أبو الوليد- 3567

واهللا إن هذا هلو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش، : ار يوم فتح مكة، وأعطى قريشا قالت األنص
ما الذي بلغين : (فقال: وغنائمنا ترد عليهم، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فدعا األنصار، قال



الغنائم إىل أو ال ترضون أن يرجع الناس ب: (هو الذي بلغك، قال: وكانوا ال يكذبون، فقالوا). عنكم
بيوم، وترجعون برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بيوتكم؟ لو سلكت األنصار واديا، أو شعبا، 

  ).لسلكت وادي األنصار أو شعبهم
 ]2977[  

  ).لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار: (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 32 

  .عليه وسلمقال عبد اهللا بن زيد، عن النيب صلى اهللا 
 ]4095[  

حدثنا شعبة، عن حممد بن زياد، عن أيب هريرة رضي : حدثنا غندر:  حدثين حممد بن بشار- 3568
  اهللا عنه،

لو أن األنصار سلكوا واديا، : (قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم:  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو
ما ظلم، : فقال أبو هريرة). لكنت امرأ من األنصارأو شعبا، لسلكت يف وادي األنصار، ولوال اهلجرة 

  .بأيب وأمي، آلووه ونصروه، أو كلمة أخرى
]6817[  

  .إخاء النيب صلى اهللا عليه وسلم بني املهاجرين واألنصار:  باب- 33 

  :حدثين إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده قال:  حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا قال- 3569
ة آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني عبد الرمحن ابن عوف وسعد بن الربيع، قال  ملا قدموا املدين
إين أكثر األنصار ماال، فأقسم مايل نصفني، ويل امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها يل : لعبد الرمحن

ه على بارك اهللا لك يف أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلو: قال. أطلقها، فإذا انقضت عدا فتزوجتها
سوق بين قينقاع، فلما انقلب إال ومعه فضل من أقط ومسن، مث تابع الغدو، مث جاء يوما وبه أثر صفرة، 

نواة من ذهب، : قال). كم سقت إليها: (تزوجت، قال: قال). مهيم: (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .شك إبراهيم. أو وزن نواة من ذهب

 ]1943[  
  :إمساعيل بن جعفر، عن محيد، عن أنس رضي اهللا عنه أنه قالحدثنا :  حدثنا قتيبة- 3570

 قدم علينا عبد الرمحن بن عوف، وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني سعد بن الربيع، 
قد علمت األنصار أين من أكثرها ماال، سأقسم مايل بيين وبينك شطرين، : وكان كثري املال، فقال سعد

بارك اهللا لك يف : عجبهما إليك فأطلقها، حىت إذا حلت تزوجتها، فقال عبد الرمحنويل امرأتان، فانظر أ



أهلك، فلم يرجع يومئذ حىت أفضل شيئا من مسن وأقط، فلم يلبث إال يسريا حىت جاء رسول اهللا صلى 
تزوجت : قال). مهيم: (اهللا عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أومل : (وزن نواة من ذهب، أو نواة من ذهب، فقال: قال). ما سقت إليها: (مرأة من األنصار، فقالا
  ).ولو بشاة

 ]1944[  
حدثنا أبو الزناد، عن : مسعت املغرية بن عبد الرمحن:  حدثنا الصلت بن حممد أبو مهام قال- 3571

  :األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
: قالوا). تكفوننا املؤونة وتشركونا يف التمر: قال. ال: ( بيننا وبينهم النخل، قالاقسم:  قالت األنصار
  .مسعنا وأطعنا

 ]2200[  

  .حب األنصار من اإلميان:  باب- 34 

مسعت الرباء رضي : أخربين عدي بن ثابت قال: حدثنا شعبة قال:  حدثنا حجاج بن منهال- 3572
  :اهللا عنه قال

األنصار ال حيبهم إال مؤمن، : (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: يه وسلم، أو قال مسعت النيب صلى اهللا عل
  ).وال يبغضهم إال منافق، فمن أحبهم أحبه اهللا، ومن أبغضهم أبغضه اهللا

حدثنا شعبة، عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن جرب، عن أنس بن :  حدثنا مسلم بن إبراهيم- 3573
  مالك رضي اهللا عنه،

  ).آية اإلميان حب األنصار، وآية النفاق بغض األنصار: ( صلى اهللا عليه وسلم قال عن النيب
 ]17[  

  ).أنتم أحب الناس إيل: (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لألنصار:  باب- 35 

  :حدثنا عبد العزيز، عن أنس رضي اهللا عنه قال: حدثنا عبد الوارث:  حدثنا أبو معمر- 3574
 من عرس، فقام النيب - حسبت أنه قال :  قال- عليه وسلم النساء والصبيان مقبلني  رأى النيب صلى اهللا

  .قاهلا ثالث مرار). اللهم أنتم من أحب الناس إيل: (صلى اهللا عليه وسلم ممثال فقال
]4885[  

أخربين هشام بن : حدثنا شعبة قال: حدثنا ز بن أسد:  حدثنا عقوب بن إبراهيم بن كثري- 3575
  : مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال:زيد قال



   جاءت امرأة من األنصار إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعها
). والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إيل: (صيب هلا، فكلمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .مرتني
]4936 ،6269[  

  .أتباع األنصار:  باب- 36 

مسعت أبا محزة، : حدثنا شعبة، عن عمرو: حدثنا غندر:  بن بشار حدثنا حممد-  3576/3577
  :عن زيد بن أرقم
. يا رسول اهللا، لكل نيب أتباع، وإنا قد اتبعناك، فادع اهللا أن جيعل أتباعنا منا، فدعا به:  قالت األنصار

  .قد زعم ذلك زيد: فنميت ذلك إىل ابن أيب ليلى، قال
  :مسعت أبا محزة، رجال من األنصار:  حدثنا عمرو بن مرة قال:حدثنا شعبة:  حدثنا آدم-) 3577 (

إن لكل قوم أتباعا، وإنا قد اتبعناك، فادع اهللا أن جيعل أتباعنا منا، قال النيب صلى اهللا :  قالت األنصار
قال . قد زعم ذاك زيد: فذكرته البن أيب ليلى، قال: قال عمرو). اللهم اجعل أتباعنا منهم: (عليه وسلم

  .أظنه زيد ابن أرقم: شعبة

  .فضل دور األنصار:  باب- 37 

مسعت قتادة، عن أنس بن : حدثنا شعبة قال: حدثنا غندر:  حدثين حممد بن بشار- 3578/3579
  :مالك، عن أيب أسيد رضي اهللا عنه قال

ارث بن خري دور األنصار بنو النجار، مث بنو عبد األشهل، مث بنو احل: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ما أرى النيب صلى اهللا عليه وسلم إال : فقال سعد). اخلزرج، مث بنو ساعدة، ويف كل دور األنصار خري

  .قد فضلكم على كثري: قد فضل علينا؟ فقيل
قال أبو أسيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : مسعت أنسا: حدثنا قتادة: حدثنا شعبة: وقال عبد الصمد

  .ةسعد بن عباد: وقال. ذا
أخربين أبو : قال أبو سلمة: حدثنا شيبان، عن حيىي:  حدثنا سعد بن حفص الطلحي-) 3579 (
  :أسيد

خري دور األنصار بنو النجار، وبنو عبد : خري األنصار، أو قال: ( أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).األشهل، وبنو احلارث، وبنو ساعدة

  ]4994: ، وانظر5706، 3596[



حدثين عمرو بن حيىي، عن عباس بن سهل، عن : حدثنا سليمان قال:  حدثنا خالد بن خملد- 3580
  أيب محيد،

إن خري دور األنصار دار بين النجار، مث بين عبد األشهل، مث دار : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
أمل تر : فقال أبو أسيدفلحقنا سعد بن عبادة، ). بين احلارث، مث بين ساعدة، ويف كل دور األنصار خري

  أن نيب
يا : اهللا صلى اهللا عليه وسلم خري األنصار، فجعلنا أخريا؟ فأدرك سعد النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  ).أو ليس حبسبكم أن تكونوا من اخليار: (رسول اهللا، خري دور األنصار فجعلنا آخرا، فقال
 ]1411[  

اصربوا حىت تلقوين على : (ألنصارقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ل:  باب- 38 

  ).احلوض

  .قاله عبد اهللا بن زيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ]4075[  

مسعت قتادة، عن أنس بن مالك، عن : حدثنا شعبة قال: حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- 3581
  :أسيد بن حضري رضي اهللا عنهم
ستلقون بعدي أثرة، : (ستعملين كما استعملت فالنا؟ قاليا رسول اهللا، أال ت:  أن رجال من األنصار قال

  ).فاصربوا حىت تلقوين على احلوض
]6648[  

مسعت أنس بن مالك : حدثنا شعبة، عن هشام قال: حدثنا غندر:  حدثين حممد بن بشار- 3582
  :رضي اهللا عنه يقول

وا حىت تلقوين، وموعدكم إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصرب: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لألنصار
  ).احلوض
 ]2977[  

مسع أنس بن مالك رضي اهللا : حدثنا سفيان، عن حيىي بن سعيد:  حدثنا عبد اهللا بن حممد- 3583
  :عنه حني خرج معه إىل الوليد، قال

ن ال، إال أن تقطع إلخواننا م:  دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم األنصار إىل أن يقطع هلم البحرين، فقالوا
  ).إما ال، فاصربوا حىت تلقوين، فإنه ستصيبكم بعدي أثرة: (املهاجرين مثلها، قال



 ]2242[  

  ).أصلح األنصار واملهاجرة: (دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 39 

حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك : حدثنا شعبة:  حدثنا آدم- 3584/3585
  :رضي اهللا عنه قال

  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).فأصلح األنصار واملهاجرة* ال عيش إال عيش اآلخرة (

  ).فاغفر لألنصار: (وقال. مثله: وعن قتادة، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال: حدثنا شعبة، عن محيد الطويل:  حدثنا آدم-) 3585(

  :يوم اخلندق تقول كانت األنصار 
  على اجلهاد ما حيينا أبدا* حنن الذين بايعوا حممدا 

  ).فأكرم األنصار واملهاجره. اللهم ال عيش إال عيش اآلخره: (فأجام
 ]2679[  

  :حدثنا ابن أيب حازم، عن أبيه، عن سهل قال:  حدثين حممد بن عبيد اهللا- 3586
فر اخلندق، وننقل التراب على أكتادنا، فقال رسول اهللا  جاءنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن حن

  ).فاغفر للمهاجرين واألنصار. اللهم ال عيش إال عيش اآلخره: (صلى اهللا عليه وسلم
]3872 ،6051[  

  /.9: احلشر. /}ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة{: قول اهللا:  باب- 40 

، عن فضيل بن غزوان، عن أيب حازم، عن أيب هريرة حدثنا عبد اهللا بن داود:  حدثنا مسدد- 3587
  :رضي اهللا عنه

ما معنا إال املاء، فقال رسول اهللا صلى :  أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فبعث إىل نسائه فقلن
: أنا، فانطلق به إىل امرأته، فقال: فقال رجل من األنصار). من يضم أو يضيف هذا: (اهللا عليه وسلم

هيئي طعامك، : ما عندنا إال قوت صبياين، فقال: ضيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالتأكرمي 
فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها، ونومت . وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء

ح صبياا، مث قامت كأا تصلح سراجها فأطفأته، فجعال يريانه أما يأكالن، فباتا طاويني، فلما أصب
: فأنزل اهللا). ضحك اهللا الليلة، أو عجب، من فعالكما: (غدا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .}ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة ومن يرق شح نفسه فأولئك هم املفلحون{



]4607[  

اقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن : (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 41 

  .)مسيئهم

أخربنا شعبة بن : حدثنا أيب: حدثنا شاذان، أخو عبدان:  حدثين حممد بن حيىي أبو علي-  3588
  :مسعت أنس ابن مالك يقول: احلجاج، عن هشام بن زيد قال

: ما يبكيكم؟ قالوا:  مر أبو بكر والعباس رضي اهللا عنهما مبجلس من جمالس األنصار وهم يبكون، فقال
:  عليه وسلم منا، فدخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه بذلك، قالذكرنا جملس النيب صلى اهللا

فصعد املنرب، ومل يصعده بعد : فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، قال
أوصيكم باألنصار، فإم كرشي وعيبيت، وقد قضوا الذي : (ذلك اليوم، فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال

  ). وبقي الذي هلم، فاقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهمعليهم
]3590[  

مسعت ابن عباس رضي : مسعت عكرمة يقول: حدثنا ابن الغسيل:  حدثنا أمحد بن يعقوب- 3589
  :اهللا عنهما يقول

 خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا ا على منكبيه، وعليه عصابة دمساء، حىت 
أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون، وتقل األنصار : (على املنرب، فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قالجلس 

حىت يكونوا كامللح يف الطعام، فمن ويل منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه، فليقبل من حمسنهم، ويتجاوز 
  ).عن مسيئهم

 ]885[  
مسعت قتادة، عن أنس بن مالك : بة قالحدثنا شع: حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- 3590

  رضي اهللا عنه،
األنصار كرشي وعيبيت، والناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).حمسنهم، وجتاوزوا عن مسيئهم
 ]3588[  

  .مناقب سعد بن معاذ رضي اهللا عنه:  باب- 42 

مسعت الرباء رضي : حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق قال: حدثنا غندر:  حدثين حممد بن بشار- 3591



  :اهللا عنه يقول
:  أهديت للنيب صلى اهللا عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه ميسوا ويعجبون من لينها، فقال

  ).أتعجبون من لني هذه؟ ملناديل سعد بن معاذ خري منها وألني(
  .عليه وسلممسعا أنسا، عن النيب صلى اهللا : رواه قتادة والزهري

 ]3077[  
حدثنا أبو عوانة، عن : حدثنا فضل بن مساور، خنت أيب عوانة:  حدثين حممد بن املثىن- 3592

  :األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر رضي اهللا عنه
  ).اهتز العرش ملوت سعد بن معاذ: ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

فإن : فقال رجل جلابر. لنيب صلى اهللا عليه وسلم مثلهحدثنا أبو صاحل، عن جابر، عن ا: وعن األعمش
إنه كان بني هذين احليني ضغائن، مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم : فقال). اهتز السرير: (الرباء يقول

  ).اهتز عرش الرمحن ملوت سعد بن معاذ: (يقول
مة بن سهل بن حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أيب أما:  حدثنا حممد بن عرعرة- 3593

  :حنيف، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه
 أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه فجاء على محار، فلما بلغ قريبا من املسجد، قال 

يا سعد إن هؤالء نزلوا على : (فقال). قوموا إىل خريكم، أو سيدكم: (النيب صلى اهللا عليه وسلم
: حكمت حبكم اهللا، أو: (يهم أن تقاتل مقاتلتهم وتسىب ذراريهم، قالفإين أحكم ف: قال). حكمك

  ).حبكم امللك
 ]2878[  

  .منقبة أسيد بن حضري، وعباد بن بشر رضي اهللا عنهما:  باب- 43 

أخربنا قتادة، عن أنس رضي اهللا : حدثنا مهام: حدثنا حبان بن هالل:  حدثنا علي بن مسلم- 3594
  :عنه

ند النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ليلة مظلمة، وإذا نور بني أيديهما حىت تفرقا،  أن رجلني خرجا من ع
  .فتفرق النور معهما

أخربنا ثابت، : وقال محاد. إن أسيد بن خضري، ورجال من األنصار: وقال معمر، عن ثابت، عن أنس
  .كان أسيد بن حضري وعباد ابن بشر عند النيب صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس

 ]453[  



  .مناقب معاذ بن جبل رضي اهللا عنه:  باب- 44 

حدثنا شعبة، عن عمرو، عن إبراهيم، عن مسروق، : حدثنا غندر:  حدثين حممد بن بشار- 3595
  :عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما
من ابن مسعود، وسامل موىل أيب : استقرئوا القرآن من أربعة: ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ).ذيفة، وأيب، ومعاذ بن جبلح

  .منقبة سعد بن عبادة رضي اهللا عنه:  باب- 45 

  .وكان قبل ذلك رجال صاحلا: وقالت عائشة
 ]4473[  

مسعت أنس بن مالك : حدثنا قتادة قال: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الصمد:  حدثنا إسحاق-  3596
  :قال أبو أسيد: رضي اهللا عنه
نصار بنو النجار، مث بنو عبد األشهل، مث بنو احلارث بن اخلزرج، مث بنو خري دور األ: ( قال رسول اهللا

أرى رسول اهللا : فقال سعد بن عبادة، وكان ذا قدم يف اإلسالم). ساعدة، ويف كل دور األنصار خري
  .قد فضلكم على ناس كثري: صلى اهللا عليه وسلم قد فضل علينا، فقيل له

 ]3578[  

  .ب رضي اهللا عنهمناقب أيب بن كع:  باب- 46 

  :حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم، عن مسروق قال:  حدثنا أبو الوليد- 3597
ذاك رجل ال أزال أحبه، مسعت النيب صلى اهللا :  ذكر عبد اهللا بن مسعود عند عبد اهللا بن عمرو فقال

 وسامل موىل أيب حذيفة، -  فبدأ به- من عبد اهللا بن مسعود : خذوا القرآن من أربعة: (عليه وسلم يقول
  ).ومعاذ بن جبل، وأيب بن كعب

 ]3548[  
مسعت قتادة، عن أنس بن مالك : مسعت شعبة: حدثنا غندر قال:  حدثين حممد بن بشار- 3598

  :رضي اهللا عنه
مل يكن الذين كفروا من أهل {: إن اهللا يأمرين أن أقرأ عليك: ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب

  .فبكى). نعم: (ومساين؟ قال: قال). }الكتاب
]4676 ،4677[  



  .مناقب زيد بن ثابت رضي اهللا عنه:  باب- 47 

  :حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي اهللا عنه: حدثنا حيىي:  حدثين حممد بن بشار- 3599
بل، وأبو أيب، ومعاذ بن ج:  مجع القرآن على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم أربعة، كلهم من األنصار

  .أحد عموميت: من أبو زيد؟ قال: قلت ألنس. زيد، وزيد بن ثابت
]4717 ،4718[  

  .مناقب أيب طلحة رضي اهللا عنه:  باب- 48

  :حدثنا عبد العزيز، عن أنس رضي اهللا عنه قال: حدثنا عبد الوارث:  حدثنا أبو معمر- 3600
سلم، وأبو طلحة بني يدي النيب صلى اهللا عليه  ملا كان يوم أحد ازم الناس عن النيب صلى اهللا عليه و

وسلم جموب به عليه حبجفة له، وكان أبو طلحة رجال راميا شديد القد، يكسر يؤمئذ قوسني أو ثالثا، 
فأشرف النيب صلى اهللا عليه وسلم ). انثرها أليب طلحة: (وكان الرجل مير معه اجلعبة من النبل، فيقول

يا نيب اهللا، بأيب أنت وأمي، ال تشرف يصبك سهم من سهام القوم، : حةينظر إىل القوم، فيقول أبو طل
ولقد رأيت عائشة بنت أيب بكر وأم سليم، وإما ملشمرتان، أرى خدم سوقهما، . حنري دون حنرك

تنقزان القرب على متوما، تفرغانه يف أفواه القوم، مث ترجعان فتمآلا، مث جتيآن فتفرغانه يف أفواه 
  .قد وقع السيف من يدي أيب طلحة، إما مرتني وإما ثالثاالقوم، ول

]2724[  
  

  .مناقب عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه:  باب- 49 

مسعت مالكا حيدث، عن أيب النضر، موىل عمر بن عبيد اهللا، :  حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال- 3601
  :عن عامر بن سعد بن وقاص، عن أبيه قال

إنه من أهل اجلنة، إال لعبد اهللا بن :  عليه وسلم يقول ألحد ميشي على األرض ما مسعت النيب صلى اهللا
ال أدري، قال : اآلية، قال. }وشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله{: وفيه نزلت هذه اآلية: قال. سالم

  .مالك اآلية، أو يف احلديث
  

عن حممد، عن قيس بن عباد حدثنا أزهر السمان، عن ابن عون، :  حدثين عبد اهللا بن حممد- 3602
  :قال



هذا رجل من أهل اجلنة، :  كنت جالسا يف مسجد املدينة، فدخل رجل على وجهه أثر اخلشوع، فقالوا
هذا رجل من أهل : إنك حني دخلت املسجد قالوا: فصلى ركعتني جتوز فيهما، مث خرج، وتبعته فقلت

رأيت رؤيا على عهد النيب : وسأحدثك مل ذاكواهللا ال ينبغي ألحد أن يقول ما ال يعلم، : اجلنة، قال
 وسطها - ذكر من سعتها وخضرا -صلى اهللا عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأين يف روضة 

ال أستطيع، : ارقه، قلت: عمود من حديد، أسفله يف األرض وأعاله يف السماء، يف اعاله عروة، فقيل يل
: ىت كنت يف أعالها، فأخذت بالعروة، فقيل يلفأتاين منصف، فرفع ثيايب من خلفي، فرقيت ح

تلك الروضة : (فاستيقظت وإا لفي يدي، فقصصتها على النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال. استمسك
). اإلسالم، وذلك العمود عمود اإلسالم، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على اإلسالم حىت متوت

  .وذلك الرجل عبد اهللا بن سالم
: حدثنا قيس بن عباد، عن ابن سالم قال: حدثنا ابن عون، عن حممد: حدثنا معاذ: يفةوقال يل خل

  .وصيف مكان منصف
]6608 ،6612[  
  

  :حدثنا شعبة، عن سعيد بن أيب بردة، عن أبيه:  حدثنا سليمان بن حرب- 3603
 ومترا وتدخل يف أال جتيء فأطعمك سويقا:  أتيت املدينة، فلقيت عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه، فقال

إنك بأرض الربا ا فاش، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك محل تنب، أو محل : بيت، مث قال
  .شعري، أو محل قت، فال تأخذه فإنه ربا

  .البيت: ومل يذكر النضر وأبو داود ووهب، عن شعبة
]6910[  

  . عنهاتزويج النيب صلى اهللا عليه وسلم خدجية، وفضلها رضي اهللا:  باب- 50

: مسعت عبد اهللا بن جعفر قال: أخربنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال:  حدثنا حممد- 3604
  .مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مسعت عليا رضي اهللا عنه يقول

مسعت عبد اهللا بن جعفر، عن علي بن أيب طالب : أخربنا عبدة، عن هشام، عن أبيه قال: حدثين صدقة
  ضي اهللا عنهم،ر

  ).خري نسائها مرمي، وخري نسائها خدجية: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
]3249[  



كتب إيل هشام، عن أبيه، عن عائشة : حدثنا الليث قال:  حدثنا سعيد بن عفري- 3605/3607
  :رضي اهللا عنها قالت

لكت قبل أن يتزوجين، ملا كنت  ما غرت على امرأة للنيب صلى اهللا عليه وسلم ما غرت على خدجية، ه
أمسعه يذكرها، وأمره اهللا أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان ليذبح الشاة فيهدي يف خالئلها منها ما 

  .يسعهن
  حدثنا محيد بن عبد الرمحن، عن هشام:  حدثنا قتيبة بن سعيد-) 3606 (

ة ما غرت على خدجية، من ما غرت على امرأ :ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
وتزوجين بعدها بثالث سنني، وأمره ربه عز : كثرة ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إياها، قالت

  .وجل، أو جربيل عليه السالم، أن يبشرها ببيت يف اجلنة من قصب
حدثنا حفص، عن هشام، عن أبيه، عن : حدثين أيب:  حدثين عمر بن حممد بن حسن-) 3607(

 ما غرت على أحد من نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم ما غرت على  :رضي اهللا عنها قالتعائشة 
خدجية، وما رأيتها، ولكن كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يكثر ذكرها، ورمبا ذبح الشاة، مث يقطعها 

إا : (، فيقولكأنه مل يكن يف الدنيا امرأة إال خدجية: أعضاء، مث يبعثها يف صدائق خدجية، فرمبا قلت له
  ).كانت، وكانت، وكان يل منها ولد

]4931 ،5658 ،7046[  
 :قلت لعبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنهما: حدثنا حيىي، عن إمساعيل، قال:  حدثنا مسدد- 3608

  .نعم، ببيت من قصب ال صخب فيه وال نصب: بشر النيب صلى اهللا عليه وسلم خدجية؟ قال
]1523[  

حدثنا حممد بن فضيل، عن عمارة، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة : يبة بن سعيد حدثنا قت- 3609
يا رسول اهللا، هذه خدجية قد أتت، معها : أتى جربيل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال :رضي اهللا عنه قال

 اجلنة إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من را ومين، وبشرها ببيت يف
  .من قصب ال صخب فيه وال نصب

]7058[  
أخربنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا :  وقال إمساعيل بن خليل-  3610
استأذنت هالة بنت خويلد، أخت خدجية، على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فعرف  :عنها قالت

ما تذكر من عجوز من عجائز : فغرت، فقلت: قالت. )اللهم هالة: (استئذان خدجية فارتاع لذلك، فقال
  .قريش، محراء الشدقني، هلكت يف الدهر، قد أبدلك اهللا خريا منها



  

  .ذكر جرير بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه:  باب- 51 

قال جرير بن : مسعته يقول: حدثنا خالد، عن بيان، عن قيس قال:  حدثنا إسحاق الواسطي- 3611
  .ما حجبين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منذ أسلمت، وال رآين إال ضحك :ي اهللا عنهعبد اهللا رض

كان يف اجلاهلية بيت يقال له ذو اخللصة، وكان يقال له الكعبة : وعن قيس، عن جرير بن عبد اهللا قال
 ذي هل أنت مرحيي من: (الكعبة الشأمية، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اليمانية، أو
فكسرنا، وقتلنا من وجدنا عنده، : فنفرت إليه يف مخسني ومائة فارس من أمحس، قال: قال). اخللصة

  .فأتيناه فأخربناه، فدعا لنا وألمحس
]2857[  

  .ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي اهللا عنه:  باب- 52 

ن أبيه، عن عائشة أخربنا سلمة بن رجاء، عن هشام بن عروة، ع:  حدثين إمساعيل بن خليل- 3612
أي عباد اهللا أخراكم، : ملا كان يوم أحد هزم املشركون هزمية بينة، فصاح إبليس :رضي اهللا عنها قالت

أي عباد اهللا أيب : فرجعت أوالهم على أخراهم فاجتلدت أخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه، فنادى
فواهللا ما زالت يف : قال أيب. ر اهللا لكمغف: فواهللا ما احتجزوا حىت قتلوه، فقال حذيفة: أيب، فقالت

  .حذيفة منها بقية خري حىت لقي اهللا عز وجل
]3116[  

  .ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي اهللا عنها:  باب- 53 

أن عائشة رضي اهللا : حدثين عروة: أخربنا يونس، عن الزهري:  وقال عبدان أخربنا عبد اهللا- 3613
يا رسول اهللا، ما كان على ظهر األرض من أهل خباء أحب : ، قالتجاءت هند بنت عتبة :عنها قالت

إيل أن يذلوا من أهل خبائك، مث أصبح اليوم على ظهر األرض أهل خباء أحب إيل أن يعزوا من أهل 
يا رسول اهللا، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي : قالت). وأيضا، والذي نفسي بيده: (خبائك، وقال

  ).ال أراه إال باملعروف: ( له عيالنا؟ قالحرج أن أطعم من الذي
]2097[  

  .حديث زيد بن عمرو بن نفيل:  باب- 54

: حدثنا موسى بن عقبة: حدثنا فضيل بن سليمان:  حدثين حممد بن أيب بكر-  3614/3615



  :حدثنا سامل بن عبد اهللا، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما
 بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، قبل أن يرتل على النيب صلى اهللا  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم لقي زيد

إين : عليه وسلم الوحي، فقدمت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم سفرة، فأىب أن يأكل منها، مث قال زيد
وأن زيد بن عمرو كان يعيب . لست آكل مما تذحبون على أنصابكم، والآكل إال ما ذكر اسم اهللا عليه

الشاة خلقها اهللا، وأنزل هلا من السماء املاء، وأنبت هلا من األرض، مث : حهم، ويقولعلى قريش ذبائ
  .إنكارا لذلك وإعظاما له. تذحبوا على غري اسم اهللا

  :حدثين سامل بن عبد اهللا، وال أعلمه إال حتدث به عن ابن عمر:  قال موسى-) 3615 (
الدين ويتبعه، فلقي عاملا من اليهود فسأله عن  أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إىل الشأم، يسأل عن 

ال تكون على ديننا، حىت تأخذ بنصيبك من : إين لعلي أن أدين دينكم فأخربين، فقال: دينهم، فقال
ما أفر إال من غضب اهللا، وال أمحل من غضب اهللا شيئا أبدا، وأىن أستطيعه؟ فهل : غضب اهللا، قال زيد
دين إبراهيم، مل يكن : وما احلنيف؟ قال: إال أن يكون حنيفا، قال زيدما أعلمه : تدلين على غريه؟ قال

لن تكون : فخرج زيد فلقي عاملا من النصارى فذكر مثله، فقال. يهوديا وال نصرانيا وال يعبد إال اهللا
من ما أفر إال من لعنة اهللا، وال أمحل من لعنة اهللا، وال : على ديننا حىت تأخذ بنصيبك من لعنة اهللا، قال

وما : ما أعلمه إال أن يكون حنيفا، قال: غضبه شيئا أبدا، وأىن أستطيع؟ فهل تدلين على غريه؟ قال
فلما رأى زيد قوهلم يف إبراهيم . إبراهيم مل يكن يهوديا وال نصرانيا، وال يعبد إال اهللا دين: احلنيف؟ قال

  .على دين إبراهيماللهم إين أشهد أين : عليه السالم خرج، فلما برز رفع يديه، فقال
]5180[  

 :كتب إيل هشام، عن أبيه، عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت:  وقال الليث-  3616
يا معاشر قريش، واهللا ما منكم على : رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما، مسندا ظهره إىل الكعبة، يقول

ال تقتلها، أنا أكفيكها : راد أن يقتل ابنتهوكان حييي املوءودة، يقول للرجل إذا أ. دين إبراهيم غريي
  .إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤونتها: مؤونتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت، قال ألبيها

  .بنيان الكعبة:  باب- 55

مسع : أخربين عمرو بن دينار: أخربين ابن جريح قال: حدثنا عبد الرزاق قال:  حدثين حممود- 3617
ملا بنيت الكعبة، ذهب النيب صلى اهللا عليه وسلم وعباس ينقالن  : رضي اهللا عنهما قالجابر بن عبد اهللا

اجعل إزارك على رقبتك يقيك من احلجارة، فخر إىل : (احلجارة، فقال عباس للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  .فشد عليه إزاره). إزاري إزاري: (األرض، وطمحت عيناه إىل السماء، مث أفاق فقال



]357[  
مل  :حدثنا محاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، وعبيد اهللا بن أيب يزيد قاال:  حدثنا أبو النعمان-  3618

يكن على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت، حىت كان 
  .جدره قصري، فبناه ابن الزبري: قال عبيد اهللا. عمر، فبىن حوله حائطا

  .ام اجلاهليةأي:  باب- 56

كان  :حدثين أ يب، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: قال هشام: حدثنا حيىي:  حدثنا مسدد- 3619
عاشوراء يوما تصومه قريش يف اجلاهلية، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصومه، فلما قدم املدينة صامه 

  .وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان من شاء صامه، ومن شاء ال يصومه
]1515[  

حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما :حدثنا وهيب:  حدثنا مسلم-  3620
  كانوا يرون أن العمرة يف أشهر احلج من الفجور يف األرض، وكانوا: قال

فقدم رسول اهللا : قال. إذا برا الدبر، وعفا األثر، حلت العمرة ملن اعتمر: يسمون احملرم صفرا، ويقولون
ى اهللا عليه وسلم وأصحابه رابعة مهلني باحلج، وأمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم أن جيعلوها عمرة، صل
  ).احلل كله: (يا رسول اهللا، أي احلل؟ قال: قالوا
]1489[  

حدثنا سعيد بن املسيب، عن : كان عمرو يقول: حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 3621
إن هذا احلديث له : ويقول: قال سفيان. سيل يف اجلاهلية، فكسا ما بني اجلبلنيجاء : أبيه، عن جده قال

  .شأن
دخل  :حدثنا أبو عوانة، عن بيان أيب بشر، عن قيس ابن أيب حازم قال:  حدثنا أبو النعمام- 3622

حجت : ما هلا ال تكلم؟ قالوا: أبو بكر على امرأة من أمحس يقال هلا زينب، فرآها ال تكلم، فقال
: من أنت؟ قال: تكلمي، فإن هذا ال حيل، هذا من عمل اجلاهلية، فتكلمت، فقالت: مصمتة، قال هلا

إنك : من أي قريش أنت؟ قال: من قريش، قالت: أي املهاجرين؟ قال: امرؤ من املهاجرين، قالت
: ية؟ قالما بقاؤنا على هذا األمر الصاحل الذي جاء اهللا به بعد اجلاهل: لسؤول، أنا أبو بكر، قالت

أما كان لقومك رؤوس وأشراف، : وما األئمة؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم، قالت
  .فهم أولئك على الناس: بلى، قال: يأمروم فيطيعوم؟ قالت

أخربنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي :  حدثين فروة بن أيب املغراء-  3623



فكانت تأتينا : ت امرأة سوداء لبعض العرب، وكان هلا حفش يف املسجد، قالتأسلم: اهللا عنها قالت
  :فتحدث عندنا، فإذا فرغت من حديثها قالت

  .أال إنه من بلدة الكفر أجناين*** ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا 
خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها وشاح من : وما يوم الوشاح؟ قالت: فلما أكثرت، قالت هلا عائشة

أدم، فسقط منها، فاحنطت عليه احلديا وهي حتسبه حلما، فأخذته، فاموين به فعذبوين، حىت بلغ من 
أمري أم طلبوا يف قبلي، فبينا هم حويل وأنا يف كريب، إذ أقبلت احلديا حىت وازت برؤوسنا، مث ألقته، 

  .هذا الذي امتموين به وأنا منه برئية: فأخذوه، فقلت هلم
]428[  

حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر رضي اهللا :  حدثنا قتيبة-  3624
فكانت قريش حتلف ). أال من كان حالفا فال حيلف إال باهللا: (عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).ال حتلفوا بآبائكم: (بآبائها، فقال
]2533[  

أن عبد الرمحن بن : أخربين عمرو: ابن وهب قالحدثين :  حدثنا حيىي بن سليمان قال- 3625
كان أهل : أن القاسم كان ميشي بني يدي اجلنازة وال يقوم هلا، وخيرب عن عائشة قالت: القاسم حدثه

  .مرتني. كنت يف أهلك ما أنت: اجلاهلية يقومون هلا، ويقولون إذا رأوها
ن، عن أيب إسحاق، عن عمرو بن حدثنا سفيا: حدثنا عبد الرمحن:  حدثين عمرو بن عباس- 3626
إن املشركني كانوا ال يفيضون من مجع حىت تشرق الشمس على : قال عمر رضي اهللا عنه: ميمون قال

  .ثبري، فخالفهم النيب صلى اهللا عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس
]1600[  

حدثنا حصني، : بحدثكم حيىي بن املهل: قلت أليب أسامة:  حدثين إسحاق بن إبراهيم قال- 3627
: مسعت أيب يقول يف اجلاهلية: وقال ابن عباس: قال. مألى متتابعة: قال. }وكأسا دهاقا{: عن عكرمة

  .اسقنا كأسا دهاقا
حدثنا سفيان، عن عبد امللك، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه :  حدثنا أبو نعيم- 3628

أال كل شيء ما خال اهللا : مة قاهلا الشاعر، كلمة لبيدأصدق كل: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال
  ).باطل، وكاد أمية بن أيب الصلت أن يسلم

]5795 ،6124[  
حدثين أخي، عن سليمان بن بالل، عن حيىي ابن سعيد، عن عبد الرمحن بن :  حدثنا إمساعيل-  3629



  :القاسم، عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
كر غالم خيرج له اخلراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو  كان أليب ب

كنت تكهنت إلنسان يف اجلاهلية، : وما هو؟ قال: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: بكر، فقال له الغالم
كر يده، وما أحسن الكهانة، إال أين خدعته، فلقيين فأعطاين بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو ب

  .فقاء كل شيء يف بطنه
: أخربين نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال: حدثنا حيىي، عن عبيد اهللا:  حدثنا مسدد- 3630

وحبل احلبلة أن تنتج الناقة ما يف بطنها، مث : قال. كان أهل اجلاهلية يتبايعون حلوم اجلزور إىل حبل احلبلة
  . عليه وسلم عن ذلكحتمل اليت نتجت، فنهاهم النيب صلى اهللا

]2036[  
  :قال غيالن بن جرير: حدثنا مهدي:  حدثنا أبو النعمان- 3631

فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، :  كنا نأيت أنس بن مالك، فيحدثنا عن األنصار، وكان يقول يل
  .وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا

]3565[  
  ).القسامة يف اجلاهلية (

حدثنا أبو يزيد املدين، عن : حدثنا قطن أبو اهليثم: حدثنا عبد الوارث: مر حدثنا أبو مع- 3632
  :عكرمة، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

 إن أول قسامة كانت يف اجلاهلية لفينا بين هاشم، كان رجل من بين هاشم، استأجره رجل من قريش 
:  انقطعت عروة جوالقه، فقالمن فخذ أخرى، فانطلق معه يف إبله، فمر رجل به من بين هاشم، قد

أغثين بعقال أشد به عروة جوالقي، ال تنقر اإلبل، فأعطاه عقاال فشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا عقلت 
  ما شأن هذا البعري: اإلبل إال بعريا واحدا، فقال الذي استأجره

كان فيها أجله، فمر به فحذفه بعصا : فأين عقاله؟ قال: ليس له عقال، قال: مل يعقل من بني اإلبل؟ قال
هل أنت مبلغ عين رسالة : ما أشهد، ورمبا شهدته، قال: أتشهد املوسم؟ قال: رجل من أهل اليمن، فقال

يا : يا آل قريش، فإذا أجابوك فناد: فكنت إذا أنت شهدت املوسم فناد: نعم، قال: مرة من الدهر؟ قال
أن فالنا قتلين يف عقال، ومات املستأجر، فلما : آل بين هاشم، فإن أجابوك، فسل عن أيب طالب فأخربه

مرض، فأحسنت القيام عليه، فوليت : ما فعل صاحبنا؟ قال: قدم الذي استأجره، أتاه أبو طالب، فقال
قد كان أهل ذاك منك، فمكث حينا، مث إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه واىف : دفنه، قال

أين : هذه بنو هاشم، قال: يا آل بين هاشم؟ قالوا:  قريش، قالهذه: يا آل قريش، قالوا: املوسم، فقال



فأتاه أبو . أمرين فالن أن أبلغك رسالة، أن فالنا قتله يف عقال: هذا أبو طالب، قال: أبو طالب؟ قالوا
إن شئت أن تؤدي مائة من اإلبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن : اختر منا إحدى ثالث: طالب فقال له

حنلف، فأتته امرأة : قومك أنك مل تقتله، فإن أبيت قتلناك به، فأتى قومه فقالواشئت حلف مخسون من 
يا أبا طالب، أحب أن جتيز ابين هذا : من بين هاشم، كانت حتت رجل منهم، قد ولدت له، فقالت

يا أبا طالب أردت : برجل من اخلمسني، وال تصرب ميينه حيث تصرب األميان، ففعل، فأتاه رجل منهم فقال
سني رجال أن حيلفوا مكان مائة من اإلبل، يصيب كل رجل بعريان، هذان بعريان، فاقبلهما عين وال مخ

فوالذي نفسي : تصرب مييين حيث تصرب األميان، فقبلهما، وجاء مثانية وأربعون فحلفوا، قال ابن عباس
  .بيده، ما حال احلول، ومن الثمانية واألربعني عني تطرف

  
حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها : إمساعيل حدثين عبيد بن -  3633
كان يوم بعاث يوما قدمه اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم، فقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت

وقد افترق ملؤهم، وقتلت سروام وجرحوا، قدمه اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم يف دخوهلم يف 
  .ماإلسال
]3566[  

أن : أن كريبا موىل ابن عباس حدثه: أخربنا عمرو، عن بكري بن األشج:  وقال ابن وهب- 3634
ليس السعي ببطن الوادي بني الصفا واملروة سنة، إمنا كان أهل اجلاهلية : ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

  .ال جنيز البطحاء إال شدا: يسعوا، ويقولون
: مسعت أبا السفر يقول: أخربنا مطرف: حدثنا سفيان: ن حممد اجلعفي حدثنا عبد اهللا ب- 3635

يا أيها الناس، امسعوا مين ما أقول لكم، وأمسعوين ما تقولون، : مسعت ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول
قال ابن عباس، قال ابن عباس، من طاف بالبيت، فليطف من وراء احلجر، وال : وال تذهبوا فتقولوا

  .م، فإن الرجل يف اجلاهلية كان حيلف، فيلقي سوطه أو نعله أو قوسهتقولوا احلطي
  :حدثنا هشيم، عن حصني، عن عمرو بن ميمون قال:  حدثنا نعيم بن محاد- 3636

  . رأيت يف اجلاهلية قردة اجتمع قردة، قد زنت، فرمجوها، فرمجتها معهم
أنه مسع ابن عباس رضي اهللا عنهما : حدثنا سفيان، عن عبيد اهللا:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 3637

إا : ويقولون: الطعن يف األنساب، والنياحة، ونسي الثالثة، قال سفيان: خالل من خالل اجلاهلية: قال
  .االستسقاء باألنواء



  .مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 57

ن مرة بن كعب بن حممد، بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب ب
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 

  .معد بن عدنان
حدثنا النضر، عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اهللا :  حدثنا أمحد بن أيب رجاء- 3638
 ابن أربعني، فمكث مبكة ثالث عشرة سنة، أنزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو: عنهما قال

  .مث أمر باهلجرة، فهاجر إىل املدينة، فمكث ا عشر سنني، مث تويف صلى اهللا عليه وسلم
]3689 ،3690[  

  .ما لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه من املشركني مبكة:  باب- 58 

مسعت خبابا : مسعنا قيسا يقول:  قاالحدثنا بيان وإمساعيل: حدثنا سفيان:  حدثنا احلميدي-  3639
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو يف ظل الكعبة، وقد لقينا من املشركني : يقول

لقد كان من قبلكم ليمشط : (يا رسول اهللا، أال تدعو اهللا، فقعد وهو حممر وجهه، فقال: شدة، فقلت
، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع املنشار على مفرق مبشاط احلديد، ما دون عظامه من حلم أو عصب

رأسه، فيشق باثنني ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الركاب من صنعاء إىل 
  ).والذئب على غنمه: (زاد بيان).حضرموت ما خياف إال اهللا

]3416[  
األسود، عن عبد اهللا رضي حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق، عن :  حدثنا سليمان بن حرب-  3640
قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم النجم فسجد، فما بقي أحد إال سجد، إال رجل رأيته أخذ : اهللا عنه قال

  .هذا يكفيين، فلقد رأيته بعد قتل كافرا باهللا: كفا من حصا فرفعه فسجد عليه، وقال
]1017[  

 أيب إسحاق، عن عمرو بن ميمون، حدثنا شعبة، عن: حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- 3641
بينا النيب صلى اهللا عليه وسلم ساجد، وحوله ناس من قريش، جاء عقبة : عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال

ابن أيب معيط بسلى جزور، فقذفه على ظهر النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة 
اللهم عليك املأل : (نع، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمعليها السالم فأخذته من ظهره ودعت على من ص

 - ). من قريش، أبا جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، أو أيب بن خلف
  . فرأيتهم قتلوا يوم بدر، فألقوا يف بئر غري أمية أو أيب، تقطعت أوصاله، فلم يلق يف البئر- شعبة الشاك 



]237[  
: حدثين سعيد بن جبري، أو قال: حدثنا جرير، عن منصور: دثنا عثمان بن أيب شيبة ح-  3642

  :حدثين احلكم، عن سعيد بن جبري قال
وال تقتلوا النفس اليت {: سل ابن عباس عن هاتني اآليتني ما أمرمها:  أمرين عبد الرمحن بن أبزى قال

ملا أنزلت اليت يف الفرقان، : ن عباس فقالفسألت اب. }ومن يقتل مؤمنا متعمدا{. }حرم اهللا إال باحلق
فقد قتلنا النفس اليت حرم اهللا، ودعونا مع اهللا إهلا آخر، وقد أتينا الفواحش، : قال مشركوا أهل مكة

الرجل إذا عرف اإلسالم وشرائعه، : فهذه ألولئك، وأما اليت يف النساء. }إال من تاب وآمن{: فأنزل اهللا
  .إال من ندم: ه اهد فقالفذكرت. مث قتل فجزاؤه جهنم

]4314 ،4484  - 4488[  
حدثين حيىي بن أيب كثري، : حدثين األوزاعي: حدثنا الوليد بن مسلم:  حدثنا عياش بن الوليد-  3643

  :حدثين عروة ابن الزبري قال: عن حممد بن إبراهيم التيمي قال
بينا :  صلى اهللا عليه وسلم، قالأخربين بأشد شيء صنعه املشركون بالنيب:  سألت ابن عمرو بن العاص

النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن ايب معيط، فوضع ثوبه يف عنقه، 
  فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حىت أخذ مبنكبه، ودفعه عن النيب صلى اهللا عليه

  .اآلية. }أتقتلون رجال يقول ريب اهللا{: وسلم قال
وقال عبدة، عن هشام، . قلت لعبد اهللا بن عمرو: حدثين حيىي بن عروة، عن عروة: إسحاقتابعه ابن 
  .حدثين عمرو بن العاص: وقال حممد ابن عمرو، عن أيب سلمة. قيل لعمرو بن العاص: عن أبيه

]3475[  

  .إسالم أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه:  باب- 59

حدثنا إمساعيل بن جمالد، عن : حدثين حيىي بن معني:  حدثين عبد اهللا بن محاد اآلملي قال- 3644
  :قال عمار بن ياسر: بيان، عن وبرة، عن مهام بن احلارث قال

  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما معه إال مخسة أعبد وامرأتان، وأبو بكر
]3460[  

  .إسالم سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه:  باب- 60 

مسعت : مسعت سعيد ابن املسيب قال: حدثنا هاشم قال: نا أبو أسامةأخرب:  حدثين إسحاق- 3645
ما أسلم أحد إال يف اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة : أبا إسحاق سعد بن أيب وقاص يقول



  .أيام، وإين لثلث اإلسالم
]3520.[  

  .ذكر اجلن:  باب- 61 

  /.1: اجلن /}قل أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن{: وقول اهللا تعاىل
: حدثنا مسعر، عن معن ابن عبد الرمحن قال: حدثنا أبو أسامة:  حدثين عبيد بن سعيد- 3646

: من آذن النيب صلى اهللا عليه وسلم باجلن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: سألت مسروقا: مسعت أيب قال
  .أنه آذنت م شجرة: حدثين أبوك، يعين عبد اهللا

أخربين جدي، عن أيب : حدثنا عمرو بن حيىي بن سعيد قال: اعيل حدثنا موسى بن إمس- 3647
أنه كان حيمل مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو : هريرة رضي اهللا عنه

ابغين أحجارا أستنفض ا، وال تأتيين بعظم وال : (أنا أبو هريرة، فقال: فقال). من هذا: (يتبعه ا، فقال
فأتيته بأحجار أمحلها يف طرف ثويب، حىت وضعت إىل جنبه، مث انصرفت، حىت إذا فرغ مشيت، . )بروثة
مها من طعام اجلن، وإنه أتاين وفد جن نصيبني، ونعم اجلن، : (ما بال العظم والروثة؟ قال: فقلت

  ).فسألوين الزاد، فدعوت اهللا هلم أن ال ميروا بعظم وال بروثة إال وجدوا عليها طعاما
]154[  

  .إسالم أيب ذر الغفاري رضي اهللا عنه:  باب- 62 

حدثنا املثىن، عن أيب مجرة، عن ابن : حدثنا عبد الرمحن بن مهدي:  حدثين عمرو بن عباس-  3648
اركب إىل هذا : ملا بلغ أبا ذر مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ألخيه: عباس رضي اهللا عنهما قال
لرجل الذي يزعم أنه نيب، يأتيه اخلرب من السماء، وامسع من قوله مث ائتين، الوداي فاعلم يل علم هذا ا

رأيته يأمر مبكارم األخالق، وكالما : فانطلق األخ حىت قدمه، ومسع من قوله، مث رجع إىل أيب ذر فقال له
سجد ما شفيتين مما أردت، فتزود ومحل شنة له فيها ماء حىت قدم مكة، فأتى امل: ما هو بالشعر، فقال

فالتمس النيب صلى اهللا عليه وسلم وال يعرفه، وكره أن يسأل عنه حىت أدركه بعض الليل، فرآه علي 
فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حىت أصبح، مث احتمل قربته 

 فعاد إىل مضجعه فمر وزاده إىل املسجد، وظل ذلك اليوم وال يراه النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت أمسى،
أما نال للرجل أن يعلم مرتله؟ فأقامه فذهب به معه، ال يسأل واحد منهما صاحبه عن : به علي فقال

أال حتدثين ما الذي أقدمك، : شيء، حىت إذا كان اليوم الثالث، فعاد علي مثل ذلك، فأقام معه مث قال
فإنه حق، وهو رسول اهللا صلى اهللا : ه، قالإن أعطيتين عهدا وميثاقا لترشدين فعلت، ففعل فأخرب: قال



عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعين، فإين رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأين أريق املاء، فإن مضيت 
فاتبعين حىت تدخل مدخلي ففعل، فانطلق يقفوه حىت دخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم ودخل معه، 

ارجع إىل قومك فأخربهم حىت يأتيك : (لى اهللا عليه وسلمفسمع من قوله وأسلم مكانه، فقال له النيب ص
والذي نفسي بيده، ألصرخن ا بني ظهرانيهم، فخرج حىت أتى املسجد، فنادى بأعلى : قال). أمري
أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، مث قام القوم فضربوه حىت أضجعوه، وأتى العباس : صوته

 ألستم تعلمون أنه من غفار، وأن طريق جتاركم إىل الشأم، فأنقذه منهم، مث ويلكم: فأكب عليه، قال
  .عاد من الغد ملثلها، فضربوه وثاروا إليه، فأكب العباس عليه

]3328[  

  .إسالم سعيد بن زيد رضي اهللا عنه:  باب- 63 

زيد بن مسعت سعيد بن : حدثنا سفيان، عن إمساعيل، عن قيس قال:  حدثنا قتيبة بن سعيد-  3649
واهللا لقد رأيتين، وإن عمر ملوثقي على اإلسالم، قبل أن يسلم : عمرو بن نفيل يف مسجد الكوفة يقول

  .عمر، ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان
]3654 ،6543[  

  .إسالم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه:  باب- 64 

ن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن إمساعيل ب: أخربنا سفيان:  حدثين حممد بن كثري- 3650
  .ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر: عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال

]3481[  
فأخربين : حدثين عمر ابن حممد قال: حدثين ابن وهب قال:  حدثنا حيىي بن سليمان قال- 3651

ذ جاءه العاص بن وائل السهمي بينما هو يف الدار خائفا، إ: جدي زيد بن عبد اهللا بن عمر، عن أبيه قال
أبو عمرو، عليه حلة حربة وقميص مكفوف حبرير، وهو من بين سهم، وهم حلفاؤنا يف اجلاهلية، فقال 

ال سبيل إليك، بعد أن قاهلا أمنت، : زعم قومك أم سيقتلونين إن أسلمت، قال: ما بالك؟ قال: له
نريد هذا ابن اخلطاب الذي : ن تريدون؟ فقالواأي: فخرج العاص فلقي الناس قد سال م الوادي، فقال

  .ال سبيل إليه، فكر الناس: صبأ، قال
قال عبد اهللا بن : مسعته قال: حدثنا سفيان، قال عمرو بن دينار:  حدثنا علي بن عبد اهللا-  3652

ر صبأ عمر، وأنا غالم فوق ظه: ملا أسلم عمر، اجتمع الناس عند داره، وقالوا: عمر رضي اهللا عنهما
فرأيت الناس : قد صبأ عمر، فما ذاك؟ فأنا له جار، قال: بييت، فجاء رجل عليه قباء من ديباج، فقال



  .العاص بن وائل: من هذا؟ قالوا: تصدعوا عنه، فلت
أن ساملا حدثه، عن عبد : حدثين عمر: حدثين ابن وهب قال:  حدثنا حيىي بن سليمان قال- 3653

إين ألظنه كذا، إال كان كما يظن، بينما عمر جالس، : شيء قط يقولما مسعت عمر ل: اهللا بن عمر قال
لقد كان كاهنهم، : لقد أخطأ ظين، أو إن هذا على دينه يف اجلاهلية، أو: إذ مر به رجل مجيل، فقال

فإين أعزم : ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم، قال: علي الرجل، فدعي له، فقال له ذلك، فقال
: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك، قال: كنت كاهنهم يف اجلاهلية، قال: تين، قالعليك إال ما أخرب

ألن تر اجلن وإبالسها، ويأسها من بعد إنكاسها، : بينما أنا يوما يف السوق، جاءتين فيها الفزع، فقالت
خ صدق، بينما أنا عند آهلتهم إذ جاء رجل بعجل فذحبه، فصر: قال عمر. وحلوقها بالقالص وأحالسها

ال إله إال : يا جليح، أمر جنيح، رجل فصيح، يقول: به صارخ، مل أمسع صارخا قط أشد صوتا منه يقول
يا جليح، أمر جنيح، رجل فصيح، : ال أبرح حىت أعلم ما وراء هذا، مث نادى: أنت، فوثب القوم، قلت

  .هذا نيب: ال إله إال اهللا، فقمت، فما نشبنا أن قيل: يقول
مسعت سعيد بن زيد : حدثنا قيس قال: حدثنا إمساعيل: حدثنا حيىي:  بن املثىن حدثين حممد-  3654
لو رأيتين موثقي عمر على اإلسالم، أنا وأخته، وما أسلم، ولو أن أحدا انقض ملا صنعتم : يقول للقوم

  .بعثمان، لكان حمقوقا أن ينقض
]3649[  

  .انشقاق القمر:  باب- 65 

حدثنا سعيد بن أيب عروبة، عن : حدثنا بشر بن املفضل: وهاب حدثين عبد اهللا بن عبد ال- 3655
أن أهل مكة سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يريهم : قتادة، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه

  .آية، فأراهم القمر شقني، حىت رأوا حراء بينهما
]3438[  

ن أيب معمر، عن عبد اهللا رضي  حدثنا عبدان، عن أيب محزة، عن األعمش، عن إبراهيم، ع- 3656
وذهبت فرقة حنو ). اشهدوا: (انشق القمر وحنن مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مبىن، فقال: اهللا عنه قال

  .اجلبل
انشق مبكة، وتابعه حممد بن مسلم، عن ابن جنيح، عن : وقال أبو الضحى، عن مسروق، عن عبد اهللا

  .جماهد، عن أيب معمر، عن عبد اهللا
]3437[  



حدثين جعفر ابن ربيعة، عن عراك بن : حدثنا بكر بن مضر قال:  حدثنا عثمان بن صاحل- 3657
أن القمر : مالك، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما

  .انشق على زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
]3439[  

حدثنا إبراهيم، عن أيب معمر، عن عبد : حدثنا األعمش: ثنا أيبحد:  حدثنا عمر بن حفص- 3658
  .انشق القمر: اهللا رضي اهللا عنهما قال

]3437[  

  .هجرة احلبشة:  باب- 66 

فهاجر من ). أريت دار هجرتكم، ذات خنل بني البتني: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقالت عائشة
  . بأرض احلبشة إىل املدينةهاجر قبل املدينة، ورجع عامة من كان هاجر

]3692[  
  .فيه، عن أيب موسى، وأمساء، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

]3663 ،3990[  
  

حدثنا عروة بن : أخربنا معمر، عن الزهري: حدثنا هشام:  حدثنا عبد اهللا بن حممد اجلعفي- 3659
بد الرمحن بن األسود بن عبد أن املسور بن خمرمة وع: أن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار أخربه: الزبري

ما مينعك أن تكلم خالك عثمان يف أخيه الوليد بن عقبة، وكان أكثر الناس فيما فعل به، : يغوث قاال له
إن يل إليك حاجة، وهي نصيحة، : فانتصبت لعثمان حني خرج إىل الصالة، فقلت له: قال عبيد اهللا

 قضيت الصالة جلست إىل املسور وإىل ابن عبد أيها املرء، أعوذ باهللا منك، فانصرفت، فلما: فقال
قد قضيت الذي كان عليك، فبينما أنا جالس : يغوث، فحدثتهما بالذي قلت لعثمان وقال يل، فقاال

ما : قد ابتالك اهللا، فانطلقت حىت دخلت عليه، فقال: معهما، إذ جاءين رسول عثمان، فقاال يل
إن اهللا بعث حممدا صلى اهللا عليه وسلم وأنزل عليه : تفتشهدت، مث قل: نصيحتك اليت ذكرت آنفا؟ قال

الكتاب، وكنت ممن استجاب هللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وآمنت به، وهاجرت اهلجرتني األوليني، 
وصحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس يف شأن الوليد بن عقبة، فحق 

: قلت: يا ابن أخيت، آدركت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: ال يلعليك أن تقيم عليه احلد، فق
إن اهللا بعث حممدا : فتشهد عثمان فقال: ال، ولكن قد خلص إيل من علمه إىل العذراء يف سترها، قال



صلى اهللا عليه وسلم باحلق، وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب هللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، 
ا بعث به حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهاجرت اهلجرتني األوليني، كما قلت، وصحبت رسول وآمنت مب

اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبايعته، واهللا ما عصيته وال غششته حىت توفاه اهللا، مث استخلف اهللا أبا بكر، 
فت، أفليس يل فواهللا ما عصيته وال غششته، مث استخلف عمر، فواهللا ما عصيته وال غششته، مث استخل

فما هذه األحاديث اليت تبلغين عنكم؟ فأما ما ذكرت : بلى، قال: عليكم مثل الذي كان هلم علي؟ قال
فجلد الوليد أربعني جلدة، وأمر عليا أن : من شأن الوليد بن عقبة، فسنأخذ فيه إن شاء اهللا باحلق، قال

  .جيلده، وكان هو جيلده
  .أفليس يل عليكم من احلق مثل الذي كان هلم: هريوقال يونس، وابن أخي الزهري، عن الز

]3493[  
ويف . ما ابتليتم به من شدة/: 141: األعراف/و/ 49: البقرة/} بالء من ربكم{: قال أبو عبد اهللا

} مبتليكم{. البالء االبتالء والتمحيص، من بلوته وحمصته، أي استخرجت ما عنده، يبلو، خيترب: موضع
  .النعم، وهي من أبليته، وتلك من ابتليته: بالء عظيم: وأما قوله. خمتربكم/: 249: البقرة/

  :حدثين أيب، عن عائشة رضي اهللا عنها: حدثنا حيىي، عن هشام قال:  حدثين حممد بن املثىن- 3660
 أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها باحلبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنيب صلى اهللا عليه وسلم 

أولئك إذا كان فيه مالرجل الصاحل فمات، بنوا على قربه مسجدا، وصوروا فيه تيك الصور، إن : (فقال
  ).أولئك شرار اخللق عند اهللا يوم القيامة

]417[  
حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي، عن أبيه، عن أم خالد : حدثنا سفيان:  حدثنا احلميدي-  3661

، فكساين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخيصة قدمت من أرض احلبشة وأنا جويرية: بنت خالد قالت
  ).سناه سناه: (هلا أعالم، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح األعالم بيده ويقول

  .يعين حسن حسن: قال احلميدي
]2906[  

حدثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا :  حدثنا حيىي بن محاد- 3662
كنا نسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي فريد علينا، فلما رجعنا من عند :  عنه قالرضي اهللا

إن يف : (يا رسول اهللا، إنا كنا نسلم عليك فترد علينا؟ قال: النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا
  .أرد يف نفسي: كيف تصنع أنت؟ قال: فقلت إلبراهيم). الصالة شغال

]1141[  



حدثنا بريد بن عبد اهللا، عن أيب بردة، عن أيب : حدثنا أبو أسامة:  حدثنا حممد بن العالء- 3663
بلغنا خمرج النيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن باليمن فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إىل : موسى رضي اهللا عنه

افقنا النيب صلى اهللا عليه وسلم النجاشي باحلبشة، فوافقنا جعفر بن أيب طالب، فأقمنا معه حىت قدمنا، فو
  ).لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان: (حني افتتح خيرب، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

]2967[  

  .موت النجاشي:  باب- 67 

حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريح، عن عطاء، عن جابر رضي :  حدثنا أبو الربيع-  3664/3666
مات اليوم رجل صاحل، فقوموا فصلوا عل : (ه وسلم حني مات النجاشيقال النيب صلى اهللا علي: اهللا عنه

  ).أخيكم أصحمة
أن عطاء : حدثنا قتادة: حدثنا سعيد: حدثنا يزيد بن زريع:  حدثنا عبد األعلى بن محاد- ) 3665(

أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى على : حدثهم، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنهما
  .نجاشي، فصفنا وراءه، فكنت يف الصف الثاين أو الثالثال
حدثنا سعيد بن : حدثنا يزيد بن هارون، عن سليم بن حيان:  حدثين عبد اهللا بن أيب شيبة- ) 3666(

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي، : ميناء، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما
  .فكرب عليه أربعا

  . عبد الصمدتابعه
]1254[  

حدثنا أيب، عن صاحل، عن ابن : حدثنا يعقوب بن إبراهيم:  حدثنا زهري بن حرب-  3667/3668
أن : أن أبا هريرة رضي اهللا عنه أخربمها: حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن وابن املسيب: شهاب قال

: وم الذي مات فيه، وقالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعى هلم النجاشي، صاحب احلبشة، يف الي
  ).استغفروا ألخيكم(
: حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن وسعيد بن املسيب:  وعن صاحل، عن ابن شهاب قال-) 3668 (

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صف م يف املصلى، فصلى : أن أبا هريرة رضي اهللا عنه أخربهم
  .عليه، وكرب أربعا

]1188[  



  .املشركني على النيب صلى اهللا عليه وسلمتقاسم :  باب- 68 

حدثين إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن أيب سلمة :  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال- 3669
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أراد حنينا: بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  ).كنانة، حيث تقامسوا على الكفرمرتلنا غدا إن شاء اهللا، خبيف بين (
]1512[  

  .قصة أيب طالب:  باب- 69 

حدثنا : حدثنا عبد اهللا بن احلارث: حدثنا عبد امللك: حدثنا حيىي، عن سفيان:  حدثنا مسدد- 3670
ما أغنيت عن عمك، فإنه كان : قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم: العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه

  ).هو يف ضحضاح من نار، ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار: (لك؟ قالحيوطك ويغضب 
]5855 ،6203[  

أن : أخربنا معمر، عن الزهري، عن ابن املسيب، عن أبيه: حدثنا عبد الرزاق:  حدثنا حممود- 3671
أي عم، قل (: أبا طالب ملا حضرته الوفاة، دخل عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال

يا أبا طالب، ترغب : فقال أبو جهل وعبد اهللا بن أيب أمية). ال إله إال اهللا، كلمة أحاج لك ا عند اهللا
على ملة عبد املطلب، فقال : عن ملة عبد املطلب، فلم يزاال يكلمانه، حىت قال آخر شيء كلمهم به

ما كان للنيب والذين آمنوا أن {: لتفرت). ألستغفرن لك ما مل أنه عنه: (النيب صلى اهللا عليه وسلم
إنك ال {: ونزلت. }يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب من بعد ما تبني هلم أم أصحاب اجلحيم

  .}دي من أحببت
]1294[  

حدثنا ابن اهلاد، عن عبد اهللا بن خباب، عن أيب : حدثنا الليث:  حدثنا عبد اهللا بن يوسف-  3672
لعله تنفعه : (أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وذكر عنده عمه، فقال: هللاسعيد اخلدري رضي ا

  ).شفاعيت يوم القيامة، فيجعل يف ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه
  ).تغلي منه أم دماغه: (وقال. ذا: حدثنا ابن أيب حازم والدراوردي، عن يزيد: حدثنا إبراهيم بن محزة

]6196[  

  .حديث اإلسراء:  باب- 70

: اإلسراء/} سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى{: وقول اهللا تعاىل



1./  
حدثين أبو سلمة بن عبد : حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب:  حدثنا حيىي بن بكري- 3673
ملا : ( صلى اهللا عليه وسلم يقولأنه مسع رسول اهللا: مسعت جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما: الرمحن

  ).كذبين قريش، قمت يف احلجر، فجال اهللا يل بيت املقدس، فطفقت أخربهم عن آياته وأنا أنظر إليه
]4433[  

  .املعراج:  باب- 71

حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، عن مالك بن : حدثنا مهام بن حيىي:  حدثنا هدبة بن خالد-  3674
بينما أنا يف : (أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به: صعصعة رضي اهللا عنهما

 ما بني هذه إىل - فشق : ومسعته يقول:  قال-احلطيم، ورمبا قال يف احلجر، مضطجعا، إذ أتاين آت فقد 
 من قصه: من ثغرة حنره إىل شعرته، ومسعته يقول: ما يعين به؟ قال:  فقلت للجارود وهو إىل جنيب-هذه 

 فاستخرج قليب، مث أتيت بطست من ذهب مملوءة إميانا، فغسل قليب، مث حشي مث أعيد، مث - إىل شعرته 
 -نعم : هو الرباق يا أبا محزة؟ قال أنس:  فقال له اجلارود-أتيت بدابة دون البغل وفوق احلمار أبيض 

: دنيا فاستفتح، فقيليضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، فانطلق يب جربيل حىت أتى السماء ال
مرحبا به : نعم، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: حممد، قيل: ومن معك؟ قال: جربيل، قيل: من هذا؟ قال

هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد : فنعم ايء جاء ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال
: صعد حىت إذا أتى السماء الثانية فاستفتح، قيلمرحبا باالبن الصاحل والنيب الصاحل، مث : السالم، مث قال
مرحبا به : نعم، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: حممد، قيل: ومن معك؟ قال: جربيل، قيل: من هذا؟ قال

هذا حيىي وعيسى فسلم : فنعم ايء جاء ففتح، فلما خلصت إذا حيىي وعيسى، ومها ابنا اخلالة، قال
حبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل، مث صعد يب إىل السماء الثالثة مر: عليهما، فسلمت فردا، مث قاال

نعم، : وقد أرسل إليه؟ قال: حممد، قيل: ومن معك؟ قال: جربيل، قيل: من هذا؟ قال: فاستفتح، قيل
هذا يوسف فسلم عليه، فسلمت : مرحبا به فنعم ايء جاء ففتح، فلما خلصت إذا يوسف، قال: قيل

: رحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل، مث صعد يب حىت أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيلم: عليه، فرد مث قال
مرحبا به، : نعم، قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: حممد، قيل: ومن معك؟ قال: جربيل، قيل: من هذا؟ قال

: مث قالهذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه، فرد : فنعم ايء جاء ففتح، فلما خلصت إىل إدريس، قال
من هذا؟ : مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل، مث صعد يب، حىت إذا أتى السماء اخلامسة فاستفتح، قيل

: نعم، قيل: وقد أرسل إليه، قال: حممد صلى اهللا عليه وسلم، قيل: ومن معك؟ قال: جربيل، قيل: قال



 فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد هذا هارون: مرحبا به، فنعم ايء جاء، فلما خلصت فإذا هارون، قال
من : مرحبا باألخ الصاحل، والنيب الصاحل، مث صعد يب حىت إذا أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل: مث قال

مرحبا به، فنعم : نعم، قال: وقد أرسل إليه؟ قال: حممد، قيل: من معك؟ قال: جربيل، قيل: هذا؟ قال
مرحبا : ا موسى فسلم عليه فسلمت عليه، فرد مث قالهذ: ايء جاء، فلما خلصت فإذا موسى، قال

أبكي ألن غالما بعث بعدي : ما يبكيك؟ قال: باألخ الصاحل، والنيب الصاحل، فلما جتاوزت بكى، قيل له
من : يدخل اجلنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أميت، مث صعد يب إىل السماء السابعة فاستفتح جربيل، قيل

مرحبا به فنعم : نعم، قال: وقد بعث إليه، قال: حممد، قيل: ومن معك؟ قال: جربيل، قيل: هذا؟ قال
: فسلمت عليه فرد السالم، قال: هذا أبوك فسلم عليه، قال: ايء جاء، فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال

ها مثل مرحبا باالبن الصاحل والنيب الصاحل، مث رفعت يل سدرة املنتهى فإذا نبقها مثل قالل هجر، وإذا ورق
ما هذان يا : ران باطنان وران ظاهران، فقلت: هذه سدرة املنتهى، وإذا أربعة أار: آذان الفيلة، قال
أما الباطنان فنهران يف اجلنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات، مث رفع يل البيت املعمور، : جربيل؟ قال

ء من لنب وإناء من عسل، فأخذت اللنب مث أتيت بإناء من مخر وإنا. يدخله كل يوم سبعون ألف ملك
هي الفطرة أنت عليها وأمتك، مث فرضت علي الصلوات مخسني صالة كل يوم، فرجعت فمررت : فقال

أمتك ال تستطيع مخسني صالة : أمرت خبمسني صالة كل يوم، قال: مب أمرت؟ قال: على موسى، فقال
سرائيل أشد املعاجلة، فارجع إىل ربك فاسأله كل يوم، وإين واهللا قد جربت الناس قبلك، وعاجلت بين إ

التخفيف ألمتك، فرجعت فوضع عين عشرا، فرجعت إىل موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عين عشرا، 
فرجعت إىل موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عين عشرا، فرجعت إىل موسى فقال مثله، فرجعت 

ت خبمس صلوات كل يوم، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمر
إن أمتك ال تستطيع مخس : أمرت خبمس صلوات كل يوم، قال: مبا أمرت؟ قلت: إىل موسى، فقال

صلوات كل يوم، وإين قد جربت الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة، فارجع إىل ربك 
فلما جاوزت : لم، قالسألت ريب حىت استحييت، ولكن أرضى وأس: فاسأله التخفيف ألمتك، قال

  ).أمضيت فريضيت، وخففت عن عبادي: نادى مناد
]3035[  

: حدثنا عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما: حدثنا سفيان:  حدثنا احلميدي-  3675
هي رؤيا عني، أريها رسول اهللا صلى : قال. }وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال فتنة للناس{: يف قوله تعاىل

هي شجرة : قال. }والشجرة امللعونة يف القرآن{: قال.  عليه وسلم ليلة أسري به إىل بيت املقدساهللا
  .الزقوم



]4439 ،6239[  

  .وفود األنصار إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة، وبيعة العقبة:  باب- 72

:  بن صاحلوحدثنا أمحد. حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب:  حدثنا حيىي بن بكري- 3676
: أخربين عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك: حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: حدثنا عنبسة

مسعت كعب بن مالك حيدث حني ختلف عن : أن عبد اهللا بن كعب، وكان قائد كعب حني عمي، قال
دت مع النيب صلى ولقد شه: قال ابن بكري يف حديثه. النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك، بطوله

اهللا عليه وسلم ليلة العقبة، حني تواثقنا على اإلسالم، وما أحب أن يل ا مشهد بدر، وإن كانت بدر 
  .أذكر يف الناس منها

]2606[  
مسعت جابر بن : كان عمرو يقول: حدثنا سفيان قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا-  3677/3678

 أحدمها الرباء: قال ابن عيينة: قال أبو عبد اهللا. الي العقبةشهد يب خا: عبد اهللا رضي اهللا عنهما يقول
  .ابن معرور

  
أنا : قال جابر: قال عطاء: أن ابن جريح أخربهم: أخربنا هشام:  حدثين إبراهيم بن موسى- ) 3678(

  .وأيب وخاالي من أصحاب العقبة
ن أخي ابن حدثنا اب: أخربنا يعقوب بن إبراهيم:  حدثين إسحاق بن منصور-  3679/3680

أن عبادة بن الصامت، من الذين شهدوا بدرا مع : أخربين أبو إدريس عائذ اهللا: شهاب، عن عمه قال
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومن أصحابه ليلة العقبة أخربه

تعالوا بايعوين على أن ال تشركوا : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، وحوله عصابة من أصحابه
 شيئا، وال تسرقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا ببهتان، تفترونه بني أيديكم وأرجلكم، باهللا

وال تعصوين يف معروف، فمن وىف منكم فأجره على اهللا، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به يف الدنيا 
).  عاقبه، وإن شاء عفا عنهفهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره اهللا فأمره إىل اهللا، إن شاء

  .قال فبايعته على ذلك
حدثنا الليث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن الصناحبي، عن :  حدثنا قتيبة-) 3680(

إين من النقباء الذين بايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أنه قال
ك باهللا شيئا، وال نسرق، وال نزين، وال نقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق، بايعناه على أن ال نشر: وقال



  .وال ننتهب، وال نعصي، باجلنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا، كان قضاء ذلك إىل اهللا
]18[  

  .تزويج النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشة، وقدومها املدينة، وبنائه ا:  باب- 73

حدثنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي :  فروة بن أيب املغراء حدثين- 3681
تزوجين النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا بنت ست سنني، فقدمنا املدينة، فرتلنا يف بين : اهللا عنها قالت

  احلارث بن خزرج، فوعكت فتمزق شعري فوىف مجيمة،
صواحب يل، فصرخت يب فأتيتها، ال أدري ما تريد يب فأتتين أمي أم رومان، وإين لفي أرجوحة، ومعي 

فأخذت بيدي حىت أوقفتين على باب الدار، وإين ألج حىت سكن بعض نفسي، مث أخذت شيئا من ماء 
على اخلري : وجهي ورأسي، مث أدخلتين الدار، فإذا نسوة من األنصار يف البيت، فقلن فمسحت به

هن، فأصلحن من شأين، فلم يرعين إال رسول اهللا صلى اهللا عليه والربكة، وعلى خري طائر، فأسلمتين إلي
  .وسلم ضحى، فأسلمتين إليه، وأنا يومئذ بنت تسع سنني

]4840 ،4841 ،4861 ،4863 ،4865[  
أن : حدثنا وهيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها:  حدثنا معلى- 3682

هذا : أريتك يف املنام مرتني، أى أنك يف سرقة من حرير، ويقال (:النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا
  ).إن يكن هذا من عند اهللا ميضه: امرأتك، فاكشف عنها، فإذا هي أنت، فأقول

]4790 ،4832 ،6609 ،6610[  
توفيت خدجية قبل : حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه قال:  حدثين عبيد بن إمساعيل- 3683

هللا عليه وسلم إىل املدينة بثالث سنني، فلبث سنتني أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة، خمرج النيب صلى ا
  .وهي بنت ست سنني، مث بىن ا وهي بنت تسع سنني

  .هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إىل املدينة:  باب- 74

لوال اهلجرة لكنت : ( وسلموقال عبد اهللا بن زيد، وأبو هريرة رضي اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه
  ).امرأ من األنصار

]3568 ،4075[  
رأيت يف املنام أين أهاجر من مكة إىل أرض ا خنل، : (وقال أبو موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).فذهب وهلي إىل أا اليمامة، أو هجر، فإذا هي املدينة يثرب
]3425[  



  :مسعت أبا وائل يقول: األعمش قالحدثنا : حدثنا سفيان:  حدثنا احلميدي- 3684
هاجرنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم نريد وجه اهللا، فوقع أجرنا على اهللا، فمنا من :  عدنا خبابا، فقال

مضى مل يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب ابن عمري، قتل يوم أحد، وترك منرة، فكنا إذا غطينا ا 
رأسه، فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نغطي رأسه، رأسه بدت رجاله، وإذا غطينا رجليه بدا 

  .وجنعل على رجليه شيئا من إذخر، ومنا من أينعت له مثرته فهو يهدا
]1217[  

حدثنا محاد، هو ابن زيد، عن حيىي، عن حممد بن إبراهيم، عن علقمة بن :  حدثنا مسدد-  3685
األعمال بالنية، : (نيب صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت ال: مسعت عمر رضي اهللا عنه قال: وقاص قال

فمن كان هجرته إىل دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إىل ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إىل 
  ).اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله

]1[  
ألوزاعي، حدثين أبو عمرو ا: حدثنا حيىي بن محزة قال:  حدثين إسحاق بن يزيد الدمشقي-  3686

ال : أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما كان يقول: عن عبدة بن أيب لبابة، عن جماهد بن جرب املكي
  .هجرة بعد الفتح

]4056 ،4057[  
زرت عائشة مع عبيد : زحدثين األوزاعي، عن عطاء بن أيب رباح قال:  قال حيىي بن محزة-  3687

 ال هجرة بعد اليوم، كان املؤمنون يفر أحدهم بدينه إىل اهللا :بن عمري الليثي، فسألناها عن اهلجرة فقالت
تعاىل وإىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم، خمافة أن يفنت عليه، فأما اليوم فقد أظهر اهللا اإلسالم، واملؤمن 

  .يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية
]2914[  

ربين أيب، عن عائشة رضي اهللا فأخ: قال هشام: حدثنا ابن منري:  حدثين زكرياء بن حيىي- 3688
أنه ليس أحد أحب إيل أن أجاهدهم فيك، من قوم كذبوا : اللهم إنك تعلم: أن سعدا قال: عنها

  .رسولك صلى اهللا عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإين أظن أنك قد وضعت احلرب بيننا وبينهم
  .ذبوا نبيك وأخرجوه، من قريشمن قوم ك: أخربتين عائشة: حدثنا هشام، عن أبيه: وقال أبان بن يزيد

]451[  
حدثنا عكرمة، عن : حدثنا هشام: حدثنا روح بن عبادة:  حدثنا مطر بن الفضل- 3689/3690

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألربعني سنة، فمكث مبكة ثالث : ابن عباس رضي اهللا عنهما قال



  .مات وهو ابن ثالث وستنيعشرة سنة يوحى إليه، مث أمر باهلجرة فهاجر عشر سنني، و
  حدثنا زكرياء: حدثنا روح بن عبادة:  حدثين مطر بن الفضل-) 3690 (

مكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة : حدثنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: ابن إسحاق
  .ثالث عشرة، وتويف وهو ابن ثالث وستني

]3638[  
حدثين مالك، عن أيب النضر، موىل عمر بن عبيد اهللا، عن :  حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا قال- 3691

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلس : عبيد، يعين ابن حنني، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه
إن عبدا خريه اهللا بني أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، وبني ما عنده، فاختار ما : (على املنرب فقال

انظروا إىل هذا الشيخ، خيرب : فعجبنا له، وقال الناس. فديناك بآبائنا وأمهاتنا: ر وقالفبكى أبو بك). عنده
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عبد خريه اهللا بني أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبني ما عنده، وهو 

أبو بكر هو فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو املخري، وكان : يقول
إن من أمن الناس علي يف صحبته وماله أبا بكر، ولو : (أعلمنا به، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كنت متخذا خليال من أميت لتخذت أبا بكر، إال خلة اإلسالم، ال يبقني يف املسجد خوخة إال خوخة أيب 
  ).بكر
]454[  

فأخربين عروة بن : عن عقيل، قال ابن شهابحدثنا الليث، :  حدثنا حيىي بن بكري- 3692/3694
مل أعقل أبوي قط إال ومها : أن عائشة رضي اهللا عنها، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالت: الزبري

يدينان الدين، ومل مير علينا يوم إال يأتينا فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طريف النهار، بكرة وعشية، 
 أبو بكر مهاجرا حنو أرض احلبشة، حىت إذا برك الغماد لقيه ابن الدغنة، وهو فلما ابتلي املسلمون خرج

أخرجين قومي، فأريد أن أسيح يف األرض وأعبد : أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: سيد القارة، فقال
فإن مثلك يا أبا بكر ال خيرج وال خيرج، إنك تكسب املعدوم، وتصل الرحم، : قال ابن الدغنة. ريب

فرجع . وحتمل الكل، وتقري الضيف، وتعني على نوائب احلق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك
إن أبا بكر ال خيرج مثله : وارحتل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية يف أشراف قريش، فقال هلم

عني على وال خيرج، أخترجون رجال يكسب املعدوم، ويصل الرحم، وحيمل الكل، ويقري الضيف، وي
مر أبا بكر فليعبد ربه يف داره، : فلم تكذب قريش جبوار ابن الدغنة، وقالوا البن الدغنة. نوائب احلق

فقال . فليصل فيها وليقرأ ما شاء، وال يؤذينا بذلك وال يستعلن به، فإنا خنشى أن يفنت نساءنا وأبناءنا
 يستعلن بصالته وال يقرأ يف غري داره، مث ذلك ابن الدغنة أليب بكر، فلبث بذلك يعبد ربه يف داره، وال



بدا أليب بكر، فابتىن مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه، ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء املشركني 
وأبناؤهم، وهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجال بكاء، ال ميلك عينيه إذا قرأ القرآن، 

إنا كنا أجرنا أبا : كني، فأرسلوا إىل ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالواوأفزع ذلك أشراف قريش من املشر
بكر جبوارك، على أن يعبد ربه يف داره، فقد جاوز ذلك، فابتىن مسجدا بفناء داره، فأعلن بالصالة 
والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفنت نساءنا وأبناءنا، فاه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه يف 

 فعل، وإن أىب إال أن يعلن بذلك، فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن خنفرك، ولسنا مقرين داره
قد علمت الذي عاقدت لك : فأتى ابن الدغنة إىل أيب بكر فقال: قالت عائشة. أليب بكر االستعالن

 أين أخفرت يف عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترجع إيل ذميت، فإين ال أحب أن تسمع العرب
فإين أرد إليك جوارك، وأرضى جبوار اهللا عز وجل، والنيب صلى اهللا : فقال أبو بكر. رجل عقدت له

إين أريت دار هجرتكم، ذات خنل : (عليه وسلم يومئذ مبكة، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم للمسلمني
مة من كان هاجر بأرض احلبشة إىل ومها احلرتان، فهاجر من هاجر قبل املدينة، ورجع عا). بني البتني

على رسلك، فإين أرجو أن : (املدينة، وجتهز أبو بكر قبل املدينة، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فحبس أبو بكر نفسه على رسول اهللا ). نعم: (وهل ترجو ذلك بأيب أنت؟ قال: فقال أبو بكر). يؤذن يل

  .تني كانتا عنده ورق السمر، وهو اخلبط، أربعة أشهرصلى اهللا عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحل
فبينما حنن يوما جلوس يف بيت أيب بكر يف حنر الظهرية، قال : قالت عائشة: قال عروة: قال ابن شهاب
: هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متقنعا، يف ساعة مل يكن يأتينا فيها، فقال أبو بكر: قائل أليب بكر

فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت.  واهللا ما جاء به يف هذه الساعة إال أمرفداء له أيب وأمي،
: فقال أبو بكر). أخرج من عندك: (فاستأذن، فأذن له فدخل، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر

 الصحابة بأيب :فقال أبو بكر). فإين قد أذن يل يف اخلروج: (إمنا هم أهلك، بأيب أنت يا رسول اهللا، قال

 بأيب أنت يا -فخذ : قال أبو بكر). نعم: (أنت يا رسول اهللا؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قالت ). بالثمن: ( إحدى راحليت هاتني، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

يب بكر فجهزنامها أحث اجلهاز، وصنعنا هلما سفرة يف جراب، فقطعت أمساء بنت أ: عائشة

  قطعة
من نطاقها، فربطت به على فم اجلراب، فبذلك مسيت ذات النطاقني، قالت مث حلق رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم وأبو بكر بغار يف جبل ثور، فكمنا فيه ثالث ليال، يبيت عندمها عبد اهللا بن أيب بكر، وهو 

 كبائت، فال يسمع أمرا يكتادان غالم شاب، ثقف لقن، فيدجل من عندمها بسحر، فيصبح مع قريش مبكة



به إال وعاه، حىت يأتيهما خبرب ذلك حني خيتلط الظالم، ويرعى عليهما عامر بن فهرية موىل أيب بكر 
منحة من غنم، فريحيها عليهما حني تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان يف رسل، وهو لنب منحتهما 

لك يف كل ليلة من تلك الليايل الثالث، واستأجر ورضيفهما، حىت ينعق ا عامر بن فهرية بغلس، يفعل ذ
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر رجال من بين الديل، وهو من بين عبد بن عدي، هاديا خريتا، 
واخلريت املاهر باهلداية، قد غمس حلفا يف آل العاص بن وائل السهمي، وهو على دين كفار قريش، 

واعداه غار ثور بعد ثالث ليال، فأتامها براحلتيهما صبح ثالث، وانطلق فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، و
  .معهما عامر بن فهرية، والدليل، فأخذ م طريق السواحل

وأخربين عبد الرمحن بن مالك املدجلي، وهو ابن أخي سراقة بن مالك :  قال ابن شهاب-) 3693 (
  :أنه مسع سراقة بن خعشم يقول: أن أباه أخربه: بن خعشم

 جاءنا رسل كفار قريش، جيعلون يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر، دية كل واحد منهما، 
ملن قتله أو أسره، فبينما أنا جالس يف جملس من جمالس بين مدجل، أقبل رجل منهم، حىت قام علينا وحنن 

فعرفت : به، قال سراقةإين قد رأيت آنفا أسودة بالساحل، أراها حممدا وأصحا: جلوس، فقال يا سراقة
إم ليسوا م، ولكنك رأيت فالنا وفالنا، انطلقوا بأعيينا، مث لبثت يف الس ساعة، : أم هم، فقلت له

مث قمت فدخلت، فأمرت جارييت أن خترج بفرسي وهي من وراء أكمة، فتحبسها علي، وأخذت رحمي، 
ه، حىت أتيت فرسي فركبتها، فخرجت به من ظهر البيت، فحططت بزجه األرض، وخفضت عالي

فرفعتها تقرب يب، حىت دنوت منهم، فعثرت يب فرسي، فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إىل كنانيت، 
أضرهم أم ال، فخرج الذي أكره، فركبت فرسي، وعصيت : فاستخرجت منها األزالم فاستقسمت ا

 وهو ال يلتفت، وأبو بكر يكثر األزالم، تقرب يب حىت مسعت قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
االلتفات، ساخت يدا فرسي يف األرض، حىت بلغتا الركبتني، فخررت عنها، مث زجرا فنهضت، فلم 
تكد خترج يديها، فلما استوت قائمة، إذا ألثر يديها عثان ساطع يف السماء مثل الدخان، فاستقسمت 

 فركبت فرسي حىت جئتهم، ووقع يف نفسي حني باألزالم، فخرج الذي أكره، فناديتهم باألمان فوقفوا،
إن قومك قد : فقلت له. لقيت ما لقيت من احلبس عنهم، أن سيظهر أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

جعلوا فيك الدية، وأخربم أخبار ما يريد الناس م، وعرضوا عليهم الزاد واملتاع، فلم يرزآين ومل 
 فسألته أن يكتب يل كتاب أمن، فأمر عامر بن فهرية فكتب يف رقعة ).أخف عنا: (يسأالين، إال أن قال

  .من أدمي، مث مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أن رسول اله صلى اهللا عليه وسلم لقي الزبري : فأخربين عروة بن الزبري:  قال ابن شهاب-) 3694 (

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبا يف ركب من املسلمني، كانوا جتارا قافلني من الشأم، فكسا الزبري



بكر ثياب بياض، ومسع املسلمون باملدينة مبخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون 
كل غداة إىل احلرة، فينتظرونه حىت يردهم حر الظهرية، فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا انتظارهم، فلما أووا 

د على أطم من آطامهم، ألمر ينظر إليه، فبصر برسول اهللا صلى اهللا عليه إىل بيوم، أوىف رجل من يهو
يا معاشر العرب، : وسلم وأصحابه مبيضني يزول م السراب، فلم ميلك اليهودي أن قال بأعلى صوته

هذا جدكم الذي تنتظرون، فثار املسلمون إىل السالح، فتلقوا رسول اهللا بظهر احلرة، فعدل م ذات 
ىت نزل م يف بين عمرو بن عوف، وذلك يوم االثنني من شهر ربيع األول، فقام أبو بكر اليمني، ح

 ممن مل ير رسول -للناس، وجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من األنصار 
قبل  حييي أبا بكر، حىت أصابت الشمس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأ-اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أبو بكر حىت ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك، فلبث رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم يف بين عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس املسجد الذي أسس على التقوى، 

 حىت بركت عند وصلى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث ركب راحلته، فسار ميشي معه الناس
مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم باملدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من املسلمني، وكان مربدا 
للتمر، لسهيل وسهل غالمني يتيمني يف حجر أسعد بن زرارة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ى اهللا عليه وسلم الغالمني مث دعا رسول اهللا صل). هذا إن شاء اهللا املرتل: (حني بركت به راحلته
ال، بل به لك يا رسول اهللا، فأىب رسول اهللا أن يقبله منهما : فساومهما باملربد ليتخذه مسجدا، فقاال

هبة حىت ابتاعه منهما، مث بناه مسجدا، وطفق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينقل معهم اللنب يف بنيانه 
اللهم إن األجر أجر : ويقول.  محال خيرب، هذا أبر ربنا وأطهرهذا احلمال ال: (ويقول، وهو ينقل اللنب

  .فتمثل بشعر رجل من املسلمني مل يسم يل). اآلخره، فارحم األنصار واملهاجره
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متثل ببيت شعر تام غري هذا : ومل يبلغنا يف األحاديث: قال ابن شهاب

  .البيت
]464[  

حدثنا هشام، عن أبيه، وفاطمة، عن أمساء : حدثنا أبو أسامة:  اهللا بن أيب شيبة حدثنا عبد- 3695
ما : صنعت سفرة للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر، حني أرادا املدينة، فقلت أليب: رضي اهللا عنها

  .فشقيه، ففعلت، فسميت ذات النطاقني: أجد شيئا أربطه إال نطاقي، قال
  .النطاقأمساء ذات : قال ابن عباس

]2817[  
مسعت الرباء رضي : حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق قال: حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار-  3696



ملا أقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشم، فدعا عليه : اهللا عنه قال
فعطش رسول : ال أضرك، فدعا له، قالادع اهللا يل و: النيب صلى اهللا عليه وسلم فساخت به فرسه، قال
فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لنب، فأتيته فشرب : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمر براع، قال أبو بكر

  .حىت رضيت
]2307[  

 حدثين زكرياء بن حيىي، عن أيب أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أمساء رضي اهللا - 3697
فخرجت وأنا متم، فأتيت املدينة فرتلت بقباء، فولدته بقباء، : بن الزبري، قالتأا محلت بعبد اهللا : عنها

مث أتيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم فوضعته يف حجره، مث دعا بتمرة فمضغها، مث تفل يف فيه، فكان 
ان أول شيء دخل جوفه ريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث حنكه بتمرة، مث دعا له وبرك عليه، وك

  .أول مولود يف اإلسالم
أا هاجرت إىل : تابعه خالد بن خملد، عن علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن أمساء رضي اهللا عنها

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم وهي حبلى
]5152[  

:  حدثنا قتيبة، عن أيب أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت-  3698
ود ولد يف اإلسالم عبد اهللا بن الزبري، أتوا به النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأخذ النيب صلى اهللا أول مول

  .عليه وسلم مترة فالكها، مث أدخلها يف فيه، فأول ما دخل يف بطنه ريق النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا أنس بن : حدثنا عبد العزيز بن صهيب: حدثنا أيب: حدثنا عبد الصمد:  حدثنا حممد-  3699

أقبل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر : مالك رضي اهللا عنه قال
يا أبا بكر، من هذا الرجل : فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: شيخ يعرف، ونيب اهللا شاب ال يعرف، قال

احلاسب أنه إمنا يعين الطريق، وإمنا فيحسب : قال. هذا الرجل يهديين السبيل: الذي بني يديك، فيقول
. يا رسول اهللا، هذا فارس قد حلق بنا: فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد حلقهم، فقال. يعين سبيل اخلري

يا : فصرعه الفرس، مث قامت حتمحم، فقال). اللهم اصرعه: (فالتفت نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
فكان أول النهار جاهدا : قال). قف مكانك، ال تتركن أحدا يلحق بناف: (نيب اهللا، مرين مبا شئت، قال

على نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له، فرتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
جانب احلرة، مث بعث إىل األنصار فجاؤوا إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر فسلموا عليهما، 

فركب نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر، وحفوا دوما بالسالح، .  اركبا آمنني مطاعني:وقالوا
جاء نيب اهللا، : جاء نيب اهللا، جاء نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأشرفوا ينظرون ويقولون: فقيل يف املدينة



إذ مسع به عبد اهللا بن سالم، جاء نيب اهللا، فأقبل يسري حىت نزل جانب دار أيب أيوب، فإنه ليحدث أهله 
وهو يف خنل ألهله خيترف هلم، فعجل أن يضع الذي خيترف هلم فيها، فجاء وهي معه، فسمع من نيب اهللا 

). أي بيوت أهلنا أقرب: (فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم. صلى اهللا عليه وسلم، مث رجع إىل أهله
قوما على : قال). فانطلق فهيئ لنا مقيال: (ذا بايب، قالأنا يا نيب اهللا، هذه داري وه: فقال أبو أيوب

أشهد أنك رسول اهللا، : بركة اهللا، فلما جاء نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء عبد اهللا بن سالم فقال
وأنك جئت حبق، وقد علمت يهود أين سيدهم وابن سيدهم، وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسأهلم 

فأرسل نيب اهللا . قد أسلمت، فإم إن يعلموا أين قد أسلمت قالوا يف ما ليس يفعين قبل أن يعلموا أين 
يا معشر اليهود، : (صلى اهللا عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كم حبق، ويلكم، اتقوا اهللا، فواهللا الذي ال إله إال هو، إنكم لتعلمون أين رسول اهللا حقا، وأين جئت
فأي رجل فيكم عبد : (ما نعلمه، قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم، قاهلا ثالث مرار، قال: قالوا). فأسلموا

: قالوا). أفرأيتم إن أسلم: (قال. ذاك سيدنا وابن سيدنا، وأعلمنا وابن أعلمنا: قالوا). اهللا بن سالم
أفرأيتم إن : ( حاشى هللا ما كان ليسلم، قال:قالوا). أفرأيتم إن أسلم: (حاشى هللا ما كان ليسلم، قال

يا معشر اليهود : فخرج فقال). يا ابن سالم اخرج عليهم: (حاشى هللا ما كان ليسلم، قال: قالوا). أسلم
كذبت، : فقالوا. اتقوا اهللا، فواهللا الذي ال إله إال هو، إنكم لتعلمون أنه رسول اهللا، وأنه جاء حبق

  . عليه وسلمفأخرجهم رسول اهللا صلى اهللا
]3151[  

أخربين عبيد اهللا بن عمر، عن : أخربنا هشام، عن ابن جريج قال:  حدثنا إبراهيم بن موسى- 3700
  : عن ابن عمر، عن عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه قال- يعين -نافع 

:  له كان فرض للمهاجرين األولني أربعة آالف يف أربعة، وفرض البن عمر ثالثة آالف ومخسمائة، فقيل
ليس هو كمن هاجر : إمنا هاجر به أبواه، يقول: هو من املهاجرين، فلم نقصته من أربعة آالف؟ فقال

  .بنفسه
هاجرنا : أخربنا سفيان، عن األعمش، عن أيب وائل، عن خباب قال:  حدثنا حممد بن كثري-  3701

  .مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هاجرنا : حدثنا خباب قال: مسعت شفيق بن مسلمة قال: الحدثنا حيىي، عن األعمش ق: وحدثنا مسدد

مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نبتغي وجه اهللا، ووجب أجرنا على اهللا، فمنا من مضى مل يأكل من 
أجره شيئا، منهم مصعب بن عمري، قتل يوم أحد، فلم جند شيئا نكفنه فيه إال منرة، كنا إذا غطينا ا 

ذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نغطي رأسه خرجت رجاله، فإ



  .رأسه ا، وجنعل على رجليه من إذخر، ومنا من أينعت له مثرته فهو يهدا
]1217[  

حدثين أبو بردة : حدثنا عوف، عن معاوية بن قرة قال: حدثنا روح:  حدثنا حيىي بن بشر-  3702
ال، : قلت: هل تدري ما قال أيب ألبيك؟ قال: قال يل عبد اهللا بن عمر: بن أيب موسى األشعري قال

يا أبا موسى، هل يسرك إسالمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهجرتنا : فإن أيب قال ألبيك: قال
معه، وجهادنا معه، وعملنا كله معه، برد لنا، وأن كل عمل عملناه بعده جنونا منه كفافا رأسا برأس؟ 

ال واهللا، قد جاهدنا بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وصلينا، وصمنا، وعملنا خريا كثريا، : أيبفقال 
لكين أنا، والذي نفس عمر بيده، لوددت أن : فقال أيب. وأسلم على أيدينا بشر كثري، وإنا لنرجو ذلك

  .أباك واهللا خري من أيبإن : فقلت. ذلك برد لنا، وأن كل شيء عملناه بعد جنونا منه كفافا رأسا برأس
: حدثنا إمساعيل، عن عاصم، عن أيب عثمان قال: أو بلغين عنه:  حدثين حممد بن صباح- 3703

وقدمت أنا وعمر على رسول : قال. هاجر قبل أبيه يغضب: إذا قيل له: مسعت ابن عمر رضي اهللا عنهما
اذهب فانظر هل : أرسلين عمر وقالاهللا صلى اهللا عليه وسلم، فوجدناه قائال، فرجعنا إىل املرتل، ف

استيقظ، فأتيته فدخلت عليه فبايعته، مث انطلقت إىل عمر فأخربته أنه استيقظ، فانطلقنا إليه رول هرولة، 
  .حىت دخل عليه فبايعه، مث بايعته

حدثنا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن : حدثنا شريح بن مسلمة:  حدثنا أمحد بن عثمان- 3704
فسأله : ابتاع أبو بكر من عازب رحال، فحملته معه، قال: مسعت الرباء حيدث قال:  قالأيب إسحاق

أخذ علينا بالرصد، فخرجنا ليال، فأحثثنا ليلتنا : عازب عن مسري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
لرسول اهللا ففرشت : ويومنا حىت قام قائم الظهرية، مث رفعت لنا صخرة، فأتيناها وهلا شيء من ظل، قال

صلى اهللا عليه وسلم فروة معي، مث اضطجع عليها النيب صلى اهللا عليه وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله، 
أنا : ملن أمن يا غالم؟ فقال: فإذا أنا براع قد أقبل يف غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا، فسألته

نعم، فأخذ شاة من : أنت حالب؟ قالهل : نعم، قلت له: هل يف غنمك من لنب؟ قال: لفالن، فقلت له
فحلب كثبة من لنب، ومعي إداوة من ماء عليها خرقة، قد روأا : انفض الضرع، قال: غنمه، فقلت له

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فصببت على اللنب حىت برد أسفله، مث أتيت به النيب صلى اهللا عليه 
هللا صلى اهللا عليه وسلم حىت رضيت، مث ارحتلنا اشرب يا رسول اهللا، فشرب رسول ا: وسلم فقلت

فدخلت مع أيب بكر على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها : قال الرباء. والطلب يف إثرنا
  .كيف أنت يا بنية: محى، فرأيت أباها يقبل خدها وقال

]2307[  



أن عقبة : اهيم بن أيب عبلةحدثنا إبر: حدثنا حممد بن محري:  حدثنا سليمان بن عبد الرمحن-  3705
  :بن وساج حدثه عن أنس خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  . قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم وليس يف أصحابه أمشط غري أيب بكر، فغلفها باحلناء والكتم
ن مالك حدثين أنس ب: حدثين أبو عبيد، عن عقبة بن وساج: حدثنا األوزاعي: حدثنا الوليد: وقال دحيم

قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة، فكان أسن أصحابه أبو بكر، فغلفها باحلناء : رضي اهللا عنه قال
  .والكتم حىت قنأ لوا

حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، عن :  حدثنا أصبغ- 3706
 هلا أم بكر، فلما هاجر أبو بكر طلقها، أن أبا بكر رضي اهللا عنه تزوج امرأة من كلب يقال: عائشة

  :فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر، الذي قال هذه القصيدة، رثى كفار قريش
  من الشيزى تزين بالسنام*** وماذا بالقليب قليب بدر 
  من القينات والشرب الكرام*** وماذا بالقليب قليب بدر 
  وهل يل بعد قومي من سالم*** حتيي بالسالمة أم بكر 

  وكيف حياة أصداء، وهام*** دثنا الرسول بأن سنحيا حي
حدثنا مهام، عن ثابت، عن أنس، عن أيب بكر رضي اهللا عنه :  حدثنا موسى بن إمساعيل- 3707

يا نيب اهللا، : كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: قال
  ).اسكت يا أبا بكر، اثنان اهللا ثالثهما: (نا، قاللو أن بعضهم طأطأ بصره رآ

]3453[  
: وقال حممد بن يوسف. حدثنا األوزاعي: حدثنا الوليد بن مسلم:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 3708

حدثين أبو سعيد رضي اهللا عنه : حدثين عطاء ابن يزيد الليثي قال: حدثنا الزهري قال: حدثنا األوزاعي
وحيك إن اهلجرة شأا شديد، : (النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن اهلجرة، فقالجاء أعرايب إىل : قال

: نعم، قال: قال). فهل متنح منها: (نعم، قال: قال). فتعطي صدقتها: (نعم، قال: قال). فهل من إبل
  ).فاعمل من وراء البحاء، فإن اهللا لن يترك من عملك شيئا: (نعم، قال: قال). فتحلبها يوم ورودها(
]1384[  

  .مقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه املدينة:  باب- 75

أنبأنا أبو إسحاق، مسع الرباء رضي اهللا عنه : حدثنا شعبة قال:  حدثنا أبو الوليد- 3709/3710
أول من قدم علينا مصعب بن عمري وابن مكتوم، مث قدم علينا عمار بن ياسر وبالل رضي اهللا : قال



  .عنهم
مسعت الرباء بن : حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق قال: حدثنا غندر:  حدثنا حممد بن بشار- ) 3710(

أول من قدم علينا مصعب بن عمري وابن أم مكتوم، وكانا يقرئان الناس، : عازب رضي اهللا عنهما قال
ه فقدم بالل وسعد وعمار بن ياسر، مث قدم عمر بن اخلطاب يف عشرين من أصحاب النيب صلى اهللا علي
وسلم، مث قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فما رأيت أهل املدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول اهللا صلى 

: قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فما قدم حىت قرأت: اهللا عليه وسلم، حىت جعل اإلماء يقلن
  .يف سور من املفصل. }سبح اسم ربك األعلى{
]4657 ،4709[  

أخربنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي :  بن يوسف حدثنا عبد اهللا- 3711
فدخلت : ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، وعك أبو بكر وبالل، قالت: اهللا عنها أا قالت
فكان أبو بكر إذا أخذته احلمى : يا أبت كيف جتدك، ويا بالل كيف جتدك، قالت: عليهما، فقلت

  :يقول
  .واملوت أدىن من شراك نعله*** مرئ مصبح يف أهله كل ا

  :وكان بالل إذا أقلع عنه يرفع عقريته ويقول
  بواد وحويل إذخر وجليل*** أال ليت شعري هل أبينت ليلة 
  وهل يبدون يل شامة وطفيل*** وهل أردن يوما مياه جمنة 

اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا : (فجئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته، فقال: قالت عائشة
  ).مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا يف صاعها ومدها، وانقل محاها فاجعلها باجلحفة

]1790[  
: حدثين عروة بن الزبري: أخربنا معمر، عن الزهري: حدثنا هشام:  حدثين عبد اهللا بن حممد- 3712

حدثين أيب، عن : قال بشر بن شعيبو. دخلت على عثمان: أن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار أخربه
دخلت على عثمان، فتشهد : أن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار أخربه قال: حدثين عروة بن الزبري: الزهري
أما بعد، فإن اهللا بعث حممدا صلى اهللا عليه وسلم باحلق، وكنت ممن استجاب هللا ولرسوله، : مث قال

مث هاجرت هجرتني، نلت صهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآمن مبا بعث به حممد صلى اهللا عليه وسلم، 
  .وسلم، وبايعته، فواهللا ما عصيته وال غششته حىت توفاه اهللا

  .مثله: حدثين الزهري: تابعه إسحاق الكليب
]3493[  



حدثنا مالك، وأخربين يونس، عن ابن شهاب : حدثين ابن وهب:  حدثنا حيىي بن سليمان- 3713
أن عبد الرمحن بن عوف رجع إىل أهله : أن عبد اهللا بن عباس أخربه:  بن عبد اهللاأخربين عبيد اهللا: قال

يا أمري املؤمنني، إن املوسم : فقلت: وهو مبىن، يف آخر حجة حجها عمر، فوجدين، فقال عبد الرمحن
مة، جيمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإين أرى أن متهل حىت تقدم املدينة، فإا دار اهلجرة والسنة والسال

  .ألقومن يف أول مقام أقومه باملدينة: قال عمر. وختلص ألهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم
]2330[  

أخربنا ابن شهاب، عن خارجة بن زيد : حدثنا إبراهيم بن سعد:  حدثنا موسى بن إمساعيل-  3714
أن عثمان بن : تهأن أم العالء، امرأة من نسائهم بايعت النيب صلى اهللا عليه وسلم، أخرب: بن ثابت

فاشتكى : مظعون طار هلم يف السكىن، حني قترعت األنصار على سكىن املهاجرين، قالت أم العالء
رمحة : عثمان عندنا فمرضته، حىت تويف وجعلناه يف أثوابه، فدخل علينا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلت

وما يدريك أن : (نيب صلى اهللا عليه وسلماهللا عليك أبا السائب، شهاديت عليك لقد أكرمك اهللا، فقال ال
أما هو فقد جاءه واهللا : (ال أدري، بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا، فمن؟ قال: قلت: قالت). اهللا أكرمه

فواهللا ال أزكي أحدا : قالت). اليقني، واهللا إين ألرجو له اخلري، وما أدري واهللا وأنا رسول اهللا ما يفعل يب
لك، فنمت، فأريت لعثمان ابن مظعون عينا جتري، فجئت رسول اهللا صلى اهللا فأحزنين ذ: قالت. بعده

  ).ذلك عمله: (عليه وسلم فأخربته، فقال
]1186[  

حدثنا أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها :  حدثنا عبيد اهللا بن سعيد- 3715
ليه وسلم، فقدم رسول اهللا صلى اهللا كان يوم بعاث يوما قدمه اهللا عز وجل لرسوله صلى اهللا ع: قالت

  .عليه وسلم املدينة، وقد افترق ملؤهم، وقتلت سرام، يف دخوهلم يف اإلسالم
]3566[  

أن أبا : حدثنا شعبة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: حدثنا غندر:  حدثين حممد بن املثىن- 3716
 أو أضحى، وعندها قينتان تغنيان مبا بكر دخل عليها، والنيب صلى اهللا عليه وسلم عندها، يوم فطر

: مزمار الشيطان؟ مرتني، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: تقاذفت األنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر
  ).دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا اليوم(
]443[  

: د الصمد قالأخربنا عب: وحدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا عبد الوارث:  حدثنا مسدد- 3717
: حدثين أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال: حدثنا أبو التياح يزيد بن محيد الضبعي قال: مسعت أيب حيدث



ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، نزل يف علو املدينة، يف حي يقال هلم بنو عمرو بن عوف، 
: فجاؤوا متلقدي سيوفهم، قال: النجار، قالفأقام فيهم أربع عشرة ليلة، مث أرسل إىل مأل بين : قال

وكأين أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، ومأل بين النجار حوله، حىت 
مث أمر : فكان يصلي حيث أدركته الصالة، ويصلي يف مرابض الغنم، قال: ألقى بفناء أيب أيوب، قال

ال : فقالوا). يا بين النجار، ثامنوين حائطم هذا: ( النجار فجاؤوا، فقالببناء املسجد، فأرسل إىل مأل بين
فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور املشركني، وكانت فيه : قال. واهللا، ال نطلب مثنه إال إىل اهللا

خرب، وكان فيه خنل، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقبور املشركني فنبشت، وباخلرب فسويت، 
جعلوا ينقلون : وجعلوا عضاديته حجارة، قال: فصفوا النخل قبلة املسجد، قال: النخل فقطع، قالوب

اللهم إنه ال خري إال خري : (ذاك الصخر وهم يرجتزون، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معهم، يقولون
  ).اآلخره، فانصر األنصار واملهاجره

]418[  

  .اء نسكهإقامة املهاجر مبكة بعد قض:  باب- 76 

مسعت عمر : حدثنا حامت، عن عبد الرمحن بن محيد الزهري قال:  حدثين إبراهيم بن محزة-  3718
مسعت العالء بن : ما مسعت يف سكىن مكة؟ قال: بن عبد العزيز يسألب السائب ابن أخت النمر

  ).ثالث للمهاجر بعد الصدر: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: احلضرمي قال

  .التاريخ، من أين أرخوا التاريخ: باب - 77 

  :حدثنا عبد العزيز، عن أبيه، عن سهل ابن سعد قال:  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة- 3719
  . ما عدوا من مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال من وفاته، ما عدوا إال من مقدمه املدينة

الزهري، عن عروة، عن عائشة حدثنا معمر، عن : حدثنا يزيد بن زريع:  حدثنا مسدد-  3720
فرضت الصالة ركعتني، مث هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم ففرضت أربعا، : رضي اهللا عنها قالت

  .وتركت صالة السفر على األول
  .تابعه عبد الرزاق، عن معمر

]343[  

  ).اللهم أمض ألصحايب هجرم: (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  باب- 78 

  .ت مبكةومرثتيه ملن ما



حدثنا إبراهيم، عن الزهري، عن عامر ابن سعد بن مالك، عن أبيه :  حدثنا حيىي بن قزعة- 3721
يا : عادين النيب صلى اهللا عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على املوت، فقلت: قال

أفأتصدق بثلثي مايل؟ رسول اهللا، بلغ يب من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، وال يرثين إال ابنة واحدة، 
الثلث يا سعد، والثلث كثري، إنك إن تذر ورثتك : (قال). ال: (فأتصدق بشطره؟ قال: قال). ال: (قال

  ).أغنياء، خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس
أن تذر ورثتك، ولست بنافق نفقة تبتغي ا وجه اهللا إال آجرك اهللا : (قال أمحد بن يونس، عن إبراهيم

إنك لن ختلف، : (يا رسول اهللا، أخلف بعد أصحايب؟ قال: قلت). ىت اللقمة جتعلها يف امرأتكا، ح
فتعمل عمال تبتغي به وجه اهللا إال ازددت به درجة ورفعة، ولعلك ختلف حىت ينتفع بك أقوام، ويضر 
). بك آخرون، اللهم أمض ألصحايب هجرم، وال تردهم على أعقام، ولكن البائس سعد بن خولة

  .يرثي له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تويف مبكة
  ).أن تذر ورثتك: (وقال أمحد بن يونس وموسى، عن إبراهيم

]56[  

  .كيف آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بني أصحابه:  باب- 79

  .دينةآخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بيين وبني سعد بن الربيع ملا قدمنا امل: وقال عبد الرمحن بن عوف
]1943[  

  ]1867. [آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بني سلمان وأيب الدرداء: وقال أبو جحيفة
  :حدثنا سفيان، عن محيد، عن أنس رضي اهللا عنه قال:  حدثنا حممد بن يوسف- 3722

ري،  قدم عبد الرمحن بن عوف املدينة، فآخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني سعد بن الربيع األنصا
بارك اهللا لك يف أهلك ومالك، دلين على السوق، : فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرمحن

فربح شيئا من أقط ومسن، فرآه النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال النيب 
فما : (امرأة من األنصار، قاليا رسول اهللا، تزوجت : قال). مهيم يا عبد الرمحن: (صلى اهللا عليه وسلم

  ).أومل ولو بشاة: (وزن نواة من ذهب، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال). سقت فيها
]1944[  

  :حدثنا أنس: حدثنا محيد: حدثين حامد بن عمر، عن بشر بن املفضل- 3723
إين : أله عن أشياء، فقال أن عبد اهللا بن سالم بلغه مقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة، فأتاه يس

ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل اجلنة، وما بال : سائلك عن ثالث ال يعلمهن إال نيب



ذاك عدو اليهود من : قال ابن سالم). أخربين به جربيل آنفا: (الولد يرتع إىل أبيه أو إىل أمه؟ قال
م من املشرق إىل املغرب، وأما أول طعام يأكله أهل أما أول أشراط الساعة فنار حتشره: (املالئكة، قال

فإذا سبق ماء الرجل ماء املرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء املرأة ماء : اجلنة فزيادة كبد احلوت، وأما الولد
يا رسول اهللا، إن اليهود قوم : أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا، قال: قال). الرجل نزعت الولد

أي رجل : (م عين قبل أن يعلموا بإسالمي، فجاءت اليهود، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمت، فاسأهل
فقال النيب صلى اهللا عليه . خرينا وابن خرينا، وأفضلنا وابن أفضلنا: قالوا). عبد اهللا بن سالم فيكم

 فقالوا مثل ذلك، أعاذه اهللا من ذلك، فأعاد عليهم: قالوا). أرأيتم إن أسلم عبد اهللا بن سالم: (وسلم
شرنا وابن شرنا، : أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، قالوا: فخرج إليهم عبد اهللا فقال

  .هذا كنت أخاف يا رسول اهللا: وتنقصوه، قال
]3151[  

مسع أبا املنهال عبد الرمحن بن مطعم : حدثنا سفيان، عن عمرو:  حدثنا علي بن عبد اهللا- 3724
سبحان اهللا، واهللا : سبحان اهللا، أيصلح هذا؟ فقال: ريك يل دراهم يف السوق نسيئة، فقلتباع ش: قال

قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم : لقد بعتها يف السوق، فما عاا علي أحد، فسألت الرباء بن عازب فقال
والق زيد ). فال يصلحما كان يد بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة : (املدينة وحنن نتبايع هذا البيع، فقال

  .بن أرقم فاسأله، فإنه كان أعظمنا جتارة، فسألت زيد بن أرقم فقال مثله
نسيئة إىل : قدم علينا النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة وحنن نتبايع، وقال: فقال: وقال سفيان مرة
  .املوسم، أو احلج

]1955[  

  . قدم املدينةإتيان اليهود النيب صلى اهللا عليه وسلم حني:  باب- 80

  .تبنا، هائد تائب/: 156: األعراف/} هدنا{: وأما قوله. صاروا يهودا/: 62: البقرة/} هادوا{
حدثنا قرة، عن حممد، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه :  حدثنا مسلم بن إبراهيم-  3725
  ).لو آمن يب عشرة من اليهود آلمن يب اليهود: (وسلم قال
أخربنا أبو عميس، عن : حدثنا محاد بن أسامة: د، أو حممد بن عبيد اهللا الغداين حدثين أمح- 3726

  :قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال
 قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة، وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه، فقال النيب 

  .فأمر بصومه). حق بصومهحنن أ: (صلى اهللا عليه وسلم



]1901[  
حدثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس : حدثنا هشيم:  حدثنا زياد بن أيوب- 3727

ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة، وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا : رضي اهللا عنهما قال
سى وبين إسرائيل على فرعون، وحنن نصومه تعظيما هذا اليوم الذي أظفر اهللا فيه مو: عن ذلك، فقالوا

  .مث أمر بصومه). حنن أوىل مبوسى منكم: (له، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
]1900[  

أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن : حدثنا عبد اهللا، عن يونس، عن الزهري قال:  حدثنا عبدان- 3728
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان : نهماعتبة، عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا ع

املشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .حيب موافقة أهل املتاب فيما مل يؤمر فيه بشيء، مث فرق النيب صلى اهللا عليه وسلم رأسه

]3365[  
أخربنا أبو بشر، عن سعيد ابن جبري، عن ابن عباس : حدثنا هشيم:  حدثين زياد بن أيوب- 3729

قول اهللا : يعين. هم أهل الكتاب، جزؤوه أجزاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه: رضي اهللا عنهما قال
  .}الذين جعلوا القرآن عضني{: تعاىل
]4428 ،4429[  

  .إسالم سلمان الفارسي رضي اهللا عنه:  باب- 81 

وحدثنا أبو عثمان، عن سلمان . قال أيب: حدثنا معتمر: سن بن عمر بن شقيق حدثين احل-  3730
  .أنه تداوله بضعة عشر، من رب إىل رب: الفارسي
  :حدثنا سفيان، عن عوف، عن أيب عثمان قال:  حدثنا حممد بن يوسف- 3731

  .أنا من رام هرمز:  مسعت سلمان رضي اهللا عنه يقول
أخربنا أبو عوانة، عن عاصم األحول، عن : ثنا حيىي بن محادحد:  حدثين احلسن بن مدرك-  3732

  .فترة بني عيسى وحممد صلى اهللا عليهما وسلم ستمائة سنة: أيب عثمان، عن سلمان قال
  
  
  
   



  
 


