
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

    ccoomm..kkoottoobb44..wwwwwwمت بفضل اهللا التحميل من موقع مت بفضل اهللا التحميل من موقع 

بني األصدقاء بني األصدقاء   نرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر املوقعنرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر املوقع

  واألقارب ويف املنتدياتواألقارب ويف املنتديات

  يكن لنا مجيعا بإذن اهللا صدقة جارية

واهللا املوفقواهللا املوفق



��ع آ��ب ا- 21�  

   باب إبطال بيع املالمسة واملنابذة- 1
قرأت على مالك عن حممد بن حيىي بن حبان، عن : حدثنا حيىي بن حيىي التميمي قال) 1511 (-  1

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن املالمسة واملنابذة: األعرج، عن أيب هريرة
كيع عن سفيان، عن أيب الزناد، عن األعرج        حدثنا و :  وحدثنا أيب كريب وابن عمر قاال      -) 1511(

  .عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مثله
ح وحدثنا حممـد بـن      . حدثنا ابن منري وأيب أسامة    . وحدثنا أيب بكر بن أيب شيبة     ) 1511 (- م   2

اهللا بن عمـر،    كلهم عن عبيد  . حدثنا عبدالوهاب . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . حدثنا أيب . عبداهللا ابن منري  
  .عن حبيب بن عبدالرمحن، عن حفص بن عاصم، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثله

عن سـهيل بـن أيب      ) يعين ابن عبدالرمحن  (حدثنا يعقوب   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1511 (- م   3
  .صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مثله

أخربين عمرو بن دينار    . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 1511 (- 2
أمـا  . املالمسة واملنابـذة  : ى عن بيعتني  : عن عطاء بن ميناء؛ أنه مسعه حيدث عن أيب هريرة، أنه قال           
ا ثوبه اىل   واملنابذة أن ينبذ كل واحد منهم     . املالمسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغري تأمل         

  .اآلخر، ومل ينظر واحد منهما اىل ثوب صاحبه
أخربين . أخربنا ابن وهب  : قاال) واللفظ حلرملة (وحدثين أيب الطاهر وحرملة بن حيىي       ) 1512 (- 3

  :أخربين عامر بن سعد بن أيب وقاص؛ أن أبا سعيد اخلدري قال. يونس عن ابن شهاب
واملالمسة . ى عن املالمسة واملنابذة يف البيع     : يعتني ولبستني  انا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ب        
واملنابذة أن ينبذ الرجل اىل الرجـل  . وال  يقلبه إال بذلك. ملس الرجل ثوب اآلخر بيده بالليل أو بالنهار      

  .ويكون ذلك بيعهما بغري نظر وال  تراض. بثوبه وينبذ اآلخر إليه ثوبه
حدثنا أيب عن صاحل، عن ابـن       . ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد     حد. وحدثنيه عمرو الناقد  ) 1512(

  .شهاب، ذا اإلسناد
   باب بطالن بيع احلصاة، والبيع الذي فيه غرر- 2
حدثنا عبداهللا بن إدريس وحيىي بن سعيد وأيب أسامة عن . وحدثنا أيب بكر بن أيب شيبة    ) 1513 (- 4

حدثين أيب الزنـاد    . دثنا حيىي بن سعيد عن عبيداهللا     ح). واللفظ له (ح وحدثين زهري بن حرب      . عبيداهللا
  :قال. عن األعرج، عن أيب هريرة

  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر



   باب حترمي بيع حبل احلبلة- 3
. ح وحدثنا قتيبة بن سـعيد     . أخربنا الليث : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح      ) 1514 (- 5

  حدثنا ليث عن نافع، عن عبداهللا،
  . عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ى عن بيع حبل احلبلة

وهـو  (حـدثنا حيـىي     : قاال). واللفظ لزهري (حدثين زهري بن حرب وحممد بن املثىن        ) 1514 (- 5
  :قال. أخربين نافع عن ابن عمر. عن عبيداهللا) القطان

. وحبل احلبلة أن تنتج الناقة مث حتمل اليت نتجت        . م اجلزور اىل حبل احلبلة     كان أهل اجلاهلية يتبايعون حل    
  .فنهاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك

وحترمي النجش وحترمي .  باب حترمي بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه- 4

  .التصرية
  عن ابن عمر؛قال قرأت على مالك عن نافع، . حدثنا حيىي بن حيىي) 1412 (- 7

  ).ال يبع بعضكم على بيع بعض( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
. حدثنا حيىي عن عبيداهللا   : قاال) واللفظ لزهري (حدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن        ) 1412 (- 8

  أخربين نافع عن ابن عمر،
 خيطب على خطبة أخيـه، إال أن  ال يبع الرجل على بيع أخيه، وال      ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ).يأذن له
وهـو ابـن    (حدثنا إمساعيل   : قالوا. حدثنا حيىي بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر        ) 1515 (- 9

  عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛) جعفر
  ).ال يسم املسلم على سوم أخيه( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا شعبة عـن العـالء      . حدثين عبدالصمد . ن إبراهيم الدورقي  وحدثنيه أمحد ب  ) 1515 (- 10
حـدثنا  . ح وحدثناه حممد بن املـثين     . وسهيل عن أبيهما، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           

ح . حدثنا شعبة عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم               . عبدالصمد
، عن أيب حازم، عـن أيب       )وهو ابن ثابت  (حدثنا شعبة عن عدي     . حدثنا أيب . معاذوحدثنا عبيداهللا بن    

  هريرة؛
ويف رواية الـدورقي؛ علـى      .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى أن يستام الرجل على سوم أخيه             

  .سيمة أخيه



 أيب  قرأت على مالك بن أيب الزناد، عن األعـرج عـن          : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1515 (- 11
  هريرة؛

وال  . وال  يبع بعضكم على بيع بعـض       . ال يتلقى الركبان لبيع   ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خبري النظرين، بعد        . وال  تصروا اإلبل والغنم    . وال  يبع حاضر لباد    . تناجشوا
  ).روإن سخطها ردها وصاعا من مت. فأن رضيها أمسكها. أن حيلبها
) وهو ابن ثابت  (حدثنا شعبة عن عدي     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 1515 (- 12

  عن أيب حازم، عن أيب هريرة؛
وأن تـسأل املـرأة     . وأن يبيع حاضر لباد   .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن التلقي للركبان          

  .لرجل على سوم أخيهوأن يستام ا. والتصرية. وعن النجش. طالق أختها
حدثنا وهب ابـن    . ح وحدثناه حممد ابن املثىن    . حدثنا غندر .  وحدثنيه أيب بكر بن نافع     -) 1515(

يف . حدثنا شعبة ـذا اإلسـناد     : قالوا مجيعا . حدثنا أيب . ح وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد    . جرير
مبثـل  . هللا عليه وسلم ـى    أن رسول اهللا صلى ا    : ويف حديث عبدالصمد  . ى: حديث غندر بن وهب   
  .حديث معاذ عن شعبة

  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1516 (- 13
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن النجش

   باب حترمي تلقي اجللب- 5
حدثنا حيىي  . ابن املثىن ح وحدثنا   . حدثنا ابن أيب زائدة   . حدثنا أيب بكر بن أيب شيبة     ) 1517 (- 14
  كلهم عن عبيداهللا، عن نافع، عن ابن عمر؛. حدثنا أيب. ح وحدثنا ابن منري). يعين ابن سعيد(

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم ى أن تتلقى السلع حىت تبلغ األسواق
  .إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن التلقي: وهذا لفظ ابن منري وقال اآلخران

مجيعا عن ابن مهدي، عن مالك، عن نافع،        .  وحدثين حممد بن حامت وإسحاق بن منصور       -) 1517(
  .عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثل حديث ابن منري عن عبيداهللا

حدثنا عبداهللا بن مبارك عن التميمي، عن أيب عثمان،         . وحدثنا أيب بكر بن أيب شيبة     ) 1518 (- 15
  عن عبداهللا،

  .أنه ى عن تلقي البيوع:  النيب صلى اهللا عليه وسلم عن
  :أخربنا هشيم عن هشام، عن ابن سريين، عن أيب هريرة قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1519 (- 16



  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتلقى اجللب
 هـشام   أخـربين . حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جـريج       . حدثنا ابن أيب عمر   ) 1519 (- 17

  :مسعت أبا هريرة يقول: قال. القردوسي عن ابن سريين
فمن تلقاه فاشترى منه، فـأذا أتـى سـيده          . ال تلقوا اجللب  ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).السوق، فهو باخليار
   باب حترمي بيع احلاضر للبادي- 6
حدثنا سفيان عن   : قالوا. بن حرب حدثنا أيب بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري          ) 1520 (- 18

  الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة،
  ).ال يبع حاضر لباد(قال .  يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ى أن يبيع حاضر لباد: وقال زهري
أخربنا معمـر   . ا عبدالرزاق حدثن: قاال. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد      ) 1521 (- 19

  :قال. عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس
  .ال يكن له مسسارا: وأن يبع حاضر لباد؟ قال.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تتلقى الركبان

ح وحدثنا  . أخربنا أيب خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر       . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1522 (- 20
  :قال. حدثنا أيب الزبري عن جابر. حدثنا زهري.  يونسأمحد بن

  ).دعوا الناس يرزق اهللا بعضهم من بعض. ال يبع حاضر لباد( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ).يرزق(غري أن يف رواية حيىي 

ري، حدثنا سفيان ابن عيينة عن أيب الـزب       : قاال.  حدثنا أيب بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد        -) 1522(
  .مبثله. عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا هشيم عن يونس، عن ابن سريين، عن أنس ابن مالك، . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1523 (- 21
  :قال

  .وإن كان أخاه أو أباه.  ينا أن يبيع حاضر لباد
ـ   . حدثنا ابن عدي عن ابن عون     . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1523 (- 22 ن أنـس، ح    عن حممد، ع

  :قال أنس بن مالك: قال. حدثنا ابن عون عن حممد. حدثنا معاذ. وحدثنا ابن املثىن
  . ينا عن أن يبيع حاضر لباد



  . باب حكم بيع املصراة- 7
حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار، عن         . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قنعب     ) 1524 (- 23

  :أيب هريرة قال
فأن رضى حالـا  . فليحلبها. من اشترى شاة مصراة فلينقلب ا     (هللا عليه وسلم     قال رسول اهللا صلى ا    

  ).وإال ردها ومعها صاع من متر. أمسكها
عن سهيل، عن   ) يعين ابن عبدالرمحن القاري   (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1524 (- 24

  أبيه، عن أيب هريرة؛
إن شـاء   . بتاع شاة مصراة فهو فيها باخليار ثالثة أيـام        من ا ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).ورد معها صاعا من متر. أمسكها وإن شاء ردها
حدثنا ). يعين املقدي (حدثنا أيب عامر    . حدثنا حممد بن عمرو بن جبلة بن أيب رواد        ) 1524 (- 25

  عن أيب هريرة،. قرة عن حممد
فإن ردها رد معهـا     .  مصراة فهو باخليار ثالثة أيام     من اشترى شاة  ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ).صاعا من طعام، ال مسراء
  :حدثنا سفيان عن ايوب، عن حممد، عن أيب هريرة، قال. حدثنا ابن أيب عمر) 1524 (- 26

إن شاء أمـسكها، وإن  . من اشترى شاة مصراة فهو خبري النظرين      ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).اعا من متر، ال مسراءوص. شاء ردها

من (غري أنه قال    . حدثنا عبدالوهاب عن أيوب، ذا اإلسناد     . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 1524 (- 27
  ).اشترى من الغنم فهو باخليار

هذا ما : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا حممد بن رافع) 1524 (- 28
  :وقال. فذكر أحاديث منها.  صلى اهللا عليه وسلمحدثنا أيب هريرة عن رسول اهللا

إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة، فهـو خبـري             ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).النظرين بعد أن حيلبها، إما هي، وإال فلريدها وصاعا من متر

  . باب بطالن بيع املبيع قبل القبض- 8
. ح وحدثنا ابن الربيع بن العتكي وقتيبة      . حدثنا محاد بن زيد   . ىيحدثنا حيىي بن حي   ) 1525 (- 29
  حدثنا محاد عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس؛: قاال

  ).من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 



  .وأحسب كل شيء مثله: قال ابن عباس
ح وحدثنا أيب بكر بن أيب شيبة       . حدثنا سفيان : قاال. محد بن عبدة   حدثنا ابن أيب عمر وأ     -) 1525(

. كالمها عن عمرو بن دينار، ذا اإلسـناد       ). وهو الثوري (حدثنا وكيع عن سفيان     : قاال. وأيب كريب 
  .حنوه
. حـدثنا : قال ابن رافع  (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع وعبد بن محيد           ) 1525 (- 30

  :أخربنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال). خربنا عبدالرزاقأ: وقال اآلخران
  ).من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يقبضه( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .وأحسب كل شيء مبرتلة الطعام: قال ابن عباس
. أخربنا: حاققال إس (حدثنا أيب بكر بن أيب شيبة وأيب كريب وإسحاق بن إبراهيم            ) 1525 (- 31

  :عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال) حدثنا وكيع: وقال اآلخران
  ).من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يكتاله( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أال تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجأ؟: مل؟ فقال: فقلت البن عباس
  .مرجأ: ومل يقل أيب كريب

قرأت : قال. ح وحدثنا حيىي بن حيىي   . حدثنا مالك . حدثنا عبداهللا بن مسلمة القعنيب    ) 1526 (- 32
  على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

  ).من ابتاع طعاما فال يبتعه حىت يستوفيه( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  :بن عمر، قالقرأت على مالك عن نافع، عن ا: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1527 (- 33

فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من املكان الذي        .  كنا يف زمان الرسول صلى اهللا عليه وسلم نبتاع الطعام         
  .قبل أن نبيعه. ابتعناه فيه اىل مكان سواه

ح وحدثنا حممد بن    . حدثنا علي بن مسهر عن عبيداهللا     . حدثنا أيب بكر بن أيب شيبة     ) 1526 (- 34
  حدثنا عبيداهللا بن نافع، عن ابن عمر؛. حدثنا أيب). واللفظ له(عبداهللا بن منري 

  ).من اشترى طعاما فال يبعه حىت يستوفيه( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  : قال-) 1527(

فنهانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نبيعه، حىت ننقله من            .  وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا     
  .مكانه
حدثين عمر بن حممد عن نـافع،       . أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثين حرملة بن حيىي   ) 1526 (- 35

  عن عبداهللا بن عمر؛



  ).من اشترى طعاما فال يبعه حىت يستوفيه ويقبضه( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
وقـال  . فـر أخربنا إمساعيل بن جع   : قال حيىي (حدثنا حيىي بن حيىي وعلي بن حجر        ) 1526 (- 36
  :عن عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع ابن عمر قال) حدثنا إمساعيل: علي

  ).من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يقبضه( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا عبداألعلى عن معمر؛ عن الزهري، عن سـامل،         . حدثنا أيب بكر بن أيب شيبة     ) 1527 (- 37

  عن ابن عمر؛
 على عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم، إذا اشتروا طعاما جزافـا، أن يبيعـوه يف                  أم كانوا يضربون  
  .مكانه حىت حيولوه

أخـربين  . أخربين يونس عن ابن شهاب    . حدثنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1527 (- 38
  :سامل بن عبداهللا؛ أن أباه قال

ا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون يف أن يبيعوه  قد رأيت الناس يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذ         
  .وذلك حىت يؤوه إىل رحاهلم. يف مكام

وحدثين عبيداهللا بن عبداهللا بن عمر؛ أن أباه كان يشتري الطعام جزافا، فيحملـه اىل               : قال ابن شهاب  
  .أهله
ن حباب عن   حدثنا زيد ب  : قالوا. حدثنا أيب بكر بن أيب شيبة وابن منري وأيب كريب         ) 1528 (- 39

  :الضحاك بن عثمان، عن بكري بن عبداهللا ابن األشج، عن سليمان بن يسار، عن أيب هريرة
  ).من اشترى طعاما فال يبعه حىت يكتاله( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .من ابتاع: ويف رواية أيب بكر
حدثنا الضحاك ابن . ملخزوميأخربنا عبداهللا بن احلارث ا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم) 1528 (- 40

  عثمان عن بكري بن عبداهللا بن األشج، عن سليمان بن يسار، عن أيب هريرة؛
وقـد  . أحللت بيع الصكاك  : فقال أيب هريرة  . ما فعلت : فقال مروان . أحللت بيع الربا  :  أنه قال ملروان  

فنهى عن  . مروان الناس فخطب  : قال. ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الطعام حىت يستوىف           
  .بيعها

  .فنظرت اىل حرس يأخذوا من أيدي الناس: قال سليمان
حدثين أيب الزبري؛ أنـه     . حدثنا ابن جريج  . أخربنا روح . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1529 (- 41

  :مسع جابر بن عبداهللا يقول
  ).ىت تستوفيهإذا ابتعت طعاما فال تبعه ح( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 



  . باب حترمي بيع صربة التمر اهولة القدر بتمر- 9
: حدثين ابن جـريج . أخربنا ابن وهب. حدثين أيب الطاهر أمحد بن عمرو بن سرج      ) 1530 (- 42

  :مسعت جابر بن عبداهللا يقول: أن أبا الزبري أخربه قال
 يعلم مكيلتها، بالكيل املـسمى مـن         ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الصربة من التمر، ال            

  .التمر
أخربين أيب الـزبري؛    . حدثنا ابن جريج  . حدثنا روح بن عبادة   .  حدثنا إسحاق بن إبراهيم    -) 1530(

. من التمـر : غري أنه مل يذكر  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مبثله       : أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول     
  .يف آخر احلديث

  .يار الس للمتبايعني باب ثبوت خ- 10
  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1531 (- 43

إال . البيعان، كل واحد منهما باخليار على صاحبه، ما مل يتفرقا     ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).بيع اخليار

ح وحـدثنا أيب    ). وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال.  حدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن       -) 1531(
كلهم عن عبيداهللا، عن نـافع،      . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا حممد بن بشر   . بكر بن أيب شيبة   

حـدثنا  : قاال. ح وحدثين زهري بن حرب وعلي بن حجر       . عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        
مجيعا عن أيوب، عن نافع، ). وهو ابن زيد(حدثنا محاد : قاال. ح وحدثنا أيب الربيع وأيب كامل   . إمساعيل

حـدثنا  : قـاال . ح وحدثنا ابن املثىن وابـن أيب عمـر        . عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        
. أخربنا الـضحاك  . حدثنا ابن أيب فديك   . ح وحدثنا ابن رافع   . قال؛ مسعت حيىي بن سعيد    . عبدالوهاب

  .حنو حديث مالك عن نافع.  عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمكالمها عن نافع، عن ابن
أخربنا الليـث عـن   . ح وحدثنا حممد بن رمح. حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1531 (- 44

  نافع، عن ابن عمر،
إذا تبايع الرجالن فكل واحد منهما باخليار ما مل يتفرقا،          ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          

وإن . فإن خري أحدمها اآلخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيـع          . وكانا مجيعا، أو خيري أحدمها اآلخر     
  ).تفرقا بعد أن تبايعا ومل يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع

حدثنا سفيان : قال زهري. كالمها عن سفيان. وحدثين زهري بن حرب وابن أيب عمر      ) 1531 (- 45
  :أملى علي نافع؛ مسع عبداهللا بن عمر يقول: قال. جريجابن عيينة عن ابن 



إذا تبايع املتبايعان بالبيع فكل واحد منهما باخليار من بيعه مـا مل             ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).فأذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب. أو يكون بيعهما عن خيار. يتفرقا

كان إذا بايع رجال فأراد أن ال يقيله، قام فمشي هنيهة، مث رجع             ف: قال نافع : زاد ابن أيب عمر يف روايته     
  .اليه
. أخربنـا : قال حيىي بن حيـىي (حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة بن حجر       ) 1531 (- 46

  :عن عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع ابن عمر يقول) حدثنا إمساعيل بن جعفر: وقال اآلخرون
  ).إال بيع اخليار. كل بيعني ال يبع بينهما حىت يتفرقا(عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا 

  . باب الصدق يف البيع والبيان- 11
. ح وحدثنا عمرو بن علـي     . حدثنا حيىي بن سعيد عن شعبة     . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1532 (- 47

ليل، عن عبداهللا بن    حدثنا شعبة عن قتادة، عن أيب اخل      : قاال. حدثنا حيىي بن سعيد وعبدالرمحن بن مهدي      
  احلارث، عن حكيم بن حزام،
. فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما      . البيعان باخليار ما مل يتفرقا    (قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

  ).وإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما
: قـال . حدثنا مهام عن أيب التيـاح     . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   .  حدثنا عمرو بن علي    -) 1532(

  .مبثله. مسعت عبداهللا بن احلارث حيدث عن حكيم بن حزام، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وعاش مائة وعشرين سنة. ولد حكيم بن حزام يف جوف الكعبة: قال مسلم بن احلجاج

  . باب من خيدع يف البيع- 12
. أخربنـا : ىي بن حيىي  قال حي (حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن ايوب قتيبة وابن حجر           ) 1533 (- 48

  :عن عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع ابن عمر يقول) حدثنا إمساعيل بن جعفر: وقال اآلخرون
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  .  ذكر رجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه خيدع يف البيوع         

  ).ال خالبة: من بايعت فقل(
  .ال خالبة: فكان إذا بايع يقول

. ح وحدثنا حممد بـن املـثىن      . حدثنا سفيان . حدثنا وكيع .  حدثنا أيب بكر بن أيب شيبة      -) 1533(
ولـيس يف   . كالمها عن عبداهللا بن دينار، ـذا اإلسـناد، مثلـه          . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   

  .ال خيابة: فكان إذا بايع يقول: حديثهما



  .رط القطع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها بغري ش- 13
  قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1534 (- 49

  .ى البائع واملبتاع.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع الثمر حىت يبدو صالحها
هللا عليه  حدثنا عبيداهللا بن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى ا          . حدثنا أيب .  حدثنا ابن منري   -) 1534(

  .مبثله. وسلم
حدثنا إمساعيل عن ايوب،    : قاال. وحدثين علي بن حجر السعدي، وزهري بن حرب       ) 1535 (- 50

  عن نافع، عن ابن عمر؛
وعن السنبل حـىت يبـيض ويـأمن    .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع النخل حىت يزهو      

  .ى البائع واملشتري. العاهة
حدثنا جرير عن حيىي بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمـر،            .  زهري بن حرب   حدثين) 1534 (- 51
  :قال

  ).ال تبتاعوا الثمر حىت يبدو صالحه وتذهب عنه اآلفة( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .يبدو صالحه، محرته وصفرته: قال
ىي، ذا اإلسـناد،    حدثنا عبدالوهاب عن حي   : قاال. وابن أيب عمر  .  وحدثنا حممد بن املثىن    -) 1534(

  .مل يذكر ما بعده. حىت يبدو صالحه
أخربنا الضحاك عن نافع، عن ابن عمر، عن        . حدثنا ابن أيب فديك   . حدثنا ابن رافع  ) 1534 (- م   2

  .مبثل حديث عبدالوهاب. النيب صلى اهللا عليه وسلم
ة بن نـافع،  حدثين موسى بن عقب   . حدثنا حفص بن ميسرة   . حدثنا سويد بن سعيد   ) 1534 (- م   3

  .مبثل حديث مالك وعبيداهللا. عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
. أخربنا: قال حيىي بن حيىي   (حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة بن أيب حجر            ) 1534 (- 52

  :عن عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع ابن عمر قال) وهو ابن أيب جعفر) (حدثنا إمساعيل: وقال اآلخرون
  ).ال تبيعوا الثمر حىت يبدو صالحه( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا حممد . ح وحدثنا ابن املثىن. حدثنا عبدالرمحن عن سفيان.  وحدثنيه زهري بن حرب   -) 1534(
فقيل البـن   : وزاد يف حديث شعبة   . كالمها عن عبداهللا بن دينار، ذا اإلسناد      . حدثنا شعبة . بن جعفر 
  .تذهب عاهته: ا صالحه؟ قالم: عمر



ح وحدثنا أمحد بن . عن جابر. أخربنا أبو خيثمة عن ابن الزبري. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1536 (- 53
  :قال. حدثنا أبو الزبري عن جابر. حدثنا زهري. يونس
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الثمر حىت يطيب) أو انا( ى 
ح وحدثين حممـد بـن حـامت        . حدثنا أبو عاصم  . بن عثمان النوفلي  حدثنا أمحد   ) 1536 (- 54
حدثنا عمرو بن دينار؛ أنه مسع جـابر ابـن          . حدثنا زكريا بن إسحاق   : قاال. حدثنا روح ). واللفظ له (

  :عبداهللا يقول
  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الثمر حىت يبدو صالحه

حدثنا شـعبة عـن     . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وابن بشار حدثنا حممد بن املثىن     ) 1537 (- 55
  :سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: قال. عمرو بن مرة، عن أيب البحتري

: قال فقلـت . وحىت يوزن.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع النخل حىت يأكل منه أو يؤكل    
  .حىت حيزر: ما يوزن؟ فقال رجل عنده

حدثنا حممد بن فضيل عن أبيه، عن ابن أيب نعم،          . دثين أبو كريب حممد بن العالء     ح) 1538 (- 56
  :قال. عن أيب هريرة

  ).ال تبتاعوا الثمار حىت يبدو صالحها( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ح وحدثنا ابن منري وزهري     . أخربنا سفيان بن عيينة عن الزهري     . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1534 (- 57
  حدثنا الزهري عن سامل، عن ابن عمر؛. حدثنا سفيان: قاال) واللفظ هلما(حرب بن 

  .وعن بيع الثمر بالتمر.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع الثمر حىت يبدو صالحه
  وحدثنا زيد بن ثابت؛:  قال ابن عمر-) 1539(

  .أن تباع: ن منري يف روايتهزاد اب.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص يف بيع العرايا
أخربين يونس  . أخربنا ابن وهب  : قاال) واللفظ حلرملة (وحدثين أبو الطاهر وحرملة     ) 1538 (- 58

  :حدثين سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة قال. عن ابن شهاب
  ).وال  تبتاعوا الثمر بالتمر. ال تبتاعوا الثمر حىت يبدو صالحه( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .وحدثين سامل بن عبداهللا بن عمر عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مثله، سواء: قال ابن شهاب
  . باب حترمي بيع الرطب بالتمر إال يف العرايا- 14
حدثنا الليث عن عقيل، عن ابـن       . حدثنا حجني بن املثىن   . وحدثين حممد بن رافع   ) 1539 (- 59
  هاب، عن سعيد بن املسيب؛ش



. واملزانبة أن يباع مثر النخـل بـالتمر       .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع املزابنة واحملاقلة           
  .واستكراء األرض بالقمح. واحملاقلة أن يباع الزرع بالقمح

عوا الثمر حىت يبـدو     ال تبتا : وأخربين سامل بن عبداهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال            : قال
  .وال  تبتاعوا الثمر بالتمر. صالحه

أخربين عبداهللا عن زيد بن ثابت، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه رخص بعد ذلك                 : وقال سامل 
  .ومل يرخص يف غري ذلك. يف بيع العرية بالرطب أو بالتمر

 عن ابن عمر، عن زيد بـن        قرأت على مالك عن نافع،    : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1539 (- 60
  ثابت؛

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها خبرصها من الثمر
أخربين نافع؛ أنه   . أخربنا سليمان عن بالل عن حيىي بن سعيد       . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1539 (- 61

  :أن زيد ابن ثابت حدثه: مسع عبداهللا بن عمر حيدث
  .يأكلوا رطبا. صلى اهللا عليه وسلم رخص يف العرية يأخذها أهل البيت خبرصها مترا أن رسول اهللا 

أخـربين  : مسعت حيىي بن سعيد يقول    : قال. حدثنا عبدالوهاب .  وحدثناه حممد بن املثىن    -) 1539(
  .نافع، ذا اإلسناد، مثله

: غري أنه قال  . ا اإلسناد أخربنا هشيم عن حيىي بن سعيد، ذ      . وحدثناه حيىي بن حيىي   ) 1539 (- 62
  .والعرية النخلة جتعل للقوم فيبيعوا خبرصها مثرا

حدثنا الليث عن حيىي بن سعيد، عن نافع، عن         . وحدثنا حممح بن رمح بن املهاجر     ) 1539 (- 63
  حدثين زيد بن ثابت؛. عبداهللا بن عمر

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص يف بيع العرية خبرصها مترا
  .العرية أن يشتري الرجل مثر النخالت لطعام أهله رطبا، خبرصها مترا: قال حيىي
حدثين نافع عن ابن عمر، عن زيد بن        . حدثنا عبيداهللا . حدثنا أيب . وحدثنا ابن منري  ) 1539 (- 64
  ثابت؛

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص يف العرايا أن تباع خبرصها كيال
أن تؤخذ  : وقال. حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيداهللا، ذا اإلسناد       . ه ابن املثىن  وحدثنا) 1539 (- 65

  .خبرصها
حدثنا . ح وحدثنيه علي بن حجر    . حدثنا محاد : قاال. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل    ) 1539 (- 66

  كالمها عن أيوب، عن نافع، ذا اإلسناد؛. إمساعيل



  . بيع العرايا خبرصها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص يف
وهو (، عن حيىي    )يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   . وحدثنا عبداهللا بن مسلمة القعنيب    ) 1540 (- 67

منهم . ، عن بشري بن يسار، عن بعض أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم من أهل دارهم               )ابن سعيد 
  سهل بن أيب حثمة؛

إال أنـه   ). ذلك الربا، تلك املزابنة   (وقال  . الثمر بالتمر  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع           
  .يأكلوا رطبا. النخلة والنخلتني يأخذها أهل البيت خبرصها مترا. رخص يف بيع العرية

أخربنا الليث عن حيىي ابن سعيد،      . ح وحدثنا ابن رمح   . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة ) 1540 (- 68
  : صلى اهللا عليه وسلم أم قالواعن بشري بن يسار، عن أصحاب رسول اهللا

  . رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيع العرية خبرصها مثرا
: قال. مجيعا عن الثقفي  . وحدثنا حممد بن املثىن وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر         ) 1540 (- 69

يه وسلم، من أخربين بشري بن يسار عن بعض أصحاب الرسول صلى اهللا عل: مسعت حيىي بن سعيد يقوب  
غري أن . فذكر مبثل حديث سليمان ابن بالل عن حيىي. أهل داره؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى

  .الربا: وقال ابن أيب عمر. الزبن) مكان الربا(إسحاق وابن املثىن جعال 
، عن بشري  حدثنا سفيان بن عيينة عن حيىي بن سعيد       : قاال.  وحدثناه عمرو الناقد وابن منري     -) 1540(

  .حنو حديثهم. بن يسار، عن سهل بن أيب حثمة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا أبو أسامة عن الوليد ابن      : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحسن احللواين       ) 1540 (- 70
  :حدثين بشري بن يسار موىل بين حارثة؛ أن رافع بن خديج وسهل بن أيب حثمة حدثاه. كثري

  .فإنه قد أذن هلم. إال أصحاب العرايا. الثمر بالتمر. ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن املزابنة أن رس
واللفظ (ح وحدثنا حيىي بن حيىي      . حدثنا مالك . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1541 (- 71
  ن أيب هريرة؛ع). موىل ابن أيب أمحد(حدثك داود بن احلصني عن أيب سفيان : قلت ملالك: قال). له

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص يف بيع العرايا خبرصها فيما دون مخسة أوسق أو يف مخـسة                    
  .نعم: ؟ قال) مخسة أو دون مخسة: يشك داود قال(

  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي التميمي) 1542 (- 72
وبيع الكرم بالزبيب   . واملزابنة بيع الثمر بالتمر كيال    . سلم ى عن املزابنة    أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و      

  .كيال
. حدثنا حممد بن بـشر    : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري          ) 1542 (- 73

  حدثنا عبيداهللا عن نافع؛ أن عبداهللا أخربه؛



واملزابنة بيع مثر النخل بالتمر كيال، وبيع العنب بالزبيـب  .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن املزابنة        
  .كيال، وبيع الزرع باحلنطة كيال

  .حدثناه ابن أيب زائدة عن عبيداهللا، ذا اإلسناد، مثله.  وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة-) 1542(
أبـو  حـدثنا   : قالوا. حدثين حيىي بن معني وهارون بن عبداهللا وحسني بن عيسى         ) 1542 (- 74
  :حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر، قال. أسامة

وبيع الزبيب بالعنب . واملزابنة بيع مثر النخل بالتمر كيال.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املزابنة   
  .وعن كل مثر خبرصه. كيال
ـ  (حدثنا إمساعيل   : قاال. حدثين علي بن حجر السعدي وزهري بن حرب       ) 1542 (- 75 ن وهو اب
  عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛) إبراهيم

واملزابنة أن يباع ما يف رؤوس النخل بتمر، بكيـل          .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن املزابنة         
  .إن زاد فلي، وإن نقص فعلي. مسمى

  .حدثنا محاد، ذا اإلسناد، حنوه: قاال.  وحدثنيه أبو الربيع وأبو كامل-) 1542(
أخربنا الليث عـن    . ح وحدثين حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1542 (- 76

  :قال. نافع، عن عبداهللا
وإن . أن يبيع مثر حائطه، إن كانت خنال، بتمر كـيال         :  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املزابنة        

  .ى عن ذلك كله. وإن كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام. كان كرما، أن يبيعه بزبيب كيال
  .أو كان زرعا. ويف رواية قتيبة

حدثنا ابن  . ح وحدثناه ابن رافع   . حدثين يونس . أخربنا ابن وهاب  .  وحدثنيه أبو الطاهر   -) 1542(
حدثين موسى بـن    . حدثنا حفص بن ميسرة   . ح وحدثنيه سويد بن سعيد    . أخربين الضحاك . أيب فديك 
  .يثهمكلهم عن نافع، ذا اإلسناد، حنو حد. عقبة
  . باب من باع خنال عليها مثر- 15
  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1543 (- 77

  ).إال أن يشترط املبتاع. من باع خنال قد أبرت، فثمرا للبائع( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
مجيعا . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . سعيدحدثنا حيىي بن    . حدثنا حممد بن املثىت   ) 1543 (- 78

حدثنا عبيداهللا بن نافع،    . حدثنا حممد بن بشر   ). واللفظ له (ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة        . عن عبيداهللا 
  عن ابن عمر؛



إال . أميا خنل اشترى أصوهلا وقد أبرت، فإن مثرها للذي أبرها         ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ). الذي اشتراهاأن يشترط

أخربنا الليث عن نـافع،     . ح وحدثنا ابن رمح   . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1543 (- 79
  عن ابن عمر؛

إال أن  . أميا امرئ أبر خنال، مث باع أصلها، فللذي أبر مثـر النخـل            ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ).يشترط املبتاع

حـدثنا  . ح وحدثنيه زعري بن حرب    . حدثنا محاد : قاال. و كامل  وحدثناه أبو الربيع وأب    -) 1543(
  .كالمها عن أيوب، عن نافع، ذا اإلسناد، حنوه. إمساعيل
. ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد. أخربنا الليث: قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح) 1543 (- 80

  :قال. هللا بن عمرحدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سامل بن عبداهللا بن عمر، عن عبدا
إال أن  . من ابتاع خنال بعد أن تؤبر فثمرا للذي باعهـا         ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  ).إال أن يشترط املبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه. يشترط املبتاع
وقـال  . أخربنا: قال حيىي ( وحدثناه حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب              -) 1543(

  .عن الزهري، ذا اإلسناد، مثله) حدثنا سفيان بن عيينة: اآلخران
حـدثين  . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1543 (- م   2

  .مبثله. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: سامل ابن عبداهللا بن عمر؛ أن أباه قال
 عن احملاقلة واملزابنة، وعن املخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صالحها، وعن  باب النهي- 16

  بيع املعاومة وهو بيع السنني
: قالوا مجيعا . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري وزهري بن حرب             ) 1536 (- 81

  :قال. حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبداهللا
. وعن بيع الثمر حىت يبدو صـالحه      . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احملاقلة واملزابنة واملخابرة           

  .إال العرايا. وال  يباع إال بالدينار والدرهم
أخربنا ابن جريج عن عطاء وأيب الزبري؛ أمـا         . أخربنا أبو عاصم  .  وحدثنا عبد بن محيد    -) 1536(

  .فذكر مبثله.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:مسعا جابر بن عبداهللا يقول
. حدثنا ابن جريج. أخربنا خملد بن يزيد اجلزرى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي) 1536 (- 82

  أخربين عطاء عن جابر بن عبداهللا؛



وال  . تطعـم وعن بيع الثمرة حىت .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن املخابرة واحملاقلة واملزابنة   
  .إال العرايا. تباع إال بالدراهم والدنانري

أما املخابرة فاألرض البيضاء يدفعها الرجل اىل الرجل فينفق فيها، مث يأخذ      : فسر لنا جابر قال   : قال عطاء 
يبيـع  . واحملاقلة يف الزرع على حنو ذلك     . وزعم أن املزابنة بيع الرطب يف النخل بالتمر كيال        . من الثمر 
  .قائم باحلب كيالالزرع ال
قـال  . كالمها عن زكريا  . حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن أمحد بن أيب خلف         ) 1536 (- 83

وهو (حدثنا أبو الوليد املكي     . أخربنا عبيداهللا عن زيد بن أنيسة     . حدثنا زكريا بن عدي   : ابن أيب خلف  
  عن جابر بن عبداهللا؛) جالس عند عطاء بن أيب رباح

. وأن تشتري النخل حىت تـشقه     . ى اهللا عليه وسلم ى عن احملاقلة واملزابنة واملخابرة         أن رسول اهللا صل   
واملزابنة . واحملاقلة أن يباع احلقل بكيل من الطعام معلوم) واإلشقاء أن حيمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء      (

  .واملخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. أن يباع النخل بأوساق من التمر
أمسعت جابر بن عبداهللا يذكر هذا عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه              : ت لعطاء بن أيب رباح    قل: قال زيد 

  .نعم: وسلم؟ قال
حدثنا سعيد بن ميناء    . حدثنا سليم بن حيان   . حدثنا ز . وحدثنا عبداهللا بن هاشم   ) 1536 (- 84

  :قال. عن جابر بن عبداهللا
  .وعن بيع الثمرة حىت تشقح. اقلة واملخابرة ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املزابنة واحمل

  .حتمار وتصفار ويؤكل منها: ما تشقح؟ قال: قال قلت لسعيد
: قـاال ) واللفظ لعبيداهللا (حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري وحممد بن عبيد الغربي          ) 1536 (- 85

  :قال. ن عبداهللاحدثنا أيوب عن أيب الزبري وسعيد بن ميناء، عن جابر ب. حدثنا محاد بن زيد
بيع السنني هي : قال أحدمها( ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احملاقلة واملزابنة واملعاومة واملخابرة 

  .وعن الثنيا ورخص يف العرايا) املعاومة
عن ) وهو ابن علية  (حدثنا إمساعيل   : قاال.  وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وعلي بن حجر         -) 1536(

بيع السنني هي   : غري أنه ال يذكر   .  الزبري، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثله          أيوب، عن أيب  
  .املعاومة
حدثنا ربـاح بـن أيب      . حدثنا عبيداهللا بن عبدايد   . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 1536 (- 86

  :قال. مسعت عطاء عن جابر بن عبداهللا: قال. معروف
  .وعن بيع الثمر حىت يطيب. وعن بيعها السنني. لم عن كراء األرض ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وس



  . باب كراء األرض- 17
عن مطر الوراق، عـن     ) يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . وحدثين أبو كامل اجلحدري   ) 1536 (- 87

  عطاء، عن جابر بن عبداهللا؛
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن كراء األرض

لقبه عارم، وهـو أبـو النعمـان        . (حدثنا حممد بن الفضل   . نا عبد بن محيد   وحدث) 1536 (- 88
  :حدثنا مطر الوراق عن عطاء، عن جابر بن عبداهللا، قال. حدثنا مهدي بن ميمون). السدوسي

  ).فإن مل يزرعها فليزرعها أخاه. من كانت له أرض فليزرعها( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عن األوزاعي، عن عطاء، عن     ) يعين ابن زياد  (حدثنا هقل   . حلكم بن موسى  حدثنا ا ) 1536 (- 89

  :قال. جابر بن عبداهللا
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه .  كان لرجال فضول أرضني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  .فأن أىب فليمسك أرضه. من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه: وسلم
أخربنـا  . حدثنا خالـد  . حدثنا معلى بن منصور الرازي    . وحدثين حممد بن حامت   ) 1536 (- 90

  :الشيباين عن بكري بن األخنس، عن عطاء، عن جابر بن عبداهللا قال
  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يؤخذ لألرض أجر أو حظ

  :عن جابر، قالحدثنا عبدامللك عن عطاء، . حدثنا أيب. حدثنا ابن منري) 1536 (- 91
فإن مل يستطع أن يزرعها، وعجـز       . من كانت له أرض فليزرعها    ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).وال  يؤاجرها إياه. عنها، فليمنحها أخاه املسلم
: سأل سليمان بن موسى عطاء فقـال      : قال. حدثنا مهام . وحدثنا شيبان بن فروخ   ) 1536 (- 92

  أحدثك جابر بن عبداهللا؛
  ).من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، وال  يكرها(أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  
  .نعم: قال
  حدثنا سفيان عن عمرو، عن جابر؛. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 1536 (- 93

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن املخابرة
. حدثنا سليم بن حيـان    . يداهللا بن عبدايد  حدثنا عب . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 1536 (- 94

  :مسعت جابر بن عبداهللا يقول: قال. حدثنا سعيد بن ميناء



وال  . من كان له فضل أرض فليزرعهـا، أو ليزرعهـا أخـاه     ( إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).تبيعوها

  .نعم: وال  تبيعوها؟ يعين الكراء؟ قال: ما قوله: فقلت لسعيد
  :قال. حدثنا أبو الزبري عن جابر. حدثنا زهري. حدثنا أمحد بن يونس) 1536 (- 95

فقال رسـول اهللا  . فنصيب من القصرى ومن كذا.  كنا خنابر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  ).وإال فليدعها. من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه(صلى اهللا عليه وسلم 

حـدثنا  : قال ابن عيسى  . مجيعا عن ابن وهب   .  الطاهر وأمحد بن عيسى    حدثين أبو ) 1536 (- 96
  :مسعت جابر بن عبداهللا يقول: قال. حدثين هشام بن سعد؛ أن أبا الزبري املكي حدثه. عبداهللا بن وهب

فقام رسول اهللا   . باملاذيانات.  كنا يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نأخذ األرض بالثلث أو الربع             
. فإن مل يزرعها فليمنحها أخاه    . من كانت له أرض فليزرعها    (اهللا عليه وسلم يف ذلك احلني فقال        صلى  

  ).فإن مل مينحها أخاه فليمسكها
حدثنا أبو  . حدثنا أبو عوانة عن سليمان    . حدثنا حيىي بن محاد   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1536 (- 97

  :قال. سيان عن جابر
  ).من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها(لم يقول  مسعت النيب صلى اهللا عليه وس

حدثنا عمار بـن رزيـق عـن        . حدثنا أبو اجلواب  . وحدثنيه حجاج بن الشاعر   ) 1536 (- 98
  .فليزرعها أو ليزرعها رجال: غري أنه قال. األعمش، ذا اإلسناد

ـ   (أخربين عمـرو    . حدثنا ابن وهب  . وحدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 1536 (- 99 ن وهـو اب
  ؛ أن بكريا حدثه؛ أن عبداهللا بن أيب سلمة حدثه عن النعمان بن أيب عياش، عن جابر بن عبداهللا؛)احلارث

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن كراء األرض
  :أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر، قال. وحدثنا حيىي بن حيىي) 1536 (- 100

  .يه وسلم عن بيع األرض البيضاء سنتني أو ثالثا ى رسول اهللا صلى اهللا عل
. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب             ) 1536 (- 101
  :قال. حدثنا سفيان بن عيينة عن محيد األعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: قالوا

  . ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بيع السنني
  .عن بيع الثمر سنني: ية ابن أيب شيبةويف روا
حدثنا معاوية عن حيىي بـن أيب       . حدثنا أبو توبة  . حدثنا حسن بن علي احللواين    ) 1544 (- 102

  :قال. كثري، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة



ليمسك فإن أىب ف  . من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه       ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).أرضه
حدثنا معاوية عن حيىي بن أيب كثري؛ أن        . حدثنا أبو توبة  . وحدثنا احلسن احللواين  ) 1536 (- 103

  يزيد بن نعيم أخربه؛ أن جابر بن عبداهللا أخربه؛
املزابنة الثمر  : فقال جابر بن عبداهللا   .  أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن املزابنة واحلقول           

  . واحلقول كراء األرض.بالتمر
عن سهيل ابن   ) يعين ابن عبدالرمحن القاري   (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1545 (- 104

  :قال. أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة
  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احملاقلة واملزابنة

 مالك ابن أنس عـن داود بـن         أخربين. أخربنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر  ) 1546 (- 105
  :احلصني؛ أن أبا سفيان موىل أيب أمحد أخربه؛ أنه مسع أبا سعيد اخلدري يقول

واحملاقلة . واملزابنة اشتراء الثمر يف رؤوس النخل   .  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املزابنة واحملاقلة         
  .كراء األرض

أخربنا : وقال حيىي. حدثنا: قال أبو الربيع(ع العتكي   حدثنا حيىي بن حيىي وأبو الربي     ) 1547 (- 106
  :مسعت ابن عمر يقول: قال. عن عمرو) محاد بن زيد

  .فزعم رافع أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عنه.  كنا ال نرى باخلرب بأسا حىت كان عام أول
ن حجر وإبراهيم   ح وحدثين علي ب   . حدثنا سفيان . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1547 (- 107
. أخربنا وكيع. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. عن أيوب) وهو ابن علية(حدثنا إمساعيل : قاال. ابن دينار

  :وزاد يف حديث ابن عيينة. كلهم عن عمرو بن دينار، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا سفيان
  .فتركناه من أجله

. أيوب، عن أيب اخلليل، عن جماهـد      حدثنا إمساعيل عن    . وحدثين علي بن حجر   ) 1547 (- 108
  .لقد منعنا رافع نفع أرضنا: قال ابن عمر: قال

  أخربنا زيد بن زريع عن أيوب، عن نافع؛. وحدثنا حيىي بن حيىي) 1547 (- 109
ويف إمارة أيب بكر وعمـر      .  أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

حىت بلغه يف آخر خالفة معاوية؛ أن رافع بن خديج حيدث فيها بنهي             .  معاوية وعثمان وصدرا من خالفة   
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : فسأله فقال . فدخل عليه وأنا معه   . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

  .فتركها ابن عمر بعد. ينهى عن كراء املزارع



  .سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عنهازعم رافع بن خديج أن ر: وكان إذا سئل عنها، بعد، قال
حـدثنا  . ح وحدثين علي بن حجـر     . حدثنا محاد : قال.  وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل     -) 1547(

فتركها ابن عمر بعـد     : قال: وزاد يف حديث ابن علية    . كالمها عن أيوب، ذا اإلسناد، مثله     . إمساعيل
  .فكان ال يكريها. ذلك

  :قال. حدثنا عبيداهللا عن نافع. حدثنا أيب.  منريوحدثنا ابن) 1547 (- 110
فأخربه؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . حىت أتاه بالبالط  .  ذهبت مع ابن عمر إىل رافع بن خديج       

  .ى عن كراء املزارع
أخربنـا  . حدثنا زكريا عن ابن عدي    : قاال.  وحدثين ابن أيب خلف وحجاج بن الشاعر       -) 1547(

فذكر هذا احلديث عـن    . عمرو عن زيد، عن احلكم، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه أتى رافعا            عبيداهللا ابن   
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا ابن عون   ). يعين ابن حسن بن يسار    (حدثنا حسني   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1547 (- 111
فانطلق يب معـه    :  قال .فنبئ حديثا عن رافع بن خديج     : قال. عن نافع؛ أن ابن عمر كان يؤجر األرض       

  فذكر عن بعض عمومته،: قال. إليه
  .فتركه ابن عمر فلم يأجره: قال.  ذكر فيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ى عن كراء األرض

: وقـال . حدثنا ابن عون، ذا اإلسناد    . حدثنا يزيد بن هارون   .  وحدثنيه حممد بن حامت    -) 1547(
  .يب صلى اهللا عليه وسلمفحدثه عن بعض عمومته، عن الن

حـدثين  . حدثين أيب عن جدي   . وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث بن سعد       ) 1547 (- 112
  أخربين سامل بن عبداهللا؛: عقيل بن خالد عن أبن شهاب؛ أنه قال
حىت بلغه أن رافع بن خديج األنصاري كان ينهى عـن كـراء             .  أن عبداهللا بن عمر كان يكري أرضه      

ماذا حتدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف كـراء             ! يا ابن خديج  : ه عبداهللا فقال  فلقي. األرض
حيدثان أهل الدار؛ أن رسـول  ) وكان قد شهد بدرا(مسعت عمي   : األرض؟ قال رافع بن خديج لعبداهللا     

ى لقد كنت أعلم، يف عهد رسول اهللا صـل        : قال عبداهللا . اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن كراء األرض        
مث خشى عبداهللا أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحدث يف             . اهللا عليه وسلم، أن األرض تكرى     

  .فترك كراء األرض. ذلك شيئا مل يكن علمه



  . باب كراء األرض بالطعام- 18
وهو (حدثنا إمساعيل   : قاال. وحدثين علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم       ) 1548 (- 113
  :أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قالعن ) ابن علية

. فنكريها بالربع والثلث والطعام املـسمى .  كنا حناقل األرض على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
. انا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعـا            : فقال. فجائنا ذات بوم رجل من عموميت     

وأمر رب  . انا أن حناقل باألرض فنكريها بالثلث والربع والطعام املسمى        .  اهللا ورسوله أنفع لنا    وطواعية
  .وكره كرائها، وما سوى ذلك. األرض أن يزرعها أو يزرعها

كتب إىل يعلى بن حكـيم      : قال. أخربنا محاد بن زيد عن أيوب     .  وحدثناه حيىي بن حيىي    -) 1548(
كنا حناقل باألرض فنكريها على الثلـث       : قال. دث عن رافع بن خديج    مسعت سليمان بن يسار حي    : قال

  .مث ذكر مبثل حديث ابن علية. والربع
حدثنا . ح وحدثنا عمرو بن علي    . حدثنا خالد بن احلارث   . وحدثنا حيىي بن حبيب   ) 1548 (- م   2

يعلى بن حكيم،   كلهم عن ابن أيب عروبة، عن       . أخربنا عبدة . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . عبداألعلى
  .ذا اإلسناد، مثله

أخربين جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم،        . أخربنا ابن وهب  . وحدثنيه أبو الطاهر  ) 1548 (- م   3
  .عن بعض عمومته: ومل يقل. ذا اإلسناد، عن رافع بن خديج، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثين أبـو   . حدثين حيىي بن محزة   . أخربنا أبو مسهر  . حدثين إسحاق بن منصور   ) 1548 (- 114
: قال) وهو عمه (عمر واألوزاعي عن أيب النجاشي، موىل رافع بن خديج، عن رافع؛ أن ظهري بن رافع                

  :أتاين ظهري فقال
وما ذاك؟ ما قـال رسـول اهللا   : فقلت.  لقد ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا    

! نؤاجرها، يا رسـول اهللا    : سألين كيف تصنعون مبحاقلكم؟ فقلت    : الق. صلى اهللا عليه وسلم فهو حق     
  .أو أمسكوها. أو أزرعوها. ازرعوها. فال تفعلوا: قال. على الربيع أو األوسق من التمر أو الشعري

حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن عكرمة بـن عمـار، عـن أيب             .  حدثنا حممد بن حامت    -) 1548(
  .عن عمه ظهري: ومل يذكر. صلى اهللا عليه وسلم ذاالنجاشي، عن رافع، عن النيب 



  . باب كراء األرض بالذهب والورق- 19
قرأت على مالك عن ربيعة بن أيب عبـدالرمحن، عـن           : حدثنا حيىي بن حيىي قال    ) 1547 (- 115

  :حنظلة بن قيس؛ أنه سأل رافع بن خديج عن كراء األرض؟ فقال
أمـا  : أبالذهب والـورق؟ فقـال    : قال فقلت . ن كراء األرض   ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ع       

  .بالذهب والورق، فال بأس به
حدثنا األوزاعـي عـن ربيعـة بـن         . أخربنا عيسى بن يونس   . حدثنا إسحاق ) 1547 (- 116

  :حدثين حنظلة بن قيس األنصاري قال. عبدالرمحن
إمنا كان الناس يـؤاجرون  . بهال بأس :  سألت رافع بن خديج عن كراء األرض بالذهب والورق؟ فقال       

ويسلم هذا  . فيهلك هذا ويسلم هذا   . وأشياء من الزرع  . وأقبال اجلداول . على عهد النيب على املاذيانات    
  .فأما شيء معلوم مضمون، فال بأس به. فلذلك زجر عنه. فلم يكن الناس كراء إال هذا. ويهلك هذا
عيينة عن حيىي بن سـعيد، عـن حنظلـة          حدثنا سفيان بن    . حدثنا عمرو الناقد  ) 1547 (- 117

  :الزرقي؛ أنه مسع رافع بن خديج يقول
فرمبا أخرجت هـذه ومل     . كنا نكري األرض على أن لنا هذه وهلم هذه        : قال.  كنا أكثر األنصار حقال   

  .وأما الورق فلم ينهنا. فنهانا عن ذلك. خترج هذه
مجيعا عـن   . حدثنا يزيد بن هارون   . ملثىنح وحدثنا ابن ا   . حدثنا محاد .  حدثنا أبو الربيع   -) 1547(

  .ذا اإلسناد، حنوه. حيىي بن سعيد
  . باب يف املزارعة واملؤاجرة- 20
. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . أخربنا عبدالواحد بن زياد   . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1549 (- 118

 سألت عبداهللا ابن معقل عـن       :قال. كالمها عن الشيباين عن عبداهللا بن السائب      . حدثنا علي بن مسهر   
ويف . أخربين ثابت بن الضحاك؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عـن املزارعـة          : املزارعة؟ فقال 

  .ومل يسم عبداهللا. سألت ابن معقل: وقال. رواية أيب شيبة؛ ى عنها
ن سـليمان   أخربنا أبو عوانة ع   . أخربنا حيىي بن محاد   . حدثنا إسحاق بن منصور   ) 1549 (- 119

زعـم  : دخلنا على عبداهللا بن معقل فسألناه عن املزارعة؟ فقال        : قال. الشيباين، عن عبداهللا بن السائب    
  ثابت؛

  ).ال بأس هلا(وقال . وأمر باملؤاجرة.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن املزارعة



  . باب األرض متنح- 21
: اد بن زيد عن عمرو؛ أن جماهدا قال لطـاووس         أخربنا مح . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1550 (- 120

. قال فانتـهره  . فامسع منه احلديث عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم          . انطلق بنا اىل رافع بن خديج     
ولكن حدثين من هو أعلم     . لو أعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عنه ما فعلته            ! إين واهللا : قال

  ؛)يعين ابن عباس(به منهم 
ألن مينح الرجل أخاه أرضه خري له من أن يأخذ عليها خرجا            : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       

  ).معلوما
حدثنا سفيان عن عمرو، وابن طاووس عن طاووس؛ أنـه          . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 1550 (- 121

  :فقلت له: قال عمرو. كان خيابر
. م يزعمون؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن املخابرةلو تركت هذه املخابرة فإ   !  يا أبا عبدالرمحن  

إمنا . ؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ينه عنها         )يعين ابن عباس  (أخربين أعلمهم بذلك    ! أي عمرو : فقال
  ).مينح أحدكم أخاه خري له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما(قال 
ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق        . أيوبحدثنا الثقفي عن    .  حدثنا ابن أيب عمر    -) 1550(

ح . أخربنا الليث عن ابن جـريج     . ح وحدثنا حممد بن رمح    . مجيعا عن وكيع، عن سفيان    . ابن إبراهيم 
كلهم عن عمرو ابن دينار عن      . حدثنا الفضل بن موسى عن شريك، عن شعبة       . وحدثين علي بن حجر   

  .حنو حديثهم. سلمطاوس، عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه و
  :قال عبد(وحدثين عبد بن محيد وحممد بن رافع ) 1550 (- 122

) ألن مينح أحدكم أخاه أرضه خري له من أن يأخذ عليها كذا وكذا            ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  .وهو بلسان األنصار احملاقلة. هو احلقل: وقال ابن عباس: قال) لشيء معلوم(

حـدثنا  . أخربنا عبداهللا بن جعفر الرقى    .  عبداهللا بن عبدالرمحن الدرامي    وحدثنا) 1550 (- 123
  عبيداهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة، عن عبدامللك بن يزيد، عن طاوس، عن ابن عباس،

  ). من كانت له أرض فإنه أن مينحها أخاه خري: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
   



   كتاب املساقاة- 22

  .ملساقاة واملعاملة جبزء من الثمر والزرع باب ا- 1
) وهو القطان(حدثنا حيىي   : قاال) واللفظ لزهري (حدثنا أمحد بن حنبل وزهري بن حرب        ) 1551 (- 1

  أخربين نافع عن ابن عمر؛. عن عبيداهللا
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع

أخربنا عبيداهللا عـن    ). وهو ابن مسهر  (حدثنا علي   . وحدثين علي بن حجر السعدي    ) 1551 (- 2
  :قال. نافع، عن ابن عمر

فكان يعطي أزواجه كـل     .  أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب بشطر ما خيرج من مثر أو زرع              
خـري أزواج   . ربفلما وىل عمر قسم خي    . مثانني وسقا من متر، وعشرين وسقا من شعري       : سنة مائة وسق  

. فـاختلفن . النيب صلى اهللا عليه وسلم، أن يقطع هلن األرض واملاء، أو يضمن هلن األوساق كل عـام                
فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا     . ومنهن من اختار األوساق كل عام     . فمنهن من اختار األرض واملاء    

  .األرض واملاء
  حدثين نافع عن عبداهللا بن عمر؛. اهللاحدثنا عبيد. حدثنا أيب. وحدثنا ابن منري) 1551 (- 3

واقـتص  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها مـن زرع أو مثـر                   
. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتـا األرض واملـاء   : ومل يذكر . احلديث بنحو حديث علي بن مسهر     

  .ومل يذكر املاء. ن األرضخري أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقطع هل: وقال
أخربين أسامة بن زيد الليثي عن نـافع،        . حدثنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين أبو الطاهر  ) 1551 (- 4

  :قال. عن عبداهللا بن عمر
على أن يعملو على نصف .  ملا افتتحت خيرب سألت يهود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقرهم فيها     

. أقرهم فيها على ذلك ما شـئنا      : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . عما خرج منها من الثمر والزر     
وكان الثمـر يقـسم علـى       : وزاد فيه . مث ساق احلديث بنحو حديث ابن منري وابن مسهر عن عبيداهللا          

  .فيأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلمس. السهمان من نصف خيرب
ن حممد بن عبدالرمحن، عن نافع، عن عبداهللا ابـن          أخربنا الليث ع  . وحدثنا ابن رمح  ) 1551 (- 5

  عمر،
على أن يعتملوها مـن     .  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه دفع إىل يهود خيرب خنل خيرب وأرضها              

  .ولرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شطر مثرها. أمواهلم



ـ   (وحدثين حممد بن رافع وإسحاق بن منصور        ) 1551 (- 6 حـدثنا  : قـاال ). عواللفظ البن راف
  حدثين موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛. أخربنا ابن جريج. عبدالرزاق

وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا        .  أن عمر بن اخلطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض احلجاز         
ـ        . ظهر على خيرب أراد إخراج اليهود منها       . سلمنيوكانت األرض، حني ظهر عليها، هللا ولرسوله وللم

على أن يكفـوا    . فسألت اليهود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقرهم ا          . فأراد إخراج اليهود منها   
. نقركم ا على ذلك، مـا شـئنا  : فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    . وهلم نصف الثمر  . عملها

  .فقروا ا حىت أجالهم عمر إىل تيماء وأرحياء
  .زرع باب فضل الغرس وال- 2
  :حدثنا عبدامللك عن عطاء، عن جابر قال. حدثنا أيب. حدثنا ابن منري) 1552 (- 7

ومـا  . ما من مسلم يغرس غرسا إال كان ما أكل منه له صدقة           : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
أحد وال  يرزؤه    . وما أكلت الطري فهو له صدقة     . وما أكل السبع منه فهو له صدقة      . سرق له منه صدقة   
  ).إال كان له صدقة

أخربنا الليث عن ابـن     . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1552 (- 8
  الزبري، عن جابر؛

فقال هلا النيب صـلى اهللا عليـه      .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل على أم مبشر األنصارية يف خنل هلا             
ال يغرس مسلما غرسـا، وال       : (فقال. فقالت بل مسلم  ) فر؟من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كا      : (وسلم

  ).يزرع زرعا، فيأكل منه انسان وال  دابة وال  شيء، إال كانت له صدقة
أخربين . حدثنا ابن جريج  . حدثنا روح : قاال. وحدثين حممد بن حامت وابن أيب خلف      ) 1552 (- 9

  :أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول
ال يغرس رجل مسلم غرسا، وال  زرعا، فيأكل منه سبع           (اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        مسعت رسول   

  .طائر شيء: وقال ابن أيب خلف). أو طائر أو شيء، إال كان له فيه أجر
. حدثنا زكرياء بن إسحاق. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا أمحد بن سعيد بن إبراهيم) 1552 (- 10

  :ع جابر بن عبداهللا يقولأخربين عمرو بن دينار؛ أنه مس
من غرس هذا النخل؟ أمسلم     ! يا أم معبد  (فقال  .  دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم، على أم معبد، حائطا         

فال يغرس املسلم غرسا، فيأكل منه إنسان وال  دابة وال  طـري، إال               (قال  . بل مسلم : فقالت) أم كافر؟ 
  ).كان له صدقة إىل يوم القيامة



ح وحدثنا أبـو كريـب      . حدثنا حفص بن غياث   . ثنا أبو بكر بن أيب شيبة     وحد) 1552 (- 11
ح وحـدثنا  . حدثنا عمار بن حممد. ح وحدثنا عمرو الناقد. مجيعا عم أيب معاوبة . وإسحاق بن إبراهيم  
زاد عمرو  . كل هؤالء عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر        . حدثنا ابن فضيل  . أبو بكر بن أيب شيبة    
عن أم مبشر عن النيب صـلى اهللا عليـه          : فقاال. مار، وأبو كريب يف روايته عن معاوية      يف روايته عن ع   

بنحو حديث عطاء وأيب الزبري وعمرو . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وكلهم قالوا. ورمبا مل يقل. وسلم
  .بن دينار
قـال  ) ( ليحىي واللفظ(حدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد وحممد بن عبيد الغربي            ) 1553 (- 12
  :عن قتادة، عن أنس، قال) حدثنا أبو عوانة: وقال اآلخران. أخربنا: حيىي

ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منـه طـري أو              ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).إنسان أو يمة، إال كان له به صدقة

. حدثنا قتادة . حدثنا أبان بن يزيد   . هيمحدثنا مسلم بن إبرا   . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1553 (- 13
  حدثنا أنس بن مالك؛

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه      .  أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل خنال ألم مبشر، امرأة من األنصار             
  .بنحو حديثهم. مسلم: قالوا) من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟(وسلم 
  . باب وضع اجلوائح- 3
أخربنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبري أخربه عن جـابر             . ثين أبو الطاهر  حد) 1554 (- 14

  بن عبداهللا؛
  ).إن بعت من أخيك مثرا( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج، عن أيب الزبري؛ أنه مسع جابر بـن عبـداهللا                . ح وحدثنا حممد بن عباد    
لو بعت من أخيك مثرا، فأصابته جائحة، فال حيل لـك أن            (ى اهللا عليه وسلم     قال رسول اهللا صل   : يقول

  ).مب تأخذ مال أخيك بغري حق؟. تأخذ منه شيئا
  .حدنا أبو عاصم عن ابن جريج، ذا األسناد، مثله.  وحدثنا حسن احللواين-) 1554(

عيل بن جعفر، عـن     حدثنا إمسا : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر       ) 1555 (- 15
  محيد، عن أنس؛

حتمـر  : ما زهوها؟ قـال   : فقلنا ألنس .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع مثر النخل حىت تزهو            
  .أرأيتك إن منع اهللا الثمرة، مب تستحل مال أخيك. وتصفر



  مالك؛أخربين مالك عن محيد الطوبل، عن أنس بن . أخربنا ابن وهب.  حدثين أبو الطاهر-) 1555(
إذا منع اهللا الثمـرة،     : فقال. حتمر: وما تزهى؟ قال  : قالوا.  أن رسول اهللا ى عن بيع الثمرة حىت تزهى        

  .فبم تستحل مال أخيك
  حدثنا عبدالعزيز بن حممد عن محيد، عن أنس،. حدثين حممد بن عباد) 1555 (- 16

  ).حل أحدكم مال أخيه؟إن مل يثمرها اهللا، فبم يست( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
: قالوا) واللفظ لبشر (حدثنا بشر بن احلكم وإبراهيم بن دينار وعبداجلبار بن العالء           ) 1554 (- 17

  حدثنا سفيان بن عيينة عن محيد األعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر؛
  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بوضع اجلوائح

  .ذا. ثنا عبدالرمحن بن بشر عن سفيانحد): وهو صاحب مسلم(قال أبو اسحق 
  . باب استحباب الوضع من الدين- 4
حدثنا ليث عن بكري، عن عياض ابن عبداهللا، عن أيب سعيد           . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1556 (- 18

  :اخلدري قال
لى فقال رسول اهللا ص   . فكثر دينه .  أصيب رجل يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مثار ابتاعها            

فقال رسول اهللا صلى اهللا     . فلم يبلغ ذلك وفاء دينه    . فتصدق الناس عليه  ). تصدقوا عليه (اهللا عليه وسلم    
  ).وليس لكم إال ذلك. خذوا ما وجدمت(عليه وسلم لغرمائه 

أخربين عمرو بن احلارث عن بكري      . أخربنا عبداهللا بن وهب   .  حدثين يونس بن عبداألعلى    -) 1556(
  .إلسناد، مثلهابن األشج، ذا ا

حدثين أخـي   . حدثنا إمساعيل بن أيب أويس    : وحدثين غري واحد من أصحابنا قالوا     ) 1557 (- 19
، عن حيىي بن سعيد، عن أيب الرحال حممد بن عبدالرمحن؛ أن أمه عمرة بنت )وهو ابن بالل(عن سليمان 

  :مسعت عائشة تقول: عبدالرمحن قالت
وإذا أحـدمها يـستوضع     . عالية أصواما . صوت خصوم بالباب   مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

. فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليهمـا        . ال أفعل ! واهللا: وهو يقول . اآلخر ويسترفقه يف شيء   
  .فله أي ذلك أحب! أنا، يا رسول اهللا: قال) أين املتأيل على اهللا ال يفعل املعروف؟(فقال 
. أخربين يونس عن ابـن شـهاب      . أخربنا عبداهللا بن وهب   . ىيحدثنا حرملة بن حي   ) 1558 (- 20

  أخربه عن أبيه؛. حدثين عبداهللا بن كعب عن مالك



.  أنه تقاضى ابن أيب حدرد دينا كان له عليه، يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم، يف املـسجد                    
فخرج إليهما رسـول اهللا     . حىت مسعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف بيته          . فارتفعت أصواما 

: فقـال !) يا كعـب  (فقال  . ونادى كعب بن مالك   . صلى اهللا عليه وسلم حىت كشف سجف حجرته       
قال ! قد فعلت، يا رسول اهللا    : قال كعب . فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك       ! يا رسول اهللا  ! لبيك

  ).قم فاقضه(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا يونس عن الزهري، عن . أخربنا عثمان بن عمر. إسحاق بن إبراهيموحدثناه ) 1558 (- 21

مبثـل  . عبداهللا بن كعب بن مالك؛ أن كعب بن مالك أخربه؛ أنه تقاضى دين له على ابن أيب حـدرد                  
  .حديث ابن وهب

حدثين جعفر بن ربيعة عن عبدالرمحن بن هرمز، عن         : وروى الليث بن سعد   :  قال مسلم  -) 1558(
  بن كعب بن مالك، عن كعب ابن مالك؛عبداهللا 

فمـر  . فتكلما حىت ارتفعت أصواما. فلقيه فلزمه.  أنه كان له مال على عبداهللا بن أيب حدرد األسلمي      
فأخذ نصفا ممـا  . كأنه يقول النصف. فأشار بيده! يا كعب: فقال. ما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .وترك نصفا. عليه
  .اعه عند املشتري، وقد أفلس، فله الرجوع فيه باب من أدرك ما ب- 5
. حدثنا حيىي بن سـعيد    . حدثنا زهري بن حرب   . حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس     ) 1559 (- 22

أخربين أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم؛ أن عمر بن عبدالعزيز أخربه؛ أن أبا بكر بن عبدالرمحن بن                    
  :ة يقولاحلارث بن هشام أخربه؛ أنه مسع أبا هرير
من أدرك مالـه  ) (أو مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).فهو أحق به من غريه) أو إنسان قد أفلس(بعينه عند رجل قد أفلس 
مجيعا عن  . ح وحدثنا قتيبة بن سعيد وحممد بن رمح       . أخربنا هشيم .  حدثنا حيىي بن حيىي    -) 1559(

ح ). يعين ابـن زيـد  (حدثنا محاد : ح وحدثنا أبو الربيع وحيىي ابن حبيب احلارثي قاال . بن سعد الليث  
حدثنا عبـدالوهاب،   . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . حدثنا سفيان بن عيينة   . وحدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة     

. حديث زهري كل هؤالء عن حيىي ابن سعيد، يف هذا اإلسناد مبعىن           . وحيىي بن سعيد، وحفص بن غياث     
  .أميا امرئ فلس: وقال ابن رمح، من بينهم يف روايته



) وهو ابن عكرمة بن خالد املخزومي     (حدثنا هشام بن سليمان     . حدثنا ابن أيب عمر   ) 1559 (- 23
حدثين ابن أيب حسني؛ أن أبا بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أخـربه؛ أن عمـر بـن                    . عن ابن جريج  

  بكر بن عبدالرمحن، عن حديث أيب هريرة،عبدالعزيز حدثه عن حديث أيب 
أنـه لـصاحبه    . ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف الرجل الذي يعدم، إذا وجد عنده املتاع ومل يفرقه               

  ).الذي باعه
حـدثنا  : قاال. حدثنا حممد بن جعفر وعبدالرمحن بن مهدي      . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1559 (- 24

  س، عن بشري بن يك، عن أيب هريرة،شعبة عن قتادة، عن النصر بن أن
  ).إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

ح وحدثين زهري بـن     . حدثنا سعيد . حدثنا إمساعيل بن إبراهيم   .  وحدثين زهري بن حرب    -) 1559(
فهو أحـق   (وقاال  . قتادة، ذا اإلسناد، مثله   كالمها عن   . حدثين أيب . حدثنا معاذ بن هشام   . حرب أيضا 
  ).به من الغرماء

حدثنا أبو سـلمة    : قاال. وحدثين حممد بن أمحد بن أيب خلف وحجاج بن الشاعر         ) 1559 (- 25
أخربنا سليمان عن بالل عن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أيب            ) منصور بن سلمة  : قال حجاج (اخلزاعي  
  هريرة؛

إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو أحـق          ( عليه وسلم قال      أن رسول اهللا صلى اهللا    
  ).ا
  . باب فضل إنظار املعسر- 6
حدثنا منصور عن ربعي بن جراش؛      . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس     ) 1560 (- 26

  :أن حذيفة حدثهم قال
أعملت مـن   : فقالوا. روح رجل ممن كان قبلكم    تلقت املالئكة   ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

فآمر فتياين أن ينظروا املعسر ويتجوزوا عـن  . كنت أداين الناس : قال. تذكر: قالوا. ال: اخلري شيئا؟ قال  
  ).جتوزوا عنه: قال اهللا عز وجل: قال. املوسر
 جريـر  حدثنا: قاال) واللفظ البن حجر(حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم     ) 1560 (- 27

  :فقال حذيفة. اجتمع حذيفة وأبو مسعود: قال. عن املغرية، عن نعيم بن أيب هند، عن ربعي ابن حراش



فكنت أطالب  . ما عملت من اخلري، إال أين كنت رجال ذا مال         : ما عملت؟ قال  : رجل لقي ربه فقال    (
هكذا :  قال أبو مسعود   ).جتاوزوا عن عبدي  : فقال. فكنت أقبل امليسور وأجتاوز عن املعسور     . به الناس 

  .مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
حدثنا شعبة عن عبدامللك بن عمري،      . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1560 (- 28

  عن ربعي بن حراش، عن حذيفة،
فإما ذكـر  قال (ما كنت تعمل؟   : فقيل له . أن رجال مات فدخل اجلنة    ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛       

). فغفـر لـه  . فكنت أنظر املعسر وأجتوز يف السكة أو يف النقد   . إين كنت أبايع الناس   : فقال) وإما ذكر 
  .وأنا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال أبو مسعود

حدثنا أبو خالد األمحر عن سعد ابن طارق، عن ربعي بن           . حدثنا أبو سعيد األشج   ) 1560 (- 29
  :قال. ذيفةجراش، عن ح

) وال  يكتمون اهللا حـديثا     : قال(ماذا عملت يف الدنيا؟     : فقال له .  أتى اهللا بعبد من عباده، آتاه اهللا ماال       
فكنت أتيسر على املوسر وأنظر     . وكان من خلقي اجلواز   . فكنت أبايع الناس  . آتيتين مالك ! يا رب : قال
  .)جتاوزوا عن عبدي. أنا أحق بذا منك: فقال اهللا. املعسر

هكذا مسعناه من يف رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    : فقال عقبة بن عامر اجلهين، وأبو مسعود األنصاري    
  .وسلم
واللفظ (حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم  ) 1561 (- 30
.  شقيق، عن أيب مسعود    عن األعمش، عن  ) حدثنا أبو معاوية  : وقال اآلخرون . أخربنا: قال حيىي ) (ليحىي
  :قال

إال . فلم يوجد له من اخلري شيء     . حوسب رجل ممن كان قبلكم    ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
: قال اهللا عز وجل  : قال. فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن املعسر      . وكان موسرا . أنه كان خيالط الناس   
  ).جتاوزوا عنه. حنن أحق بذلك منه

حدثنا إبراهيم  : قال منصور (ثنا منصور بن أيب مزاحم وحممد بن جعفر بن زياد           حد) 1562 (- 31
عن عبيداهللا بن   ) عن ابن شهاب  ) وهو ابن سعد  (أخربنا إبراهيم   : وقال ابن جعفر  . بن سعد عن الزهري   

  عبداهللا ابن عتبة، عن أيب هريرة؛
إذا اتيت معـسرا    :  يقول لفتاه  فكان. كان رجل يداين الناس   ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).فلقى اهللا فتجاوز عنه. لعل اهللا يتجاوز عنا. فتجاوز عنه



أخربين يونس عن ابـن شـهاب؛ أن        . أخربنا عبداهللا بن وهب   .  حدثين حرملة بن حيىي    -) 1562(
  .مبثله. مسعت رسول اهللا ص يقول: عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة حدثه؛ أنه مسع أبا هريرة يقول

حدثنا محاد ابن زيد عن أيوب، عـن  . حدثنا أبو اهليثم خالد بن خداش بن عجالن     ) 1563 (- 32
  حيىي بن أيب كثري، عن عبداهللا بن أيب قتادة؛
فـإين  : قال. أهللا: آهللا؟ قال : فقال. إين معسر : فقال. مث وجده .  أن أبا قتادة طلب غرميا له فتوارى عنه       
من سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة فلينفس عـن            (ول  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يق       

  ).معسر، أو يضع عنه
أخربين جرير بن حازم عن أيوب، ذا اإلسناد،        . أخربنا ابن وهب  .  وحدثنيه أبو الطاهر   -) 1563(

  .حنوه
  .وصحة احلوالة، واستحباب قبوهلا إذا أحيل على ملى.  باب حترمي مطل الغين- 7
قرأت على مالك عن أيب الزناد، عن األعرج، عـن أيب           : قال. ا حيىي بن حيىي   حدثن) 1564 (- 33
  هريرة؛

  ).وإذا أتبع أحدكم على ملء فليتبع. مطل الغين ظلم( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حـدثنا  . ح وحدثنا حممد بن رافع    . أخربنا عيسى بن يونس   .  حدثنا إسحاق بن إبراهيم    -) 1564(

. حدثنا معمر عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم               : اال مجيعا ق. عبدالرزاق
  .مبثله
وحترمي منع .  باب حترمي فضل بيع املاء الذي يكون بالفالة وحيتاج إليه لرعي الكأل- 8

  .وحترمي بيع ضراب الفحل. بذله
حدثنا حيىي  . دثين حممد بن حامت   ح وح . أخربنا وكيع . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1565 (- 34

  :قال. مجيعا عن ابن جريج، عن أيب الزبري، عن جابر بن عبداهللا. بن سعيد
  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع فضل املاء

أخربين أبـو   . حدثنا ابن جريج  . أخربنا روح بن عبادة   . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1565 (- 35
  :بن عبداهللا يقولالزبري؛ أنه مسع جابر 

فعن ذلك  . وعن بيع املاء واألرض لتحرث    .  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع ضراب اجلمل          
  .ى النيب صلى اهللا عليه وسلم



كالمها . حدثنا ليث . ح وحدثنا قتيبة  . قرأت على مالك  : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1566 (- 36
  ريرة؛عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب ه

  ).ال مينع فضل املاء ليمنع به الكأل( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
أخربين يونس عن   . أخربنا ابن وهب  ). واللفظ حلرملة (وحدثين أبو الطاهر وحرملة     ) 1566 (- 37

  :حدثين سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة قال. ابن شهاب
  ).ال متنعوا فضل املاء لتمنعوا به الكأل(اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى 

حدثنا ابـن   . حدثنا أبو عاصم الضحاك بن خملد     . وحدثنا أمحد بن عثمان النوفلي    ) 1566 (- 38
أخربين زياد بن سعد؛ أن هالل بن أسامة أخربه؛ أن سلمة بن عبدالرمحن أخربه؛ أنه مسـع أبـا                   . جريج

  :هريرة يقول
  ).ال يباع فضل املاء ليباع به الكأل(لى اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا ص

  .والنهي عن بيع السنور. وحلوان الكاهن، ومهر البغي.  باب حترمي مثن الكلب- 9
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أيب بكر بن عبدالرمحن،           . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1567 (- 39

  عن أبو مسعود األنصاري؛
  . عليه وسلم ى عن مثن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن أن رسول اهللا صلى اهللا

ح وحدثنا أبو بكر بـن أيب       .  وحدثنا قتيبة بن سعيد وحممد بن رمح عن الليث بن سعد           -) 1567(
  .كالمها عن الزهري، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا سفيان بن عيينة. شيبة

  .دويف حديث الليث من رواية ابن رمح؛ أنه مسع أبا مسعو
: حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن حممد بن يوسف، قـال          . وحدثين حممد بن حامت   ) 1568 (- 40

  :قال. مسعت السائب بن يزيد حيدث عن رافع بن خديج
  ).شر الكسب مهر البغي، ومثن الكلب، وكسب احلجام( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

 الوليد بن مسلم عن األوزاعي، عن حيىي بـن أيب           أخربنا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1568 (- 41
  حدثين رافع بن خديج. حدثين إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد. كثري

وكـسب احلجـام    . ومهر البغي خبيث  . مثن الكلب خبيث  ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).خبيث
ا معمر عن حيىي بن أيب كثري، يهـذا         أخربن. أخربنا عبدالرزاق .  حدثنا إسحاق بن إبراهيم    -) 1568(

  .اإلسناد، مثله



أخربنا النضر بن مشيل حدثنا هشام عن حيىي بـن أيب           . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1568 (- م   2
حدثنا رافع بن خديج عن رسول اهللا صـلى اهللا          . حدثين إبراهيم بن عبداهللا عن السائب بن يزيد       . كثري

  .مبثله. عليه وسلم
  :قال. حدثنا معقل عن أيب الزبري. حدثنا احلسن بن أعني. ثين سلمة بن شبيبحد) 1569 (- 42

  .زجر النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك:  سألت جابرا عن مثن الكلب والسنور؟ قال
وبيان حترمي اقتنائها، إال لصيد أو زرع أو . وبيان نسخة.  باب األمر بقتل الكالب- 10

  .ماشية وحنو ذلك
  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. دثنا حيىي بن حيىيح) 1570 (- 43

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتل الكالب
حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابـن       . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1570 (- 44
  :قال. عمر

  .سل يف أقطار املدينة أن تقتلفأر.  أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتل الكالب
وهو ابن  (حدثنا إمساعيل   ). يعين أبن املفضل  (حدثنا بشر   . وحدثين محيد بن مسعدة   ) 1570 (- 45
  :عن نافع، عن عبداهللا، قال) أمية

فنبعث يف املدينة وأطرافها فال ندع كلبـا إال         .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر بقتل الكالب         
  .ا لنقتل كلب املرية من أهل البادية، يتبعهاحىت إن. قتلناه
  أخربنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر؛. حدثنا حيىي بن حيىي) 1571 (- 46

فقيـل  . إال كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية       .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتل الكالب         
  .إن أليب هريرة زرعا: ال ابن عمرفق. أو كلب زرع: إن أبا هريرة يقول: البن عمر

. ح وحدثين إسحاق بن منـصور     . حدثناروح. حدثنا حممد بن أمحد بن أيب خلف      ) 1572 (- 47
  :أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول. حدثنا ابن جريج. أخربنا روح بن عبادة

مث ى  . أة تقدم من البادية بكلبها فنقتله     حىت أن املر  .  أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتل الكالب        
  ).فإنه شيطان. عليكم باألسود البهيم ذي النقطتني(وقال . النيب صلى اهللا عليه وسلم عن قتلها

مسعت مطرف ابن   . حدثنا شعبة عن أيب التياح    . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1573 (- 48
  :قال. عبداهللا عن ابن املغفل



مث رخص يف كلب    ) ما باهلم وبال الكالب؟   (مث قال   .  صلى اهللا عليه وسلم بقتل الكالب       أمر رسول اهللا  
  .الصيد وكلب الغنم

ح وحدثين حممـد بـن      ). يعين ابن احلراث  (حدثنا خالد   . وحدثنيه حيىي بن حبيب   ) 1572 (- 49
نا إسحاق بن   ح وحدث . حدثنا حممد بن جعفر   . ح وحدثين حممد بن الوليد    . حدثنا حيىي بن سعيد   . حامت
  .كلهم عن شعبة، ذا اإلسناد. حدثنا وهب بن جرير. ح وحدثنا حممد بن املثىن. أخربنا النضر. إبراهيم

  .ورخص يف كلب الغنم والصيد والزرع: وقال ابن حامت يف حديثه عن حيىي
  :قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1574 (- 50

من اقتىن كلبا إال كلب ماشية أو ضاري، نقص من عمله، كـل             (ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال رس 
  ).يوم، قرياطان

حدثنا سفيان عـن    : قالوا. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وابن منري          ) 1574 (- 51
  الزهري، عن سامل، عن أبيه،

إال كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره، كل يوم،          من اقتىن كلبا،    ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ).قرياطان
. أخربنـا : قال حيىي بن حيىي   (حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر           ) 1574 (- 52

  :عن عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع ابن عمر قال) وهو ابن جعفر) (حدثنا إمساعيل: وقال اآلخرون
من اقتىن كلبا إال كلب ضارية أو ماشية، نقص من عمله، كـل             (وسلم   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه       

  ).يوم، قرياطان
وقـال  . أخربنـا : قال حيىي (حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر           ) 1574 (- 53

  عن سامل بن عبداهللا، عن أبيه؛) وهو ابن أيب حرملة) (اآلخرون حدثنا إمساعيل عن حممد
من اقتىن كلبا إال كلب ماشية أو كلب صيد، نقص من عمله،            (ى اهللا عليه وسلم قال       أن رسول اهللا صل   
  ).كل يوم قرياط
  .أو كلب حرث: وقال أبو هريرة: قال عبداهللا

حدثنا حنظلة بن أيب سفيان عن سامل، عن . أخربنا وكيع. حدثنا إسحاق بن إبراهيم) 1574 (- 54
  أبيه،

نقص من عمله، كل    . من اقتىن كلبا إال كلب ضار أو ماشية       (قال   عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).يوم، قرياطان
  .وكان صاحب حرث. أو كلب حرث: وكان أبو هريرة يقول: قال سامل



أخربنا عمر بن محزة بن عبداهللا ابن       . حدثنا مروان بن معاوية   . حدثنا داود بن رشيد   ) 1574 (- 55
  :الق. حدثنا سامل بن عبداهللا عن أبيه. عمر

أميا أهل دار إختذوا كلبا إال كلب ماشية أو كلب صائد، نقص من ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ).عملهم، كل يوم، قرياطان

. حدثنا حممد بن جعفـر    : قاال) واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1574 (- 56
  :قال. حدثنا شعبة عن قتادة، عن أيب احلكم

من اختذ كلبا إال كلـب زرع أو غـنم أو           (عت ابن عمر حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             مس
  ).صيد، ينقص من أجره كل يوم، قرياط

أخربين يونس عن ابن شهاب،     . أخربنا ابن وهب  : قاال. وحدثين أبو الطاهر وحرملة   ) 1575 (- 57
  عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة،

من اقتىن كلبا ليس بكلب صيد وال  ماشية وال  أرض، فإنه             (قال  .  عليه وسلم   عن رسول اهللا صلى اهللا    
  ).ينقص من أجره قرياطان، كل يوم

  .وال  أرض: وليس يف حديث أيب الطاهر
أخربنا معمر عن الزهري، عن أيب سـلمة،        . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 1575 (- 58

  :قال. عن أيب هريرة
من اختذ كلبا، إال كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من أجره             (صلى اهللا عليه وسلم      قال رسول اهللا    
  ).كل يوم قرياط
  .كان صاحب زرع! يرحم اهللا أبا هريرة: فقال. فذكر البن عمر قول أيب هريرة: قال الزهري

نا حدث. حدثنا هشام الدستوائي  . حدثنا إمساعيل بن إبراهيم   . حدثين زهري بن حرب   ) 1575 (- 59
  :حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، قال

إال كلب  . من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله، كل يوم، قرياط         ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).حرث أو ماشية

حدثين حيىي بن   . حدثنا األوزاعي . أخربنا شعيب بن إسحاق   .  حدثنا إسحاق بن إبراهيم    -) 1575(
  .مبثله. حدثين أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.  أبو سلمة بن عبدالرمحنحدثين. أيب كثري

حدثنا حيىي بن أيب كـثري،      . حدثنا حرب . حدثنا عبدالصمد . حدثنا أمحد بن املنذر   ) 1575 (- م   2
  .ذا اإلسناد، مثله



. مساعيل بـن مسيـع    عن إ ) يعين ابن زياد  (حدثنا عبدالواحد   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1575 (- 60
  :مسعت أبا هريرة يقول: قال. حدثنا أبو رزين

من اختذ كلبا ليس بكلب صيد وال  غنم، نقص من عمله، كـل              ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).يوم، قرياط

قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة؛ أن السائب بـن           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1576 (- 61
وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليـه            (مسع سفيان بن أيب زهري      يزيد أخربه؛ أنه    

  :قال) وسلم
من اقتىن كلبا ال يغين عنه زرعا وال  ضرعا، نقص مـن             ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

رب هذا  إي و : آنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال          : قال). عمله، كل يوم، قرياط   
  !املسجد
. حدثنا إمساعيل عن يزيد بن خصيفة     : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 1576 (- 61

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  : فقال. أخربين السائب بن يزيد؛ أنه وفد عليهم سفيان بن أيب زهري الشنئي           
  .مبثله. وسلم
  . باب حل أجرة احلجامة- 11
يعنون (حدثنا إمساعيل   : قالوا. حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر        حدثنا  ) 1577 (- 62

  :سئل أنس بن مالك عن كسب احلجام؟ فقال: قال. عن محيد) ابن جعفر
وكلـم أهلـه    . فأمر له بصاعني من طعـام     . حجمة أبو طيبة  .  احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  ).أو هو من أمثل دوائكم. اويتم به احلجامةإن أفضل ما تد(وقال . فوضعوا عنه من خراجه
سئل أنس عـن    : عن محيد، قال  ) يعين الفزاري (حدثنا مروان   . حدثنا ابن أيب عمر   ) 1577 (- 63

  :غري أنه قال. كسب احلجام؟ فذكر مبثله
  ).وال  تعذبوا صبيانكم بالغمز. إن أفضل ما تداويتم به احلجامة والقسط البحري (

مسعت : قال. حدثنا شعبة عن محيد   . حدثنا شبابة . محد بن احلسن بن خراش    حدثنا أ ) 1577 (- 64
  :أنسا يقول

. وكلم فيـه  . فأمر له بصاع أو مد أو مدين      . فحجمه.  دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم غالما لنا حجاما        
  .فخفف عن ضريبته



اق بـن   ح وحـدثنا إسـح    . حدثنا عفان بن مسلم   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1202 (- 65
  حدثنا ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس؛. كالمها عن وهيب. أخربنا املخزومي. إبراهيم

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احتجم وأعطى احلجام أجره، واستعط
. أخربنا عبـدالرزاق  : قاال). واللفظ لعبد (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد        ) 1202 (- 66

  :قال. م، عن الشعيب، عن ابن عباسأخربنا معمر عن عاص
وكلم سيده فخفف عنـه مـن       . فأعطاه النيب أجره  .  حجم النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد لبين بياضه        

  .ولو كان سحتا مل يعطه النيب صلى اهللا عليه وسلم. ضريبته



  . باب حترمي بيع اخلمر- 12
حدثنا . ألعلى ابن عبداألعلى أبو مهام حدثنا عبدا . حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري    ) 1578 (- 67

  :قال. سعيد اجلريري عن أبو نضرة، عن أيب سعيد اخلدري
. إن اهللا تعاىل يعرض بـاخلمر     ! يا أيها الناس  ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب باملدينة قال           

 فما لبثنا إال يسريا حـىت       :قال). فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به       . ولعل اهللا سيرتل فيها أمرا    
فمن أدركته هذه اآلية وعنده منها شيء فـال         . إن اهللا تعاىل حرم اخلمر    (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       

  .يف طريق املدينة، فسفكوها. فاستقبل الناس مبا كان عنده منها: قال). يشرب وال  يبع
د بن أسلم، عن عبدالرمحن     حدثنا حفص بن ميسرة عن زي     . حدثنا سويد بن سعيد   ) 1579 (- 68

أخربنـا  ). واللفظ له (ح وحدثنا أبو الطاهر     . ؛ أنه جاء عبداهللا بن عباس     )رجل من أهل مصر   (ابن وعلة   
من أهـل   (أخربين مالك بن أنس وغريه عن زيد بن أسلم، عن عبدالرمحن بن وعلة السبأي               . ابن وهب 
  :ابن عباس؛ أنه سأل عبداهللا بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال )مصر

فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         .  إن رجال أهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راوية مخر          
مب (فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم           . فسار إنسانا . ال: قال) هل علمت أن اهللا قد حرمها؟     (

  .ففتح املزاد حىت ذهب ما فيها. )إن الذي حرم شرا حرم بيعها(فقال . أمرته ببيعها: فقال) ساررته؟
أخربين سليمان عن بالل عن حيىي بن سعيد، عـن          . أخربنا ابن وهب  .  حدثين أبو الطاهر   -) 1579(

  .عبدالرمحن بن وعلة، عن عبداهللا ابن عباس، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مبثله
: وقـال إسـحاق   . دثناح: قال زهري (حدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم        ) 1580 (- 69

  :قالت. عن منصور، عن أيب الضحى، عن مسروق، عن عائشة) أخربنا جرير
مث . خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاقترأهن على النـاس         .  ملا نزلت اآليات من آخر سورة البقرة      

  .ى عن التجارة يف اخلمر
) واللفظ أليب كريب  ( إبراهيم   حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وإسحاق بن         ) 1580 (- 70
عن األعمش، عن مسلم، عن مسروق، عـن        ) حدثنا أبو معاوية  : وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق (

  :قالت. عائشة
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم إىل          :  ملا نزلت اآليات من آخر سورة البقرة، يف الربا، قالت         

  .املسجد، فحرم التجارة يف اخلمر



  .حترمي بيع اخلمر وامليتة واخلرتير واألصنام باب - 13
حدثنا ليث عن يزيد بن أيب حبيب، عن عطاء بن أيب رباح،            . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1581 (- 71

  عن جابر بن عبداهللا؛
إن اهللا ورسوله حرم بيع اخلمـر       ( أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول، عام الفتح، وهو مبكة              

أرأيت شحوم امليتة فإنه يطلى ا السفن ويـدهن ـا           ! يا رسول اهللا  : فقيل). ير واألصنام وامليتة واخلرت 
مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عند ذلـك           ). هو حرام . ال(اجللود ويستصبح ا الناس؟ فقال      

  ).هفأكلوا مثن. أمجلوه مث باعوه. إن اهللا عز وجل ملا حرم عليهم شحومها. قاتل اهللا اليهود(
حدثنا أبو أسامة عن عبداحلميد بن جعفـر،        . قاال.  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري        -) 1581(

ح . مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح: قال. عن يزيد بن أيب حبيب، عن عطاء، عن جابر    
.  يزيد بن أيب حبيـب     حدثين. عن عبداحلميد ) يعين أبا عاصم  (حدثنا الضحاك   . وحدثنا حممد بن املثىن   

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عام الفتح،     : كتب إيل عطاء؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول        : قال
  .مبثل حديث الليث

واللفـظ أليب  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وإسحاق بن إبـراهيم           ) 1582 (- 72
  :عن طاوس، عن ابن عباس، قالحدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، : قالوا). بكر

لعن (أمل يعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال           . قاتل اهللا مسرة  : فقال.  بلغ عمر أن مسرة باع مخرا     
  ).حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. اهللا اليهود

عمـرو  عن  ) يعين ابن القاسم  (حدثنا روح   . حدثنا يزيد بن زريع   .  حدثنا أمية بن بسطام    -) 1582(
  .بن دينار، ذا اإلسناد، مثله

. حدثنا ابـن جـريج    . أخربنا روح بن عبادة   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 1583 (- 73
  أخربين ابن شهاب عن سعيد بن املسيب؛ أنه حدثه عن أيب هريرة،

عوهـا وأكلـوا   حرم اهللا عليهم الشحوم فبا. قاتل اهللا اليهود(قال .  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ).أمثاا
أخربين يونس عن ابن شهاب، عن سعيد       . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 1583 (- 74

  :بن املسيب، عن أيب هريرة، قال
  ).حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا مثنه. قاتل اهللا اليهود( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  . باب الربا- 14
  قرأت على مالك عن نافع، عن أيب سعيد اخلدري؛: قال. ا حيىي بن حيىيحدثن) 1584 (- 75

وال  تشفوا بعضها على . ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ).بعض وال  تبيعوا منها غائبا بناجز

أخربنا الليـث عـن   .  رمحح وحدثنا حممد بن. حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1584 (- 76
إن أبا سعيد اخلدري يأثر هذا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه            : نافع؛ أن ابن عمر قال له رجل من بين ليث         

فذهب عبداهللا وأنـا    : قال نافع : ويف حديث ابن رمح   . فذهب عبداهللا ونافع معه   : يف رواية قتيبة  . وسلم
  :فقال. حىت دخل على أيب سعيد اخلدري. معه والليثي

 إن هذا أخربين أنك خترب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع الورق بالورق إال مثال مبثـل                     
أبصرت عيناي  : فقال. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إىل عينيه وأذنيه      . وعن بيع الذهب بالذهب إال مثال مبثل      

وال  تبيعـوا الـورق      . ذهبال تبيعوا الذهب بال   (ومسعت أذناي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          
  ).وال  تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز، إال يدا بيد. وال  تشفوا بعضه على بعض. إال مثال مبثل. بالورق

حدثنا . ح وحدثنا حممد بن املثىن    ). يعين ابن حازم  (حدثنا جريج   .  حدثنا شيبان بن فروخ    -) 1584(
. حدثنا ابن أيب عدي عن ابن عون      .  بن املثىن  ح وحدثنا حممد  . مسعت حيىي بن سعيد   : قال. عبدالوهاب

  .بنحو حديث الليث عن نافع، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. كلهم عن نافع
عن سهيل، عن ) يعين ابن عبدالرمحن القاري(حدثنا يعقوب . وحدثنا قتيبة بن سعيد  ) 1584 (- 77

  أبيه، عن أيب سعيد اخلدري؛
ال تبيعوا الذهب بالذهب وال  الورق بالورق، إال وزنا بوزن،           (صلى اهللا عليه وسلم قال       أن رسول اهللا    

  ).مثال مبثل، سواء بسواء
حدثنا ابـن   : قالوا. حدثنا أبو الطاهر، وهارون بن سعيد األيلي، وأمحد بن عيسى         ) 1585 (- 78
مالك بن أيب عامر حيدث عن إنه مسع : مسعت سليمان بن يسار يقول: قال. أخربين خمرمة عن أبيه. وهب

  عثمان بن عفان؛
  ).وال  الدرهم بالدرمهني. ال تبيعوا الدينار بالدينارين( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  . باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا- 15
 أخربنا الليث عن ابن   . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1586 (- 79

  :شهاب، عن مالك بن أوس بن احلدثان؛ أنه قال



. أرنا ذهبك ): وهو عند عمر بن اخلطاب    (من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيداهللا        :  أقبلت أقول 
أو لتردن إليـه    . كال، واهللا لتعطيه ورقه   : فقال عمر بن اخلطاب   . مث ائتنا، إذا جاء خادمنا، نعطك ورقك      

والرب بالرب ربا إال هاء     . الورق بالذهب ربا إال هاء وهاء     (عليه وسلم قال    فإن رسول اهللا صلى اهللا      . ذهبه
  ).والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء. والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء. وهاء
 وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة، عن الزهري، ذا                 -) 1586(

  .اإلسناد
حدثنا محاد بن زيد عن أيوب، عن أيب قالبـة،          . عبيداهللا بن عمر القواريري   حدثنا  ) 1587 (- 80
أبو األشـعث، أبـو     : قالوا: قال. فجاء أبو األشعث  . كنت بالشام يف حلقة فيها مسلم بن يسار       : قال

  .نعم: قال. حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت: فجلس فقلت له. األشعث
فأمر معاويـة   . فكان، فيما غنمنا، آنية من فضة     . نا غنائم كثرية  فغنم. وعلى الناس معاوية  .  غزونا غزاة 

إين : فبلغ عبادة بن الصامت فقـام فقـال       . فتسارع الناس يف ذلك   . رجال أن يبيعها يف أعطيات الناس     
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري                 

فرد الناس ما   . فمن زاد أو ازداد فقد أرىب     . عينا بعني . بالتمر وامللح بامللح إال سواء بسواء     بالشعري والتمر   
أال ما بال رجال يتحدثون عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه            : فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال     . أخذوا

: مث قال . لقصةفقام عبادة بن الصامت فأعاد ا     . قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه      . وسلم أحاديث 
ما أبايل أن ال ). وإن رغم: أو قال(لنحدثن مبا مسعنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإن كره معاوية  

  .هذا أو حنوه: قال محاد. أصحبه يف جنده ليلة سوداء
مجيعا عن عبدالوهاب الثقفي، عن أيوب، يهذا       .  حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر       -) 1587(

  . حنوهاإلسناد،
واللفظ البن أيب   (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم            ) 1587 (- 81
حدثنا سفيان عنخالد احلذاء، عن أيب قالبة،       ). حدثنا وكيع : وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق ) (شيبة

  :قال. عن أيب األشعث، عن عبادة بن الصامت
. والشعري بالـشعري  . والرب بالرب . والفضة بالفضة . الذهب بالذهب (ه وسلم    قال رسول اهللا صلى اهللا علي     

فإذا اختلفت هذه األصناف، فبيعوا كيف      . يدا بيد . سواء بسواء . مثال مبثل . وامللح بامللح . والتمر بالتمر 
  ).شئتم، إذا كان يدا بيد

حدثنا .  مسلم العبدي  حدثنا إمساعيل بن  . حدثنا وكيع . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1584 (- 82
  :أبو املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري، قال



. والشعري بالـشعري  . والرب بالرب . والفضة بالفضة . الذهب بالذهب ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).اءاآلخذ واملعطي فيه سو. فمن زاد أو استزاد فقد أرىب. يدا بيد. مثال مبثل. وامللح بامللح. والتمر بالتمر

حدثنا أبو املتوكـل    . أخربنا سليمان الربعي  . حدثنا يزيد بن هارون   .  حدثنا عمرو الناقد   -) 1584(
). الذهب بالذهب مثال مبثـل    (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال. الناجي عن أيب سعيد اخلدري    

  .فذكر مبثله
حدثنا ابن فضيل عن    : قاال. ىحدثنا أبو كريب حممد بن العالء وواصل بن عبداألعل        ) 1588 (- 83

  :قال. أبيه، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة
. وامللح بـامللح  . والشعري بالشعري . واحلنطة باحلنطة . التمر بالتمر ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).فمن زاد أو استزاد فقد أرىب إال ما اختلفت ألوانه. يدا بيد. مثال مبثل
: ومل يذكر . حدثنا احملاريب عن فضيل بن غزوان، ذا اإلسناد       . يد األشج  وحدثنيه أبو سع   -) 1588(
  ).يدا بيد(

حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن ابـن   : قاال. حدثنا أبو كريب وواصل بن عبداألعلى     ) 1588 (- 84
  :قال. أيب نعم، عن أيب هريرة

والفضة بالفـضة وزنـا     . ثلمثال مب . الذهب بالذهب وزنا بوزن   ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).فمن زاد أو استزاد فهو ربا. مثال مبثل. بوزن
عن موسى ابن أيب    ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   . حدثنا عبداهللا بن مسلمة القعنيب    ) 1588 (- 85

  متيم، عن سعيد بن يسار، عن أيب هريرة؛
والدرهم بالـدرهم ال فـضل      . ينهماالدينار بالدينار ال فضل ب    ( أن رسول اله صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).بينهما
حـدثين  : مسعت مالك بن أنس يقول    : قال. أخربنا عبداهللا بن وهب   .  حدثنيه أبو الطاهر   -) 1588(

  .موسى بن أيب متيم، ذا اإلسناد، مثله
  . باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا- 16
. بن عيينة عن عمرو، عن أيب املنهال      حدثنا سفيان   . حدثنا حممد بن حامت بن ميمون     ) 1589 (- 86
  :قال

: قال. هذا أمر ال يصلح   : فقلت. فجاء إيل فأخربين  .  باع شريك يل ورقا بنسيئة اىل املوسم، أو اىل احلج         
قدم النيب صـلى اهللا  : فقال. فأتيت الرباء بن عازب فسألته. فلم ينكر ذلك علي أحد. قد بعته يف السوق   



). وما كان نسيئة فهو ربـا     . ما كان يدا بيد، فال بأس به      (فقال  .  هذا البيع  عليه وسلم املدينة وحنن نبيع    
  .فقال مثل ذلك. فسألته. فأتيته. وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم جتارة مين

حدثنا شعبة عن حبيب؛ أنه مسع أبـا        . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 1589 (- 87
  :املنهال يقول

سل الرباء  : فسألت زيدا فقال  . سل زيد بن أرقم فهو أعلم     : ازب على الصرف؟ فقال    سألت الرباء بن ع   
  .ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا: مث قال. فإنه أعلم
حدثنا . أخربنا حيىي بن أيب أسحق    . حدثنا عباد بن العوام   . حدثنا أبو الربيع العتكي   ) 1590 (- 88

  :قال.  بكرة عن أبيهعبدالرمحن بن أيب
وأمرنا أن  . إال سواء بسواء  . والذهب بالذهب .  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الفضة بالفضة         

يـدا  : فسأله رجل فقال  : قال. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا    . نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا    
  .هكذا مسعت: بيد؟ فقال

وهو ابـن أيب    (حدثنا معاوية عن حيىي     .  حيىي بن صاحل   أخربنا.  حدثين إسحاق بن منصور    -) 1590(
انا رسول اهللا صلى    : عن حيىي بن أيب إسحاق؛ أن عبدالرمحن بن أيب بكر أخربه؛ أن أبا بكر قال              ) كثري

  .مبثله. اهللا عليه وسلم
  . باب بيع القالدة فيها خرز وذهب- 17
أخربين أبـو هـانئ     . نا ابن وهب  حدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح أخرب        ) 1591 (- 89

  :مسعت فضالة بن عبيد األنصاري يقول: اخلوالين؛ أنه مسع علي بن رباح اللخمي يقول
فـأمر  .  أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو خبيرب، بقالدة فيها خرز وذهب وهي من املغامن تباع                

مث قال هلم رسول اهللا صـلى اهللا        . حدهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالذهب الذي يف القالدة فرتع و           
  ).الذهب بالذهب وزنا بوزن(عليه وسلم 

حدثنا ليث عن أيب شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أيب            . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1591 (- 90
  :قال. عمران، عن حنش الصنعاين، عن فضالة بن عبيد
فوجدت فيها أكثر من اثـين      . ففصلتها. رزفيها ذهب وخ  .  اشتريت، يوم خيرب، قالدة بإثين عشر دينارا      

  ).ال تباع حىت تفصل(فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال . عشر دينارا
حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد، ذا        : قاال.  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب        -) 1591(

  .اإلسناد، حنوه



حدثين .  عن ابن أيب جعفر، عن اجلالح أيب كثري        حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1591 (- 91
  :قال. حنش الصنعاين عن فضالة بن عبيد

فقال . نبايع اليهود، الوقية الذهب بالدينارين والثالثة     .  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب         
  ).ال تبيعوا الذهب بالذهب، إال وزنا بوزن(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أخربنا ابن وهب عن قرة بن عبدالرمحن املعافري وعمرو بـن           . حدثين أبو الطاهر  ) 1591 (- 92
  :احلارث وغريمها؛ أن عامر بن حيىي املعافري أخربهم عن حنش؛ أنه قال

فـأردت أن   . فطارت يل وألصحايب قالدة فيها ذهب وورق وجوهر       .  كنا مع فضالة بن عبيد يف غزوة      
مث ال تأخذن . واجعل ذهبك يف كفة. انزع ذهبها فاجعله يف كفه    : فقالفسألت فضالة بن عبيد     . أشتريها

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فـال        (فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          . إال مثال مبثل  
  ).يأخذن إال مثال مبثل

  . باب بيع الطعام مثال مبثل- 18
ح وحدثين أبو   . أخربين عمرو .  بن وهب  حدثنا عبداهللا . حدثنا هارون بن معروف   ) 1592 (- 93
أخربنا ابن وهب عن عمرو بن احلارث؛ أن أبا النصر حدثه؛ أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر                  . الطاهر

  بن عبداهللا؛
فذهب الغالم فأخذ صاعا وزيـادة بعـض        . بعه مث اشتر به شعريا    : فقال.  أنه أرسل غالمه بصاع قمح    

وال  تأخذن إال مـثال      . مل فعلت ذلك؟ انطلق فرده    :  فقال له معمر   .فلما جاء معمرا أخربه بذلك    . صاع
وكـان  : قـال ). الطعام بالطعام مثال مبثل   (فإين كنت أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول           . مبثل

  .إين أخاف أن يضارع: قال. فإنه ليس مبثله: قيل له. طعامنا، يومئذ، الشعري
عن عبدايد بن   ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   . ة بن قعنب  حدثنا عبداهللا بن مسلم   ) 1593 (- 94

  سهيل بن عبدالرمحن؛ أنه مسع سعيد بن املسيب حيدث؛ أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه؛
فقـدم بتمـر    .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث أخا بين عدي األنصاري فاستعمله على خيرب              

إنا ! يا رسول اهللا  ! ال، واهللا : قال) أكل متر خيرب هكذا؟   (يه وسلم   فقال له رسول اهللا صلى اهللا عل      . جنيب
. ولكن مثال مبثل  . ال تفعلوا (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . لنشتري الصاع بالصاعني من اجلمع    
  ).وكذلك امليزان. أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا

لك عن عبدايد بن سهيل بن عبـدالرمحن  قرأت على ما : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1593 (- 95
  ابن عوف، عن سعيد بن املسيب، عن أيب سعيد اخلدري، وعن أيب هريرة؛



فقال له رسـول اهللا     . فجاءه بتمر جنيب  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعمل رجال على خيرب          
إنا لنأخذ الصاع من هـذا      ! هللايا رسول ا  ! ال، واهللا : فقال) أكل متر خيرب هكذا؟   (صلى اهللا عليه وسلم     

مث ابتع . فال تفعل به اجلمع بالدراهم(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . والصاعني بالثالثة. بالصاعني
  ).بالدراهم جنيبا

ح . حـدثنا معاويـة   . أخربنا حيىي بن صاحل احلـواظي     . حدثنا إسحاق بن منصور   ) 1594 (- 96
مجيعا عن حيـىي ابـن      ). واللفظ هلما (اهللا بن عبدالرمحن الدرامي     وحدثين حممد بن سهل التميمي، وعبد     

مسعـت عقبـة ابـن      : قال). وهو ابن أيب كثري   (أخربين حيىي   ). وهو ابن سالم  (حدثنا معاوية   . حسان
  :مسعت أبا سعيد يقول: عبدالغافر يقول

متـر، كـان    : ل بالل فقا) من أين هذا؟  (فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         .  جاء بالل بتمر برين   
فقال رسول اهللا، عنـد ذلـك       . ملطعم النيب صلى اهللا عليه وسلم     . فبعت منه صاعني بصاع   . عندنا ردئ 

  ).ولكن إذا اردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر مث اشتري به. ال تفعل. عني الربا. أوه(
  .مل يذكر ابن سهل يف حديثه عند ذلك

حدثنا معقـل عـن أيب قزعـة        . دثنا احلسن بن أعني   ح. وحدثنا سلمة بن شبيب   ) 1594 (- 97
  :قال. الباهلي، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد

! يا رسـول اهللا   : فقال الرجل ). ما هذا التمر من مترنا    (فقال  .  أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتمر       
مث بيعوا مترنا   . ردوهف. هذا الربا (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . بعنا مترنا صاعني بصاع من هذا     

  ).واشتروا لنا من هذا
حدثنا عبيداهللا بن موسى عن شيبان، عن حيىي، عن أيب          . حدثين إسحاق بن منصور   ) 1595 (- 98

  :قال. سلمة، عن أيب سعيد
فكنا نبيع صاعني   . وهو اخللط من التمر   .  كنا نرزق متر اجلمع على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

. وال  صاعي حنطة بصاع    . ال صاعي متر بصاع   (ك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         فبلغ ذل . بصاع
  ).وال  درهم بدرمهني

. حدثين عمرو الناقد حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن سعيد اجلريري، عن أيب نـضرة             ) 1594 (- 99
أو قال ذلـك؟    : قال. فال بأس به  : قال. نعم: أيدا بيد؟ قلت  : سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال     : قال

  :قال. إنا سنكتب إليه فال يفتيكموه



كأن هذا ليس من متر     (فقال  . لقد جاء بعض فتيان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتمر فأنكره           !  فواهللا
. فأخذت هذا وزدت بعض الزيـادة . ، العام، بعض الشيء)أو يف مترنا  (كان يف متر أرضنا     : قال). أرضنا
  ).مث اشتري الذي تريد من التمر. إذا رابك من مترك شيء فبعه. تقربن هذاال . أربيت. أضعفت(فقال 
: قـال . أخربنا داود عنأيب نضرة   . أخربنا عبداألعلى . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1594 (- 100

فإين لقاعد عند أيب سعيد اخلدري فسألته عن  . سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ فلم يريا به باسا          
ال أحدثك إال ما مسعت من رسول اهللا        : فقال. فأنكرت ذلك، لقوهلما  .  ما زاد فهو ربا    :الصرف؟ فقال 

  .صلى اهللا عليه وسلم
فقال له الـنيب    . وكان متر النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا اللون        .  جاءه صاحب خنلة بصاع من متر طيب      

فإن سعر هـذا يف     .  الصاع انطلقت بصاعني فاشتريت به هذا    : قال) أىن لك هذا؟  (صلى اهللا عليه وسلم     
إذا أردت ذلك فبع    . أربيت! ويلك(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وسعر هذا كذا  . السوق كذا 
  ).مث اشتر بسلعتك أي متر شئت. مترك بسلعة
. فأتيت ابن عمر، بعد، فنـهاين     : فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال         : قال أبو سعيد  
  .فحدثين أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه مبكة، فكرهه: قال. ن عباسومل آت اب
. مجيعا عن سفيان بن عيينة    . حدثين حممد بن عباد وحممد بن حامت وابن أيب عمر         ) 1596 (- 101

  :مسعت أبا سعيد اخلدري يقول: قال. حدثنا سفيان عن عمرو، عن أيب صاحل: قال) واللفظ البن عباد(
إن ابـن عبـاس     : فقلت له . فمن زاد أو ازداد فقد أرىب     . ار، والدرهم بالدرهم، مثال مبثل     الدينار بالدين 
أرأيت هذا الذي تقوله أشيء مسعته من رسـول اهللا          : فقلت. لقد لقيت ابن عباس   : فقال. يقول غري هذا  

عليـه  مل أمسعه من رسول اهللا صـلى اهللا  : صلى اهللا عليه وسلم أو وجدته يف كتاب اهللا عز وجل؟ فقال     
الربا يف  (ولكن حدثين أسامة بن زيد؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             . ومل أجده يف كتاب اهللا    . وسلم
  ).النسيئة
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابـن أيب عمـر                ) 1596 (- 102

عن عبيداهللا بن أيب يزيد؛ ) ن عيينةحدثنا سفيان ب: وقال اآلخرون. أخربنا: قال إسحاق) (واللفظ لعمرو(
  أخربين أسامة بن زيد؛: أنه مسع ابن عباس يقول

  ).إمنا الربا يف النسيئة( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
: قاال. حدثنا ز. ح وحدثين حممد ابن حامت . حدثنا عفان . حدثنا زهري بن حرب   ) 1596 (- 103

   عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد؛حدثنا ابن طاوس عن أبيه،. حدثنا وهيب
  ).ال ربا فيما كان يدا بيد( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 



حدثين عطاء بـن أيب     : قال. حدثنا هقل عن األوزاعي   . حدثنا احلكم بن موسى   ) 1596 (- 104
ن رسول اهللا أرأيت قولك يف الصرف، أشيئا مسعته م: رباح؛ أن أبا سعيد اخلدري لقي ابن عباس فقال له       

أما رسول . ال أقول. كال: صلى اهللا عليه وسلم، أم شيئا وجدته يف كتاب اهللا عز وجل؟ فقال ابن عباس             
  ولكن حدثين أسامة بن زيد؛. وأما كتاب اهللا فال أعلمه. اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنتم أعلم به

  ).ئةأال إمنا الربا يف النسي( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 



  . باب لعن آكل الربا ومؤكله- 19
: قال إسـحاق ) (واللفظ لعثمان(حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم       ) 1597 (- 105
. فحدثنا عن علقمة، عن عبداهللا. سأل شباك إبراهيم  : قال. عن مغرية ) حدثنا جرير : وقال عثمان . أخربنا
  :قال

إمنا حنـدث   : وكاتبه وشاهديه؟ قال  : قال قلت .  الربا ومؤكله   لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آكل       
  .مبا مسعنا
حـدثنا  : قـالوا . حدثنا حممد بن الصباح وزهري بن حرب وعثمان بن أيب شيبة          ) 1598 (- 106
  :أخربنا أبو الزبري عن جابر، قال. هشيم

  .هم سواء: ال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وق
  . باب أخذ احلالل وترك الشبهات- 20
حدثنا زكرياء عن الـشعيب،     . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري اهلمداين      ) 1599 (- 107

  :مسعته يقول: قال. عن النعمان بن بشري
ل بـني وإن  إن احلال) (وأهوى النعمان بإصبعيه إىل أذنيه: ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  

ومن . فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه     . احلرام بني وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس        
أال وإن لكل ملـك     . يوشك أن يرتع فيه   . كالراعي يرعى حول احلمى   . وقع يف الشبهات وقع يف احلرام     

 اجلسد كله وإذا فـسدت،      إال وإن يف اجلسد مضغة، إذا صلحت صلح       . أال وإن محى اهللا حمارمه    . محى
  ).أال وهي القلب. فسد اجلسد كله

أخربنا عيسى  . ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم    . حدثناوكيع.  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1599(
  .حدثنا زكريا، ذا اإلسناد، مثله: قاال. بن يونس

وحـدثنا  .  اهلمذاينأخربنا جرير عن مطرف وأيب فروة     . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1599 (- م   2
. عن ابن عجالن، عن عبدالرمحن ابن سعيد      ) يعين ابن عبدالرمحن القاري   (حدثنا يعقوب   . قتيبة بن سعيد  

غري أن حـديث زكريـاء أمت مـن     . عن النعمان بن بشري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا احلديث           
  .حديثهم، وأكثر

حـدثين  . حدثين أيب عن جـدي    . ث بن سعد  حدثنا عبدامللك بن شعيب بن اللي     ) 1599 (- 108
حدثين سعيد بن أيب هالل عن عون بن عبداهللا، عن عامر الشعيب؛ أنه مسع نعمان بن بشري . خالد بن يزيد

  :وهو يقول. بن سعد، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو خيطب يف الناس حبمص



فذكر مبثل حديث زكرياء عن     ). واحلرام بني احلالل بني   ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ).يوشك أن يقع فيه: (إىل قوله. الشعيب
  . باب بيع البعري واستثناء ركوبه- 21
حدثين جـابر   . حدثنا زكرياء عن عامر   . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 715 (- 109

  بن عبداهللا؛
فـدعا يل   . فلحقين النيب صلى اهللا عليه وسلم     : قال. يبهفأراد أن يس  .  أنه كان يسري على مجل له قد أعيا       

واستثنيت عليه . فبعته بوقية). بعنيه(مث قال . ال: قلت). بعنيه بوقية(قال . فسار سريا مل يسر مثله. وضربه
أتـراين  (فقـال   . فأرسل يف أثـري   . مث رجعت . فنقدين مثنه . فلما بلغت أتيته باجلمل   . محالنه إىل أهلي  

  ).فهو لك. لك؟ خذ مجلك ودرامهكماكستك آلخذ مج
حـدثين  . عن زكرياء، عن عامر   ) يعين ابن يونس  (أخربنا عيسى   .  وحدثناه علي بن خشرم    -) 715(

  .مبثل حديث ابن منري. جابر بن عبداهللا
: وقال عثمان . أخربنا: قال إسحاق (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 715 (- 110

  :قال. ة، عن الشعيب، عن جابر بن عبداهللاعن مغري) حدثنا جرير
: قال. وحتيت ناضح يل قد أعيا وال  يكاد يسري        . فتالحق يب .  غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

. فتخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فزجره ودعا لـه          : قال. عليل: قال قلت ) ما لبعريك؟ (فقال يل   
قـد أصـابته    . خبري: قال قلت ) كيف ترى بعريك؟  (فقال يل   : قال. فما زال بني يدي اإلبل قدامها يسري      

على أن يل   . فبعته أياه . نعم: قال فقلت . ومل يكن لنا ناضح غريه    . فاستحييت) أفتبيعنيه؟: (قال. بركتك
فتقدمت الناس  . فأذن يل . إين عروس فاستأذنته  ! يا رسول اهللا  : قال فقلت له  . فقار ظهره حىت أبلغ املدينة    

وقـد  : قال. فالمين فيه . فأخربته مبا صنعت فيه   . فلقيين خايل فسألين عن البعري    . حىت انتهيت . دينةإىل امل 
: فقلـت لـه  ) ما تزوجت؟ أبكرا أم ثيبـا؟ (كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يل حني استأذنته    

أو (يف والـدي    تـو ! يا رسول اهللا  : فقلت له ) أفال تزوجت بكرا تالعبك وتالعبها؟    (قال  . تزوجت ثيبا 
فتزوجت . فال تؤدن وال  تقوم عليهن     . فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن    . ويل أخوات صغار  ) استشهد

فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، غدوت إليه بـالبعري،             : قال. ثيبا لتقوم عليهن وتؤدن   
  .فأعطاين مثنه، ورده علي

حدثنا جرير عن األعمش، عن سامل بن أيب اجلعد، عن          . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 715 (- 111
  :قال. جابر



: وفيه. وساق احلديث بقصته. فاعتل مجلي.  أقبلنا من مكة إىل املدينة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. بل هو لك  . ال: قال قلت ). بل بعنيه . ال(قال  . بل هو لك  . ال: قال قلت ). بعين مجلك هذا  (مث قال يل    
. قد أخذته (قال  . فهو لك ا  . فإن لرجل علي أوقية ذهب    : قال قلت ). بل بعنيه . ال(قال  ! ل اهللا يا رسو 

أعطه أوقية  (فلما قدمت املدينة، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبالل            : قال). فتبلغ عليه إىل املدينة   
 تفارقين زيادة رسول اهللا     ال: قال فقلت . وزادين قرياطا . فأعطاين أوقية من ذهب   : قال). وزده. من ذهب 

  .فأخذه أهل الشام يوم احلرة. فكان يف كيس يل: قال. صلى اهللا عليه وسلم
حدثين اجلريري عـن أيب     . حدثنا عبدالواحد بن زياد   . حدثنا أبو كامل اجلحدري   ) 715 (- 112

  :قال. نضرة، عن جابر بن عبداهللا
فنخسه رسول  : وقال فيه . وساق احلديث . صحيفتخلف نا .  كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر        

واهللا (فما زال يزيدين ويقـول      : قال: وزاد أيضا ) اركب باسم اهللا  (مث قال يل    . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
  ).يغفر لك
. حدثنا أيوب عن أيب الزبري، عـن جـابر   . حدثنا محاد . وحدثين أبو الربيع العتكي   ) 715 (- 113
  :قال

فكنت بعد ذلك أحـبس     . فنخسه فوثب : ى اهللا عليه وسلم، وقد أعيا بعريي، قال        ملا أتى على النيب صل    
فبعته منه خبمـس    ). بعنيه(فلحقين النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        . خطامه ألمسع حديثه، فما أقدر عليه     

دينة فلما قدمت إىل امل   : قال). ولك ظهره إىل املدينة   (قال  . على أن يل ظهره إىل املدينة     : قال قلت . أواق
  .أتيته به، فزادين وقية، مث وهبه يل

حدثنا بشري بن عقبة عن     . حدثنا يعقوب بن إسحاق   . حدثنا عقبة بن مكرم العمى    ) 715 (- 114
  :قال. أيب املتوكل الناجي، عن جابر بن عبداهللا

د واقتص احلديث وزا  ). أظنه قال غازيا  . ( سافرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره          
  ).لك الثمن ولك اجلمل. لك الثمن ولك اجلمل(قال . نعم: قلت) أتوفيت الثمن؟! يا جابر(قال : فيه

حدثنا شعبة عن حمارب؛ أنه مسع جابر       . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 715 (- 115
  :بن عبداهللا يقول

فلما قدم صرارا أمر    : قال. م أو درمهني   اشترى مين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعريا بوقيتني ودره          
ووزن يل مثن الـبعري     . فلما قدم املدينة أمرين أن آيت املسجد فأصلي ركعتني        . فأكلوا منها . ببقرة فذحبت 
  .فأرجح يل



أخربنـا  . حدثنا شـعبة  . حدثنا خالد بن احلارث   . حدثين حيىي بن حبيب احلارثي    ) 715 (- 116
  حمارب عن جابر،
ومل يذكر الـوقيتني    . فاشتراه مين بثمن قد مساه    : غري أنه قال  .  عليه وسلم ذه القصة     عن النيب صلى اهللا   
  .أمر ببقرة فنحرت، مث قسم حلمها: وقال. والدرهم والدرمهني

حدثنا ابن أيب زائدة عن ابن جريج، عن عطاء، عـن           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 715 (- 117
  جابر؛

  ).ولك ظهره إىل املدينة. قد أخذت مجلك بأربعة دنانري(قال له  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  )خريكم أحسنكم قضاء( باب من استلف شيئا فقضى خريا منه، و - 22
أخربنا ابن وهب عن مالك بن أنس،       . حدثنا أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح       ) 1600 (- 118

  عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب رافع؛
فأمر أبا  . فقدمت عليه إبل من إيل الصدقة     . اهللا صلى اهللا عليه وسلم استسلف من رجل بكرا         أن رسول   

. أعطه إياه (فقال  . مل أجد فيها إال خيارا رباعيا     : فرجع إليه أبو رافع فقال    . رافع أن يقضي الرجل بكره    
  ).إن خيار الناس أحسنهم قضاء

مسعت زيـد بـن     . عن حممد بن جعفر   حدثنا خالد بن خملد     . حدثنا أبو كريب  ) 1600 (- 119
  :أخربنا عطاء بن يسار عن أيب رافع، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال. أسلم

  ).فإن خري عباد اهللا أحسنهم قضاء(غري أنه قال . مبثله.  استلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكرا
حدثنا شعبة عن   .  حممد بن جعفر   حدثنا. حدثنا حممد بن بشار بن عثمان العبدي      ) 1601 (- 120

  :قال. سلمة بن كهيل، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة
فهم به أصحاب النيب صلى اهللا عليـه      . فأغلظ له .  كان لرجل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حق         

إشتروا له سـنا فـأعطوه      (فقال هلم   ). إن لصاحب احلق مقاال   (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . وسلم
 أو  -فإن مـن خريكـم      . فاشتروه فأعطوه إياه  (قال  . إنا ال جند إال سنا هو خري من سنه        : فقالوا). ياهإ

  ). أحسنكم قضاء-خريكم 
حدثنا وكيع عن علي بن صاحل، عن سلمة بن كهيل، عن أيب            . حدثنا أبو كريب  ) 1601 (- 121

  :قال. سلمة، عن أيب هريرة
  ).خياركم حماسنكم قضاء(وقال . فأعطى سنا فوقه. سنا استقرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيـل،       . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1601 (- 122
  :قال. عن أيب سلمة، عن أيب هريرة

خريكم (وقال  ). أعطوه سنا فوق سنه   (فقال  .  جاء رجل يتقاضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعريا         
  ).حسنكم قضاءأ

  . باب جواز بيع احليوان باحليوان، من جنسه، متفاضال- 23
ح وحدثنيه قتيبة بن    . أخربنا الليث : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وابن رمح      ) 1602 (- 123
  :قال. حدثنا ليث عن أيب الزبري، عن جابر. سعيد

فقال لـه   . فجاء سيده يريده  .  يشعر أنه عبد   ومل.  جاء عبد فبايع النيب صلى اهللا عليه وسلم على اهلجرة         
أعبـد  (حىت يـسأله    . مث مل يبايع أحدا بعد    . فاشتراه بعبدين أسودين  ). بعنيه(النيب صلى اهللا عليه وسلم      

  ).هو؟
  . باب الرهن وجوازه يف احلضر والسفر- 24
قال ) ( ليحىي واللفظ(حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن العالء             ) 1603 (- 124
. عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائـشة        ) حدثنا أبو معاوية  : وقال اآلخران . أخربنا: حيىي
  :قالت

  .رهنا. فأعطاه درعا له.  اشترى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة
ربنا عيـسى بـن     أخ: قاال. حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وعلي بن خشرم       ) 1603 (- 125

  :قالت. يونس عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة
  .ورهنه درعا من حديد.  اشترى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من يهودي طعاما

حدثنا عبدالواحد بن زياد    . أخربنا املخزومي . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 1603 (- 126
حدثنا األسود بـن يزيـد عـن       : فقال.  السلم عند إبراهيم النخعي    ذكرنا الرهن يف  : قال. عن األعمش 
  عائشة؛

  .ورهنه درعا له من حديد.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما اىل أجل
: قـال . حدثنا حفص بن غياث عن األعمش، عن إبراهيم       .  حدثناه أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1603(

  .من حديد: ومل يذكر. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مثلهحدثين األسود عن عائشة، 



  . باب السلم- 25
وقـال  . حـدثنا : قال عمرو ) (واللفظ ليحىي (حدثنا حيىي بن حيىي وعمرو الناقد       ) 1604 (- 127
. عن ابن أيب جنيح، عن عبداهللا بن كثري، عن أيب املنهال، عن ابن عبـاس              ) أخربنا سفيان بن عيينة   : حيىي
  :قال
من أسلف يف متر، (فقال . م النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة، وهم يسلفون يف الثمار، السنة والسنتني     قد

  ).فليسلف يف كيل معلوم، ووزن معلوم، إىل أجل معلوم
حدثين عبداهللا بـن    . حدثنا عبدالوارث عن ابن أيب جنيح     . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1604 (- 128

  :قال.  عباسكثري عن أيب املنهال، عن ابن
مـن  (فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         .  قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والناس يسلفون        
  ).أسلف فال يسلف إال يف كيل معلوم، ووزن معلوم

مجيعا عن ابن عيينة، عـن      .  حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وإمساعيل بن سامل            -) 1604(
  .إىل أجل معلوم. ومل يذكر.  اإلسناد، مثل حديث عبدالوارثابن أيب جنيح، ذا

. ح وحدثنا حممد بن بـشار     . حدثنا وكيع : قاال. حدثنا أبو كريب وابن أبو عمر     ) 1604 (- م   2
. مثل حديث ابن عيينـة    . كالمها عن سفيان، عن ابن أيب جنيح، بإسنادهم       . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   

  .إىل أجل معلوم. يذكر فيه
  . باب حترمي اإلحتكار يف األقوات- 26
عن حيـىي   ) يعين ابن بالل  (ح حدثنا سليمان    . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1605 (- 129

  :كان سعيد بن املسيب حيدث؛ أن معمرا قال: قال) وهو ابن سعيد(
: ل سـعيد  فإنك حتتكر؟ قا  : فقيل لسعيد ). من احتكر فهو خاطئ   ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  .إن معمرا الذي كان حيدث هذا احلديث كان حيتكر
حدثنا حامت بن إمساعيل عن حممد بن عجـالن،         . حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي    ) 1605 (- 130

  عن حممد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن املسيب، عن معمر بن عبداهللا،
  ).ال حيتكر إال خاطئ(قال .  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا خالد بـن    . وحدثين بعض أصحابنا عن عمرو ابن عون      : قال مسلم :  قال إبراهيم  -) 1605(
عبداهللا عن عمرو بن حيىي، عن حممد بن عمرو، عن سعيد بن املسيب، عن معمر بن أيب معمر، أحد بين                    

  .فذكر مبثل حديث سليمان بن بالل عن حيىي. قال رسول اهللا: عدي ابن كعب قال



  .نهي عن احللف يف البيع باب ال- 27
ح وحدثين أبو الطاهر وحرملة . حدثنا أبو صفوان األموي. حدثنا زهري بن حرب) 1606 (- 131
  :كالمها عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن املسيب؛ أن أبا هريرة قال. أخربنا ابن وهب: قاال. بن حيىي

  ).ممحقة للربح. عةاحللف منفقة للسل( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
واللفظ البـن أيب    (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم            ) 1607 (- 132
عن الوليد بن كثري، عن معبد ابن كعب        ) حدثنا أبو أسامة  : وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق ) (شيبة

  بن مالك، عن أيب قتادة األنصاري؛
  ).فإنه ينفق مث ميحق. إياكم وكثرة احللف يف البيع(يه وسلم يقول  أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عل

  . باب الشفعة- 28
ح وحدثنا حيىي   . حدثنا أبو الزبري عن جابر    . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن يونس   ) 1608 (- 133
  :قال. أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر. بن حيىي

 كان له شريك يف ربعة أو خنل، فليس له أن يبيع حىت يـؤذن               من( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).وإن كره ترك. فإن رضى أخذ. شريكه
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري وإسـحاق بـن إبـراهيم                 ) 1608 (- 134

ن جريج،  حدثنا اب ). حدثنا عبداهللا بن إدريس   : وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق ) (واللفظ البن منري  (
  :قال. عن أيب الزبري، عن جابر

ال حيل لـه أن     . ربعة أو حائط  .  قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالشفعة يف كل شركة مل تقسم            
  .فإذا باع ومل يؤذنه فهو أحق به. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. يبيع حىت يؤذن شريكه

 جريج؛ أن أبا الزبري أخربه؛ أنه مسع   أخربنا ابن وهب عن ابن    . وحدثين أبو الطاهر  ) 1608 (- 135
  :جابر بن عبداهللا يقول

ال يصلح أن يبيع    . الشفعة يف كل شرك يف أرض أو ربع أو حائط         ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).فإن أىب فشريكه أحق به حىت يؤذنه. حىت يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع

  . باب غرز اخلشب يف جدار اجلار- 29
قرأت على مالك بن أيب شهاب، عن األعرج، عن أيب          : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1609( - 136
  هريرة؛

  ).ال مينع أحدكم جاره أن يغرز خشبه يف جداره( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 



  .ألرمني ا بني أكتافكم! ما يل أراكم عنها معرضني؟ واهللا: مث يقول أبو هريرة: قال
. ح وحدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي      . حدثنا سفيان بن عيينة   . ثنا زهري بن حرب    حد -) 1609(
كلهم . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . ح وحدثنا عبد بن محيد    . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  : قاال

  .عن الزهري، ذا اإلسناد، حنوه
  . باب حترمي الظلم وغصب األرض وغريها- 30
وهو (حدثنا إمساعيل : قالوا. ا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجرحدثن) 1610 (- 137
عن العالء بن عبدالرمحن، عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن سعيد بن زيد ابـن                 ) ابن جعفر 

  عمرو بن نفيل؛
لقيامة من  من اقتطع شربا من األرض ظلما، طوقه اهللا إياه يوم ا          ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).سبع أرضني
حدثين عمر بن حممد؛ أن أبـاه       . أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثين حرملة بن حيىي   ) 1610 (- 138

  حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛
فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   . دعوها وإياها: فقال.  أن أروى خاصمته يف بعض داره 

إن كانت كاذبة،   ! اللهم). ض بغري حقه، طوقه يف سبع أرضني يوم القيامة        من أخذ شربا من األر    (يقول  
  .واجعل قربها يف دارها. فأعم بصرها

فبينما هي متشي يف الدار مـرت       . أصابتين دعوة سعيد بن زيد    : تقول. فرأيتها عمياء تلتمس اجلدر   : قال
  .فكانت قربها. على بئر يف الدار، فوقعت فيها

  حدثنا محاد بن زيد عن هشام ابن عروة، عن أبيه؛. و الربيع العتكيحدثنا أب) 1610 (- 139
فخاصمته إىل مـروان بـن      .  أن أروى بنت أويس ادعت على سعد بن يزيد أنه أخذ شيئا من أرضها             

أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي مسعت من رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                 : فقال سعيد . احلكم
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قالوما مسعت من رسو: وسلم؟ قال
. ال أسألك بينة بعد هذا    : فقال له مروان  ). من أخذ شربا من األرض ظلما طوقه إىل سبع أرضني         (يقول  
  .إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها يف أرضها! اللهم: فقال
  . يف أرضها إذ وقعت يف حفرة فماتتمث بينا هي متشي. فما ماتت حىت ذهب بصرها: قال

حدثنا حيىي بن زكرياء بن أيب زائدة عن هشام، عن          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1610 (- 140
  :قال. أبيه، عن سعيد بن زيد



من أخذ شربا من األرض ظلما، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع            ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول        
  ).أرضني
  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. وحدثين زهري بن حرب) 1611 (- 141

ال يأخذ أحد شربا من األرض بغري حقه، إال طوقه اهللا إىل سـبع              ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).أرضني يوم القيامة

حدثنا ). بدالوارثيعين ابن ع(حدثنا عبدالصمد . حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي    ) 1612 (- 142
  عن حممد بن إبراهيم؛ أن أبا سلمة حدثه،) وهو ابن أيب كثري(حدثنا حيىي ). وهو ابن شداد(حرب 

! يا أبا سـلمة   : فقالت.  وكان بينه وبني قومه خصومة يف أرض، وأنه دخل على عائشة فذكر هلا ذلك             
رب من األرض طوقه من سـبع       من ظلم قيد ش   (فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         . اجتنب األرض 

  ).أرضني
حدثنا حيىي؛ أن حممـد    . أخربنا أبان . أخربنا حبان بن هالل   .  وحدثين إسحاق بن منصور    -) 1612(

  .فذكر مثله. بن إبراهيم حدثه؛ أن أبا سلمة حدثه، أنه دخل على عائشة
  . باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه- 31
حدثنا . حدثنا عبدالعزيز بن املختار   . سني اجلحدري حدثين أبوكامل فضيل بن ح    ) 1613 (- 143

  خالد احلذاء عن يوسف بن عبداهللا، عن أبيه،
  ).إذا اختلفتم يف الطريق، جعل عرضه سبعة أذرع( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 



   كتاب الفرائض- 23 
قال ) (واللفظ ليحىي (حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم             ) 1614 (- 1
عن الزهري، عن علي بن حسني، عن عمرو بن عثمان،          ) حدثنا ابن عيينة  : وقال اآلخران . أخربنا: حيىي

  عن أسامة بن زيد؛
  ).وال  يرث الكافر املسلم. ال يرث املسلم الكافر( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .ذكر باب أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقى فألوىل رجل - 1
حدثنا وهيب عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ). وهو النرسي (حدثنا عبداألعلى بن محاد     ) 1615 (- 2

  :قال. ابن عباس
  ).فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر. أحلقوا الفرائض بأهلها( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

روح بن القاسـم عـن      حدثنا  . حدثنا يزيد بن زريع   . حدثنا أمية بن بسطام العيشي    ) 1615 (- 3
  عبداهللا بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس،

فما تركت الفرائض فألوىل رجـل      . أحلقوا الفرائض بأهلها  (قال  .  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  ).ذكر
قـال  ) (واللفظ البن رافع  (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع وعبد بن محيد           ) 1615 (- 4

أخربنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عـن ابـن           ). أخربنا عبدالرزاق : اآلخرانوقال  . حدثنا: إسحاق
  :قال. عباس

فمـا تركـت    . أقسموا املال بني أهل الفرائض على كتـاب اهللا        ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).الفرائض فألوىل رجل ذكر

ن حباب عن حيىي بن أيـوب،  حدثنا زيد اب.  وحدثنيه حممد بن العالء أبو كريب اهلمذاين   -) 1615(
  .عن ابن طاوس، ذا اإلسناد، حنو حديث وهيب وروح بن القاسم

  . باب مرياث الكاللة- 2
. حدثنا سفيان بن عيينة عن حممد بن املنكـدر        . حدثنا عمرو بن حممد بن بكري الناقد      ) 1616 (- 5

  :مسع جابر بن عبداهللا قال
فتوضـأ مث   . فأغمى علـي  . يعوداين، ماشيان . م وأبو بكر   مرضت فأتاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل       

حـىت  . كيف أقضي يف مايل؟ فلم يرد علي شـيئا        ! يا رسول اهللا  : قلت. فأفقت. صب علي من وضوئه   
  ].176/النساء  /4. [}يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة{: نزلت آية املرياث



: قـال . حدثنا ابن جريج  .  بن حممد  حدثنا حجاج . حدثين حممد بن حامت بن ميمون     ) 1616 (- 6
  :قال. أخربين ابن املنكدر عن جابر بن عبداهللا

مث . فدعا مباء فتوضأ  . فوجدين ال أعقل  .  عادين النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر يف بين سلمة ميشيان           
كـم  يوصيكم اهللا يف أوالد   {: فرتلت! كيف أصنع يف مايل؟ يا رسول اهللا      : فقلت. رش علي منه فأفقت   

  ].11/النساء  /4. [}للذكر مثل حظ األنثيني
حدثنا سفيان  ). يعين ابن مهدي  (حدثنا عبدالرمحن   . حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري    ) 1616 (- 7
  :مسعت جابر بن عبداهللا يقول: مسعت حممد بن املنكدر قال: قال

. فوجدين قد أغمـى علـي  . ومعه أبو بكر، ماشني.  عادين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا مريض    
فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه      . مث صب علي من وضوئه فأفقت     . فتوضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  .كيف أصنع يف مايل؟ فلم يرد علي شيئا، حىت نزلت آية املرياث! يا رسول اهللا: فقلت. وسلم
مسعت : ين حممد بن املنكدر قال    أخرب. حدثنا شعبة . حدثنا ز . حدثين حممد بن حامت   ) 1616 (- 8

  :جابر بن عبداهللا يقول
. فصبوا علـي مـن وضـوئه   . فتوضأ.  دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا مريض ال أعقل   

  .فرتلت آية املرياث. إمنا يرثين كاللة! يا رسول اهللا: فقلت. فعقلت
  .هكذا أنزلت: قال} ة؟يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكالل{: فقلت حملمد بن املنكدر

ح وحدثنا حممـد    . أخربنا النضر بن مشيل وأبو عامر العقدي      .  حدثين إسحاق بن إبراهيم    -) 1616(
فرتلت آية  : كلهم عن شعبة، ذا اإلسناد، يف حديث وهب بن جرير         . حدثنا وهب بن جرير   . ابن املثىن 
قول شعبة البـن    : واية أحد منهم  وليس يف ر  . فرتلت آية الفرض  : ويف حديث النضر والعقدي   . الفرائض
  .املنكدر
حدثنا حيىي  : قاال) واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي وحممد بن املثىن          ) 1617 (- 9

  حدثنا قتادة عن سامل ابن أيب اجلعد، عن معدان بن أيب طلحة؛. حدثنا هشام. بن سعيد
إين : مث قـال . وذكر أبا بكر.  صلى اهللا عليه وسلمفذكر نيب اهللا.  أن عمر بن اخلطاب خطب يوم مجعة  
ما راجعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شيء ما راجعتـه يف            . ال أدع بعدي شيئا أهم من الكاللة      

أال ! يـا عمـر   (وقـال   . حىت طعن بأصبعه يف صدري    . وما أغلظ يل يف شيء ما أغلظ يل فيه        . الكاللة
وإين إن أعش أقض فيها بقضية، يقضي ا مـن يقـرأ            )  النساء؟ تكفيك آية الصيف اليت يف آخر سورة      

  .القرآن ومن ال يقرأ القرآن



ح وحدثنا . حدثنا إمساعيل بن علية عن سعيد بن أيب عروبة.  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة    -) 1617(
ـ   . زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار، عنشعبة              ،ذا كالمها عن قتـادة

  .اإلسناد، حنوه
  . باب آخر آية أنزلت آية الكاللة- 3
أخربنا وكيع عن ابن أيب خالد، عن أيب أسحق، عن الرباء،           . حدثنا علي بن خشرم   ) 1618 (- 10
  :قال

  .}يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة{:  آخر آية أنزلت من القرآن
حدثنا شعبة عن أيب    .  حدثنا حممد بن جعفر    :قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1618 (- 11

  :مسعت الرباء بن عازب يقول: قال. إسحاق
  .وآخر سورة أنزلت، براءة.  آخر آية أنزلت، آية الكاللة

حدثنا زكرياء  ). وهو ابن يونس  (أخربنا عيسى   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 1618 (- 12
  عن أيب اسحق، عن الرباء؛

  .وأن آخر آية أنزلت آية الكاللة. ت تامة سورة التوبة أن آخر سورة أنزل
عـن أيب   ) وهو ابن زريـق   (حدثنا عمار   ). يعين ابن آدم  (حدثنا حيىي   .  حدثنا أبو كريب   -) 1618(

  .آخر سورة أنزلت كاملة: غري أنه قال. مبثله. أسحق، عن الرباء
مالك بن مغول عن أيب السفر،      حدثنا  . حدثنا أبو أمحد الزبريي   . حدثنا عمرو الناقد  ) 1618 (- 13

  :قال. عن الرباء
  . آخر آية أنزلت يستفتونك

  . باب من ترك ماال فلورثته- 4
ح وحدثين  . حدثنا أبو صفوان األموي عن يونس األيلي      . وحدثين زهري بن حرب   ) 1619 (- 14

 عن أيب سلمة    أخربين يونس عن ابن شهاب،    . أخربنا عبداهللا بن وهب   : قال). واللفظ له (حرملة بن حيىي    
  بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة؛

هل ترك لدينه مـن     (فيسأل  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يؤتى بالرجل امليت، عليه الدين            
فلما فتح اهللا عليه الفتوح     ). صلوا على صاحبكم  (وإال قال   . فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه      ) قضاء؟
  ).ومن ترك ماال فهو لورثته. فمن توىف وعليه دين فعلي قضاؤه. مأنا أوىل باملؤمنني من أنفسه(قال 



ح وحـدثين   . حدثين عقيل . حدثين أيب عن جدي   .  حدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث      -) 1619(
. حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا ابن أخي ابن شهاب    . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   . زهري بن حرب  

  .عن الزهري، ذا اإلسناد، هذا احلديثكلهم . حدثنا ابن أيب ذئب
حدثين ورقاء عن أيب الزناد، عن األعرج،       : قال. حدثنا شبابة . حدثين حممد بن رافع   ) 1619 (- 15

  عن أيب هريرة،
إن على األرض من مـؤمن إال أنـا أوىل   ! والذي نفس حممد بيده   ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال        

  ).وأيكم ترك ماال فإىل العصبة من كان.  أو ضياعا فأنا موالهفأيكم ما ترك دينا. الناس به
هـذا  : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه  . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 1619 (- 16

  :فذكر أحاديث منها. ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فأيكم ما تـرك    . وىل الناس باملؤمنني يف كتاب اهللا عز وجل       أنا أ ( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).من كان. وأيكم ما ترك ماال فليؤثر مباله عصبته. فأنا وليه. دينا أو ضيعة فادعوين
حدثنا شعبة عن عدي؛ أنه مسـع أبـا         . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 1619 (- 17

  حازم عن أيب هريرة،
  ).ومن ترك كال فإلينا. من ترك ماال فللورثة( عليه وسلم؛ أنه قال  عن النيب صلى اهللا

حدثنا عبـدالرمحن  . ح وحدثين زهري بن حرب. حدثنا غندر.  وحدثنيه أبو بكر عن نافع   -) 1619(
  .من ترك كال وليته: غري أن يف حديث غندر. حدثنا شعبة، ذا اإلسناد: قاال). يعين ابن مهدي(



  . كتاب اهلبات- 24 

  . باب كراهة شراء اإلنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه- 1
حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم، عن أبيه؛          . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1620 (- 1

  :أن عمر بن اخلطاب قال
فسألت رسول اهللا صلى . فظننت أنه بائعه برخص. فأضاعه صاحبه.  محلت على فرس عتيق يف سبيل اهللا

فإن العائد يف صدقته كالكلب يعـود يف        . ال تبتعه وال  تعد يف صدقتك      (ليه وسلم عن ذلك؟ فقال      اهللا ع 
  ).قيئه
عن مالك بن أنس، ـذا      ) يعين ابن مهدي  (حدثنا عبدالرمحن   .  وحدثنيه زهري بن حرب    -) 1620(

  .ال تبتعه وإن اعطاكه بدرهم: وزاد. اإلسناد
) وهو ابن القاسم  (حدثنا روح   ). يعين ابن زريع  (يزيد  حدثنا  . حدثين أمية بن بسطام   ) 1620 (- 2

  عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر؛
. فأراد أن يـشتريه   . وكان قليل املال  . فوجده عند صاحبه وقد أضاعه    .  أنه محل على فرس يف سبيل اهللا      

ـ . وإن أعطيته بدرهم  . ال تشتره (فقال  . فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له          إن مثـل   ف
  ).العائد يف صدقته، كمثل الكلب يعود يف قيئه

غـري أن حـديث     . حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم، ذا اإلسناد       .  وحدثناه ابن أيب عمر    -) 1620(
  .مالك وروح أمت وأكثر

  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1621 (- 3
فسأل رسول اهللا صلى . فأراد أن يبتاعه. فوجده يباع.  يف سبيل اهللا  أن عمر ابن اخلطاب محل على فرس      

  ).وال  تعد يف صدقتك. ال تبتعه(اهللا عليه وسلم عن ذلك؟ فقال 
ح وحدثنا املقدمي وحممد    . مجيعا عن الليث بن سعد    .  وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح      -) 1621(

ح وحدثنا أبو بكر بـن أيب       . حدثنا أيب . دثنا ابن منري  ح وح ). وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال. ابن املثىن 
كالمها عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صـلى اهللا عليـه             . كلهم عن عبيداهللا  . حدثنا أبو أسامة  . شيبة
  .مبثل حديث مالك. وسلم
أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق: قال) واللفظ لعبد (حدثنا ابن أيب عمر وعبد بن محيد        ) 1621 (- 4
  ن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر؛ع



فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم؟      . مث رآها تباع فأراد أن يشتريها     .  أن عمر محل على فرس يف سبيل اهللا       
  ).ال تعد يف صدقتك، يا عمر؟(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .إن سفل باب حترمي الرجوع يف الصدقة واهلبة بعد القبض إال ما وهبه لولده و- 2
. أخربنا عيسى بن يونس   : قاال. حدثين إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم       ) 1622 (- 5

  :حدثنا األوزاعي عن أيب جعفر حممد بن علي، عن ابن املسيب، عن ابن عباس
مثل الذي يرجع يف صدقته، كمثل الكلب يقئ مث يعـود يف قيئـه،              ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ).لهفيأك
مسعت حممد  : قال. أخربنا ابن املبارك عن األوزاعي    .  وحدثناه أبو كريب حممد بن العالء      -) 1622(

  .ابن علي بن احلسني يذكر ذا اإلسناد، حنوه
وهو ابن  (حدثنا حيىي   . حدثنا حرب . حدثنا عبدالصمد . وحدثنيه حجاج بن الشاعر   ) 1622 (- م   2

 أن حممد بن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثه،             حدثين عبدالرمحن بن عمرو؛   ). أيب كثري 
  .ذا اإلسناد، حنوه

أخـربين  . حدثنا ابن وهب  : قاال. وحدثين هارون بن سعيد األيلي وأمحد بن عيسى       ) 1622 (- 6
  :مسعت ابن عباس يقول: عن بكري؛ أنه مسع سعيد بن املسيب يقول) وهو ابن احلارث(عمرو 

إمنا مثل الذي يتصدق بصدقة مث يعود يف صدقته، كمثـل  (لى اهللا عليه وسلم يقول  مسعت رسول اهللا ص  
  ).الكلب يقئ مث يأكل قيأه

. حدثنا شـعبة  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثناه حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 1622 (- 7
  مسعت قتادة حيدث عن سعيد بن املسيب، عن ابن عباس،

  ).ائد يف هبته كالعائد يف قيئهالع( عن النيب؛ أنه قال 
  .حدثنا ابن أيب عدي، عن سعيد، عن قتادة، ذا اإلسناد، مثله.  وحدثناه حممد بن املثىن-) 1622(
حدثنا عبداهللا بن طاوس  . حدثنا وهيب . أخربنا املخزومي . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1622 (- 8

  عن أبيه، عن ابن عباس،
  ).العائد يف هبته كالكلب، يقئ مث يعود يف قيئه(ه وسلم قال  عن رسول اهللا صلى اهللا علي

  . باب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة- 3
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن محيد بن عبدالرمحن          : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1623 (- 9

  :حيدثانه عن النعمان بن بشري؛ أنه قال. وعن حممد بن النعمان بن بشري



فقال رسول اهللا   . إين حنلت ابين هذا غالما كان يل      : ه أتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال          إن أبا 
فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم    . ال: فقال) أكل ولدك حنلته مثل هذا؟(صلى اهللا عليه وسلم   

  ).فارجعه(
، عـن محيـد بـن       أخربنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب      . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1623 (- 10

  :قال. عبدالرمحن وحممد بن النعمان، عن النعمان بن بشري
أكـل بنيـك   (فقـال  . إين حنلت ابين هذا غالما  :  أتى يب أيب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال          

  ).فاردده(قال . ال: قال) حنلت؟
ح .  عن ابن عيينة   وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر           ) 1623 (- 11

أخربين : قال. أخربنا ابن وهب  . ح وحدثين حرملة بن حيىي    . وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد       
كلهم عن  . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق : قاال. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد       . يونس

أكل (ويف حديث الليث وابن عيينة      ). أكل بنيك (أما يونس ومعمر يف حديثهما      . الزهري، ذا اإلسناد  
  .ورواية الليث عن حممد بن النعمان ومحيد بن عبدالرمحن؛ أن بشريا جاء بالنعمان). ولدك
حـدثنا  : قـال . حدثنا جرير عن هشام بن عروة، عن أبيه       . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1623 (- 12

  :قال. النعمان بن بشري
فكل (قال  . قال أعطانيه أيب  ) ما هذا الغالم؟  (صلى اهللا عليه وسلم      وقد أعطاه أبوه غالما، فقال له النيب        

  ).فرده(قال . ال: قال) إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟
: قـال . حدثنا عباد بن العوام عن حصني، عن الشعيب       . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1623 (- 13

ربنا أبو األحوص عن حـصني عـن        أخ). واللفظ له (ح وحدثنا حيىي بن حيىي      . مسعت النعمان بن بشري   
  :قال. الشعيب، عن النعمان بن بشري
ال أرضى حىت تشهد رسول اهللا صـلى اهللا  : فقالت أمي عمرة بنت رواحة.  تصدق علي أيب ببعض ماله 

فقال له رسول اهللا صلى اهللا      . فانطلق أيب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليشهده على صدقيت          . عليه وسلم 
فـرد  . فرجع أيب ). اتقوا اهللا واعدلوا يف أوالدكم    (قال  . ال: قال) علت بولدك هذا كلهم؟   أف(عليه وسلم   
  .تلك الصدقة

حدثنا علي بن مسهر عن ابن حيان، عن الشعيب، عن          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1623 (- 14
حدثنا أبو حيان . رحدثنا حممد بن بش   ). واللفظ له (ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري        . النعمان بن بشري  

  حدثين النعمان بن بشري؛. التميمي عن الشعيب



ال : فقالـت . مث بدا لـه   . فالتوى ا سنة  .  أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض املوهوبة من مال البنها          
وأنـا يومئـذ   . فأخذ أيب بيدي. أرضى حىت تشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ما وهبت البين      

إن أم هذا، بنت رواحة، أعجبـها أن        ! يا رسول اهللا  :  اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال      فأتى رسول . غالم
) ألك ولد سوى هذا؟   ! يا بشري (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . أشهدك على الذي وهبت البنها    

  ).ورفإين ال أشهد على ج. فال تشهدين إذا(قال . ال: قال) أكلهم وهبت هلم مثل هذا؟(فقال . نعم: قال
  حدثنا إمساعيل عن الشعيب، عن النعمان بن بشري؛. حدثنا أيب. حدثنا ابن منري) 1623 (- 15

) فكلهم أعطيت مثل هذا؟   (قال  . نعم: قال) ألك بنون سواه؟  ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).فال أشهد على جور(قال . ال: قال
جرير عن عاصم األحول، عن الـشعيب، عـن         أخربنا  . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1623 (- 16

  النعمان ابن بشري؛
  ).ال تشهدين على جور( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ألبيه 

ح وحدثنا إسـحاق ابـن      . حدثنا عبدالوهاب وعبداألعلى  . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1623 (- 17
حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عـن      :  قال ).واللفظ ليعقوب (مجيعا عن ابن علية     . إبراهيم ويعقوب الدورقي  

  :داود بن أيب هند، عن الشعيب، عن النعمان بن بشري قال
اشـهد أين قـد حنلـت       ! يا رسول اهللا  :  انطلق يب أيب حيملين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال           

فأشـهد  ( قال   .ال: قال) أكل بنيك قد حنلت مثل ما حنلت النعمان؟       (فقال  . النعمان كذا وكذا من مايل    
  ).فال، إذا(قال . بلى: قال) أيسرك أن يكونوا إليك يف الرب سواء؟(مث قال ). على هذا غريي

حدثنا ابن عون عن الـشعيب، عـن        . حدثنا أزهر . حدثنا أمحد بن عثمان النوفلي    ) 1623 (- 18
  :قال. النعمان ابن بشري
) أكل ولدك أعطيته هذا؟   (فقال  . وسلم ليشهده مث أتى يب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه          .  حنلين أيب حنال  

  ).فإين ال أشهد(قال . بلى: قال) أليس تريد منهم الرب مثل ما تريد من ذا؟(قال . ال: قال
  ).قاربوا بني أوالدكم(إمنا حتدثنا أنه قال : فقال. فحدثت به حممدا: قال ابن عون

  :قال.  حدثنا أبو الزبري عن جابر.حدثنا زهري. حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس) 1624 (- 19
فأتى رسول اهللا صلى    . احنل ابين غالمك، واشهد يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          :  قالت إمرأة بشري  
أشهد يل رسول اهللا صـلى اهللا       : وقالت. إن ابنة فالن سألتين أن احنل ابنها غالمي       : اهللا عليه وسلم فقال   

فلـيس  (قال  . ال: قال) أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟    (قال  . منع: قال) أله إخوة؟ (فقال  . عليه وسلم 
  ).وإين ال أشهد إال على حق. يصلح هذا



  . باب العمرى- 4
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أيب سـلمة بـن            : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1625 (- 20

  عبدالرمحن، عن جابر بن عبداهللا؛
ال ترجع  . أميا رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فأا للذي أعطيها        ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).ألنه أعطى عطاء وقعت فيه املواريث. إىل الذي أعطاها
حـدثنا  . ح وحدثنا قتيبة  . أخربنا الليث : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح      ) 1625 (- 21

  :ليث عن ابن شهاب، عن أيب سلمة، عن جابر بن عبداهللا؛ أنه قال
من أعمر رجال عمرى له ولعقبه، فقد قطع قولـه حقـه   (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول     

  ).وهي ملن أعمر وعقبه. فيها
  ).أميا رجل أعمر عمرى، فهي له ولعقبه(غري أن حيىي قال يف أول حديثه 

 أخـربين   .أخربنا ابن جريج  . أخربنا عبدالرزاق . حدثين عبدالرمحن بن بشر العبدي    ) 1625 (- 22
ابن شهاب، عن العمرى وسنتها، عن حديث أيب سلمة بن عبدالرمحن؛ أن جابر بن عبداهللا األنـصاري                 

  أخربه؛
قد أعطيتكهـا   : فقال. أميا رجل أعمر رجال عمرى له ولعقبه      ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

من أجل أنه أعطـى عطـاء       . هاوإا ال ترجع إىل صاحب    . وعقبك ما بقى منكم أحد، فإا ملن أعطيها       
  ).وقعت فيه املواريث

. أخربنا عبـدالرزاق  : قاال). واللفظ لعبد (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد        ) 1625 (- 23
  :قال. أخربنا معمر عن الزهري، عن أيب سلمة، عن جابر

هـي  : فأما إذا قال  . هي لك ولعقبك  :  إمنا العمرى اليت أجاز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أن يقول           
  .لك ما عشت، فإا ترجع إىل صاحبها

  .وكان الزهري يفيت به: قال معمر
حدثنا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب، عن ابن شهاب عـن             . حدثنا حممد بن رافع   ) 1625 (- 24

  ؛)وهو ابن عبداهللا(أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن جابر 
ال جيوز للمعطـي    . ن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له بتلة        أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى فيم        

  .فيها شرطا وال  ثنيا
  .فقطعت املواريث شرطه. ألنه أعطى عطاء وقعت فيه املواريث: قال أبو سلمة



حدثنا هشام عن حيىي    . حدثنا خالد بن احلارث   . حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري    ) 1625 (- 25
  :مسعت جابر بن عبداهللا يقول: بن عبدالرمحن قالحدثين أبو سلمة . ابن أيب كثري

  ).العمرى ملن وهبت له( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حـدثنا  . حدثين أيب عن حيىي بن أيب كثري. حدثنا معاذ بن هشام  .  وحدثناه حممد بن املثىن    -) 1625(

  .مبثله. يه وسلم قالأبو سلمة بن عبدالرمحن عن جابر بن عبداهللا؛ أن نيب اهللا صلى اهللا عل
برفعه إىل النيب صلى    . حدثنا أبو الزبري عن جابر    . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن يونس   ) 1625 (- م   2

  .اهللا عليه وسلم
  :قال. أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر). واللفظ له(وحدثنا حيىي بن حيىي ) 1625 (- 26

فإنه من أعمر عمرى فهي . كوا عليكم أموالكم وال  تفسدوهاأمس( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ).ولعقبه. حيا وميتا. للذي أعمرها

ح . حدثنا حجاج بن أيب عثمان    . حدثنا حممد بن بشر   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1625 (- 27
بـن  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع، عن سفيان، ح وحدثنا عبدالوارث ا                

كل هؤالء عن أيب الزبري، عن جابر، عن النيب صـلى اهللا            . عبدالصمد حدثين أيب عن جدي، عن أيوب      
  :ويف حديث أيوب من الزيادة قال. عليه وسلم مبعىن حديث ابن خيثمة
  ).أمسكوا عليكم أموالكم(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .  جعل األنصار يعمرون املهاجرين

حـدثنا  : قـاال ). واللفظ البن رافع  (ثين حممد بن رافع وإسحاق بن منصور        وحد) 1625 (- 28
  :أخربين أبو الزبري عن جابر، قال. أخربنا ابن جريج. عبدالرزاق

. مث توىف، وتوفيت بعده، وتركت ولدا، وله أخوة بنون للمعمرة  .  أعمرت إمرأة باملدينة ابنا هلا حائطا هلا      
فاختصموا إىل طارق   . بل كان ألبينا حياته وموته    : وقال بنو املعمر  . نارجع احلائط إلي  : فقال ولد املعمرة  
فقضى بـذلك   . فدعا جابر فشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعمرى لصاحبها           . موىل عثمان 

فأمضى . صدق جابر : فقال عبدامللك . وأخربه بشهادة جابر  . مث كتب إىل عبدامللك فأخربه ذلك     . طارق
  .ذلك احلائط لبين املعمر حىت اليومفإن . ذلك طارق

: قال إسحاق ) (واللفظ أليب بكر  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم          ) 1625 (- 29
  عن عمرو، عن سليمان بن يسار؛) حدثنا سفيان بن عيينة: وقال أبو بكر. أخربنا

  .صلى اهللا عليه وسلملقول جابر بن عبداهللا عن رسول اهللا .  أن طارقا قضى بالعمرى للوارث
. حدثنا شـعبة  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 1625 (- 30
  مسعت قتادة حيدث عن عطاء، عن جابر بن عبداهللا: قال



  ).العمرى جائزة(قال .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا سعيد عـن    ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 1625 (- 31

  قتادة، عن عطاء، عن جابر،
  ).العمرى مرياث ألهلها( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال 

حدثنا شـعبة بـن     . حدثنا حممد بن جعفر   : قال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1626 (- 32
  قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشري بن يك، عن أيب هريرة،

  ).العمرى جائزة( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا سعيد عن قتادة، ـذا      ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   .  وحدثنيه حيىي بن حبيب    -) 1626(

  ).جائزة: (أو قال) مرياث ألهلها(غري أنه قال . اإلسناد



  . كتاب الوصية- 25 
: قـاال ) واللفظ البن املـثىن (ن مثىن العرتي حدثنا أبو خيثمة زهري بن حرب وحممد ب   ) 1627 (- 1

  أخربين نافع عن ابن عمر؛. عن عبيداهللا) وهو ابن سعيد القطان(حدثنا حيىي 
ما حق امرئ مسلم، له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتني،            ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).إال ووصيته مكتوبة عنده
ح وحدثنا ابن   . حدثنا عبده بن سليمان وعبداهللا بن منري      . ن أيب شيبة  وحدثنا أبو بكر ب   ) 1627 (- 2
ومل يقـوال   ). وله شيء يوصي فيـه    (غري أما قاال    . كالمها عن عبيداهللا، ذا اإلسناد    . حدثين أيب . منري
  ).يريد أن يوصي فيه(
 بـن   ح وحـدثين زهـري    ). يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . وحدثنا أبو كامل اجلحدري   ) 1627 (- 3

. أخربنا ابن وهـب   . ح وحدثين أبو الطاهر   . كالمها عن أيوب  ). يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   . حرب
ح . أخربين أسامة بن زيد الليثـي     . حدثنا ابن وهب  . ح وحدثين هارون بن سعيد األيلي     . أخربين يونس 

عن نافع، عن ابـن     كلهم  ). يعين ابن سعد  (أخربنا هشام   . حدثنا ابن أيب فديك   . وحدثنا حممد بن رافع   
إال يف  ). له شيء يوصي فيـه    (وقالوا مجيعا   . مبثل حديث عبيداهللا  . عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      

  .كرواية حيىي عن عبيداهللا). يريد أن يوصي فيه(حديث أيوب فإنه قال 
 )وهو ابن احلارث  (أخربين عمرو   . حدثنا عبداهللا بن وهب   . حدثنا هارون بن معروف   ) 1627 (- 4

  عن ابن شهاب، عن سامل، عن أبيه؛
يبيت ثالث ليال   . ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه       ( أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          

  ).إال ووصيته عنده مكتوبة
ما مرت علي ليلة منذ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك، إال وعندي           : قال عبداهللا بن عمر   

  .وصييت
ح وحدثين عبدامللك   . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  : قاال.  وحدثنيه أبوالطاهر وحرملة   -) 1627(

: قاال. ح وحدثنا ابن أبو عمر وعبد ابن محيد       . حدثين عقيل . حدثين أيب عن جدي   . بن شعيب بن الليث   
  .كلهم عن الزهري، ذا اإلسناد، حنو حديث عمرو بن احلارث. أخربنا معمر. حدثنا عبدالرزاق

  . باب الوصية بالثلث- 1
أخربنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن عامر ابـن           . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1628 (- 5

  :قال. سعد، عن أبيه



يـا  : فقلت. يف حجة الوداع، من وجع أشفيت منه على املوت        .  عادين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
أفأتصدق بثلثي مايل؟   . وال  يرثين إال ابنة يل واحدة      . و مال وأنا ذ . بلغين ما ترى من الوجع    ! رسول اهللا 

إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خري من أن . والثلث كثري . الثلث. ال(أفأتصدق بشطره؟ قال    : قلت) ال(قال  
حىت اللقمة جتعلها يف    . ولست تنفق نفقة تبتغي ا وجه اهللا، إال أجرت ا         . تذرهم عالة يتكففون الناس   

إنك لن ختلف فتعمل عمال تبتغي به       (أخلف بعد أصحايب؟ قال     ! يا رسول اهللا  : قلت: قال. )يف امرأتك 
! اللـهم . ولعلك ختلف حىت ينفع بك أقوام ويضر بك آخـرون         . وجه اهللا، إال ازددت به درجة ورفعة      

  ).لكن البائس سعد بن خولة. وال  تردهم على أعقام. أمض ألصحايب هجرم
  . صلى اهللا عليه وسلم من أن توىف مبكةرثى له رسول اهللا: قال
ح وحدثين أبو   . حدثنا سفيان بن عيينة   : قاال.  حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة         -) 1628(

. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيـد . أخربين يونس. أخربنا ابن وهب : قاال. الطاهر وحرملة 
  .كلهم عن الزهري، ذا اإلسناد، حنوه. أخربنا معمر. أخربنا عبدالرزاق: قاال
حدثنا أبو داود احلفري عن سفيان عن سـعد بـن           . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 1628 (- م   2

فذكر مبعـىن   . دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم علي يعودين       : قال. إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد      
وكان يكره  : غري أنه قال  .  سعد بن خولة   ومل يذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف        . حديث الزهري 

  .أن ميوت باألرض اليت هاجر منها
حدثنا مسـاك بـن     . حدثنا زهري . حدثنا احلسن بن موسى   . وحدثين زهري بن حرب   ) 1628 (- 6

  :قال. حدثين مصعب بن سعد عن أبيه. حرب
: قلـت . فـأىب . دعين أقسم مايل حيث شئت    : فقلت.  مرضت فأرسلت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم       

  .فكان، بعد، الثلث جائزا: قال. فسكت بعد الثلث: فالثلث؟ قال: قلت. فالنصف؟ فأىب
حدثنا شعبة عن مساك،    . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال.  وحدثين حممد بن املثىن وابن بشار      -) 1628(

  .فكان، بعد، الثلث جائزا: ومل يذكر. ذا اإلسناد، حنوه
حدثنا حسني بن علي عن زائدة، عن عبدامللك بن عمري،          . ن زكريا وحدثين القاسم ب  ) 1628 (- 7

  :قال. عن مصعب بن سعد، عن أبيه
: فقلت) ال(قال  . فالنصف: قلت). ال: (قال. أوصى مبايل كله  :  عادين النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت      

  ).والثلث كثري. نعم(أبالثلث؟ فقال 
دثنا الثقفي عن أيوب السختياين، عن عمرو بـن         ح. حدثنا حممد بن أيب عمر املكي     ) 1628 (- 8

  كلهم حيدثه عن أبيه؛. سعيد، عن محيد بن عبدالرمحن احلمريي، عن ثالثة من ولد سعد



قد خشيت  : فقال) ما يبكيك؟ (قال  . فبكى.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل على سعد يعوده مبكة          
! اللهم(فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . ولةكما مات سعد بن خ    . أن أموت باألرض اليت هاجرت منها     

. وإمنا يرثين ابـنيت   . إن يل ماال كثريا   ! يا رسول اهللا  : قال. ثالث مرار ) اشف سعد ! اللهم. اشف سعدا 
فالثلـث؟ قـال    : قـال ) ال(فالنصف؟ قال   : قال) ال(فبالثلثني؟ قال   : قال) ال(أفأوصي مبايل كله؟ قال     

وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن تأكل امرأتـك         .  من مالك صدقة   إن صدقتك . والثلث كثري . الثلث(
وقـال  ) ، خري من أن تدعهم يتكففون الناس )أو قال بعيش  (وإنك أن تدع أهلك خبري      . من مالك صدقة  

  .بيده
حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد، عن محيد        . حدثنا محاد . وحدثين أبو الربيع العتكي   ) 1628 (- 9

فأتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه      . مرض سعد مبكة  : قالوا. عن ثالثة من ولد سعد    بن عبدالرمحن احلمريي،    
  .بنحو حديث الثقفي. وسلم يعوده

حدثنا هشام عن حممـد، عـن محيـد بـن       . حدثنا عبداألعلى .  وحدثين حممد بن املثىن    -) 1628(
مرض سعد  : قالف. كلهم حيدثنيه مبثل حديث صاحبه    . حدثين ثالثة من ولد سعد بن مالك      . عبدالرمحن

  .مبثل حديث عمرو بن سعيد عن محيد احلمريي. فأتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم يعوده. مبكة
ح وحدثنا أبـو    ). يعين ابن يونس  (أخربنا عيسى   . حدثين إبراهيم بن موسى الرازي    ) 1629 (- 10

كلـهم عـن    . ريحدثنا ابن من  . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا وكيع : قاال. بكر بن أيب شيبة وأبو كريب     
  :قال. هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس

  ).والثلث كثري. الثلث( لو أن الناس غضوا من الثلث إىل الربع، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ).كبري أو كثري(ويف حديث وكيع 

   باب وصول ثواب الصدقات إىل امليت- 2
وهو (حدثنا إمساعيل   : قالوا. ن سعيد وعلي بن حجر    حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة ب     ) 1630 (- 11

  عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛) ابن جعفر
فهل يكفر عنه أن أتصدق     . إن أيب مات وترك ماال ومل يوص      :  أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم       

  ).نعم(عنه؟ قال 
أخربين أيب عن   . بن عروة حدثنا حيىي بن سعيد عن هشام       . وحدثنا زهري بن حرب   ) 1004 (- 12
  عائشة؛



فلي . وإين أظنها لو تكلمت تصدقت    . إن أمي افتلتت نفسها   :  أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم       
  ).نعم(أجر أن أتصدق عنها؟ قال 

  حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛. حدثنا حممد بن بشر.  حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري-) 1004(
وأظنها . ومل توص . إن أمي افتلتت نفسها   ! يا رسول اهللا  : يب صلى اهللا عليه وسلم فقال      أن رجال أتى الن   

  ).نعم(أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال . لو تكلمت تصدقت
حدثنا شعيب . ح وحدثين احلكم ابن موسى . حدثنا أبو أسامة  . وحدثناه أبو كريب  ) 1004 (- 13

). وهو ابن القاسم  (حدثنا روح   ). يعين ابن زريع  (يد  حدثنا يز . ح وحدثين أمية بن بسطام    . بن إسحاق 
أما أبو  . كلهم عن هشام بن عروة، ذا اإلسناد      . حدثنا جعفر بن عون   . ح وحدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة      
: وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما    . فهل يل أجر؟ كما قال حيىي ابن سعيد       : أسامة وروح ففي حديثهما   
  .أفلها أجر؟ كرواية ابن بشر

   باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته- 3
هو (حدثنا إمساعيل   : قالوا. وابن حجر ) يعين ابن سعيد  (حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة      ) 1631 (- 14

  عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛) ابن جعفر
إال من صدقة   : ثةإذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثال        ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).أو ولد صاحل يدعو له. أو علم ينتفع به. جارية
   باب الوقف- 4
أخربنا سليم بن أخضر عن ابن عون، عن نافع، عـن           . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1632 (- 15

  :قال. ابن عمر
إين أصبيت  ! هللايا رسول ا  : فقال. فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم يستأمره فيها       .  أصاب عمر أرضا خبيرب   

إن شـئت حبـست أصـلها     (فما تأمرين به؟ قال     . مل أصب ماال قط هو أنفس عندي منه       . أرضا خبيرب 
: قـال . وال  يوهب. وال  يورث. وال  يبتاع  . فتصدق ا عمر؛ أنه ال يباع أصلها      : قال). وتصدقت ا 

ال جناح على   . والضيف. لسبيلوابن ا . ويف سبيل اهللا  . ويف الرقاب . ويف القرىب . فتصدق عمر يف الفقراء   
  .غري متمول فيه. أو يطعم صديقا. من وليها أن ال يأكل منها باملعروف

  .غري متأثل ماال: قال حممد. غري متمول فيه: فلما بلغت هذا املكان. فحدثت ذا احلديث حممدا: قال
  .غري متأثل ماال: وأنبأين من قرأ هذا الكتاب؛ أن فيه: قال ابن عون



ح وحدثنا  . ح وحدثنا أزهر السمان   . حدثنا ابن أيب زائدة   .  حدثناه أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1632(
غري أن حديث ابـن أيب      . كلهم عن ابن عون، ذا اإلسناد، مثله      . حدثنا ابن أيب عدي   . حممد بن املثىن  

ابـن أيب  وحـديث  . ومل يذكر ما بعده). أو يطعم صديقا غري متمول فيه(زائدة وأزهر انتهى عند قوله     
  .فحدثت ذا احلديث حممدا إىل آخره: عدي فيه ما ذكر سليم قوله

حدثنا أبو داود احلفري عمر بن سعد، عن سفيان، عن ابن           .  وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    -) 1633(
فأتيت رسول اهللا صلى اهللا     . أصبت أرضا من أرض خيرب    : قال. عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر       

وساق احلديث مبثـل    . أصبت أرضا مل أصب ماال أحب إيل وال  أنفس عندي منها           : عليه وسلم فقلت  
  .فحدثت حممدا وما بعده: ومل يذكر. حديثهم
   باب ترك الوصية ملن ليس له شيء يوصي فيه- 5
أخربنا عبدالرمحن بن مهدي عن مالك بن مغول، عن         . حدثنا حيىي بن حيىي النميمي    ) 1634 (- 16

  :قال. طلحة بن مصرف
فلم كتـب   : قلت. ال: هل أوصى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال         : سألت عبداهللا بن أيب أوىف     

  .أوصى بكتاب اهللا عز وجل: على املسلمني الوصية، أو فلم أمروا بالوصية؟ قال
كالمها . حدثنا أيب. ح وحدثنا ابن منري. حدثنا وكيع. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة) 1634 (- 17
فكيف أمر الناس بالوصية؟ ويف     : قلت: غري أن يف حديث وكيع    . ك بن مغول، ذا اإلسناد، مثله     عن مال 

  كيف كتب على املسلمني الوصية؟: قلت: حديث ابن منري
ح . حدثنا عبداهللا بن منري وأبو معاوية عن األعمـش        . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1635 (- 18

حدثنا األعمش عـن أيب وائـل، عـن         : قاال. ا أيب وأبو معاوية   حدثن. وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     
  :قالت. مسروق، عن عائشة

  . ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دينارا، وال  درمها، وال  شاة، وال  بعريا، وال  أوصى بشيء
ح . كلهم عن جريـر .  وحدثنا زهري بن حرب وعثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم      -) 1635(
  .مجيعا عن األعمش، ذا اإلسناد، مثله). وهو ابن يونس(أخربنا عيسى . دثنا علي بن خشرموح
أخربنا إمساعيـل   : قال). واللفظ ليحىي (وحدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة          ) 1636 (- 19

  :قال. بن علية عن ابن عون، عن إبراهيم، عن األسود بن يزيد
أو (مىت أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إىل صـدري          : فقالت. ن وصيا  ذكروا عند عائشة؛ أن عليا كا     

  فمىت أوصى إليه؟. وما شعرت أنه مات. فلقد اخننث يف حجري. فدعا بالطست) قالت حجري



حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شـيبة وعمـرو الناقـد                 ) 1637 (- 20
  :قال. ليمان األحول، عن سعيد بن جبريحدثنا سفيان عن س: قالوا). واللفظ لسعيد(

! يا ابن عبـاس   : فقلت. مث بكى حىت بل دمعه احلصى     ! وما يوم اخلميس  ! يوم اخلميس :  قال ابن عباس  
ائتوين أكتب لكم كتابا ال     (فقال  . اشتد برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجعه       : وما يوم اخلميس؟ قال   

. دعـوين (قال  . ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه   : وقالوا.  تنازع وما ينبغي عند نيب   . فتنازعوا) تضلوا بعدي 
وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت     . أخرجوا املشركني من جزيرة العرب    : أوصيكم ثالث . فالذي أنا فيه خري   

  .أو قال فأنسيتها. وسكت عن الثالثة: قال). أجيزهم
  .احلديثحدثنا سفيان، ذا : حدثنا احلسن بن بشر قال: قال أبو إسحاق إبراهيم

أخربنا وكيع عن مالك بن مغول، عـن طلحـة بـن            . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1637 (- 21
  :مصرف، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس؛ أنه قال

: قـال . حىت رأيت على خديه كأا نظام اللؤلؤ  . مث جعل تسيل دموعه   ! وما يوم اخلميس  !  يوم اخلميس 
أكتب لكم كتابا لـن     ) أو اللوح والدواة  (وين بالكتف والدواة    ائت(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهجر: فقالوا) تضلوا بعده أبدا
حـدثنا  : وقال ابن رافع  . أخربنا: قال عبد (وحدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 1637 (- 22

  :اهللا بن عتبة، عن ابن عباس، قالأخربنا معمر عن الزهري، عن عبيداهللا بن عبد). عبدالرزاق
فقال النيب صلى اهللا    .  ملا حضر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف البيت رجال فيهم عمر ابن اخلطاب              

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد        : فقال عمر ). هلم أكتب لكم كتابا ال تضلون بعده      (عليه وسلم   
فمنـهم مـن    . فاختصموا. فاختلف أهل البيت  . اب اهللا حسبنا كت . وعندكم القرآن . غلب عليه الوجع  

قربوا يكتب لكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال                  : يقول
فلما أكثروا اللغو واالختالف عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه                 . عمر
  ).قوموا(وسلم 

إن الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم              : فكان ابن عباس يقول   : هللاقال عبيدا 
  .وبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب، من اختالفهم ولغطهم



   كتاب النذر- 26 

   باب األمر بقضاء النذر- 1
ح . يـث أخربنـا الل  : قـاال . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وحممد بن رمح بن املهلب         ) 1638 (- 1

  :حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عبيداهللا بن عبداهللا، عن ابن عباس؛ أنه قال. وحدثنا قتيبة بن سعيد
قال .  استفىت سعد بن عبادة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه    

  ).فاقضه عنها(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمـرو         . قرأت على مالك  : قال. ن حيىي  وحدثنا حيىي ب   -) 1638(

. أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  . ح وحدثين حرملة بن حيىي    . الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة      
ح وحدثنا عثمان   . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق : قاال. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد       

بإسناد . كلهم عن الزهري  . حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة، عن بكر بن وائل           . بةبن أيب شي  
  .ومعىن حديثه. الليث
   باب النهي عن النذر، وأنه ال يرد شيئا- 2
: وقـال زهـري   . أخربنا: قال إسحاق (وحدثين زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم        ) 1639 (- 2

  :قال. ن مرة، عن عبداهللا بن عمرعن منصور، عن عبداهللا ب(حدثنا جرير 
وإمنا يستخرج بـه    . إنه ال يرد شيئا   (ويقول  .  أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر          

  ).من الشحيح
حدثنا يزيد بن أيب حكيم عن سفيان، عن عبداهللا بن دينار، عن            . حدثنا حممد بن حيىي   ) 1639 (- 3

  ابن عمر،
  ).وإمنا يستخرج به من البخيل. النذر ال يقدم شيئا وال  يؤخره(ليه وسلم؛ أنه قال  عن النيب صلى اهللا ع

ح وحدثنا حممد بن املثىن وابـن       . حدثنا غندر عن شعبة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1639 (- 4
بن حدثنا شعبة عن منصور، عن عبداهللا بن مرة، عن ا         . حدثنا حممد بن جعفر   ). واللفظ البن املثىن  (بشار  
  عمر،

  ).وإمنا يستخرج من البخيل. إنه ال يأيت خبري(وقال .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ى عن النذر
ح وحدثنا حممد بـن املـثىن   . حدثنا مفضل . حدثنا حيىي بن آدم   .  وحدثين حممد بن رافع    -) 1639(

  .إلسناد، حنو حديث جريركالمها عن منصور، ذا ا. حدثنا عبدالرمحن عن سفيان: قاال. وابن بشار



عن العالء، عن أبيه، عن     ) يعين الدراوردي (حدثنا عبدالعزيز   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1640 (- 5
  أيب هريرة؛

وإمنا يستخرج من . فإن النذر ال يغين من القدر شيئا      . ال تنذروا ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).البخيل
: قـال . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. املثىن وابن بشار  وحدثنا حممد بن    ) 1640 (- 6

  مسعت العالء حيدث عن أبيه، عن أيب هريرة،
إنه ال يرد من القدر وإمنا يستخرج بـه مـن   : (وقال.  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ى عن النذر     

  ).البخيل
وهو ابن  (حدثنا إمساعيل   : قالوا.  حجر حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن        ) 1640 (- 7

  ، عن عبدالرمحن األعرج، عن أيب هريرة؛)وهو ابن أيب عمرو(عن عمرو ) جعفر
ولكن النذر  . إن النذر ال يقرب من ابن آدم شيئا مل يكن اهللا قدره له            ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ).ريد أن خيرجفيخرج بذلك من البخيل ما مل يكن البخيل ي. يوافق القدر
يعـين  (وعبـدالعزيز   ) يعين ابن عبدالرمحن القاري   (حدثنا يعقوب   .  حدثنا قتيبة بن سعيد    -) 1640(

  .كالمها عن عمرو بن أيب عمرو، ذا اإلسناد). الدراوردي
   باب ال وفاء لنذر يف معصية اهللا، وال  فيما ال ميلك العبد- 3
حـدثنا  : قـاال ). واللفظ لـزهري  ( السعدي   وحدثين زهري بن حرب وعلي بن حجر      ) 1641 (- 8

  :قال. حدثنا أيوب عن أيب قالبة، عن أيب املهلب، عن عمران بن حصني. إمساعيل بن إبراهيم
. فأسرت ثقيف رجلني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم           .  كانت ثقيف حلفاء لبين عقيل    

فأتى عليـه   . وأصابوا معه العضباء  . قيلوأسر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال من بين ع           
مب : فقـال ) مـا شـأنك؟   (فقال  . فأتاه! يا حممد : قال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف الوثاق        

مث انصرف عنه ) أخذتك جبريرة حلفائك ثقيف) (إعظاما لذلك(أخذتين؟ ومب أخذت سابقة احلاج؟ فقال     
ما (فرجع إليه فقال .  اهللا صلى اهللا عليه وسلم رحيما رقيقا    وكان رسول ! يا حممد ! يا حممد : فقال. فناداه
. فنـاداه . مث انـصرف  ) لو قلتها وأنت متلك أمرك، أفلحت كل الفالح       (قال  . إين مسلم : قال) شأنك؟
هـذه  (قال . وظمآن فاسقيين . إين جائع فأطعمين  : قال) ما شأنك؟ (فأتاه فقال   ! يا حممد ! يا حممد : فقال

  .ففدى بالرجلني) حاجتك



وكان القوم يرحيون نعمهم    . فكانت املرأة يف الوثاق   . وأصيبت العضباء . وأسرت امرأة من األنصار   : قال
حىت . فجعلت إذا دنت من البعري رغا فتتركه      . فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت اإلبل      . بني يدي بيوم  
ونـذروا ـا    . جرا فانطلقت فقعدت يف عجزها مث ز    . وناقة منوقة : قال. فلم ترغ . تنتهي إىل العضباء  
. فلما قدمت املدينة رآهـا النـاس      . ونذرت هللا؛ إن جناها اهللا عليها لتنحرا      : قال. فطلبوها فأعجزم 

. إا نذرت؛ إن جناها اهللا عليها لتنحرا      : فقالت. العضباء، ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : فقالوا
نـذرت هللا إن    . بئسما جزا ! سبحان اهللا (فقال  . ذكروا ذلك له  فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف       

  ).وال  فيما ال ميلك العبد. ال وفاء لنذر يف معصية. جناها اهللا عليها لتنحرا
  ).ال نذر يف معصية اهللا(ويف رواية ابن حجر 

ـ  ). يعين ابن زيد(حدثنا محاد   .  حدثنا أبو الربيع العتكي    -) 1641( راهيم ح وحدثنا إسحاق بـن إب
: ويف حديث محاد قـال    . كالمها عن أيوب، ذا اإلسناد، حنوه     . وابن أيب عمر عن عبدالوهاب الثقفي     
فأتت على ناقة ذلول    : ويف حديثه أيضا  . وكانت من سوابق احلاج   . كانت العضباء لرجل من بين عقيل     

  .وهي ناقة مدربة: ويف حديث الثقفي. جمرسة



  ة باب من نذر أن ميشي إىل الكعب- 4
ح . أخربنا يزيد بن زريع عن محيد، عن ثابت، عن أنس         . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1642 (- 9

  حدثين ثابت عن أنس؛.  حدثنا محيد. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري). واللفظ له(وحدثنا ابن أيب عمر 
. نذر أن ميـشي : قالوا) ما بال هذا؟(فقال .  أنس النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى شيخا يهادى بني ابنيه        

  .وأمره أن يركب) إن اهللا عن تعذيب هذا لغين(قال 
) وهو ابن جعفـر   (حدثنا إمساعيل   : قالوا. وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 1643 (- 10

  ، عن عبدالرمحن األعرج، عن أيب هريرة؛)وهو ابن أيب عمرو(عن عمرو 
فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . يتوكأ عليهما. ميشي بني ابنيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أدرك شيخا     

أيهـا  . اركب(فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . كان عليه نذر  ! يا رسول اهللا  : قال ابناه ) ما شأن هذا؟  (
  ).واللفظ لقتيبة وابن حجر) (فإن اهللا غين عنك وعن نذرك! الشيخ
عن عمرو بن أيب عمرو، ذا      ) يعين الدراوردي (لعزيز  حدثنا عبدا .  وحدثنا قتيبة بن سعيد    -) 1643(

  .اإلسناد، مثله
حدثين ) يعين ابن فضالة  (حدثنا املفضل   . وحدثنا زكرياء بن حيىي بن صاحل املصري      ) 1644 (- 11

  :عبداهللا بن عياش عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن عقبة بنت عامر؛ أنه قال
. فأمرتين أن أستفيت هلا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم           . هللا حافية  نذرت أخيت أن متشي إىل بيت ا      

  ).لتمش ولتركب(فقال . فاستفتيته
أخربنا سعيد بـن أيب     . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 1644 (- 12

. نذرت أخيت : نه قال أيوب؛ أن يزيد بن أيب حبيب أخربه؛ أن أبا اخلري حدثه عن عقبة بن عامر اجلهين؛ أ                
  .وكان أبو اخلري ال يفارق عقبة: وزاد. حافية: ومل يذكر يف احلديث. فذكر مبثل حديث مفضل

. حدثنا ابن جـريج . حدثنا روح بن عبادة: قاال.  وحدثنيه حممد بن حامت وابن أيب خلف       -) 1644(
  .ديث عبدالرزاقأخربين حيىي بن أيوب؛ أن يزيد بن أيب حبيب أخربه، ذا اإلسناد، مثل ح

قـال  . (وحدثين هارون بن سعيد األيلي ويونس بن عبداألعلى وأمحد بن عيـسى           ) 1645 (- 13
أخربين عمرو بن احلارث عن كعب بن علقمة، عـن          ). حدثنا ابن وهب  : وقال اآلخران . أخربنا: يونس

  عبدالرمحن بن مشاسة، عن أيب اخلري، عن عقبة بن عامر،
  ).كفارة النذر كفارة اليمني: (قال. يه وسلم عن رسول اهللا صلى اهللا عل



   كتاب األميان- 27 

   باب النهي عن احللف بغري اهللا تعاىل- 1
ح وحدثين  . حدثنا ابن وهب عن يونس    . وحدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح       ) 1646 (- 1

: ، عن أبيه، قـال    أخربين يونس عن ابن شهاب، عن سامل بن عبداهللا        . أخربنا ابن وهب  . حرملة بن حيىي  
  :مسعت عمر ابن اخلطاب يقول

  ).إن اهللا عز وجل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .ذاكرا وال  آثرا. ما حلفت ا منذ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عنها! فواهللا: قال عمر

. حدثين عقيل بن خالد   . حدثين أيب عن جدي   . ثوحدثين عبدامللك بن شعيب بن اللي     ) 1646 (- 2
كالمهـا عـن    . أخربنا معمـر  . حدثنا عبدالرزاق : قاال. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد       

ما حلفت ا منذ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه          : غري أن يف حديث عقيل    . الزهري، ذا اإلسناد، مثله   
  .ذاكرا وال  آثرا:  يقلومل. وال  تكلمت ا. وسلم ينهى عنها

حدثنا سـفيان بـن     : قالوا.  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب           -) 1646(
مبثـل  . مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم عمر وهو حيلف بأبيه        : عيينة عن الزهري، عن سامل، عن أبيه، قال       

  .رواية يونس ومعمر
أخربنـا  ). واللفظ له (ح وحدثنا حممد بن رمح      . نا ليث حدث. وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1646 (- 3

  الليث عن نافع، عن عبداهللا،
فنـاداهم  . وعمر حيلف بأبيه.  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه أدرك عمر بن اخلطاب يف ركب     

يحلف فمن كان حالفا فل. أال إن اهللا عز وجل ينهاكم أن حتلفوا بآبائك        (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  ).باهللا أو ليصمت

حدثنا حيـىي   . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . حدثنا أيب . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1646 (- 4
ح وحدثنا أبو   . حدثنا أيوب . حدثنا عبدالوارث . ح وحدثين بشر بن هالل    . عن عبيداهللا ) وهو القطان (

حدثنا سفيان عن إمساعيل بـن      . أيب عمر ح وحدثنا ابن    . حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري      . كريب
ح وحدثنا إسحاق بن    . أخربنا الضحاك وابن أيب ذئب    . حدثنا ابن أيب فديك   . ح وحدثنا ابن رافع   . أمية

. كل هؤالء عن نافع، عن ابن عمر . أخربين عبدالكرمي . إبراهيم وابن رافع عن عبدالرزاق، عن ابن جريج       
  .ه وسلمعن النيب صلى اهللا علي. مبثل هذه القصة



وقـال  . أخرنـا : قال حيىي ابن حيـىي    ( وحدثنا حيىي بن حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر           -) 1646(
  :عن عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع ابن عمر قال) وهو ابن جعفر) (حدثنا إمساعيل: اآلخرون

. لف بآبائها وكانت قريش حت  ). من كان حالفا فال حيلف إال باهللا      ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).ال حتلفوا بآبائكم(فقال 
  ال إله إال اهللا:  باب من حلف بالالت والعزى، فليقل- 2
أخربنـا  . ح وحدثين حرملة بن حيىي    . حدثنا ابن وهب عن يونس    . حدثين أبو الطاهر  ) 1647 (- 5

  :لأخربين محيد بن عبدالرمحن بن عوف؛ أن أبا هريرة قا. أخربين يونس عن ابن شهاب. ابن وهب
. ال إلـه إال اهللا    : فليقل. بالالت: من حلف منكم، فقال يف حلفه     ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).فليتصدق. تعال أقامرك: ومن قال لصاحبه
ح وحدثنا إسحاق بـن     . حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي     .  وحدثين سويد بن سعيد    -) 1647(

. كالمها عن الزهـري، ـذا اإلسـناد       . أخربنا معمر . لرزاقحدثنا عبدا : قاال. إبراهيم وعبد بن محيد   
من حلـف   (ويف حديث األوزاعي    ). فليتصدق بشيء (غري أنه قال    . وحديث معمر مثل حديث يونس    

  ).بالالت والعزى
: قال. ال يرويه أحد غري الزهري    ) تعال أقامرك فليتصدق  : يعين قوله (هذا احلرف   : قال أبو احلسني مسلم   
  . تسعني حديثا يرويه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يشاركه فيه أحد بأسانيد جيادوللزهري حنو من

حدثنا عبداألعلى عن هشام، عن احلسن، عن عبدالرمحن        . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1648 (- 6
  :قال. بن مسرة

  ).ال حتلفوا بالطواغي وال  بآبائكم( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
نذر من حلف ميينا، فرأى غريها خريا منها، أن يأيت الذي هو خري، ويكفر عن  باب - 3

  ميينه
: قالوا) اللفظ خللف (حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد وحيىي بن حبيب احلارثي            ) 1649 (- 7

  :قال. حدثنا محاد بن زيد عن غيالن بن جرير، عن أيب بردة، عن أيب موسى األشعري
وما عندي  . ال أمحلكم ! واهللا(فقال  .  عليه وسلم يف رهط من األشعريني نستحمله        أتيت النيب صلى اهللا   

فلما انطلقنا قلنـا    . فأمر لنا بثالث ذود غر الذرى     . مث أتى بإبل  . فلبثنا ما شاء اهللا   : قال) ما أمحلكم عليه  
ه فحلـف أن ال     أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نستحمل       . ال يبارك اهللا لنا   ): أو قال بعضنا لبعض   (



إن شـاء اهللا، ال     ! وإين، واهللا . ولكن اهللا محلكم  . ما أنا محلتكم  (فقال  . فأتوه فأخربوه . حيملنا، مث محلنا  
  ).أحلف على ميني مث أرى خريا منها، إال كفرت عن مييين وأتيت الذي هو خري

: قـاال ). ا يف اللفظ  وتقارب(حدثنا عبداهللا بن براد األشعري وحممد بن العالء اهلمذاين          ) 1649 (- 8
  :قال. حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى

إذ هم معه يف جيش العـسرة       .  أرسلين أصحايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسأله هلم احلمالن           
 على ال أمحلكم! واهللا(فقال . إن أصحايب أرسلوين إليك لتحملهم   ! يا نيب اهللا  : فقلت). وهي غزوة تبوك  (

ومـن  . فرجعت حزينا من منع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . ووافقته وهو غضبان وال  أشعر     ) شيء
فرجعت إىل أصحايب فـأخربم     . خمافة أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد وجد يف نفسه علي             

أي عبداهللا بـن    : ديفلم ألبث إال سويعة إذ مسعت بالال ينا       . الذي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
فلما أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه       . أجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعوك       : فقال. فأجبته! قيس

) لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد     . (وهذين القرينني . وهذنني القرينني . خذ هذين القرينني  (وسلم قال   
حيملكـم علـى    )  ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     إن رس : أو قال (إن اهللا   : فقل. فانطلق ن إىل أصحابك   

  ).هؤالء فاركبوهن
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيملكـم علـى           : فقلت. فانطلقت إىل أصحايب ن   : قال أبو موسى  

ال أدعكم حىت ينطلق معي بعضكم إىل من مسع مقالة رسول اهللا صـلى اهللا عليـه       ! ولكن، واهللا . هؤالء
ال تظنوا أين أحدثكم شـيئا مل       . مث إعطاءه إياي بعد ذلك    . منعه يف أول مرة   و. حني سألته لكم  . وسلم
حىت أتوا الـذين    . فانطلق أبو موسى بنفر منهم    . ولنفعلن ما أحببت  . إنك ملصدق ! واهللا: فقالوا يل . يقله

و فحدثوهم مبا حدثهم به أب    . مث إعطاءهم بعد  . ومنعه إياهم . مسعوا قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  .موسى، سواء

عن أيوب، عن أيب قالبة وعـن  ) يعين ابن زيد(حدثنا محاد . حدثين أبو الربيع العتكي ) 1649 (- 9
  :قال. وأنا حلديث القاسم أحفظ مين حلديث أيب قالبة: قال أيوب. القاسم بن عاصم، عن زهدم اجلرمي

.  تيم اهللا، أمحر، شبيه باملوايل     فدخل رجل من بين   . فدعا مبائدته وعليها حلم دجاج    .  كنا عند أيب موسى   
: فقال الرجل . فإين قد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأكل منه          ! هلم: فتلكأ فقال ! هلم: فقال له 

إين أتيت رسول اهللا    . أحدثك عن ذلك  ! هلم: فقال. فحلفت أن ال أطعمه   . إين رأيته يأكل شيئا فقذرته    
وما عندي ما أمحلكـم     . ال أمحلكم ! واهللا(فقال  .  نستحمله صلى اهللا عليه وسلم يف رهط من األشعريني       

فأمر لنا خبمـس ذود  . فدعا بنا. فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنهب إبل    . فلبثنا ما شاء اهللا   ) عليه
ال يبارك  . أغفلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميينه       : فلما انطلقنا، قال بعضنا لبعض    : قال. غر الذرى 



. مث محلتنـا  . وإنك حلفـت أن ال حتملنـا      . إنا أتيناك نستحملك  ! يا رسول اهللا  : فقلنا. جعنا إليه فر. لنا
إال . إن شاء اهللا، ال أحلف على ميني فأرى غريها خـريا منـها   ! إين، واهللا (قال  ! أفنسيت؟ يا رسول اهللا   
  ).فإمنا محلكم اهللا عز وجل. وحتللتها فانطلقوا. أتيت الذي هو خري

حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب، عـن أيب قالبـة والقاسـم            . دثنا ابن أيب عمر    وح -) 1649(
فكنا عند أيب   . كان بني هذا احلي من جرم وبني األشعريني ود وإخاء         : قال. التميمي، عن زهدم اجلرمي   

  .فذكر حنوه. فقرب إليه طعام فيه حلم دجاج. موسى األشعري
إسحاق بن إبراهيم وابن منري عن إمساعيل بن علية، وحدثين علي بن حجر السعدي و ) 1649 (- م   2

حدثنا سفيان عن أيـوب،     . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . عن أيوب، عن القاسم التميمي، عن زهدم اجلرمي       
حـدثنا  . حدثنا عفان بـن مـسلم     . ح وحدثين أبو بكر بن إسحاق     . عن أيب قالبة، عن زهدم اجلرمي     

واقتصوا مجيعا . كنا عند أيب موسى: قال. عن زهدم اجلرميحدثنا أيوب عن أيب قالبة والقاسم،    . وهيب
  .احلديث مبعىن حديث محاد بن زيد

. حدثنا مطـر الـوراق    ). يعين ابن حزن  (حدثنا الصعق   . وحدثنا شيبان بن فروخ   ) 1649 (- م   3
وساق احلـديث بنحـو     . دخلت على أيب موسىال وهو يأكل حلم دجاج       : قال. حدثنا زهدم اجلرمي  

  ).ما نسيتها! إين، واهللا(د فيه قال وزا. حديثهم
أخربنا جرير عن سليمان التيمي، عن ضريب بن نقري         . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1649 (- 10

  :قال. القيسي، عن زهدم، عن أيب موسى األشعري
مث بعث  ) ما أمحلكم ! واهللا. ما عندي ما أمحلكم   (فقال  .  أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نستحمله       

إنا أتينا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         : فقلنا. إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثالثة ذود بقع الذرى          
إين ال أحلف على ميني، أرى غريها خـري     (فقال  . فأتيناه فأخربناه . فحلف أن ال حيملنا   . وسلم نستحمله 

  ).منها، إال أتيت الذي هو خري
. حدثنا أبو السليل عن زهـدم . حدثنا املعتمر عن أبيه. يمي حدثنا حممد بن عبداألعلى الت   -) 1649(

  .بنحو حديث جرير. فأتينا نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم نستحمله. كنا مشاة: قال. حيدثه عن أيب موسى
أخربنا يزيد بن كيسان،    . حدثنا مروان بن معاوية الفزاري    . حدثين زهري بن حرب   ) 1650 (- 11

  :قال. ةعن أيب حازم، عن أيب هرير
. فأتاه أهله بطعامه  . مث رجع إىل أهله فوجد الصبية قد ناموا       .  أعتم رجل عند النيب صلى اهللا عليه وسلم       

. فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك لـه          . مث بدا له فأكل   . فحلف ال يأكل من أجل صبيته     
  ).ا، وليكفر عن ميينهمن حلف على ميني، فرأى غريها خريا منها، فليأ(فقال رسول اهللا 



أخربين مالك عن سهيل بن أيب صاحل، . حدثنا عبداهللا بن وهب . وحدثين أبو الطاهر  ) 1650 (- 12
  عن أبيه، عن أيب هريرة؛

من حلف على ميني، فرأى غريها خريا منها، فليكفر عن ميينه،           ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).وليفعل
حدثين عبدالعزيز بن املطلب عـن      . حدثنا ابن أيب أويس   .  بن حرب  وحدثين زهري ) 1650 (- 13

  :سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال
من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها، فليأت الذي هو خري،            ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).وليكفر عن ميينه
) يعين ابن بالل  (حدثين سليمان   .  خالد بن خملد   حدثنا. وحدثين القاسم بن زكرياء   ) 1650 (- 14

  ).فليكفر عن ميينه، وليفعل الذي هو خري(مبعىن حديث مالك . حدثين سهيل يف هذا اإلسناد
عن متـيم بـن     ) يعين ابن رفيع  (حدثنا جرير عن عبدالعزيز     . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1651 (- 15
  :قال. طرفة

ليس عندي مـا    : فقال. قة يف مثن خادم أو يف بعض مثن خادم        فسأله نف .  جاء سائل إىل عدي بن حامت     
أمـا  : فقال. فغضب عدي . فلم يرض : قال. فأكتب إىل أهلي أن يعطوكها    . أعطيك إال درعي ومغفري   

لوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه         ! أما واهللا : فقال. مث إن الرجل رضى   . ال أعطيك شيئا  ! واهللا
  .ما حنثت مييين).  مث رأى أتقى هللا منها، فليأت التقوىمن حلف على ميني(وسلم يقول 

حدثنا شعبة عن عبدالعزيز بن رفيع، عن متيم        . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1651 (- 16
  :قال. بن طرفة، عن عدي بن حامت

ي هو خري، من حلف على ميني، فرأى غريها خريا منها، فليأت الذ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ).وليترك ميينه

) واللفظ البـن طريـف   (حدثين حممد بن عبداهللا بن منري وحممد بن طريف البجلي           ) 1651 (- 17
  :قال. حدثنا حممد بن فضيل عن األعمش، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن متيم الطائي، عن عدي: قاال

رأى خريا منها، فليكفرها، وليأت     إذا حلف أحدكم على اليمني، ف     ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).الذي هو خري

حدثنا حممد بن فضيل عن الشيباين، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن .  وحدثنا حممد بن طريف-) 1651(
  .متيم الطائي، عن عدي بن حامت؛ أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك



حدثنا شعبة عن مساك . ثنا حممد بن جعفرحد: قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار) 1651 (- 18
  :قال. بن حرب، عن متيم بن طرفة

ال ! وأنا ابن حامت؟ واهللا   . تسألين مائة درهم  :  مسعت عدي بن حامت، وأتاه رجل يسأله مائة درهم، فقال         
من حلف على ميني مث رأى خـريا  (لو أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول      : مث قال . أعطيك
  ).، فليأت الذي هو خريمنها
مسعت متيم  : قال. حدثنا مساك ابن حرب   . حدثنا شعبة . حدثنا ز .  حدثين حممد بن حامت    -) 1651(

  .ولك أربعمائة يف عطائي: وزاد. مسعت عدي بن حامت؛ أن رجال سأله فذكر مثله: بن طرفة قال
حدثنا عبدالرمحن بن   . نحدثنا احلس . حدثنا جرير بن حازم   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1652 (- 19
  :قال. مسرة

فإنك إن أعطيتها عن    . ال تسأل اإلمارة  ! يا عبدالرمحن بن مسرة   ( قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
وإذا حلفت على ميني فرأيت غريها خـريا  . وإن أعطيتها من غري مسألة أعنت عليها . مسألة وكلت إليها  
  ).وائت الذي هو خري. منها فكفر عن ميينك
  .حدثنا شيبان بن فروخ، ذا احلديث. حدثنا أبو العباس املاسرجسي. قال أبو أمحد اجللودي

ح وحدثنا أبو   . حدثنا هشيم عن يونس ومنصور ومحيد     .  حدثين علي بن حجر السعدي     -) 1652(
. حدثنا محاد بن زيد عن مساك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان، يف آخرين  . كامل اجلحدري 

حدثنا سعيد بـن    . ح وحدثنا عقبة بن مكرم العمى     . حدثنا املعتمر عن أبيه   . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ح  
كلهم عن احلسن، عن عبدالرمحن بن مسرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم،  . عامر عن سعيد، عن قتادة  

  .وليس يف حديث املعتمر عن أبيه، ذكر اإلمارة. ذا احلديث



  ف على نية املستحلف باب ميني احلال- 4
أخربنا هشيم بن بشري عن عبداهللا بن       : قال حيىي (حدثنا حيىي بن حيىي وعمرو الناقد       ) 1653 (- 20

. عن أبيه، عن أيب هريـرة     ) أخربنا عبداهللا بن أيب صاحل    . حدثنا هشيم بن بشري   : وقال عمرو . أيب صاحل 
  :قال

يصدقك به  (وقال عمرو   ). قك عليه صاحبك  ميينك على ما يصد   ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).صاحبك
حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم، عن عباد بـن أيب           . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1653 (- 21

  :قال. صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة
  ).اليمني على نية املستحلف( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   باب االستثناء- 5
واللفـظ أليب   (ين أبو الربيع العتكي وأبو كامل اجلحدري فضيل بن حـسني            حدث) 1654 (- 22
  :حدثنا أيوب عن حممد، عن أيب هريرة، قال). وهو ابن زيد(حدثنا محاد : قاال) الربيع

فتلد كل واحـدة    . فتحمل كل واحدة منهن   . ألطوفن عليهن الليلة  : فقال.  كان لسليمان ستون امرأة   
فقال رسول  . فولدت نصف إنسان  . فلم حتمل منهن إال واحدة    .  سبيل اهللا  يقاتل يف . منهن غالما فارسا  

  ).لو استثىن، لولدت كل واحدة منهن غالما، فارسا، يقاتل يف سبيل اهللا(اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا سـفيان   : قاال). واللفظ البن أيب عمر   (وحدثنا حممد بن عباد وابن أيب عمر        ) 1654 (- 23

  ، عن طاوس، عن أيب هريرة،عن هشام بن حجري
. ألطوفن الليلة على سـبعني امـرأة   : قال سليمان بن داود نيب اهللا     (قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

فلـم  . فلم يقل ونسي  . قل إن شاء اهللا   : فقال له صاحبه، أو امللك    . كلهن تأيت بغالم يقاتل يف سبيل اهللا      
  ).المإال واحدة جاءت بشق غ. تأت واحدة من نسائه

  ).إن شاء اهللا، مل حينث، وكان دركا له يف حاجته: ولو قال(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا سفيان عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة، عن النيب            .  وحدثنا ابن أيب عمر    -) 1654(

  .مثله أو حنوه. صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا معمر عن ابن طاوس، عن      . نا عبدالرزاق بن مهام   أخرب. وحدثنا عبد بن محيد   ) 1654 (- 24

  :قال. أبيه، عن أيب هريرة



. يقاتل يف سبيل اهللا   . تلد كل امرأة منهن غالما    . ألطيفن الليلة على سبعني امرأة    :  قال سليمان بن داود   
قـال  . نفلم تلد منهن، إال امرأة واحدة، نصف إنـسا        . فأطاف ن . فلم يقل . قل إن شاء اهللا   : فقيل له 

  ).وكان دركا حلاجته. إن شاء اهللا، مل حينث: لو قال(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثين ورقاء عن أيب الزناد، عن األعـرج،        . حدثنا شبابة . وحدثين زهري بن حرب   ) 1654 (- 25

  عن أيب هريرة،
كلها تأيت  .  على تسعني امرأة   ألطوفن الليلة : قال سليمان بن داود   (قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

. فطاف عليهن مجيعا. إن شاء اهللا: فلم يقل. إن شاء اهللا: قل: فقال له صاحبه. بفارس يقاتل يف سبيل اهللا
إن شاء اهللا،   : لو قال ! وامي الذي نفس حممد بيده    . فجاءت بشق رجل  . فلم حتمل منهن إال امرأة واحدة     

  ).جلاهدوا يف سبيل اهللا فرسانا أمجعون
حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة، عن أيب الزنـاد،            .  وحدثنيه سويد بن سعيد    -) 1654(

  ).كلها حتمل غالما جياهد يف سبيل اهللا(غري أنه قال . ذا اإلسناد، مثله
   باب النهي عن اإلصرار على اليمني، فيما يتأذى به أهل احلالف، مما ليس حبرام- 6
هذا ما : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه. حدثنا عبدالرزاق. فعحدثنا حممد بن را) 1655 (- 26

  :فذكر منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ألن يلج أحدكم بيمينه يف أهله، آمث له عنـد اهللا مـن أن              ! واهللا( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).يعطي كفارته اليت فرض اهللا
  الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم باب نذر - 7
). واللفظ لزهري (حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي وحممد بن املثىن وزهري بن حرب             ) 1656 (- 27
  أخربين نافع عن ابن عمر؛: قال. عن عبيداهللا) وهو ابن سعيد القطان(حدثنا حيىي : قالوا

فـأوف  (قـال   . ليلة يف املسجد احلرام   إين نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف       ! يا رسول اهللا  :  أن عمر قال  
  ).بنذرك
حدثنا عبدالوهاب  . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . حدثنا أبو أسامة  .  وحدثنا أبو سعيد األشج    -) 1656(
مجيعا عن حفص   . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن العالء وإسحاق بن إبراهيم            ). يعين الثقفي (

كلهم . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   .  جبلة بن أيب رواد    ح وحدثنا حممد بن عمرو بن     . بن غياث 
أما أبو أسـامة    . عن عمر، ذا احلديث   : وقال حفص، من بينهم   . عن عبيداهللا، عن نافع، عن ابن عمر      



ولـيس يف   . جعل عليه يوما يعتكفه   : وأما يف حديث شعبة فقال    . اعتكاف ليلة : والثقفي ففي حديثهما  
  .ليلةحديث حفص، ذكر يوم وال  

حدثنا جرير بن حـازم؛ أن أيـوب        . أخربنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين أبو الطاهر  ) 1656 (- 28
  حدثه؛ أن نافعا حدثه؛ أن عبداهللا بن عمر حدثه؛

 أن عمر بن اخلطاب سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو باجلعرانة، بعد أن رجع من الطـائف،                   
اذهب (فكيف ترى؟ قال    . اهلية أن أعتكف يوما يف املسجد احلرام      إين نذرت يف اجل   ! يا رسول اهللا  : فقال

  ).فاعتكف يوما
فلما أعتق رسول اهللا صلى اهللا      . وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أعطاه جارية من اخلمس           : قال

 أعتقنا يا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        : عليه وسلم سبايا الناس، مسع عمر بن اخلطاب أصوام يقولون         
! يا عبداهللا : فقال عمر . أعتق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبايا الناس        : ما هذا؟ فقالوا  : فقال. وسلم

  .اذهب إىل تلك اجلارية فخل سبيلها
أخربنا معمر عن أيوب، عن نافع، عـن ابـن          . أخربنا عبدالرزاق .  وحدثنا عبد بن محيد    -) 1656(

م من حنني سأل عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عـن             ملا قفل النيب صلى اهللا عليه وسل      : قال. عمر
  .مث ذكر مبعىن حديث جرير بن حازم. نذر كان نذره يف اجلاهلية، اعتكاف يوم

: قـال . حدثنا أيوب عن نافع   . حدثنا محاد بن زيد   . وحدثنا أمحد بن عبدة الضيب    ) 1656 (- م   2
وكان : قال. مل يعتمر منها  : فقال.  اجلعرانة ذكر عند ابن عمر عمرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من           

  .مث ذكر حنو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب. عمر نذر اعتكاف ليلة يف اجلاهلية
حدثنا محاد عن   . حدثنا حجاج ابن املنهال   . وحدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 1656 (- م   3

كالمها عن نافع، عن ابـن      . مد بن إسحاق  حدثنا عبداألعلى عن حم   . ح وحدثنا حيىي بن خلف    . أيوب
  .اعتكاف يوم: ويف حديثهما مجيعا. عمر، ذا احلديث يف النذر

   باب صحبة املماليك، وكفارة من لطم عبده- 8
حدثنا أبو عوانة عن فـراس، عـن        . حدثين أبو كامل فضيل بن حسني اجلحدري      ) 1657 (- 29

  :قال. ذكوان أيب صاحل، عن زاذان أيب عمر
ما فيه من اإلجـر مـا       : فقال. فأخذ من األرض عودا أو شيئا     : قال. ت ابن عمر، وقد أعتق مملوكا      أتي

من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن       (إال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول           . يسوى هذا 
  ).يعتقه



.  حدثنا حممد بن جعفر   :قاال). واللفظ البن املثىن  (وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1657 (- 30
  مسعت ذكوان حيدث عن زاذان؛: قال. حدثنا شعبة عن فراس

  .فأنت عتيق: قال. ال: أوجعتك؟ قال: فقال له. فرأى بظهره أثرا.  أن ابن عمر دعا بغالم له
إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه . ما يل فيه من األجر ما يزن هذا: مث أخذ شيئا من األرض فقال   : قال
  ).من ضرب غالما له، حدا مل يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه(م يقول وسل
حـدثنا  . ح وحدثين حممـد ابـن املـثىن       . حدثنا وكيع .  وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1657(

أما حديث ابن مهدي فذكر فيـه       . بإسناد شعبة وأيب عوانة   . كالمها عن سفيان، عن فراس    . عبدالرمحن
  .ومل يذكر احلد) من لطم عبده( حديث وكيع ويف). حدا مل يأته(

). واللفظ له (ح وحدثنا ابن منري     . حدثنا عبداهللا بن منري   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1658 (- 31
  :قال. حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن سويد. حدثنا أيب

. امتثل منـه  : مث قال . اه ودعاين فدع. مث جئت قبيل الظهر فصليت خلف أيب      .  لطمت موىل لنا فهربت   
. ليس لنا إال خـادم واحـدة      . كنا، بين مقرن، على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : مث قال . فعفا

قـال  . ليس هلم خادم غريها   : قالوا) أعتقوها(فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال         . فلطمها أحدنا 
  ).سبيلهافليخلوا . فإذا استغنوا عنها. فليستخدموها(

: قـاال ). واللفظ أليب بكـر   (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري            ) 1658 (- 32
  :قال. حدثنا ابن إدريس عن حصني، عن هالل بن يساف

لقد رأيـتين سـابع     . عجز عليك إال حر وجهها    : فقال له سويد بن مقرن    .  عجل شيخ فلطم خادما له    
فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أن         . لطمها أصغرنا . دم إال واحدة  ما لنا خا  . سبعة من بين مقرن   

  .نعتقها
حدثنا ابن أيب عدي عن شعبة، عن حصني، عـن        : قاال.  حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار      -) 1658(

. فخرجت جاريـة  . كنا نبيع البز يف دار سويد بن مقرن، أخي النعمان بن مقرن           : قال. هالل بن يساف  
  .فذكر حنو حديث ابن إدريس. فغضب سويد. فلطمها. رجل منا كلمةفقالت ل
قال يل حممد بن    : قال. حدثنا شعبة . حدثين أيب . وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد   ) 1658 (- 33
  حدثين أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن؛: فقال حممد. شعبة: ما امسك؟ قلت: املنكدر

لقد رأيتين، وإين لسابع    : أما علمت أن الصورة حمرمة؟ فقال     :  سويد فقال له .  أن جارية له لطمها إنسان    
فأمرنـا  . فعمد أحدنا فلطمـه   . وما لنا خادم غري واحد    . إخوة يل، مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نعتقه



قال : قال.  أخربنا شعبة  . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وحممد بن املثىن عن وهب بن جرير           -) 1658(
  .ما امسك؟ فذكر مبثل حديث عبدالصمد: يل حممد بن املنكدر

حدثنا األعمش عن   ). يعين ابن زياد  (حدثنا عبدالواحد   . حدثنا أبو كامل اجلحدري   ) 1659 (- 34
  :قال. إبراهيم التيمي، عن أبيه
اعلـم، أبـا   (لفـي  فسمعت صوتا مـن خ . كنت أضرب غالما يل بالسوط:  قال أبو مسعود البدري   

فإذا . فلما دنا مين، إذ هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : قال. فلم أفهم الصوت من الغضب    !) مسعود
! اعلم، أبا مسعود(فقال . فألقيت السوط من يدي : قال!) اعلم، أبا مسعود  ! اعلم، أبا مسعود  (هو يقول   

  . مملوكا بعده أبداال أضرب: قال فقلت) أن اهللا أقدر عليك منك على هذا الغالم
حدثنا حممد بن   . ح وحدثين زهري ابن حرب    . أخربنا جرير .  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم    -) 1659(

ح . أخربنـا سـفيان  . حدثنا عبـدالرزاق . ح وحدثين حممد بن رافع. عن سفيان) وهو املعمري (محيد  
عمش، بإسناد عبدالواحـد،    كلهم عن األ  . حدثنا أبو عوانة  . حدثنا عفان . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     

  .فسقط من يدي السوط، من هيبته: غري أن يف حديث جرير. حنو حديثه
حدثنا األعمش عن إبراهيم    . حدثنا أبو معاوية  . وحدثنا أبو كريب حممد بن العالء     ) 1659 (- 35

  :قال. التيمي، عن أبيه، عن أيب مسعود األنصاري
فالتفت ) هللا أقدر عليك منك عليه! اعلم، أبا مسعود  (فسمعت من خلفي صوتا     .  كنت أضرب غالما يل   

أما لو مل تفعل،    (فقال  . هو حر لوجه اهللا   ! يا رسول اهللا  : فقلت. فإذا هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  ).للفحتك النار، أو ملستك النار

ن أيب عـدي    حدثنا اب : قاال). واللفظ البن املثىن  (وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1659 (- 36
  عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أيب مسعود؛

فقال . فتركه. أعوذ برسول اهللا  : فقال. فجعل يضربه . أعوذ باهللا : فجعل يقول .  أنه كان يضرب غالمه   
  .فأعتقه: قال) هللا أقدر عليك منك عليه! واهللا(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ومل يذكر  . عن شعبة، ذا اإلسناد   ) يعين ابن جعفر  (أخربنا حممد   .  وحدثنيه بشر بن خالد    -) 1659(
  .أعوذ برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أعوذ باهللا: قوله
   باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزىن- 9
.  بن منـري ح وحدثنا حممد بن عبداهللا. حدثنا ابن منري. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1660 (- 37

  :قال. حدثين أبو هريرة. مسعت عبدالرمحن بن أيب نعم: قال. حدثنا فضيل بن غزوان. حدثنا أيب



إال أن يكون   . من قذف مملوكه بالزىن يقام عليه احلد يوم القيامة        ( قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم        
  ).كما قال

حدثنا إسحاق بن يوسف .  بن حربح وحدثين زهري. حدثنا وكيع.  وحدثناه أبو كريب-) 1660(
مسعت أبا القاسم صـلى اهللا عليـه        : ويف حديثهما . كالمها عن فضيل بن غزوان، ذا اإلسناد      . األزرق

  .وسلم، نيب التوبة
   باب إطعام اململوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، وال  يكلفه ما يغلبه- 10
. حدثنا األعمش عن املعرور بن سـويد      . يعحدثنا وك . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1661 (- 38
  :قال

: فقال. لو مجعت بينهما كانت حلة! فقلنا يا أبا ذر. وعليه برد وعلى غالمه مثله.  مررنا بأيب ذر بالربذة  
فشكاين إىل النيب صلى اهللا     . فعريته بأمه . وكانت أمه أعجمية  . إنه كان بيين وبني الرجل من إخويت كالم       

يا رسول : قلت). إنك امرؤ فيك جاهلية! يا أبا ذر(فقال  . نيب صلى اهللا عليه وسلم    فلقيت ال . عليه وسلم 
جعلهم اهللا  . هم إخوانكم . إنك امرؤ فيك جاهلية   ! يا أبا ذر  (قال  . من سب الرجال سبوا أباه وأمه     ! اهللا

تمـوهم  فإن كلف . وال  تكلفوهم ما يغلبهم    . وألبسوهم مما تلبسون  . فأطعموهم مما تأكلون  . حتت أيديهم 
  ).فأعينوهم
ح . حدثنا أبو معاوية  . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا زهري . وحدثناه أمحد بن يونس   ) 1661 (- 39

وزاد يف حديث   . كلهم عن األعمش، ذا اإلسناد    . أخربنا عيسى بن يونس   . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   
). نعم( ساعيت من الكرب؟ قال      على حال : قال قلت ). إنك امرؤ فيك جاهلية   (زهري وأيب معاوية بعد قوله      

). فإن كلفه ما يغلبه فليبعه    (ويف حديث عيسى    ). نعم على حال ساعتك من الكرب     (ويف رواية أيب معاوية     
وال (انتهى عند قوله    ). فليعنه(وال    ) فليبعه(وليس يف حديث أيب معاوية      ). فليعنه عليه (ويف حديث زهري    
  ).يكلفه ما يغلبه

. حدثنا حممد بن جعفر   : قاال). واللفظ البن املثىن  (د بن املثىن وابن بشار      حدثنا حمم ) 1661 (- 40
  :قال. حدثنا شعبة عن واصل األحدب، عن املعرور بن سويد

فذكر أنه ساب رجال على عهـد       : فسألته عن ذلك؟ قال   .  رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غالمه مثلها       
. فذكر ذلك له . فأتى الرجل النيب صلى اهللا عليه وسلم      : قال. فعريه بأمه . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
. جعلهم اهللا حتت أيديكم   . إخوانكم وخولكم . إنك امرؤ فيك جاهلية   (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       



فـإن  . وال  تكلفـوهم مـا يغلبـهم       . وليلبسه مما يلبس  . فمن كان أخوه حتت يديه فليطعمه مما يأكل       
  ).كلفتموهم فأعينوهم عليه

أخربنا عمرو بـن    . أخربنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح       ) 1662 (- 41
  احلارث؛ أن بكري بن األشج حدثه عن العجالن موىل فاطمة، عن أيب هريرة،

وال  يكلف من العمل إال مـا        . للمملوك طعامه وكسوته  ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          
  ).يطيق
  :قال. حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار، عن أيب هريرة. دثنا القعنيبوح) 1663 (- 42

إذا صنع ألحدكم خادمه طعامه مث جاءه به، وفقـد وىل حـره             ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  )فإن كان الطعام مشفوها قليال، فليضع يف يده منه أكلة أو أكلتني. فليأكل. ودخانه، فلقعده معه

  .عين لقمة أو لقمتنيي: قال داود
   باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة اهللا- 11
  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1664 (- 43

  ).إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة اهللا، فله أجره مرتني( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
ح وحدثنا ابن   ). وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال. وحدثين زهري بن حرب وحممد بن املثىن       -) 1664(
ح . كلهم عـن عبيـداهللا    . حدثنا ابن منري وأبو أسامة    . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا أيب . منري

ر، عـن   مجيعا عن نافع، عن ابن عم     . حدثين أسامة . حدثنا ابن وهب  . وحدثنا هارون ابن سعيد األيلي    
  .مبثل حديث مالك. النيب صلى اهللا عليه وسلم

أخربين يونس عن ابن    . أخربنا ابن وهب  : قاال. حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 1665 (- 44
  :قال أبو هريرة: مسعت سعيد بن املسيب يقول: قال. شهاب

لوال ! نفس أيب هريرة بيده   والذي  ). للعبد اململوك املصلح أجران   ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  .اجلهاد يف سبيل اهللا، واحلج، وبر أمي، ألحببت أن أموت وأنا مملوك

  .وبلغنا؛ أن أبا هريرة مل يكن حيج حىت ماتت أمه، لصحبتها: قال
  .ومل يذكر اململوك) للعبد املصلح: (قال أبو الطاهر يف حديثه

أخربين يونس عن ابن شهاب، ذا      . مويحدثنا أبو صفوان األ   .  وحدثنيه زهري بن حرب    -) 1665(
  .بلغنا وما بعده: ومل يذكر. اإلسناد



حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن   : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 1666 (- 45
  :قال. أيب صاحل، عن أيب هريرة

فحدثتها : قال) ان له أجران  إذا أدى العبد حق اهللا وحق مواليه، ك       ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  .وال  على مؤمن مزهد. ليس عليه حساب: فقال كعب. كعبا
  .حدثنا جرير عن األعمش، ذا اإلسناد.  وحدثنيه زهري بن حرب-) 1666(

هذا : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 1667 (- 46
  :وقال: فذكر أحاديث منها.  اهللا صلى اهللا عليه وسلمما حدثنا أبو هريرة عن رسول

  ).نعما له. حيسن عبادة اهللا وصحابة سيده. نعما للملوك أن يتوىف( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   باب من أعتق شركا له يف عبد- 12
  :حدثك نافع عن ابن عمر قال: قلت ملالك: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1501 (- 47
من أعتق شركا له يف عبد، فكان له مال يبلغ مثن العبد، قوم عليه              ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         قال

  ).قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإال فقد عتق منه ما عتق
  :قال. حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر. حدثنا أيب. حدثنا ابن منري) 1501 (- 48

إن كان له مال يبلغ     . من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله        ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال رسول 
  ).فإن مل يكن له مال عتق منه ما عتق. مثنه
حدثنا جرير بن حازم عن نافع موىل عبداهللا بن عمر، عن           . وحدثنا شيبان بن فروخ   ) 1501 (- 49

  :قال. عبداهللا بن عمر
. فكان له من املال قدر ما يبلغ قيمتـه        . من أعتق نصيبا له يف عبد     ( عليه وسلم     قال رسول اهللا صلى اهللا    

  ).وإال فقد عتق منه ما عتق. قوم عليه قيمة عدل
. ح وحدثنا حممد بن املـثىن     .  وحدثنا قتيبة بن سعيد وحممد بن رمح عن الليث بن سعد           -) 1501(

حـدثنا محـاد    : قاال.  الربيع وأبو كامل   ح وحدثين أبو  . مسعت حيىي بن سعيد   : قال. حدثنا عبدالوهاب 
ح . كالمها عـن أيـوب    ). يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   . ح وحدثين زهري بن حرب    ). وهو ابن زيد  (

ح وحدثنا حممد   . أخربين إمساعيل بن أمية   . أخربنا عبدالرزاق عن ابن جريج    . وحدثنا إسحاق بن منصور   
. أخربنا ابن وهب  .  ح وحدثنا هارون بن سعيد األيلي      .حدثنا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب       . بن رافع 
كل هؤالء عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم،      ). يعين ابن زيد  (أخربين أسامة   : قال

إال يف حديث أيوب وحيىي     ) وإن مل يكن له مال فقد أعتق منه ما أعتق         (وليس يف حديثهم    . ذا احلديث 



أهو شيء يف احلديث أو قاله نافع من        . ال ندري : وقاال. ا احلرف يف احلديث   فإما ذكرا هذ  . بن سعيد 
  .إال يف حديث الليث ابن سعد. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وليس يف رواية أحد منهم. قبله
حدثنا : قال ابن أيب عمر   . كالمها عن ابن عيينة   . وحدثنا عمرو الناقد وابن أيب عمر     ) 1501 (- 50
  بن عيينة عن عمرو، عن سامل بن عبداهللا، عن أبيه؛سفيان 

وال  . قوم عليه يف ماله قيمة عدل     . من أعتق عبدا بينه وبني آخر     ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).مث عتق عليه يف ماله إن كان موسرا. وكس وال  شطط

ن الزهري، عن سامل، عن     أخربنا معمر ع  . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1501 (- 51
  ابن عمر؛

عتق ما بقي يف ماله، إذا كان له مال يبلغ    . من أعتق شركا له يف عبد     ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ).مثن العبد
حدثنا حممد بـن  : قاال). واللفظ البن املثىن(وحدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار       ) 1502 (- 52
، عن النضر ابن أنس، عن بشري بن يك، عن أيب هريرة، عن النيب صـلى                حدثنا شعبة عن قتادة   . جعفر

  ).يضمن(قال، يف اململوك بني الرجلني فيعتق أحدمها قال . اهللا عليه وسلم
من أعتـق   (قال  . حدثنا شعبة، ذا اإلسناد   . حدثنا أيب . وحدثناه عبيداهللا بن معاذ   ) 1503 (- 53

  ).شقيصا من مملوك، فهو حر يف ماله
حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن ابن أيب عروبة، عن قتادة، عن           . وحدثين عمرو الناقد  ) 1503 (- 54

  النضر بن أنس، عن بشري بن يك، عن أيب هريرة،
فإن . من أعتق شقيصا له يف عبد، فخالصه يف ماله إن كان له مال            (قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

  ). مشقوق عليهمل يكن له مال، استسعى العبد غري
ح إسحاق بن . حدثنا علي بن مسهر وحممد بن بشر. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة   ) 1503 (- 55

ويف . مجيعا عن ابن أيب عروبة، ـذا اإلسـناد        . أخربنا عيسى بن يونس   : قاال. إبراهيم وعلي بن خشرم   
  ).مث يستسعى يف نصيب الذي مل يعتق غري مشقوق عليه(حديث عيسى 

حدثنا : قالوا. حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب            ) 1668 (- 56
  عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أيب امللهب، عن عمران بن حصني؛) وهو ابن علية(إمساعيل 

فدعا م إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه     . مل يكن له مال غريهم    .  أن رجال أعتق ستة مملوكني له عند موته       
  .وقال له قوال شديدا. فأعتق اثنني وأرق أربعة. مث أقرع بينهم. فجزأهم أثالثا. وسلم



ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر عن . حدثنا محاد. حدثنا قتيبة بن سعيد) 1668 (- 57
 أن  :وأما الثقفي ففي حديثه   . أما محاد فحديثه كرواية ابن علية     . كالمها عن أيوب، ذا اإلسناد    . الثقفي

  .رجال من األنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكني
حدثنا هشام  . حدثنا يزيد بن زريع   : قاال.  وحدثنا حممد بن منهال الضرير وأمحد بن عبدة        -) 1668(

مبثل حديث ابـن  . بن حسان عن حممد بن سرين، عن عمران بن حصني، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  
  .علية ومحاد

  ع املدبر باب جواز بي- 13
عن عمرو بن   ) يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي      ) 997 (- 58

  دينار، عن جابر بن عبداهللا؛
فبلغ ذلك النيب صـلى اهللا عليـه        . مل يكن له مال غريه    .  أن رجال من األنصار أعتق غالما له عن دبر        

  .فدفعها إليه. بن عبداهللا بثمامنائة درهمفاشتراه نعيم ) من يشتريه مين؟(فقال . وسلم
  .عبدا قبطيا مات عام أول: مسعت جابر بن عبداهللا يقول: قال عمرو

حدثنا : قال أبو بكر . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة           ) 997 (- 59
  :مسع عمرو جابرا يقول: قال. سفيان بن عيينة

  .فباعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ما له مل يكن له مال غريه دبر رجل من األنصار غال
  .عبدا قبطيا مات عام أول، يف إمارة الزبري. فاشتراه ابن النحام: قال جابر

 حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد، عن أيب الزبري، عن جابر، عـن الـنيب         -) 997(
  .يث محاد عن عمرو بن دينارحنو حد. صلى اهللا عليه وسلم يف املدبر

عن عبدايد بن سهيل، عن عطاء بـن        ) يعين احلزامي ( حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا املغرية        -) 997(
عن احلسني  ) يعين ابن سعيد  (حدثنا حيىي   . ح وحدثين عبداهللا بن هاشم    . أيب رباح، عن جابر بن عبداهللا     

حدثين أيب عـن   . حدثنا معاذ . أبو غسان املسمعي  ح وحدثين   . حدثين عطاء عن جابر   . بن ذكوان املعلم  
. مطر، عن عطاء بن أيب رباح، وأيب الزبري، وعمرو بن دينار؛ أن جابر بن عبداهللا حدثهم يف بيع املـدبر                   

  .مبعىن حديث محاد وابن عيينة عن عمرو، عن جابر. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: كل هؤالء قال



  والقصاص والديات كتاب القسامة واحملاربني - 28

   باب القسامة- 1
، عن بشري بن يسار، عن      )وهو ابن سعيد  (حدثنا ليث عن حيىي     . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1669 (- 1

  :وعن رافع بن خديج؛ أما قاال) وحسبت قال: قال حيىي(سهل بن أيب حثمة 
. تفرقا يف بعض ما هنالكحىت إذا كانا خبيرب   .  خرج عبداهللا بن سهل بن زيد وحميصة بن مسعود بن زيد          

مث أقبل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو وحويصة           . فدفنه. مث إذا حميصة جيد عبداهللا بن سهل قتيال       
فقال لـه   . فذهب عبدالرمحن ليتكلم قبل صاحبيه    . وكان أصغر القوم  . ابن مسعود وعبدالرمحن بن سهل    
فذكروا . وتكلم معهما . فتكلم صاحباه . فصمت) نالكرب يف الس  ) (كرب(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

أحتلفون مخسني ميينـا فتـستحقون      (فقال هلم   . لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقتل عبداهللا بن سهل         
: قـالوا ) فتربئكم يهود خبمسني ميينـا؟    (وكيف حنلف ومل نشهد؟ قال      : قالوا) أو قاتلكم ) (صاحبكم؟

  .ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطى عقلهوكيف نقبل أميان قوم كفار؟ فلما رأى 
حدثنا حيىي بن سعيد عن     . حدثنا محاد بن زيد   . وحدثين عبيد اهلل بن عمر القواريري     ) 1669 (- 2

  بشري بن يسار، عن سهل بن أيب حثمة ورافع بن خديج؛
. اهللا بـن سـهل    فقتل عبد . فتفرقا يف النخل  .  أن حميصة بن مسعود وعبداهللا بن سهل انطلقا قبل خيرب         

فـتكلم  . فجاء أخوه عبدالرمحن وابنا عمه حويصة وحميصة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم       . فاموا اليهود 
أو قـال   ) كرب الكـرب  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . عبدالرمحن يف أمر أخيه، وهو أصغر منهم      

يقسم مخسون منكم على    (اهللا عليه وسلم    فقال رسول اهللا صلى     . فتكلما يف أمر صاحبهما   ) ليبدأ األكرب (
) فتربئكم يهود بأميان مخسني منـهم؟     (أمر مل نشهده كيف حنلف؟ قال       : قالوا) رجل منهم فيدفع برمته؟   

  .فوداه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قبله: قال. قوم كفار! يا رسول اهللا: قالوا
هـذا أو   : قال محـاد  . ك اإلبل ركضة برجلها   فركضتين ناقة من تل   . فدخلت مربدا هلم يوما   : قال سهل 
  .حنوه
حدثنا حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار، عن         . حدثنا بشر بن املفضل   .  وحدثنا القواريري  -) 1669(

فعقله رسول اهللا صـلى اهللا      : وقال يف حديثه  . سهل بن أيب حثمة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حنوه          
  .فركضتين ناقة: ثهومل يقل يف حدي. عليه وسلم من عنده



حـدثنا  . ح وحدثنا حممد بن املـثىن     . حدثنا سفيان بن عيينة   . حدثنا عمرو الناقد  ) 1669 (- م   2
بنحـو  . مجيعا عن حيىي بن سعيد، عن بشري بن يسار، عن سهل بن أيب حثمة             ) يعين الثقفي (عبدالوهاب  
  .حديثهم

بن بالل عن حيىي بن سعيد، عـن        حدثنا سليمان   . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1669 (- 3
  بشري بن يسار؛

 أن عبداهللا بن سهل بن زيد وحميصة بن مسعود بن زيد األنصاريني، مث من بين حارثة، خرجا إىل خيرب                   
فقتـل  . فتفرقا حلاجتـهما  . وأهلها يهود . وهي يومئذ صلح  . يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

فمـشى أخـو املقتـول،      . مث أقبل إىل املدينة   . فدفنه صاحبه . فوجد يف شربة مقتوال   . عبداهللا بن سهل  
وحيـث  . فذكروا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شأن عبداهللا        . عبدالرمحن بن سهل وحميصة وحويصة    

فزعم بشري وهو حيدث عمن أدرك من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قـال هلـم                   . قتل
. ما شهدنا وال  حضرنا    ! يا رسول اهللا  : قالوا) أو صاحبكم ) (اتلكم؟حتلفون مخسني ميينا وتستحقون ق    (

كيف نقبل أميان قوم كفار؟ فزعم بـشري؛  ! يا رسول اهللا: فقالوا) فتربئكم يهود خبمسني؟(فزعم أنه قال   
  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عقله من عنده

   سعيد، عن بشري بن يسار؛أخربنا هشيم عن حيىي بن. وحدثنا حيىي بن حيىي) 1669 (- 4
انطلق هو وابن عم له يقال لـه        .  أن رجال من األنصار من بين حارثة يقال له عبداهللا بن سهل بن زيد             

فوداه رسول اهللا صلى اهللا عليه     : إىل قوله . وساق احلديث بنحو حديث الليث    . حميصة بن مسعود بن زيد    
  .وسلم من عنده

لقد ركضتين فريضة من تلـك      : أخربين سهل بن أيب حثمة، قال     : قال. فحدثين بشري بن يسار   : قال حيىي 
  .الفرائض باملربد

حدثنا بـشري بـن     . حدثنا سعيد بن عبيد   . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1669 (- 5
فتفرقـوا  . يسار األنصاري عن سهل بن أيب حثمة األنصاري؛ أنه أخربه؛ أن نفرا منهم انطلقوا إىل خيرب               

فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبطـل          : وقال فيه . وساق احلديث . فوجد أحدهم قتيال  . فيها
  .دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة

: مسعت مالك بن أنس يقـول     : قال. أخربنا بشر بن عمر   . حدثين إسحاق بن منصور   ) 1669 (- 6
ة؛ أنه أخربه عن رجال من كـرباء        حدثين أبو ليلى عبداهللا بن عبدالرمحن بن سهل عن سهل بن أيب حثم            

  قومه؛



فأتى حميصة فأخرب أن عبداهللا بن سهل       . من جهد أصام  .  أن عبداهللا بن سهل وحميصة خرجا إىل خيرب       
مث أقبل حىت   . ما قتلناه ! واهللا: قالوا. قتلتموه! أنتم، واهللا : فأتى يهود فقال  . قد قتل وطرح يف عني أو فقري      

. وعبدالرمحن بـن سـهل    . وهو أكرب منه  . مث أقبل هو وأخوه حويصة    . فذكر هلم ذلك  . قدم على قومه  
) كـرب . كرب(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمليصة         . وهو الذي كان خبيرب   . فذهب حميصة ليتكلم  

إمـا أن يـدوا     (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . مث تكلم حميصة  . فتكلم حويصة ) يريد السن (
إنـا  : فكتبوا. فكتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليهم يف ذلك         ). وا حبرب؟ صاحبكم وإما أن يؤذن   

أحتلفون وتستحقون  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلويصة وحميصة وعبدالرمحن           . ما قتلناه ! واهللا
 فوداه رسول اهللا صـلى اهللا     . ليسوا مبسلمني : قالوا) فتحلف لكم يهود؟  (قال  . ال: قالوا) دم صاحبكم؟ 

  .فبعث إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مائة ناقة حىت أدخلت عليهم الدار. عليه وسلم من عنده
  .فلقد ركضتين منها ناقة محراء: فقال سهل

أخربنا ابن  : وقال حرملة . حدثنا: قال أبو الطاهر  (حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي       ) 1670 (- 7
ربين أبو سلمة بن عبدالرمحن وسليمان بـن يـسار، مـوىل            أخ. أخربين يونس عن ابن شهاب    ). وهب

ميمونة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مـن                    
  األنصار؛

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه يف اجلاهلية
حدثنا ابن شهاب،   . أخربنا ابن جريج  : قال. عبدالرزاقحدثنا  . وحدثنا حممد بن رافع   ) 1670 (- 8

وقضى ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني ناس من األنصار، يف قتيل ادعوه  : وزاد. ذا اإلسناد، مثله  
  .على اليهود

حـدثنا أيب   ). وهو ابن إبراهيم بن سعد    (حدثنا يعقوب   .  وحدثنا حسن بن علي احللواين     -) 1670(
ابن شهاب؛ أن أبا سلمة بن عبدالرمحن وسليمان بن يسار أخرباه عن ناس من األنصار،               عن صاحل، عن    

  .مبثل حديث ابن جريج. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
   باب حكم احملاربني واملرتدين- 2
واللفـظ  . (كالمها عن هـشيم   . وحدثنا حيىي بن حيىي التميمي وأبو بكر بن أيب شيبة         ) 1671 (- 9

خربنا هشيم عن عبدالعزيز بن صهيب ومحيد، عن أنس بن مالك؛ أن ناسا من عرينة قدموا         أ: قال) ليحىي
إن (فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . فاجتووها. على رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، املدينة       

 علـى الرعـاة     مث مـالوا  . فصحوا. ففعلوا) شئتم أن خترجوا إىل إبل الصدقة فتشربوا من ألباا وأبواهلا         



فبلغ ذلك النيب صـلى اهللا      . وساقوا ذود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . وارتدوا عن اإلسالم  . فقتلوهم
وتركهم يف احلرة حـىت     . ومسل أعينهم . فقطع أيديهم وأرجلهم  . فأتى م . فبعث يف أثرهم  . عليه وسلم 

  .ماتوا
: قـال ) واللفظ أليب بكر  ( أيب شيبة    حدثنا أبو جعفر حممد بن الصباح وأبو بكر بن        ) 1671 (- 10

  حدثين أنس؛. حدثين أبو رجاء موىل أيب قالبة عن أيب قالبة. حدثنا ابن علية عن حجاج بن أيب عثمان
فاستومخوا . فبايعوه على اإلسالم  .  أن نفرا من عكل، مثانية، قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            

أال خترجون مـع    (فقال  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     فشكوا ذلك إىل    . األرض وسقمت أجسامهم  
. فـصحوا . فخرجوا فشربوا من أبواهلا وألباا    . بلى: فقالوا) راعينا يف إبله فتصيبون من أبواهلا وألباا؟      

. فـأدركوا . فبعث يف آثـارهم . فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فقتلوا الراعي وطردوا اإلبل  
  .مث نبذوا يف الشمس حىت ماتوا.  م فقطعت أيديهم وأرجلهم ومسر أعينهمفأمر. فجيء م

  .ومسرت أعينهم: وقال. واطردوا النعم: وقال ابن الصباح يف روايته
حدثنا محاد بن زيـد عـن       . حدثنا سليمان بن حرب   . وحدثنا هارون بن عبداهللا   ) 1671 (- 11

قدم على رسـول    : حدثنا أنس بن مالك قال    :  قالبة قال أبو : قال. أيوب، عن أيب رجاء، موىل أيب قالبة      
فأمر هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فاجتوا املدينة . اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوم من عكل أو عرينة         

  .مبعىن حديث حجاج بن أيب عثمان. وأمرهم أن يشربوا من أبواهلا وألباا. بلقاح
  .ون فال يسقونومسرت أعينهم وألقو يف احلرة يستسق: قال
. ح وحدثنا أمحد بن عثمان النـوفلي      . حدثنا معاذ بن معاذ   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1671 (- 12

كنـت  : قال. حدثنا أبو رجاء، موىل أيب قالبة عن أيب قالبة        . حدثنا ابن عون  : حدثنا أزهر السمان قاال   
قد حدثنا أنس ابن مالك : ل عنبسةما تقولون يف القسامة؟ فقا : فقال للناس . جالسا خلف عمر بن العزيز    

وساق احلديث بنحـو    . قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم قوم       . إياي حدث إنس  : فقلت. كذا وكذا 
: فقلـت : قال أبو قالبـة   ! سبحان اهللا : فلما فرغت، قال عنبسة   : قال أبو قالبة  . حديث أيوب وحجاج  
ما دام فيكم هذا    !  تزالوا خبري، يا أهل الشام     لن. هكذا حدثنا أنس بن مالك    . ال: أتتهمين يا عنبسة؟ قال   

  .أو مثل هذا
أخربنـا  ). وهو ابن بكري احلراين   (حدثنا مسكني   .  وحدثنا احلسن بن أيب شعيب احلراين      -) 1671(

أخربنا حممد بن يوسف عن األوزاعي، عن حيىي بن         . ح وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدرامي     . األوزاعي
قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثانية نفر من           : قال. ة، عن أنس بن مالك    أيب كثري، عن أيب قالب    

  .ومل حيسمهم: وزاد يف احلديث. بنحو حديثهم. عكل



حدثنا مساك بن   . حدثنا زهري . حدثنا مالك بن إمساعيل   . وحدثنا هارون بن عبداهللا   ) 1671 (- 13
فأسـلموا  . صلى اهللا عليه وسلم نفر من عرينة      أتى رسول اهللا    : قال. حرب عن معاوية بن قرة، عن أنس      

وعنده شباب من األنـصار     : وزاد. مث ذكر حنو حديثهم   ). وهو الربسام (وقد وقع باملدينة املوم     . وبايعوه
  .وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم. فأرسلهم إليهم. قريب من عشرين

حدثنا . وحدثنا ابن املثىن  ح  . حدثنا قتادة عن أنس   . حدثنا مهام .  حدثنا هداب بن خالد    -) 1671(
قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم رهط        : ويف حديث مهام  . حدثنا سعيد عن قتادة، ع أنس     . عبداألعلى
  .بنحو حديثهم. من عكل وعرينة: ويف حديث سعيد. من عرينة
حدثنا يزيد عن سـليمان     . حدثنا حيىي بن غيالن   . وحدثين الفضل بن سهل األعرج    ) 1671 (- 14
  .إمنا مسل النيب صلى اهللا عليه وسلم أعني أولئك، ألم مسلوا أعني الرعاء: ي، عن أنس، قالالتيم
 باب ثبوت القصاص يف القتل باحلجر وغريه من احملددات واملثقالت، وقتل الرجل - 3

  باملرأة
بـن  حدثنا حممـد  : قاال) واللفظ البن املثىن(حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 1672 (- 15
  حدثنا شعبة عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك؛. جعفر

وا . فجيء ا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم       : قال. فقتلها حبجر .  أن يهوديا قتل جارية على أوضاح هلا      
مث . فأرشارت برأسـها؛ أن ال    . مث قال هلا الثانية   . فأشارت برأسها؛ أن ال   ) أقتلك فالن؟ (فقال هلا   . رمق

  .فقتله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني حجرين. وأشارت برأسها. نعم: فقالت. لثةسأهلا الثا
. ح وحدثنا أبو كريـب    ). يعين بن احلارث  (حدثنا خالد   . وحدثين حيىي بن حبيب احلارثي    ) 1672(

فرضخ رأسـه بـني     : ويف حديث ابن إدريس   . كالمها عن شعبة، ذا اإلسناد، حنوه     . حدثنا ابن إدريس  
  .حجرين
أخربنا معمر عن أيوب، عن أيب قالبة، عن        . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 1672 (- 16
  أنس؛

ورضـخ رأسـها    . مث ألقاهـا يف القليـب     .  أن رجال من اليهود قتل جارية من األنصار على حلى هلا          
فـرجم حـىت   . حىت ميوت. فأمر به أن يرجم. فأخذ فأتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . باحلجارة
  .مات
أخربين معمر عـن  . أخربنا ابن جريج. أخربنا حممد بن بكر.  وحدثين إسحاق بن منصور    -) 1672(

  .أيوب، ذا اإلسناد، مثله



  حدثنا قتادة عن أنس ابن مالك؛. حدثنا مهام. وحدثنا هداب بن خالد) 1672 (- 17
ك؟ فالن؟ فالن؟ حىت ذكـروا      من صنع هذا ب   : فسألوها.  أن جارية وجد رأسها قد رض بني حجرين       

فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرض رأسـه            . فأخذ اليهودي فأقر  . فأومت برأسها . يهوديا
  .باحلجارة

   باب الصائل على نفس اإلنسان أو عضوه، إذا دفعه املصول عليه- 4
حدثنا شـعبة عـن     . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1673 (- 18

  :قال. قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصني
وقال ابن  . (فرتع ثنيته . فانتزع يده من فمه   . فعض أحدمها صاحبه  .  قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجال       

أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ ال ديـة        (فقال  . فاختصما إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم      ) ثنيتيه: املثىن
  ).له
حدثنا شعبة عن قتادة، عن     . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     و) 1673(

  .مبثله. عطاء، عن ابن يعلى، عن يعلى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثين أيب عن قتادة، عن  ). يعين ابن هشام  (حدثنا معاذ   . حدثين أبو غسان املسمعي   ) 1673 (- 19

   بن حصني؛زرارة بن أوىف، عن عمران
وقـال  . فرفع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأبطله       . فجذبه فسقطت ثنيته  .  أن رجال عض ذراع رجل    

  ).أردت أن تأكل حلمه؟(
حدثين أيب عن قتادة، عن بديل،      . حدثنا معاذ بن هشام   . حدثين أبو غسان املسمعي   ) 1674 (- 20

  عن عطاء بن أيب رباح، عن صفوان بن يعلى؛
فرفع إىل النيب صلى اهللا عليه وسـلم  . فجذا فسقطت ثنيته. على بن منية، عض رجل ذراعه أن أجريا لي  
  ).أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل؟(فأبطلها وقال 

حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون، عن حممد بـن           . حدثنا أمحد بن عثمان النوفلي    ) 1673 (- 21
  سريين، عن عمران بن حصني؛

. فاستعدى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. انتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه     ف.  أن رجال عض يد رجل    
ما تأمرين؟ تأمرين أن آمره أن يده يف فيك تقضمها كما يقـضم             (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).الفحل؟ ادفع يدك حىت يعضها مث انتزعها



 عن صفوان بن يعلى بن منية، عن        حدثنا عطاء . حدثنا مهام . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1674 (- 22
  :قال. أبيه

). يعين الذي عضه( أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل، وقد عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيتاه    
  ).أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل؟(وقال . فأبطلها النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال
. أخربين عطـاء  . أخربنا ابن جريج  . و أسامة حدثنا أب . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1674 (- 23

  :قال. أخربين صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه
تلك الغزوة أوثـق عملـي      : وكان يعلى يقول  : قال.  غزوت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم غزوة تبوك        

: لقـا (فقاتل إنسانا فعض أحدمها يد اآلخر . كان يل أجري : قال يعلى : قال صفوان : فقال عطاء . عندي
فأتيتا . فانتزع إحدى ثنيتيه  . فانتزع املعضوض يده من يف العاض     ) لقد أخربين صفوان أيهما عض اآلخر     

  .فأهدر ثنيته. النيب صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا ابـن جـريج، ـذا    : قال. أخربنا إمساعيل بن إبراهيم.  وحدثناه عمرو بن زرارة -) 1674(

  .اإلسناد، حنوه
  يف األسنان وما يف معناها باب إثبات القصاص - 5
أخربنا ثابت عن   . حدثنا محاد . حدثنا عفان بن مسلم   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1675 (- 24
  أنس؛

فقال رسول اهللا   . فاختصموا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم      .  أن أخت الربيع، أم حارثة، جرحت إنسانا      
ال ! أيقتص من فالنـة؟ واهللا    ! يا رسول اهللا  : ربيعفقالت أم ال  ) القصاص. القصاص(صلى اهللا عليه وسلم     

. ال: قالت) القصاص كتاب اهللا  ! يا أم الربيع  ! سبحان اهللا (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . يقتص منها 
إن من  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فما زالت حىت قبلوا الدية    : قال. ال يقتص منها أبدا   ! واهللا

  ).أقسم على اهللا ألبرهعباد اهللا من لو 
   باب ما يباح به دم املسلم- 6
حدثنا حفص بن غياث وأبو معاويـة ووكيـع عـن       . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1676 (- 25

  :األعمش، عن عبداهللا بن مرة، عن مسروق، عن عبداهللا قال
 اهللا، وأين رسول اهللا،     ال حيل دم امرئ مسلم، يشهد أن ال إله إال         ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).املفارق للجماعة. والتارك لدينه. والنفس بالنفس. الثيب الزان: إال بإحدى ثالث



ح وحدثنا ابن إبراهيم . حدثنا سفيان. ح وحدثنا ابن أيب عمر. حدثنا أيب .  حدثنا ابن منري   -) 1676(
  .سناد، مثلهكلهم عن األعمش، ذا اإل. أخربنا عيسى بن يونس: قاال. وعلي بن خشرم

حدثنا عبدالرمحن ابـن    : قاال) واللفظ ألمحد (حدثنا أمحد بن حنبل وحممد بن املثىن        ) 1676 (- 26
  :قال. مهدي عن سفيان، عن األعمش، عن عبداهللا ابن مرة، عن مسروق، عن عبداهللا

 مسلم يشهد أن    ال حيل دم رجل   ! والذي ال إله غريه   ( قام فينا فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال           
شـك فيـه   (التارك اإلسالم، املفارق للجماعة أو اجلماعة : ال إله إال اهللا، وأين رسول اهللا، إال ثالثة نفر   

  ).والنفس بالنفس. والثيب الزاين). أمحد
  .فحدثين عن األسود، عن عائشة، مبثله. فحدثت به إبراهيم: قال األعمش

حدثنا عبيداهللا بن موسـى عـن       : قاال. ن زكرياء  وحدثين حجاج بن الشاعر والقاسم ب      -) 1676(
والذي ال إلـه  (ومل يذكرا يف احلديث قوله  . حنو حديث سفيان  . شيبان، عن األعمش، باإلسنادين مجيعا    

  !).غريه
   باب بيان إمث من سن القتل- 7
: قاال) واللفظ البن أيب شيبة   (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري            ) 1677 (- 27

  :حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن عبداهللا ابن مرة، عن مسروق، عن عبداهللا، قال
. ال تقتل نفس ظلما، إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها            ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).ألنه كان أول من سن القتل
أخربنا جرير  .  إسحاق ابن إبراهيم   ح وحدثنا . حدثنا جرير .  وحدثناه عثمان بن أيب شيبة     -) 1677(

ويف . كلهم عن األعمش، ـذا اإلسـناد      . حدثنا سفيان . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . وعيسى بن يونس  
  .أول: مل يذكرا) ألنه سن القتل(حديث جرير وعيسى ابن يونس 

   باب اازاة بالدماء يف اآلخرة، وأا أول ما يقضى فيه بني الناس يوم القيامة- 8
مجيعا . حدثنا عثمان بن أيب شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وحممد ابن عبداهللا بن منري            ) 1678 (- 28

حدثنا عبدة بـن سـليمان ووكيـع عـن     . ح وحدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة. عن وكيع، عن األعمش   
  :قال. األعمش، عن أيب وائل، عن عبداهللا
  ).لناس يوم القيامة، يف الدماءأول ما يقضى بني ا( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يعين ابـن   (حدثنا خالد   . ح وحدثين حيىي بن حبيب    . حدثنا أيب .  حدثنا عبيداهللا بن معاذ    -) 1678(
حدثنا : ح وحدثنا ابن املثىن وابن بشار قاال      . حدثنا حممد بن جعفر   . ح وحدثين بشر بن خالد    ). احلارث



وائل، عن عبداهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم،         كلهم عن شعبة، عن األعمش، عن أيب        . ابن أيب عدي  
  ).حيكم بني الناس(وبعضهم قال ). يقضى(غري أن بعضهم قال عن شعبة . مبثله
   باب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال- 9
: قـاال ). وتقاربا يف اللفظ  (وحيىي بن حبيب احلارثي     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1679 (- 29

  دالوهاب الثقفي عن أيوب، عن ابن سريين، عن ابن أيب بكرة، عن أيب بكرة،حدثنا عب
. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السماوات واألرض         ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         

ورجب، شـهر   . ذو القعدة وذو احلجة واحملرم    : ثالثة متواليات . منها أربعة حرم  . السنة اثنا عشرة شهرا   
فسكت حـىت   : قال. اهللا ورسوله أعلم  : قلنا) أي شهر هذا؟  (مث قال   ). مضر، الذي بني مجادى وشعبان    

اهللا ورسـوله   : قلنـا ) فأي بلد هذا؟  (قال  . بلى: قلنا) أليس ذا احلجة؟  (قال  . ظننا أنه سيسميه بغري امسه    
) فأي يوم هذا؟  (قال  . بلى: قلنا) أليس البلدة؟ (قال  . فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه      : قال. أعلم
. بلى: قلنا) أليس يوم النحر؟  (قال  . فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه      : قال. اهللا ورسوله أعلم  : قلنا

كحرمة . وأعراضكم حرام عليكم  ) وأحسبه قال : قال حممد (فإن دماءكم وأموالكم    (قال  ! يا رسول اهللا  
فال ترجعن بعدي   . ن ربكم فيسألكم عن أعمالكم    وستلقو. يومكم هذا، يف بلدكم هذا، يف شهركم هذا       

فلعل بعض من يبلغه يكـون      . أال ليبلغ الشاهد الغائب   . يضرب بعضكم رقاب بعض   ) أو ضالال (كفارا  
  ).أال هل بلغت؟(مث قال ). أوعى له من بعض من مسعه
  ).فال ترجعوا بعدي(ويف رواية أيب بكر ). ورجب مضر(قال ابن حبيب يف روايته 

حدثنا عبداهللا بن عون عـن      . حدثنا يزيد بن زريع   . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 1679 (- 30
  :قال. حممد بن سريين، عن عبداهللا بن أيب بكرة، عن أبيه

اهللا : قـالوا ) أتدرون أي يـوم هـذا؟     (فقال  . قعد على بعريه وأخذ إنسان خبظامه     .  ملا كان ذلك اليوم   
قال ! يا رسول اهللا  . بلى: قلنا) أليس بيوم النحر؟  (فقال  . مسهحىت ظننا أنه سيسميه سوى ا     . ورسوله أعلم 

فأي (قال  ! يا رسول اهللا  . بلى: قلنا) أليس بذي احلجة؟  (قال  . اهللا ورسوله أعلم  : قلنا) فأي شهر هذا؟  (
: قلنـا ) أليس بالبلدة؟ (قال  . حىت ظننا أنه سيسميه سوى امسه     : قال. اهللا ورسوله أعلم  : قلنا) بلد هذا؟ 

يف . كحرمة يـومكم هـذا    . فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام     (قال  ! رسول اهللا يا  . بلى
  ).فليبلغ الشاهد الغائب. يف بلدكم هذا. شهركم هذا

  .مث انكفأ إىل كبشني أملحني فذحبهما وإىل جزيعة من الغنم فقسمها بيننا: قال



قـال  : قـال حممـد   : قال. عونحدثنا محاد بن مسعدة عن ابن       .  حدثنا حممد بن املثىن    -) 1679(
. ملا كان ذلك اليوم جلس النيب صلى اهللا عليه وسلم على بعـري            : عبدالرمحن بن أيب بكرة عن أبيه، قال      

  .فذكر حنو حديث يزيد بن زريع). أو قال خبطامه(ورجل آخذ بزمامه : قال
حدثنا .  خالد حدثنا قرة بن  . حدثنا حيىي بن سعيد   . حدثين حممد بن حامت بن ميمون     ) 1679 (- 31

حممد بن سريين عن عبدالرمحن بن أيب بكرة، وعن أيب بكرة، وعن رجل آخر هو نفسي أفـضل مـن                    
حدثنا أبو عـامر،    : قاال. ح وحدثنا حممد بن عمرو بن جبلة وأمحد بن خراش         . عبدالرمحن بن أيب بكرة   
. عن أيب بكرة  ) الرمحنومسى الرجل محيد بن عبد    (حدثنا قرة بإسناد حيىي بن سعيد       . عبدامللك بن عمرو  

وساقوا احلديث مبثل ابـن     ) أي يوم هذا؟  (فقال  . خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر        : قال
وقـال يف احلـديث     . مث انكفأ إىل كبشني، وما بعده     : وال  يذكر  ) وأعراضكم(غري أنه ال يذكر     . عون
. نعم: قالوا) أال هل بلغت؟  . لقون ربكم يف بلدكم هذا إىل يوم ت     . يف شهركم هذا  . كحرمة يومكم هذا  (

  ).اشهد! اللهم(قال 
 باب صحة اإلقرار بالقتل ومتكني ويل القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو - 10

  منه
حدثنا أبو يونس عن مساك بن حرب؛       . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 1680 (- 32

  :ه قالأن علقمة بن وائل حدثه؛ أن أباه حدث
هذا قتـل   ! يا رسول اهللا  : فقال.  إين لقاعد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة             

نعـم  : قال) إنه مل يعترف أقمت عليه البينة     : فقال) (أقتلته؟(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . أخي
فضربته بالفأس على قرنه .  فأغضبينكنت أنا وهو خنتبط من شجرة فسبين  : قال) كيف قتلته؟ (قال  . قتلته
مـا يل مـال إال      : قال) هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟      (فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم        . فقتلته

. فرمى إليه بنـسعته   . أنا أهون على قومي من ذاك     : قال) فترى قومك يشترونك؟  (قال  . كسائي وفأسي 
إن قتله فهـو  (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     فلما وىل   . فانطلق به الرجل  ). دونك صاحبك (وقال  
فقال رسول اهللا . وأخذته بأمرك) إن قتله فهو مثله(إنه بلغين أنك قلت ! يا رسول اهللا: فقال. فرجع) مثله

فإن (قال  . بلى) لعله قال ! (يا نيب اهللا  : قال) أما تريد أن يبوء بإمثك وإمث صاحبك؟      (صلى اهللا عليه وسلم     
  .فرمى بنسعته وخلى سبيله: لقا). ذاك كذاك

أخربنا إمساعيل بن   . حدثنا هشيم . حدثنا سعيد بن سليمان   . وحدثين حممد بن حامت   ) 1680 (- 33
  :قال. سامل عن علقمة بن وائل، عن أبيه



فانطلق به ويف عنقه نسعة     . فأقاد ويل املقتول منه   .  أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجل قتل رجال         
فأتى رجل الرجل فقال    ) القاتل واملقتول يف املنار   ( أدبر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          فلما. جيرها

  .فخلى عنه. له مقالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثين ابن أشوع؛ أن النيب صـلى اهللا        : فذكرت ذلك حلبيب بن أيب ثابت فقال      : قال إمساعيل بن سامل   

  . فأىبعليه وسلم إمنا سأله أن يعفو عنه



   باب دية اجلنني، ووجوب الدية يف قتل اخلطأ وشبه العمد على عاقلة اجلاين- 11
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أيب سلمة، عن أيب           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1681 (- 34
  هريرة؛

وسـلم،  فقضى فيه النيب صلى اهللا عليه       .  أن امرأتني من هذيل، رمت إحدامها األخرى، فطرحت جنينه        
  .عبد أو أمة: بغرة
حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن ابن املـسيب، عـن أيب            . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1681 (- 35

  :هريرة؛ أنه قال
مث إن  . عبد أو أمة  :  قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جنني امرأة من بين حليان، سقط ميتا، بغرة               

. رسول اله صلى اهللا عليه وسلم بأن مرياثها لبنيها وزوجها         فقضى  . املرأة اليت قضي عليها بالغرة توفيت     
  .وأن العقل على عصبتها

أخربنـا  . ح وحدثنا حرملة ابن حيىي التجييب  . حدثنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر  ) 1681 (- 36
  :أخربين يونس عن ابن شهاب، عن ابن املسيب وأيب سلمة بن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة قال. ابن وهب

فاختصموا إىل رسـول  . وما يف بطنها . فرمت إحدامها األخرى حبجر فقتلتها    . تتلت امرأتان من هذيل    اق
. عبـد أو وليـدة    : فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن دية جنينها غرة          . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

! يـا رسـول اهللا    : فقال محل بن النابغة اهلذيل    . وورثها ولد ومن معهم   . وقضى بدية املرأة على عاقلتها    
فقال رسول اهللا صلى اهللا     . كيف أغرم من ال شرب وال  أكل، وال  نطق وال  استهل؟ فمثل ذلك يطل                

  .من أجل سجعه الذي سجع). إمنا هذا من إخوان الكهان(عليه وسلم 
أخربنا معمر عن الزهري، عن أيب سلمة، عـن         . أخربنا عبدالرزاق .  وحدثنا عبد بن محيد    -) 1681(

: وقـال . وورثها ولدها ومن معهم   : ومل يذكر . وساق احلديث بقصته  . اقتتلت امرأتان : قال. ريرةأيب ه 
  .كيف نعقل؟ ومل يسم محل بن مالك: فقال قائل

أخربنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي) 1682 (- 37
  :قال. بن نضيلة اخلزاعي، عن املغرية بن شعبة

فجعل رسول اهللا   : قال. وإحدامها حليانية : قال. فقتلتها.  ضربت امرأة ضرا بعمود فسطاط وهي حبلى      
: فقال رجل من عصبة القاتلـة     . وغرة ملا يف بطنها   . صلى اهللا عليه وسلم دية املقتولة على عصبة القاتلة        

 صلى اهللا عليه وسـلم      فقال رسول اهللا  . أنغرم دية من ال أكل وال  شرب وال  استهل؟ فمثل ذلك يطل             
  ).أسجع كسجع األعراب؟(



  .وجعل عليهم الدية: قال
حدثنا مفضل عن منصور، عن إبراهيم، . حدثنا حيىي بن آدم   . وحدثين حممد بن رافع   ) 1682 (- 38

  عن عبيد بن نضيلة، عن املغرية بن شعبة؛
فقضى على عاقلتـها    . سلمفأتى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و       .  أن امرأة قتلت ضرا بعمود فسطاط     

أندي من ال طعم وال  شـرب وال          (فقال بعض عصبتها    . فقضى يف اجلنني بغرة   . وكانت حامال . بالدية
  ).سجع كسجع األعراب؟(فقال : صاح فاستهل؟ ومثل ذلك يطل؟ قال

حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن سفيان، عن       : قاال.  حدثين حممد بن حامت وحممد بن بشار       -) 1682(
  .ور، ذا اإلسناد، مثل معىن حديث جرير ومفضلمنص
حدثنا حممـد بـن     : قالوا. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وابن بشار          ) 1682 (- م   2

فرفع ذلـك إىل الـنيب      . فأسقطت: غري أن فيه  . بإسنادهم احلديث بقصته  . جعفر عن شعبة، عن منصور    
  .دية املرأة: ومل يذكر يف احلديث. ه على أولياء املرأةوجعل. صلى اهللا عليه وسلم فقضى فيه بغرة

) واللفظ أليب بكر  (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم            ) 1689 (- 39
. عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن املسور بن خمرمة         ) حدثنا وكيع : وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق (
  :قال

شهدت النيب صـلى اهللا عليـه       : فقال املغرية بن شعبة   .  الناس يف مالص املرأة     استشار عمر بن اخلطاب   
فشهد لـه حممـد بـن       : قال. ائتين مبن يشهد معك   : قال فقال عمر  . عبد أو أمة  : وسلم قضى فيه بغرة   

  .مسلمة



   كتاب احلدود- 29 

   باب حد السرقة ونصاا- 1
قال ابن أيب   ) (واللفظ ليحىي (وابن أيب عمر    حدثنا حيىي بن حيىي وإسحاق بن إبراهيم        ) 1684 (- 1
  :قالت. عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة) أخربنا سفيان ابن عيينة: وقال اآلخران. حدثنا: عمر

  . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقطع السارق يف ربع دينار فصاعدا
ح . أخربنـا معمـر  . دالرزاقأخربنا عب: قاال.  وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد -) 1684(

كلهم . أخربنا سليمان بن كثري وإبراهيم بن سعد      . حدثنا يزيد بن هارون   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     
  .عن الزهري، مبثله، يف هذا اإلسناد

واللفـظ للوليـد    (وحدثنا الوليد بن شـجاع      . وحدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 1684 (- 2
  أخربين يونس عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة،. بن وهبحدثنا ا: قالوا). وحرملة

  ).ال تقطع يد السارق إال يف ربع دينار فصاعدا( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
) واللفظ هلارون وأمحد  (وحدثين أبو الطاهر وهارون بن سعيد األيلي وأمحد بن عيسى           ) 1684 (- 3
أخربين خمرمة عن أبيه، عن سليمان بن يسار      ). حدثنا ابن وهب  :  اآلخران وقال. أخربنا: قال أبو الطاهر  (

  عن عمرة؛ أا مسعت عائشة حتدث؛
  ).ال تقطع اليد إال يف ربع دينار فما فوقه( أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

 عبداهللا بن اهلاد، حدثنا عبدالعزيز بن حممد عن يزيد بن. حدثين بشر بن احلكم العبدي ) 1684 (- 4
  عن أيب بكر بن حممد، عن عمرة، عن عائشة؛
  ).ال تقطع يد السارق إال يف ربع دينار فصاعدا( أا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

مجيعا عـن أيب عـامر   .  وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن املثىن وإسحاق بن منصور       -) 1684(
ر، من ولد املسور بن خمرمة، عن يزيد بن عبداهللا بن اهلاد، ذا اإلسناد،              حدثنا عبداهللا بن جعف   . العقدي
  .مثله
حدثنا محيد بن عبدالرمحن الرواسي عن هشام بـن         . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1685 (- 5

  :قالت. عروة، عن أبيه، عن عائشة
. مثن اـن، حجفـة أو تـرس    مل تقطع يد سارق يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أقل من       

  .وكالمها ذو مثن



ح وحـدثنا   . أخربنا عبدة بن سليمان ومحيد ابن عبدالرمحن      .  وحدثنا عثمان بن أيب شيبة     -) 1685(
كلهم عن  . حدثنا أبو أسامة  . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا عبدالرحيم بن سليمان   . أبو بكر بن أيب شيبة    

ويف حديث عبدالرحيم وأيب    .  عن محيد بن عبدالرمحن الرواسي     هشام، ذا اإلسناد، حنو حديث ابن منري      
  .وهو يؤمئذ ذو مثن: أسامة
  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1686 (- 6

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قطع سارقا يف جمن قيمته ثالثة دراهم
ح وحدثنا زهري بن حـرب وابـن        . ح عن الليث بن سعد     حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رم      -) 1686(

. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   ). وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال. املثىن
). يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   . ح وحدثين زهري بن حرب    . كلهم عن عبيداهللا  . حدثنا علي بن مسهر   
أخربنا . حدثنا عبدالرزاق. ح وحدثين حممد بن رافع . حدثنا محاد : قاال. بو كامل ح وحدثنا أبو الربيع وأ    

ح وحدثين عبداهللا بـن عبـدالرمحن       . سفيان عن أيوب السختياين وأيوب بن موسى وإمساعيل بن أمية         
ح . حدثنا سفيان عن أيوب وإمساعيل ابن أمية وعبيداهللا وموسى بـن عقبـة            . أخربنا أبو نعيم  . الدارمي
ح وحدثين أبـو    . أخربين إمساعيل بن أمية   . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . ا حممد بن رافع   وحدثن
أخربنا ابن وهب عن حنظلة بن أيب سفيان اجلمحي وعبيداهللا ابن عمر ومالك بن أنس وأسامة                . الطاهر

 حيـىي عـن     مبثل حديث . كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           . بن زيد الليثي  
  .مثنه ثالثة دراهم: وبعضهم قال. قيمته: غري أن بعضهم قال. مالك
حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عـن       : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 1687 (- 7

  :قال. أيب صاحل، عن أيب هريرة
ويسرق احلبل فتقطع   . هيسرق البيضة فتقطع يد   . لعن اهللا السارق  ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).يده
كلهم عن عيسى بن يـونس،      .  حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم         -) 1687(

  ).إن سرق حبال، وإن سرق بيضة(غري أنه يقول . عن األعمش، ذا اإلسناد، مثله
   باب قطع السارق الشريف وغريه، والنهي عن الشفاعة يف احلدود- 2
أخربنا الليث عن ابـن     . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . نا قتيبة بن سعيد   حدث) 1688 (- 8

  شهاب، عن عروة، عن عائشة؛



من يكلم فيها رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          : فقالوا.  أن قريشا أمههم شأن املرأة املخزومية اليت سرقت       
فقـال  . وسلم؟ فكلمه أسامة  ومن جيترئ عليه إال أسامة، حب رسول اهللا صلى اهللا عليه            : وسلم؟ فقالوا 

إمنـا  ! أيها الناس (مث قام فاختطب فقال     ) أتشفع يف حد من حدود اهللا؟     (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليـه       . أهلك الذين قبلكم، أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، تركوه         

  ).ت يدهالو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطع! وامي اهللا. احلد
  ).إمنا هلك الذين من قبلكم(ويف حديث رمح 

: قـال . أخربنا ابن وهب  : قاال). واللفظ حلرملة (وحدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي       ) 1688 (- 9
أخربين عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه           : قال. أخربين يونس بن يزيد عن ابن شهاب      

  وسلم؛
. يف غزوة الفـتح   . املرأة املخزومية اليت سرقت يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم           أن قريشا أمههم شأن     

ومن جيترئ عليه إال أسامة بن زيد، حب        : من يكلم فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقالوا         : فقالوا
. بن زيـد  فكلمه فيها أسامة    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فأتى ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

: فقال لـه أسـامة    ) أتشفع يف حد من حدود اهللا؟     (فقال  . فتلون وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
فأثىن على اهللا   . فلما كان العشي قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاختطب          ! يا رسول اهللا  . استغفر يل 
. نوا إذا سرق فيهم الشريف، تركـوه فإمنا أهلك الذين من قبلكم، أم كا   . أما بعد (مث قال   . مبا هو أهله  

لو أن فاطمة بنت حممد سـرقت       ! وإين، والذي نفسي بيده   . وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه احلد      
  .مث أمر بتلك املرأة اليت سرقت فقطعت يدها) لقطعت يدها
ين وكانت تـأتي  . وتزوجت. فحسنت توبتها بعد  : قالت عائشة : قال عروة : قال ابن شهاب  : قال يونس 

  .بعد ذلك فأرفع حاجتها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن       . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1688 (- 10
فأمر النيب صلى اهللا عليه وسـلم أن تقطـع          . كانت امرأة خمزومية تستعري املتاع وجتحده     : قالت. عائشة
مث ذكر حنو حديث . فكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها   . ة بن زيد فكلموه   فأتى أهلها أسام  . يدها

  .الليث ويونس
حدثنا معقل عن أيب الزبري، عـن  . حدثنا احلسن بن أعني . وحدثين سلمة بن شبيب   ) 1689 (- 11
  جابر؛

ج النيب صـلى    فعاذت بأم سلمة زو   .  أن امرأة من بين خمزوم سرقت، فأتى ا النيب صلى اهللا عليه وسلم            
  .فقطعت) لو كانت فاطمة لقطعت يدها! واهللا(فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . اهللا عليه وسلم



   باب حد الزىن- 3
أخربنا هشيم عن منصور، عن احلسن، عن حطـان         . وحدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1690 (- 12

  :قال. بن عبداهللا الرقاشي، عن عبادة بن الصامت
البكر بالبكر جلد   . قد جعل اهللا هلن سبيال    . خذوا عين . خذوا عين ( صلى اهللا عليه وسلم       قال رسول اهللا  

  ).مائة ونفي سنة والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم
  .أخربنا منصور، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا هشيم.  وحدثنا عمرو الناقد-) 1690(

حـدثنا  : قال ابن املـثىن   . عبداألعلىمجيعا عن   . حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1690 (- 13
. حدثنا سعيد عن قتادة، عن احلسن، عن حطان بن عبداهللا الرقاشي، عن عبادة بن الصامت              . عبداألعلى

  :قال
فأنزل عليـه ذات    : قال.  كان نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه              

الثيب بالثيـب والبكـر     . فقد جعل اهللا هلن سبيال    . ا عين خذو(فلما سري عنه قال     . فلقي كذلك . يوم
  ).والبكر جلد مائة مث نفي سنة. مث رجم باحلجارة. الثيب جلد مائة. بالبكر
ح . حدثنا شـعبة  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1690 (- 14

غـري أن يف    . كالمها عن قتادة، ذا اإلسناد    . حدثين أيب . حدثنا معاذ بن هشام   . وحدثنا حممد بن بشار   
  .سنة وال  مائة: ال يذكران) والثيب جيلد ويرجم. البكر جيلد وينفي(حديثهما 

   باب رجم الثيب يف الزىن- 4
. حدثنا ابن وهب يونس عن ابن شهاب      : قاال. حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 1691 (- 15
  : بن عتبة؛ أنه مسع عبداهللا بن عباس يقولأخربين عبيداهللا بن عبداهللا: قال

إن اهللا قد بعث حممـدا      :  قال عمر بن اخلطاب، وهو جالس على منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             
قرأناهـا ووعيناهـا    . فكان مما أنزل عليه آية الـرجم      . وأنزل عليه الكتاب  . صلى اهللا عليه وسلم باحلق    

فأخشى، إن طال بالناس زمان، أن يقول       . ليه وسلم ورمجنا بعده   فرجم رسول اهللا صلى اهللا ع     . وعقلناها
وإن الرجم يف كتاب اهللا حق على من        . فيضلوا بترك فريضة أنزهلا اهللا    . ما جند الرجم يف كتاب اهللا     : قائل

  .زىن إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان احلبل أو االعتراف
حدثنا سفيان عـن    : قالوا. ن أيب شيبة وزهري بن حرب وابن أيب عمر         وحدثناه أبو بكر ب    -) 1691(

  .الزهري، ذا اإلسناد



   باب من اعترف على نفسه بالزىن- 5
حدثين : قال. حدثين أيب عن جدي. وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث بن سعد     ) 1691 (- 16

املسيب، عن أيب هريـرة؛ أنـه   عقيل عن ابن شهاب، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن بن عوف وسعيد بن  
  :قال

إين ! يا رسول اهللا: فقال. فناداه.  أتى رجل من املسلمني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف املسجد  
حىت ثىن ذلك   . فأعرض عنه . إين زنيت ! يا رسول اهللا  : فقال له . فتنحى تلقاء وجهه  . فأعرض عنه . زنيت

أبك (فقال . ع شهادات، دعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        فلما شهد على نفسه أرب    . عليه أربع مرات  
اذهبـوا بـه    (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . نعم: قال) فهل أحصنت؟ (قال  . ال: قال) جنون؟
  ).فارمجوه

فرمجناه باملصلى فلما أذلقته    . فكنت فيمن رمجه  : فأخربين من مسع جابر بن عبداهللا يقول      : قال ابن شهاب  
  .فأدركناه باحلرة فرمجناه. هرباحلجارة 

 ورواه الليث أيضا عن عبدالرمحن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، ـذا اإلسـناد،                -) 1691(
  .مثله
أخربنا شـعيب عـن     . حدثنا أبو اليمان  . وحجدثنيه عبداهللا بن عبدالرمحن الدرامي    ) 1691 (- م   2

كما . أخربين من مسع جابر بن عبداهللا     : بن شهاب قال ا : الزهري، ذا اإلسناد أيضا، ويف حديثهما مجيعا      
  .ذكر عقيل

ح . أخـربين يـونس  . أخربنا ابن وهب: قاال. وحدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي  ) 1691 (- م   3
كلهم عن الزهري، عـن أيب      . أخربنا معمر وابن جريج   . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   

 النيب صلى اهللا عليه وسلم، حنو رواية عقيل عن الزهري، عن سـعيد              سلمة، عن جابر ابن عبداهللا، عن     
  .وأيب سلمة، عن أيب هريرة

حدثنا أبو عوانة عن مسـاك بـن        . وحدثين أبو كامل فضيل بن حسني اجلحدري      ) 1692 (- 17
  :قال. حرب، عن جابر بن مسرة

. ليس عليه رداء  . ري أعضل رجل قص .  رأيت ماعز بن مالك حني جيء به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم            
إنه ! واهللا. ال: قال) فلعلك؟(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فشهد على نفسه أربع مرات أنه زىن      

أال كلما نفرنا غازين يف سبيل اهللا، خلف أحدهم له نبيب           (مث خطب فقال    . فرمجه: قال. قد زىن األخر  
  ).ن ميكين من أحدهم ألنكلنه عنهإ! أما واهللا. كنبيب التيس، مينح أحدهم الكثبة



. حدثنا حممد بن جعفر   : قاال) واللفظ البن املثىن  (وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1692 (- 18
  :مسعت جابر بن مسرة يقول: قال. حدثنا شعبة عن مساك بن حرب

فـرده  .  أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجل قصري، أشعث، ذي عضالت، عليه إزار، وقـد زىن           
كلما نفرنا غازين يف سبيل اهللا، ختلـف        (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . مث أمر به فرجم   . مرتني

أو ) (إن اهللا ال ميكين من أحد منهم إال جعلتـه نكـاال           . مينح إحداهن الكثبة  . أحدكم ينب نبيب التيس   
  ).نكلته
  .إنه رده أربع مرات: فحدثته سعيد بن جبري فقال: قال
أخربنا أبـو   . ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم    . حدثنا شبابة .  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1692(

حنـو  . كالمها عن شعبة، عن مساك، عن جابر بن مسرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم               . عامر العقدي 
  .الثافرده مرتني أو ث: ويف حديث أيب عامر. فرده مرتني: ووافقه شبابة على قوله. حديث ابن جعفر

حدثنا أبو عوانة   : قاال). واللفظ لقتيبة (حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل اجلحدري        ) 1693 (- 19
  عن مساك، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس؛

أنك (وما بلغك عين؟ قال     : قال) أحق ما بلغين عنك؟   ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ملاعز بن مالك           
  .مث أمر به فرجم. فشهد أربع شهادات: قال. عمن: قال) وقعت جبارية آل فالن

  حدثنا داود عن أيب نضرة، عن أيب سعيد؛. حدثين عبداألعلى. حدثين حممد بن املثىن) 1694 (- 20
إين أصـبت   : فقـال .  أن رجال من أسلم يقال له ماعز بن مالك، أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               

. ما نعلم به بأسا   : مث سأل قومه؟ فقالوا   : قال.  عليه وسلم مرارا   فرده النيب صلى اهللا   . فأقمه علي . فاحشة
فرجع إىل النيب صـلى اهللا عليـه        : قال. إال أنه أصاب شيئا، يرى أنه ال خيرجه منه إال أن يقام فيه احلد             

اه فرمين: قال. فما أوثقناه وال  حفرنا له     : قال. فانطلقنا به إىل بقيع الغرقد    : قال. فأمرنا أن نرمجه  . وسلم
فرميناه جبالميد . فانتصب لنا. حىت أتى عرض احلرة   . فاشتد واشتددنا خلفه  : قال. بالعظم واملدر واخلزف  

مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطيبا من العشي فقال            : قال. حىت سكت ). يعين احلجارة (احلرة  
يب التيس، على أن ال أوتى برجل       له نبيب كنب  . أو كلما انطلقنا غزاة يف سبيل اهللا ختلف رجل يف عيالنا          (

  .فاستغفر له وال  سبه: قال). فعل ذلك إال نكلت به
حدثنا داود، ذا اإلسناد،    . حدثنا يزيد بن زريع   . حدثنا ز . حدثين حممد بن حامت   ) 1694 (- 21

  :وقال يف احلديث. مثل معناه
أما بعد فما بـال أقـوام، إذا        (مث قال   .  فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم من العشي فحمد اهللا وأثىن عليه           

  ).يف عيالنا(ومل يقل ). له نبيب كنبيب التيس. غزونا، يتخلف أحدهم عنا



ح وحدثنا أبو بكر بن أيب      . حدثنا حيىي بن زكرياء بن أيب زائدة      .  وحدثنا سريج بن يونس    -) 1694(
غري أن .  سناد، بعض هذا احلديثكالمها عن داود، ذا اإل. حدثنا سفيان. حدثنا معاوية بن هشام. شيبة

  .فاعترف بالزىن ثالث مرات: يف حديث سفيان
) وهو ابن احلارث احملـاريب    (حدثنا حيىي بن يعلى     . وحدثنا حممد بن العالء اهلمذاين    ) 1695 (- 22

  :قال. ، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه)وهو ابن جامع احملاريب(عن غيالن 
ارجـع  ! وحيك(فقال  . طهرين! يا رسول اهللا  : فقال.  مالك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم        جاء ماعز بن  

فقال رسول اهللا صلى    . طهرين! يا رسول اهللا  : مث جاء فقال  . فرجع غري بعيد  : قال) فاستغفر اهللا وتب إليه   
! يا رسول اهللا  : لمث جاء فقا  . فرجع غري بعيد  : قال) ارجع فاستغفر اهللا وتب إليه    ! وحيك(اهللا عليه وسلم    

حىت إذا كانت الرابعة قال له رسول اهللا صـلى اهللا           . فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك       . طهرين
فأخرب أنه ) أبه جنون؟(فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . من الزىن : فقال) فيم أطهرك؟ (عليه وسلم   
فقال رسـول اهللا    : قال.  جيد منه ريح مخر    فقام رجل فاستنكهه فلم   ) أشرب مخرا؟ (فقال  . ليس مبجنون 

لقـد  : قائل يقـول  : فكان الناس فيه فرقتني   . فأمر به فرجم  . نعم: فقال) أزنيت؟(صلى اهللا عليه وسلم     
أنه جاء إىل النيب صـلى اهللا       : ما توبة أفضل من توبة ماعز     : وقائل يقول . لقد أحاطت به خطيئته   . هلك

مث جاء رسول   . فلبثوا بذلك يومني أو ثالثة    : قال. قتلين باحلجارة مث قال ا  . عليه وسلم فوضع يده يف يده     
غفر : فقالوا: قال). استغفروا ملاعز بن مالك   (فقال  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم جلوس فسلم مث جلس         

لقد تاب توبة لو قـسمت بـني أمـة          (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال. اهللا ملاعز بن مالك   
  ).لوسعتهم

ارجعي فاستغفري  ! وحيك(فقال  . طهرين! يا رسول اهللا  : فقالت. مث جاءته امرأة من غامد من األزد      : لقا
إا : قالت) وما ذاك؟ : (قال. أراك تريد أن ترددين كما رددت ماعز بن مالك        : فقالت). اهللا وتويب إليه  
فكفلها رجل من   : قال). حىت تضعي ما يف بطنك    (فقال هلا   . نعم: قالت) آنت؟(فقال  . حبلى من الزىن  

إذا ال  (فقـال   . قد وضعت الغامدية  : فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال      : قال. األنصار حىت وضعت  
! يا نيب اهللا. إىل رضاعه: فقام رجل من األنصار فقال). نرمجها وندع هلا ولدها صغريا ليس له من يرضعه   

  .فرمجها: قال
ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن      . حدثنا عبداهللا بن منري   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1695 (- 23
  حدثنا عبداهللا بن بريدة عن أبيه؛. حدثنا بشري بن املهاجر. حدثنا أيب). وتقاربا يف لفظ احلديث(منري 

إين قد ظلمـت    ! يا رسول اهللا  :  أن ماعز بن مالك األسلمي أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال            
. إين قد زنيـت   ! يا رسول اهللا  : فلما كان من الغد أتاه فقال     . فرده. ريد أن تطهرين  نفسي وزنيت وإين أ   



أتعلمون بعقله بأسا تنكـرون منـه       (فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل قومه فقال           . فرده الثانية 
م أيضا فسأل عنه فأرسل إليه. فأتاه الثالثة. فيما نرى. من صاحلينا. ما نعلمه إال ويف العقل: فقالوا) شيئا؟
  .فلما كان الرابعة حفر له حفرة مث أمر به فرجم. أنه ال بأس به وال  بعقله: فأخربوه
يا : فلما كان الغد قالت   . وإنه ردها . إين قد زنيت فطهرين   ! يا رسول اهللا  : فجاءت الغامدية فقالت  : قال

إما ال، فاذهيب حـىت     (قال  . بلىإين حل ! فواهللا. مل تردين؟ لعلك أن تردين كما رددت ماعزا       ! رسول اهللا 
فلما ). اذهيب فأرضعيه حىت تفطميه   (قال  . هذا قد ولدته  : قالت. فلما ولدت أتته بالصيب يف خرقة     ) تلدي

فدفع الصيب  . قد فطمته، وقد أكل الطعام    ! هذا، يا نيب اهللا   : فقالت. فطمته أتته بالصيب يف يده كسرة خبز      
فيقبل خالد بـن الوليـد      . وأمر الناس فرمجوها  .  هلا إىل صدرها   مث أمر ا فحفر   . إىل رجل من املسلمني   

فسمع نيب اهللا صلى اهللا عليه وسـلم سـبع          . فسبها. فتنضح الدم على وجه خالد    . فرمى رأسها . حبجر
  ).لقد تابت توبة، لو تاا صاحب مكس لغفر له! فوالذي نفسي بيده! يا خالد! مهال(فقال . إياها

  .دفنتمث أمر ا فصلى عليها و
) يعين ابـن هـشام    (حدثنا معاذ   . حدثين أبو غسان مالك بن عبدالواحد املسمعي      ) 1696 (- 24

  حدثين أبو قالبة؛ أن أبا املهلب حدثه عن عمران بن حصني؛. حدثين أيب عن حيىي بن أيب كثري
أصبت !  اهللا يا نيب : فقالت.  أن امرأة من جهينة أتت نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهي حبلى من الزىن              

) فإذا وضعت فائتين ـا    . أحسن إليها (فقال  . فدعا نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليها       . حدا فأقمه علي  
. مث صـلى عليهـا  . مث أمر ا فرمجت. فشكت عليها ثياا. فأمر ا نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم    . ففعل

قد تابت توبة لو قسمت بني سبعني من أهل         ل(فقال  . وقد زنت ! تصلي عليها؟ يا نيب اهللا    : فقال له عمر  
  ).وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها هللا تعاىل؟. املدينة لوسعتهم

حدثنا حيىي بن . حدثنا أبان العطار. حدثنا عفان عن مسلم.  وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة -) 1696(
  .أيب كثري، ذا اإلسناد، مثله

أخربنـا  . ح وحدثناه حممد بن رمح    . حدثنا ليث . ن سعيد حدثنا قتيبة ب  ) 1697/1698 (- 25
الليث عن ابن شهاب، عن عبيداهللا بن عبداهللا ابن عتبة بن مسعود، عن أيب هريرة، وزيـد بـن خالـد       

  :اجلهين؛ أما قاال
أنشدك اهللا إال قضيت    ! يا رسول اهللا  : فقال.  إن رجال من األعراب أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

فقال رسول  . وائذن يل . فاقض بيننا بكتاب اهللا   . نعم: فقال اخلصم اآلخر، وهو أفقه منه     . تاب اهللا يل بك 
وإين أخربت أن على ابين     . إن ابين كان عسيفا على هذا فزىن بامرأته       : قال) قل(اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

لى ابين جلد مائة وتغريـب      فسألت أهل العلم فأخربوين؛ أمنا ع     . فافتديت منه مبائة شاة ووليدة    . الرجم



ألقـضني  ! والذي نفسي بيـده   (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وأن على امرأة هذا الرجم    . عام
إىل امـرأة   ! واغد، يا أنيس  . وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام     . الوليدة والغنم رد  . بينكما بكتاب اهللا  

  ).فإن اعترفت فارمجها. هذا
  .فأمر ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرمجت. فتفاعتر. فغدا عليها: قال
ح . أخـربين يـونس   . أخربنا ابن وهـب   : قاال.  وحدثين أبو الطاهر وحرملة    -) 1697/1698(

ح وحدثنا عبـد بـن      . حدثنا أيب عن صاحل   . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد     . وحدثين عمرو الناقد  
  .ري، ذا اإلسناد، حنوهكلهم عن الزه. أخربنا عبدالرزاق عن معمر. محيد



  . باب رجم اليهود، أهل الذمة، يف الزىن- 6
أخربنا عبيداهللا عـن    . حدثنا شعيب بن إسحاق   . حدثين احلكم بن موسى أبو صاحل     ) 1699 (- 26

  نافع؛ أن عبداهللا بن عمر أخربه؛
 صـلى اهللا عليـه      فانطلق رسول اهللا  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى بيهودي ويهودية قد زنيا           

. نسود وجومهمـا وحنملـهما    : قالوا) ما جتدون يف التوراة على من زىن؟      (فقال  . وسلم حىت جاء يهود   
حـىت  . فجاءوا ا فقرأوها) إن كنتم صادقني  . فأتوا بالتوراة (قال  . ويطاف ما . وخنالف بني وجوههما  

فقال . وقرأ ما بني يديها وما وراءها     . إذا مروا بآية الرجم، وضع الفىت، الذي يقرأ، يده على آية الرجم           
فإذا حتتها آيـة    . فرفعها. مره فلريفع يده  : له عبداهللا بن سالم، وهو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

  .فرمجا. فأمر ما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. الرجم
  .هفلقد رأيته يقيها من احلجارة بنفس. كنت فيمن رمجهما: قال عبداهللا بن عمر

ح وحدثين أبو   . عن أيوب ) يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   . وحدثنا زهري بن حرب   ) 1699 (- 27
منهم مالك بن أنس؛ أن نافعا أخـربهم        . أخربين رجال من أهل العلم    . أخربنا عبداهللا بن وهب   . الطاهر

فأتت اليهود . زنيارجال وامرأة . عن ابن عمر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجم يف الزىن يهوديني  
  .وساقوا احلديث بنحوه. إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما

حدثنا موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛ أن          . حدثنا زهري .  وحدثنا أمحد بن يونس    -) 1699(
وساق احلـديث بنحـو     . اليهود جاءوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا             

  . عبيداهللا عن نافعحديث
أخربنا : قال حيىي . كالمها عن أيب معاوية   . حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة        ) 1700 (- 28

  :قال. أبو معاوية عن األعمش، عن عبداهللا بن مرة، عن الرباء بن عازب
هكـذا  (فقـا   فدعاهم صلى اهللا عليه وسلم      .  مر على النيب صلى اهللا عليه وسلم بيهودي حممما جملودا         

أنشدك باهللا الـذي أنـزل      (فقال  . فدعا رجال من علمائهم   . نعم: قالوا) جتدون حد الزاين يف كتابكم؟    
. ولوال أنك نشدتين ذا مل أخـربك      . ال: قال) التوراة على موسى أهكذا جتدون حد الزاين يف كتابكم؟        

 وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليـه       .فكنا، إذا أخذنا الشريف تركناه    . ولكنه كثر يف أشرافنا   . جنده الرجم 
فجعلنا التحميم واجللـد مكـان      . تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع       : قلنا. احلد
. فأمر به فرجم  ). إين أول من أحيا أمرك إذا أماتوه      ! اللهم(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . الرجم

إن أوتيـتم هـذا     : إىل قوله . نك الذين يسارعون يف الكفر    يا أيها الرسول ال حيز    {: فأنزل اهللا عز وجل   



فإن أمركم بـالتحميم واجللـد      . ائتوا حممدا صلى اهللا عليه وسلم     : يقول] 41/املائدة   /5[} فخذوه
ومن مل حيكم مبا أنـزل اهللا فأولئـك هـم           {: فأنزل اهللا تعاىل  . وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا   . فخذوه
]. 45/املائدة   /5[} ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون        {]. 44/املائدة   /5[} الكافرون

  .يف الكفار كلها]. 47/املائدة  /5[} ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون{
حدثنا األعمش، ـذا اإلسـناد،      . حدثنا وكيع : قاال.  حدثنا ابن منري وأبو سعيد األشج      -) 1700(

  .ما بعده من نزول اآلية: ومل يذكر.  النيب صلى اهللا عليه وسلم فرجمفأمر به: إىل قوله. حنوه
أخربين أبو  : قال ابن جريج  . حدثنا حجاج بن حممد   . وحدثين هارون بن عبداهللا   ) 1701 (- م   28

رجم النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال من أسلم، ورجـال مـن             : الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول      
  .اليهود، وامرأته

. حدثنا ابن جريج، ذا اإلسناد، مثله     . أخربنا روح بن عبادة   .  حدثنا إسحاق بن إبراهيم    -) 1701(
  .وامرأة: غري أنه قال

: قـال . حدثنا سليمان الـشيباين   . حدثنا عبدالواحد . وحدثنا أبو كامل اجلحدري   ) 1702 (- 29
حدثنا علي بن مسهر عن أيب      ). لهواللفظ  (ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة        . سألت عبداهللا بن أيب أوىف    

  :سألت عبداهللا بن أيب أوىف: قال. إسحاق الشيباين
بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلـها؟        : قال قلت . نعم:  هل رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال        

  .ال أدري: قال
عن أبيـه،   أخربنا الليث عن سعيد بن أيب سعيد،        . وحدثين عيسى بن محاد املصري    ) 1703 (- 30

  :عن أيب هريرة؛ أنه مسعه يقول
وال  . إذا زنت أمة أحدكم فتبني زناها، فليجلدها احلـد        ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

ولو . مث إن زنت الثالثة، فتبني زناها، فليبعها. مث إن زنت، فليجلدها احلد، وال  يثرب عليها. يثرب عليها 
  ).حببل من شعر

ح وحـدثنا   . مجيعا عن ابن عيينة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم        ) 1703 (- 31
ح . كالمها عن أيوب بن موسى    . أخربنا هشام بن حسان   . أخربنا حممد بن بكر الربساين    . عبد بن محيد  

ح وحدثين هارون بـن     . حدثنا أبو أسامة وابن منري عن عبيداهللا بن عمر        . وحدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة     
ح وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق        . حدثين أسامة بن زيد   . حدثنا ابن وهب  . سعيد األيلي 

كل هؤالء عن سعيد املقربي، عن أيب هريـرة،         . بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان، عن حممد بن إسحاق         



 أيب هريـرة،    عن سعيد، عن أبيه، عن    : إال أن ابن إسحاق قال يف حديثه      . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  ).مث ليبعها يف الرابعة(عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف جلد األمة إذا زنت ثالثا 

) واللفظ له (ح وحدثنا حيىي بن حيىي      . حدثنا مالك . حدثنا عبداهللا بن مسلمة القعنيب    ) 1703 (- 32
  قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبيداهللا بن عبداهللا، عن أيب هريرة؛: قال
مث إن  . إن زنت فاجلدوها  (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن األمة إذا زنت ومل حتصن؟ قال                إن  

  ).مث بيعوها ولو بضفري. مث إن زنت فاجلدوها. زنت فاجلدوها
  .ال أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة: قال ابن شهاب

  .والضفري احلبل: قال ابن شهاب: وقال القعنيب، يف روايته
حدثين ابن شهاب   : مسعت مالكا يقول  : قال. أخربنا ابن وهب  . وحدثنا أبو الطاهر  ) 1704 (- 33

عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة، عن أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                
  .والضفري احلبل: ومل يذكر قول ابن شهاب. مبثل حديثهما. سئل عن األمة

ح وحدثنا . حدثين أيب عن صاحل. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. و الناقد حدثين عمر  -) 1704(
كالمها عن الزهري، عن عبيداهللا، عن أيب هريرة وزيـد          . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . عبد بن محيد  

والشك يف حـديثهما مجيعـا، يف       . مبثل حديث مالك  . ابن خالد اجلهين، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        
  . يف الثالثة أو الرابعةبيعها
   باب تأخري احلد عن النفساء- 7
حـدثنا زائـدة عـن      . حدثنا سليمان أبو داود   . حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي     ) 1705 (- 34

  :خطب علي فقال: قال. السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أيب عبدالرمحن
فإن أمة لرسول اهللا صلى اهللا      .  حيص من أحصن منهم ومن مل    . أقيموا على أرقائكم احلد   !  يا أيها الناس  

. فخشيت، إن أنا جلدا، أن أقتلها     . فإذا هي حديث عهد بنفاس    . فأمرين أن أجلدها  . عليه وسلم زنت  
  ).أحسنت(فقال . فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم

ا حدثنا إسرائيل عن الـسدي، ـذ      . أخربنا حيىي بن آدم   .  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم    -) 1705(
  ).اتركها حىت متاثل: (وزاد يف احلديث. من أحصن منهم ومن مل حيصن: ومل يذكر. اإلسناد
   باب حد اخلمر- 8
. حدثنا شـعبة  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 1706 (- 35
  مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك؛: قال



  .فجلدته جبريدتني، حنو أربعني. برجل قد شرب اخلمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت 
  .فأمر به عمر. أخف احلدود مثانني: فقال عبدالرمحن. فلما كان عمر استشار الناس. وفعله أبو بكر: قال
حـدثنا  . حدثنا شعبة ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   .  وحدثنا حيىي بن حبيب احلارثي     -) 1706(

  .فذكر حنوه.  أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجل:مسعت أنسا يقول: قال. قتادة
حدثين أيب عن قتادة، عن أنـس بـن   . حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا حممد بن املثىن   ) 1706 (- 36
  مالك؛

فلما كان عمر، . مث جلد أبو بكر أربعني.  أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلد يف اخلمر باجلريد والنعال           
أرى أن جتعلها   : ما ترون يف جلد اخلمر؟ فقال عبدالرمحن بن عوف        : ريف والقرى، قال  ودنا الناس من ال   
  .فجلد عمر مثانني: قال. كأخف احلدود

  .حدثنا هشام، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا حيىي بن سعيد.  حدثنا حممد بن املثىن-) 1706(
 قتادة، عـن أنـس؛ أن       حدثنا وكيع عن هشام، عن    . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1706 (- 37

ومل . مث ذكر حنـو حـديثهما     . النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يضرب يف اخلمر بالنعال واجلريد أربعني           
  .الريف والقرى: يذكر
حدثنا إمساعيل : قالوا. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وعلي بن حجر) 1707 (- 38
واللفظ (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي       . هللا الداناج عن ابن أيب عروبة، عن عبدا     ) وهو ابن علية  (
. حدثنا عبداهللا بن فريوز موىل ابن عامر الداناج       . حدثنا عبدالعزيز بن املختار   . أخربنا حيىي بن محاد   ). له

  :قال. حدثنا حضني بن املنذر، أبو ساسان
: أزيدكم؟ فشهد عليه رجالن   : مث قال .  شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد، قد صلى الصبح ركعتني         

: فقال. إنه مل يتقيأ حىت شرا    : فقال عثمان . وشهد آخر؛ أن رآه يتقيأ    . أحدمها محران؛ أنه شرب اخلمر    
فكأنه (ول حارها من توىل قارها      : فقال احلسن . فاجلده! قم، يا حسن  : فقال علي . قم فاجلده ! يا علي 

. أمسك: فقال. حىت بلغ أربعني  . وعلي يعد . فجلده. هقم فاجلد ! يا عبداهللا بن جعفر   : فقال). وجد عليه 
وهـذا  . وكل سنة . وعمر مثانني . وجلد أبو بكر أربعني   . جلد النيب صلى اهللا عليه وسلم أربعني      : مث قال 

  .أحب إيل
  .وقد مسعت حديث الداناج منه فلم أحفظه: قال إمساعيل: زاد علي بن حجر يف روايته

حدثنا سفيان الثوري عن أيب     . حدثنا يزيد بن زريع   . ل الضرير حدثين حممد بن منها   ) 1707 (- 39
  :قال. حصني، عن عمري بن سعيد، عن علي



. ألنه إن مات وديته   .  ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه، فأجد منه يف نفسي، إال صاحب اخلمر              
  .ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يسنه



   باب قدر أسواط التعزير- 9
: قال. أخربين عمرو عن بكري بن األشج     . حدثنا ابن وهب  . حدثنا أمحد بن عيسى   ) 1708 (- 40

حدثين : فقال. فأقبل علينا سليمان  . بينا حنن عند سليمان بن يسار، إذ جاءه عبدالرمحن بن جابر، حدثه           
  عبدالرمحن ابن جابر، عن أبيه، عن أيب بردة األنصاري؛

إال يف حد من حـدود  . ال جيلد أحد فوق عشرة أسواط(لم يقول  أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وس 
  ).اهللا
   باب احلدود كفارات ألهلها- 10
حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وإسـحاق بـن                ) 1709 (- 41

الزهري، عن أيب   حدثنا سفيان بن عيينة عن      : قال) واللفظ لعمرو (كلهم عن ابن عيينة     . إبراهيم وابن منري  
  :قال. إدريس، عن عبادة بن الصامت

تبايعوين على أن ال تشركوا باهللا شـيئا، وال          (فقال  .  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جملس         
ومـن  . فمن وىف منكم فأجره علـى اهللا . تزنوا، وال  تسرقوا، وال  تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق         

ومن أصاب شيئا من ذلك فستره اهللا عليه، فـأمره إىل           . عوقب به، فهو كفارة له    أصاب شيئا من ذلك ف    
  ).إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. اهللا
. أخربنا معمر عن الزهري، ذا اإلسـناد      . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 1709 (- 42

  ].12/املمتحنة  /60[آلية أن ال يشركن باهللا شيئا ا: فتال علينا آية النساء: وزاد يف احلديث
أخربنا خالد عـن أيب قالبـة، عـن أيب          . أخربنا هشيم . وحدثين إمساعيل بن سامل   ) 1709 (- 43

  :قال. األشعث الصنعاين، عن عبادة بن الصامت
أن ال نشرك باهللا شيئا، وال  نسرق،        :  أخذ علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما أخذ على النساء           

ومن أتى منكم   . فمن وىف منكم فأجره على اهللا     . (  نقتل أوالدنا، وال  يعضه بعضا بعضا        وال  نزين، وال   
  ).إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. ومن ستره اهللا عليه فأمره إىل اهللا. حدا فأقيم عليه فهو كفارته

زيد أخربنا الليث عن ي. ح وحدثنا حممد بن رمح. حدثنا ليث. حدثنا قتيبة بن سعيد) 1709 (- 44
  :بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن الصناجبي، عن عبادة بن الصامت؛ أنه قال

بايعناه علـى أن ال نـشرك بـاهللا         : وقال.  إين ملن النقباء الذين بايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
نـة، إن   فاجل. شيئا،وال نزين،وال نسرق، وال نقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق،وال ننتهب، وال  نعصي              

  .فإن غشينا من ذلك شيئا، كان قضاء ذلك إىل اهللا. فعلنا ذلك



  .كان قضاؤه إىل اهللا: وقال ابن رمح
   باب جرح العجماء واملعدن والبئر جبار- 11
. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد    . أخربنا الليث : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح      ) 1710 (- 45

  عيد بن املسيب وأيب سلمة، عن أيب هريرة،حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن س
ويف . واملعدن جبـار  . والبئر جبار . العجماء جرحها جبار  ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          

  ).الركاز اخلمس
 وحدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وعبداألعلى بن محاد كلهم                 -) 1710(

كالمها عـن   . حدثنا مالك ). يعين ابن عيسى  (حدثنا إسحاق   .  حممد بن رافع   ح وحدثنا . عن ابن عيينة  
  .مثل حديثه. بإسناد الليث. الزهري

أخربين يونس عن ابن شهاب،     . أخربنا ابن وهب  : قاال. وحدثين أبو الطاهر وحرملة   ) 1710 (- م   2
  .مبثله.  عليه وسلمعن ابن املسيب وعبيداهللا بن عبداهللا، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا

أخربنا الليث عن أيوب بن موسى، عن األسود بن . حدثنا حممد بن رمح بن املهاجر ) 1710 (- 46
  العالء، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة،
والعجمـاء  . واملعدن جرحه جبـار   . البئر جرحها جبار  ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          

  ). الركاز اخلمسويف. جرحها جبار
ح وحدثنا عبيداهللا   ).يعين ابن مسلم  (حدثنا الربيع   .  وحدثنا عبدالرمحن بن سالم اجلمحي     -) 1710(

كالمها عن حممد بـن  .حدثنا شعبة: قاال.حدثنا حممد بن جعفر   .ح وحدثنا ابن بشار   .حدثنا أيب . بن معاذ 
  .مبثله.زياد،عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



   كتاب األقضية- 30 

   باب اليمني على املدعى عليه- 1
أخربنا ابن وهب عن ابن جريج، عن ابن        . حدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح       ) 1711 (- 1

  أيب مليكة، عن ابن عباس؛
ولكـن  . لو يعطى الناس بدعواهم، الدعى ناس دماء رجال وأمواهلم( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ).املدعى عليهاليمني على 
حدثنا حممد بن بشر عن نافع بن عمر، عـن ابـن أيب             . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1711 (- 2

  مليكة، عن ابن عباس؛
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى باليمني على املدعى عليه

   باب القضاء باليمني والشاهد- 2
وهو ابـن   (حدثنا زيد   : قاال. ن عبداهللا بن منري   وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد ب       ) 1712 (- 3

  أخربين قيس ابن سعد عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛. حدثين سيف بن سليمان). خباب
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى بيمني وشاهد

   باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة- 3
و معاوية عن هشام بن عرو، عن أبيـه، عـن           أخربنا أب . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1713 (- 4

  :قالت. زينب بنت أيب سلمة، عن أم سلمة
ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجتـه مـن         . إنكم ختتصمون إيل  ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

فإمنا أقطع له به    . فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فال يأخذه        . فأقضي له على حنو مما أمسع منه      . بعض
  ).ة من النارقطع
. حدثنا ابـن منـري    . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا وكيع .  وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1713(

  .كالمها عن هشام، ذا اإلسناد، مثله
. أخربين يونس عن ابـن شـهاب      . أخربنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1713 (- 5

  ة، عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛أخربين عروة بن الزبري عن زينب بنت أيب سلم
. إمنا أنا بـشر   (فقال  . فخرج إليهم .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسع جلبة خصم بباب حجرته           

فمن قضيت  . وإنه يأتيين اخلصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له              
  ). فليحملها أو يذرهاله حبق مسلم، فإمنا هي قطعة من النار،



ح . حدثنا أيب عن صـاحل    . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد     . وحدثنا عمرو الناقد  ) 1713 (- 6
كالمها عن الزهري، ذا اإلسناد، حنو حـديث        . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   

  .يونس
  . خصم بباب أم سلمةمسع النيب صلى اهللا عليه وسلم جلبة: قالت: ويف حديث معمر

   باب قضية هند- 4
حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة، عن أبيـه،    . حدثين علي بن حجر السعدي    ) 1714 (- 7

  :قالت. عن عائشة
! يا رسـول اهللا  : فقالت.  دخلت هند بنت عتبة، امرأة أيب سفيان، على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

إال ما أخذت من مالـه بغـري        .  من النفقة ما يكفيين ويكفي بين      ال يعطيين . إن أبا سفيان رجل شحيح    
خذي من ماله باملعروف، ما     (فهل علي يف ذلك من جناح؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              . علمه

  ).يكفيك ويكفي بنيك
ح . كالمها عن عبداهللا بن منـري ووكيـع       .  وحدثناه حممد بن عبداهللا بن منري وأبو كريب        -) 1714(

. حدثنا ابـن أيب فـديك     . ح وحدثنا حممد بن رافع    . أخربنا عبدالعزيز ابن حممد   . ثنا حيىي بن حيىي   وحد
  .كلهم عن هشام، ذا اإلسناد). يعين ابن عثمان(أخربنا الضحاك 

أخربنا معمر عن الزهري، عن عروة، عـن        . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1714 (- 8
  :قالت. عائشة

ما كان على ظهر األرض أهل      ! واهللا! يا رسول اهللا  : فقالت. ىل النيب صلى اهللا عليه وسلم      جاءت هند إ  
وما على ظهر األرض أهل خباء أحـب إيل مـن أن            . خباء أحب إيل من أن يذهلم اهللا من أهل خبائك         

يا : مث قالت !). والذي نفسي بيده  . وأيضا(فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . يعزهم اهللا من أهل خبائك    
فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغري إذنه؟ فقال النيب             . إن أبا سفيان رجل ممسك    ! رسول اهللا 

  ).ال حرج عليك أن تنفقي عليهم باملعروف(صلى اهللا عليه وسلم 
. حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه     . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   . حدثنا زهري بن حرب   ) 1714 (- 9

  :لزبري؛ أن عائشة قالتأخربين عروة بن ا
ما كان على ظهر األرض خباء أحب إيل        ! واهللا! يا رسول اهللا  :  جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت      

وما أصبح اليوم على ظهر األرض خباء أحب إيل من أن يعزوا من أهـل               . من أن يذلوا من أهل خبائك     



إن ! يا رسول اهللا  : مث قالت !). سي بيده والذي نف . وأيضا(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . خبائك
  ).إال باملعروف. ال(فهل علي حرج من أن أطعم، من الذي له، عيالنا؟ فقال هلا . أبا سفيان رجل مسيك

والنهي عن منع وهات، وهو االمتناع .  باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة- 5

  من أداء حق لزمه أو طلب ما ال يستحقه
  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. ثين زهري بن حربحد) 1715 (- 10

فريضى لكم أن تعبدوه وال      . إن اهللا يرضى لكم ويكره لكم ثالثا      ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
. وكثـرة الـسؤال   . ويكره لكم قيل وقال   . وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعا وال  تفرقوا       . تشركوا به شيئا  

  ). املالوإضاعة
غري أنـه   . أخربنا أبو عوانة عن سهيل، ذا اإلسناد، مثله       . وحدثنا شيبان بن فروخ   ) 1715 (- 11
  .وال  تفرقوا: ومل يذكر. ويسخط لكم ثالثا: قال
أخربنا جرير عن منصور، عن الشعيب، عن وارد        . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 593 (- 12

  ة بن شعبة،موىل املغرية بن شعبة عن املغري
. ووأد البنـات  . إن اهللا عز وجل حرم عليكم عقوق األمهات       ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).وإضاعة املال. وكثرة السؤال. قيل وقال: وكره لكم ثالثا. ومنعا وهات
د، حدثنا عبيداهللا بن موسى عن شيبان، عن منصور، ذا اإلسنا.  وحدثين القاسم بن زكرياء    -) 593(
  .إن اهللا حرم عليكم: ومل يقل. وحرم عليكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: غري أنه قال. مثله
حـدثين ابـن    . حدثنا إمساعيل بن علية عن خالد احلذاء      . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 593 (- 13

يل بشيء مسعته   اكتب إ : كتب معاوية إىل املغرية   : قال. حدثين كاتب املغرية بن شعبة    . أشوع عن الشعيب  
  :فكتب إليه. من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قيل وقال، وإضـاعة املـال،      : إن اهللا كره لكم ثالثا    ( أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          
  ).وكثرة السؤال

أخربنا حممد . حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن حممد بن سوقة . حدثنا ابن أيب عمر   ) 593 (- 14
  .أما بعد. سالم عليك: كتب املغرية إىل معاوية: قال.  عبيداهللا الثقفي عن واردبن

حـرم عقـوق    : وى عن ثالث  . إن اهللا حرم ثالثا   ( فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          
  ).وإضاعة املال. وكثرة السؤال. قيل وقال: وى عن ثالث. وال  وهات. ووأد البنات. الوالد



  بيان أجر احلاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ باب - 6
أخربنا عبدالعزيز بن حممد عن يزيد بن عبـداهللا بـن           . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1716 (- 15

أسامة بن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أيب قيس موىل عمرو بن العـاص، عـن                     
  عمرو بن العاص؛

وإذا . إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب، فلـه أجـران         ( عليه وسلم قال      أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا     
  ).حكم فاجتهد، مث أخطأ، فله أجر

كالمها عن عبدالعزيز بـن حممـد، ـذا      . وحدثين إسحاق بن إبراهيم وحممد بن أيب عمر       ) 1716(
ن عمرو بـن    فحدثت هذا احلديث أبا بكر بن حممد ب       : قال يزيد : وزاد يف عقب احلديث   . اإلسناد، مثله 

  .هكذا حدثين أبو سلمة عن أيب هريرة: فقال. حزم
). يعين ابن حممد الدمـشقي    (أخربنا مروان   . وحدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 1716 (- م   2

حدثين يزيد بن عبداهللا ابن أسامة بن اهلاد الليثي، ذا احلـديث، مثـل روايـة                . حدثنا الليث بن سعد   
  .إلسنادينبا. عبدالعزيز بن حممد



   باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان- 7
حدثنا أبو عوانة عن عبدامللك بن عمري، عن عبدالرمحن بـن           . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1717 (- 16

أن ال حتكم بني    : إىل عبيداهللا بن أيب بكرة وهو قاض بسجستان       ) وكتبت له (كتب أيب   : قال. أيب بكرة 
  .اثنني وأنت غضبان
  ).ال حيكم أحد بني اثنني وهو غضبان(ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  فإين مسعت رسو

حدثنا محاد بـن أيب     . ح وحدثنا شيبان بن فروخ    . أخربنا هشيم .  وحدثناه حيىي بن حيىي    -) 1717(
حدثنا حممد . ح وحدثنا حممد بن املثىن  . حدثنا وكيع عن سفيان   . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . سلمة

حـدثنا  . ح وحدثنا أبو كريـب    . كالمها عن شعبة  . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ح  . بن جعفر 
كل هؤالء عن عبدامللك بن عمري، عن عبدالرمحن بن أيب بكرة، عن أبيه، عن              . حسني بن علي عن زائدة    
  .مبثل حديث أيب عوانة. النيب صلى اهللا عليه وسلم

  مور باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األ- 8
مجيعا عن إبراهيم بـن     . حدثنا أبو جعفر حممد بن الصباح وعبداهللا بن عون اهلاليل         ) 1718 (- 17
حـدثنا أيب عـن     . حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف         : قال ابن الصباح  . سعد

  :قالت. القاسم بن حممد، عن عائشة
  ).أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردمن أحدث يف ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حـدثنا  : قال عبد . مجيعا عن أيب عامر   . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد      ) 1718 (- 18
سألت القاسم بن حممد    : قال. حدثنا عبداهللا بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم        . عبدامللك بن عمرو  

مث . جيمع ذلك كله يف مسكن واحـد      : قال. فأوصى بثلث كل مسكن منها    . عن رجل له ثالثة مساكن    
  أخربتين عائشة؛: قال

  ).من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  باب بيان خري الشهود - 9
قرأت على مالك عن عبداهللا بن أيب بكر، عن أبيه، عن           : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1719 (- 19

  عثمان، عن ابن أيب عمرة األنصاري، عن زيد بن خالد اجلهين؛عبداهللا بن عمرو بن 
  ).الذي يأيت بشهادته قبل أن يسأهلا! أال أخربكم خبري الشهداء( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 



   باب بيان اختالف اتهدين- 10
عرج، عن حدثين ورقاء عن أيب الزناد، عن األ. حدثين شبابة. حدثين زهري بن حرب) 1720 (- 20

  أيب هريرة،
. جاء الذئب فذهب بـابن إحـدامها      . بينما امرأتان معهما ابنامها   (قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

. فتحاكمتـا إىل داود   . إمنا ذهب بابنك  : وقالت األخرى . إمنا ذهب بابنك أنت   : فقالت هذه لصاحبتها  
ائتوين بالسكني أشقه   : فقال. فأخربتاه. مفخرجتا على سليمان بن داود عليهما السال      . فقضى به للكربى  

  .فقضى به للصغرى. هو ابنها! يرمحك اهللا. ال: فقالت الصغرى. بينكما
  .ما كنا نقول إال املدية. إن مسعت بالسكني قط إال يومئذ! واهللا: قال أبو هريرة: قال
. ى بن عقبة  عن موس ) يعين ابن ميسرة الصنعاين   (حدثين حفص   .  وحدثنا سويد بن سعيد    -) 1720(

. عن حممد بن عجالن   ) وهو ابن القاسم  (حدثنا روح   . حدثنا يزيد بن زريع   . ح وحدثنا أمية بن بسطام    
  .مجيعا عن أيب الزناد، ذا اإلسناد، مثل معىن حديث ورقاء

   باب استحباب إصالح احلاكم بني اخلصمني- 11
هذا ما : قال. ر عن مهام بن منبهحدثنا معم. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا حممد بن رافع) 1721 (- 21

  :فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فوجد الرجل الـذي اشـترى     . اشترى رجل من رجل عقارا له     ( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

ـ . خذ ذهبك مين  : فقال له الذي اشترى العقار    . العقار يف عقاره جرة فيها ذهب      ا اشـتريت منـك     إمن
فتحاكما إىل  : قال. إمنا بعتك األرض وما فيها    : فقال الذي شرى األرض   . ومل أبتع منك الذهب   . األرض
: قـال . يل جاريـة  : وقال اآلخـر  . يل غالم : ألكما ولد؟ فقال أحدمها   : فقال الذي حتاكما إليه   . رجل

  ).وتصدقا. وأنفقوا على أنفسكما منه. أنكحوا الغالم اجلارية



  كتاب اللقطة - 31 
قرأت على مالك عن ربيعة بن أيب عبدالرمحن، عن         : حدثنا حيىي بن حيىي التميمي قال     ) 1722 (- 1

  :يزيد موىل املنبعث، عن زيد بن خالد اجلهين؛ أنه قال
مث عرفهـا   . اعرف عفاصها ووكاءها  ( جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال             

: قـال ). لك أو ألخيك أو للـذئب     (قال فضالة الغنم؟ قال     ). حبها، وإال فشأنك ا   فإن جاء صا  . سنة
  ).حىت يلقاها را. ترد املاء وتأكل الشجر. ما لك وهلا؟ معها سقاؤها وحذاؤها(فضالة اإلبل؟ قال 

  .عفاصها: أحسب قرأت: قال حيىي
: وقـال اآلخـران   . خربناأ: قال ابن حجر  (وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر        ) 1722 (- 2

عن ربيعة بن أيب عبدالرمحن، عن يزيد موىل املنبعث، عن زيد بن خالد             ) وهو ابن جعفر  ) (حدثنا إمساعيل 
  اجلهين؛

مث اعـرف وكاءهـا     . عرفها سـنة  ( أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال             
فإمنا . خذها: فضالة الغنم؟ قال  ! يا رسول اهللا  :  فقال )فإن جاء را فأدها إليه    . مث استنفق ا  . وعفاصها

فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه      : فضالة اإلبل؟ قال  ! يا رسول اهللا  : قال. هي لك أو ألخيك أو للذئب     
ما لك وهلا؟ معها حذاءها وسقاؤها حىت يلقاهـا         : (مث قال ) أو امحر وجهه  (وسلم حىت احرت وجنتاه     

  ).را
أخربين سفيان الثوري ومالك بن أنس      . أخربنا عبداهللا بن وهب   . بو الطاهر وحدثين أ ) 1722 (- 3

غري . وعمرو بن احلارث وغريهم؛ أن ربيعة بن أيب عبدالرمحن حدثهم، ذا اإلسناد، مثل حديث مالك              
وقال عمـرو   : فسأله عن اللقطة؟ قال   . أتى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا معه         : قال: أنه زاد 
  ).فإذا مل يأت هلا طالب فاستنفقها(ديث يف احل
حدثين سـليمان   . حدثنا خالد بن خملد   . وحدثين أمحد بن عثمان بن حكيم األودي      ) 1722 (- 4
مسعت زيد بن خالد اجلهين     : قال. عن ربيعة بن أيب عبدالرمحن، عن يزيد موىل املنبعث        ) وهو ابن بالل  (

امحـار  : غري أنه قال  .  حنو حديث إمساعيل بن جعفر     فذكر. أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : يقول
  ).فإن مل جييء صاحبها كانت وديعة عندك) (مث عرفها سنة: بعد قوله(وزاد . وغضب. وجهه وجبينه

عن حيـىي بـن     ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1722 (- 5
بن خالد اجلهين صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   سعيد، عن يزيد موىل املنبعث؛ أنه مسع زيد    

  :يقول



مث . اعرف وكاءها وعفاصها  ( سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق؟ فقال              
) فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليـه        . ولتكن وديعة عندك  . فإن مل تعرف فاستنفقها   . عرفها سنة 

. ترد املاء وتأكل الشجر   . فإن معها حذاءها وسقاءها   . ما لك وهلا؟ دعها   : بل؟ فقال وسأله عن ضالة اإل   
  ).فإمنا هي لك أو ألخيك أو للذئب. خذها(وسأله عن الشاة؟ فقال ) حىت جيدها را

حـدثين  . حدثنا محاد بن سلمة   . أخربنا حبان بن هالل   . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 1722 (- 6
أي بن أيب عبدالرمحن عن يزيد موىل املنبعث، عن زيد بن خالـد اجلهـين؛ أن                حيىي بن سعيد وربيعة الر    

واقـتص  . فغضب حىت امحرت وجنتاه: رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ضالة اإلبل؟ زاد ربيعة      
وإال، . فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها ووكاءها، فأعطها إياه        (وزاد  . احلديث بنحو حديثهم  

  ).فهي لك
حـدثين  . أخربنا عبداهللا بـن وهـب     . وحدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح       ) 1722 (- 7

  :قال. الضحاك بن عثمان عن أيب النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد اجلهين
فإن مل تعترف، فاعرف عفاصـها      . عرفها سنة ( سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال           

  ).فإن جاء صاحبها فأدها إليه. امث كله. ووكاءها
حدثنا الضحاك بن عثمان، ذا     . أخربنا أبو بكر احلنفي   . وحدثنيه إسحاق بن منصور   ) 1722 (- 8

  ).وإال فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها. فإن اعترفت فأدها(وقال يف احلديث . اإلسناد
ح وحدثين أبو بكر بن     . ةحدثنا شعب . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن بشار   ) 1723 (- 9
  :مسعت سويد بن غفلة قال: قال. حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل. حدثنا غندر). واللفظ له(نافع 

. دعـه : فقـاال يل  . فوجدت سوطا فأخذته  .  خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين        
فلما رجعنا من غزاتنا    . ليهمافأبيت ع : قال. فإن جاء صاحبه وإال استمتعت به     . ولكين أعرفه . ال: فقلت

إين : فقال. فأخربته بشأن السوط وبقوهلما   . فلقيت أيب بن كعب   . فأتيت املدينة . قضي يل أين حججت   
فأتيت ا رسول اهللا صـلى اهللا  . وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

فعرفتها ) عرفها حوال (مث أتيته فقال    . جد من يعرفها  فعرفتها فلم أ  : قال) عرفها حوال (فقال  . عليه وسلم 
احفظ يل عـددها    (فقال  . فعرفتها فلم أجد من يعرفها    ) عرفها حوال (مث أتيته فقال    . فلم أجد من يعرفها   
  .فاستمتعت ا) فإن جاء صاحبها وإال فاستمتع ا. ووعاءها ووكاءها

  .حول واحدال أدري بثالثة أحوال أو : فليقته بعد ذلك مبكة فقال
أو . أخربين سلمة بن كهيل   . حدثنا شعبة . حدثنا ز .  وحدثين عبدالرمحن بن بشر العبدي     -) 1723(

. خرجت مع زيد بن صوخان وسلمان بن ربيعة       : مسعت سويد بن غفلة قال    : قال. أخرب القوم وأنا فيهم   



ته بعد عـشر سـنني      فسمع: قال شعبة . فاستمتعت ا : إىل قوله . واقتص احلديث مبثله  . فوجدت سوطا 
  .عرفها عاما واحدا: يقول
. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا جرير عن األعمش   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1723 (- 10

حدثنا عبداهللا . ح وحدثين حممد بن حامت. مجيعا عن سفيان. حدثنا أيب. ح وحدثنا ابن منري. حدثنا وكيع
. ح وحدثين عبدالرمحن بن بشر    . عن زيد بن أيب أنيسة    )  ابن عمرو  يعين(حدثنا عبيداهللا   . بن جعفر الرقي  

ويف . كل هؤالء عن سلمة بن كهيل، ذا اإلسناد، حنو حديث شعبة          . حدثنا محاد بن سلمة   . حدثنا ز 
ويف حديث سفيان وزيد . عامني أو ثالثة: إال محاد بن سلمة فإن يف حديثه      . ثالثة أحوال : حديثهم مجيعا 
وزاد سفيان ). فأعطها إياه. فإن جاء أحد خيربك بعددها ووعائها ووكائها(ومحاد بن سلمة   بن أيب أنيسة    
  ).وإال فاستمتع ا(ويف رواية ابن منري ). وإال فهي كسبيل مالك(يف رواية وكيع 

   باب يف لقطة احلاج- 1
أخـربين  . أخربنا عبداهللا بن وهب   : قاال. حدثين أبو الطاهر ويونس بن عبداألعلى     ) 1724 (- 11

عمرو بن احلارث عن بكري بن عبداهللا بن األشج، عن حيىي بن عبدالرمحن بن حاطب، عن عبدالرمحن بن                  
  عثمان التيمي؛

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن لقطة احلاج
: قـال . حدثنا عبداهللا بن وهـب    : قاال. وحدثين أبو الطاهر ويونس بن عبداألعلى     ) 1725 (- 12

  مرو بن احلارث عن بكر بن سوادة، عن أيب سامل اجليشاين، عن زيد بن خالد اجلهين،أخربين ع
  ).من آوى ضالة فهو ضال، ما مل يعرفها( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال 

   باب حترمي حلب املاشية بغري إذن مالكها- 2
بن أنس عن نافع، عـن ابـن        قرأت على مالك    : قال. حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1726 (- 13
  عمر؛

أحيب أحـدكم أن تـؤتى   . ال حيلنب أحد ماشية أحد إال بإذنه( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال     
فال حيلنب أحد ماشـية     . مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ إمنا ختزن هلم ضروع مواشيهم أطعمتهم          

  ).أحد إال بإذنه
ح وحدثناه أبو بكر    . مجيعا عن الليث بن سعد    . د وحممد بن رمح    وحدثناه قتيبة بن سعي    -) 1726(

ح وحدثين أبو   . كالمها عن عبيداهللا  . حدثين أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا علي بن مسهر   . بن أيب شيبة  
مجيعا ). يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   . ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا محاد : قاال. الربيع وأبو كامل  



حدثنا . ح وحدثنا حممد بن رافع. حدثنا سفيان عن إمساعيل بن أمية . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . عن أيوب 
كل هؤالء عن نافع، عن ابن عمر، عن الـنيب  . وابن جريج عن موسى. عبدالرزاق عن معمر، عن أيوب 

 يف  إال الليث بن سعد فـإن     ) فينتثل(غري أن يف حديثهم مجيعا      . حنو حديث مالك  . صلى اهللا عليه وسلم   
  .كرواية مالك) فينتقل طعامه(حديثه 
   باب الضيافة وحنوها- 3
حدثنا ليث عن سعيد بن أيب سعيد، عن أيب شريح العدوي؛ أنـه        . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 48 (- 14
  :قال

من كان يؤمن بـاهللا     (فقال  .  مسعت أذناي وأبصرت عيناي حني تكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           
والضيافة ثالثة  . يومه وليلته (قال  ! وما جائزته؟ يا رسول اهللا    : قالوا). يكرم ضيفه جائزته  واليوم اآلخر، فل  

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقـل خـريا أو           (وقال  ). فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه      . أيام
  ).ليصمت
عفر عن سـعيد  حدثنا عبداحلميد بن ج  . حدثنا وكيع . حدثنا أبو كريب حممد بن العالء     ) 48 (- 15

  :بن أيب سعيد املقربي، عن أيب شريح اخلزاعي، قال
وال  حيل لرجل مـسلم أن   . وجائزته يوم وليلة  . الضيافة ثالثة أيام  ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).يقيم عنده، وال  شيء يقريه به(وكيف يؤمثه؟ قال ! يا رسول اهللا: قالوا). يقيم عند أخيه حىت يؤمثه
. حدثنا عبداحلميد بـن جعفـر     ). يعين احلنفي (حدثنا أبو بكر    . وحدثناه حممد بن املثىن   ) 48 (- 16

مسعت أذناي وبصر عيين ووعاه قليب حني تكلم        : حدثنا سعيد املقربي؛ أنه مسع أبا شريح اخلزاعي يقول        
 يقيم عند   وال حيل ألحدكم أن   (وذكر فيه   . فذكر مبثل حديث الليث   . به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  .مبثل ما يف حديث وكيع) أخيه حىت يؤمثه
أخربنا الليث عن يزيد . ح وحدثنا حممد بن رمح. حدثنا ليث. حدثنا قتيبة بن سعيد) 1727 (- 17

  :بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن عقبة بن عامر؛ أنه قال
ل لنا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         فما ترى؟ فقا  . إنك تبعثنا فنرتل بقوم فال يقروننا     ! يا رسول اهللا  :  قلنا
فإن مل يفعلوا، فخذوا منهم حق الـضيف        . إن نزلتم بقوم فأمروا لكم مبا ينبغي للضيف، فاقبلوا        (وسلم  

  ).الذي ينبغي هلم



   باب استحباب املؤاساة بفضول املال- 4
ي، حدثنا أبو األشهب عن أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدر         . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1728 (- 18
  :قال

فجعل يصرف بصره : قال.  بينما حنن يف سفر مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له
. من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له           (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ميينا ومشاال 

  ).ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من ال زاد له
  .ن أصناف املال ما ذكر، حىت رأينا أنه ال حق ألحد منا يف فضلفذكر م: قال
   باب استحباب خلط األزواد إذا قلت، واملؤاساة فيها- 5
حـدثنا  ). يعين ابن حممد اليمـامي    (حدثنا النضر   . حدثين أمحد بن يوسف األزدي    ) 1729 (- 19

  :حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه، قال). وهو ابن عمار(عكرمة 
. حىت مهمنا أن ننحر بعض ظهرنا     . فأصابنا جهد . ع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة         خرجنا م 

: قال. فاجتمع زاد القوم على النطع    . فبسطنا له نطعا  . فأمر نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجمعنا مزاودنا        
. ىت شبعنا مجيعا  فأكلنا ح : قال. وحنن أربع عشرة مائة   . فتطاولت ألحرزه كم هو؟ فحزرته كربضة العرت      

فجاء رجل بإداوة له، فيها     : قال) فهل من وضوء؟  (فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . مث حشونا جربنا  
  .أربع عشرة مائة. ندغفقه دغفقة. فتوضأنا كلنا. فأفرغها يف قدح. نطفة
  ).فرغ الوضوء (هل من طهور؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مث جاء بعد ذلك مثانية فقالوا: قال



   كتاب اجلهاد والسري- 32 

 باب جواز اإلغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة اإلسالم، من غري تقدم اإلعالم - 1

  باإلغارة
كتبـت إىل   : قال. حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون      . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1730 (- 1

  :إيلفكتب : نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال؟ قال
. قد أغار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بين املصطلق وهم غارون            .  إمنا كان ذلك يف أول اإلسالم     

. جويرية) أحسبه قال : قال حيىي . (فقتل مقاتلتهم وسىب سبيهم وأصاب يومئذ     . وأنعامهم تسقى على املاء   
  .ابنة احلارث) أو قال البتة(

  .ان يف ذاك اجليشوك. وحدثين هذا احلديث عبداهللا بن عمر
: وقـال . حدثنا ابن أيب عدي عن ابن عون، ذا اإلسناد، مثلـه         .  وحدثنا حممد بن املثىن    -) 1730(

  .ومل يشك. جويرية بنت احلارث
   باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث، ووصية إياهم بآداب الغزو وغريها- 2
ح وحدثنا إسحاق   .  اجلراح عن سفيان   حدثنا وكيع بن  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1731 (- 2

  .أماله علينا إمالء: قال. حدثنا سفيان. أخربنا حيىي بن آدم. بن إبراهيم
). يعين ابـن مهـدي    (حدثين عبدالرمحن   ). واللفظ له (ح وحدثين عبداهللا بن هاشم      ) 1731 (- 3

  :قال. حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان ابن بريدة، عن أبيه
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا أمر أمري على جيش أو سرية، أوصاه خاصته بتقوى اهللا ومـن                   قال رس 

اغزوا وال  تغلوا وال  . قاتلوا من كفر باهللا. ويف سبيل اهللا. اغزوا باسم اهللا(مث قال  . معه من املسلمني خريا   
أو (ادعهم إىل ثـالث خـصال       وإذا لقيت عدوك من املشركني ف     . تغدروا وال  متثلوا وال  تقتلوا وليدا       

فإن أجابوك فاقبـل منـهم    . مث ادعهم إىل اإلسالم   . فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم      ). خالل
وأخربهم أم، إن فعلوا ذلك، فلهم ما       . مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين        . وكف عنهم 

حولوا منها، فأخربهم أـم يكونـون كـأعراب      فإن أبوا أن يت   . للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين    
إال . وال  يكون هلم يف الغنيمة والفيء شيء       . جيري عليهم حكم اهللا الذي جيري على املؤمنني       . املسلمني

فإن هم  . فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم      . فإن هم أبوا فسلهم اجلزية    . أن جياهدوا مع املسلمني   
فال جتعل  . ا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن جتعل هلم ذمة اهللا وذمة نبيه           وإذ. أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم   
فـإنكم، أن ختفـروا ذممكـم وذمـم         . ولكن اجعل هلم ذمتك وذمة أصحابك     . هلم ذمة اهللا وذمة نبيه    



وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن ترتهلـم        . أصحابكم، أهون من أن ختفروا ذمة اهللا وذمة رسوله        
فإنك ال تدري أتصيب حكم اهللا      . ولكن أنزهلم على حكمك   . هلم على حكم اهللا   على حكم اهللا، فال ترت    

  ).فيهم أم ال
فذكرت هذا احلـديث    : وزاد إسحاق يف آخر حديثه عن حيىي بن آدم قال         . قال عبدالرمحن هذا أو حنوه    

النعمان حدثين مسلم بن هيصم عن      : فقال) يعين أن علقمة يقوله البن حيان     : قال حيىي . (ملقاتل بن حيان  
  .بن مقرن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه

حـدثين  . حدثنا شعبة . حدثين عبدالصمد بن عبدالوارث   . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 1731 (- 4
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا بعث : قال. علقمة بن مرثد؛ أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه       

  . احلديث مبعىن حديث سفيانوساق. أمريا أو سرية دعاه فأوصاه
حدثنا حممد بن عبدالوهاب الفراء عن احلسني بن الوليد، عن شـعبة،            . حدثنا إبراهيم ) 1731 (- 5
  .ذا
   باب يف األمر بالتيسري وترك التنفري- 3
حدثنا أبو أسـامة    : قاال). واللفظ أليب بكر  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         ) 1732 (- 6

  :قال.  عبداهللا، عن أيب بردة، عن أيب موسىعن بريد بن
بـشروا وال   ( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا بعث أحدا من أصحابه يف بعض أمـره، قـال              

  ).ويسروا وال  تعسروا. تنفروا
حدثنا وكيع عن شعبة، عن سعيد بن أيب بردة، عن أبيه،           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1733 (- 7

  عن جده؛
وتطاوعا . وبشرا وال  تنفرا. يسرا وال  تعسرا(فقال .  النيب صلى اهللا عليه وسلم بعثه ومعاذا إىل اليمن أن

  ).وال  ختتلفا
ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أيب       . حدثنا سفيان عن عمرو   .  وحدثنا حممد بن عباد    -) 1733(

 كالمها عن سعيد بن أيب بردة، عـن         .أخربنا عبيداهللا عن زيد بن أيب أنيسة      . خلف عن زكرياء بن عدي    
وليس يف حديث زيد بن أيب أنيـسة        . أبيه، عن جده، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حنو حديث شعبة           

  ).وتطاوعا وال  ختتلفا(



ح . حدثنا شعبة عن أيب التياح، عن أنس      . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 1734 (- 8
حدثنا حممـد بـن     . ح وحدثنا حممد بن الوليد    . حدثنا عبيداهللا بن سعيد   . يبةوحدثنا أبو بكر بن أيب ش     

  :مسعت أنس بن مالك يقول: قال. كالمها عن شعبة، عن أيب التياح. جعفر
  ).وسكنوا وال  تنفروا. يسروا وال  تعسروا( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   باب حترمي الغدر- 4
ح وحدثين زهري بـن     . حدثنا حممد بن بشر وأبو أسامة     . أيب شيبة حدثنا أبو بكر بن     ) 1735 (- 9

كلـهم عـن   ). وهو القطـان (حدثنا حيىي : قاال). يعين أبا قدامة السرخسي(حرب وعبيداهللا بن سعيد   
حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابـن       . حدثنا أيب ). واللفظ له (ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري        . عبيداهللا
  :عمر، قال
إذا مجع اهللا األولني واآلخرين يوم القيامة، يرفع لكل غادر لـواء،            ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         قال
  ).هذه غدرة فالن بن فالن: فقيل
ح وحدثنا عبداهللا بن عبـدالرمحن      . حدثنا أيوب . حدثنا محاد .  حدثنا أبو الربيع العتكي    -) 1735(

، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا           كالمها عن نافع  . حدثنا صخر بن جويرية   . الدارمي
  .احلديث
وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إمساعيل ابن جعفر، عن عبـداهللا بـن       ) 1735 (- 10

  :دينار؛ أنه مسع عبداهللا بن عمر يقول
أال هذه غـدرة    : فيقال. إن الغادر ينصب اهللا له لواء يوم القيامة       ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).فالن
أخربين يونس عن ابن شهاب، عن محزة       . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 1735 (- 11

  :وسامل ابين عبداهللا؛ أن عبداهللا بن عمر، قال
  ).لكل غادر لواء يوم القيامة( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

ح وحدثين بشر بـن  . حدثنا ابن أيب عدي: قاال. بشاروحدثنا حممد بن املثىن وابن      ) 1736 (- 12
  كالمها عن شعبة، عن سليمان، عن أيب وائل، عن عبداهللا،). يعين ابن جعفر(أخربنا حممد . خالد

  ).هذه غدرة فالن: يقال. لكل غادر لواء يوم القيامة(قال .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حـدثنا  . ح وحدثين عبيداهللا بن سعيد    . ا النضر بن مشيل   أخربن. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 1736(

  ).هذه غدرة فالن: يقال(وليس يف حديث عبدالرمحن . مجيعا عن شعبة، يف هذا اإلسناد. عبدالرمحن



حدثنا حيىي بن آدم عن يزيد بن عبـدالعزيز، عـن           . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1736 (- 13
  :قال. األعمش، عن شقيق، عن عبداهللا

  ).هذه غدرة فالن: يقال. لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
حدثنا عبدالرمحن بن مهـدي عـن    : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد      ) 1737 (- 14

  :قال. شعبة، عن ثابت، عن أنس
  ). القيامة يعرف بهلكل غادر لواء يوم( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا شعبة عن   . حدثنا عبدالرمحن : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد      ) 1738 (- 15
  خليد، عن أيب منضرة، عن أيب سعيد،

  ).لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة: (قال.  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
. حدثنا املستمر بن الريان   . صمد بن عبدالوارث  حدثنا عبدال . حدثنا زهري بن حرب   ) 1738 (- 16

  :قال. حدثنا أبو نضرة عن أيب سعيد
أال وال  غـادر  . لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غـدره   ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).أعظم غدرا من أمري عامة
   باب جواز اخلداع يف احلرب- 5
واللفـظ لعلـي   (سعدي وعمرو الناقد وزهري بن حـرب  وحدثنا علي بن حجر ال    ) 1739 (- 17
  :مسع عمرو جابرا يقول: قال) حدثنا سفيان: وقال اآلخران. أخربنا: قال علي) (وزهري

  ).احلرب خدعة( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عن أخربنا معمر،   . أخربنا عبداهللا ابن املبارك   . وحدثنا حممد بن عبدالرمحن بن سهم     ) 1740 (- 18

  :قال. مهام بن منبه، عن أيب هريرة
  ).احلرب خدعة( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   باب كراهة متين لقاء العدو، واألمر بالصرب عند اللقاء- 6
حدثنا أبو عامر العقدي عـن      : قاال. حدثنا احلسن بن علي احللواين وعبد بن محيد       ) 1741 (- 19
  ، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة؛)اميوهو ابن عبدالرمحن احلز(املغرية 

  ).فإذا لقيتموهم فاصربوا. ال متنوا لقاء العدو( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 



أخربين موسى بـن    . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 1742 (- 20
لنيب صلى اهللا عليه وسلم، يقال له عبـداهللا  عقبة عن أيب النضر، عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب ا 

  .فكتب إىل عمر بن عبيداهللا، حني سار إىل احلرورية. بن أيب أوىف
 خيربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان، يف بعض أيامه اليت لقي فيها العدو، ينتظر حىت إذا مالت                    

. فإذا لقيتموهم فاصـربوا . واسألوا اهللا العافيةال تتمنوا لقاء العدو ! يا أيها الناس (الشمس قام فيهم فقال     
. مرتل الكتـاب  ! اللهم(مث قام النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال         ). واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف     

  ).اهزمهم وانصرنا عليهم. وهازم األحزاب. وجمري السحاب
   باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو- 7
حدثنا خالد بن عبداهللا عن إمساعيل بن أيب خالـد، عـن            . د بن منصور  حدثنا سعي ) 1742 (- 21

  :قال. عبداهللا بن أيب أوىف
اهـزم  . سريع احلساب . مرتل الكتاب ! اللهم( دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على األحزاب فقال           

  ).اهزمهم وزلزهلم! اللهم. األحزاب
وكيع بن اجلراح عن إمساعيل بن أيب خالـد،         حدثنا  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1742 (- 22

غري أنـه قـال     . دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبثل حديث خالد         : يقول. قال مسعت ابن أيب أوىف    
  !).اللهم(ومل يذكر قوله ) هازم األحزاب(
مجيعا عن ابن عيينة، عن إمساعيـل، ـذا         .  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر       -) 1742(
  ).جمري السحاب(وزاد ابن أيب عمر يف روايته . سناداإل
  حدثنا محاد عن ثابت، عن أنس؛. حدثنا عبدالصمد. وحدثين حجاج بن الشاعر) 1743 (- 23

  ).إنك إن تشأ، ال تعبد يف األرض! اللهم( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يوم أحد 
  رب باب حترمي قتل النساء والصبيان يف احل- 8
. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد    . أخربنا الليث : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح      ) 1744 (- 24

  حدثنا ليث عن نافع، عن عبداهللا؛
فأنكر رسول اهللا صـلى اهللا      .  أن امرأة وجدت يف بعض مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقتولة            

  .عليه وسلم قتل النساء والصبيان
حدثنا عبيداهللا  : قاال. حدثنا حممد بن بشر وأبو أسامة     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1744 (- 25

  :بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، قال



فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قتـل النـساء            .  وجدت امرأة مقتولة يف بعض تلك املغازي      
  .والصبيان

   تعمد باب جواز قتل النساء والصبيان يف البيات من غري- 9
قـال  . ميعا عن ابن عيينـة    . وحدثنا حيىي بن حيىي وسعيد بن منصور وعمرو الناقد        ) 1745 (- 26
  :قال. أخربنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيداهللا، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة: حيىي

. هم وذراريهـم   سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الذراري من املشركني؟ يبيتون فيصيبون من نـسائ              
  ).هم منهم(فقال 
أخربنا معمر عن الزهري، عن عبيداهللا بن       . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 1745 (- 27

  :قال. عبداهللا بن عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة
  ).هم منهم(قال . إنا نصيب يف البيات من ذراري املشركني! يا رسول اهللا:  قلت
أخربين عمـرو بـن     . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . حدثين حممد بن رافع   و) 1745 (- 28

  دينار؛ أن ابن شهاب أخربه عن عبيداهللا بن عبداهللا ب عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة؛
لو أن خيال أغارت من الليل فأصابت من أبناء املشركني؟ قـال            :  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قيل له       

  ). آبائهمهم من(
   باب جواز قطع أشجار الكفار وحتريقها- 10
. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد    . أخربنا الليث : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح      ) 1746 (- 29

  حدثنا ليث عن نافع، عن عبداهللا؛
  .وهي البويرة.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حرق خنل بين النضري وقطع

ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمـة علـى          {: فأنزل اهللا عز وجل   : رمح يف حديثهما  زاد قتيبة وابن    
  ].5/ احلشر  /59[} أصوهلا فبإذن اهللا وليخزي الفاسقني

حدثنا ابن املبارك عن موسى بـن       : قاال. حدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري      ) 1746 (- 30
  عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛

  :وهلا يقول حسان. هللا عليه وسلم قطع خنل بين النضري، وحرق أن رسول اهللا صلى ا
  حريق بالبويرة مستطري* وهان على سراة بين لؤي 

  .اآلية. }ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا{: ويف ذلك نزلت



 أخربين عقبة بن خالد السكوين عن عبيداهللا، عن نافع، عن. وحدثنا سهل بن عثمان) 1746 (- 31
  :قال. عبداهللا بن عمر

  . حرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خنل بين النضري
   باب حتليل الغنائم هلذه األمة خاصة- 11
ح وحدثنا حممـد  . حدثنا ابن املبارك عن معمر. وحدثنا أبو كريب حممد بن العالء     ) 1747 (- 32

هذا ما حدثنا أبو هريـرة      : قال.  منبه أخربنا معمر عن مهام بن    . حدثنا عبدالرزاق ). واللفظ له (بن رافع   
  :فذكر أحاديث منها. عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ال يتبعين رجل ملك بضع امرأة،      : غزا نيب من األنبياء فقال لقومه     ( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
وال  آخر قد اشترى غنمـا أو  . وال  آخر قد بىن بنيانا، وملا يرفع سقفها. وهو يريد أن يبين ا، وملا ينب     
فقـال  . أو قريبا من ذلـك    . فأدىن للقرية حني صالة العصر    . فغزا: قال. خلفات، وهو منتظر وال دها    

: قـال . فحبست عليه حىت فتح اهللا عليه     . احبسها على شيئا  ! اللهم. أنت مأمورة وأنا مأمور   : للشمس
فليبايعين من كـل قبيلـة      . فيكم غلول : فقال. فأبت أن تطعمه  . فأقبلت النار لتأكله  . فجمعوا ما غنموا  

فلصقت بيد  : قال. فبايعته. فلتبايعين قبيلتك . فيكم الغلول : فقال. فلصقت يد رجل بيده   . فبايعوه. رجل
: قـال . فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهـب       : قال. أنتم غللتم . فيكم الغلول : فقال. رجلني أو ثالثة  

ذلك بأن اهللا تبارك    . فلم حتل الغنائم ألحد من قبلنا     . ت النار فأكلته  فأقبل. فوضعوه يف املال وهو بالصعيد    
  ).وتعاىل رأى ضعفنا وعجزنا، فطيبها لنا

   باب األنفال- 12 
. حدثنا أبو عوانة عن مساك، عن مصعب بن سعد، عن أبيه          . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1748 (- 33
  :قال

فأنزل اهللا عـز  . فأىب. هب يل هذا: فقال.  عليه وسلمفأتى به النيب صلى اهللا.  أخذ أيب من اخلمس سيفا 
  ]1/األنفال  /8[} يسألونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول{: وجل
. حدثنا حممد بن جعفر   : قاال). واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1748 (- 34

  :قال. حدثنا شعبة عن مساك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن أبيه
فقال . نفلنيه! يا رسول اهللا  : فقال. أصبت سيفا فأتى به النيب صلى اهللا عليه وسلم        .  نزلت يف أربع آيات   

يا رسول . نفلينه: مث قام فقال ). ضعه من حيث أخذته   (فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم        . مث قام ) ضعه(
 كمن ال غناء له؟ فقال له النيب صلى اهللا عليه           أأجعل. نفلينه! يا رسول اهللا  : فقال. فقام) ضعه(فقال  ! اهللا



يـسألونك عـن األنفـال قـل األنفـال هللا           {: فرتلت هذه اآلية  : قال) ضعه من حيث أخذته   (وسلم  
  .}والرسول
  :قال. قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1749 (- 35

فكانت سـهمام اثنـا   . فغنموا إبال كثرية. هم، قبل جند  بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم سرية، وأنا في        
  .ونفلوا بعريا بعريا. أو أحد عشر بعريا. عشر بعريا

ح وحدثنا حممد بن رمح أخربنا الليث عـن         . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1749 (- 36
  نافع، عن ابن عمر؛

وأن سهمام بلغت اثين عشر     .  ابن عمر  وفيهم.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث سرية قبل جند          
  .فلم يغريه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ونفلوا، سوى ذلك، بعريا. بعريا
حدثنا علي بن مسهر وعبدالرحيم بن سليمان عـن         . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1749 (- 37

  :قال. عبيداهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر
فأصبنا إبال وغنما، فبلغت سهمانا     . فخرجت فيها . عليه وسلم سرية إىل جند     بعث رسول اهللا صلى اهللا      

  .ونفلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعريا، بعريا. اثين عشر بعريا، اثين عشر بعريا
عن عبيـداهللا،   ) وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال.  وحدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن       -) 1749(

  .ذا اإلسناد
. ح وحدثنا ابن املثىن   . حدثنا محاد عن أيوب   : قاال. وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل    ) 1749 (- م   2

أن ابن عمر كـان  : كتبت إىل نافع أسأله عن النفل؟ فكتب إيل : قال. حدثنا ابن أيب عدي عن ابن عون      
ثنا هارون  ح وحد . أخربين موسى . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . ح وحدثنا ابن رافع   . يف سرية 

  .كلهم عن نافع، ذا اإلسناد، حنو حديثهم. أخربين أسامة بن زيد. حدثنا ابن وهب. بن سعيد األيلي
حدثنا عبداهللا بـن    : قاال). واللفظ لسريج (وحدثنا سريج بن يونس وعمرو الناقد       ) 1750 (- 38

  :قال. رجاء عن يونس، عن الزهري، عن سامل، عن أبيه
والشارف املسن  (فأصابين شارف   . هللا عليه وسلم نفال سوى نصيبنا من اخلمس        نفلنا رسول اهللا صلى ا    

  ).الكبري
أخربنا ابن  . ح وحدثين حرمة بن حيىي    . حدثنا ابن املبارك  . وحدثنا هناد بن السري   ) 1750 (- 39
نفل رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : بلغين أن ابن عمر قال    : قال: كالمها عن يونس، عن ابن شهاب     . وهب
  .م سرية، بنحو حديث ابن رجاءوسل



حدثين عقيل بن : قال. حدثين أيب عن جدي  . وحدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 1750 (- 40
  خالد عن ابن شهاب، عن سامل، عن عبداهللا؛

سـوى  . ألنفسهم خاصة.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا           
  .مس يف ذلك، واجب، كلهواخل. قسم عامة اجليش

   باب استحقاق القاتل سلب القتيل- 13
أخربنا هشيم عن حيىي ابن سعيد، عن عمر بن كثري بن . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي ) 1751 (- 41

  .واقتص احلديث. قال أبو قتادة: قال. وكان جليسا أليب قتادة. أفلح، عن أيب حممد األنصاري
حدثنا ليث عن حيىي بن سعيد، عن عمر بن كثري، عن أيب حممد             . سعيد وحدثنا قتيبة بن     -) 1751(

  .وساق احلديث. موىل أيب قتادة؛ أن أبا قتادة قال
مسعـت  : قال. أخربنا عبداهللا بن وهب   ). واللفظ له ( وحدثنا أبو الطاهر وحرملة      -) 1751 (- م   2

ن أيب حممد موىل قتادة، عن أيب       حدثين حيىي بن سعيد عن عمر بن كثري بن أفلح، ع          : مالك بن أنس يقول   
  :قال. قتادة

فرأيت : قال. فلما التقينا كانت للمسلمني جولة    .  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام حنني         
فضربته على حبـل    . فاستدرت إليه حىت أتيته من ورائه     . رجال من املشركني قد عال رجال من املسلمني       

فلحقت عمر بـن    . فأرسلين. مث أدركه املوت  .  منها ريح املوت   وأقبل على فضمين ضمة وجدت    . عاتقه
وجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        . مث إن الناس رجعوا   . أمر اهللا : ما للناس؟ فقلت  : اخلطاب فقال 

مث قال مثل   . من يشهد يل؟ مث جلست    : فقلت. فقمت: قال) من قتل قتيال، له عليه بينة، فله سلبه       (فقال  
فقمت فقال رسول اهللا صلى     . مث قال ذلك، الثالثة   . من يشهد يل؟ مث جلست    : قلتفقال فقمت ف  . ذلك

يا رسـول   . صدق: فقال رجل من القوم   . فقصصت عليه القصة  !) ما لك؟ يا أبا قتادة    (اهللا عليه وسلم    
إذا ال يعمد إىل أسـد      ! الها اهللا : وقال أبو بكر الصديق   . فأرضه من حقه  . سلب ذلك القتيل عندي   ! اهللا
صـدق  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . سد اهللا يقاتل عن اهللا وعن رسوله فيعطيك سلبه        من أ 

  .فإنه ألول مال تأثلته يف اإلسالم. فبعت الدرع فابتعت به خمرفا يف بين سلمة: قال. فأعطاين) فأعطه إياه
ويف حديث  . اهللاكال ال يعطيه أضيبع من قريش ويدع أسدا من أسد           : ويف حديث الليث فقال أبو بكر     

  .ألول مال تأثلته: الليث
أخربنا يوسف بن املاجشون عن صاحل بن إبراهيم بن         . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1752 (- 42

  :عبدالرمحن بن عوف، عن أبيه، عن عبدالرمحن بن عوف؛ أنه قال



حديثـة  . من األنـصار  فإذا أنا بني غالمني     . نظرت عن مييين ومشايل   .  بينا أنا واقف يف الصف يوم بدر      
: هل تعرف أبا جهل؟ قـال     ! يا عم : فقال. فغمزين أحدمها . متنيت لو كنت بني أضلع منهما     . أسناما
والـذي  . أخربت أنه يسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ! وما حاجتك إليه؟ يا ابن أخي     . نعم: قلت

فغمـزين  . فتعجبت لذلك : قال. لئن رأيته ال يفارق سوادي سواده حىت ميوت األعجل منا         ! نفسي بيده 
أال تريـان؟ هـذا     : فقلت. فلم أنشب أن نظرت إىل أيب جهل يزول يف الناس         : قال. اآلخر فقال مثلها  

مث انصرفا إىل رسول اهللا صلى . فابتدراه، فضرباه بسيفهما، حىت قتاله: قال. صاحبكما الذي تسأالن عنه
هـل مـسحتما    (فقال  . أنا قتلت : ال كل واحد منهما   فق) أيكما قتله؟ (فقال  . فأخرباه. اهللا عليه وسلم  
. وقضى بسلبه ملعاذ بن عمرو بن اجلمـوح       ) كالكما قتله (فنظر يف السيفني فقال     . ال: قاال) سيفيكما؟

  ).معاذ بن عمر بن اجلموح ومعاذ بن عفراء: والرجالن(
ـ    . وحدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح       ) 1753 (- 43 أخـربين  . بأخربنا عبداهللا بن وه

  :قال. معاوية ين صاحل عن عبدالرمحن بن جبري، عن أبيه، عن عوف بن مالك
فأتى رسول  . وكان واليا عليهم  . فمنعه خالد بن الوليد   . فأراد سلبه .  قتل رجل من محري رجال من العدو      

 :قـال ) ما منعـك أن تعطيـه سـلبه؟   (فقال خلالد  . فأخربه. اهللا صلى اهللا عليه وسلم عوف بن مالك       
هل أجنزت لـك مـا      : مث قال . فمر خالد بعوف فجر بردائه    ) ادفعه إليه (قال  ! يا رسول اهللا  . استكثرته

. ذكرت لك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فسمعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستغـضب                 
كم ومثلهم كمثـل    هل أنتم تاركون يل أمرائي؟ إمنا أنا مثل       ! يا خالد . ال تعطه ! يا خالد . ال تعطه (فقال  

فـشربت صـفوه    . فشرعت فيه . فأوردها حوضا . مث حتني سقيها  . رجل استرعى إبال أو غنما فرعاها     
  ).فصفوه لكم وكدره عليهم. وتركت كدره

حدثنا صفوان بن عمـرو عـن       . حدثنا الوليد بن مسلم   . وحدثين زهري بن حرب   ) 1753 (- 44
خرجت مع من خرج مـع      : قال.  مالك األشجعي  عبدالرمحن بن جبري بن نفري، عن أبيه، عن عوف بن         

وساق احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        . ورافقين مددي من اليمن   . زيد بن حارثة، يف غزوة مؤتة     
أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه         ! يا خالد : فقلت: قال عوف : غري أنه قال يف احلديث    . بنحوه

  . استكثرتهولكين. بلى: وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قل
. حدثنا عكرمة بـن عمـار     . حدثنا عمر بن يونس احلنفي    . حدثنا زهري بن حرب   ) 1754 (- 45

  :قال. حدثين أيب، سلمة بن األكوع. حدثين إياس بن سلمة
فبينا حنن نتضحى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          .  غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هوازن        

. مث تقدم يتغدى مع القوم    . مث انتزع طلقا من حقبه فقيد به اجلمل       . فأناخه. محرإذ جاء رجل على مجل أ     



مث أناخ  . فأتى مجله فأطلق قيده   . إذ خرج يشتد  . وبعضنا مشاة . وفينا ضعفة ورقة يف الظهر    . وجعل ينظر 
  .فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. فاشتد به اجلمل. فأثاره. وقعد عليه
مث تقدمت  . حىت كنت عند ورك اجلمل    . مث تقدمت . عند ورك الناقة  فكنت  . وخرجت أشتد : قال سلمة 

. فلما وضع ركبته يف األرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجـل          . حىت أخذت خبطام اجلمل فأخنته    
فاستقبلين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والنـاس         . مث جئت باجلمل أقوده، عليه رحله وسالحه      . فندر
  ).له سلبه أمجع: (قال. ابن األكوع:  قال)من قتل الرجل؟(فقال . معه
   باب التنفيل وفداء املسلمني باألسارى- 14
حدثين إياس  . حدثنا عكرمة بن عمار   . حدثنا عمر بن يونس   . حدثنا زهري بن حرب   ) 1755 (- 46

  :حدثين أيب قال. بن سلمة
فلما كان بيننا وبني املاء ساعة، . أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علينا      .  غزونا فزارة وعلينا أبو بكر    

. وأنظر إىل عنق من النـاس     . فقتل من قتل عليه، وسىب    . فورد املاء . مث شن الغارة  . أمرنا أبو بكر فعرسنا   
. فلما رأوا السهم وقفوا  . فرميت بسهم بينهم وبني اجلبل    . فخشيت أن يسبقوين إىل اجلبل    . فيهم الذراري 

معها ابنة هلا من ) القشع النطع: قال. (عليها قشع من أدم.  فزارةوفيهم امرأة من بين. فجئت م أسوقهم  
. فقدمنا املدينة وما كشفت هلا ثوبا     . فسقتهم حىت أتيت م أبا بكر فنفلين أبو بكر ابنتها         . أحسن العرب 

! يا رسول اهللا  : فقلت). هب يل املرأة  ! يا سلمة (فقال  . فلقيين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السوق        
. مث لقيين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الغد يف الـسوق            . وما كشفت هلا ثوبا   . لقد أعجبتين ! واهللا

. ما كشفت هلا ثوبا   ! فواهللا! يا رسول اهللا  . هي لك : فقلت!) هللا أبوك . هب يل املرأة  ! يا سلمة (فقال يل   
  .من املسلمني، كانوا أسروا مبكةففدى ا ناسا . فبعث ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل مكة

   باب حكم الفيء- 15
أخربنا معمر عـن    . حدثنا عبدالرزاق : قاال. حدثنا أمحد بن حنبل وحممد بن رافع      ) 1756 (- 47

. فذكر أحاديث منـها   . هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           : قال. مهام بن منبه  
  :وقال

وأميا قرية عصت . أميا قرية دخلتموها، وأقمتم فيها، فسهمكم فيها( عليه وسلم    قال رسول اهللا صلى اهللا    
  ).اهللا ورسوله، فإن مخسها هللا ولرسوله، مث هي لكم



وحممد بن عباد، وأبو بكر بن أيب شيبة، وإسحاق بن إبراهيم           . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1757 (- 48
عن عمرو، عن الزهري،    ) حدثنا سفيان :  اآلخرون وقال. أخربنا: قال إسحاق ) (واللفظ البن أيب شيبة   (

  :قال. عن مالك بن أوس، عن عمر
فكانت . مما مل يوجف عليه املسلمون خبيل وال  ركاب.  كانت أموال بين النضري مما أفاء اهللا على رسوله        

. الحوما بقي جيعله يف الكراع والس     . فكان ينفق على أهله نفقة سنة     . للنيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة     
  .عدة يف سبيل اهللا

  .أخربنا سفيان بن عيينة عن معمر، عن الزهري، ذا اإلسناد: قال.  حدثنا حيىي بن حيىي-) 1757(
حدثنا جويرية عن مالك، عن الزهري؛      . وحدثين عبداهللا بن حممد بن أمساء الضبعي      ) 1757 (- 49

  قال. أن مالك بن أوس حدثه
مفـضيا  . فوجدته يف بيته جالسا على سرير     : قال.  تعاىل النهار  فجئته حني .  أرسل إيل عمر بن اخلطاب    

وقد أمـرت   . إنه قد دف أهل أبيات من قومك      ! يا مال : فقال يل . متكئا على وسادة من أدم    . إىل رماله 
فجـاء  : قـال ! يا مال . خذه: لو أمرت ذا غريي؟ قال    : قلت: قال. فخذه فاقسمه بينهم  . فيهم برضخ 

. نعم: يف عثمان وعبدالرمحن بن عوف والزبري وسعد؟ فقال عمر        !  أمري املؤمنني  هل لك، يا  : فقال. يرفا
يا أمـري   : فقال عباس . فأذن هلما . نعم: هل لك يف عباس وعلي؟ قال     : مث جاء فقال  . فدخلوا. فأذن هلم 
قض بينهم فا! يا أمري املؤمنني. أجل: فقال القوم. اقض بيين وبني هذا الكاذب اآلمث الغادر اخلائن! املؤمنني
أنشدكم باهللا  . اتئدا: فقال عمر ) خييل إيل أم قد كانوا قدموهم لذلك      : فقال مالك بن أوس   . (وأرحهم

ما تركنا  . ال نورث (أتعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          ! الذي بإذنه تقوم السماء واألرض    
!  الذي بإذنه تقوم الـسماء واألرض      أنشدكما باهللا : مث أقبل على العباس وعلي فقال     . نعم: قالوا) صدقة

إن : فقال عمـر  . نعم: قاال) ما تركناه صدقة  . أتعلمان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ال نورث          
ما أفاء اهللا   : قال. اهللا عز وجل كان خص رسوهلل صلى اهللا عليه وسلم خباصة مل خيصص ا أحدا غريه               

) ما أدري هل قرأ اآلية اليت قبلـها أم ال         ] (7/احلشر   /59[على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول        
وال  . مـا اسـتأثر علـيكم   ! فواهللا. فقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينكم أموال بين النضري       : قال

مث جيعل  . فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة          . حىت بقي هذا املال   . أخذها دونكم 
. نعم: أتعلمون ذلك؟ قالوا  ! أنشدكم باهللا الذي بإذنه تقوم السماء واألرض      : مث قال . ما بقي أسوة املال   

فلما تويف رسول اهللا صلى اهللا      : قال. نعم: أتعلمان ذلك؟ قاال  : مث نشد عباسا وعليا مبثل ما نشد به القوم        
ثك من ابن أخيك، فجتئما، تطلب مريا. أنا ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عليه وسلم قال أبو بكر    

مـا  . ما نورث(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : فقال أبو بكر  . ويطلب هذا مرياث امرأته من أبيها     



مث تويف أبـو    . فرأيتماه كاذبا آمثا غادرا خائنا، واهللا يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق            ) تركنا صدقة 
واهللا يعلم  . فرأيتماين كاذبا آمثا غادرا خائنا    . با بكر وأنا ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وويل أ         . بكر

. ادفعها إلينا : فقلتما. وأنتما مجيع وأمركما واحد   . مث جئتين أنت وهذا   . فوليتها. إين بار راشد تابع للحق    
إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد اهللا أن تعمال فيها بالذي كان يعمل رسول اهللا صلى : فقلت
! وال ، واهللا. مث جئتماين ألقضي بينكما: قال. نعم: أكذلك؟ قاال: قال. فأخذمتاها بذلك.  وسلم اهللا عليه 

  .فإن عجزمتا عنها فرداها إيل. ال أقضي بينكما بغري ذلك حىت تقوم الساعة
. حـدثنا : قال ابن رافع  (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع وعبد بن محيد           ) 1757 (- 50

: قـال . أخربنا معمر عن الزهري، عن مالك بن أوس بن احلدثان         ). أخربنا عبدج الرزاق  : وقال اآلخران 
غري أنـه   . بنحو حديث مالك  . إنه قد حضر أهل أبيات من قومك      : فقال. أرسل إيل عمر ابن اخلطاب    

 مث جيعل ما بقي منه جمعل  . حيبس قوت أهله منه سنة    : ورمبا قال معمر  . فكان ينفق على أهله منه سنة     : فيه
  .مال اهللا عز وجل

  )ال نورث ما تركنا فهو صدقة( باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم - 16
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛          : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1758 (- 51

  :أا قالت
ن أن يبعثن عثمان     إن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم، حني تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أرد               

أليس قد قـال    : قالت عائشة هلن  . فيسألنه مرياثهن من النيب صلى اهللا عليه وسلم       . بن عفان إىل أيب بكر    
  ؟)ما تركنا فهو صدقة. ال نورث(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا ليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عـن  . أخربنا حجني . حدثين حممد بن رافع   ) 1759 (- 52
  :ن الزبري، عن عائشة؛ أا أخربتهعروة ب

 أن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسلت إىل أيب بكر الصديق تسأله مرياثها من رسول اهللا  
إن رسول اهللا   : فقال أبو بكر  . وما بقي من مخس خيرب    . مما أفاء عليه باملدينة وفدك    . صلى اهللا عليه وسلم   

يف هـذا  ) صلى اهللا عليه وسلم(إمنا يأكل آل حممد .  ما تركنا صدقةال نورث(صلى اهللا عليه وسلم قال    
ال أغري شيئا من صدقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عن حاهلا اليت كانت عليها،                ! وإين واهللا ). املال

. وألعملن فيها، مبا عمل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم           . يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
فلم تكلمه  . فهجرته: قال. فوجدت فاطمة على أيب بكر يف ذلك      . أبو بكر أن يدفع إىل فاطمة شيئا      فأىب  

فلما توفيت دفنها زوجها علي بن . وعاشت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ستة أشهر         . حىت توفيت 



. ياة فاطمـة  وكان لعلي من الناس وجهة، ح     . وصلى عليها علي  . ومل يؤذن ا أبا بكر    . أيب طالب ليال  
. ومل يكن بايع تلك األشـهر     . فالتمس مصاحلة أيب بكر ومبايعته    . فلما توفيت استنكر على وجوه الناس     

فقـال عمـر، أليب     ) كرهية حمضر عمر بن اخلطاب    (وال  يأتنا معك أحد      . أن ائتنا : فأرسل إىل أيب بكر   
. آلتينـهم ! إين، واهللا . ا يب وما عساهم أن يفعلـو    : فقال أبو بكر  . ال تدخل عليهم وحدك   ! واهللا: بكر

فضيلتك وما أعطاك   ! إنا قد عرفنا، يا أبا بكر     : مث قال . فتشهد علي بن أيب طالب    . فدخل عليهم أبو بكر   
وكنا نرى لنا حقا لقرابتنا من      . ولكنك استبددت علينا باألمر   . ومل ننفس عليك خريا ساقه اهللا إليك      . اهللا

فلما تكلم أبو بكـر     .  يكلم أبا بكر حىت فاضت عينا أيب بكر        فلم يزل . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
وأما الذي  . لقرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحب إيل أن أصل من قرابيت            ! والذي نفسي بيده  : قال

ومل أترك أمرا رأيت رسول اهللا صلى اهللا        . شجر بيين وبينكم من هذه األموال، فإين مل آل فيها عن احلق           
فلما صلى أبو بكر صالة     . موعدك العشية للبيعة  : فقال علي أليب بكر   . نعه فيها إال صنعته   عليه وسلم يص  

. مث استغفر . وعذره بالذي اعتذر إليه   . وذكر شأن علي وختلفه عن البيعة     . فتشهد. رقي على املنرب  . الظهر
وال  .  بكـر وأنه مل حيمله على الذي صنع نفاسة على أيب . وتشهد علي بن أيب طالب فعظم حق أيب بكر        

فـسر  . فوجدنا يف أنفسنا. فاستبد علينا به. ولكنا كنا نرى لنا يف األمر نصيبا   . إنكارا للذي فضله اهللا به    
  .فكان املسلمون إىل علي قريبا، حني راجع األمر املعروف. أصبت: وقالوا. بذلك املسلمون

. حـدثنا : قال ابن رافع  (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع وعبد بن محيد           ) 1759 (- 53
أخربنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ أن فاطمة والعباس           ). أخربنا عبدالرزاق : وقال اآلخران 

ومها حينئذ يطلبان أرضه من فـدك       . أتيا أبا بكر يلتمسان مرياثهما من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           
وساق احلديث مبعـىن  .  صلى اهللا عليه وسلمإين مسعت رسول اهللا : فقال هلما أبو بكر   . وسهمه من خيرب  

مث . وذكر فضيلته وسـابقته   . مث قام علي فعظم من حق أيب بكر       : غري أنه قال  . حديث عقيل عن الزهري   
فكان الناس قريبا إىل علي حني      . أصبت وأحسنت : فأقبل الناس إىل علي فقالوا    . مضى إىل أيب بكر فبايعه    
  .قارب األمر املعروف

ح وحدثنا زهري بن حرب     . حدثنا أيب . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   . وحدثنا ابن منري  ) 1759 (- 54
. حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب      ). حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم    : قاال. واحلسن بن علي احللواين   

  أخربين عروة ابن الزبري؛ أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته؛
 صلى اهللا عليه وسلم سألت أبا بكر، بعد وفاة رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                  أن فاطمة بنت رسول اهللا    

فقال هلا أبـو    . وسلم، أنت يقسم هلا مرياثها، مما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مما أفاء اهللا عليه                
  ).ما تركنا صدقة. ال نورث(إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : بكر



وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها ممـا  . هللا صلى اهللا عليه وسلم ستة أشهروعاشت بعد رسول ا  : قال
: وقال. فأىب أبو بكر عليها ذلك    . وصدقته باملدينة . ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب وفدك         

إين أخشى إن تركت شيئا . لست تاركا شيئا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعمل به إال عملت به 
وأما خيرب وفدك   . فغلبه عليها علي  . فأما صدقته باملدينة فدفعها عمر إىل علي وعباس       .  أمره أن أزيغ   من

. كانتا حلقوقه اليت تعـروه ونوائبـه      . مها صدقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : فأمسكهما عمر وقال  
  .فهما على ذلك إىل اليوم: قال. وأمرمها إىل من ويل األمر

قرأت على مالك عن أيب الزناد، عن األعرج، عـن أيب           : قال.  حيىي بن حيىي   حدثنا) 1760 (- 55
  هريرة؛

ما تركت، بعد نفقة نسائي ومؤونـة       . ال يقتسم ورثيت دينارا   ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).عاملي، فهو صدقة

  . ذا اإلسناد، حنوهحدثنا سفيان عن أيب الزناد،.  حدثنا حممد بن حيىي بن أيب عمر املكي-) 1760(
أخربنا ابن املبارك عن يونس عن      . حدثنا زكرياء بن عدي   . وحدثين ابن أيب خلف   ) 1761 (- 56

  الزهري، عن األعرج، عن أيب هريرة،
  ).ما تركنا صدقة. ال نورث( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

   باب كيفية قسمة الغنيمة بني احلاضرين- 17
أخربنا : قال حيىي. ىي بن حيىي وأبو كامل فضيل بن حسني كالمها عن سليم   حدثنا حي ) 1762 (- 57

  حدثنا نافع عن عبداهللا بن عمر؛. سليم بن أخضر عن عبيداهللا بن عمر
  .للفرس سهمني وللرجل سهما:  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قسم يف النفل

  .يف النفل: ومل يذكر. ذا اإلسناد، مثلهحدثنا عبيداهللا، . حدثنا أيب.  حدثناه ابن منري-) 1762(
   باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر، وإباحة الغنائم- 18
حدثين مساك احلنفي . حدثنا ابن املبارك عن عكرمة بن عمار. حدثنا هناد بن السري) 1763 (- 58
ثنا زهـري بـن     ح وحد . ملا كان يوم بدر   : قال. حدثين عمر ابن اخلطاب   : مسعت ابن عباس يقول   : قال

هو مساك  (حدثين أبو زميل    . حدثنا عكرمة بن عمار   . حدثنا عمر بن يونس احلنفي    ). واللفظ له (حرب  
  :حدثين عمر بن اخلطاب قال: حدثين عبداهللا بن عباس قال). احلنفي

  ملا كان يوم بدر، نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املشركني وهم ألف، وأصحابه ثالمثائة وتسعة       
أجنز يل ما ! اللهم(مث مد يديه فجعل يهتف بربه . فاستقبل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم القبلة      . عشر رجال 



فمـا  ) إن لك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض    ! اللهم. آت ما وعدتين  ! اللهم. وعدتين
فأخـذ رداءه   . فأتاه أبو بكر  . هزال يهتف بربه، مادا يديه، مستقبل القبلة، حىت سقط رداؤه عن منكبي           

فإنه سينجز لـك مـا   . كذاك مناشدتك ربك! يا نيب اهللا: وقال. مث التزمه من ورائه. فألقاه على منكبيه 
} إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني          {: فأنزل اهللا عز وجل   . وعدك
  .فأمده اهللا باملالئكة] 9/األنفال  / 8[

بينما رجل من املسلمني يومئذ يشتد يف أثر رجل من املـشركني            : فحدثين ابن عباس قال   : بو زميل قال أ 
فنظر إىل املشرك أمامـه فخـر   . أقدم حيزوم: وصوت الفارس يقول. إذ مسع ضربه بالسوط فوقه    . أمامه
 فجـاء . فاخضر ذلـك أمجـع  . فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، وشق وجهه كضربة السوط       . مستلقيا

) ذلك مدد الـسماء الثالثـة     . صدقت(فقال  . األنصاري فحدث بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  .وأسروا سبعني. فقتلوا يومئذ سبعني

فلما أسروا األسارى قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر وعمر             : قال ابن عباس  : قال أبو زميل  
أرى أن تأخذ منـهم     . هم بنو العم والعشرية   ! يا نيب اهللا  : فقال أبو بكر  ) ما ترون يف هؤالء األسارى؟    (

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . فعسى اهللا أن يهديهم لإلسالم    . فتكون لنا قوة على الكفار    . فدية
ولكين أرى أن متكنا فنـضرب   . ما أرى الذي رأى أبو بكر     ! واهللا. ال: قلت) ما ترى؟ يا ابن اخلطاب؟    (

فإن هؤالء  . فأضرب عنقه ) نسيبا لعمر (ومتكين من فالن    . ا من عقيل فيضرب عنقه    فتمكن علي . أعناقهم
فلمـا  . ومل يهو ما قلت   . فهوى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قال أبو بكر          . أئمة الكفر وصناديدها  

! يا رسول اهللا  : قلت. كان من الغد جئت فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان              
وإن مل أجـد بكـاء تباكيـت        . فإن وجدت بكاء بكيت   . أخربين من أي شيء تبكي أنت وصاحبك      

. أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء       (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . لبكائكما
هللا وأنزل ا ) شجرة قريبة من نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ) (لقد عرض علي عذام أدىن من هذه الشجرة       

فكوا مما غنمـتم حـالال      : إىل قوله . ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض          {: عز وجل 
  .فأحل اهللا الغنيمة هلم] 69 - 67/األنفال  /8[} طيبا
  . باب ربط األسري وحبسه، وجواز املن عليه- 19 

  :ع أبا هريرة يقولحدثنا ليث عن سعيد بن أيب سعيد؛ أنه مس. حدثنا قتيبة بن سعيد) 1764 (- 59
. فجاءت برجل من بين حنيفة يقال له مثامة بن أثال.  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيال قبل جند

فخرج إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         . فربطوه بسارية من سواري املسجد    . سيد أهل اليمامة  



. وإن تنعم تنعم على شـاكر     . ن تقتل تقتل ذا دم    إ. خري! عندي، يا حممد  : فقال!) ماذا عندك؟ يا مثامة   (
حىت كـان بعـد     . فتركه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . وإن كنت تريد املال فسل تعط منه ما شئت        

وإن . وإن تقتل تقتل ذا دم. إن تنعم تنعم على شاكر. ما قلت لك: قال!) ما عندك؟ يا مثامة (فقال  . الغد
فقال . فتركه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت كان من الغد. شئتكنت تريد املال فسل تعط منه ما        

وإن . وإن تقتل تقتـل ذا دم     . إن تنعم تنعم على شاكر    . عندي ما قلت لك   : فقال!) ما عندك؟ يا مثامة   (
فانطلق إىل  ) أطلقوا مثامة (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . كنت تريد املال فسل تعط منه ما شئت       

أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبـده         : مث دخل املسجد فقال   . فاغتسل.  من املسجد  خنل قريب 
ما كان على األرض وجه أبغض إيل من وجهك، فقد أصبح وجهك أحـب              ! واهللا! يا حممد . ورسوله

! واهللا. فأصبح دينك أحب الدين كله إيل     . ما كان من دين أبغض إيل من دينك       ! واهللا. الوجوه كلها إيل  
وإن خيلك أخذتين وأنا أريـد  . فأصبح يبدك أحب البالد كلها إيل. ما كان من بلد أبغض إيل من بلدك      

: فلما قدم مكة قال له قائل     . وأمره أن يعتمر  . فماذا ترى؟ فبشره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . العمرة
ال يـأتيكم مـن     !  واهللا وال ، . ولكين أسلمت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ال: أصبوت؟ فقال 

  .اليمامة حبة حنطة حىت يأذن فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثين . حدثين عبداحلميد بن جعفر   . حدثنا أبو بكر احلنفي   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1764 (- 60

 له حنو   بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيال       : سعيد بن أيب سعيد املقربي؛ أنه مسع أبا هريرة يقول         
وساق احلديث مبثل حـديث  . سيد أهل اليمامة. فجاءت برجل يقال له مثامة بن أثال احلنفي  . أرض جند 
  .إن تقتلين تقتل ذا دم: إال أنه قال. الليث
   باب إجالء اليهود من احلجاز- 20
؛ حدثنا ليث عن سعيد بن أيب سعيد، عن أبيه، عن أيب هريرة           . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1765 (- 61
  :أنه قال

فخرجنـا  ) انطلقوا إىل يهود  ( بينا حنن يف املسجد، إذ خرج إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال               
أسـلموا  ! يـا معـشر يهـود   (فقال . فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فناداهم. حىت جئناهم . معه

أسلموا . ذلك أريد (اهللا عليه وسلم    فقال هلم رسول اهللا صلى      ! يا أبا القاسم  . قد بلغت : فقالوا). تسلموا
فقال هلم  ) ذلك أريد (فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ! قد بلغت يا أبا القاسم    : فقالوا) تسلموا
وأين أريد أن أجليكم من هذه األرض فمن وجد منكم مباله . اعلموا أمنا األرض هللا ورسوله(فقال . الثالثة

  ).األرض هللا ورسولهوإال فاعلموا أن . شيئا فليبعه



: وقال إسحاق . حدثنا: قال ابن رافع  (وحدثين حممد بن رافع وإسحاق بن منصور        ) 1766 (- 62
  أخربنا ابن جريج عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛). أخربنا عبدالرزاق

ى اهللا عليـه    فأجلى رسول اهللا صل   .  أن يهود بين النضري وقريظة حاربوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           
وقسم نسائهم  . فقتل رجاهلم . حىت حاربت قريظة بعد ذلك    . وسلم بين النضري، وأقر قريظة ومن عليهم      

. إال أن بعضهم حلقوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فآمنهم وأسلموا           . وأوالدهم وأمواهلم بني املسلمني   
). وهم قوم عبداهللا بـن سـالم      (قينقاع  بين  : وأجلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهود املدينة كلهم         

  .وكل يهودي كان باملدينة. ويهود بين حارثة
أخربين حفص ابن ميسرة عن موسى، ذا       . حدثنا عبداهللا بن وهب   .  وحدثين أبو الطاهر   -) 1766(

  .وحديث ابن جريج أكثر وأمت. اإلسناد، هذا احلديث
   باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب- 21
ح وحدثين حممد   . حدثنا الضحاك بن خملد عن ابن جريج      . وحدثين زهري بن حرب   ) 1767 (- 63

أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبـداهللا         . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق ). واللفظ له (بن رافع   
  أخربين عمر بن اخلطاب؛: يقول

حـىت ال   . يهود والنصارى من جزيرة العرب    ألخرجن ال ( أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          
  ).أدع إال مسلما

ح وحدثين سلمة   . أخربنا سفيان الثوري  . حدثنا روح بن عبادة   .  وحدثين زهري بن حرب    -) 1767(
كالمها عن أيب الزبري، ذا اإلسناد،      ). وهو ابن عبيداهللا  (حدثنا معقل   . حدثنا احلسن بن أعني   . بن شبيب 

  .مثله
ال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل احلصن على حكم حاكم عدل  باب جواز قت- 22

  أهل للحكم
قـال  ) (وألفاظهم متقاربة(وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وابن بشار           ) 1768 (- 64

عـن سـعد بـن      ) حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قال اآلخران . حدثنا غندر عن شعبة   : أبو بكر 
  :مسعت أبا سعيد اخلدري قال: ت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قالمسع: قال. إبراهيم

فأتاه على  . فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل سعد        .  نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ       
أو ) (قوموا إىل سيدكم  (فلما دنا قريبا من املسجد، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لألنصار              . محار
فقال الـنيب   : قال. وتسيب ذريتهم . تقتل مقاتلتهم : قال) إن هؤالء نزلوا على حكمك    (ل  مث قا ). خريكم



ورمبا قال  : ومل يذكر ابن املثىن   ) قضيت حبكم امللك  (ورمبا قال   ) قضيت حبكم اهللا  (صلى اهللا عليه وسلم     
  ).قضيت حبكم امللك(
وقـال يف   . ذا اإلسناد حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن شعبة،       .  وحدثنا زهري بن حرب    -) 1768(

لقد حكمـت  : (وقال مرة). لقد حكمت فيهم حبكم اهللا    (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : حديثه
  ).حبكم امللك

قـال  . كالمها عن ابن منري   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن العالء اهلمذاين         ) 1769 (- 65
  :قالت. ، عن عائشةحدثنا هشام عن أبيه. حدثنا ابن منري: ابن العالء

فـضرب عليـه    . رماه يف األكحل  . رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة       .  أصيب سعد يوم اخلندق   
فلما رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه       . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيمة يف املسجد يعوده من قريب           

وضـعت  : فقـال . من الغبار فأتاه جربيل وهو ينفض رأسه      . فاغتسل. وسلم من اخلندق وضع السالح    
فأشار إىل بـين    ) فأين؟(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . اخرج إليهم . السالح؟ واهللا ما وضعناه   

فرد . فرتلوا على حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فقاتلهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . قريظة
فإين أحكم فيهم أن تقتل املقاتلة، وأن تسىب        : قال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلكم فيهم إىل سعد         

  .الذرية والنساء، وتقسم أمواهلم
فأخربت أن رسول   : قال أيب : حدثنا هشام قال  . حدثنا ابن منري  . وحدثنا أبو كريب  ) 1769 (- 66

  ).لقد حكمت فيهم حبكم اهللا عز وجل(اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  أخربين أيب عن عائشة؛. دثنا ابن منري عن هشامح. حدثنا أبو كريب) 1769 (- 67

إنك تعلم أن ليس أحد أحب إيل أن أجاهد فيك، من           ! اللهم:  أن سعدا قال، وحتجر كلمه للربء، فقال      
فإن كان بقي من حرب قـريش شـيء         ! اللهم. وأخرجوه) صلى اهللا عليه وسلم   (قوم كذبوا رسولك    
فإن كنت وضعت احلرب    . د وضعت احلرب بيننا وبينهم    فإين أظن أنك ق   ! اللهم. فأبقين أجاهدهم فيك  

ويف املسجد معه خيمة من بـين  (فلم يرعهم . فانفجرت من لبته. بيننا وبينهم فافجرها واجعل مويت فيها 
فإذا سعد جرحه يغذ    ! ما هذا الذي يأتينا من قبلكم     ! يا أهل اخليمة  : فقالوا. إال والدم يسيل إليهم   ) غفار
  .فمات منها. دما
حدثنا عبدة عن هشام، ذا اإلسناد،      . وحدثنا علي بن احلسني بن سليمان الكويف      ) 1769 (- 68
فذاك حني يقـول  : وزاد يف احلديث قال. فما زال يسيل حىت مات. فانفجر من ليلته  : غري أنه قال  . حنوه
  :الشاعر

  فما فعلت قريظة والنضري* أال يا سعد سعد بين معاذ 



  داة حتملوا هلو الصبورغ* لعمرك إن سعد بين معاذ 
  وقدر القوم حامية تفور* تركتم قدركم ال شيء فيها 
  أقيموا، قينقاع، وال  تسريوا* وقد قال الكرمي أبو حباب 
  كما ثقلت مبيطان الصخور* وقد كانوا ببلدم ثقاال 

   باب املبادرة بالغزو، وتقدمي أهم األمرين املتعارضني- 23
حدثنا جويرية بن أمساء عن نافع، عـن        . بن حممد بن أمساء الضبعي    وحدثين عبداهللا   ) 1770 (- 69
  :قال. عبداهللا

أن ال يصلني أحد الظهـر إال يف        ( نادى فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم انصرف عن األحزاب             
ال نصلي إال حيث أمرنـا      : وقال آخرون . فصلوا دون بين قريظة   . فتخوف ناس فوت الوقت   ) بين قريظة 
  .فما عنف واحدا من الفريقني: قال. اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإن فاتنا الوقترسول 
 باب رد املهاجرين إىل األنصار منائحهم من الشجر والثمر حني استغنوا عنها - 24

  بالفتوح
أخربين يونس عن ابن شهاب،     . أخربنا ابن وهب  : قاال. وحدثين أبو الطاهر وحرملة   ) 1771 (- 70

  :قال. عن أنس بن مالك
. وكان األنصار أهل األرض والعقـار     .  ملا قدم املهاجرون، من مكة، املدينة قدموا وليس بأيديهم شيء         
وكانت أم  . ويكفوم العمل واملؤونة  . فقامسهم األنصار على أن أعطوهم أنصاف مثار أمواهلم، كل عام         

ن أخا ألنس ألمه، وكانت     أنس ابن مالك، وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبداهللا بن أيب طلحة، وكا             
فأعطاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أم         . أعطت أم أنس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عذاقا هلا          

  .أمين، موالته، أم أسامة بن زيد
. فأخربين أنس بن مالك؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا فرغ من قتال أهل خيرب                : قال ابن شهاب  

فـرد  : قـال . رد املهاجرون إىل األنصار منائحهم اليت كانوا منحوهم من مثارهم         . ةوانصرف إىل املدين  
وأعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم أمين مكان          . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أمي عذاقها        

  .من حائطه
. بن عبـداملطلب  وكان من شأن أم أمين، أم أسامة بن زيد؛ أا كانت وصيفة لعبداهللا              : قال ابن شهاب  

فلما ولدت آمنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بعد ما تويف أبوه، فكانت أم أمين                . وكانت من احلبشة  



مث توفيت بعد ما    . مث أنكحها زيد بن حارثة    . فأعتقها. حتضنه، حىت كرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  .تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبمسة أشهر

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحامد بن عمر البكراوي وحممـد بـن عبـداألعلى                ) 1771 (- 71
  حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه، عن أنس؛). واللفظ البن أيب شيبة(كلهم عن املعتمر . القيسي

كان جيعل للنيب صلى اهللا عليه وسلم النخالت من         ) أن الرجل : وقال حامد وابن عبداألعلى   ( أن رجال   
  .حىت فتحت عليه قريظة والنضري، فجعل، بعد ذلك، يرد عليه ما كان أعطاه. أرضه

. وإن أهلي أمروين أن آيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطـوه أو بعـضه                  : قال أنس 
 .فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسـلم فأعطـانيهن        . وكان نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أعطاه أم أمين          
فقال نيب اهللا صلى    . ال نعطيكاهن وقد أعطانيهن   ! واهللا: فجاءت أم أمين فجعلت الثوب يف عنقي وقالت       

فجعل يقول كذا ! والذي ال إله إال هو. كال: وتقول) اتركيه ولك كذا وكذا! يا أم أمين(اهللا عليه وسلم 
  .حىت أعطاها عشرة أمثاله، أو قريبا من عشرة أمثاله

  ل من طعام الغنيمة يف دار احلرب باب جواز األك- 25
حدثنا محيد بن هالل عن     ). يعين ابن املغرية  (حدثنا سليمان   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1772 (- 72

  :عبداهللا بن مغفل، قال
: قـال . ال أعطي اليوم أحدا من هذا شـيئا       : فقلت. فالتزمته: قال.  أصبت جرابا من شحم، يوم خيرب     

  .هللا عليه وسلم متبسمافالتفت فإذا رسول اهللا صلى ا
حدثين محيد بـن    . حدثنا شعبة . حدثنا ز بن أسد   . حدثنا حممد بن بشار العبدي    ) 1772 (- 73

  :مسعت عبداهللا بن مغفل يقول: هالل قال
فالتفت فإذا رسول اهللا صـلى اهللا       : قال. فوثبت آلخذه .  رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم، يوم خيرب       

  .فاستحييت منه. عليه وسلم
جراب : غري أنه قال  . حدثنا شعبة، ذا اإلسناد   . حدثنا أبو داود  .  وحدثناه حممد بن املثىن    -) 1772(

  .من شحم، ومل يذكر الطعام
   باب كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم- 26
وعبد بن محيـد    حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وابن أيب عمر وحممد ابن رافع            ) 1773 (- 74
أخربنا معمر ) أخربنا عبدالرزاق: وقال اآلخران. حدثنا: قال ابن رافع وابن أيب عمر) (واللفظ البن رافع  (

  :قال. عن الزهري، عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة، عن ابن عباس؛ أن أبا سفيان أخربه، من فيه إىل فيه



فبينا أنا بالشأم، إذ جـيء      : قال. لى اهللا عليه وسلم    انطلقت يف املدة اليت كانت بيين وبني رسول اهللا ص         
وكان دحية الكليب جـاء     : قال. يعين عظيم الروم  : بكتاب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل هرقل         

هل ها هنا أحد من قوم هـذا        : فقال هرقل . فدفعه عظيم بصرى إىل هرقل    . فدفعه إىل عظيم بصرى   . به
فأجلسنا بني  . فدخلنا على هرقل  . فدعيت يف نفر من قريش    : قال. نعم: االرجل الذي يزعم أنه نيب؟ قالو     

. أنـا : فقلـت : أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نيب؟ فقال أبـو سـفيان              : فقال. يديه
إين سائل هـذا عـن      : قل هلم : مث دعا بترمجانه فقال له    . وأجلسوا أصحايب خلفي  . فأجلسوين بني يديه  
لوال خمافة أن يؤثر علي     ! وامي اهللا : فقال أبو سفيان  : قال. فإن كذبين فكذبوه  . نه نيب الرجل الذي يزعم أ   
فهـل  : قال. هو فينا ذو حسب   : كيف حسبه فيكم؟ قال قلت    . سله: مث قال لترمجانه  . الكذب لكذبت 

: قـال . ال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت     : قال. ال: كان من آبائه ملك؟ قلت    
: أيزيدون أن ينقصون؟ قال قلت    : قال. بل ضعفائهم : من يتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفائهم؟ قال قلت       و
: قـال . ال: هل يرتد أحد منهم عن دينه، بعد أن يدخل فيه، سخطة له؟ قال قلت  : قال. بل يزيدون . ال

. بينه سـجاال  تكون احلرب بيننا و   : فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت     : قال. نعم: فهل قاتلتموه؟ قلت  
  .وحنن منه يف مدة ال ندري ما هو صانع فيها. ال: فهل يغدر؟ قلت: قال. يصيب منا ونصيب منه

  .ما أمكنين من كلمة أدخل فيها شيئا غري هذه! فواهللا: قال
إين سألتك عن حسبه فزعمت     : قل له : قال لترمجانه . ال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال قلت       : قال

هل كان يف آبائـه ملـك؟       : وسألتك. وكذلك الرسل تبعث يف أحساب قومها     . سبأنه فيكم ذو ح   
وسـألتك عـن أتباعـه،      . لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه         : فقلت. فزعمت أن ال  

هل كنتم تتهمونه بالكذب    : وسألتك. وهم أتباع الرسل  . بل ضعفاؤهم : أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت   
فقد عرفت أنه مل يكن ليدع الكذب على الناس مث يذهب فيكذب            . عمت أن ال  قبل أن يقول ما قال؟ فز     

وكـذلك  . هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له؟ فزعمـت أن ال              : وسألتك. على اهللا 
وكـذلك  . هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أم يزيدون      : وسألتك. اإلميان إذا خالط بشاشة القلوب    

. فتكون احلرب بينكم وبينه سجاال    . هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قد قاتلتموه     : تكوسأل. اإلميان حىت يتم  
هل يغدر؟ فزعمت أنه ال     : وسألتك. وكذلك الرسل تبتلى مث تكون هلم العاقبة      . ينال منكم وتنالون منه   

لو قال  : فقلت. هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن ال        : وسألتك. وكذلك الرسل ال تغدر   . يغدر
يأمرنـا بالـصالة    : مب يأمركم؟ قلت  : مث قال : قال. القول أحد قبله، قلت رجل ائتم بقول قيل قبله        هذا  

ومل . وقد كنت أعلم أنـه خـارج  . إن يكن ما تقول فيه حقا، فإنه نيب: قال. والزكاة والصلة والعفاف  



.  قدميـه  ولو كنت عنده لغسلت عـن     . ولو أين أعلم أين أخلص إليه، ألحببت لقاءه       . أكن أظنه منكم  
  .وليبلغن ملكه ما حتت قدمي

من حممـد  . بسم اهللا الرمحن الرحيم(فإذا فيه . مث دعا بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقرأه        : قال
أسلم . فإين أدعوك بدعاية اإلسالم   . أما بعد . سالم على من اتبع اهلدى    . رسول اهللا إىل هرقل عظيم الروم     

ويا أهل الكتاب تعالوا إىل     {. وإن توليت فإن عليك إمث األريسيني     . نيوأسلم يؤتك اهللا أجرك مرت    . تسلم
كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إىل اهللا وال  نشرك به شيئا وال  يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا          

فلما فرغ من قـراءة الكتـاب       ] 64اآلية  / آل عمران  / 3. [}فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون     
لقد أمر أمر   : فقلت ألصحايب حني خرجنا   : قال. وأمر بنا فأخرجنا  . تفعت األصوات عنده وكثر اللغط    ار

فما زلت موقنا بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم           : قال. إنه ليخافه ملك بين األصفر    . ابن أيب كبشة  
  .أنه سيظهر، حىت أدخل اهللا على اإلسالم

). وهو ابن إبراهيم بن سعد    (حدثنا يعقوب   : قاال. بن محيد  وحدثناه حسن احللواين وعبد      -) 1773(
وكان قيصر ملا كشف اهللا عنـه       : وزاد يف احلديث  . حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب، ذا اإلسناد        

مـن حممـد عبـد اهللا       : (وقال يف احلديث  . شكرا ملا أباله اهللا   . جنود فارس مشى من محص إىل إيلياء      
  ).بداعية اإلسالم(وقال ). نيإمث الرييسي(وقال ). ورسوله
   باب كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل ملوك الكفار يدعوهم إىل اهللا عز وجل- 27
  حدثين يوسف بن محاد املعين حدثنا عبداألعلى عن سعيد، عن قتادة، عن أنس؛) 1774 (- 75

 وإىل كل جبار، يدعوهم  أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل كسرى، وإىل قيصر، وإىل النجاشي،           
  .وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم. إىل اهللا تعاىل

. حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد، عـن قتـادة         .  وحدثناه حممد بن عبداهللا الرزي     -) 1774(
صلى عليـه   وليس بالنجاشي الذي    : ومل يقل . حدثنا أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثله          

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثين خالد بن قيس عن قتادة، عن       . أخربين أيب . وحدثنيه نصر بن علي اجلهضمي    ) 1774 (- م   2
  .وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومل يذكر. أنس
   باب يف غزوة حنني- 28
أخربين يونس عن   . أخربنا ابن وهب  . سرحوحدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن        ) 1775 (- 76

  :قال عباس: قال. حدثين كثري بن عباس بن عبداملطلب: قال. ابن شهاب



فلزمت أنا وأبو سـفيان بـن احلـارث بـن           .  شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني         
ه وسلم على بغلة له،     ورسول اهللا صلى اهللا علي    . فلم نفارقه . عبداملطلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

فطفـق  . فلما التقى املسلمون والكفار، وىل املسلمون مدبرين      . أهداها له فروة بن نفاثة اجلذامى     . بيضاء
وأنا آخذ بلجام بغلة رسول     : قال عباس . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يركض على بغلته قبل الكفار          

أبو سفيان آخذ بركاب رسول اهللا صلى اهللا عليه         و. أكفها إرادة أن ال تسرع    . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
وكـان  (فقال عبـاس   ). ناد أصحاب السمرة  ! أي عباس (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وسلم

لكأن عطفتهم، حني مسعوا صويت،     ! فواهللا: أين أصحاب السمرة؟ قال   : فقلت بأعلى صويت  ): رجال صيتا 
: يقولون. والدعوة يف األنصار. فاقتتلوا والكفار: قال! يا لبيك! كيا لبي: فقالوا. عطفة البقر على أوالدها

يا نيب  : فقالوا. مث قصرت الدعوة على بين احلارث بن اخلزرج       : قال! يا معشر األنصار  ! يا معشر األنصار  
فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على بغلتـه،           ! يا بين احلارث بن اخلزرج    ! احلارث بن اخلزرج  

مث : قـال ). هذا حني محي الوطيس   (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . اول عليها، إىل قتاهلم   كاملتط
!) ورب حممـد  . ازموا(مث قال   . أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حصيات فرمى ن وجوه الكفار           

فما زلت  . حبصياتهما هو إال أن رماهم      ! فواهللا: قال. فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى       : قال
  .أرى حدهم كليال وأمرهم مدبرا

. مجيعا عن عبدالرزاق  . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع وعبد بن محيد         ) 1775 (- 77
ورب . ازموا(وقال . فروة بن نعامة اجلذامي  : غري أنه قال  . أخربنا معمر عن الزهري، ذا اإلسناد، حنوه      

  .حىت هزمهم اهللا: وزاد يف احلديث!) ورب الكعبة. ازموا! الكعبة
  .وكأين أنظر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته: قال
أخربين كثري بن العباس    : قال. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري     .  وحدثناه ابن أيب عمر    -) 1775(

غري أن حديث يـونس     . يثوساق احلد . كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني        : قال. عن أبيه 
  .وحديث معمر أكثر منه وأمت

  :قال رجل للرباء: قال. أخربنا أبو خيثمة عن أيب إسحاق. حدثنا حيىي بن حيىي) 1776 (- 78
ولكنه خـرج   . ما وىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ! واهللا. ال: أفررمت يوم حنني؟ قال   !  يا أبا عمارة  

عليهم سالح، أو كثري سالح فلقوا قوما رماة ال يكاد يسقط هلم            شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس      
فقبلوا هناك إىل رسول اهللا صلى اهللا       . فرشقوهم رشقا ما يكادون خيطئون    . مجع هوازن وبين نصر   . سهم

وأبو سفيان بن احلارث بن عبداملطلب      . ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بغلته البيضاء        . عليه وسلم 
  :وقال.  فاستنصرفرتل. يقود به



  ).أنا ابن عبداملطلب* أنا النيب ال كذب (
  .مث صفهم
حدثنا عيسى بن يونس عن زكريـاء، عـن أيب          . حدثنا أمحد بن جناب املصيصي    ) 1776 (- 79

  :إسحاق، قال
أشهد على نيب اهللا صـلى اهللا       : فقال! أكنتم وليتم يوم حنني؟ يا أبا عمارة      : فقال.  جاء رجل إىل الرباء   

. وهم قـوم رمـاة    . ولكنه انطلق أخفاء من الناس، وحسر إىل هذا احلي من هوازن          . سلم ما وىل  عليه و 
فأقبل القوم إىل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          . فانكشفوا. كأا رجل من جراد   . فرموهم برشق من نبل   

  :فرتل، ودعا، واستنصر، وهو يقول. وأبو سفيان بن احلارث يقود به بغلته. وسلم
  أنا ابن عبداملطلب*  كذب أنا النيب ال(

  )نزل نصرك! اللهم 
يعين النيب صلى اهللا عليه . وإن الشجاع منا للذي حياذى به. إذا امحر البأس نتقي به! كنا، واهللا: قال الرباء
  .وسلم
. حدثنا حممد بن حعفر   : قاال) واللفظ البن املثىن  (وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1776 (- 80

  :وسأله رجل من قيس. مسعت الرباء: قال. ن أيب إسحاقحدثنا شعبة ع
ولكن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        :  أفررمت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني؟ فقال الرباء           

فاستقبلونا . فأكببنا على الغنائم  . وإنا ملا محلنا عليهم انكشفوا    . وكانت هوازن يومئذ رماة   . وسلم مل يفر  
وإن أبا سفيان ابن احلارث آخذ . يت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بغلته البيضاءولقد رأ. بالسهام

  :بلجامها، وهو يقول
  )أنا ابن عبداملطلب* أنا النيب ال كذب (
حدثنا حيىي بن سعيد    : قالوا.  وحدثين زهري بن حرب وحممد بن املثىن وأبو بكر بن خالد           -) 1776(

وهـو  . فذكر احلديث ! يا أبا عمارة  : قال له رجل  : قال.  عن الرباء  حدثين أبو إسحاق  : قال. عن سفيان 
  .وهؤالء أمت حديثا. أقل من حديثهم

. حدثنا عكرمة بن عمـار    . حدثنا عمر بن يونس احلنفي    . وحدثنا زهري بن حرب   ) 1777 (- 81
  :قال. حدثين أيب. حدثين إياس بن سلمة

فاسـتقبلين  . فأعلو ثنيـة  . ما واجهنا العدو تقدمت   فل.  غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنينا        
ونظرت إىل القوم فإذا هم قد طلعـوا        . فلما دريت ما صنع   . فتوارى عين . فأميه بسهم . رجل من العدو  
. فوىل صحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم      . فالتقوا هم وصحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم       . من ثنية أخرى  



. فجمعتهما مجيعـا  . فاستطلق إزاري . مرتديا باألخرى . متزرا بإحدامها . وعلى بردتان . وأرجع منهزما 
فقال رسول اهللا صلى    . وهو على بغلته الشهباء   . ومررت، على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، منهزما        

فلما غشوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نزل عن البغلة،           ) لقد رأى ابن األكوع فزعا    (اهللا عليه وسلم    
فما خلف اهللا منهم    ) شاهت الوجوه (فقال  . مث استقبل به وجوههم   . قبضة من تراب من األرض    مث قبض   

وقسم رسول اهللا صلى اهللا . فهزمهم اهللا عز وجل   . فولوا مدبرين . إنسانا إال مأل عينيه ترابا، بتلك القبضة      
  .عليه وسلم غنائمهم بني املسلمني

   باب غزوة الطائف- 29
: قال زهري. مجيعا عن سفيان. كر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وابن منريحدثنا أبو ب ) 1778 (- 82

  :قال. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن أيب العباس الشاعر األعمى، عن عبداهللا بن عمرو
) إنا قافلون، إن شاء اهللا(فقال . فلم ينل منهم شيئا .  حاصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل الطائف        

فغـدوا  ) اغدوا على القتال  (فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ! نرجع ومل نفتتحه  : قال أصحابه 
. فأعجبهم ذلـك  : قال) إنا قافلون غدا  (فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . عليه فأصام جراح  

  .فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وكانوا، كما ذكره ابـن     . الفتح ملناعة حصنهم  أي مل يصبهم بشيء من موجبات       ) فلم ينل منهم شيئا   (

  .حجر، قد أعدوا ما يكفيهم حلصار سنة
فقال هلم  !. نرجع غري فاحتني  : فقالوا. فثقل عليهم ذلك  . أي حنن راجعون إىل املدينة    ) إنا قافلون : فقال(

ـ   . أي سريوا أول النهار ألجل القتال     . اغدوا على القتال  : صلى اهللا عليه وسلم    تح علـيهم   فغدوا فلم يف
ألن أهل احلصن رموا عليهم من أعلى السور، فكانوا ينالون منـهم بـسهامهم، وال                . وأصيبوا باجلراح 

فلمـا رأوا   . أم رموا على املسلمني سكك احلديد احملماة      : وذكر يف الفتح  . تصل سهام املسلمني إليهم   
  .القول بالرجوع أعجبهم حينئذفلما أعاد، صلى اهللا عليه وسلم، عليهم . ذلك تبني هلم تصويب الرجوع

معىن احلديث أنه صلى اهللا عليه وسلم قـصد الـشفقة علـى             : وقال اإلمام النووي رضي اهللا تعاىل عنه      
أصحابه والرفق م بالرحيل عن الطائف لصعوبة أمره، وشدة الكفار الذين فيه، وتقويتهم حبصنهم مـع                

فلمـا رأى حـرص     .  هذا، بال مشقة كما جرى     أنه صلى اهللا عليه وسلم علم أو رجا أنه سيفتحه بعد          
فلما أصابتهم اجلراح رجع إىل ما كان قصده أوال مـن   . أصحابه على املقام واجلهاد أقام وجد يف القتال       

ولعلهم نظروا فعلموا أن رأي النيب صلى اهللا عليـه  . ففرحوا بذلك ملا رأوا من املشقة الظاهرة      . الرفق م 



فضحك النيب صلى اهللا    . فوافقوا على الرحيل فرحوا   .  وأصوب من رأيهم   وسلم أبرك وأنفع وأمحد عاقبة    
  .عليه وسلم تعجبا من سرعة تغري رأيهم

   باب غزوة بدر- 30
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابـت، عـن   . حدثنا عفان. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1779 (- 83
  أنس؛

فتكلم أبو بكـر فـأعرض   : قال. ل أيب سفيان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاور، حني بلغه إقبا         
! والذي نفسي بيده! إيانا تريد؟ يا رسول اهللا: فقام سعد ابن عبادة فقال. مث تكلم عمر فأعرض عنه  . عنه

فندب : قال. ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إىل برك الغماد لفعلنا        . لو أمرتنا أن خنيضها البحر ألخضناها     
وفـيهم  . ووردت عليهم روايا قريش   . فانطلقوا حىت نزلوا بدرا   . لم الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه وس     

فكان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يـسألونه عـن أيب             . فأخذوه. غالم أسود لبين احلجاج   
. ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف        . ما يل علمك بأيب سفيان    : سفيان وأصحابه؟ فيقول  
ما يل بـأيب    : فإذا تركوه فسألوه فقال   . هذا أبو سفيان  . أنا أخربكم . نعم: فقال. وهفإذا قال ذلك، ضرب   

. فإذا قال هذا أيـضا ضـربوه  . ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف يف الناس . سفيان علم 
! والذي نفـسي بيـده    : (وقال. فلما رأى ذلك انصرف   . ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم يصلي       

  ).وتتركوه إذا كذبكم. ه إذا صدقكملتضربو
ويضع يده على األرض، ها هنا وها       : قال) هذا مصرع فالن  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال
  .فما أماط أحدهم عن موضع يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. هنا
   باب فتح مكة- 31
حدثنا ثابت البناين عن عبداهللا بن . املغريةحدثنا سليمان بن . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1780 (- 84

  :قال. رباح، عن أيب هريرة
فكان أبو هريرة مما يكثر     . فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام    . وذلك يف رمضان  .  وفدت وفود إىل معاوية   
مث لقيـت أبـا   . أال أصنع طعاما فأدعوهم إىل رحلي؟ فأمرت بطعام يصنع       : فقلت. أن يدعونا إىل رحله   

أال : فقال أبو هريرة  . فدعوم. نعم: قلت. سبقتين: فقال. الدعوة عندي الليلة  : فقلت. العشيهريرة من   
أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه      : مث ذكر فتح مكة فقال    ! أعلمكم حبديث من حديثكم؟ يا معشر األنصار      

وبعـث أبـا    . وبعث خالدا على انبة األخرى    . فبعث الزبري على إحدى انبتني    . وسلم حىت قدم مكة   



. فنظر فـرآين  : قال. ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كتيبة       . فأخذوا بطن الوادي  . عبيدة على احلسر  
  ).ال يأتيين إال أنصاري(فقال ! يا رسول اهللا. لبيك: قلت) أبو هريرة(فقال 

: فقـالوا . باعاووبشت قريش أوباشا هلا وأت    . فأطافوا به : قال) اهتف يل باألنصار  (فقال  : زاد غري شيبان  
فقال رسول اهللا صـلى اهللا      . وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا    . فإن كان هلم شيء كنا معهم     . نقدم هؤالء 
حىت توافوين  (مث قال   . مث قال بيديه، إحدامها على األخرى     ) ترون إىل أوباش قريش وأتباعهم    (عليه وسلم   
: قـال . وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا     .  قتله فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إال       . فانطلقنا: قال) بالصفا

من دخل دار   (مث قال   . ال قريش بعد اليوم   . أبيحت خضراء قريش  ! يا رسول اهللا  : فجاء أبو سفيان فقال   
. أما الرجل فأدركته رغبة يف قريته، ورأفة بعشريته       : فقالت األنصار، بعضهم لبعض   ) أيب سفيان فهو آمن   

فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفـه إىل  . ان إذا جاء الوحي ال خيفى عليناوك. وجاء الوحي: قال أبو هريرة  
فلما انقضى الوحي قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ينقضي الوحي        

). أما الرجل فأدركته رغبة يف قريتـه      : قلتم(قال  ! يا رسول اهللا  . لبيك: قالوا!) يا معشر األنصار  (وسلم  
واملمـات  . واحمليا حمياكم . هاجرت إىل اهللا وإليكم   . إين عبد اهللا ورسوله   . كال(قال  . قد كان ذاك  : قالوا
فقال رسـول اهللا    . ما قلنا الذي قلنا إال الضن باهللا وبرسوله       ! واهللا: فأقبلوا إليه يبكون ويقولون   ). مماتكم

. بل النـاس إىل دار أيب سـفيان       فأق: قال) إن اهللا ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم    (صلى اهللا عليه وسلم     
مث طـاف   . فاستلمه. وأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أقبل احلجر         : قال. وأغلق الناس أبوام  

ويف يد رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         : قال. فأتى على صنم إىل جنب البيت كانوا يعبدونه       : قال. بالبيت
جاء احلق وزهق   (لصنم جعل يطعنه يف عينه ويقول       فلما أتى على ا   . وهو آخذ بسية القوس   . وسلم قوس 
فجعـل حيمـد اهللا   . ورفع يديه. حىت نظر إىل البيت. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعال عليه    ). الباطل

  .ويدعو مبا شاء أن يدعو
وزاد . حدثنا سليمان بن املغرية، ذا اإلسناد     . حدثنا ز . وحدثنيه عبداهللا بن هاشم   ) 1780 (- 85
ذاك :  قلنا: قالوا: وقال يف احلديث). احصدوهم حصدا(مث قال بيديه، إحدامها على األخرى : حلديثيف ا

  ).فما امسي إذا؟ كال إين عبد اهللا ورسوله(قال . يا رسول اهللا
حدثنا محـاد بـن     . حدثنا حيىي بن حسان   . حدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 1780 (- 86
فكـان  . وفينا أبو هريرة. وفدنا إىل معاوية بن أيب سفيان: قال.  بن رباحأخربنا ثابت عن عبداهللا . سلمة

فجـاؤوا إىل   . اليوم نوبيت ! يا أبا هريرة  : فقلت. فكانت نوبيت . كل رجل منا يصنع طعاما يوما ألصحابه      
رك لو حدثتنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت يد          ! يا أبا هريرة  : فقلت. املرتل، ومل يدرك طعامنا   

  :فقال. طعامنا



وجعـل  . فجعل خالد بن الوليد على انبة الـيمىن  .  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح         
ادع يل  ! يا أبـا هريـرة    (فقال  . وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي      . الزبري على انبة اليسرى   

قال . نعم: قالوا) نصار، هل ترون أوباش قريش؟    يا معشر األ  (فقال  . فجاءوا يهرولون . فدعوم) األنصار
موعدكم (وقال  . ووضع ميينه على مشاله   . وأخفى بيده ) إذا لقيتموهم غدا أن حتصدوهم حصدا     . انظروا(

. وصعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصفا       : قال. فما أشرف يومئذ هلم أحد إال أناموه      : قال) الصفا
ال قريش  . أبيدت خضراء قريش  ! يا رسول اهللا  :  فجاء أبا سفيان فقال    .فأطافوا بالصفا . وجاءت األنصار 

ومن . من دخل دار أيب سفيان فهو آمن      (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال أبو سفيان  . بعد اليوم 
. أما الرجل فقد أخذته رأفة بعـشريته      : فقالت األنصار ) ومن أغلق بابه فهو آمن    . ألقى السالح فهو آمن   

أما الرجل فقد أخذتـه     : قلتم(قال  . ونزل الوحي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        .  قريته ورغبة يف 
هـاجرت إىل   . أنا حممد عبد اهللا ورسوله    ) ثالث مرات ! (أال فما امسي إذا   . رأفة بعشريته ورغبة يف قريته    

فـإن اهللا   (قـال   . اهللا ورسوله ما قلنا إال ضنا ب    ! واهللا: قالوا). فاحمليا حمياكم واملمات مماتكم   . اهللا وإليكم 
  ).ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم

   باب إزالة األصنام من حول الكعبة- 32
) واللفظ البن أيب شيبة   (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو بن الناقد وابن أيب عمر             ) 1781 (- 87
  :قال. اهللاحدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، عن أيب معمر، عن عبد: قالوا

فجعل يطعنها بعـود كـان   . وحول الكعبة ثالمثائة وستون نصبا.  دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة   
جاء احلـق ومـا    ].81/اإلسراء   /17[إن الباطل كان زهوقا     . جاء احلق وزهق الباطل   (ويقول  . بيده

  .يوم الفتح: زاد ابن أيب عمر]. 49/سبأ/34) [يبدئ الباطل وما يعيد
أخربنا الثـوري   . كالمها عن عبدالرزاق  .  وحدثناه حسن بن علي احللواين وعبد بن محيد        -) 1781(

  .صنما) بدل نصبا: (وقال. ومل يذكر اآلية األخرى. زهوقا: عن ابن أيب جنيح، ذا اإلسناد، إىل قوله
   باب ال يقتل قرشي صربا بعد الفتح- 33
ي بن مسهر ووكيع عن زكرياء، عن الشعيب،        حدثنا ع . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1782 (- 88
  :قال. أخربين عبداهللا بن مطيع عن أبيه: قال

ال يقتل قرشي صربا بعد هذا اليـوم، إىل يـوم           ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول، يوم فتح مكة           
  ).القيامة



ومل يكن أسلم   : لقا: وزاد. حدثنا زكرياء، ذا اإلسناد   . حدثنا أيب . حدثنا ابن منري  ) 1782 (- 89
  .فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مطيعا. كان امسه العاصي. أحد من عصاة قريش، غري مطيع

   باب صلح احلديبية يف احلديبية- 34
: قـال . حدثنا شعبة عن أيب إسحاق    . حدثنا أيب . حدثين عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 1783 (- 90

  :مسعت الرباء بن عازب يقول
فكتـب  .  بن أيب طالب الصلح بني النيب صلى اهللا عليه وسلم وبني املشركني، يوم احلديبية               كتب علي 

. فلو نعلم أنك رسول اهللا مل نقاتلك      . رسول اهللا : ال تكتب : فقالوا) هذا ما كاتب عليه حممد رسول اهللا      (
 صلى اهللا عليه وسـلم      فمحاه النيب . ما أنا بالذي أحماه   : فقال) احمه(فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي        

وال  يدخلها بـسالح، إال جلبـان        . وكان فيما اشترطوا، أن يدخلوا مكة فيقيموا ا ثالثا        : قال. بيده
  .السالح

  .القراب وما فيه: وما جلبان السالح؟ قال: قلت أليب إسحاق
 عن أيب   حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1783 (- 91

ملا صاحل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهـل احلديبيـة،            : مسعت الرباء بن عازب يقول    : قال. إسحاق
غري أنه مل يذكر يف     . مث ذكر بنحو حديث معاذ    ). حممد رسول اهللا  (فكتب  : قال. كتب علي كتابا بينهم   

  ).هذا ما كاتب عليه(احلديث 
مجيعا عن عيسى بن    . لي وأمحد بن جناب املصيصي    حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظ    ) 1783 (- 92
  :قال. أخربنا زكرياء عن أيب إسحاق، عن الرباء. أخربنا عيسى ابن يونس). واللفظ إلسحاق(يونس 

وال  .  ملا أحصر النيب صلى اهللا عليه وسلم عند البيت، صاحله أهل مكة على أن يدخلها فيقيم ا ثالثـا                  
وال  مينع أحدا ميكث ا ممن       . وال  خيرج بأحد معه من أهلها      . يف وقرابه الس. يدخلها إال جبلبان السالح   

) هذا ما قاضى عليه حممد رسول اهللا      . بسم اهللا الرمحن الرحيم   . اكتب الشرط بيننا  (قال لعلي   . كان معه 
فـأمر عليـا أن     . حممد بن عبـداهللا   : ولكن اكتب . لو نعلم أنك رسول اهللا تابعناك     : فقال له املشركون  

. فأراه مكاا) أرين مكاا(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ال أحماها! واهللا. ال: فقال علي. هاميحا
هذا آخر يوم من    : فلما أن كان يوم الثالث قالوا لعلي      . فأقام ا ثالثة أيام   ) ابن عبداهللا (وكتب  . فمحاها

  .فخرج) نعم(فقال . فأخربه بذلك. فأمره فليخرج. شرط صاحبك
  .بايعناك) مكان تابعناك: ( ابن جناب يف روايتهوقال



حدثنا محاد بن سلمة عن ثابـت، عـن   . حدثنا عفان. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1784 (- 93
  أنس؛

فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي . فيهم سهل بن عمرو   .  أن قريشا صاحلوا النيب صلى اهللا عليه وسلم       
. أما باسم اهللا، فما ندري ما بسم اهللا الـرمحن الـرحيم           : قال سهيل ). اكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم    (

لو علمنا أنك رسـول     : قالوا) اكتب من حممد رسول اهللا    (فقال  . بامسك اللهم : ولكن اكتب ما نعرف   
) اكتب من حممد بن عبداهللا    (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . ولكن اكتب امسك واسم أبيك    . التبعناك

ومن جاءكم منا رددمتـوه     . النيب صلى اهللا عليه وسلم أن من جاء منكم مل نرده عليكم           فاشترطوا على   
ومـن جاءنـا    . إنه من ذهب منا إليهم، فأبعده اهللا      . نعم(أنكتب هذا؟ قال    ! يا رسول اهللا  : فقالوا. علينا

  ).منهم، سيجعل اهللا له فرجا وخمرجا
وتقاربا يف  (ح وحدثنا ابن منري     .  بن منري  حدثنا عبداهللا . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1785 (- 94
  :قال. حدثنا حبيب بن أيب ثابت عن أيب وائل. حدثنا عبدالعزيز بن سياه. حدثنا أيب). اللفظ

لقد كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه        . اموا أنفسكم ! أيها الناس :  قام سهل بن حنيف يوم صفني فقال      
وذلك يف الصلح الذي كان بني رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          . اتلناولو نرى قتاال لق   . وسلم يوم احلديبية  

! يا رسول اهللا: فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال . فجاء عمر بن اخلطاب   . وسلم وبني املشركني  
: قال) بلى(أليس قتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار؟ قال         : قال) بلى(ألسنا على حق وهم على باطل؟ قاال        

ولن . إين رسول اهللا! يا ابن اخلطاب(طي الدنية يف ديننا، ونرجع وملا حيكم اهللا بيننا وبينهم؟ فقال ففيم نع 
ألسنا علـى حـق   ! يا أبا بكر  : فأتى أبا بكر فقال   . فانطلق عمر فلم يصرب متغيظا    : قال) يضيعين اهللا أبدا  

فعالم نعطـي   : قال. بلى: ؟ قال أليس قتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار      : قال. بلى: وهم على باطل؟ قال   
إنه رسول اهللا ولن يضيعه اهللا      ! يا ابن اخلطاب  : الدنية يف ديننا، ونرجع وملا حيكم اهللا بيننا وبينهم؟ فقال         

يا :  فقال. فأرسل إىل عمر فأقرأه إياه. فرتل القرآن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالفتح: قال. أبدا
  .فطابت نفسه ورجع) نعم(أو فتح هو؟ قال ! رسول اهللا

حدثنا أبـو معاويـة عـن       : قاال. حدثنا أبو كريب حممد بن العالء وحممد بن منري        ) 1785 (- 95
  :مسعت سهل بن حنيف يقول، بصفني: األعمش، عن شقيق، قال

لقد رأيتين يوم أيب جندل ولو أين أستطيع أن أرد أمر رسول اهللا صلى              ! واهللا. اموا رأيكم !  أيها الناس 
إال . ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إىل أمر قط، إال أسهلن بنا إىل أمر نعرفه             ! واهللا. اهللا عليه وسلم لرددته   

  .أمركم هذا
  .إىل أمر قط: مل يذكر ابن منري



. ح وحدثين أبو سعيد األشـج     . مجيعا عن جرير  .  وحدثناه عثمان بن أيب شيبة وإسحاق      -) 1785(
  .إىل أمر يفظعنا: ويف حديثهما.  ذا اإلسنادكالمها عن األعمش،. حدثنا وكيع

حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول، عن أيب         . وحدثين إبراهيم بن سعيد اجلوهري    ) 1785 (- 96
  :مسعت سهل بن حصني بصفني يقول: قال. حصني، عن أيب وائل

ل اهللا صلى اهللا عليه     فلقد رأيتين يوم أيب جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسو          .  اموا رأيكم على دينكم   
  .ما فتحنا منه يف خصم، إال انفجر علينا منه خصم. وسلم
حدثنا سـعيد بـن أيب      . حدثنا خالد بن احلارث   . وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 1786 (- 97

  :عروبة عن قتادة؛ أن أنس بن مالك حدثهم قال
 - 1اآليات  /الفتح   /48. [وزا عظيما ف: إىل قوله } إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اهللا       {:  ملا نزلت 

لقد أنزلت علـى    (فقال  . وقد حنر اهلدى باحلديبية   . مرجعه من احلديبية وهم خيالطهم احلزن والكآبة      ] 5
  ).آية هي أحب إيل من الدنيا مجيعا

: قـال . حدثنا قتـادة  . مسعت أيب : قال. حدثنا معتمر .  وحدثنا عاصم بن النضر التيمي     -) 1786(
. ح وحدثنا عبد بـن محيـد      . حدثنا مهام . حدثنا أبو داود  . ح وحدثنا ابن املثىن   . مالكمسعت أنس بن    

  .حنو حديث ابن أيب عروبة. مجيعا عن قتادة، عن أنس. حدثنا شيبان. حدثنا يونس بن حممد
   باب الوفاء بالعهد- 35
 حـدثنا أبـو     .حدثنا أبو أسامة عن الوليد ابن مجيع      . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1787 (- 98
  :قال. حدثنا حذيفة بن اليمان. الطفيل

إنكم تريدون  : قالوا. فأخذنا كفار قريش  : قال.  ما معىن أن أشهد بدرا إال أين خرجت أنا وأيب، حسيل          
فأخذوا منا عهد اهللا وميثاقه لننصرفن إىل املدينة وال  نقاتـل            . ما نريد إال املدينة   . ما نريده : حممدا؟ فقلنا 

نفي بعهدهم، ونـستعني اهللا     . انصرفا(فقال  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربناه اخلرب       فأتينا  . معه
  ).عليهم
   باب غزوة األحزاب- 36
حـدثنا  : قال زهـري  . مجيعا عن جرير  . حدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم      ) 1788 (- 99

  :جرير عن األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال
فقـال  . لو أدركت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاتلت معه وأبليـت           : فقال رجل . ة كنا عند حذيف  

وأخـذتنا  . أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة األحزاب              : حذيفة



ـ         (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ريح شديدة وقر   وم أال رجل يأتيين خبرب القوم، جعله اهللا معي ي
) أال برجل يأتينا خبرب القوم، جعله اهللا معي يـوم القيامـة؟    (مث قال   . فلم جيبه منا أحد   . فسكتنا) القيامة؟
فلم . فسكتنا) أال برجل يأتينا خبرب القوم، جعله اهللا معي يوم القيامة؟         (مث قال   . فلم جيبه منا أحد   . فسكتنا

قـال  .  فلم أجد بدا، إذ دعاين بـامسي، أن أقـوم          )فأتنا خبرب القوم  ! يا حذيفة . قم(فقال  . جيبه منا أحد  
حـىت  . فلما وليت من عنده جعلت كأمنا أمشي يف محام        ) وال  تذعرهم علي   . فأتين خبرب القوم  . اذهب(

فذكرت . فأردت أن أرميه  . فوضعت سهما يف كبد القوس    . فرأيت أبا سفيان يصلى ظهره بالنار     . أتيتهم
فلمـا أتيتـه   . فرجعت وأنا أمشي يف مثل احلمام. رميته ألصبتهولو ) وال تذعرهم علي(قول رسول اهللا    

فألبسين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه     . فأخربته خبرب القوم، وفرغت، قررت    
  !).يا نومان. قم(فلما أصبحت قال . فلم أزل نائما حىت أصبحت. يصلي فيها

   باب غزوة أحد- 37
حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت         . داب بن خالد األزدي   وحدثنا ه ) 1789 (- 100

  البنايت، عن أنس بن مالك؛
فلما رهقوه  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفرد يوم أحد يف سبعة من األنصار ورجلني من قريش                

مث . حـىت قتـل   فتقدم رجل من األنصار، فقاتل      ) من يردهم عنا وله اجلنة، أو هو رفيقي يف اجلنة؟         (قال  
فتقدم رجل، من األنصار، فقاتل     ) من يردهم عنا وله اجلنة، أو هو رفيقي يف اجلنة؟         (فقال  . رهقوه أيضا 
ما أنـصفنا   (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لصاحبيه         . فلم يزل كذلك حىت قتل السبعة     . حىت قتل 
  ).أصحابنا
دالعزيز بن أيب حازم عن أبيه؛ أنـه مسـع          حدثنا عب . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1790 (- 101

  :سهل بن سعد يسأل عن جرح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يوم أحد؟ فقال
فكانـت  .  جرح وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه             

. لب يسكب عليها بان   وكان علي بن أيب طا    . فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تغسل الدم         
مث . فلما رأت فاطمة أن املاء ال يزيد الدم إال كثرة، أخذت قطعة من حصري فأحرقته حىت صار رمـادا                  

  .فاستمسك الدم. ألصقته باجلرح
عن أيب حازم؛ ) يعين ابن عبدالرمحن القاري(حدثنا يعقوب . حدثنا قتيبة بن سعيد) 1790 (- 102

إين ! أم، واهللا:  عن جرح رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم؟ فقـال       أنه مسع سهل بن سعد وهو يسأل      



ومبـاذا دووي   . ومن كان يسكب املاء   . ألعرف من كان يغسل جرح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  .كسرت): مكان هشمت(وقال . وجرح وجهه: غري أنه زاد. مث ذكر حنو حديث عبدالعزيز. جرحه
أيب شيبة وزهري بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم وابـن أيب           وحدثناه أبو بكر بن     ) 1790 (- 103
أخربين عمرو  . أخربنا عبداهللا بن وهب   . ح وحدثنا عمرو بن سواد العامري     . مجيعا عن ابن عيينة   . عمر

حـدثنا  . حدثين ابن أيب مـرمي . ح وحدثين حممد بن سهل التميمي. بن احلارث عن سعيد بن أيب هالل   
ن أيب حازم، عن سهل بن سعد، ذا احلديث، عن النيب صلى اهللا عليه          كلهم ع ). يعين ابن مطرف  (حممد  
  .جرح وجهه: ويف حديث ابن مطرف. أصيب وجهه: يف حديث ابن أيب هالل. وسلم
  حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أنس؛. حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب) 1791 (- 104

فجعل يسلت الدم عنـه     . وشج يف رأسه  . ه يوم أحد   أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كسرت رباعيت        
لـيس  {: فأنزل اهللا تعاىل  ) كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وشجوا رباعيته، وهو يدعوهم إىل اهللا؟          (ويقول  

  ].128/آل عمران  /3[} لك من األمر شيء
حدثنا األعمش عن شفيق، عـن      . حدثنا وكيع . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1792 (- 105
  :قال. هللاعبدا

حيكي نبيا من األنبياء ضربه قومه، وهو ميسح الدم عن          .  كأين أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).رب اغفر لقومي فإم ال يعلمون(وجهه ويقول 

غري . حدثنا وكيع وحممد بن بشر عن األعمش، ذا اإلسناد        .  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1792(
  .الدم عن جبينهفهو ينضح : أنه قال
   باب اشتداد غضب اهللا على من قتله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم- 38
هذا : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 1793 (- 106

  :فذكر أحاديث منها. ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اشتد غضب اهللا على قوم فعلوا هذا برسول اهللا صلى اهللا عليـه             (ى اهللا عليه وسلم      وقال رسول اهللا صل   

اشتد غضب اهللا على رجل     (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وهو حينئذ يشري إىل رباعيته    ) وسلم
  ).يقتله رسول اهللا يف سبيل اهللا عز وجل

  ركني واملنافقني باب ما لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم من أذى املش- 39
يعين ابـن   (حدثنا عبدالرحيم   . وحدثنا عبداهللا بن عمر بن حممد بن أبان اجلعفي        ) 1794 (- 107
  :قال. عن زكرياء، عن أيب إسحاق، عن عمرو بن ميمون األودي، عن ابن مسعود) سليمان



قد حنـوت    بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، و               
أيكم يقوم إىل سال جزور بين فالن فيأخذه، فيضل يف كتفي حممـد إذا              : فقال أبو جهل  . جزور باألمس 

: قـال . فلما سجد النيب صلى اهللا عليه وسلم وضعه بـني كتفيـه           . سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه    
عن ظهر رسول   لو كانت يل منعة طرحته      . وأنا قائم أنظر  . وجعل بعضهم مييل على بعض    . فاستضحكوا

حىت انطلق إنسان فـأخرب     . والنيب صلى اهللا عليه وسلم ساجد، ما يرفع رأسه        . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
فلما قضى النيب صلى اهللا عليـه       . مث أقبلت عليهم تشتمهم   . فجاءت، وهي جويرية، فطرحته عنه    . فاطمة

! اللهم(مث قال   . ذا سأل، سأل ثالثا   وإ. وكان إذا دعا، دعا ثالثا    . وسلم صالته رفع صوته مث دعا عليهم      
! اللـهم (مث قـال    . وخافوا دعوته . فلما مسعوا صوته ذهب عنهم الضحك     .ثالث مرات ) عليك بقريش 

عليك بأيب جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة ابن ربيعة، والوليد بن عقبة، وأمية بن خلف، وعقبة                  
لقد رأيـت   ! ث حممدا صلى اهللا عليه وسلم باحلق      فوالذي بع ) وذكر السابع ومل أحفظه   ) (بن أيب معيط  

  .مث سحبوا إىل القليب، قليب بدر. الذين مسى صرعى يوم بدر
  .الوليد بن عقبة غلط يف هذا احلديث: قال أبو إسحاق

حدثنا حممد بن   : قاال). واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 1794 (- 108
  :قال. مسعت أبا إسحاق حيدث عن عمرو بن ميمون، عن عبداهللا: الق. حدثنا شعبة. جعفر

إذ جاء عقبة بن أيب معيط بـسال        .  بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساجد، وحوله ناس من قريش           
فجاءت فاطمة فأخذتـه عـن    . فقذفه على ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يرفع رأسه           . جزور
أبا جهل بن هشام، وعتبة بـن       . عليك املأل من قريش   ! اللهم(فقال  .  ذلك ودعت على من صنع   . ظهره

: قـال )) شعبة الـشاك (ربيعة، وعقبة بن أيب معيط، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، أو أيب بن خلف  
  .فلم يلق يف البئر. غري أن أمية أو أبيا تقطعت أوصاله. فألقوا يف بئر. فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر

أخربنا سـفيان عـن أيب      . حدثنا جعفر بن عون   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1794 (- 109
عليـك  ! اللـهم . عليك بقريش ! اللهم(وكان يستحب ثالثا يقول     : وزاد. إسحاق، ذا اإلسناد، حنوه   

قال أبـو   . ومل يشك . وذكر فيهم الوليد بن عتبة، وأمية بن خلف       . ثالثا) عليك بقريش ! اللهم. بقريش
  .ونسيت السابع: إسحاق
حدثنا أبو إسحاق . حدثنا زهري. حدثنا احلسن بن أعني. وحدثين سلمة بن شبيب) 1794 (- 110

  :قال. عن عمرو بن ميمون، عن عبداهللا



فيهم أبو جهل وأمية بن     . فدعا على ستة نفر من قريش     .  استقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البيت       
فأقسم باهللا لقد رأيتهم صرعى على بدر، قد        . ة وعقبة بن أيب معيط    خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيع      

  .وكان يوما حارا. غريم الشمس
وحدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح، وحرملة ابن حيىي، وعمرو بن سواد              ) 1795 (- 111
ين عروة  حدث. أخربين يونس عن ابن شهاب    : قال. حدثنا ابن وهب  : قالوا) وألفاظهم متقاربة (العامري  

  بن الزبري؛ أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثته؛
هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحـد؟          ! يا رسول اهللا  :  أا قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل . وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. لقد لقيت من قومك(فقال  
. فلم أستفق إال بقرن الثعالب    . فانطلقت وأنا مهموم على وجهي    . فلم جيبين إىل ما أردت    . لبن عبد كال  

إن اهللا عز وجل قـد      : فقال. فناداين. فنظرت فإذا فيها جربيل   . فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتين      
فنـاداين  : قال. وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم        . مسع قول قومك لك وما ردوا عليك      

وقد بعـثين  . وأنا ملك اجلبال. إن اهللا قد مسع قول قومك لك  ! يا حممد : مث قال . ملك اجلبال وسلم علي   
فقال له رسول اهللا صلى اهللا      ). فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني       . ربك إليك لتأمرين بأمرك   

  ). ال يشرك به شيئابل أرجو أن خيرج اهللا من أصالم من يعبد اهللا وحده،(عليه وسلم 
أخربنا أبو  : قال حيىي . كالمها عن أيب عوانة   . حدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد      ) 1796 (- 112

  :قال. عوانة عن األسود بن قيس، عن جندب بن سفيان
  :فقال.  دميت إصبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض تلك املشاهد

  )هللا ما لقيتويف سبيل ا* هل أنت إال إصبع دميت (
مجيعا عن ابن عيينـة، عـن   . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم      ) 1796 (- 113

  :وقال. األسود بن قيس، ذا اإلسناد
  .فنكبت إصبعه.  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غار

ه مسع جنـدبا    أخربنا سفيان عن األسود بن قيس؛ أن      . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1797 (- 114
  :يقول

: فأنزل اهللا عز وجل   . قد ودع حممد  : فقال املشركون .  أبطأ جربيل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ].3 و 2 و 1/الضحى  /93[} ما ودعك ربك وما قلى. والليل إذا سجى. والضحى{



: سـحاق قال إ ) (واللفظ البن رافع  (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع        ) 1797 (- 115
مسعت جندب بـن  : قال. حدثنا زهري عن األسود بن قيس). حدثنا حيىي بن آدم  : وقال ابن رافع  . أخربنا

  :سفيان يقول
إين ! يـا حممـد  : فجاءته امرأة فقالت. فلم يقم ليلتني أو ثالثا    .  اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
: فأنزل اهللا عـز وجـل     : قال. أو ثالث مل أره قربك منذ ليلتني      . ألرجو أن يكون شيطانك قد تركك     

  .}ما ودعك ربك وما قلى. والليل إذا سجى. والضحى{
حدثنا حممد بن جعفر عن : قالوا.  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وابن بشار        -) 1797(

س، ـذا  كالمها عن األسود بن قي    . حدثنا سفيان . أخربنا املالئي . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . شعبة
  .اإلسناد، حنو حديثهما

   باب فيف دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم، وصربه على أذى املنافقني- 40
واللفظ البن  (حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وحممد بن رافع وعبد بن محيد            ) 1798 (- 116
ن الزهري، عن عروة؛    أخربنا معمر ع  ). أخربنا عبدالرزاق : وقال اآلخران . حدثنا: قال ابن رافع  ) (رافع

  أن أسامة بن زيد أخربه؛
وأردف وراءه أسامة، وهو    .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ركب محارا، عليه إكاف، حتته قطيفة فدكية            

حىت مر مبجلس فيه أخالط مـن       . وذاك قبل وقعة بدر   . يعود سعد بن عبادة يف بين احلارث بن اخلزرج        
فلمـا  . ويف الس عبداهللا بن رواحة    . فيهم عبداهللا بن أيب   . اليهوداملسلمني واملشركني عبدة األوثان، و    

فسلم عليهم النيب   . ال تغربوا علينا  : مث قال . غشيت الس عجاجة الدابة، مخر عبداهللا بن أيب أنفه بردائه         
!  املرء أيها: فقال عبداهللا بن أيب   . فدعاهم إىل اهللا وقرأ عليهم القرآن     . مث وقف فرتل  . صلى اهللا عليه وسلم   
فمن جـاءك منـا     . وارجع إىل رحلك  . إن كان ما تقول حقا، فال تؤذنا يف جمالسنا        . ال أحسن من هذا   
فاسـتب املـسلمون    : قـال . فإنا حنب ذلك  . اغشنا يف جمالسنا  : فقال عبداهللا بن رواحة   . فاقصص عليه 

مث ركب دابته   . خيفضهمفلم يزل النيب صلى اهللا عليه وسلم        . حىت مهوا أن يتواثبوا   . واملشركون واليهود 
) يريد عبداهللا بن أيب   (أمل تسمع إىل ما قال أبو حباب؟        ! أي سعد (فقال  . حىت دخل على سعد بن عبادة     

لقد أعطاك اهللا الذي أعطـاك، ولقـد        ! فواهللا. واصفح! يا رسول اهللا  . اعف عنه : قال) قال كذا وكذا  
.  اهللا ذلك باحلق الذي أعطاكه شرق بذلك       فلما رد . اصطلح أهل البحرية أن يتوجوه، فيعصبوه بالعصابة      

  .فعفا عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم. فذلك فعل به ما رأيت



حدثنا ليث عن عقيل، عن ابـن       ). يعين ابن املثىن  (حدثنا حجني   .  حدثين حممد بن رافع    -) 1798(
  .وذلك قبل أن يسلم عبداهللا: وزاد. شهاب، يف هذا اإلسناد، مبثله

. حدثنا املعتمر عن أبيه، عن أنس بن مالـك        . نا حممد بن عبداألعلى القيسي    حدث) 1799 (- 117
  :قال

وانطلـق  . وركب محـارا  . فانطلق إليه : لو أتيت عبداهللا بن أيب؟ قال     :  قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم     
 ننت  لقد آذاين ! فواهللا. إليك عين : فلما أتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       . وهي أرض سبخة  . املسلمون
. حلمار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أطيب رحيا منـك          ! واهللا: فقال رجل من األنصار   : قال. محارك
فكان بينهم ضرب   : قال. فغضب لكل واحد منهما أصحابه    : قال. فغضب لعبداهللا رجل من قومه    : قال

نني اقتتلـوا فأصـلحوا     وإن طائفتان من املؤم   {: فبلغنا أا نزلت فيهم   : قال. باجلريد وباأليدي وبالنعال  
  ].9/احلجرات  /49[} بينهما
   باب قتل أيب جهل- 41
حدثنا سـليمان   ). يعين ابن علية  (أخربنا إمساعيل   . حدثنا علي بن حجر السعدي    ) 1800 (- 118
  :حدثنا أنس بن مالك قال. التيمي

فوجده قـد   . مسعودفانطلق ابن   ) من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟      ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
أو (وهل فوق رجل قتلتموه : آنت أبو جهل؟ فقال : فقال. فأخذ بلحيته : قال. ضربه ابنا عفراء حىت برك    

  قتله قومه؟) قال
  !فلو غري أكار قتلين: قال أبو جهل: وقال أبو جملز: قال
   باب قتل كعب بن األشرف طاغوت اليهود- 42
نظلي، وعبداهللا بن حممد ابن حممد بن عبدالرمحن بن         حدثنا إسحاق بن إبراهيم احل    ) 1801 (- 119

  :مسعت جابرا يقول. حدثنا سفيان عن عمرو) واللفظ للزهري(كالمها عن ابن عيينة . املسور الزهري
فقال حممد بن   ) من لكعب بن األشرف؟ فإنه قد آذى اهللا ورسوله        ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

فأتاه فقال له وذكر ما    ). قل(قال  . ائذن يل فألقل  : قال) نعم(ن أقتله؟ قال    أحتب أ ! يا رسول اهللا  : مسلمة
إنـا  : قال. لتملنه! واهللا. وأيضا: فلما مسعه قال  . وقد عنانا . إن هذا الرجل قد أراد صدقة     : وقال. بينهما

ـ     : قال. ونكره أن ندعه حىت ننظر إىل أي شيء يصري أمره         . قد اتبعناه اآلن   . لفاوقد أردت أن تسلفين س
: أنرهنك نساءنا؟ قال له   . أنت أمجل العرب  : قال. ترهنين نساءكم : قال. ما تريد : فما ترهنين؟ قال  : قال

يعـين  (ولكن نرهنك الألمة    . رهن يف وسقني من متر    : فيقال. يسب ابن أحدنا  : قال. ترهنوين أوالدكم 



فجاءوا فدعوه  : قال. ن بشر وواعده أن يأتيه باحلارث وأيب عبس بن جرب وعباد ب         . فنعم: قال). السالح
إمنا : قال. إين ألمسع صوتا كأنه صوت دم     : قالت له امرأته  : قال غري عمرو  : قال سفيان . فرتل إليهم . ليال

إين إذا  : قال حممـد  . إن الكرمي لو دعي إىل طعنة ليال ألجاب       . هذا حممد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة      
: فقالوا. فلما نزل، نزل وهو متوشح    : قال. نه فدونكم فإذا استمكنت م  . جاء فسوف أمد يدي إىل رأسه     

: قال. فتأذن يل أن أشم منه    : قال. هي أعطر نساء العرب   . حتيت فالنة . نعم: قال. جند منك ريح الطيب   
: قـال . دونكم: مث قال . فاستمكن من رأسه  : أتأذن يل أن أعود؟ قال    : مث قال . فتناول فشم . فشم. نعم
  .فقتلوه
   باب غزوة خيرب- 43
عن عبـدالعزيز بـن     ). يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   . وحدثين زهري بن حرب   ) 1365 (- 120

  صهيب، عن أنس؛
فركب نـيب اهللا    . فصلينا عندها صالة الغداة بغلس    : قال.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزا خيرب        

 صلى اهللا عليه وسلم يف      فأجرى نيب اهللا  . وركب أبو طلحة وأنا رديف أيب طلحة      . صلى اهللا عليه وسلم   
واحنسر اإلزار عن فخذ نيب اهللا صـلى  . وإن ركبيت لتمس فخذ نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . زقاق خيرب 

! اهللا أكـرب  (فلما دخل القرية قال     . وإين ألرى بياض فخذ نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . اهللا عليه وسلم  
وقد خرج القوم إىل    : قال. قاهلا ثالث مرار  ) ح املنذرين إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صبا      . خربت خيرب 
  .وأصبناها عنوة: قال. واخلميس: وقال بعض أصحابنا: قال عبدالعزيز. حممد: فقالوا. أعماهلم
حدثنا ثابـت   . حدثنا محاد ابن سلمة   . حدثنا عفان . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1365 (- 121
  :قال. عن أنس

فأتيناهم حني  : قال. وقدمي متس قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . خيرب كنت ردف أيب طلحة يوم      
. حممد واخلميس: فقالوا. وخرجوا بفؤسهم ومكاتلهم ومرورهم. وقد أخرجوا مواشيهم. بزغت الشمس

) إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين       . خربت خيرب (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال
  .زمهم اهللا عز وجلفه: قال

. أخربنا النضر بـن مشيـل  : قاال. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ) 1365 (- 122
  :قال. أخربنا شعبة عن قتادة، عن أنس بن مالك

  ).إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين( ملا أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب قال 



وهو (حدثنا حامت   : قاال). والفظ البن عباد  (يبة بن سعيد وحممد بن عباد       حدثنا قت ) 1802 (- 123
  :قال. عن يزيد بن أيب عبيد، موىل سلمة بن األكوع، عن سلمة بن األكوع) ابن إمساعيل

فقال رجل من القـوم لعـامر بـن    . فتسرينا ليال.  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب  
  :فرتل حيدو بالقوم يقول. ن هنياتك؟ وكان عامر رجال شاعراأال تسمعنا م: األكوع
  وال  تصدقنا وال  صلينا* لو أنت ما اهتدينا ! اللهم

  وثبت األقدام إن القينا* فاغفر، فداء لك، ما اقتفينا 
  إنا إذا صيح بنا أتينا* وألقني سكينة علينا 
  وبالصياح عولوا علينا

فقال رجل مـن    ) يرمحه اهللا (قال  . عامر: قالوا) من هذا السائق؟  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
. حىت أصابتنا خممصة شديدة   . فأتينا خيرب فحاصرناهم  : قال. لوال أمتعتنا به  ! يا رسول اهللا  . وجبت: القوم
فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم، أوقـدوا نريانـا            : قال) إن اهللا فتحها عليكم   (مث قال   
. على حلم: فقالوا) ما هذه النريان؟ على أي شيء توقدون؟(ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فق. كثرية
) أهريقوها واكـسروها  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . حلم محر اإلنسية  : قالوا) أي حلم؟ : (قال

. مر فيه قصر  فلما تصاف القوم كان سيف عا     : قال) أو ذاك (أو يهريقوها ويغسلوها؟ فقال     : فقال رجل 
فلما قفلوا قال : قال. فمات منه. ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر. فتناول به ساق يهودي ليضربه 
: قلت لـه  ) مالك؟(فلما رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساكتا قال           : سلمة، وهو آخذ بيدي، قال    

ن وفالن وأسيد بـن حـضري       فال: قلت) من قاله؟ (قال  . زعموا أن عامرا حبط عمله    ! فداك أيب وأمي  
قل عريب مشى ا    . إنه جلاهد جماهد  (ومجع بني إصبعيه    ) إن له ألجران  . كذب من قاله  (فقال  . األنصاري

  .وألق سكينة علينا: ويف رواية ابن عباد. وخالف قتيبة حممدا يف احلديث يف حريف) مثله
أخـربين  . عن ابن شهاب  أخربين يونس   . أخربنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر  ) 1802 (- 124

  :؛ أن سلمة بن األكوع قال)ابن عبداهللا بن كعب بن مالك: ونسبه غري ابن وهب، فقال(عبدالرمحن 
. فارتد عليه سيفه فقتلـه    .  ملا كان يوم خيرب قاتل أخي قتاال شديدا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              

وشكوا يف  . رجل مات يف سالحه   :  فيه وشكوا. فقال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك         
ائـذن يل   ! يا رسول اهللا  : فقلت. فقفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب        : قال سلمة . بعض أمره 

قـال  . أعلم ما تقـول   : فقال عمر بن اخلطاب   . فأذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . أن أرجز لك  
  :فقلت
  قنا وال  صليناوال  تصد* لوال اهللا ما هتدينا !  واهللا



  ).صدقت(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  وثبت األقدام إن القينا* وأنزلن سكينة علينا 

  واملشركون قد بغوا علينا
فقـال  . قاله أخي : قلت) من قال هذا؟  (فلما قضيت رجزي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           : قال

. إن ناسا ليهابون الصالة عليـه     ! يا رسول اهللا  : ل فقلت قا) يرمحه اهللا (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  ).مات جاهدا جماهدا(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . رجل مات بسالحه: يقولون

: حني قلت (غري أنه قال    . فحدثين عن أبيه مثل ذلك    . مث سألت ابنا لسلمة ابن األكوع     : قال ابن شهاب  
فلـه  . مات جاهدا جماهدا  . كذبوا(ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم       فقال رسو ) إن ناسا يهابون الصالة عليه    

  .وأشار بإصبعيه) أجره مرتني
   باب غزوة األحزاب وهي اخلندق- 44
حدثنا حممـد بـن     : قاال). واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1803 (- 125
  :مسعت الرباء قال: قال. حدثنا شعبة عن أيب إسحاق. جعفر
ولقد وارى التراب بياض بطنـه      . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم األحزاب ينقل معنا التراب            

  :وهو يقول
  وال  تصدقنا وال  صلينا* لوال أنت ما اهتدينا ! واهللا(

  )إن اُألىل قد أبوا علينا* فأنزلن سكينة علينا 
  :ورمبا قال: قال
  )بيناإن أرادوا فتنة أ* إن املال قد أبو علينا (

  .ويرفع ا صوته
: قـال . حدثنا شعبة عن أيب إسحاق    . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   .  حدثنا حممد بن املثىن    -) 1803(

  ).إن األىل قد بغوا علينا(إال أنه قال . فذكر مثله. مسعت الرباء
حدثنا عبدالعزيز بن أيب حازم عن أبيـه، عـن          . حدثنا عبداهللا بن مسلمة القعنيب    ) 1804 (- 126
  :قال. هل بن سعدس

فقال رسـول اهللا  .  جاءنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن حنفر اخلندق، وننقل التراب على أكتافنا    
  ).ال عيش إال عيش اآلخرة فاغفر للمهاجرين واألنصار! اللهم(صلى اهللا عليه وسلم 



. ثنا حممد بن جعفـر    حد). واللفظ البن املثىن  (وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1805 (- 127
  حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة، عن أنس ابن مالك،

  : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال
  )فاغفر لألنصار واملهاجره* ال عيش إال عيش اآلخره ! اللهم(

أخربنـا  . حدثنا حممد بن جعفر   : قال ابن املثىن  . حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1805 (- 128
  حدثنا أنس بن مالك؛. قتادةشعبة عن 

  أو قال: قال شعبة) إن العيش عيش اآلخرة! اللهم( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول 
  )فأكرم األنصار واملهاجره* ال عيش إال عيش اآلخره ! اللهم(

حـدثنا  : وقال شيبان . أخربنا: قال حيىي (وحدثنا حيىي بن حيىي وشيبان بن فروخ        ) 1805 (- 129
  :حدثنا أنس بن مالك قال. عن أيب التياح) عبدالوارث

  : كانوا يرجتزون، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معهم وهم يقولون
  فانصر األنصار واملهاجره* ال خري إال خري اآلخره ! اللهم

  .فاغفر): بدل فانصر(ويف حديث شيبان 
  حدثنا ثابت عن أنس؛.  بن سلمةحدثنا محاد. حدثنا ز. حدثين حممد بن حامت) 1805 (- 130

  : أن أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم كانوا يقولون يوم اخلندق
  على اإلسالم ما بقينا أبدا* حنن الذين بايعوا حممدا 

  والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول. شك محاد. على اجلهاد: أو قال
  )فاغفر لألنصار واملهاجره* إن اخلري خري اآلخره ! اللهم(

   باب غزوة ذي قرد وغريها- 45
: قال. عن يزيد بن أيب عبيد) يعين ابن إمساعيل(حدثنا حامت . حدثنا قتيبة بن سعيد) 1806 (- 131

  :مسعت سلمة ابن األكوع يقول
: قـال . وكانت لقاح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترعى بذي قـرد .  خرجت قبل أن يؤذن باألوىل   
مـن  : فقلـت . أخذت لقاح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : وف فقالفلقيين غالم لعبدالرمحن بن ع    

مث . فأمسعت ما بني البيت املدينة    : قال! يا صباحاه : فصرخت ثالث صرخات  : قال. غطفان: أخذها؟ قال 
. فجعلت أرمـيهم بنبلـي    . وقد أخذوا يسقون من املاء    . اندفعت على وجهي حىت أدركتهم بذي قرد      

  :وأقول. وكنت راميا



  واليوم يوم الرضع* ن األكوع أنا اب
وجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم      : قال. واستلبت منهم ثالثني بردة   . حىت استنقذت اللقاح منهم   . فأرجتز
يا ابـن   (فقال  . فابعث إليهم الساعة  . وهم عطاش . إين قد محيت القوم املاء    ! يا نيب اهللا  : فقلت. والناس
دفين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ناقتـه حـىت            وير. مث رجعنا : قال). ملكت فأسجح ! األكوع

  .دخلنا املدينة
ح وحدثنا إسـحاق بـن      . حدثنا هاشم بن القاسم   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1807 (- 132
ح وحدثنا عبـداهللا بـن عبـدالرمحن     . كالمها عن عكرمة ابن عمار    . أخربنا أبو عامر العقدي   . إبراهيم
). وهو ابن عمـار   (حدثنا عكرمة   . نا أبو علي احلنفي عبيداهللا بن عبدايد      أخرب: وهذا حديثه . الدارمي

  :حدثين أيب قال. حدثين إياس بن سلمة
وعليها مخـسون شـاة ال      . وحنن أربع عشرة مائة   .  قدمنا احلديبية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

: قـال . فإما دعا وإما بسق فيهـا     . فقعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جبا الركية         : قال. ترويها
قال . مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعانا للبيعة يف أصل الشجرة: قال. فسقينا واستقينا. فجاشت

قد : قال قلت !) يا سلمة . بايع(حىت إذا كان يف وسط من الناس قال         . مث بايع وبايع  . فبايعته أول الناس  
ورآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عـزال         : قال) وأيضا(قال  . يف أول الناس  ! يا رسول اهللا  . بايعتك

حىت إذا  . مث بايع . فأعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجفة أو درقة         : قال). يعين ليس معه سالح   (
يف أول النـاس،    ! يا رسول اهللا  . قد بايعتك : قلت: قال!) أال تبايعين؟ يا سلمة   (كان يف آخر الناس قال      

أين حجفتك أو درقتك الـيت      ! يا سلمة (مث قال يل    . فبايعته الثالثة : قال) وأيضا(قال  . الناسويف أوسط   
فـضحك رسـول اهللا     : قال. فأعطيته إياها . لقيين عمي عامر عزال   ! يا رسول اهللا  : قال قلت ) أعطيتك؟

مث إن  ). أبغين حبيبا هو أحب إيل من نفسي      ! اللهم: إنك كالذي قال األول   (صلى اهللا عليه وسلم وقال      
. وكنت تبيعا لطلحة بن عبيداهللا    : قال. واصطلحنا. حىت مشى بعضنا يف بعض    . املشركني راسلونا الصلح  

وتركت أهلي ومايل، مهاجرا إىل اهللا ورسوله صـلى  . وآكل من طعامه  . أسقي فرسه، وأحسه، وأخدمه   
ت شـجرة فكـسحت     فلما اصطلحنا حنن وأهل مكة، واختلط بعضنا ببعض، أتي        : قال. اهللا عليه وسلم  

فجعلوا يقعون يف رسـول     . فأتاين أربعو من املشركني من أهل مكة      : قال. فاضجعت يف أصلها  . شوكها
فبينما . واضطجعوا. وعلقوا سالحهم . فتحولت إىل شجرة أخرى   . فأبغضتهم. اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

مث . فاخترطت سـيفي : الق. قتل ابن زنيم ! يا للمهاجرين : هم كذلك إذ نادى منادي من أسفل الوادي       
والذي : مث قلت : قال. فجعلته ضغثا يف يدي   . فأخذت سالحهم . شددت على أولئك األربعة وهم رقود     

مث جئت م أسـوقهم إىل      : قال. ال يرفع أحد منكم رأسه إال ضربت الذي فيه عيناه         ! كرم وجه حممد  



يقـوده إىل   . الت يقال له مكرز   وجاء عمي عامر برجل من العب     : قال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
فنظر إليهم رسول اهللا صلى     . يف سبعني من املشركني   . على فرس جمفف  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

. فعفا عنهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        ) كن هلم بدء الفجور وثناه    . دعوهم(اهللا عليه وسلم فقال     
 48[} عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم       هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم       {: وأنزل اهللا 

  .اآلية كلها] 24/الفتح /
فاسـتغفر  . وهم املـشركون  . بيننا وبني بين حليان جبل    . فرتلنا مرتال . مث خرجنا راجعني إىل املدينة    : قال

كأنه طليعة للنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم          . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملن رقي هذا اجلبل الليلة          
فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه      . مث قدمنا املدينة  . فرقيت تلك الليلة مرتني أو ثالثا     : قال سلمة . حابهوأص

. وخرجت معه بفـرس طلحـة  . وأنا معه . وسلم بظهره مع رباح غالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
.  صلى اهللا عليه وسلم    فلما أصبحنا إذا عبدالرمحن الفزاري قد أغار على ظهر رسول اهللا          . أنديه مع الظهر  
وأخرب رسول  . خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيداهللا      ! يا رباح : قال فقلت . وقتل راعيه . فاستاقه أمجع 

. مث قمت على أكمة فاستقبلت املدينة     : قال. اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن املشركني قد أغاروا على سرحه          
  :أقول. وأرجتز.  أرميهم بالنبلمث خرجت يف آثار القوم! يا صباحاه: فناديت ثالثا

  واليوم يوم الرضع* أنا ابن األكوع 
  خذها: قال قلت. حىت خلص نصل السهم إىل كتفه. فأصك سهما يف رحله. فأحلق رجال منهم
  واليوم يوم الرضع* وأنا ابن األكوع 

. مث رميته . افإذا رجع إىل فارس أتيت شجرة فجلست يف أصله        . ما زلت أرميهم وأعقر م    ! فواهللا: قال
فما : قال. فجعلت أرديهم باحلجارة  . حىت إذا تضايق اجلبل دخلوا يف تضايقه، علوت اجلبل        . فعقرت به 

زلت كذلك أتبعهم حىت ما خلق اهللا من بعري من ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال خلفتـه وراء                     
. يستخفون. ثالثني بردة وثالثني رحما   حىت ألقوا أكثر من     . مث لتبعتهم أرميهم  . وخلوا بيين وبينه  . ظهري

. يعرفها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه . وال  يطرحون شيئا إال جعلت عليه آراما من احلجارة         
). يعين يتغدون(فجلسوا يتضحون . حىت إذا أتوا متضايقا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فالن بن بدر الفزاري            

ما فارقنا  ! واهللا. لقينا، من هذا الربح   :  ما هذا الذي أرى؟ قالوا     :قال الفزاري . وجلست على رأس قرن   
فصعد إيل منهم   : قال. فليقم إليه نفر منكم، أربعة    : قال. يرمينا حىت انتزع كل شيء يف أيدينا      . منذ غلس 

: ومن أنت؟ قال قلت   . ال: هل تعرفوين؟ قالوا  : فلما أمكنوين من الكالم قال قلت     : قال. أربعة يف اجلبل  
. ال أطلب رجال منكم إال أدركتـه ! والذي كرم وجه حممد صلى اهللا عليه وسلم.  سلمة ابن األكوع   أنا

فما برحت مكاين حىت رأيـت      . فرجعوا: قال. أنا أظن : قال أحدهم . وال  يطلبين رجل منكم فيدركين     



لى أثره أبو   ع. فإذا أوهلم األخرم األسدي   : قال. فوارس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتخللون الشجر        
فولـوا  : قـال . فأخذت بعنان األخـرم   : قال. وعلى أثره املقداد بن األسود الكندي     . قتادة األنصاري 

. ال يقتطعوك حىت يلحق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصـحابه           . احذرهم! يا أخرم : قلت. مدبرين
ار حق، فال حتل بـيين وبـني        إن كنت تؤمن باهللا واليوم اآلخر، وتعلم أن اجلنة حق والن          ! يا سلمة : قال

. وطعنه عبدالرمحن فقتلـه   . فعقر بعبدالرمحن فرسه  : قال. فالتقى هو وعبدالرمحن  . فخليته: قال. الشهادة
. فطعنـه فقتلـه   . وحلق أبو قتادة، فارس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعبدالرمحن          . وحتول على فرسه  

حىت مـا أرى ورائـي، مـن    . م أعدو على رجلياتبعته! فوالذي كرم وجه حممد صلى اهللا عليه وسلم   
حىت يعدلوا قبل غروب الشمس إىل شعب فيه        . أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم وال  غبارهم، شيئا         

يعـين  (فحليتـهم عنـه   . فنظروا إيل أعدو ورائهم : قال. ليشربوا منه وهم عطاش   . يقال له ذا قرد   . ماء
. فأعدوا فأحلق رجال منـهم    : قال. رجون فيشتدون يف ثنية   وخي: قال. فما ذاقوا منه قطرة   ) أجليتهم عنه 

! يا ثكلته أمه  : قال. واليوم يوم الرضع  . خذها وأنا ابن األكوع   : قال قلت . فأصكه بسهم يف نغض كتفه    
فجئت : قال. وأردوا فرسني على ثنية   : قال. أكوعك بكرة ! يا عدو نفسه  . نعم: قال قلت . أكوعه بكرة 

. وحلقين عامر بسطيحة فيها مذقـة مـن لـنب    : قال.  صلى اهللا عليه وسلم    ما أسوقهما إىل رسول اهللا    
مث أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على املـاء الـذي             . فتوضأت وشربت . وسطيحة فيها ماء  

. وكل شيء استنقذته من املشركني. فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أخذ تلك اإلبل. حألم منه 
وإذا هو يشوي لرسـول اهللا      . وإذا بالل حنر ناقة من اإلبل الذي استنقذت من القوم         . ردةوكل رمح وب  

. خلين فأنتخب من القوم مائة رجل     ! يا رسول اهللا  : قال قلت . صلى اهللا عليه وسلم من كبدها وسنامها      
بـدت  فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم حـىت           : قال. فأتبع القوم فال يبقى منهم خمرب إال قتلته       

إـم  (فقال  ! والذي أكرمك . نعم: قلت) أتراك كنت فاعال؟  ! يا سلمة (فقال  . نواجذه يف ضوء النهار   
فلما كشفوا جلدها   . حنر هلم جزورا  : فقال. فجاء رجل من غطفان   : قال) اآلن ليقرون يف أرض غطفان    

لى اهللا عليـه وسـلم      فلما أصبحنا قال رسول اهللا ص     . فخرجوا هاربني . أتاكم القوم : فقالوا. رأوا غبارا 
مث أعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال) وخري رجالتنا سلمة  . كان خري فرساننا اليوم أبو قتادة     (

مث أردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . فجمعهما يل مجيعا  . سهم الفارس وسهم الراجل   : سهمني
وكان رجل من األنصار ال يـسبق       : قال. ن نسري فبينما حن : قال. راجعني إىل املدينة  . وراءه على العضباء  

فلمـا مسعـت    : قال. أال مسابق إىل املدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك         : فجعل يقول : شدا، قال 
. إال أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ال: أما تكرم كرميا، وال  اب شريفا؟ قال       : كالمه قلت 
. اذهب إليك: قال قلت) إن شئت(قال . ذرين فألسابق الرجل  ! أميبأيب أنت و  ! يا رسول اهللا  : قال قلت 



. مث عدوت يف إثـره    . فربطت عليه شرفا أو شرفني أستبقي نفسي      : قال. وثنيت رجلي فطفرت فعدوت   
. قد سـبقت  : قال قلت . قال فأصكه بني كتفيه   . مث إين رفعت حىت أحلقه    . فربطت عليه شرفا أو شريف    

ما لبثنا إال ثالث ليال حىت خرجنا إىل خيرب مع          ! فواهللا: قال. سبقته إىل املدينة  ف: قال. أنا أظن : قال! واهللا
  :فجعل عمي عامر يرجتز بالقوم: قال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  وال  تصدقنا وال  صلينا* لوال اهللا ما اهتدينا ! تاهللا
  فثبت األقدام إن القينا* وحنن عن فضلك ما استغنينا 

  عليناوأنزلن سكينة 
  :قال) غفر لك ربك(قال . أنا عامر: قال) من هذا؟(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فنادى عمر بن اخلطـاب،     : قال. وما استغفر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلنسان خيصه إال استشهد           
ج ملكهـم مرحـب     خر: فلما قدمنا خيرب قال   : قال. لوال ما متعتنا بعامر   ! يا نيب اهللا  : وهو على مجل له   
  :خيطر بسيفه ويقول

  شاكي السالح بطل جمرب* قد علمت خيرب أين مرحب 
  إذا احلروب أقبلت تلهب

  :وبرز له عمي عامر، فقال: قال
  شاكي السالح بطل مغامر* قد علمت خيرب أين عامر 

فرجع سـيفه علـى     . وذهب عامر يسفل له   . فوقع سيف مرحب يف ترس عامر     . فاختلفا ضربتني : قال
  .فكانت فيها نفسه. فقطع أكحله. سهنف

قتل . بطل عمل عامر  : فخرجت فإذا أنا نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يقولون           : قال سلمة 
. بطل عمل عامر؟  ! يا رسول اهللا  : فقلت. فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أبكي        : قال. نفسه

كذب من قال   (قال  . ناس من أصحابك  : قال قلت ) لك؟من قال ذ  (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
ألعطني الراية رجال حيب اهللا ورسوله،      (فقال  . مث أرسلين إىل علي، وهو أرمد     ). بل له أجره مرتني   . ذلك

حىت أتيت به رسول اهللا صـلى اهللا        . فأتيت عليا فجئت به أقوده، وهو أرمد      : قال) أو حيبه اهللا ورسوله   
  :وخرج مرحب فقال. وأعطاه الراية. ه فربأفبسق يف عيني. عليه وسلم

  شاكي السالح بطل جمرب* قد علمت خيرب أين مرحب 
  إذا احلروب أقبلت تلهب

  كليث الغابات كريه املنظره* أنا الذي مستين أمي حيدره : فقال علي
  أوفيهم بالصاع كيل السندره



  .مث كان الفتح على يديه. فضرب رأس مرحب فقتله: قال
حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن عكرمة بن عمار، ذا احلـديث        .  حدنا حممد بن حيىي    :قال إبراهيم 

  .بطوله
حدثنا النضر بن حممد عن عكرمة بن عمـار،         .  وحدثنا أمحد بن يوسف األزدي السلمي      -) 1807(
  .ذا
  اآلية. }هو الذي كف أيديهم عنكم{:  باب قول اهللا تعاىل- 46
أخربنا محاد بن سلمة عن     . حدثنا يزيد بن هارون   .  حممد الناقد  حدثين عمرو بن  ) 1808 (- 133

  ثابت، عن أنس بن مالك؛
.  أن مثانني رجال من أهل مكة هبطوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من جبل التنعيم متـسلحني                  

: فأنزل اهللا عـز وجـل     . فاستحياهم. فأخذهم سلما . يريدون غرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه       
الفـتح   /48[} وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم             {
/24.[  

   باب غزوة النساء مع الرجال- 47
أخربنا محاد بن سلمة عـن      . حدثنا يزيد بن هارون   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1809 (- 134

  ثابت، عن أنس؛
هذه أم سليم   ! يا رسول اهللا  : فقال. فرآها أبو طلحة  . ن معها فكا.  أن أم سليم اختذت يوم حنني خنجرا      

إن دنا مين أحد    . اختذته: قالت) ما هذا اخلنجر؟  (فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . معها خنجر 
اقتل ! يا رسول اهللا  : قالت. فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يضحك       . من املشركني بقرت به بطنه    

إن اهللا قد كفـى     ! يا أم سليم  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . طلقاء ازموا بك  من بعدنا من ال   
  ).وأحسن

أخربنا إسحاق بن عبداهللا بن     . حدثنا محاد بن سلمة   . حدثنا ز .  وحدثنيه حممد بن حامت    -) 1809(
  .ابتمثل حديث ث. يف قصة أم سليم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. أيب طلحة عن أنس بن مالك

. أخربنا جعفر بن سليمان عن ثابت، عن أنس بـن مالـك       . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1810 (- 135
  :قال

ونسوة من األنصار معه إذا غزا فيـسقني املـاء          .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغزو بأم سليم         
  .ويداوين اجلرحى



وهو أبو معمـر    (هللا ابن عمرو    حدثنا عبدا . حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 1811 (- 136
  :عن أنس بن مالك، قال) وهو ابن صهيب(حدثنا عبدالعزيز . حدثنا عبدالوارث). املنقري

وأبو طلحة بني يدي النيب صـلى اهللا عليـه   .  ملا كان يوم أحد ازم ناس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم    
. وكسر يومئذ قوسني أو ثالثا    .  الرتع وكان أبو طلحة رجال راميا شديد     : قال. وسلم جموب عليه جبحفة   

ويشرف النيب صلى اهللا عليه     : قال. انثرها أليب طلحة  : فيقول. فكان الرجل مير معه اجلعبة من النبل      : قال
ال تشرف ال يصبك سهم من سهام       ! بأيب أنت وأمي  ! يا نيب اهللا  : فيقول أبو طلحة  . وسلم ينظر إىل القوم   

أرى خـدم   .  رأيت عائشة بنت أيب بكر وأم سليم وإما ملشمرتان         ولقد: قال. حنري دون حنرك  . القوم
مث جتيئان تفرغانه يف    . مث ترجعان فتمآلا  . مث تفرغانه يف أفواههم   . تنقالن القرب على متوما   . سوقهما
  .ولقد وقع السيف من يدي أيب طلحة إما مرتني أو ثالثا، من النعاس. أفواه القوم
  والنهي عن قتل صبيان أهل احلرب. يرضخ هلن وال  يسهم باب النساء الغازيات - 48
عن جعفر بن   ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1812 (- 137

  حممد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز؛
. هلوال أن أكتم علما ما كتبت إلي: فقال ابن عباس.  أن جندة كتب إىل ابن عباس يسأله عن مخس خالل  

فأخربين هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهـل كـان   . أما بعد: كتب إليه جندة 
يضرب هلن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومىت ينقضي يتم اليتيم؟ وعن اخلمس ملن هو؟ فكتب إليه                 

ـ             : العباس ان يغـزو ـن   كتبت تسألين هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد ك
وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . وأما بسهم، فلم يضرب هلن    . فيداوين اجلرحى وحيذين من الغنيمة    

مىت ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل       : وكتبت تسألين مىت  . فال تقتل الصبيان  . مل يكن يقتل الصبيان   
ا أخذ لنفسه من صاحل ما يأخذ الناس،        فإذ. ضعيف العطاء منها  . لتنبت حليته وإنه لضعيف األخذ لنفسه     

  .فأىب علينا قومنا ذاك. هو لنا: فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألين عن اخلمس ملن هو؟ وإنا كنا لنقول
كالمها عن حامت بن إمساعيل،     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم        ) 1812 (- 138

مبثـل  . ؛ أن جندة كتب إىل ابن عباس يسأله عن خالل         عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز         
وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يقتـل           : غري أن يف حديث حامت    . حديث سليمان بنت بالل   

  .إال أن تكون تعلم ما علم اخلضر من الصيب الذي قتل. فال تقتل الصبيان. الصبيان
  .قل الكافر وتدع املؤمنفت. ومتيز املؤمن: وزاد إسحاق يف حديثه عن حامت



حدثنا سفيان عن إمساعيل بن أمية، عن سعيد املقربي، عن          . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 1812 (- 139
  :قال. يزيد بن هرمز

 كتب جندة بن عامر احلروري إىل ابن عباس يسأله عن العبد واملرأة حيضران املغنم، هل يقسم هلما؟ وعن  
فلوال . اكتب إليه : عنه اليتم؟ وعن ذوي القرىب، من هم؟ فقال ليزيد        قتل الولدان؟ وعن اليتيم مىت ينقطع       
إنك كتبت تسألين عن املرأة والعبد حيضران املغنم، هل يقـسم          : اكتب. أن يقع يف أمحوقة ما كتبت إليه      
وكتبت تسألين عن قتل الولدان؟ وإن رسول اهللا صلى اهللا          . إال أن حيذيا  . هلما شيء؟ وإنه ليس هلما شيء     

. إال أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغالم الذي قتله           . وأنت يف تقتلهم  . وسلم مل يقتلهم  عليه  
وكتبت تسألين عن اليتيم، مىت ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه ال ينقطع عنه اسم اليتم حىت يبلغ ويؤنس منه                   

  . قومنافأىب ذلك علينا. وكتبت تسألين عن ذوي القرىب، من هم؟ وإنا زعمنا أنا هم. رشد
حدثنا إمساعيل بن أمية عن سعيد ابن       . حدثنا سفيان .  وحدثناه عبدالرمحن بن بشر العبدي     -) 1812(

  .وساق احلديث مبثله. كتب جندة إىل ابن عباس: قال. أيب سعيد، عن يزيد بن هرمز
  .حدثنا سفيان، ذا احلديث، بطوله. حدثين عبدالرمحن بن بشر: قال أبو إسحاق

: قـال . حدثين أيب . أخربنا وهب بن جرير بن حازم     . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1812 (- 140
حـدثنا  . حدثنا ز : قال). واللفظ له (ح وحدثين حممد بن حامت      . مسعت قيسا حيدث عن يزيد بن هرمز      

  :قال. حدثين قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز. جرير بن حازم
وقال .  عباس حني قرأ كتابه وحني كتب جوابه       فشهدت ابن : قال.  كتب جندة بن عامر إىل ابن عباس      

إنـك  : فكتب إليه : قال. وال  نعمة عني   . لوال أن أرده عن ننت يقع فيه ما كتبت إليه         ! واهللا: ابن عباس 
سألت عن سهم ذي القرىب الذي ذكر اهللا، من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول اهللا صلى اهللا عليـه                     

وسألت عن اليتيم، مىت ينقضي يتمه؟ وإنه إذا بلغ النكاح وأونس           . نافأىب ذلك علينا قوم   . وسلم هم حنن  
هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقتل من          : وسألت. منه رشد ودفع إليه ماله، فقد انقضى يتمه       

وأنت، فال تقتـل    . صبيان املشركني أحدا؟ فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يقتل منهم أحدا              
وسألت عن املرأة والعبد، هل كان هلمـا        .  إال أن تكون تعلم منهم ما علم اخلضر حني قتله          .منهم أحدا 

  .إال أن حيذيا من غنائم القوم. سهم معلوم، إذا حضروا البأس؟ فإم مل يكن هلم سهم معلوم
حدثنا سليمان األعمش عن    . حدثنا زائدة . حدثنا أبو أسامة  . وحدثنا أبو كريب  ) 1812 (- 141
فذكر بعض احلـديث ومل يـتم       . كتب جندة إىل ابن عباس    : قال. ر بن صيفي، عن يزيد بن هرمز      املختا
  .كإمتام من ذكرنا حديثهم. القصة



حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن هشام، عن حفصة        . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1812 (- 142
  :قالت. بنت سريين، عن أم عطية األنصارية

فأصـنع هلـم الطعـام،    . اهللا عليه وسلم سبع غزوات، أخلفهم يف رحاهلم غزوت مع رسول اهللا صلى     
  .وأداوي اجلرحى، وأقوم على املرضى

  .حدثنا هشام بن حسان، ذا اإلسناد، حنوه. حدثنا يزيد بن هارون.  وحدثنا عمرو الناقد-) 1812(
   باب عدد غزوات النيب صلى اهللا عليه وسلم- 49
. حدثنا حممد بن جعفر   : قاال) واللفظ البن املثىن  (املثىن وابن بشار    حدثنا حممد بن    ) 1254 (- 143

  حدثنا شعبة عن أيب إسحاق؛
. فلقيت يومئذ زيد بن أرقم: قال. فصلى ركعتني مث استسقى.  أن عبداهللا بن يزيد خرج يستسقي بالناس   

اهللا صلى اهللا عليـه    كم غزا رسول    : قال فقلت له  . ليس بيين وبينه غري رجل، أو بيين وبيننه رجل        : وقال
فمـا أول   : قال فقلت . سبع عشرة غزوة  : كم غزوت أنت معه؟ قال    : فقلت. تسع عشرة : وسلم؟ قال 

  .ذات العسري أو العشري: غزوة غزاها؟ قال
حدثنا زهري عن أيب إسحاق،     . حدثنا حيىي بن آدم   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1254 (- 144

  عن زيد بن أرقم، مسعه منه؛
. وحج بعد ما هاجر حجة مل حيـج غريهـا         . سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزا تسع عشرة غزوة          أن ر 

  .حجة الوداع
أخربنا أبو الزبري؛   . حدثنا زكرياء . حدثنا روح بن عبادة   . حدثنا زهري بن حرب   ) 1813 (- 145

  :أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول
  .زوة غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسع عشرة غ

فلما قتل عبداهللا يوم أحد، مل أختلف عن رسول اهللا صلى . منعين أيب. مل أشهد بدرا وال  أحدا  : قال جابر 
  .اهللا عليه وسلم يف غزوة قط

ح وحدثنا سعيد بن حممد     . حدثنا زيد بن احلباب   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1814 (- 146
  :حسني ابن واقد عن عبداهللا بن بريدة، عن أبيه، قالحدثنا : قاال مجيعا. حدثنا أبو متيلة. اجلرمي

  .قاتل يف مثان منهن.  غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسع عشرة غزوة
  .حدثين عبداهللا بن بريدة: وقال يف حديثه. ومل يقل أبو بكر منهن



 حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس، عن ابن بريـدة،         . وحدثين أمحد بن حنبل   ) 1814 (- 147
  :عن أبيه؛ أنه قال

  . غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ست عشرة غزوة
وهـو ابـن أيب     (عن يزيد   ) يعين ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   . حدثنا حممد بن عباد   ) 1815 (- 148
  :مسعت سلمة يقول: قال) عبيد

، تـسع   وخرجت، فيما يبعث من البعـوث     .  غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبع غزوات         
  .ومرة علينا أسامة بن زيد. مرة علينا أبو بكر. غزوات

سـبع  : غري أنه قـال، يف كلتيهمـا      . حدثنا حامت، ذا اإلسناد   .  وحدثنا قتيبة بن سعيد    -) 1815(
  .غزوات
   باب غزوة ذات الرقاع- 50
لفظ أليب  وال(حدثنا أبو عامر عبداهللا بن براد األشعري وحممد بن العالء اهلمذاين            ) 1816 (- 149
  :قال. حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أيب بردة، عن أيب بردة، عن أيب موسى: قاال). عامر

فنقبـت  : قـال . بيننا بعري نعتقبه  . وحنن ستة نفر  .  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة         
ت الرقاع، ملا   فسمت غزوة ذا  . فكنا نلف على أرجلنا اخلرق    . فنقبت قدماي وسقطت أظفاري   . أقدامنا

  .كنا نعصب على أرجلنا من اخلرق
كأنه كره أن يكون شيئا من عملـه        : قال. مث كره ذلك  . فحدث أبو موسى ذا احلديث    : قال أبو بردة  

  .أفشاه
  .واهللا جيزي به: وزادين غري بريد: قال أبو أسامة

   باب كراهة االستعانة يف الغزو بكافر- 51
ح وحدثنيه أبو   . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن مالك     . حدثين زهري بن حرب   ) 1817 (- 150
حدثين عبداهللا بن وهب عن مالك بن أنس، عن الفضيل بن أيب عبداهللا، عن عبداهللا               ). واللفظ له (الطاهر  

  :بن نيار األسلمي، عن عروة بن الزبري، عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أا قالت
قد كان يذكر منه    . فلما كان حبرة الوبرة أدركه رجل     . ه وسلم قبل بدر    خرج رسول اهللا صلى اهللا علي     

فلما أدركه قـال لرسـول اهللا   . ففرح أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني رأوه  . جرأة وجندة 
تومن بـاهللا  (قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . جئت ألتبعك وأصيب معك   : صلى اهللا عليه وسلم   

  ).فلن أستعني مبشرك. فارجع(قال . ال: قال) ورسوله؟



فقال له النيب صلى اهللا     . فقال له كما قال أول مرة     . حىت إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل     . مث مضى : قالت
فقال له  . مث رجع فأدركه بالبيداء   : قال). فارجع فلن أستعني مبشرك   (قال  . عليه وسلم كما قال أول مرة     

  ).فانطلق(فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . نعم: قال) له؟تؤمن باهللا ورسو(كما قال أول مرة 



  
   
  

   كتاب اإلمارة- 33

   باب الناس تبع لقريش واخلالفة يف قريش- 1
يعنيـان  (حـدثنا املغـرية     : قاال. حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد        ) 1818 (- 1

كالمها عن أيب الزناد،    . حدثنا سفيان بن عيينة   :  قاال .ح وحدثنا زهري بن حرب وعمرو الناقد      ). احلزامي
يبلغ به الـنيب  : ويف حديث زهري. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال. عن األعرج، عن أيب هريرة    

  :وقال عمرو. صلى اهللا عليه وسلم
  ).مسلمهم ملسلمهم وكافرهم لكافرهم. الناس تبع لقريش يف هذا الشأن( رواية 
هذا ما  : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق .  وحدثنا حممد بن رافع    )1818 (- 2

  :فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. مـسلمهم تبـع ملـسلمهم     . الناس تبع لقريش يف هذا الشأن     ( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).وكافرهم تبع لكافرهم
حدثين أبو الزبري؛ أنه    . حدثنا ابن جريج  . وحدثين حيىي بن حبيب احلارثي حدثنا روح      ) 1819 (- 3

  :مسع جابر بن عبداهللا يقول
  ).الناس تبع لقريش يف اخلري والشر( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قال : الق. حدثنا عاصم بن حممد ابن زيد عن أبيه       . وحدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس     ) 1820 (- 4
  :عبداهللا

  ).ال يزال هذا األمر يف قريش، ما بقي من الناس اثنان( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مسعت النيب  : قال. حدثنا جرير عن حصني، عن جابر ابن مسرة       . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1821 (- 5

يعين ابـن   (حدثنا خالد   ). هواللفظ ل (ح وحدثنا رفاعة بن اهليثم الواسطي       . صلى اهللا عليه وسلم يقول    
  :قال. عن حصني، عن جابر بن مسرة) عبداهللا الطحان

إن هذا األمر ال ينقضي حىت ميضي فيهم        (فسمعته يقول   .  دخلت مع أيب على النيب صلى اهللا عليه وسلم        
  ).كلهم من قريش(ما قال؟ قال : قال فقلت أليب. مث تكلم بكالم خفي علي: قال). اثنا عشر خليفة

  :قال. حدثنا سفيان عن عبدامللك بن عمري، عن جابر بن مسرة. حدثنا ابن أيب عمر) 1821( - 6



مث تكلـم   ). ال يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجال         ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول        
ليه وسـلم؟   ماذا قال رسول اهللا صلى اهللا ع      : فسألت أيب . النيب صلى اهللا عليه وسلم بكلمة خفيت علي       

  ).كلهم من قريش(فقال 
حدثنا أبو عوانة عن مساك بن جابر ابن مسرة، عن النيب صلى اهللا             .  وحدثنا قتيبة بن سعيد    -) 1821(

  ).ال يزال أمر الناس ماضيا(ومل يذكر . عليه وسلم، ذا احلديث
ـ . حدثنا محاد بن سلمة عن مساك بن حـرب        . حدثنا هداب بن خالد األزدي    ) 1821 (- 7 : الق

  :مسعت جابر بن مسرة يقول
مث قال كلمة   ) ال يزال اإلسالم عزيزا إىل اثين عشر خليفة       ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  ).كلهم من قريش(ما قال؟ فقال : فقلت أليب. مل أفهمها
 بـن   حدثنا أبو معاوية عن داود، عن الشعيب، عن جابر        . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1821 (- 8
  :قال. مسرة

مث تكلم بـشيء مل     : قال). ال يزال هذا األمر عزيزا إىل اثين عشر خليفة        ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  ).كلهم من قريش(ما قال؟ فقال : فقلت أليب. أفهمه
ح وحـدثنا   . حدثنا ابن عون  . حدثنا يزيد بن زريع   . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 1821 (- 9

  :قال. حدثنا ابن عون عن الشعيب، عن جابر بن مسرة. حدثنا أزهر). واللفظ له(نوفلي أمحد بن عثمان ال
ال يزال هذا الدين عزيزا منيعـا       (فسمعته يقول   .  انطلقت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعي أيب         

  ).كلهم من قريش(ما قال؟ قال : فقلت أليب. فقال كلمة صمنيها الناس) إىل اثين عشر خليفة
) وهو ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   : قاال. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة        ) 1822 (- 10

كتبت إىل جابر بن مسرة، مع غالمـي        : قال. عن املهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص          
  :فكتب يل: قال. أن أخربين بشيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: نافع

ال يزال الدين قائمـا     (ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يوم مجعة، عشية رجم األسلمي، يقول              مسعت رس 
عـصيبة مـن    (ومسعته يقـول    ) كلهم من قريش  . أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة     . حىت تقوم الساعة  

إن بني يـدي الـساعة     (ومسعته يقول   ). أو آل كسرى  . بيت كسرى . املسلمني يفتتحون البيت األبيض   
ومسعته يقـول   ). إذا أعطى اهللا أحدكم خريا فليبدأ بنفسه وأهل بيته        (ومسعته يقول   ).  فاحذروهم كذابني

  ).أنا الفرط على احلوض(



حدثنا ابن أيب ذئب عن مهاجر بن مسمار،        . حدثنا ابن أيب فديك   .  حدثنا حممد بن رافع    -) 1822(
. من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحدثنا ما مسعت : عن عامر بن سعد؛ أنه أرسل إىل ابن مسرة العدوي  

  .فذكر حنو حديث حامت. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال
   باب االستخالف وتركه- 2
حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة، عن أبيـه،      . حدثنا أبو كريب حممد بن العالء     ) 1823 (- 11

  :قال. عن ابن عمر
. استخلف: قالوا. راغب وراهب : فقال. جزاك اهللا خريا  : وقالوا. فأثنوا عليه .  حضرت أيب حني أصيب   

فإن أستخلف فقـد    . ال علي وال  يل    . أحتمل أمركم حيا وميتا؟ لوددت أن حظي منها الكفاف        : فقال
من هو خري مين، رسول اهللا صلى       . وإن أترككم فقد ترككم   ). يعين أبا بكر  (استخلف من هو خري مين      

  .اهللا عليه وسلم
  .فعرفت أنه، حني ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، غري مستخلف: اهللاقال عبد
وألفاظهم . حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر وحممد بن رافع وعبد بن محيد            ) 1823 (- 12

. أخربنا معمر عـن الزهـري     ). حدثنا عبدالرزاق : وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق وعبد  (متقاربة  
  :قال. بن عمرأخربين سامل عن ا

إنـه  : قالـت . ما كان ليفعل  : أعلمت أن أباك غري مستخلف؟ قال قلت      :  دخلت على حفصة فقالت   
فكنت كأمنا أمحـل    : قال. ومل أكلمه . حىت غدوت . فسكت. فحلفت أين أكلمه يف ذلك    : قال. لفاعل

إين مسعت :  لهمث قلت: قال. وأنا أخربه. فسألين عن حال الناس. حىت رجعت فدخلت عليه. بيميين جبال
وإنه لو كان لك راعي إبـل أو        . زعموا أنك غري مستخلف   . فآليت أن أقوهلا لك   . الناس يقولون مقالة  

فوضع رأسه ساعة   . فوافقه قويل : قال. فرعاية الناس أشد  . راعي غنم مث جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع        
ف فإن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         وإين لئن ال أستخل   . إن اهللا عز وجل حيفظ دينه     : فقال. مث رفعه إيل  

  .وإن أستخلف فإن أبو بكر قد استخلف. وسلم مل يستخلف
فعلمت أنه مل يكـن ليعـدل       . ما هو إال أن ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر            ! فواهللا: قال

  .وأنه غري مستخلف. برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحدا
  حلرص عليها باب النهي عن طلب اإلمارة وا- 3
حدثنا عبدالرمحن بن   . حدثنا احلسن . حدثنا جرير بن حازم   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1652 (- 13
  :قال. مسرة



فإنك إن أعطيتها، عن مسألة،     . ال تسأل اإلمارة  ! يا عبدالرمحن ( قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  ).وإن أعطيتها، عن غري مسألة، أعنت عليها. أكلت إليها

ح وحدثين علي بـن حجـر       . حدثنا خالد بن عبداهللا عن يونس     .  وحدثنا حيىي بن حيىي    -) 1652(
حدثنا محاد بن زيد    . ح وحدثنا أبو كامل اجلحدري    . حدثنا هشيم عن يونس ومنصور ومحيد     . السعدي

كلهم عن احلسن، عن عبدالرمحن بن مسرة، عن        . عن مساك ابن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان         
  .مبثل حديث جرير.  صلى اهللا عليه وسلمالنيب
حدثنا أبو أسامة عن بريد بـن       : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن العالء        ) 1733 (- 14

  :قال. عبداهللا، عن أيب بردة، عن أيب موسى
 !يا رسـول اهللا   : فقال أحد الرجلني  . أنا ورجالن من بين عمي    .  دخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم      
ال نويل على هذا العمل ! إنا، واهللا(فقال  . وقال اآلخر مثل ذلك   . أمرنا على بعض ما وال ك اهللا عز وجل        

  ).وال  أحدا حرص عليه. أحدا سأله
حدثنا حيىي بن   : قاال). واللفظ البن حامت  (حدثنا عبيداهللا بن سعيد وحممد بن حامت        ) 1733 (- 15

  :قال أبو موسى: قال. حدثين أبو بردة. محيد ابن هاللحدثنا . حدثنا قرة بن خالد. سعيد القطان
. أحدمها عن مييين واآلخر عن يساري.  أقبلت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعي رجالن من األشعريني

أو يا عبداهللا بن    ! ما تقول؟ يا أبا موسى    (فقال  . والنيب صلى اهللا عليه وسلم يستاك     . فكالمها سأل العمل  
. وما شعرت أما يطلبان العمل . ما أطلعاين على ما يف أنفسهما     !  والذي بعثك باحلق   :قال فقلت !) قيس
. لن، أو ال نستعمل على عملنا مـن أراده        (فقال  . وكأين أنظر إىل سواكه حتت شفته، وقد قلصت       : قال

 فلما  .مث أتبعه معاذ بن حبل    . فبعثه على اليمن  !) أو يا عبداهللا بن قيس    ! ولكن اذهب أنت، يا أبا موسى     
هذا كـان يهوديـا     : ما هذا؟ قال  : قال. وإذا رجل عنده موثق   . وألقى له وسادة  . انزل: قدم عليه قال  

. اجلس: فقال. قضاء اهللا ورسوله  . ال أجلس حىت يقتل   : قال. فتهود. مث راجع دينه، دين السوء    . فأسلم
مث تذاكر القيـام مـن      . فأمر به فقتل  . ثالث مرات . قضاء اهللا ورسوله  . ال أجلس حىت يقتل   : قال. نعم
  .أما أنا فأنام وأقوم وأرجو يف نوميت ما أرجو يف قوميت: فقال أحدمها، معاذ. الليل
   باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة- 4
حدثين الليث  . حدثين أيب، شعيب ابن الليث    . حدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 1825 (- 16

ن عمرو، عن احلارث بن يزيد احلضرمي، عن ابن حجرية          حدثين يزيد بن أيب حبيب عن بكر ب       . بن سعد 
  :قال. األكرب، عن أيب ذر



وإا . إنك ضعيف! يا أبا ذر(مث قال . فضرب بيده على منكيب : أال تستعملين؟ قال  ! يا رسول اهللا  :  قلت
  ).إال من أخذها حبقها وأدى الذي عليه فيها. وإا يوم القيامة، خزي وندامة. أمانة
حدثنا : قال زهري . كالمها عن املقريء  . حدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم      ) 1826 (- 17

حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن عبيداهللا بن أيب جعفر القرشي، عن سامل بـن أيب سـامل           . عبداهللا بن يزيد  
  اجليشاين، عن أبيه، عن أيب ذر؛

ال . وإين أحب لك ما أحب لنفسي     . يفاإين أراك ضع  ! يا أبا ذر  ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).وال  تولني مال يتيم. تأمرن على اثنني

وعقوبة اجلائر، واحلث على الرفق بالرعية، والنهي عن .  باب فضيلة اإلمام العادل- 5

  إدخال املشقة عليهم
يينة حدثنا سفيان بن ع: قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وابن منري   ) 1827 (- 18

يبلغ به النيب : قال ابن منري وأبو بكر. ، عن عمرو بنأوس، عن عبداهللا بن عمرو)يعين ابن دينار(عن عمرو 
  :ويف حديث زهري قال. صلى اهللا عليه وسلم

عن ميني الرمحن عـز     . إن املقسطني، عند اهللا، على منابر من نور       ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).؛ الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولواوكلتا يديه ميني. وجل
حدثين حرملة عن عبدالرمحن بن     . حدثنا ابن وهب  . حدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 1828 (- 19
  :قال. مشاسة

كيـف كـان    : فقالت. رجل من أهل مصر   : ممن أنت؟ فقلت  : فقالت.  أتيت عائشة أسأهلا عن شيء    
إن كان ليموت للرجل منا الـبعري، فيعطيـه         . نا منه شيئا  ما نقم : صاحبكم لكم يف غزاتكم هذه؟ فقال     

أما إنه ال مينعين الـذي فعـل يف         : فقالت. وحيتاج إىل النفقة، فيعطيه النفقة    . والعبد، فيعطيه العبد  . البعري
حممد بن أيب بكر، أخي، أن أخربك ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول يف بـييت هـذا           

ومن وىل من أمر أميت شيئا فرفق م، فارفق . من أمر أميت شيئا فشق عليهم، فاشقق عليهمن وىل   ! اللهم(
  ).به
حدثنا جرير بن حازم عن حرملة املـصري،        . حدثنا ابن مهدي  .  وحدثين حممد بن حامت    -) 1828 (

  .مبثله. عن عبدالرمحن بن مشاسة، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا الليـث عـن     . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . قتيبة بن سعيد  حدثنا  ) 1829 (- 20

  نافع، عن ابن عمر،



فاألمري الذي على   . وكلكم مسئول عن رعيته   . أال كلكم راع  ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال         
ية على  واملرأة راع . والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم       . الناس راع، وهو مسئول عن رعيته     

. أال فكلكم راع  . والعبد راع على مال سيده، وهو مسئول عنه       . بيت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم     
  ).وكلكم مسئول عن رعيته

ح وحدثنا  . حدثا أيب . حدثنا ابن منري  . حدثنا حممد بن بشر   .  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1829(
). يعين القطـان  (حدثنا حيىي   . دثنا عبيداهللا بن سعيد   ح وح ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . ابن املثىن 

ح وحـدثين   . حدثنا محاد بن زيد   : قاال. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل     . كلهم عن عبيداهللا ابن عمر    
. حدثنا ابن أيب فـديك    . ح وحدثين حممد بن رافع    . مجيعا عن أيوب  . وحدثنا إمساعيل . زهري بن حرب  
. حدثين أسامة . حدثنا ابن وهب  . ح وحدثنا هارون بن سعيد األيلي     ). يعين ابن عثمان  (أخربنا الضحاك   

  .مثل حديث الليث عن نافع. كل هؤالء عن نافع، عن ابن عمر
حدثنا عبداهللا ابن منري عن عبيداهللا، عن       . وحدثنا احلسن بن بشر   : قال أبو إسحاق  )  1829 (- 1م  

  .نافع، عن ابن عمر، ذا، مثل حديث الليث عن نافع
كلهم عن إمساعيل . وحدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر) 1829 (- 2م 

ح وحـدثين   . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قال. بن جعفر، عن عبداهللا بن دينار، عن ابن عمر        
: قـال . يهأخربين يونس عن ابن شهاب، عن سامل بن عبداهللا، عن أب          . أخربنا ابن وهب  . حرملة بن حيىي  

: وزاد يف حديث الزهري   . مبعىن حديث نافع عن ابن عمر     . مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       
  :قال

  ).الرجل راع، يف مال أبيه، وهو مسئول عن رعيته( وحسيت أنه قد قال 
أخـربين  . أخربين عمي، عبداهللا بن وهـب . وحدثين أمحد بن عبدالرمحن بن وهب     ) 1829 (- 3م  

حدثه عن عبداهللا بن عمر، عن النيب صلى        . ، وعمرو بن احلارث عن بكري، عن بسر بن سعيد         رجل مساه 
  .اهللا عليه وسلم، ذا املعىن

  :قال. حدثنا أبو األشهب عن احلسن. وحدثنا شيبان بن فروخ) 142 (- 21
دثك حـديثا   إين حم : فقال معقل . يف مرضه الذي مات فيه    .  عاد عبيداهللا بن زياد، معقل بن يسار املزين       
إين مسعت رسول اهللا صلى     . لو علمت أن يل حياة ما حدثتك      . مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

ما من عبد يسترعيه اهللا رعية، ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته، إال حرم اهللا عليه (اهللا عليه وسلم يقول     
  ).اجلنة



دخل ابن زيـاد    : قال. ع عن يونس، عن احلسن    أخربنا يزيد بن زري   .  وحدثناه حيىي بن حيىي    -) 142(
أال كنت حدثتين هذا قبل اليوم؟      : قال: وزاد. مبثل حديث أيب األشهب   . على معقل بن يسار وهو وجع     

  .أو مل أكن ألحدثك. ما حدثتك: قال
: قـال إسـحاق   (وحدثنا أبو غسان املسمعي وإسحاق بن إبراهيم وحممد بن املثىن           ) 142 (- 22
  حدثين أيب عن قتادة، عن أيب املليح؛). حدثنا معاذ بن هشام: آلخرانوقال ا. أخربنا

إين حمدثك حبديث لوال أين يف      : فقال له معقل  .  أن عبيداهللا بن زياد دخل على معقل بن يسار يف مرضه          
ما من أمري يلي أمر املـسلمني، مث ال   (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         . املوت مل أحدثك به   

  ).هلم وينصح، إال مل يدخل معهم اجلنةجيهد 
. أخربين سوادة بن أيب األسـود     . حدثنا يعقوب بن إسحاق   .  وحدثنا عقبة بن مكرم العمي     -) 142(

  .حنو حديث احلسن عن معقل. فأتاه عبيداهللا بن زياد يعوده. حدثين أيب؛ أن معقل بن يسار مرض
  حدثنا احلسن؛. زمحدثنا جرير بن حا. حدثنا شيبان بن فروخ) 1830 (- 23

.  أن عائذ بن عمرو، وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، دخل على عبيداهللا بن زيـاد                  
فإياك أن تكون   . إن شر الرعاء احلطمة   (إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          ! أي بين : فقال
وهل كانت هلم   : فقال.  عليه وسلم  فإمنا أنت من خنالة أصحاب حممد صلى اهللا       . اجلس: فقال له ) منهم

  .خنالة؟ إمنا النخالة بعدهم، ويف غريهم
   باب غلظ حترمي الغلول- 6
حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيب حيان، عن أيب زرعـة،           . وحدثين زهري بن حرب   ) 1831 (- 24

  :قال. عن أيب هريرة
ال ألفـني   (مث قال   .  فعظمه وعظم أمره   فذكر الغلول .  قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم         
ال أملك لـك    : فأقول. أغثين! يا رسول اهللا  : يقول. أحدكم جييء يوم القيامة، على رقبته بعري له رغاء        

! يا رسول اهللا  : فيقول. ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة، على رقبته فرس له مححمة          . قد أبلغتك . شيئا
. ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة، على رقبته شاة هلا ثغاء.  أبلغتكقد. ال أملك لك شيئا: فأقول. أغثين
ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامـة،       . قد أبلغتك . ال أملك لك شيئا   : فأقول. أغثين! يا رسول اهللا  : يقول

 ال ألفني . قد أبلغتك . ال أملك لك شيئا   : فأقول. أغثين! يا رسول اهللا  : فيقول. على رقبته نفس هلا صياح    
ال أملـك لـك     : فأقول. أغثين! يا رسول اهللا  : فيقول. أحدكم جييء يوم القيامة، على رقبته رقاع ختفق       



. أغـثين ! يا رسول اهللا  : فيقول. ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة، على رقبته صامت        . قد أبلغتك . شيئا
  ).قد أبلغتك. ال أملك مل شيئا: فأقول
ح وحـدثين   . حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أيب حيان      . ة وحدثنا أبو بكر بن أيب شيب      -) 1831(

. مجيعا عن أيب زرعة، عن أيب هريـرة       . حدثنا جرير عن أيب حيان، وعمارة بن القعقاع       . زهري بن حرب  
  .مبثل حديث إمساعيل عن أيب حيان

حدثنا محـاد   . حدثنا سليمان بن حرب   . وحدثين أمحد بن سعيد بن صخر الدرامي      ) 1831 (- 25
: قـال . عن أيوب، عن حيىي بن سعيد، عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير، عن أيب هريرة               )  ابن زيد  يعين(

مث مسعت حيىي بعد ذلك     : قال محاد . واقتص احلديث . ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الغلول فعظمه        
  .فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب. حيدثه
حدثنا أيـوب   . حدثنا عبدالوارث . نا أبو معمر  حدث.  وحدثين أمحد بن احلسن بن خراش      -) 1831(

بنحـو  . عن حيىي بن سعيد بن حيان، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم                   
  .حديثهم
  حترمي هدايا العمال:  باب- 7
: قالوا). واللفظ أليب بكر  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وابن أيب عمر            ) 1832 (- 26
  :نا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن أيب محيد الساعدي، قالحدث

: قال عمرو وابن أيب عمر    ( استعمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال من األسد يقال له ابن اللتبية               
فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        : قال. وهذا يل، أهدى يل   . هذا لكم : فلما قدم قال  ) على الصدقة 

أفال قعد يف ! هذا لكم وهذا أهدى يل    : ما بال عامل أبعثه فيقول    (وقال  . فحمد اهللا وأثىن عليه   . ملنربعلى ا 
ال ينال أحد منكم شيئا إال ! والذي نفس حممد بيده. بيت أبيه أو يف بيت أمه حىت ينظر أيهدى إليه أم ال           
مث رفع يديه حـىت     ). أو شاة تيعر  . أو بقرة هلا خوار   . جاء به يوم القيامة حيمله على عنقه، بعري له رغاء         

  .مرتني) هل بلغت؟! اللهم(مث قال . رأينا عفريت إبطيه
حدثنا معمـر عـن     . أخربنا عبدالرزاق : قاال.  حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد       -) 1832(

  :قال. الزهري، عن عروة، عن أيب محيد الساعدي
فجاء باملال فدفعـه إىل     . رجال من األزدر، على الصدقة     استعمل النيب صلى اهللا عليه وسلم ابن اللتبية،         

فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم       . وهذه هدية أهديت يل   . هذا مالكم : فقال. النيب صلى اهللا عليه وسلم    



مث . مث قام النيب صلى اهللا عليه وسلم خطيبا       ) أفال قعدت يف بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم ال؟          (
  . سفيانذكر حنو حديث أيب

حدثنا هشام عن أبيه، عن أيب      . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو كريب حممد بن العالء     ) 1832 (- 27
  :قال. محيد الساعدي

. يدعى ابن األتبيـة   .  استعمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال من األزدر على صدقات بين سليم             
فهال جلست يف   (ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم       فقال رسو . وهذا هدية . هذا مالكم : قال. فلما جاء حاسبه  

. أما بعد(مث قال . مث خطبنا فحمد اهللا وأثىن عليه) بت أبيك وأمك حىت تأتيك هديتك، إن كنت صادقا؟
. هذا مالكم وهذا هدية أهـديت يل      : فيأيت فيقول . فإين أستعمل الرجل منكم على العمل مما وال ين اهللا         

ال يأخذ أحد منكم منها شيئا بغري       ! واهللا. تأتيه هديته، إن كان صادقا    أفال جلس يف بيت أبيه وأمه حىت        
أو بقرة هلا   . فألعرفن أحدا منكم لقي اهللا حيمل بعريا له رغاء        . حقه، إال لقي اهللا تعاىل حيمله يوم القيامة       

ـ   ) هل بلغت؟ ! اللهم(مث قال   . مث رفع يديه حىت رؤي بياض إبطيه      ). أو شاة تيعر  . خوار ع بصر عيين ومس
  .أذين
ح وحدثنا أبو بكر بن ابن      . حدثنا عبدة وابن منري وأبو معاوية     . وحدثنا أبو كريب  ) 1832 (- 28

كلهم عن هشام، ذا    . حدثنا سفيان . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . حدثنا عبدالرحيم بن سليمان   . أيب شيبة 
: ويف حـديث ابـن منـري      . كما قال أبو أسامة   . فلما جاء حاسبه  : ويف حديث عبدة وابن منري    . اإلسناد

بصر عـيين  : وزاد يف حديث سفيان قال). ال يأخذ أحدكم منها شيئا! والذي نفسي بيده ! تعلمن واهللا (
  .فإنه كان حاضرا معي. وسلوا زيد بن ثابت. ومسع أذناي

أخربنا جرير عن الشيباين، عن عبداهللا بـن ذكـوان          . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 1832 (- 29
  ، عن عروة بن الزبري؛)ادوهو أبو الزن(

هـذا  : فجعل يقول . فجاء بسواد كثري  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعمل رجال على الصدقة          
  .فذكر حنوه. وهذا أهدي إيل. لكم

من فيـه إىل    : أمسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال        : فقلت أليب محيد الساعدي   : قال عروة 
  .أذين
حدثنا إمساعيل بن أيب خالـد    . حدثنا وكيع بن اجلراح   . نا أبو بكر بن أيب شيبة     حدث) 1833 (- 30

  :عن قيس بن أيب حازم، عن عدي بن عمرية الكندي، قال
من استعملناه منكم على عمل، فكتمنا خميطا فما فوقـه،          ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

يـا  : فقـال . كأين أنظر إليه  . يه رجل أسود، من األنصار    فقام إل : قال). كان غلوال يأيت به يوم القيامة     



مـن  . وأنا أقوله اآلن  (قال  . مسعتك تقول كذا وكذا   : قال) ومالك؟(قال  . اقبل عين عملك  ! رسول اهللا 
  ).وما نهِي عنه انتهى. فما أوتي منه أخذ. استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثريه

. ح وحدثين حممد بن رافـع . حدثنا أيب وحممد بن بشر. اهللا بن منري حدثناه حممد بن عبد -) 1833 (
  .حدثنا إمساعيل، ذا اإلسناد، مبثله: قالوا. حدثنا أبو أسامة

حدثنا إمساعيل بن   . أخربنا الفضل بن موسى   . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 1833 (- م   2
مسعت رسول اهللا صلى   : ن عمرية الكندي يقول   مسعت عدي ب  : قال. أخربنا قيس بن أيب حازم    . أيب خالد 

  .مبثل حديثهم. اهللا عليه وسلم يقول
   باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، وحترميها يف املعصية- 8
  :قال. حدثنا حجاج بن حممد: قاال. حدثين زهري بن حرب وهارون بن عبداهللا) 1834 (- 31

النساء  /4[} طيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم      يا أيها الذين آمنوا أ    {: نزل:  قال ابن جريح  
أخربنيه . بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سرية. يف عبداهللا بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي] 59/

  .يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس
زامي عـن أيب الزنـاد، عـن        أخربنا املغرية بن عبدالرمحن احل    . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1835 (- 32

  األعرج، عن أيب هريرة،
ومن يطـع   . من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن عصاين فقد عصى اهللا         ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ).ومن يعص األمري فقد عصاين. األمري فقد أطاعين
ومـن  (ومل يذكر   حدثنا ابن عيينة عن أيب الزناد، ذا اإلسناد،         .  وحدثنيه زهري بن حرب    -) 1835(

  ).يعص األمري فقد عصاين
أخـربه  . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1835 (- 33
  حدثنا أبو سلمة بن عبدالرمحن عن أيب هريرة،: قال

 .ومن عصاين فقد عـصى اهللا     . من أطاعين فقد أطاع اهللا    ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          
  ).ومن عصى أمريي فقد عصاين. ومن أطاع أمريي فقد أطاعين

حدثنا ابن جريج عن زياد، عـن ابـن         . حدثنا مكي بن إبراهيم   .  وحدثين حممد بن حامت    -) 1835(
. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: شهاب؛ أن أبا سلمة بن عبدالرمحن أخربه؛ أنه مسع أبا هريرة يقول

  .سواء. مبثله



. حدثنا أبة عوانة عن يعلى بن عطاء، عن أيب علقمة         . وحدثين أبو كامل اجلحدري   ) 1835 (- م   2
ح وحدثين عبيداهللا   . مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قال. حدثين أبو هريرة، من فيه إىل يف      : قال

ى بـن  حدثنا شعبة عن يعل: قاال. حدثنا حممد بن جعفر. ح وحدثنا حممد بن بشار    . حدثنا أيب . بن معاذ 
  .حنو حديثهم. مسع أبا هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. مسع أبا علقمة. عطاء
حدثنا معمر عن مهام بن منبه، عـن أيب         . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 1835 (- م   3

  .مبثل حديثهم. هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ن وهب عن حيوة؛ أن أبا يونس، مـوىل أيب هريـرة         أخربنا اب . وحدثين أبو الطاهر  ) 1835 (- 34
) من أطاع األمري  (وقال  . بذلك. مسعت أبا هريرة يقول عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : قال. حدثه

  .وكذلك يف حديث مهام عن أيب هريرة). أمريي(ومل يقل 
حدثنا : سعيدقال  . كالمها عن يعقوب  . وقتيبة بن سعيد  . وحدثنا سعيد بن منصور   ) 1836 (- 35

  :قال. يعقوب بن عبدالرمحن عن أيب حازم، عن أيب صاحل السمان، عن أيب هريرة
. ومنشطك ومكرهـك . عليك السمع والطاعة يف عسرك ويسرك  ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).وأثرة عليك
حدثنا : الواق. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعبداهللا بن براد األشعري وأبو كريب           ) 1837 (- 36

  :قال. ابن إدريس عن شعبة، عن أيب عمران، عن عبداهللا بن الصامت، عن أيب ذر
  .وإن كان عبدا جمدع األطراف.  إن خليلي أوصاين أن أمسع وأطيع

أخربنا النـضر بـن     . ح وحدثنا إسحاق  . حدثنا حممد بن جعفر   .  وحدثنا حممد بن بشار    -) 1837(
  .عبدا حبشيا جمدع األطراف: وقاال يف احلديث. ن، ذا اإلسنادمجيعا عن شعبة، عن أيب عمرا. مشيل
حدثنا شعبة عن أيب عمران، ذا اإلسـناد،        . حدثنا أيب . وحدثناه عبيداهللا بن معاذ   ) 1837 (- م   2

  .عبدا جمدع األطراف: كما قال ابن إدريس
: قال.  ىي بن حصنيحدثنا شعبة عن حي. حدثنا حممد بن جعفر. حدثنا حممد بن املثىن) 1838 (- 37

  مسعت جديت حتدث؛
لو استعمل علـيكم عبـد      (وهو يقول   .  أا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب يف حجة الوداع          

  ).يقودكم بكتاب اهللا، فامسعوا له وأطيعوا
. حدثنا حممد بن جعفر وعبدالرمحن بن مهدي عن شعبة، ذا اإلسناد     .  وحدثناه ابن بشار   -) 1838(

  ).ا حبشياعبد(وقال 



وقال . حدثنا وكيع بن اجلراح عن شعبة، ذا اإلسناد       . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1838 (- م   2
  ).عبدا حبشيا جمدعا(
ومل يـذكر   . حدثنا شعبة، ذا اإلسـناد    . حدثنا ز . وحدثنا عبدالرمحن بن بشر   ) 1838 (- م   3
  .ه وسلم مبىن، أو بعرفاتأا مسعت رسول اهللا صلى اهللا علي: وزاد) حبشيا جمدعا(
حدثنا معقل عن زيـد بـن أيب        . حدثنا احلسن بن أعني   . وحدثين سلمة بن شبيب   ) 1838 (- م   4

  :مسعتها تقول: قال. أنيسة، عن حيىي بن حصني، عن جدته أم احلصني
فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        : قالت. حججت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجة الوداع          (

. أسود، يقودكم بكتاب اهللا   ) حسبتها قالت (إن أمر عليكم عبد جمدع      (مث مسعته يقول    . قوال كثريا وسلم  
  ).فامسعوا له وأطيعوا

  حدثنا ليث عن عبيداهللا، عن نافع، عن ابن عمر،. حدثنا قتيبة بن سعيد) 1839 (- 38
إال أن يؤمر .  فيما أحب وكره.على املرء املسلم السمع والطاعة( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال 

  ).فإن أمر مبعصية، فال مسع وال  طاعة. مبعصية
ح وحدثنا ابن   ). وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال.  وحدثناه زهري بن حرب وحممد بن املثىن       -) 1839(
  .كالمها عن عبيداهللا، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا أيب. منري
. حدثنا حممد بن جعفر   : قاال). واللفظ البن املثىن  ( بشار   حدثنا حممد بن املثىن وابن    ) 1840 (- 39

  حدثنا شعبة عن زبيد، عن سعد بن عبيدة، عن أيب عبدالرمحن، عن علي؛
فـأراد  . ادخلوها: وقال. فأوقد نارا .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجال           

فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          . هاإنا قد فررنا من   : وقال اآلخرون . الناس أن يدخلوها  
. وقال لآلخرين قوال حسنا   ) لو دخلتموها مل تزالوا فيها إىل يوم القيامة       (فقال، للذين أرادوا أن يدخلوها      

  ).إمنا الطاعة يف املعروف. ال طاعة يف معصية اهللا(وقال 
وتقـاربوا يف   .  سعيد األشج  وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وزهري بن حرب وأبو         ) 1840 (- 40
  :حدثنا األعمش عن سعد بن عبيدة، عن أيب عبدالرمحن، عن علي، قال. حدثنا وكيع: قالوا. اللفظ

وأمرهم أن يسمعوا له    . واستعمل عليهم رجال من األنصار    .  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية       
: مث قال . فأوقدوا. أوقدوا نارا : مث قال .  له فجمعوا. امجعوا يل حطبا  : فقال. فأغضبوه يف شيء  . ويطيعوا

: قـال . فادخلوها: قال. بلى: أمل يأمركم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تسمعوا يل وتطيعوا؟ قالوا            
. فكانوا كـذلك . إمنا فررنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من النار        : فقالوا. فنظر بعضهم إىل بعض   



لو دخلوها ما   (فقال  . فلما رجعوا ذكروا ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم        . وطفئت النار . وسكن غضبه 
  ).إمنا الطاعة يف املعروف. خرجوا منها

  .حدثنا وكيع وأبو معاوية عن األعمش، ذا اإلسناد، حنوه.  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة-) 1840(
عن حيىي بن سعيد وعبيـداهللا   حدثنا عبداهللا بن إدريس     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1709 (- 41

  :قال. بن عمر، عن عبادة بن الوليد بن عبادة، عن أبيه، عن جده
وعلى . واملنشط واملكره . يف العسر واليسر  .  بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على السمع والطاعة         

  .اف يف اهللا لومة الئمال خن. وعلى أن نقول باحلق أينما كنا. وعلى أن ال ننازع األمر أهله. أثرة علينا
حدثنا ابن عجالن وعبيداهللا بن عمر      ). يعين ابن إدريس  (حدثنا عبداهللا   .  وحدثناه ابن منري   -) 1709(

  .وحيىي بن سعيد عن عبادة بن الوليد، يف هذا اإلسناد، مثله
، )ادوهو ابن اهل  (عن يزيد   ) يعين الدراوردي (حدثنا عبدالعزيز   . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 1709 (- م   2

مبثل حديث ابن   . بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : حدثين أيب قال  . عن عبادة بن الصامت، عن أبيه     
  .إدريس
. حدثنا عمي، عبداهللا بـن وهـب    . حدثنا أمحد بن عبدالرمحن بن وهب بن مسلم       ) 1709 (- 42

دخلنا على عبادة   :  قال حدثين بكري عن بسر ابن سعيد، عن جنادة بن أيب أمية          . حدثنا عمرو بن احلارث   
حدثنا، أصلحك اهللا، حبديث ينفع اهللا به، مسعته من رسول اهللا صلى اهللا             : فقلنا. بن الصامت وهو مريض   

  :عليه وسلم فقال
فكان فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع والطاعة، يف          .  دعانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبايعناه       

إال أن تروا كفرا بواحا     (قال  . وأن ال ننازع األمر أهله    . سرنا، وأثرة علينا  منشطنا ومكرهنا، وعسرنا وي   
  ).عندكم من اهللا فيه برهان

  . باب اإلمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به- 9
حدثين ورقاء عـن    . حدثنا شبابة . حدثين زهري بن حرب   . حدثنا إبراهيم عن مسلم   ) 1841 (- 43

   هريرة،أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب
فإن أمر بتقوى اهللا عز     . ويتقى به . يقاتل من ورائه  . إمنا اإلمام جنة  (قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  ).وإن يأمر بغريه، كان عليه منه. وجل وعدل، كان له بذلك أجر



   باب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء، األول فاألول- 10
حدثنا شعبة عن فرات القزاز، عـن       . د بن جعفر  حدثنا حمم . حدثنا حممد بن بشار   ) 1842 (- 44

  :قال. أيب حازم
كانت بنو إسرائيل   (قال  . فسمعته حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       .  قاعدت أبا هريرة مخس سنني    

فمـا  : قـالوا ) وستكون خلفاء فتكثر  . وإنه ال نيب بعدي   . كلما هلك نيب خلفه نيب    . تسوسهم األنبياء 
  ).فإن اهللا سائلهم عما استرعاهم. وأعطوهم حقهم. ة األول فاألولفوا ببيع(تأمرنا؟ قال 

حدثنا عبداهللا بن إدريس عن : قاال.  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعبداهللا بن براد األشعري    -) 1842(
  .احلسن بن فرات، عن أبيه، ذا اإلسناد، مثله

ح وحدثين أبـو سـعيد    . كيعحدثنا أبو األحوص وو   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1843 (- 45
ح وحدثنا إسحاق بـن     . حدثنا أبو معاوية  : قاال. ح وحدثنا أبو كريب وابن منري     . حدثنا وكيع . األشج

ح وحدثنا عثمان بـن أيب      . كلهم عن األعمش  . أخربنا عيسى بن يونس   : قاال. إبراهيم وعلي بن خشرم   
  :قال. ن عبداهللاحدثنا جرير عن األعمش، عن زيد بن وهب، ع). واللفظ له(شيبة 

! يا رسـول اهللا   : قالوا). إا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروا     ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).وتسألون اهللا الذي لكم. تؤدون احلق الذي عليكم(كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال 

: وقـال زهـري   . أخربنا: قال إسحاق (حدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم        ) 1844 (- 46
دخلت املسجد : قال. عن األعمش، عن زيد بن وهب، عن عبدالرمحن بن عبد رب الكعبة  ) حدثنا جرير 

. فجلست إليـه  . فأتيتهم. والناس جمتمعون عليه  . فإذا عبداهللا بن عمرو بن العاص جالس يف ظل الكعبة         
ومنـا مـن    .  من يصلح خباءه   فمنا. فرتلنا مرتال . كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر         : فقال

. الـصالة جامعـة   : إذ نادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . ينتضل، ومنا من هو يف جشره     
إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقا عليه أن يدل أمته            (فقال  . فاجتمعنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

وسيـصيب  . ن أمتكم هذه جعل عافيتها يف أوهلا      وإ. على خري ما يعلمه هلم، وينذرهم شر ما يعلمه هلم         
. هذه مهلكيت : وجتيء الفتنة فيقول املؤمن   . وجتيء فتنة فريقق بعضها بعضها    . آخرها بالء وأمور تنكروا   

فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة، فلتأته         . هذه هذه : وجتيء الفتنة فيقول املؤمن   . مث تنكشف 
ومن بايع إمامـا، فأعطـاه      . وليأت إىل الناس ايل حيب أن يؤتى إليه       .  اآلخر منيته وهو يؤمن باهللا واليوم    

: فدنوت منه فقلت). فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر. صفقة يده ومثرة قلبه، فليطعه إن استطاع
: وقـال . آنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فأهوى إىل أذنيه وقلبه بيديه              ! أنشدك اهللا 



ونقتـل  . هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل         : فقلت له . مسعته أذناي ووعاه قليب   
يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض               {: واهللا يقول . أنفسنا

: فسكت ساعة مث قال   : قال]. 29/ النساء   /4[} منكم وال  تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما         
  .واعصه يف معصية اهللا. أطعه يف طاعة اهللا

ح وحدثنا  . حدثنا وكيع : قالوا.  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري وأبو سعيد األشج           -) 1844(
  .حدثنا أبو معاوية كالمها عن األعمش، ذا اإلسناد، حنوه. أبو كريب

حدثنا يـونس بـن أيب      . حدثنا أبو املنذر إمساعيل بن عمر     . وحدثين حممد بن رافع   ) 1844 (- 47
حدثنا عبداهللا بن أيب السفرعن عامر، عن عبدالرمحن بن عبد رب الكعبة الـصائدي،              . إسحاق اهلمذاين 

  .فذكر حنو حديث األعمش. رأيت مجاعة عند الكعبة: قال
   باب األمر بالصرب عند ظلم الوالة واستئثارهم- 11
. حدثنا شـعبة  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال.  حممد بن املثىن وحممد بن بشار      حدثنا) 1845 (- 48
  مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك، عن أسيد بن حضري؛: قال

أال تستعملين كما استعملت فالنا؟     : فقال.  أن رجال من األنصار خال برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  ). تلقوين على احلوضفاصربوا حىت. إنكم ستلقون بعدي أثرة(فقال 
حـدثنا شـعبة بـن      ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   .  وحدثين حيىي بن حبيب احلارثي     -) 1845(

مسعت أنسا حيدث عن أسيد بن حضري؛ أن رجال من األنصار خال برسول اهللا              : قال. احلجاج عن قتادة  
  .مبثله. صلى اهللا عليه وسلم

خـال  : ومل يقل . حدثنا شعبة، ذا اإلسناد   . حدثنا أيب . وحدثنيه عبيداهللا بن معاذ   ) 1845 (- م   2
  .برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   باب يف طاعة األمراء وإن منعوا احلقوق- 12
حدثنا شعبة عن   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 1846 (- 49

  :قال. همساك بن حرب، عن علقمة بن وائل احلضرمي، عن أبي
أرأيت إن قامت علينـا     ! يا نيب اهللا  : فقال.  سأل سلمة بن يزيد اجلعفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
مث سأله يف اثانيـة أو  . مث سأله فأعرض عنه. أمراء يسألونا حقهم ومينعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه   

  ).ا عليهم ما محلوا وعليكم ما محلتمفإمن. امسعوا وأطيعوا(وقال . يف الثالثة فجذبه األشعث بن قيس



حدثنا شعبة عن مساك، ذا اإلسـناد،       . حدثنا شبابة . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1846 (- 50
فإمنا عليكم . امسعوا وأطيعوا(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . فجذبه األشعث بن قيس: وقال. مثله

  ).ما محلوا وعليكم ما محلتم
وحترمي . جوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت، ويف كل حال باب و- 13

  اخلروج على الطاعة ومفارقة اجلماعة
حدثنا عبدالرمحن بن يزيد بـن      . حدثنا أبو الوليد بن مسلم    . حدثين حممد بن املثىن   ) 1847 (- 51
 حذيفة بن اليمـان     مسعت: حدثين بسر بن عبيداهللا احلضرمي؛ أنه مسع أبا إدريس اخلوالين يقول          . جابر
  :يقول

خمافـة أن   . وكنت أسأله عـن الـشر     .  كان الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اخلري          
فهل بعد هذا اخلري شـر؟      . فجاءنا اهللا ذا اخلري   . إنا كنا يف جاهلية وشر    ! يا رسول اهللا  : فقلت. يدركين
قـوم  (وما دخنه؟ قـال     : قلت). وفيه دخن . نعم(هل بعد ذلك الشر من خري؟ قال        : فقلت) نعم(قال  

هل بعد ذلك اخلري من شر؟ قـال        : فقلت). عرف منهم وتنكر  . ويهدون بغري هديي  . يستنون بغري سنيت  
! يا رسول اهللا: فقلت! يا رسول اهللا: فقلت). من أجام إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم . نعم(

فما ترى إن أدركـين     ! يا رسول اهللا  : قلت) كلمون بألسنتنا ويت. قوم من جلدتنا  . نعم(قال  . صفهم لنا 
فاعتزل تلـك   (فإن مل تكن هلم مجاعة وال  إمام؟ قال          : فقلت) تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم   (قال  ! ذلك

  ).حىت يدركك املوت، وأنت على ذلك. ولو أن تعض على أصل شجرة. الفرق كلها
ح وحـدثنا   . حدثنا حيىي بن حـسان    . تميميوحدثين حممد بن سهل بن عسكر ال      ) 1847 (- 52

حـدثنا  ). يعين ابن سالم  (حدثنا معاوية   ). وهو ابن حسان  (أخربنا حيىي   . عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي   
  :قال. زيد بن سالم عن أيب سالم
فهل من وراء هذا    . فنحن فيه . فجاء اهللا خبري  . إنا كنا بشر  ! يا رسول اهللا  : قلت:  قال حذيفة بن اليمان   

فهل من وراء ذلـك اخلـري      : قلت) نعم(هل من وراء ذلك الشر خري؟ قال        : قلت) نعم(اخلري شر؟ قال    
وسـيقوم  . يكون بعدي أئمة ال يهتدون داي، وال  يستنون بسنيت         (كيف؟ قال   : قلت) نعم(شر؟ قال   

دركت إن أ ! كيف أصنع؟ يا رسول اهللا    : قال قلت ) فيهم رجال قلوم قلوب الشياطني يف جثمان إنس       
  ).فامسع وأطع. وأخذ مالك. وإن ضرب ظهرك. تسمع وتطيع لألمري(ذلك؟ قال 

حدثنا غيالن بن جرير عن     ). يعين ابن حازم  (حدثنا جرير   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1848 (- 53
  أيب قيس بن رياح، عن أيب هريرة،



ة، فمات، مـات ميتـة      من خرج من الطاعة، وفارق اجلماع     ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال         
ومن قاتل حتت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إىل عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلـة                 . جاهلية
وال  يتحاش من مؤمنها، وال  يفي لذي عهـد           . ومن خرج على أميت، يضرب برها وفاجرها      . جاهلية

  ).عهده، فليس مين ولست منه
حدثنا أيوب عن غيالن بـن      . حدثنا محاد بن زيد   . ي وحدثين عبيداهللا بن عمر القوارير     -) 1848(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنحو حديث : قال. جرير، عن زباد بن رياح القيسي، عن أيب هريرة
  ).ال يتحاشى من مؤمنها(وقال . جرير
حدثنا مهدي بن ميمون عن     . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   . وحدثين زهري بن حرب   ) 1848 (- 54
  :قال.  بن جرير، عن زياد بن رياح، عن أيب هريرةغيالن

من خرج من الطاعة، وفارق اجلماعة، مث مـات، مـات ميتـة             ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
ومن خرج من أميت    . ومن قتل حتت راية عمية، يغضب للعصبة، ويقاتل للعصبة، فليس من أميت           . جاهلية

  ).ش من مؤمنها، وال  يفي بذي عهدها، فليس مينعلى أميت، يضرب برها وفاجرها، ال يتحا
حدثنا شعبة عن غـيالن     . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال.  وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار      -) 1848(

  .بن جرير، ذا اإلسناد
قال رسول  : وأما ابن بشار فقال يف روايته     . أما ابن املثىن فلم يذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث           

  . صلى اهللا عليه وسلم بنحو حديثهماهللا
حدثنا محاد بن زيد عن اجلعد، أيب عثمان، عن أيب رجاء،           . حدثنا حسن بن الربيع   ) 1849 (- 55

  :قال. عن ابن عباس، يرويه
فإنه من فارق اجلماعـة     . من رأى من أمريه شيئا يكرهه، فليصرب      ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).اهليةشربا، فمات، فميتة ج
حـدثنا أبـو رجـاء      . حدثنا اجلعد . حدثنا عبدالوارث . وحدثنا شيبان بن فروخ   ) 1849 (- 56

  العطاردي عن ابن عباس،
فإنه ليس أحد من الناس     . من كره من أمريه شيئا فليصرب عليه      (قال  . عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  ).خرج من السلطان شربا، فمات عليه، إال مات ميتة جاهلية
مسعت أيب حيدث عن أيب جملز، عن       : قال. حدثنا املعتمر . حدثنا هرمي بن عبداألعلى   ) 1850 (- 57

  :قال. جندب بن عبداهللا البجلي



من قتل حتت راية عمية، يدعو عصبية، أو ينصر عـصبية، فقتلـة   ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  ).جاهلية
) وهو ابن حممد بن زيد    (حدثنا عاصم   . حدثنا أيب . يحدثنا عبيداهللا بن معاذ العنرب    ) 1851 (- 58

  :قال. عن زيد بن حممد، عن نافع
: فقال.  جاء عبداهللا بن عمر إىل عبداهللا بن مطيع، حني كان من أمر احلرة ما كان، زمن يزيد بن معاوية             

اهللا أتيتك ألحدثك حديثا مسعت رسـول       . إين مل آتك ألجلس   : فقال. اطرحوا أليب عبدالرمحن وسادة   
من خلع يدا من طاعة، لقـي       (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         . صلى اهللا عليه وسلم يقوله    
  ).ومن مات وليس يف عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية. اهللا يوم القيامة، ال حجة له

فر، عن حدثنا ليث عن عبيداهللا بن أيب جع. حدثنا حيىي بن عبداهللا بن بكري    . وحدثنا ابن منري  ) 1851 (
فذكر عن النيب صلى اهللا عليـه       . بكري بن عبداهللا بن األشج، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه أتى ابن مطيع             

  .وسلم حنوه
. ح وحدثنا حممد بن عمرو بـن جبلـة        . حدثنا ابن مهدي  . حدثنا عمرو بن علي   ) 1851 (- م   2

 أبيه، عن ابن عمر، عـن       حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، عن        : قاال مجيعا . حدثنا بشر بن عمر   
  .مبعىن حديث نافع، عن ابن عمر. النيب صلى اهللا عليه وسلم

   باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع- 14
وقـال ابـن    . حدثنا غندر : قال ابن نافع  (حدثين أبو بكر بن نافع وحممد بن بشار         ) 1852 (- 59
  :قال. مسعت عرفجة: قال. قةحدثنا شعبة عن زياد بن عال). حدثنا حممد بن جعفر: بشار

فمن أراد أن يفرق أمر هـذه       . إنه ستكون هنات وهنات   ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ).األمة، وهي مجيع، فاضربوه بالسيف، كائنا من كان

. ح وحدثين القاسم بن زكرياء    . حدثنا أبو عوانة  . حدثنا حبان .  وحدثنا أمحد بن خراش    -) 1852(
. أخربنا املصعب بن املقدام اخلثعمي    . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . يداهللا بن موسى عن شيبان    حدثنا عب 

حدثنا عبـداهللا بـن     . حدثنا محاد بن زيد   . حدثنا عارم بن الفضل   . ح وحدثين حجاج  . حدثنا إسرائيل 
غري أن  . ثلهمب. كلهم عن زياد بن عالقة، عن عرفجة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم            . املختار ورجل مساه  
  ).فاقتلوه(يف حديثهم مجيعا 

  :حدثنا يونس بن أيب يعفور عن أبيه، عن عرفجة، قال. وحدثين عثمان بن أيب شيبة) 1852 (- 60



من أتاكم، وأمركم مجيع، على رجل واحـد، يريـد أن    ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ).يشق عصاكم، أو يفرق مجاعتكم، فاقتلوه

  ب إذا بويع خلليفتني با- 15
حدثنا خالد بن عبداهللا عن اجلريـري، عـن أيب          . وحدثين وهب بن بقية الواسطي    ) 1853 (- 61

  :نضرة، عن أيب سعيد اخلدري قال
  ).إذا بويع خلليفتني، فاقتلوا اآلخر منهما( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ع وترك قتاهلم ما صلوا، وحنو  باب وجوب اإلنكار على األمراء فيما خيالف الشر- 16

  ذلك
حدثنا قتادة عن احلسن، عن     . حدثنا مهام بن حيىي   . حدثنا هداب بن خالد األزدي    ) 1854 (- 62

  ضبة بن حمصن، عن أم سلمة؛
ومن نكر  . فمن عرف برئ  . فتعرفون وتنكرون . ستكون أمراء ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).ما صلوا. ال(أفال نقاتلهم؟ قال : لواقا) ولكن من رضي وتابع. سلم
). واللفظ أليب غسان  (مجيعا عن معاذ    . وحدثين أبو غسان املسمعي وحممد بن بشار      ) 1854 (- 63

حدثنا احلسن عن ضـبة بـن حمـصن         . حدثين أيب عن قتادة   ). وهو ابن هشام، الدستوائي   (حدثنا معاذ   
  العرتي، عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم،

فمن كره فقـد    . فتعرفون وتنكرون . إنه يستعمل عليكم أمراء   ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال         
) ما صلوا . ال(أال نقاتلهم؟ قال    ! يا رسول اهللا  : قالوا) ولكن من رضى وتابع   . ومن أنكر فقد سلم   . برئ
  ).أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه(

حدثنا املعلى بـن زيـاد      ). يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . وحدثين أبو الربيع العتكي   ) 1854 (- 64
بنحو . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    : قالت. وهشام عن احلسن، عن ضبة بن حمصن، عن أم سلمة         

  ).ومن كره فقد سلم. فمن أنكر فقد برئ(غري أنه قال . ذلك
 عن احلسن، عن ضبة بن      حدثنا ابن املبارك عن هشام،    .  وحدثناه حسن بن الربيع البجلي     -) 1854(

ولكن من رضى   (إال قوله   . فذكر مثله . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قالت. حمصن، عن أم سلمة   
  .مل يذكره) وتابع



   باب خيار األئمة وشرارهم- 17
حدثنا األوزاعي عـن    . أخربنا عيسى بن يونس   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 1855 (- 65

   جابر، عن رزيق بن حيان، عن مسلم بن قرظة، عن عوف بن مالك،يزيد بن يزيد بن
ويـصلون علـيكم   . خيار أئمتكم الذين حتبوم وحيبـونكم ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       

! يا رسول اهللا  : قيل) وشرار أئمتكم الذين تبغضوم ويبغضونكم وتلعنوم ويلعنونكم      . وتصلون عليهم 
وإذا رأيتم من وال تكم شيئا تكرهونه، فاكرهوا . ما أقاموا فيكم الصالة. ال( فقال أفال ننابذهم بالسيف؟

  ).عمله، وال  ترتعوا يدا من طاعة
حدثنا عبدالرمحن بن يزيد بن ). يعين ابن مسلم(حدثنا الوليد . حدثنا داود بن رشيد   ) 1855 (- 66
سلم بن قرظة، ابن عم عوف بن مالـك         ؛ أنه مسع م   )وهو زريق بن حيان   (أخربين موىل بين فزازة     . جابر

  :مسعت عوف بن مالك األشجعي يقول: األشجعي، يقول
وتصلون علـيهم   . خيار أئمتكم الذين حتبوم وحيبونكم    ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

 رسول يا: قالوا قلنا) وتلعنوم ويلعنونكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضوم ويبغضونكم. ويصلون عليكم
أال من وىل عليه . ال ما أقاموا فيكم الصالة. ما أقاموا فيكم الصالة. ال(أفال ننابذهم عند ذلك؟ قال    ! اهللا

  ).وال، فرآه يأيت شيئا من معصية اهللا، فليكره ما يأيت من معصية اهللا، وال  يرتعن يدا من طاعة
حلدثك ذا، أو مسعت    ! يا أبا املقدام  ! آهللا: ، حني حدثين ذا احلديث    )يعين لزريق (فقلت  : قال ابن جابر  

فجثـا  : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال       : مسعت عوفا يقول  : هذا، من مسلم بن قرظة يقول     
: لسمعته من مسلم بن قرظـة يقـول       ! واهللا الذي ال إله إال هو     . إي: على ركبتيه واستقبل القبلة فقال    
  . صلى اهللا عليه وسلممسعت رسول اهللا: مسعت عوف بن مالك يقول

حدثنا ابن جـابر، ـذا      . حدثنا الوليد بن مسلم   .  وحدثنا إسحاق بن موسى األنصاري     -) 1855(
  .رزيق موىل بين فزازة: وقال. اإلسناد

ورواه معاوية بن صلح عن ربيعة بن يزيد، عن مسلم بن قرظة، عن عوف بن مالك، عـن                  : قال مسلم 
  .مبثله. النيب صلى اهللا عليه وسلم

وبيان بيعة الرضوان حتت .  باب استجباب مبايعة اإلمام اجليش عند إرادة القتال- 18 

  الشجرة
أخربنا الليث . ح وحدثنا حممد بن رمح  . حدثنا ليث بن سعد   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1856 (- 67

  :قال. عن أيب الزبري، عن جابر



  .وهي مسرة. ده حتت الشجرةفبايعناه وعمر آخذ بي.  كنا يوم احلديبية ألفا وأربعمائة
  .ومل نبايعه على املوت. وبايعناه على أن ال نفر: وقال
حدثنا سـفيان   . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا ابن عيينة  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1856 (- 68

  :قال. عن أيب الزبري، عن جابر
  . على أن ال نفرإمنا بايعناه.  مل نبايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املوت

  .أخربين أبو الزبري. حدثنا حجاج عن ابن جريج. وحدثنا حممد بن حامت) 1856 (- 69
وعمر آخذ بيده حتـت     . فبايعناه. كنا أربع عشرة مائة   : كم كانوا يوم احلديبية؟ قال    :  مسع جابرا يسأل  

  .اختبأ حتت بطن بعريه. غري جد بن قيس األنصاري. فبايعناه. وهي مسرة. الشجرة
. حدثنا حجاج بن حممد األعور، موىل سليمان بن جمالد        . وحدثين إبراهيم بن دينار   ) 1856 (- 70
  أخربين أبو الزبري؛: قال ابن جريج: قال

ومل . ولكن صلى ـا   . ال: هل بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم بذي احلليفة؟ فقال         :  أنه مسع جابرا يسأل   
  .ديبيةيبايع عند شجرة، إال الشجرة اليت باحل

دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم علـى      : وأخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول        : قال ابن جريج  
  .بئر احلديبية

حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأمحد بـن              ) 1856 (- 71
عن عمـرو، عـن     ) حدثنا سفيان : نوقال اآلخرا . أخربنا: قال سعيد وإسحاق  ) (واللفظ لسعيد (عبدة  
  :قال. جابر

  ).أنتم اليوم خري أهل األرض(فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم .  كنا يوم احلديبية ألفا وأربعمائة
  .لو كنت أبصر ألريتكم موضع الشجرة: وقال جابر

 عـن   حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1856 (- 72
  :قال. عمرو بن مرة، عن سامل بن أيب اجلعد

  كنا ألفا ومخسمائة؟. لو كنا مائة ألف لكفانا:  سألت جابر بن عبداهللا عن أصحاب الشجرة؟ فقال
ح وحدثنا  . حدثنا عبداهللا بن إدريس   : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 1856 (- 73

عن حصني، عن سامل بن أيب اجلعد، عـن         : كالمها يقول ). لطحانيعين ا (حدثنا خالد   . رفاعة بن اهليثم  
  :قال. جابر

  .كنا مخس عشرة مائة.  لو كنا مائة ألف لكفانا



وقـال  . أخربنـا : قال إسحاق (وحدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 1856 (- 74
  :قال. حدثين سامل بن أيب اجلعد. عن األعمش) حدثنا جرير: عثمان
  .ألفا وأربعمائة: كم كنتم يومئذ؟ قال: ابر قلت جل
حدثين ). يعين ابن مرة  (حدثنا شعبة عن عمرو     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1857 (- 75

  :عبداهللا بن أيب أوىف قال
  .وكانت أسلم مثن املهاجرين.  كان أصحاب الشجرة ألفا وثالمثائة

أخربنا النـضر بـن     . ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم    . دحدثنا أبو داو  .  وحدثنا ابن املثىن   -) 1857(
  .مجيعا عن شعبة، ذا اإلسناد، مثله. مشيل
أخربنا يزيد بن زريع عن خالد، عن احلكم بن عبداهللا بـن            . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1858 (- 76

  :قال. األعرج، عن معقل بن يسار
يع الناس، وأنا رافع غصنا من أغصاا عن رأسه،          لقد رأيتين يوم الشجرة، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يبا         

  .ولكن بايعناه على أن ال نفر. مل نبايعه على املوت: قال. وحنن أربع عشرة مائة
  .أخربنا خالد بن عبداهللا عن يونس، ذا اإلسناد.  وحدثناه حيىي بن حيىي-) 1858(

  :قال. ن سعيد بن املسيبحدثنا أبو عوانة عن طارق، ع. وحدثناه حامد بن عمر) 1859 (- 77
فخفي . فانطلقنا يف قابل حاجني   : قال.  كان أيب ممن بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت الشجرة           

  .فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. علينا مكاا
وقرأته على نصر بن علي عـن أيب        : قال. حدثنا أبو أمحد  . وحدثنيه حممد بن رافع   ) 1859 (- 78
   سفيان عن طارق بن عبدالرمحن، عن سعيد بن املسيب، عن أبيه،حدثنا. أمحد

  .فنسوها من العام املقبل: قال.  أم كانوا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الشجرة
حدثنا شعبة عـن    . حدثنا شبابة : قاال. وحدثين حجاج بن الشاعر وحممد بن رافع      ) 1859 (- 79

  :قال. يهقتادة، عن سعيد بن املسيب، عن أب
  .فلم أعرفها. مث أتيتها بعد.  لقد أتيت الشجرة

عن يزيد بن أيب عبيد، موىل      ) يعين ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1860 (- 80
  :قال. سلمة بن األكوع
  .على املوت: على أي شيء بايعتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم احلديبية؟ قال:  قلت لسلمة

  .مبثله. حدثنا يزيد عن سلمة. حدثنا محاد بن مسعدة.  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم-) 1860(



حدثنا عمرو ابن حيىي    . حدثنا وهيب . أخربنا املخزومي . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1861 (- 81
  :قال. عن عباد بن متيم، عن عبداهللا بن زيد

ال أبايع على هذا أحدا : قال. على املوت!  على ماذا:فقال. هذاك ابن حنظلة يبايع الناس:  أتاه آت فقال
  .بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   باب حترمي رجوع املهاجر إىل استيطان وطنه- 19
عن يزيد بن أيب عبيد، عـن       ) يعين ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1862 (- 82

  سلمة بن األكوع؛
ولكن رسول اهللا   . ال: ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال    !  يا ابن األكوع   : أنه دخل على احلجاج فقال    

  .صلى اهللا عليه وسلم أذن يل يف البدو
ال هجرة بعد (وبيان معىن .  باب املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهاد واخلري- 20

  )الفتح
 عن عاصم األحول،    حدثنا إمساعيل بن زكرياء   . حدثنا حممد بن الصباح أبو جعفر     ) 1863 (- 83

  :قال. حدثين جماشع بن مسعود السلمي. عن أيب عثمان النهدي
ولكـن علـى    . إن اهلجرة قد مضت ألهلها    (فقال  .  أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم أبايعه على اهلجرة        

  ).اإلسالم واجلهاد واخلري
: قـال . مانحدثنا علي بن مسهر عن عاصم، عن أيب عث        . وحدثين سويد بن سعيد   ) 1863 (- 84

  :قال. أخربين جماشع بن مسعود السلمي
بايعـه علـى    ! يا رسول اهللا  : فقلت.  جئت بأخي إىل معبد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد الفتح           

  ).على اإلسالم واجلهاد واخلري(فبأي شيء تبايعه؟ قال : قلت) قد مضت اهلجرة بأهلها(قال . اهلجرة
  .صدق: فقال. أخربته بقول جماشعفلقيت أبا معبد ف: قال أبو عثمان

فلقيت : قال. حدثنا حممد بن فضيل عن عاصم، ذا اإلسناد       .  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1863(
  .أبا معبد: ومل يذكر. صدق جماشع: فقال. أخاه
أخربنا جرير عن منـصور، عـن       : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وإسحاق بن إبراهيم      ) 1353 (- 85

  :قال. س، عن ابن عباسجماهد، عن طاو
وإذا اسـتنفرمت   . ولكن جهاد ونية  . ال هجرة ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة            

  ).فانفروا



ح وحـدثنا   . حدثنا وكيع عن سـفيان    : قاال.  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب        -) 1353(
ح وحدثنا عبد بـن     ). يعين ابن مهلهل  (ضل  حدثنا مف . إسحاق بن منصور وابن رافع عن حيىي بن آدم        

  .كلهم عن منصور، ذا اإلسناد، مثله. أخربنا عبيداهللا بن موسى عن إسرائيل. محيد
حدثنا عبداهللا بن حبيب بن أيب ثابـت  . حدثنا أيب. وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري  ) 1864 (- 86

  :قالت. ةعن عبداهللا بن عبدالرمحن بن أيب حسني، عن عطاء، عن عائش
وإذا . ولكن جهاد ونيـة   . ال هجرة بعد الفتح   ( سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اهلجرة؟ فقال           

  ).استنفرمت فانفروا
حدثنا عبدالرمحن بـن    . حدثنا الوليد بن مسلم   . وحدثنا أبو بكر بن خالد الباهلي     ) 1865 (- 87

حدثين أبـو  : يزيد الليثي؛ أنه حدثهم قالحدثين عطاء بن    . حدثين ابن شهاب الزهري   . عمرو األوزاعي 
  سعيد اخلدري؛

فهل . إن شأن اهلجرة لشديد   ! وحيك( أن أعرابيا سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اهلجرة؟ فقال             
فإن اهللا لن يترك    . فاعمل من وراء البحار   (قال  . نعم: قال) فهل تؤيت صدقتها؟  (قال  . نعم: قال) من إبل 

  ).من عملك شيئا
حدثنا حممد بن يوسف عن األوزاعـي، ـذا         .  وحدثناه عبداهللا بن عبدالرمحن الدرامي     -) 1865(

فهل حتلبـها يـوم     (وزاد يف احلديث قال     ) إن اهللا لن يترك من عملك شيئا      (غري أنه قال    . اإلسناد، مثله 
  .نعم: قال) وردها؟
   باب كيفية بيعة النساء- 21
أخربين يونس بـن    . أخربنا ابن وهب  .  عمرو بن سرح   حدثين أبو الطاهر أمحد بن    ) 1866 (- 88
  :أخربين عروة بن الزبري؛ أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت: قال ابن شهاب: قال. يزيد

يا أيهـا   {:  كانت املؤمنات، إذا هاجرن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميتحن بقول اهللا عز وجل               
املمتحنة  /60[} يعتك على أن ال يشركن باهللا شيئا وال  يسرقن وال  يزنني            النيب إذا جاءك املؤمنات يبا    

  .إىل آخر اآلية] 12/
  .فمن أقر ذا من املؤمنات، فقد أقر باحملنة: قالت عائشة

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قوهلن، قال هلن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                     
. ما مست يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يد امرأة قـط            ! واهللا. وال  ) عتكنفقد باي . انطلقن(وسلم  

  .غري أنه يبايعهن بالكالم



ومـا  . ما أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على النساء قط، إال مبا أمره اهللا تعاىل               ! واهللا: قالت عاشة 
قـد  (، إذا أخذ علـيهن      وكان يقول هلن  . مست كف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كف امرأة قط          

  .، كالما)بايعتكن
وقـال  . أخربنـا : قال أبو الطـاهر   (وحدثين هارون بن سعيد األيلي وأبو الطاهر        ) 1866 (- 89
. حدثين مالك عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن عائشة أخربته عن بيعة النساء            ). حدثنا ابن وهب  : هارون
  :قالت

فإذا أخذ عليها فأعطته، قال     . إال أن يأخذ عليها   . رأة قط  ما مس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده ام         
  ).اذهيب فقد بايعتك(

   باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع- 22
حدثنا إمساعيل  : قالوا) واللفظ البن أيوب  (حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجز        ) 1867 (- 90
  :عبداهللا بن عمر يقولأخربين عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع ). وهو ابن جعفر(

  ).فيما استطعت(يقول لنا .  كنا نبايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على السمع والطاعة
   باب بيان سن البلوغ- 23
. حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر      . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1868 (- 91
  :قال

. فلـم جيـزين  . وأنا ابن أربع عشرة سـنة . لم يوم أحد يف القتال عرضين رسول اهللا صلى اهللا عليه وس 
  .فأجازين. وعرضين يوم اخلندق، وأنا ابن مخس عشرة سنة

إن هذا حلد   : فقال. فحدثته هذا احلديث  . فقدمت على عمر بن عبدالعزيز، وهو يومئذ خليفة       : قال نافع 
ومن كان دون ذلـك     . مخس عشرة سنة  فكتب إىل عماله أن يفرضوا ملن كان ابن         . بني الصغري والكبري  
  .فاجعلوه يف العيال

ح . حدثنا عبداهللا بن إدريس وعبدالرحيم بـن سـليمان        .  وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1868(
غـري أن يف    . مجيعا عن عبيداهللا، ذا اإلسـناد     ) يعين الثقفي (حدثنا عبدالوهاب   . وحدثنا حممد بن املثىن   

  . سنة فاستصغرينوأنا ابن أربع عشرة: حديثهم
  . باب النهي أن يسافر باملصحف إىل أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم- 24
  :قال. قرأت على مالك عن نافع، عن عبداهللا بن عمر: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1869 (- 92

  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إىل أرض العدو



أخربنا الليث عن نافع، عن عبداهللا      . ح وحدثنا ابن ومح   . حدثنا ليث . تيبةوحدثنا ق ) 1869 (- 93
  بن عمر،

خمافة أن ينالـه    .  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إىل أرض العدو               
  .العدو
. ابـن عمـر  حدثنا محاد عن أيوب، عن نافع، عن : قاال.  وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل  - 94
  :قال

  ).فإين ال آمن أن يناله العدو. ال تسافروا بالقرآن( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .فقد ناله العدو وخاصموكم به: قال أيوب

حدثنا . ح وحدثنا ابن أيب عمر    ). يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   .  حدثين زهري بن حرب    -) 1869(
يعين ابن  (أخربنا الضحاك   . حدثنا ابن أيب فديك   . دثنا ابن رافع  ح وح . كلهم عن أيوب  . سفيان والثقفي 

  .مجيعا عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم). عثمان
خمافـة أن   (ويف حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان        ). فإين أخاف (يف حديث ابن علية والثقفي      

  ).يناله العدو
  .ها باب املسابقة بني اخليل وتضمري- 25
  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي التميمي) 1870 (- 95

. وكان أمدها ثنية الوادع   .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سابق باخليل اليت قد أضمرت من احلفياء             
  .سابق اوكان ابن عمر فيمن . وسابق بني اخليل اليت مل تضمر، من الثنية إىل مسجد بين زريق

ح وحـدثنا   .  وحدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد              -) 1870 (
ح وحدثنا زهـري  . عن أيوب) وهو ابن زيد(حدثنا محاد   : قالوا. خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل      

. بو بكر ابن أيب شيبة    ح وحدثنا أ  . وحدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا إمساعيل عن أيوب   . بن حرب 
مجيعـا  ). وهو القطان(حدثنا حيىي : قاال. ح وحدثنا حممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد      . حدثنا أبو أسامة  
حدثنا سـفيان عـن     : قالوا. ح وحدثين علي بن أيب حجر وأمحد بن عبدة وابن أيب عمر           . عن عبيداهللا 

أخربين موسـى بـن     . أخربنا ابن جريح  . رزاقحدثنا عبدال . ح وحدثين حممد بن رافع    . إمساعيل بن أمية  
كل هـؤالء   ). يعين ابن زيد  (أخربين أسامة   . حدثنا ابن وهب  . ح وحدثنا هارون بن سعيد األيلي     . عقبة

: وزاد يف حديث أيوب، من رواية محاد وابن علية        . مبعىن حديث مالك عن نافع    . عن نافع، عن ابن عمر    
  . املسجدفطفف يب الفرس. فجئت سابقا: قال عبداهللا



   باب اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة- 26
  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1871 (- 96

  ).اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا علي بن مـسهر     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ح  . وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد       (

كلهم عـن   . حدثنا حيىي . ح وحدثنا عبيداهللا بن سعيد    . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . وعبداهللا بن منري  
كلهم عن نافع، عن ابـن  . حدثين أسامة. حدثنا ابن وهب. ح وحدثنا هارون بن سعيد األيلي    . عبيداهللا

  .مبثل حديث مالك عن نافع. يه وسلمعمر، عن النيب صلى اهللا عل
قـال  . مجيعا عن يزيد  . وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي وصاحل بن حامت بن وردان         ) 1872 (- 97

عن عمرو بن سعيد، عن أيب زرعة بن عمرو بن . حدثنا يونس بن عبيد. حدثنا يزيد بن زريع: اجلهضمي
  :قال. جرير، عن جرير بن عبداهللا
اخليل معقود بنواصـيها    ( عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه، وهو يقول           رأيت رسول اهللا صلى اهللا    

  ).األجر والغنيمة: اخلري إىل يوم القيامة
. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شـيبة       . حدثنا إمساعيل بن إبراهيم   .  وحدثين زهري بن حرب    -) 1872(

  .كالمها عن يونس، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا وكيع عن سفيان
حدثنا زكرياء عن عامر، عن عـروة       . حدثنا أيب . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1873 (- 98

  :البارقي، قال
  ).األجر واملغنم: اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ن حـصني، عـن     حدثنا ابن فضيل وابن إدريس ع     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1873 (- 99
  :قال. الشعيب، عن عروة البارقي

مب ذاك؟  ! يا رسول اهللا  : قال فقيل له  ) اخلري معقوص بنواصي اخليل   ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).األجر واملغنم إىل يوم القيامة(قال 
 عروة  :غري أنه قال  . أخربنا جرير عن حصني، ذا اإلسناد     .  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم    -) 1873(

  .بن اجلعد
مجيعـا عـن أيب   . حدثنا حيىي بن حيىي وخلف بن هشام وأبو بكر بـن أيب شـيبة         ) 1873 (- 2م  

مجيعا عن شبيب بن غرقدة، . كالمها عن سفيان. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر. األحوص



مسـع  :  ويف حديث سفيان  ).األجر واملغنم (ومل يذكر   . عن عروة البارقي، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        
  .مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم. عروة البارقي

حـدثنا  : قاال. ح وحدثنا ابن املثىن وابن بشار. حدثنا أيب. وحدثنا عبيداهللا بن معاذ  ) 1873 (- 3م  
كالمها عن شعبة، عن أيب إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن عروة بن اجلعد، عـن                . حممد بن جعفر  
  ).األجر واملغنم(ومل يذكر .  عليه وسلم ذاالنيب صلى اهللا

: قاال. ح وحدثنا حممد ابن املثىن وابن بشار      . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1874 (- 100
  :قال. كالمها عن شعبة، عن أيب التياح، عن أنس بن مالك. حدثنا حيىي بن سعيد

  ). اخليلالربكة يف نواصي( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
. ح وحدثين حممد بن الوليـد     ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   .  وحدثنا حيىي بن حبيب    -) 1874(

مسع أنسا حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم،         . حدثنا شعبة عن أيب التياح    : قاال. حدثنا حممد بن جعفر   
  .مبثله
   باب ما يكره من صفات اخليل- 27
قـال  (ىي وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري ابن حرب وأبو كريب            وحدثنا حيىي بن حي   ) 1875 (- 101
عن سفيان عن سلم بن عبدالرمحن، عن أيب زرعة، عن أيب           ) حدثنا وكيع : وقال اآلخرون . أخربنا: حيىي

  :هريرة، قال
  . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكره الشكال من اخليل

حـدثنا  .  ح وحدثين عبدالرمحن بـن بـشر       .حدثنا أيب . وحدثنا حممد بن منري   ) 1875 (- 102
والشكال أن يكون الفرس    : وزاد يف حديث عبدالرزاق   . مجيعا عن سفيان، ذا اإلسناد، مثله     . عبدالرزاق

  .أو يف يده اليمىن ورجله اليسرى. يف رجله اليمىن بياض ويف يده اليسرى
حدثين . ثنا حممد بن املثىن   ح وحد ). يعين ابن جعفر  (حدثنا حممد   .  حدثنا حممد بن بشار    -) 1875(

مجيعا عن شعبة، عن عبداهللا بن يزيد املخعي، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة، عن الـنيب                 . وهب بن جرير  
  .ومل يذكر النخعي. عن عبداهللا ابن يزيد: ويف رواية وهب. صلى اهللا عليه وسلم، مبثل حديث وكيع

   باب فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل اهللا- 28
عـن أيب   ) وهو ابن القعقـاع   (حدثنا جرير عن عمارة     . وحدثين زهري بن حرب   ) 1876 (- 103

  :قال. زرعة، عن أيب هريرة



تضمن اهللا ملن خرج يف سبيله، ال خيرجه إال جهـادا يف سـبيلي،   ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
. سكنه الذي خـرج منـه  أو أرجعه إىل م. فهو علي ضامن أن أدخله اجلنة. وإميانا يب، وتصديقا برسلي  

ما من كلم يكلم يف سبيل اهللا، إال جـاء يـوم         ! والذي نفس حممد بيده   . نائال ما نال من أجر أو غنيمة      
لـوال أن يـشق علـى       ! والذي نفس حممد بيده   . القيامة كهيئته حني كلم، لونه لون دم ورحيه مسك        

. وال  جيدون سعة. جد سعة فأحلهم ولكن ال أ  . املسلمني، ما قعدت خالف سرية تغزو يف سبيل اهللا أبدا         
مث أغـزو   . لوددت أن أغزو يف سبيل اهللا فأقتل      ! والذي نفس حممد بيده   . ويشق عليهم أن يتخلفوا عين    

  ).مث أغزو فأقتل. فأقتل
حدثنا ابن فضيل عـن عمـارة، ـذا         :  وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب قاال         -) 1876(

  .اإلسناد
أخربنا املغرية بن عبدالرمحن احلزامي عن أيب الزناد، عـن          . حيىي بن حيىي  وحدثنا  ) 1876 (- 104

  األعرج، عن أيب هريرة،
ال خيرجه من بيته إال جهاد يف سبيله    . تكفل اهللا ملن جاهد يف سبيله     (قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

  ).ما نال من أجر أو غنيمةمع . أو يرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه. بأن يدخله اجلنة. وتصديق كلمته
حدثنا سفيان ابن عيينة عن أيب الزناد       : قاال. حدثنا عمرو الناقد وزهري بن حرب     ) 1876 (- 105

  عن األعرج، عن أيب هريرة،
ال يكلم أحد يف سبيسل اهللا، واهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله، إال جاء              ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ).عب، اللون لون دم والريح ريح مسكيوم القيامة وجرحه يث
: قـال . حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 1876 (- 106

  :فذكر أحاديث منها. هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مث تكـون يـوم القيامـة       . اهللاكل كلم يكلمه املسلم يف سبيل       ( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

وقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        ). اللون لون دم والعرف عرف املسك     . كهيئتها إذ طعنت تفجر دما    
. لوال أن أشق على املؤمنني ما قعدت خلف سرية تغزو يف سـبيل اهللا             ! والذي نفس حممد بيده   (وسلم  

  ).تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعديوال  . وال  جيدون سعة فيتبعوين. ولكن ال أجد سعة فأمحلهم
  :قال. حدثنا سفيان عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة.  وحدثنا ابن أيب عمر-) 1876(

مبثـل  ) لوال أن أشق على املؤمنني ما قعدت خالف سرية   ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
مبثـل حـديث أيب   ) مث أحىي. تل يف سبيل اهللالوددت أن أق! والذي نفسي بيده  (وذا اإلسناد   . حديثهم

  .زرعة عن أيب هريرة



ح وحدثنا أبو بكر بن أيب   ). يعين الثففي (حدثنا عبدالوهاب   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1876 (- م   2
كلهم عن حيىي بن سـعيد،      . حدثنا مروان بن معاوية   . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . حدثنا أبو معاوية  . شيبة

  :قال.  أيب هريرةعن أيب صاحل، عن
حنـو  ) لوال أن أشق على أميت ألحببت أن ال أختلف خلف سرية          ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  .حديثهم
  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. حدثين زهري بن حرب) 1876 (- 107

ما ختلفت خالف سرية    ( إىل قوله    )تضمن اهللا ملن خرج يف سبيله     ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).تغزو يف سبيل اهللا تعاىل

   باب فضل الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل- 29
حدثنا أبو خالد األمحر عن شعبة، عـن قتـادة؛          . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1877 (- 108

  ومحيد، عن أنس بن مالك،
. يسرها أا ترجع إىل الـدنيا   . عند اهللا خري  هلا  . ما من نفس متوت   (قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  ).ملا يرى من فضل الشهادة. فإن يتمىن أن يرجع فيقتل يف الدنيا. إال الشهيد. وال  أن هلا الدنيا وما فيها

حدثنا شعبة عن   . حدثنا حممد ابن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1877 (- 109
  :قال. قتادة

حيب أن يرجع . ما من أحد يدخل اجلنة(الك حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  مسعت أنس بن م
ملا يرى  . فإنه يتمىن أن يرجع فيقل عشر مرات      . غري الشهيد . إىل الدنيا، وأن له ما على األرض من شيء        

  ).من الكرامة
ـ         . حدثنا سعيد بن منصور   ) 1878 (- 110 ن أيب  حدثنا خالد بن عبداهللا الواسطي عن سـهيل ب

  :قال. صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة
فأعادوا : قال) ال تستطيعوه(ما يعدل اجلهاد يف سبيل اهللا عز وجل؟ قال     :  قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم     

مثل ااهد يف سبيل اهللا كمثـل       (وقال يف الثالثة    ). ال تستطيعونه (كل ذلك يقول    . عليه مرتني أو ثالثا   
  ).حىت يرجع ااهد يف سبيل اهللا تعاىل. ال يفتر من صيام وصالة. آيات اهللالصائم القائم القانت ب

ح . حدثنا جريـر  . ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا أبو عوانة  .  حدثنا قتيبة بن سعيد    -) 1878(
  .كلهم عن سهيل، ذ اإلسناد، حنوه. حدثنا أبو معاوية. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة



حدثنا معاوية بن سالم عن زيد      . حدثنا أبو توبة  .  بن علي احللواين   حدثين حسن ) 1879 (- 111
  :حدثين النعمان بن بشري قال: بن سالم؛ أنه مسع أبا سالم قال

إال . ما أبايل أن ال أعمل عمال بعد اإلسالم: فقال رجل.  كنت عند منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وقال . إال أن أعمر املسجد احلرام    . أعمل عمال بعد اإلسالم   ما أبايل أن ال     : وقال آخر . أن أسقي احلاج  

ال ترفعوا أصواتكم عند منرب رسـول اهللا        : فزجرهم عمر وقال  . اجلهاد يف سبيل اهللا أفضل مما قلتم      : آخر
. ولكن إذا صليت اجلمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفـتم فيـه          . وهو يوم اجلمعة  . صلى اهللا عليه وسلم   
 9[} أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهللا واليوم اآلخـر           {: فأنزل اهللا عز وجل   

  .اآلية إىل آخرها] 19/التوبة /
أخـربين  . حدثنا معاوية . حدثنا حيىي بن حسان   .  وحدثنيه عبداهللا بن عبدالرمحن الدرامي     -) 1879(

منرب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    كنت عند   : قال. حدثين النعمان ابن بشري   : زيد؛ أنه مسع أبا سالم قال     
  .مبثل حديث أيب توبة. وسلم
   باب فضل الغدوة والروحة يف سبيل اهللا- 30
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أنس بن         . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1880 (- 112

  :مالك، قال
  ). من الدنيا وما فيهالغدوة يف سبيل اهللا أو روحة، خري( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أخربنا عبدالعزيز بن أيب حازم عن أبيه، عن سهل بن سـعد        . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1881 (- 113
  الساعدي،

  ).والغدوة يغدوها العبد يف سبيل اهللا، خري من الدنيا وما فيها( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا وكيع عن سفيان، عن : قاال. هري بن حربوحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وز) 1881 (- 114

  أيب حازم، عن سهل بن سعد الساعدي،
  ).غدوة أو روحة يف سبيل اهللا، خري من الدنيا وما فيها( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا مروان بن معاوية عن حيىي بن سعيد، عن ذكوان بن           . حدثنا ابن أيب عمر   ) 1882 (- م   144
وسـاق  ) لوال أن رجاال من أميت    (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال. عن أيب هريرة  أيب صاحل،   

  ).ولروحة يف سبيل اهللا أو غدوة، خري من الدنيا وما فيها(احلديث وقال فيه 



واللفظ أليب  (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهري بن حرب             ) 1883 (- 115
عن سعيد بـن أيب     ) حدثنا املقرئ عبداهللا بن يزيد    : وقال اآلخران . أخربنا: اققال إسح ) (بكر وإسحاق 

  :مسعت أبا أيوب يقول: قال. حدثين شرحبيل بن شريك املعافري عن أيب عبدالرمحن احلبلي. أيوب
غدوة يف سبيل اهللا أو روحة، خري مما طلعـت عليـه الـشمس              ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).وغربت
أخربنـا  . حدثنا علي بن احلسن عن عبداهللا بن املبارك       .  حدثين حممد بن عبداهللا بن قهزاذ      -) 1883(

حدثين شرحبيل بـن شـريك عـن أيب         : قال كل واحد منهما   . سعيد بن أيب أيوب وحيوة بن شريح      
  .اءقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ميثله سو: عبدالرمحن احلبلي؛ أنه مسع أبا أيوب األنصاري يقول

  . باب بيان ما أعده اهللا تعاىل للمجاهد يف اجلنة من الدرجات- 31
حدثين أبو هانئ اخلوالين عن     . حدثنا عبداهللا بن وهب   . حدثنا سعيد بن منصور   ) 1884 (- 116

  أيب عبدالرمحن احلبلي، عن أيب سعيد اخلدري؛
با، وباإلسالم دينا، ومبحمد نبيا،     من رضي باهللا ر   ! يا أبا سعيد  ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

وأخرى يرفع ا   (مث قال   . ففعل! يا رسول اهللا  . أعدها علي : فقال. فعجب هلا أبو سعيد   ) وجبت له اجلنة  
! وما هي؟ يا رسـول اهللا : قال) ما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض. العبد مائة درجة يف اجلنة 

  ).سبيل اهللاجلهاد يف . اجلهاد يف سبيل اهللا(قال 
   باب من قتل يف سبيل اهللا كفرت خطاياه، إال الدين- 32
حدثنا ليث عن سعيد بن أيب سعيد، عن عبداهللا بـن أيب            . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1885 (- 117

  قتادة، عن أيب قتادة؛
 اهللا أن اجلهـاد يف سـبيل  ( أنه مسعه حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قام فيهم فذكر هلم   

أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا تكفر عـين         ! يا رسول اهللا  : فقام رجل فقال  ) واإلميان باهللا أفضل األعمال   
إن قتلت يف سبيل اهللا، وأنت صابر حمتـسب،         . نعم(خطاياي؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

 أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا       :قال) كيف قلت؟ (مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ) مقبل غري مدبر  
. وأنت صابر حمتسب، مقبل غري مدبر     . نعم(أتكفر عين خطاياي؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

  ).فإن جربيل عليه السالم، قال يل ذلك. إال الدين



أخربنا حيـىي   . حدثنا يزيد بن هارون   : قاال.  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن         -) 1885(
جاء رجل إىل   : قال. عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن عبداهللا بن أيب قتادة، عن أبيه            ) يعين ابن سعيد  (

  .أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا؟ مبعىن حديث الليث: فقال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. سحدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن حممد بن قي         . وحدثنا سعيد بن منصور   ) 1885 (- 118
وحدثنا حممد بن عجالن عن حممد بن قيس، عن عبداهللا بن أيب قتادة، عن أبيه، عن النيب صلى                  : ح قال 

. أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو علـى املنـرب   : يزيد أحدمها على صاحبه   . اهللا عليه وسلم  
  .مبعىن حديث املقربي. أرأيت إن ضربت بسيفي: فقال

عـن  ) يعين ابن فـضالة   (ياء بن حيىي بن صاحل املصري حدثنا املفضل         حدثنا زكر ) 1886 (- 119
عن عبداهللا بن يزيد أيب عبدالرمحن احلبلي، عن عبداهللا بن عمـرو بـن              ) وهو ابن عباس القتباين   (عياش  
  العاص؛

  ).يغفر للشهيد كل ذنب، إال الدين( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا سـعيد بـن أيب      . حدثنا عبداهللا بن يزيد املقرئ    .  حرب وحدثين زهري بن  ) 1886 (- 120
  حدثين عياش بن عباس القتباين عن أيب عبدالرمحن احلبلي، عن عبداهللا بن عمرو بن العاص؛. أيوب

  ).القتل يف سبيل اهللا يكفر كل شيء، إال الدين( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  وأم أحياء عند رم يرزقون. نة باب بيان أن أرواح الشهداء يف اجل- 33
ح وحـدثنا   . كالمها عن أيب معاوية   . حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة        ) 1887 (- 121

ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن      . مجيعا عن األعمش  . أخربنا جرير وعيسى بن يونس    . إسحاق بن إبراهيم  
.  حدثنا األعمش عن عبداهللا بن مرة، عـن مـسروق  :قاال. حدثنا أسباط وأبو معاوية). واللفظ له (منري  
وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء          {: عن هذه اآلية  ) هو ابن مسعود  (سألنا عبداهللا   : قال

أرواحهم يف جـوف    (فقال  . أما إنا سألنا عن ذلك    : قال] 169/آل عمران    /3[} عند رم يرزقون  
فـاطلع  . مث تأوي إىل تلك القناديل    . تسرح من اجلنة حيث شاءت    . عرشهلا قناديل معلقة بال   . طري خضر 

. أي شيء نشتهي؟ وحنن نسرح من اجلنة حيث شئنا : هل تشتهون شيئا؟ قالوا   : فقال. إليهم رم اطالعة  
نريـد أن تـرد     ! يـا رب  : فلما رأوا أم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا        . ففعل ذلك م ثالث مرات    

  ).فلما رأى أن ليس هلم حاجة تركوا. دنا حىت نقتل يف سبيلك مرة أخرىأرواحنا يف أجسا



   باب فضل اجلهاد والرباط- 34
حدثنا حيىي بن محزة عن حممد بن الوليد الزبيدي،         . حدثنا منصور بن أيب مزاحم    ) 1888 (- 122

  عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أيب سعيد اخلدري؛
رجل جياهد يف سبيل اهللا مبالـه       (أي الناس أفضل؟ فقال     : اهللا عليه وسلم فقال    أن رجال أتى النيب صلى      

  ).مؤمن يف شعب من الشعاب، يعبد اهللا ربه، ويدع الناس من شره(مث من؟ قال : قال) ونفسه
أخربنا معمر عن الزهري، عن عطاء بن       . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 1888 (- 123

  :قال.  سعيديزيد الليثي، عن أيب
مث مـن؟   : قال) مؤمن جياهد بنفسه وماله يف سبيل اهللا      (قال  ! أي الناس أفضل؟ يا رسول اهللا     :  قال رجل 

  ).يعبد ربه ويدع الناس من شره. مث رجل معتزل يف شعب من الشعاب(قال 
أخربنا حممد بن يوسف عن األوزاعـي،       . وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 1888 (- 124
  ).مث رجل(ومل يقل ) ورجل يف شعب(فقال . ابن شهاب، ذا اإلسنادعن 

حدثنا عبدالعزيز بن أيب حازم عن أبيه، عن بعجة،         . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1889 (- 125
  عن أيب هريرة،

من خري معاش الناس هلم، رجل ممسك عنان فرسـه يف           ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          
أو رجـل يف    . يبتغي القتل واملوت مظانه   . كلما مسع هيعة أو فزعة طار عليه      . يطري على متنه  . هللاسبيل ا 

ويعبـد  . يقيم الصالة ويؤيت الزكاة. أو بطن واد من هذه األودية    . غنيمة يف رأس شعفة من هذه الشعف      
  ).ليس من الناس إال يف خري. ربه حىت يأتيه اليقني

يعـين ابـن    ( سعيد عن عبدالعزيز بن أيب حـازم، ويعقـوب           وحدثناه قتيبة بن  ) 1889 (- 126
وقال . عن بعجة بن عبداهللا بن بدر: وقال. كالمها عن أيب حازم، ذا اإلسناد، مثله ). عبدالرمحن القاري 

  .خالف رواية حيىي) يف شعبة من هذه الشعاب(
حدثنا وكيع  : اقالو. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وأبو كريب          ) 1889 (- 127

مبعـىن  . عن أسامة بن زيد، عن بعجة بن عبداهللا اجلهين، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم                 
  ).يف شعب من الشعاب(وقال . حديث أيب حازم عن بعجة

  . باب بيان الرجلني، يقتل أحدمها اآلخر، يدخالن اجلنة- 35
نا سفيان عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب حدث. حدثنا حممد بن أيب عمر املكي    ) 1890 (- 128
  هريرة؛



كالمها يـدخل   . يقتل أحدمها اآلخر  . يضحك اهللا إىل رجلني   ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
مث يتوب اهللا على    . يقاتل هذا يف سبيل اهللا عز وجل فيستشهد       (قال  ! كيف؟ يا رسول اهللا   : فقالوا) اجلنة

  ). سبيل اهللا عز وجل فيستشهدفيقاتل يف. القاتل فيسلم
حدثنا وكيـع عـن     : قالوا.  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وأبو كريب           -) 1890(

  .سفيان، عن أيب الزناد، ذا اإلسناد، مثله
هذا : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 1890 (- 129

  :فذكر أحاديث منها. رة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمما حدثنا أبو هري
). كالمها يدخل اجلنة  . يقتل أحدمها اآلخر  . يضحك اهللا لرجلني  ( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

مث . مث يتوب اهللا على اآلخر فيهديه إىل اإلسـالم        . يقتل هذا فيلج اجلنة   (قال  ! كيف؟ يا رسول اهللا   : قالوا
  ).يل اهللا فيستشهدجياهد يف سب

   باب من قتل كافرا مث سدد- 36
يعنون ابـن   (حدثنا إمساعيل   : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر       ) 1891 (- 130
  عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛) جعفر

  ).ال جيتمع كافر وقاتله يف النار أبدا( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا أبو إسحاق الفزاري، إبراهيم بن حممد عن        . حدثنا عبداهللا بن عون اهلاليل    ) 1891 (- 131

  :قال. سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة
من هم؟ يا   : قيل) ال جيتمعان يف النار اجتماعا يضر أحدمها اآلخر       ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).مؤمن قتل كافرا مث سدد(قال ! رسول اهللا
   باب فضل الصدقة يف سبيل اهللا، وتضعيفها- 37
أخربنا جرير عن األعمش، عن أيب عمـرو        . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 1892 (- 132

  :قال. الشيباين، عن أيب مسعود األنصاري
م لك ا، يـو   (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . هذه يف سبيل اهللا   : فقال.  جاء رجل بناقة خمطومة   

  ).كلها خمطومة. سبعمائة ناقة. القيامة
. ح وحدثين بشر بـن خالـد      . حدثنا أبو أسامة عن زائدة    .  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 1892(

  .كالمها عن األعمش، ذا اإلسناد. حدثنا شعبة). يعين ابن جعفر(حدثنا حممد 



  يف أهله خبري باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا مبركوب وغريه، وخالفته - 38
) واللفظ أليب كريـب   (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وابن أيب عمر            ) 1893 (- 133
  :قال. حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن أيب عمرو الشيباين، عن أيب مسعود األنصاري: قالوا

يـا  : فقال رجل ) ديما عن (فقال  . إين أبدع يب فامحلين   :  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        
من دل على خري فله مثل أجر       (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . أنا أدله على من حيمله    ! رسول اهللا 
  ).فاعله
أخربنـا  . ح وحدثين بشر بن خالد. أخربنا عيسى بن يونس.  وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   -) 1893(

أخربنا سـفيان كلـهم عـن       . بدالرزاقحدثنا ع . ح وحدثين حممد بن رافع    . حممد بن جعفر عن شعبة    
  .األعمش، ذا اإلسناد

حدثنا ثابـت   . حدثنا محاد بن سلمة   . حدثنا عفان . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1894 (- 134
حدثنا . حدثنا محاد بن سلمة   . حدثنا ز ). واللفظ له (ح وحدثين أبو بكر بن نافع       . عن أنس بن مالك   

  ثابن عن أنس بن مالك؛
ائت فالنا فإنه قد كـان  (قال . إين أريد الغزو وليس معي ما أجتهز! يا رسول اهللا:  من أسلم قال   أن فىت 

أعطـين الـذي    : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرئك السالم ويقول         : فأتاه فقال ). جتهز فمرض 
بسي منـه شـيئا     ال حت ! فواهللا. وال  حتبسي عنه شيئا    . أعطيه الذي جتهزت به   ! يا فالنة : قال. جتهزت به 

  .فيبارك لك فيه
وقال . أخربنا ابن وهب  : قال أبو الطاهر  (وحدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر       ) 1895 (- 135
أخربين عمرو ابن احلارث عن بكري بن األشج، عن بسر بن سعيد، عن             ). حدثنا عبداهللا بن وهب   : سعيد

  زيد بن خالد اجلهين،
ومن خلفه يف أهله    . من جهز غازيا يف سبيل اهللا فقد غزا       (نه قال    عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أ       

  ).خبري فقد غزا
. حدثنا حسني املعلـم   ). يعين ابن زريع  (حدثنا يزيد   . حدثنا أبو الربيع الزهراين   ) 1895 (- 136

  :قال. حدثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد اجلهين
  ).ومن خلف غازيا يف أهله فقد غزا. من جهز غازيا فقد غزا(قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

حدثنا حيىي  . حدثنا إمساعيل بن علية عن علي بن املبارك       . وحدثنا زهري بن حرب   ) 1896 (- 137
  حدثين أبو سعيد، موىل املهري عن أيب سعيد اخلدري؛. بن أيب كثري



لينبعث من كل رجلـني     (فقال  . عليه وسلم بعث بعثا إىل بين حليان، من هذيل         أن رسول اهللا صلى اهللا      
  ).واألجر بينهما. أحدمها

مسعـت أيب   : قال) يعين بن عبدالوارث  (أخربنا عبدالصمد   .  وحدثنيه إسحاق بن منصور    -) 1896(
ن رسـول   حدثين أبو سعيد اخلدري؛ أ    . حدثين أبو سعيد، موىل املهري    . حدثنا احلسني عن حيىي   : حيدث

  .مبعناه. اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث بعثا
عن شيبان، عن حيىي، ) يعين ابن موسى(أخربنا عبيداهللا   . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 1896 (- م   2

  .ذا اإلسناد، مثله
أخربين عمرو بن احلارث عن     . حدثنا عبداهللا بن وهب   . وحدثنا سعيد بن منصور   ) 1896 (- 138

  عن يزيد بن أيب سعيد، موىل املهري، عن أبيه، عن أيب سعيد اخلدري؛يزيد بن أيب حبيب، 
مث قال للقاعـد    ) ليخرج من كل رجلني رجل    ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث إىل بين حليان            

  ).أيكم خلف اخلارج يف أهله وماله خبري، كان له مثل نصف أجر اخلارج(
  ان فيهن باب حرمة نساء ااهدين، وإمث من خ- 39
حدثنا وكيع عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عـن         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1897 (- 139

  :سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال
وما مـن   . حرمة نساء ااهدين على القاعدين، كحرمة أمهام      ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

أهله، فيخونه فيهم، إال وقف له يوم القيامة، فيأخذ من          رجل من القاعدين خيلف رجال من ااهدين يف         
  ).فما ظنكم؟. عمله ما شاء

حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد، عن ابـن         . حدثنا حيىي بن آدم   .  وحدثين حممد بن رافع    -) 1897(
  .مبعىن حديث الثوري) يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم(قال : قال. بريدة، عن أبيه

حدثنا سفيان عن قعنب، عن علقمة بن مرثد، ـذا          . اه سعيد بن منصور   وحدثن) 1897 (- 140
فمـا  (فالتفت إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقـال           ). فخذ من حسناته ما شئت    : فقال(اإلسناد  
  )ظنكم؟
   باب سقوط فرض اجلهاد عن املعذورين- 40
حدثنا حممد بن   : قاال). ن املثىن واللفظ الب (حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 1898 (- 141
  حدثنا شعبة عن أيب إسحاق؛. جعفر



 4[} ال يستوي القاعدون من املؤمنني وااهـدون يف سـبيل اهللا          {:  أنه مسع الرباء يقول يف هذه اآلية      
فشكا إليه ابن مكتـوم     . فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها          ] 95/النساء  /

  .}ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر{: لتفرت. ضرارته
ال يستوي القاعـدون    : وأخربين سعد بن إبراهيم عن رجل، عن زيد بن ثابت، يف هذه اآلية            : قال شعبة 
سعد بن إبراهيم عن أبيه، عن رجل، عن زيد         : وقال ابن بشار يف روايته    . مبثل حديث الرباء  . من املؤمنني 
  .بن ثابت
. حدثين أبو إسحاق عن الـرباء     . حدثنا ابن بشر عن مسعر    . وحدثنا أبو كريب  ) 1898 (- 142
  .غري أويل الضرر: فرتلت. كلمه ابن أم مكتوم. ال يستوي القاعدون من املؤمنني: ملا نزلت: قال
   باب ثبوت اجلنة للشهيد- 41
خربنا سفيان  أ). واللفظ لسعيد (حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي وسويد بن سعيد         ) 1899 (- 143
  :مسع جابرا يقول. عن عمرو
. مث قاتل حىت قتل   . فألقى مترات كن يف يده    ) يف اجلنة (إن قتلت؟ قال    ! أين أنا، يا رسول اهللا    :  قال رجل 

  .قال رجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم، يوم أحد: ويف حديث سويد
ء، عن أيب إسحاق، عن     حدثنا أبو أسامة عن زكريا    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1900 (- 144
ح وحـدثنا أمحـد بـن جنـاب     . جاء رجل من بين النبيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم      : قال. الرباء

  :قال. عن زكرياء، عن أيب إسحاق، عن الرباء) يعين ابن يونس(حدثنا عيسى . املصيصي
مث . ، وأنك عبده ورسوله   أشهد أن ال إله إال اهللا     :  فقال - قبيل من األنصار     - جاء رجل من بين النبيت      

  ).عمل هذا يسريا، وأجر كثريا(فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . تقدم فقاتل حىت قتل
حدثنا أبو بكر بن النضر بن أيب النضر وهارون بن عبداهللا وحممد بن رافع وعبد               ) 1901 (- 145
عن ثابت،  ) وهو ابن املغرية   (حدثنا سليمان . حدثنا هاشم بن القاسم   : قالوا. وألفاظهم متقاربة . بن محيد 

  :قال. عن أنس بن مالك
فجاء وما يف البيت    .  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسيسة، عينا ينظر ما صنعت عري أيب سفيان              

فحدثـه  : قال) ال أدري ما استثىن بعض نسائه     : قال(أحد غريي وغري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
فمن كان ظهره حاضرا . إن لنا طلبة(فقال .  صلى اهللا عليه وسلم فتكلمفخرج رسول اهللا: قال. احلديث

) إال من كان ظهره حاضرا    . ال(فقال  . فجعل رجال يستأذنونه يف ظهرام يف علو املدينة       ) فلريكب معنا 
فقال . وجاء املشركون . حىت سبقوا املشركني إىل بدر    . فانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه       



. فدنا املـشركون  ) ال يقدمن أحد منكم إىل شيء حىت أكون أنا دونه         ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم       رسول
يقول عمري بن   : قال) قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض     (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

فقال رسول  . بخ بخ : قال) نعم(جنة عرضها السماوات واألرض؟ قال      ! يا رسول اهللا  : احلمام األنصاري 
إىل رجـاءة أن    ! يا رسـول اهللا   ! واهللا. ال: قال) ما حيملك على قولك بخ بخ     (اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

لـئن أنـا    : مث قال . فجعل يأكل منهن  . فأخرج مترات من قرنه   ) فإنك من أهلها  (قال  . أكون من أهلها  
  .مث قاتل حىت قتل. ن التمرقال فرمى مبا كان معه م. حييت حىت آكل مترايت هذه، إا حلياة طويلة

  
. حدثنا: قال قتيبة ) (واللفظ ليحىي (حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وقتيبة بن سعيد         ) 1902 (- 146

عن أيب عمران اجلوين، عن أيب بكر بن عبداهللا بن قيس، عن أبيه،             ) أخربنا جعفر بن سليمان   : وقال حيىي 
  :مسعت أيب وهو حبضرة العدو يقول: قال

: فقال. فقام رجل رث اهليئة   ) إن أبواب اجلنة حتت ظالل السيوف     (اهللا صلى اهللا عليه وسلم       قال رسول   
فرجع إىل أصحابه   : قال. نعم: آنت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول هذا؟ قال          ! يا أبا موسى  

  .حىت قتلفضرب به . مث مشى بسيفه إىل العدو. مث كسر جفن سيفه فألقاه. أقرأ عليكم السالم: فقال
أخربنا ثابت عن أنس بن مالـك       . حدثنا محاد . حدثنا عفان . حدثنا حممد بن حامت   ) 677 (- 147
  :قال

فبعث إليهم  . أن ابعث معنا رجاال يعلمونا القرآن والسنة      :  جاء ناس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا        
. ويتدارسون بالليل يتعلمون . ن القرآن يقرؤ. فيهم خايل حرام  . يقال هلم القراء  . سبعني رجال من األنصار   

ويشترون به الطعام ألهل الـصفة،      . وحيتطبون فيبيعونه . وكانوا بالنهار جييئون باملاء فيضعونه يف املسجد      
: فقـالوا . قبل أن يبلغوا املكان   . فعرضوا هلم فقتلوهم  . فبعثهم النيب صلى اهللا عليه وسلم إليهم      . وللفقراء
قال وأتى رجل حراما، خال أنس، مـن        . ورضيت عنا . ا قد لقيناك فرضينا عنك    بلغ عنا نبينا؛ أن   ! اللهم

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        ! فزت، ورب الكعبة  : فقال حرام . خلفه فطعنه برمح حىت أنفذه    
ورضيت . بلغ عنا نبينا؛ أنا قد لقيناك فرضينا عنك       ! اللهم: وإم قالوا . إن إخوانكم قد قتلوا   (ألصحابه  

  ).عنا
قال : قال. حدثنا سليمان ن املغرية عن ثابت     . حدثنا ز . وحدثين حممد بن حامت   ) 1903 (- 148
  :أنس

أول : قـال . فشق عليـه  : قال.  عمي الذي مسيت به مل يشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدرا             
ا بعد، مع رسول اهللا     وإن أراين اهللا مشهدا، فيم    . مشهد شهده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غيبت عنه         



فشهد مع رسول اهللا صلى     : قال. فهاب أن يقول غريها   : قال. صلى اهللا عليه وسلم، لرياين اهللا ما أصنع       
واها لريح : أين؟ فقال! يا أبا عمرو: فقال له أنس. فاستقبل سعد بن معاذ   : قال. اهللا عليه وسلم يوم أحد    

من بـني ضـربة     . فوجد يف جسده بضع ومثانون    : قال. فقاتلهم حىت قتل  : قال. أجده دون أحد  . اجلنة
: ونزلت هذه اآلية  . فما عرفت أخي إال ببنانه    : قال فقالت أخته، عميت الربيع بنت النضر      . وطعنة ورمية 

 33[} رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بـدلوا تبـديال                 {
  . نزلت فيه ويف أصحابهفكانوا يرون أا: قال] 23/األحزاب /

   باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا- 42
. حدثنا حممد بن جعفر   : قاال) واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1904 (- 149

  حدثنا أبو موسى األشعري؛: مسعت أبا وائل قال: قال. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة
والرجل يقاتل  . الرجل يقاتل للمغنم  ! يا رسول اهللا  :  أعرابيا أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال         أن رجال 

من قاتل لتكون (فمن سبيل اهللا؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     . ليذكر والرجل يقاتل لريى مكانه    
  ).كلمة اهللا أعلى فهو يف سبيل اهللا

قال (بة وابن منري وإسحاق بن إبراهيم وحممد بن العالء          حدثنا أبو بكر بن أيب شي     ) 1904 (- 150
  :قال. عن األعمش، عن شقيق، عن أيب موسى) حدثنا أبو معاوية: وقال اآلخرون. أخربنا: إسحاق

عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل محية، ويقاتل رياء، أي ذلك يف :  سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا، فهـو يف سـبيل            (صلى اهللا عليه وسلم     سبيل اهللا؟ فقال رسول اهللا      

  ).اهللا
حدثنا األعمش عن شقيق، عن أيب . أخربنا عيسى بن يونس .  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم    -) 1904(

فذكر . الرجل يقاتل منا شجاعة   ! يا رسول اهللا  : أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلنا       : قال. موسى
  .لهمث

أخربنا جرير عن منصور، عن أيب وائـل، عـن أيب           . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1904 (- 151
  موسى األشعري؛

الرجل يقاتـل   :  أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن القتال يف سبيل اهللا عز وجل؟ فقال                
مـن قاتـل    ( فقال   -ان قائما    وما رفع رأسه إليه إال أنه ك       -فرفع رأسه إليه    : قال. غضبا ويقاتل محية  

  ).لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا



   باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار- 43
. حدثنا ابـن جـريج    . حدثنا خالد بن احلارث   . حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 1905 (- 152

  :قال. حدثين يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار
حدثنا حديثا مسعته مـن رسـول اهللا   ! أيها الشيخ: فقال له ناتل أهل الشام . ريرة تفرق الناس عن أيب ه    
إن أول الناس يقضى يوم     (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         . نعم: قال. صلى اهللا عليه وسلم   

 قاتلت فيك حـىت   : فما عملت فيها؟ قال   : قال. فأتى به فعرفه نعمه فعرفها    . القيامة عليه، رجل استشهد   
مث أمر به فسحب علـى وجهـه        . فقد قيل . ولكنك قاتلت ألن يقال جريء    . كذبت: قال. استشهدت

فما عملت  : قال. فعرفه نعمه فعرفها  . فأيت به . ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن     . حىت ألقي يف النار   
. ال عـامل  كذبت ولكنك تعلمت العلم ليق    : قال. تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن     : فيها؟ قال 

ورجل وسع  . مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار         . فقد قيل . وقرأت القرآن ليقال هو قارئ    
مـا  : فما عملت فيها؟ قـال    : قال. فأتى به فعرفه نعمه فعرفها    . اهللا عليه وأعطاه من أصناف املال كله      

. فعلت ليقال هو جـواد ولكنك . كذبت: قال. تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك     
  ).مث ألقي يف النار. مث أمر به فسحب على وجهه. فقد قيل

حدثين يونس  . عن ابن جريج  ) يعين ابن حممد  (أخربنا احلجاج   .  وحدثناه علي بن خشرم    -) 1905(
واقـتص  . فقال له ناتـل الـشامي     . تفرج الناس عن أيب هريرة    : قال. بن يوسف عن سليمان بن يسار     

  .ث خالد بن احلارثاحلديث مبثل حدي
   باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن مل يغنم- 44
حدثنا حيـوة بـن   . حدثنا عبداهللا بن يزيد، أبو عبدالرمحن    . حدثنا عبد بن محيد   ) 1906 (- 153

  شريح عن أيب هانئ، عن أيب عبدالرمحن احلبلي، عن عبداهللا بن عمرو؛
غازية تغزو يف سبيل اهللا فيصيبون الغنيمة، إال تعجلـوا          ما من   ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).وإن مل يصيبوا غنيمة مت هلم أجرهم. ويبقى هلم الثلث. ثلثي أجرهم من اآلخرة
حدثين . أخربنا نافع بن يزيد   . حدثنا ابن أيب مرمي   . حدثين حممد بن سهل التميمي    ) 1906 (- 154
  :اهللا بن عمرو قالحدثين أبو عبدالرمحن احلبلي عن عبد. أبو هانئ

ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إال كانوا قد تعجلوا ثلثي             ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).وما من غازية أو سرية ختفق وتصاب إال مت أجورهم. أجورهم



وأنه يدخل فيه الغزو وغريه ) إمنا األعمال بالنية( باب قوله صلى اهللا عليه وسلم - 45

  ألعمالمن ا
حدثنا مالك عن حيىي بن سعيد، عن حممد بن         . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 1907 (- 155

  :قال. إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر ابن اخلطاب
فمن كانت هجرتـه إىل     . وإمنا المرئ ما نوى   . إمنا األعمال بالنية  ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو أمرأة يتزوجها، فهجرته إىل ما .  إىل اهللا ورسوله   اهللا ورسوله، فهجرته  
  ).هاجر إليه
   باب استحباب طلب الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل- 46
. حدثنا ثابت عن أنس بن مالك     . حدثنا محاد بن سلمة   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1908 (- 156
  :قال

  ).من طلب الشهادة صادقا، أعطيها، ولو مل تصبه(م  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
. أخربنـا : قال أبو الطاهر  ) (واللفظ حلرملة (حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي       ) 1909 (- 157

حدثين أبو شريح؛ أن سهل بن أيب أمامة بن سهل بن حنيـف             ). حدثنا عبداهللا بن وهب   : وقال حرملة 
من سأل الشهادة بصدق، بلغه اهللا منـازل        ( عليه وسلم قال     حدثه عن أبيه؛ عن جده؛ أن النيب صلى اهللا        

  ).بصدق(ومل يذكر أبو الطاهر يف حديثه ) الشهداء، وإن مات على فراشه
   باب ذم من مات ومل يغز، ومل حيدث نفسه بالغزو- 47
أخربنا عبداهللا بن املبـارك عـن       . حدثنا حممد بن عبدالرمحن بن سهم األنطاكي      ) 1910 (- 158
  : املكي، عن عمر بن حممد بن املنكدر، عن مسي، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قالوهيب

من مات ومل يغز، ومل حيدث به نفسه، مات علـى شـعبة مـن      ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).نفاق

  .فنرى أن ذلك كان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال عبداهللا بن املبارك: قال ابن سهم
   باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر- 48
حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر         . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 1911 (- 159
  :قال

إن باملدينة لرجاال ما سرمت مسريا وال  قطعتم واديـا،  (فقال .  كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة   
  ).ملرضحبسهم ا. إال كانوا معكم



ح وحدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة وأبـو سـعيد   . أخربنا أبو معاوية.  وحدثنا حيىي بن حيىي   -) 1911(
. كلهم عن األعمش. أخربنا عيسى بن يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا وكيع: قاال. األشج

  ).إال شركوكم يف األجر(غري أن يف حديث وكيع . ذا اإلسناد
  لغزو يف البحر باب فضل ا- 49
قرأت على مالك عن إسحاق ابن عبداهللا بن أيب طلحة،          : حدثنا حيىي بن حيىي قال    ) 1912 (- 160

  عن أنس بن مالك؛
وكانت أم حـرام    .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه              

مث جلست تفلـي    .  وسلم يوما فأطعمته   فدخل عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه      . حتت عبادة بن الصامت   
ما يضحكك؟ يـا    : فقلت: قالت. فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث استيقظ وهو يضحك          . رأسه

ملوكـا علـى    . يركبون ثبج هذا البحر   . ناس من أميت عرضوا علي غزاة يف سبيل اهللا        (قال  ! رسول اهللا 
ادع اهللا أن جيعلـين    ! يا رسول اهللا  : قالت فقلت ) ليشك أيهما قا  ). (أو مثل امللوك على األسرة    . األسرة
! ما يضحكك؟ يا رسول اهللا: قالت فقلت. مث استيقظ وهو يضحك. مث وضع رأسه فنام. فدعا هلا. منهم
ادع ! يا رسول اهللا  : قالت فقلت . كما قال يف األوىل   ) ناس من أميت عرضوا علي غزاة يف سبيل اهللا        (قال  

  ).أنت من األولني(قال . اهللا أن جيعلين منهم
فصرعت عن دابتها حني خرجـت مـن البحـر          . فركبت أم حرام بنت ملحان البحر يف زمن معاوية        

  .فهلكت
حدثنا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد، عن حممد بن حيىي          . حدثنا خلف بن هشام   ) 1912 (- 161

  :قالت. بن حبان، عن أنس بن مالك، عن أم حرام، وهي خالة أنس
ما يـضحكك؟ يـا     : فقلت. فاستيقظ وهو يضحك  . فقال عندنا . صلى اهللا عليه وسلم يوما     أتانا النيب   
: فقلت) كامللوك على األسرة . أريت قوما من أميت يركبون ظهر البحر      (قال  ! بأيب أنت وأمي  ! رسول اهللا 

فقـال مثـل    . فسألته. مث نام فاستيقظ وهو يضحك    : قالت) فإنك منهم (قال  . ادع اهللا أن جيعلين منهم    
  ).أنت من األولني(قال . ادع اهللا أن جيعلين منهم: فقلت. مقالته
. فلما أن جاءت قربت هلـا بغلـة       . فغزا يف البحر فحملها معه    . فتزوجها عبادة بن الصامت، بعد    : قال

  .فاندقت عنقها. فصرعتها. فركبتها
ليث عن حيىي بن    أخربنا ال : قاال. وحدثناه حممد بن رمح بن املهاجر وحيىي بن حيىي        ) 1912 (- 162

نام رسـول اهللا    : سعيد، عن ابن حبان، عن أنس بن مالك، عن خالته أم حرام بنت ملحان؛ أا قالت               



ما أضحكك؟  ! يا رسول اهللا  : قالت فقلت . مث استيقظ وهو يبتسم   . صلى اهللا عليه وسلم يوما قريبا مين      
  . حنو حديث محاد بن زيدمث ذكر) ناس من أميت عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر األخضر(قال 
   باب فضل الرباط يف سبيل اهللا عز وجل- 50
حدثنا . حدثنا أبو الوليد الطيالسي   . حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن بن رام الدارمي      ) 1913 (- 163
  :قال. عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن شرحبيل بن السمط، عن سلمان) يعين ابن سعد(ليث 

وإن مـات،   . رباط يوم وليلة خري من صيام شهر وقيامه       (هللا عليه وسلم يقول      مسعت رسول اهللا صلى ا    
  ).جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان

أخربنا ابن وهب عن عبدالرمحن بن شريح، عـن عبـدالكرمي بـن             .  حدثين أبو الطاهر   -) 1913 (
مط، عن سلمان اخلري، عن رسول اهللا صـلى اهللا          احلارث، عن أيب عبيدة بن عقبة، عن شرحبيل بن الس         

  .مبعىن حديث الليث عن أيوب بن موسى. عليه وسلم
   باب بيان الشهداء- 51
قرأت على مالك عن مسي، عن أيب صـاحل، عـن أيب            : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1914 (- 164
  هريرة؛

.  وجد غصن شوك علـى الطريـق  بينما رجل، ميشي بطريق،   ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
املطعون، واملبطون، والغرق، وصاحب اهلـدم،      : الشهداء مخسة (وقال  ). فغفر له . فشكر اهللا له  . فأخره

  ).والشهيد يف سبيل اهللا عز وجل
  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. وحدثين زهري بن حرب) 1915 (- 165

من قتل يف سـبيل     ! يا رسول اهللا  : قالوا) ما تعدون الشهيد فيكم؟   (وسلم   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه       
من قتل يف سبيل اهللا     (قال  ! فمن هم؟ يا رسول اهللا    : قالوا) إن شهداء أميت إذا لقليل    (قال  . اهللا فهو شهيد  
ومن مات يف الـبطن  . ومن مات يف الطاعون فهو شهيد. ومن مات يف سبيل اهللا فهو شهيد. فهو شهيد 
  ).هيدفهو ش

  ).والغريق شهيد(أشهد على أبيك، يف هذا احلديث؛ أنه قال : قال ابن مقسم
غري أن  . حدثنا خالد عن سهيل، ذا اإلسناد، مثله      .  وحدثين عبداحلميد بن بيان الواسطي     -) 1915(

ومن غرق فهو (أشهد على أخيك أنه زاد يف هذا احلديث   : قال عبيداهللا بن مقسم   : قال سهيل : يف حديثه 
  ).هيدش



ويف . حدثنا سهيل، ذا اإلسناد   . حدثنا وهيب . حدثنا ز . وحدثين حممد بن حامت   ) 1915 (- م   2
  ).والغرق شهيد(وزاد فيه . أخربين عبيداهللا بن مقسم عن أيب صاحل: قال: حديثه
حدثنا عاصم  ). يعين ابن زياد  (حدثنا عبدالواحد   . حدثنا حامد بن عمر البكراوي    ) 1916 (- 166
  :قالت. صة بنت سريينعن حف

قال رسول اهللا   : قالت فقال . بالطاعون: مب مات حيىي بن أيب عمرة؟ قالت قلت       :  قال يل أنس بن مالك    
  ).الطاعون شهادة لكل مسلم(صلى اهللا عليه وسلم 

  .حدثنا علي بن مسهر عن عاصم، يف هذا اإلسناد، مبثله.  وحدثناه الوليد بن شجاع-) 1916(
  ي واحلث عليه، ودم من علمه مث نسيه باب فضل الرم- 52
أخربين عمرو بن احلارث عـن أيب       . أخربنا ابن وهب  . حدثنا هارون بن معروف   ) 1917 (- 167

  :علي، مثامة بن شفي؛ أنه مسع عقبة بن عامر يقول
أال أن  . وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة     ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو على املنرب، يقول            

  ).أال أن القوة الرمي. أال أن القوة الرمي. لقوة الرميا
أخربين عمرو بن احلارث عن أيب      . حدثنا ابن وهب  . وحدثنا هارون بن معروف   ) 1918 (- 168

  :قال. علي، عن عقبة بن عامر
فال يعجز أحدكم   . ويكفيكم اهللا . ستفتح عليكم أرضون  ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  ). بأسهمهأن يلهو
حدثنا الوليد عن بكر بن مضر، عن عمرو بن احلارث، عن أيب            .  وحدثناه داود بن رشيد    -) 1918(

  .مبثله. مسعت عقبة بن عامر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال. علي اهلمذاين
أخربنا الليث عن احلارث بن يعقـوب، عـن         . حدثنا حممد بن رمح بن املهاجر     ) 1919 (- 169

  : بن مشاسة؛ أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامرعبدالرمحن
لوال كالم مسعته من رسول اهللا صلى اهللا : قال عقبة.  ختتلف بني هذين الغرضني، وأنت كبري يشق عليك      

من علم الرمي مث تركه،     (إنه قال   : وما ذاك؟ قال  : فقلت البن مشاسة  : قال احلارث . عليه وسلم، مل أعاينه   
  ).فليس منا، أو قد عصى



ال تزال ظائفة من أميت ظاهرين على احلق ال ( باب قوله صلى اهللا عليه وسلم - 53

  )يضرهم من خالفهم
حدثنا محـاد   : قالوا. حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد         ) 1920 (- 170

  :قال. عن أيب قالبة، عن أيب أمساء، عن ثوبان. عن أيوب) وهو ابن زيد(
. ال يضرهم من خذهلم   . ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق       (هللا صلى اهللا عليه وسلم       قال رسول ا  

  ).وهم كذلك(وليس يف حديث قتيبة ). حىت يأيت أمر اهللا وهم كذلك
حدثنا وكيـع   . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا وكيع . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1921 (- 171
يعـين  (حدثنا مـروان    ). واللفظ له (ح وحدثنا ابن أيب عمر      .  خالد كالمها عن إمساعيل بن أيب    . وعبدة
  :قال. عن إمساعيل، عن قيس، عن املغرية) الفزاري

لن يزال قوم من أميت ظاهرين على الناس، حىت يأتيهم أمر        ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ).اهللا، وهم ظاهرون

مسعت املغـرية  : قال. حدثين إمساعيل عن قيس. بو أسامةحدثنا أ.  وحدثنيه حممد بن رافع   -) 1921(
  .سواء. مبثل حديث مروان. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بن شعبة يقول

حدثنا شعبة  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 1922 (- 172
  عن مساك بن حرب، عن جابر بن مسرة،

لن يربح هذا الدين قائما، يقاتل عليه عصابة من املسلمني، حىت           ( صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال         عن النيب 
  ).تقوم الساعة

. حدثنا حجاج بـن حممـد  : قاال. حدثين هارون بن عبداهللا وحجاج بن الشاعر  ) 1923 (- 173
  :أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول: قال ابن جريج: قال

ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق، ظـاهرين إىل           (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         مسعت  
  ).يوم القيامة
حدثنا حيىي بن محزة عن عبدالرمحن بن يزيد بـن          . حدثنا منصور بن أيب مزاحم    ) 1037 (- 174

  :مسعت معاوية على املنرب يقول: قال. جابر؛ أن عمري بن هانئ حدثه
ال تزال طائفة من أميت قائمة بأمر اهللا، ال يـضرهم مـن            (هللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        مسعت رسول ا  

  ).خذهلم أو خالفهم، حىت يأيت أمر اهللا وهم ظاهرون على الناس



وهـو ابـن    (حدثنا جعفر   . أخربنا كثري بن هشام   . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 1037 (- 175
وية ابن أيب سفيان ذكر حديثا رواه عن النيب صـلى اهللا            مسعت معا : قال. حدثنا يزيد بن األصم   ) برقان

  :قال. مل أمسعه روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم على منربه وحديثا غريه. عليه وسلم
وال  تزال عصابة من املسلمني . من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  ).ى من ناوأهم، إىل يوم القيامةيقاتلون على احلق ظاهرين عل
حدثنا عمرو . حدثنا عمي عبداهللا بن وهب. حدثين أمحد بن عبدالرمحن بن وهب) 1924 (- 176

  :قال. حدثين عبدالرمحن بن مشاسة املهري. حدثين يزيد أيب حبيب. بن احلارث
تقوم الساعة إال علـى  ال : فقال عبداهللا.  كنت عند مسلمة بن خملد، وعنده عبداهللا بن عمرو بن العاص        

  .ال يدعون اهللا بشيء إال رده عليهم. هم شر من أهل اجلاهلية. شرار اخللق
هو : فقال عقبة . امسع ما يقول عبداهللا   ! يا عقبة : فقال له مسلمة  . فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر       

من أميت يقاتلون على أمر     ال تزال عصابة    (وأما أنا فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول           . أعلم
. أجل: فقال عبداهللا ). اهللا، قاهرين لعدوهم، ال يضرهم من خالفهم، حىت تأتيهم الساعة، وهم على ذلك            

فال تترك نفسا يف قلبه مثقال حبة مـن اإلميـان إال            . مسها مس احلرير  . مث يبعث اهللا رحيا كريح املسك     
  .مث يبقى شرار الناس، عليهم تقوم الساعة. قبضته
أخربنا هشيم عن داود بن أيب هند، عن أيب عثمـان، عـن             . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1925 (- 177

  :قال. سعد بن أيب وقاص
  ).ال يزال أهل الغرب ظاهرين على احلق حىت تقوم الساعة( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   باب مراعاة مصلحة الدوس يف السري، والنهي عن التعريس يف الطريق- 54
  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. حدثين زهري بن حرب) 1926 (- 178

وإذا . إذا سافرمت يف اخلصب، فأعطوا اإلبل حظهـا مـن األرض          ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
ى اهلـوام   فإـا مـأو   . وإذا عرستم بالليل، فاجتنبوا الطريق    . سافرمت يف السنة، فأسرعوا عليها يف السري      

  ).بالليل
عن سهيل، عن أبيه، عـن أيب       ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   .  حدثنا قتيبة بن سعيد    -) 1926 (

  هريرة؛



وإذا . إذا سافرمت يف اخلصب، فأعطوا اإلبل حظها مـن األرض ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال    
فإا طرق الدواب، ومـأوى اهلـوام       . بوا الطريق فاجتن. وإذا عرستم . سافرمت بالسنة، فبادروا ا نقيها    

  ).بالليل
 باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل املسافر إىل أهله، بعد قضاء - 55

  شغله
حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب، وإمساعيل بن أيب أويـس، وأبـو مـصعب               ) 1927 (- 179

ح وحدثنا حيىي بن حيىي التميمي      . حدثنا مالك : اقالو. الزهري، ومنصور بن أيب مزاحم، وقتيبة بن سعيد       
  حدثك مسي عن أيب صاحل، عن أيب هريرة؛: قلت ملالك: قال). واللفظ له(

. مينع أحدكم نومه وطعامه وشـرابه     . السفر قطعة من العذاب   ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  .منع: قال) فإذا قضى أحدكم مته من وجهه، فليعجل إىل أهله؟

   باب كراهة الطروق، وهو الدخول ليال، ملن ورد من سفر- 56
حدثنا يزيد بن هارون عن مهام، عن إسحاق بـن          . حدثين أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1928 (- 180

  عبداهللا بن أيب طلحة، عن أنس بن مالك؛
  .وكان يأتيهم غدوة أو عشية.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ال يطرق أهله ليال

حدثنا إسحاق  . حدثنا مهام . حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث   .  وحدثنيه زهري بن حرب    -) 1928(
كـان ال   : غري أنه قال  . مبثله. بن عبداهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم              

  .يدخل
ىي بـن حيـىي     ح وحدثنا حي  . أخربنا سيار . حدثنا هشيم . حدثين إمساعيل بن سامل   ) 715 (- 181

  :قال. حدثنا هشيم عن سيار، عن الشعيب، عن جابر بن عبداهللا). واللفظ له(
أمهلـوا حـىت   (فقال . فلما قدمنا املدينة ذهبنا لندخل.  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة 

  ).كي متتشط الشعثة وتستحد املغيبة) أي عشاء(ندخل ليال 
حدثنا شعبة عن سيار، عن عامر، عـن        . حدثين عبدالصمد . ملثىنحدثنا حممد بن ا   ) 715 (- 182
  :قال. جابر

. حىت تستحد املغيبـة   . إذا قام أحدكم ليال فال يأتني أهله طروقا       ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).ومتتشط الشعثة



اإلسـناد،  حدثنا سيار، ذا    . حدثنا شعبة . حدثنا روح بن عبادة   .  وحدثنيه حيىي بن حبيب    -) 715(
  .مثله

حدثنا شعبة عن عاصم، عن     ). يعين ابن جعفر  (حدثنا حممد   . وحدثنا حممد بن بشار   ) 715 (- 183
  :قال. الشعيب، عن جابر بن عبداهللا

  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا أطال الرجل الغيبة، أن يأيت أهله طروقا
  . شعبة، ذا اإلسنادحدثنا. حدثنا روح.  وحدثنيه حيىي بن حبيب-) 715(

  :قال.  حدثنا وكيع عن سفيان، عن حمارب، عن جابر. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 715 (- 184
  .يتخوم أو يلتمس عثرام.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليال

: قال عبـدالرمحن  . ذا اإلسناد حدثنا سفيان،   . حدثنا عبدالرمحن .  وحدثنيه حممد بن املثىن    -) 715 (
  .يعين أن يتخوم أو يلتمس عثرام. ال أدري يف هذا احلديث أم ال: قال سفيان
حدثنا . ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 715 (- 185
ومل . بكراهة الطروق. يه وسلمحدثنا شعبة عن حمارب، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عل          : قاال مجيعا . أيب
  .يتخوم أو يلتمس عثرام: يذكر



  

   كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان- 34

   باب الصيد بالكالب املعلمة- 1
أخربنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن مهـام         . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 1929 (- 1

  :قال. بن احلارث، عن عدي بن حامت
إذا أرسلت  (فقال  . وأذكر اسم اهللا عليه   . فيمسكن علي . إين أرسل الكالب املعلمة   ! يا رسول اهللا  : لت ق

ما مل يشركها كلب ليس     . وإن قتلن (وإن قتلن؟ قال    : قلت) كلبك املعلم، وذكرت اسم اهللا عليه، فكل      
ـ   (فقال  . فإين أرمي باملعراض الصيد، فأصيب    : قلت له ). معها وإن . فكلـه . رقإذا رميت باملعراض فخ

  ).أصابه بعرضه، فال تأكله
حدثنا ابن فضيل عن بيان، عن الشعيب، عن عدي بـن           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1929 (- 2
  :قال. حامت

إذا أرسلت كالبـك    (فقال  . إنا قوم نصيد ذه الكالب    : قلت.  سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
فإن أكل فـال    . إال أن يأكل الكلب   . مما أمسكن عليك، وإن قتلن    املعلمة وذكرت اسم اهللا عليها، فكل       

  ).وإن خالطها كالب من غريها، فال تأكل. فإين أخاف أن يكون إمنا أمسك على نفسه. تأكل
حدثنا شعبة عن عبداهللا بن أيب الـسفر،        . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 1929 (- 3

  :قال. عن الشعيب، عن عدي بن حامت
وإذا أصاب بعرضـه    . إذا أصاب حبده فكل   ( سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املعراض؟ فقال           

إذا أرسـلت   (وسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الكلب؟ فقال           ). فقتل، فإنه وقيذ، فال تأكل    
فإن وجـدت   : تقل) فإنه إمنا أمسك على نفسه    . فإن أكل منه فال تأكل    . كلبك وذكرت اسم اهللا فكل    

ومل تـسم علـى     . فإمنا مسيت على كلبك   . فال تأكل (مع كليب كلبا آخر، فال أدري أيهما أخذه؟ قال          
  ).غريه
. وأخربين شعبة عن عبداهللا بن أيب الـسفر       : قال. حدثنا ابن علية  .  وحدثنا حيىي بن أيوب    -) 1929(
صلى اهللا عليه وسـلم عـن       سألت رسول اهللا    : مسعت عدي بن حامت يقول    : مسعت الشعيب يقول  : قال

  .فذكر مثله. املعراض



حدثنا عبداهللا بن أيب    . حدثنا شعبة . حدثنا غندر . وحدثين أبو بكر بن نافع العبدي     ) 1929 (- م   2
سألت رسول اهللا صـلى اهللا      : مسعت عدي بن حامت قال    : قال. وعن ناس ذكر شعبة عن الشعيب     . السفر

  .مبثل ذلك. عليه وسلم عن املعراض
حدثنا زكرياء عن عامر، عن عدي بـن        . حدثنا أيب . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1929 (- 4
  :قال. حامت

ومـا أصـاب    . ما أصاب حبده فكله   ( سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صيد املعراض؟ فقال            
كاتـه  فإن ذ . ما أمسك عليك ومل يأكل منه فكله      (وسألته عن صيد الكلب؟ فقال      ). بعرضه فهو وقيذ  

إمنا ذكرت اسم . فإن وجدت عنده كلبا آخر، فخشيت أن يكون أخذه معه، وقد قتله، فال تأكل         . أخذه
  ).ومل تذكره على غريه. اهللا على كلبك

  
حدثنا زكرياء بن أيب زائدة، ـذا       . أخربنا عيسى بن يونس   .  وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    -) 1929(

  .اإلسناد
حدثنا شعبة عن سعيد    . حدثنا حممد بن جعفر   . يد بن عبداحلميد  وحدثنا حممد بن الول   ) 1929 (- 5

أنـه  ) وكان لنا جارا ودخيال، وربيطا بالنهرين     (مسعت عدي بن حامت     : قال. حدثنا الشعيب . بن مسروق 
  :سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

.  مسيت على كلبك   فإمنا. فال تأكل (قال  . ال أدري أيهما أخذ   .  أرسل كليب فأجد مع كليب كلبا قد أخذ       
  ).ومل تسم على غريه

حدثنا شعبة عن احلكم، عن الـشعيب،       . حدثنا حممد بن جعفر   .  وحدثنا حممد بن الوليد    -) 1929 (
  .مبثل ذلك. عن عدي بن حامت، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 حدثنا علي بن مسهر عن عاصم، عن الشعيب، عن        . حدثين الوليد بن شجاع السكوين    ) 1929 (- 6
  :قال. عدي بن حامت

فإن أمسك عليك فأدركته    . إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اهللا     ( قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
وإن وجدت مع كلبك كلبا غريه وقد قتـل فـال           . وإن أدركته قد قتل ومل يأكل منه فكله       . حيا فاذحبه 
فإن غاب عنك يوما فلم جتد فيه       . وإن رميت بسهمك فاذكر اسم اهللا     . فإنك ال تدري أيهما قتله    . تأكل

  ).وإن وجدته غريقا يف املاء، فال تأكل. فكل إن شئت. إال أثر سهمك
أخربنا عاصم عن الشعيب، عن عدي      . حدثنا عبداهللا بن املبارك   . حدثنا حيىي بن أيوب   ) 1929 (- 7

  :قال. بن حامت



فإن وجدته  . سهمك فاذكر اسم اهللا   إذا رميت   ( سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الصيد؟ قال           
  ).إال أن جتده قد وقع يف ماء، فإنك ال تدري، املاء قتله أو سهمك. قد قتل فكل

مسعت ربيعة بن   : قال. حدثنا ابن املبارك عن حيوة بن شريح      . حدثنا هناد بن السري   ) 1930 (- 8
  :ة اخلشين يقولمسعت أبا ثعلب: أخربين أبو إدريس، عائذ اهللا قال: يزيد الدمشقي يقول

نأكـل يف   . إنا بأرض قوم من أهل الكتاب     ! يا رسول اهللا  :  أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت       
فأخربين ما الـذي    . أو بكليب الذي ليس مبعلم    . وأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكليب املعلم      . آنيتهم

فإن وجدمت  . ، تأكلون يف آنيتهم   أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب        (حيل لنا من ذلك؟ قال      
وأما ما ذكرت أنك بأرض صـيد،       . وإن مل جتدوا، فاغسلوها مث كلوا فيها      . غري آنيتهم، فال تأكلوا فيها    

وما أصبت  . وما أصبت بكلبك املعلم فاذكر اسم اهللا مث كل        . فما أصبت بقوسك فاذكر اسم اهللا مث كل       
  ).بكلبك الذي ليس مبعلم فأدركت ذكاته، فكل

كالمها . حدثنا املقرئ. ح وحدثين زهري بن حرب. أخربنا ابن وهب.  وحدثين أبو الطاهر-) 1930(
  .صيد القوس: غري أن حديث ابن وهب مل يذكر فيه. عن حيوة، ذا اإلسناد، حنو حديث ابن املبارك

  .إذا غاب عنه الصيد مث وجده:  باب- 2 
ا أبو عبداهللا محاد ابن خالد، اخلياط عن معاوية حدثن.  حدثنا حممد بن مهران الرازي  -) 1931 (- 9

  بن صاحل، عن عبدالرمحن بن جبري، عن أبيه، عن أيب ثعلبة،
  ).ما مل يننت. إذا رميت بسهمك، فغاب عنك، فأدركته، فكله: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 معاوية عـن    حدثين. حدثنا معن بن عيسى   . وحدثين حممد بن أمحد بن أيب خلف      ) 1931 (- 10
  عبدالرمحن بن جبري بن نفري، عن أبيه، عن أيب ثعلبة،

  ).فكله ما مل يننت(يف الذي يدرك صيده بعد ثالث .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن معاوية بن صـاحل، عـن           . وحدثين حممد بن حامت   ) 1931 (- 11

مث قال ابن   . حديثه يف الصيد  . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     العالء، عن مكحول، عن أيب ثعلبة اخلشين،        
حدثنا ابن مهدي عن معاوية، عن عبدالرمحن بن جبري، وأيب الزاهرية عن جبري بن نفري، عـن أيب                  : حامت

كله بعـد ثـالث إال أن       . (وقال، يف الكلب  . غري أنه مل يذكر نتونته    . مبثل حديث العالء  . ثعلبة اخلشين 
  ).فدعه. يننت



  .حترمي أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري:  باب- 3
: قـال إسـحاق   (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر             ) 1932 (- 12
ـى  : قال. عن الزهري، عن أيب إدريس، عن أيب ثعلبة       ) حدثنا سفيان بن عيينة   : وقال اآلخران . أخربنا

قال : زاد إسحاق وابن أيب عمر يف حديثهما.  عن أكل كل ذي ناب من السبع النيب صلى اهللا عليه وسلم    
  .ومل نسمع ذا حىت قدمنا الشام: الزهري
أخربين يونس عن ابن شهاب، عن أيب       . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1932 (- 13

  :إدريس اخلوالين؛ أنه مسع أبا ثعلبة اخلشين يقول
  . عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ى رسول اهللا صلى اهللا

وكان من فقهـاء أهـل      . حىت حدثين أبو إدريس   . ومل أمسع ذلك من علمائنا باحلجاز     : قال ابن شهاب  
  .الشام
) يعين ابن احلارث(أخربنا عمرو . حدثنا ابن وهب. وحدثين هارون بن سعيد األيلي) 1932 (- 14

  ين، عن أيب ثعلبة اخلشين؛أن ابن شهاب حدثه عن أيب إدريس اخلوال
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن أكل كل ذي ناب من السباع

أخربين مالك بن أنس وابن أيب ذئب وعمرو بن         . أخربنا ابن وهب  .  وحدثنيه أبو الطاهر   -) 1932(
.  معمـر ح وحدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد عن عبدالرزاق، عن. احلارث ويونس بن يزيد وغريهم    

ح وحدثنا احللواين وعبد ابن محيد عن يعقوب بن . أخربنا يوسف بن املاجشون. ح وحدثنا حيىي بن حيىي
. مثل حديث يونس وعمـرو    . كلهم عن الزهري، ذا اإلسناد    . حدثنا أيب عن صاحل   . إبراهيم بن سعد  
  .ى عن كل ذي ناب من السبع: فإن حديثهما. إال صاحلا ويوسف. كلهم ذكر األكل

عن مالك عن إمساعيل ) يعين ابن مهدي (حدثنا عبدالرمحن   . وحدثين زهري بن حرب   ) 1933 (- 15
  بن أيب حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أيب هريرة،

  ).كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .بن أنس، ذا اإلسناد، مثلهأخربين مالك . أخربنا ابن وهب.  وحدثنيه أبو الطاهر-) 1933(

حدثنا شعبة عن احلكم، عن ميمـون       . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 1934 (- 16
  :قال. بن مهران، عن ابن عباس

  .وعن كل ذي خملب من الطري.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع
  .ذا اإسناد، مثله. حدثنا شعبة.  حدثنا سهل بن محاد. وحدثين حجاج بن الشاعر-) 1934(



حدثنا احلكـم   . حدثنا أبو عوانة  . حدثنا سليمان بن داود   . وحدثنا أمحد بن حنبل   ) 1934 (- م   2
  وأبو بشر عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس؛

  .الطريوعن كل ذي خملب من .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن كل ذي ناب من السباع
حدثنا . ح وحدثنا أمحد بن حنبل    . أخربنا هشيم عن أيب بشر    . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 1934 (- م   3

ح وحدثين أبـو كامـل      . ى: أخربنا عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال        : قال أبو بشر  . هشيم
ى رسـول اهللا    : قال. حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس            . اجلحدري

  .مبثل حديث شعبة عن احلكم. صلى اهللا عليه وسلم
  .إباحة ميتات البحر:  باب- 4
ح وحدثناه حيىي بن    . حدثنا أبو الزبري عن جابر    . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن يونس   ) 1935 (- 17
  :قال. أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر. حيىي

وزودنا جرابا من متـر مل  . نتلقى عريا لقريش. وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه      
منصها كمـا   : كيف كنتم تصنعون ا؟ قال    : قال فقلت . فكان أبو عبيدة يعطينا مترة مترة     . جيد مل غريه  
اء مث نبله بامل  . وكنا نضرب بعصينا اخلبط   . فتكفينا يومنا إىل الليل   . مث نشرب عليها من املاء    . ميص الصيب 
فأتيناه فإذا  . فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم       . قال وانطلقنا على ساحل البحر    . فنأكله

بل حنن رسل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          . ال: مث قال . ميتة: قال أبو عبيدة  : قال. هي دابة تدعى العنرب   
: قـال . ن ثالث مائة حىت مسنا    وحن. فأقمنا عليه شهرا  : قال. وقد اضطررمت فكلوا  . ويف سبيل اهللا  . وسلم

فلقـد  ) أو كقدر الثور  (ونقتطع منه الفدر كالثور     . ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه، بالقالل، الدهن       
مث رحل  . فأقامها. وأخذ ضلعا من أضالعه   . فأقعدهم يف وقب عينه   . أخذ منا أبو عبيدة ثالثة عشر رجال      

فلما قدمنا املدينة أتينا رسول اهللا صـلى اهللا         . ه وشائق وتزودنا من حلم  . فمر من حتتها  . أعظم بعري معنا  
) فهل معكم من حلمه شيء فتطعمونـا؟      . هو رزق أخرجه اهللا لكم    (فقال  . فذكرنا ذلك له  . عليه وسلم 

  .فأكله. فأرسلنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه: قال
ع عمرو بن جابر بـن عبـداهللا        مس: قال. حدثنا سفيان . حدثنا عبداجلبار بن العالء   ) 1935 (- 18
  :يقول

نرصد عـريا   . وأمرينا أبو عبيدة بن اجلراح    .  بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن ثالمثائة راكب         
. فسمى جـيش اخلـبط    . حىت أكلنا اخلبط  . فأصابنا جوع شديد  . فأقمنا بالساحل نصف شهر   . لقريش

. وادهنا من ودكها حىت ثابت أجـسامنا      . نها نصف شهر  فأكلنا م . فألقى لنا البحر دابة يقال هلا العنرب      



مث نظر إىل أطول رجل يف اجليش، وأطول مجل فحملـه           . فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضالعه فنصبه      : قال
. وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلـة ودك        : قال. وجلس يف حجاج عينه نفر    : قال. فمر حتته . عليه
. مث أعطانا مترة متـرة    . بو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة       فكان أ . وكان معنا جراب من متر    : قال

  .فلما فىن وجدنا فقده
مسع عمرو جابرا يقول، يف جيش      : قال. حدثنا سفيان . وحدثنا عبداجلبار بن العالء   ) 1935 (- 19
  :اخلبط

  .مث اه أبو عبيدة. مث ثالثا. مث ثالثا.  إن رجال حنر ثالث جزائر
عن هشام بن عـروة،     ) يعين ابن سليمان  (حدثنا عبدة   . مان بن أيب شيبة   وحدثنا عث ) 1935 (- 20

  :قال. عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبداهللا
  .حنمل أزواد على رقابنا.  بعثنا النيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن ثالمثائة

حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن مالك بن أنس، عـن أيب           . وحدثين حممد بن حامت   ) 1935 (- 21
  :عيم، وهب بن كيسان؛ أن جابر بن عبداهللا أخربه قالن

. ففىن زادهـم  . وأمر عليهم أبا عبيدة بن اجلراح     .  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية، ثالمثائة        
  .حىت كان يصيبنا، كل يوم، مترة. فكان يقوتنا. فجمع أبو عبيدة زادهم يف مزود

مسعت وهب  : قال). يعين ابن كثري  (حدثنا الوليد   . ةحدثنا أبو أسام  .  وحدثنا أبو كريب   -) 1935(
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية، أنا فـيهم،     : مسعت جابر بن عبداهللا يقول    : بن كيسان يقول  
غـري أن يف    . كنحو حديث عمرو بن دينار وأيب الـزبري       . وساقوا مجيعا بقية احلديث   . إىل سيف البحر  

  .جليش مثاين عشرة ليلةفأكل منها ا: حديث وهب بن كيسان
. ح وحدثين حممد بـن رافـع      . حدثنا عثمان بن عمر   . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 1935 (- م   2

: قـال . كالمها عن داود بن قيس، عن عبيداهللا بن مقسم، عن جابر بن عبداهللا            . حدثنا أبو املنذر القزاز   
وساق احلديث بنحو   . عليهم رجال واستعمل  . بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثا إىل أرض جهينة          

  .حديثهم
  .حترمي أكل حلم احلمر اإلنسية:  باب- 5
قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب، عن عبـداهللا           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1407 (- 22

  واحلسن، ابين حممد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أيب طالب؛
  .وعن حلوم احلمر اإلنسية. عة النساء يوم خيرب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن مت



ح وحـدثنا  . حدثنا سفيان: قالوا.  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري وزهري بن حرب      -) 1407(
أخـربين  . أخربنا ابن وهـب   : قاال. ح وحدثين أبو الطاهر وحرملة    . حدثنا عبيداهللا . حدثنا أيب . ابن منري 
كلهم عن الزهـري،    . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق : قاال. يدح وحدثنا إسحاق وعبد بن مح     . يونس

  .وعن أكل حلوم احلمر اإلنسية: ويف حديث يونس. ذا اإلسناد
كالمها عن يعقوب بن إبراهيم ابن      . وحدثنا احلسن بن علي احللواين وعبد بن محيد       ) 1936 (- 23
  :؛ أن أبا ثعلبة قالحدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب؛ أن أبا إدريس أخربه. سعد

  . حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلوم احلمر األهلية
حدثين نافع وسامل عـن     . حدثنا عبيداهللا . حدثنا أيب . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 561 (- 24

  ابن عمر؛
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن أكل حلوم احلمر األهلية

: أخربين نافع قال  . أخربنا ابن جريج  . حدثنا حممد بن بكر   . ارون بن عبداهللا  وحدثين ه ) 561 (- 25
حدثنا أيب ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن             . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . قال ابن عمر  

  :قال. عمر
  .يهاوكان الناس احتاجوا إل.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكل احلمار األهلي يوم خيرب

سـألت  : قـال . حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1937 (- 26
  :عبداهللا بن أيب أوىف عن حلوم احلمر األهلية؟ فقال

وقد أصبنا للقوم محرا خارجة مـن       . وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .  أصابتنا جماعة يوم خيرب   
إذ نادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أن اكفؤا القدور            . ا لتغلى فإن قدورن . فنحرناها. املدينة

وحرمها .  حرمها البتة: حتدثنا بيننا فقلنا: حرمها حترمي ماذا؟ قال: وال  تطعموا من حلوم احلمر شيئا فقلت
  .من أجل أا مل ختمس

حـدثنا  ).  ابن زيـاد يعين(حدثنا عبدالواحد . وحدثنا أبو كامل، فضيل بن حسني     ) 1937 (- 27
  :مسعت عبداهللا بن أيب أوىف يقول: قال. سليمان الشيباين

فلما غلت ا القـدور    . فلما كان يوم خيرب وقعنا يف احلمر األهلية فانتحرناها        .  أصابتنا جماعة ليايل خيرب   
قـال  . شيئاوال  تأكلوا من حلوم احلمر    . نادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أن اكفؤا القدور          

  .ى عنها البتة: وقال آخرون. إمنا ى عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألا مل ختمس: فقال ناس
: قـال ). وهو ابن ثابت  (حدثنا شعبة بن عدي     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1938 (- 28

  :مسعت الرباء وعبداهللا بن أيب أوىف يقوالن



  .اكفؤا القدور. فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.  أصبنا محرا، فطبخناها
حدثنا شـعبة عـن أيب      . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا ابن املثىن وابن بشار    ) 1938 (- 29

  :قال الرباء: قال. إسحاق
  .فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أن اكفؤا القدور.  أصبنا يوم خيرب محرا

حدثنا ابن بـشر عـن      : قال أبو كريب  . وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم     ) 1938 (- 30
  :مسعت الرباء يقول: قال. مسعر، عن ثابت بن عبيد
  . ينا عن حلوم احلمر األهلية

. حدثنا جرير عن عاصم، عن الشعيب، عن الرباء بن عازب         . وحدثنا زهري بن حرب   ) 1938 (- 31
  :قال

  .مث مل يأمرنا بأكله.  عليه وسلم أن نلقى حلوم احلمر األهلية، نيئة ونضيجة أمرنا رسول اهللا صلى اهللا
عن عاصم، ـذا اإلسـناد،      ) يعين ابن غياث  (حدثنا حفص   .  وحدثنيه أبو سعيد األشج    -) 1938(

  .حنوه
حدثنا أيب عن   . حدثنا عمر بن حفص ابن غياث     . وحدثين أمحد بن يوسف األزدي    ) 1939 (- 32

  :ن ابن عباس، قالعاصم، عن عامر، ع
إمنا ى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أجل أنه كان محولة الناس، فكره أن تذهب                  .  ال أدري 
  .حلوم احلمر األهلية. أو حرمه يف يوم خيرب. محولتهم
عـن  ) وهو ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   : قاال. وحدثنا حممد بن عباد وقتيبة بن سعيد      ) 1802 (- 33

  :قال.  عبيد، عن سلمة بن األكوعيزيد بن أيب
مث أن اهللا فتحها عليهم فلما أمسى الناس، اليـوم          .  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب         

ما هذه النريان؟ علـى     . (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . الذي فتحت عليهم، أوقدوا نريانا كثرية     
فقال رسول اهللا   . على حلم محر إنسية   : قالوا) على أي حلم؟  : (قال. على حلم : قالوا) أي شيء توقدون؟  
أو : (قـال . أوريقها ونغسلها ! يا رسول اهللا  : فقال رجل ) أهريقوها واكسروها . (صلى اهللا عليه وسلم   

  ).ذاك
ح وحدثنا أبو   . أخربنا محاد بن مسعدة وصفوان ابن عيسى      .  وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    -) 1802(

  .كلهم عن يزيد بن أيب عبيد، ذا اإلسناد. دثنا أبو عاصم، النبيلح. بكر ابن النضر
  :قال. حدثنا سفيان عن أيوب، عن حممد، عن أنس. وحدثنا ابن أيب عمر) 1940 (- 34



فنادى منادي  . فطبخنا منها .  ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب، أصبنا محرا خارجا من القرية             
. فإا رجس من عمـل الـشيطان      . أال أن اهللا ورسوله ينهيانكم عنها     : يه وسلم رسول اهللا صلى اهللا عل    
  .وإا لتفور مبا فيها. فأكفئت القدور مبا فيها

حدثنا هشام بن حسان عن     . حدثنا يزيد بن زريع   . حدثنا حممد بن منهال، الضرير    ) 1940 (- 35
  :قال. حممد بن سريين، عن أنس بن مالك

أفنيت ! يا رسول اهللا  : مث جاء آخر فقال   . أكلت احلمر ! يا رسول اهللا  : فقال. جاء ملا كان يوم خيرب جاء      
. إن اهللا ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر      : فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا طلحة فنادى         . احلمر

  .فإا رجس أو جنس
  .فأكفئت القدور مبا فيها: قال
  .يف أكل حلوم اخليل:  باب- 6
: قال حيىي ) (واللفظ ليحىي ( حدثنا حيىي بن حيىي وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد            )1941 (- 36
عن عمرو بن دينار، عن حممد بن علي، عـن جـابر بـن    ) حدثنا محاد بن زيد: وقال اآلخران . أخربنا
  عبداهللا؛

  .وم اخليلوأذن يف حل.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى، يوم خيرب، عن حلوم احلمر األهلية
أخربين أبو الزبري؛   . أخربنا ابن جريج  . حدثنا حممد بن بكر   . وحدثين حممد بن حامت   ) 1941 (- 37

  :أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول
  .وانا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن احلمار األهلي.  أكلنا، زمن خيرب، اخليل ومحر الوحش

ح وحدثين يعقوب الدورقي وأمحد بن عثمـان        . بأخربنا ابن وه  .  وحدثنيه أبو الطاهر   -) 1941(
  .كالمها عن ابن جريج، ذا اإلسناد. حدثنا أبو عاصم: قاال. النوفلي
حدثنا أيب وحفص بن غياث ووكيع عن هـشام،         . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1942 (- 38

  :عن فاطمة، عن أمساء، قالت
  .ه وسلم، فأكلناه حنرنا فرسا على عهد رسول اهللا صلى اهللا علي

. حدثنا أبـو أسـامة    . ح وحدثنا أبو كريب   . أخربنا أبو معاوية  .  وحدثناه حيىي بن حيىي    -) 1942(
  .كالمها عن هشام، ذا اإلسناد



  .إباحة الضب:  باب- 7
قال حيىي بـن    . حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إمساعيل           ) 1943 (- 39
  :عيل بن جعفر عن عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع ابن عمر يقولأخربنا إمسا: حيىي

  ).لست بآكله وال  حمرمه: ( سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الضب؟ فقال
أخربنا الليث عـن    . ح وحدثين حممد بن رمح    . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1943 (- 40

  :قال. نافع، عن ابن عمر
  ).ال آكله وال  أحرمه: ( عليه وسلم عن أكل الضب؟ فقال سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا

. عن ابن عمر  . حدثنا عبيداهللا عن نافع   . حدثنا أيب . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1943 (- 41
  :قال

ال أكلـه وال     : ( سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو على املنرب، عن أكل الضب؟ فقـال               
  ).أحرمه
  .مبثله، يف هذا اإلسناد. حدثنا حيىي عن عبيداهللا. دثنا عبيداهللا بن سعيد وح-) 1943(
حـدثنا  . ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا محاد : قاال. وحدثناه أبو الربيع وقتيبة   ) 1943 (- م   2

ح وحدثين هارون   . حدثنا مالك بن مغول   . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . كالمها عن أيوب  . إمساعيل
حدثنا شجاع بـن    . ح وحدثنا هارون بن عبداهللا    . أخربنا ابن جريج  . أخربنا حممد بن بكر   . بن عبداهللا 
أخـربين  . حدثنا ابن وهـب   . ح وحدثنا هارون بن سعيد األيلي     . مسعت موسى بن عقبة   : قال. الوليد
مبعىن حديث الليث عن    . كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف الضب             . أسامة
  :غري أن حديث أيوب. نافع

قام رجـل يف    : ويف حديث أسامة قال   .  أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بضب فلم يأكله ومل حيرمه           
  .املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب

. مسع الـشعيب  . حدثنا شعبة عن توبة العنربي    . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1944 (- 42
. وأتوا بلحم ضـب   . بن عمر؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد              مسع ا 

  .إنه حلم ضب: فنادت امرأة من نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).ولكنه ليس من طعامي. كلوا، فإنه حالل: ( فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. حدثنا شعبة عن توبة العنـربي     . نا حممد بن جعفر   حدث. وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1944 (- م   42
وقاعدت ابن عمر قريبا مـن      : أرأيت حديث احلسن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        : قال يل الشعيب  : قال



كان نـاس مـن     : قال. سنتني أو سنة ونصف، فلم أمسعه روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم غري هذا              
  .مبثل حديث معاذ.  سعدأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فيهم

قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أيب أمامة بن سهل           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1945 (- 43
  :بن حنيف، عن عبداهللا بن عباس قال

فأهوى . فأيت بضب حمنوذ  .  دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيت ميمونة             
أخربوا رسـول اهللا    : فقال بعض النسوة الاليت يف بيت ميمونة      . ليه وسلم بيده  إليه رسول اهللا صلى اهللا ع     

أهو حرام؟ يا   : فقلت. فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده       . صلى اهللا عليه وسلم مبا يريد أن يأكل       
  ).فأجدين أعافه. ولكنه مل يكن بأرض قومي. ال(قال ! رسول اهللا
  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظرورسول. فاجتررته فأكلته: قال خالد
. أخربنا ابن وهب  : قال حرملة . مجيعا عن ابن وهب   . وحدثين أبو الطاهر وحرملة   ) 1946 (- 44

أخربين يونس عن ابن شهاب، عن أيب أمامة ابن سهل بن حنيف األنصاري؛ أن عبداهللا بن عباس أخربه؛                  
  أن خالد بن الوليد، الذي يقال له سيف اهللا أخربه؛

 دخل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ميمونة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهي خالته                    أنه
فقـدمت  . قدمت به أختها حفيدة بنت احلارث من جنـد        . فوجد عندها ضبا حمنوذا   . وخالة ابن عباس  

فـأهوى  . وكان قلما يقدم إليه طعام حىت حيدث به ويسمى له         . الضب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
أخربن رسول اهللا صلى : فقالت امرأة من النسوة احلضور. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده إىل الضب    

. فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده       ! يا رسول اهللا  . هو الضب : قلن. اهللا عليه وسلم مبا قدمنت له     
فأجـدين  .  مل يكن بأرض قـومي     ولكنه. ال(قال  ! أحرام الضب؟ يا رسول اهللا    : فقال خالد بن الوليد   

  ).أعافه
  .فلم ينهين. ورسول اهللا ينظر. فاجتررته فأكلته: قال خالد
حدثنا : وقال أبو بكر  . أخربين: قال عبد (وحدثين أبو بكر بن النضر وعبد بن محيد         ) 1946 (- 45

ابن سهل،  حدثنا أيب عن صاحل بن كيسان، عن ابن شهاب، عن أيب أمامة             ). يعقوب بن إبراهيم بن سعد    
  عن ابن عباس؛ أنه أخربه؛ أن خالد بن الوليد أخربه؛

فقدم إىل رسـول    . وهي خالته .  أنه دخل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ميمونة بنت احلارث            
اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلم ضب، جاءت به أم حفيد بنت احلارث من جند، وكانت حتت رجل من بين 

مث ذكر مبثـل حـديث      . صلى اهللا عليه وسلم ال يأكل شيئا حىت يعلم ما هو          وكان رسول اهللا    . جعفر
  .وكان يف حجرها. وحدثه ابن األصم عن ميمونة: وزاد يف آخر احلديث. يونس



أخربنا معمر عن الزهري، عن أيب أمامة ابن سهل         . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   ) 1945(
مبثل . يب صلى اهللا عليه وسلم وحنن يف بيت ميمونة بضبني مشوينيأيت الن: قال. بن حنيف، عن ابن عباس

  .عن ميمونة: يزيد بن األصم: ومل يذكر. حديثهم
حدثين . حدثين خالد بن يزيد   . حدثنا أيب عن جدي   . وحدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 1945(

أيت رسـول اهللا   : قـال . باسسعيد بن أيب هالل عن ابن املنكدر؛ أن أبا أمامة بن سهل أخربه عن ابن ع               
فذكر مبعىن حـديث    . وعنده خالد بن الوليد، بلحم ضب     . صلى اهللا عليه وسلم، وهو يف بيت ميمونة       

  .الزهري
حدثنا شعبة  . أخربنا غندر : قال ابن نافع  . وحدثنا حممد بن بشار وأبو بكر بن نافع       ) 1947 (- 46

  :ولمسعت ابن عباس يق: قال. عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري
فأكل من السمن واألقط،    .  أهدت خاليت أم حفيد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسنا وأقطا وأضبا             

ولو كان حراما ما أكل علـى       . وأكل على مائدة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وترك الضب تقذرا  
  .مائدة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين، عـن يزيـد بـن     . ةحدثنا أبو بكر بن أيب شيب     ) 1948 (- 47
  :قال. األصم

. فأخربتـه . فلقيت ابن عباس من الغد    . فآكل وتارك . فقرب إلينا ثالثة عشر ضبا    .  دعانا عروس باملدينة  
  :حىت قال بعضهم. فأكثر القوم حوله

بئس ما  : فقال ابن عباس  ). ال آكله، وال  أى عنه، وال  أحرمه        : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بينما هو         . ما بعث نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال حمال وحمرما          . قلتم

. إذ قرب إليهم خوان عليه حلـم      . عند ميمونة، وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى          
  .فكف يده. إنه حلم ضب: لت له ميمونةفلما أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يأكل قا

  .فأكل منه الفضل وخالد ابن الوليد واملرأة) كلوا: (وقال هلم). هذا حلم مل آكله قط: ( وقال
  .ال آكل من شيء إال شيء يأكل منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقالت ميمونة

. نا عبدالرزاق عن ابن جـريج     أخرب: قاال. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد      ) 1949 (- 48
  :أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول
لعله من القرون الـيت     . ال أدري : (وقال. فأىب أن يأكل منه   .  أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بضب       

  ).مسخت



: الق. حدثنا معقل عن أيب الزبري    . حدثنا احلسن بن أعني   . وحدثين سلمة بن شبيب   ) 1950 (- 49
  :قال عمر بن اخلطاب: وقال. وقذره. ال تطعموه: سألت جابرا عن الضب؟ فقال

. فإمنا طعام عامة الرعاء منه    . إن اهللا عز وجل ينفع فيه غري واحد       .  إن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل حيرمه       
  .ولو كان عندي طعمته

عن أيب نـضرة، عـن أيب       حدثنا ابن أيب عدي عن داود،       . وحدثين حممد بن املثىن   ) 1951 (- 50
  :قال رجل: قال. سعيد

ذكر يل أن أمة مـن بـين إسـرائيل          : (فما تأمرنا؟ أو فما تفتينا؟ قال     . إنا بأرض مضبة  !  يا رسول اهللا  
  .فلم يأمر ومل ينه) مسخت

وإنه لطعام عامـة    . إن اهللا عز وجل لينفع فيه غري واحد       : فلما كان بعد ذلك، قال عمر     : قال أبو سعيد  
  .إمنا عافه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ولو كان عندي لطعمته. اءهذه الرع
حدثنا أبو نضرة عـن     . حدثنا أبو عقيل الدورقي   . حدثنا ز . حدثين حممد بن حامت   ) 1951 (- 51

  أيب سعيد؛
م قال فل. وإنه عامة طعام أهلي. إين يف غائط مضبة:  أن أعرابيا أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

يـا  : (مث ناداه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الثالثة فقال          . ثالثا. فعاوده فلم جيبه  . عاوده: فقلنا. جيبه
فال أدري  . فمسخهم دواب يدبون يف األرض    . إن اهللا لعن أو غضب على سبط من بين إسرائيل         ! أعرايب

  ).فلست آكلها وال  أى عنها. لعل هذا منها
  .إباحة اجلراد:  باب- 8
عن عبـداهللا بـن أيب      . حدثنا أبو عوانة عن أيب يعفور     . حدثنا أبو كامل اجلحدري   ) 1952 (- 52
  :قال. أوىف

  .نأكل اجلراد.  غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبع غزوات
مجيعا عن ابن عيينـة،     .  وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر            -) 1952(

  .يعفور، ذا اإلسنادعن أيب 
  .ست أو سبع: وقال ابن أيب عمر. ست: وقال إسحاق. سبع غزوات: قال أبو بكر يف روايته

ح وحدثنا ابن بشار عن حممد بـن        . حدثنا ابن أيب عدي   . وحدثناه حممد بن املثىن   ) 1952 (- م   2
  .وقال سبع غزوات. كالمها عن شعبة، عن أيب يعفور، ذا اإلسناد. جعفر



  .إباحة األرنب: اب ب- 9
حدثنا شعبة عن هشام بن زيد، عـن        . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1953 (- 53

  :قال. أنس بن مالك
. فأتيت ا أبا طلحة. فسعيت حىت أدركتها: قال. فسعوا عليه فلغبوا.  مررنا فاستنفجنا أرنبا مبر الظهران  

فأتيت ا رسول اهللا صلى اهللا عليه       . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    فبعث بوركها وفخذيها إىل رسول      . فذحبها
  .وسلم، فقبله

حدثنا خالد  . ح وحدثين حيىي بن حبيب    . حدثنا حيىي بن سعيد   .  وحدثنيه زهري بن حرب    -) 1953(
  .بوركها أو فخذيها: ويف حديث حيىي. كالمها عن شعبة، ذا اإلسناد). يعين ابن احلارث(

  . يستعان به على االصطياد والعدو، وكراهة اخلذفإباحة ما:  باب- 10
  :قال. حدثنا كهمس عن ابن بريدة. حدثنا أيب. حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي) 1954 (- 54

فإن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        . ال ختذف : فقال له .  رأى عبداهللا بن املغفل رجال من أصحابه خيذف       
ولكنـه  . ذف، فإنه ال يصطاد به الصيد، وال  ينكأ به العدو           ينهى عن اخل   - أو قال    -وسلم كان يكره    

أخربك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : فقال له . مث رآه بعد ذلك اخلذف    . يكسر السن ويفقأ العني   
  .كذا وكذا. ال أكلمك كلمة! كان يكره، أو ينهى عن اخلذف، مث أراك ختذف

أخربنا كهمس، ذا اإلسناد،    . دثنا عثمان بن عمر   ح.  حدثين أبو داود، سليمان بن معبد      -) 1954(
  .حنوه
حدثنا : قاال. حدثنا حممد بن جعفر وعبدالرمحن بن مهدي      . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 1954 (- 55

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        : قال. شعبة عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبداهللا بن مغفل          
ولكنه يكسر الـسن    . إنه ال ينكأ العدو وال  يقتل الصيد       : وقال: ديثهقال ابن جعفر يف ح    . عن اخلذف 
  .تفقأ العني: ومل يذكر. إا ال تنكأ العدو: وقال ابن مهدي. ويفقأ العني

حدثنا إمساعيل بن علية عن أيوب، عن سـعيد ابـن   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1954 (- 56
  : فنهاه وقالقال. جبري؛ أن قريبا لعبداهللا بن مغفل خذف

ولكنها . إا ال تصيد صيدا وال  تنكأ عدوا       : ( إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن اخلذف وقال          
! أحدثك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عنه مث ختذف           : قال فعاد فقال  ) تكسر السن وتفقأ العني   

  .ال أكلمك أبدا
  .ي عن أيوب، ذا اإلسناد، حنوهحدثنا الثقف.  وحدثناه ابن أيب عمر-) 1954(



  .األمر بإحسان الذبح والقتل، وحتديد الشفرة:  باب- 11
حدثنا إمساعيل بن علية عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 1955 (- 57

  :قال. عن أيب األشعث، عن شداد بن أوس
فـإذا  . إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء(قال .  ثنتان حفظتهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ).فلريح ذبيحته. وليحد أحدكم شفرته. وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح. قتلتم فأحسنوا القتلة
أخربنا عبدالوهاب  . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا هشيم .  وحدثناه حيىي بن حيىي    -) 1955(

ح وحدثنا عبـداهللا بـن عبـدالرمحن        . حدثنا شعبة . رحدثنا غند . ح وحدثنا أبو بكر بن نافع     . الثقفي
. أخربنا جرير عن منصور   . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان     . الدارمي

  .بإسناد حديث ابن علية ومعىن حديثه. كل هؤالء عن خالد احلذاء
  .النهي عن صرب البهائم:  باب- 12
مسعت هشام ابـن  : قال. حدثنا شعبة. حدثنا حممد بن جعفر . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1956 (- 58

فإذا قوم قد نصبوا    . دخلت مع جدي، أنس بن مالك، دار احلكم بن أيوب         : زيد بن أنس بن مالك قال     
  :قال فقال أنس. دجاجة يرموا

  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تصرب البهائم
ح وحدثين حيىي   . حيىي بن سعيد وعبدالرمحن بن مهدي     حدثنا  .  وحدثنيه زهري بن حرب    -) 1956(

حدثنا أبو أسامة كلهم عن شـعبة، ـذا         . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا خالد بن احلارث   . بن حبيب 
  .اإلسناد
حدثنا شعبة عن عدي، عن سعيد بن جبري،        . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1957 (- م   58

  عن ابن عباس؛
  ).ال تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا: ( عليه وسلم قال أن النيب صلى اهللا

حدثنا حممد بن جعفر وعبدالرمحن ابن مهدي عن شعبة، ـذا           .  وحدثناه حممد بن بشار    -) 1957(
  .اإلسناد، مثله

. حدثنا أبو عوانـة   : قاال). واللفظ أليب كامل  (وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل       ) 1958 (- 59
  :قال. بن جبريعن أيب بشر، عن سعيد 

من فعـل   : فقال ابن عمر  . فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها     .  مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يتراموا       
  .هذا؟ إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن من فعل هذا



  :قال. أخربنا أبو بشر عن سعيد بن جبري. حدثنا هشيم.  وحدثين زهري بن حرب-) 1958(
وقد جعلوا لصاحب الطري كل خاطئة مـن        . ان من قريش قد نصبوا طريا وهم يرمونه        مر ابن عمر بفتي   

إن رسـول اهللا  . من فعل هذا؟ لعن اهللا من فعل هـذا        : فقال ابن عمر  . فلما رأوا ابن عمر تفرقوا    . نبلهم
  .صلى اهللا عليه وسلم لعن من اختذ، شيئا فيه الروح غرضا

ح وحدثنا عبد ابـن     . ىي بن سعيد عن ابن جريج     حدثنا حي . حدثين حممد بن حامت   ) 1959 (- 60
. حدثنا حجاج بن حممد   . ح وحدثين هارون بن عبداهللا    . أخربنا ابن جريج  . أخربنا حممد بن بكر   . محيد
  :أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول: قال ابن جريج: قال

  .صربا ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب 



  

  . كتاب األضاحي- 35

  .وقتها:  باب- 1
ح وحدثناه حيـىي ابـن   . حدثنا األسود بن قيس. حدثنا زهري. حدثنا أمحد بن يونس   ) 1960 (- 1
  :قال. حدثين جندب بن سفيان. أخربنا أبو خيثمة عن األسود بن قيس. حيىي

فـإذا  . رغ من صالته، سلم   فلم يعد أن صلى وف    .  شهدت األضحى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
 -من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي        (فقال  . هو يرى حلم أضاحي قد ذحبت، قبل أن يفرغ من صالته          

  ).ومن كان مل يذبح، فليذبح باسم اهللا.  فليذبح مكاا أخرى-أو نصلي 
ـ          . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1960 (- 2 ن حدثنا أبو األحوص سالم بن سليم عن األسـود اب

  :قال. قيس، عن جندب بن سفيان
فلما قضى صالته بالناس، نظـر إىل غـنم قـد    .  شهدت األضحى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

  ).ومن مل يكن ذبح، فليذبح على اسم اهللا. من ذبح قبل الصالة، فليذبح شاة مكاا(فقال . ذحبت
ثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمـر     ح وحد . حدثنا أبو عوانة  .  وحدثناه قتيبة بن سعيد    -) 1960(

  .كحديث أيب األحوص. على اسم اهللا: وقاال. كالمها عن األسود بن قيس، ذا اإلسناد. عن ابن عيينة
  :حدثنا شعبة عن األسود، مسع جندبا البجلي قال. حدثنا أيب. حدثنا عبيداهللا بن معاذ) 1960 (- 3

من كان ذبـح قبـل أن       (مث خطب، فقال    . وم أضحى  شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى ي        
  ).ومن مل يكن ذبح، فليذبح باسم اهللا. يصلي، فليعد مكاا

حدثنا شعبة، ذا اإلسناد،    . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال.  حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار      -) 1960(
  .مثله
  :قال. ف، عن عامر، عن الرباءأخربنا خالد بن عبداهللا عن مطر. وحدثنا حيىي بن حيىي) 1961 (- 4

يـا  : فقـال ) تلك شاة حلم  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        .  ضحى خايل، أبو بردة قبل الصالة     
من ضـحى قبـل     (مث قال   ). وال  تصلح لغريك   . ضح ا (فقال  . إن عندي جذعة من املعز    ! رسول اهللا 

  ).كه وأصاب سنة املسلمنيومن ذبح بعد الصالة، فقد مت نس. الصالة، فإمنا ذبح لنفسه
  أخربنا هشيم عن داود، عن الشعيب، عن الرباء بن عازب؛. حدثنا حيىي بن حيىي) 1961 (- 5

إن هـذا   ! يا رسول اهللا  : فقال.  أن خاله، أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النيب صلى اهللا عليه وسلم              
فقال رسول اهللا صـلى  . اين وأهل داريوإين عجلت نسيكيت ألطعم أهلي وجري . يوم، اللحم فيه مكروه   



هي (فقال . هي خري من شايت حلم. إن عندي عناق لنب! يا رسول اهللا: فقال) أعد نسكا(اهللا عليه وسلم   
  ).وال  جتزى جذعة عن أحد بعدك. خري نسيكتيك

 .حدثنا ابن أيب عدي عن داود، عن الشعيب، عن الرباء بن عـازب         .  حدثنا حممد بن املثىن    -) 1961(
  :قال

يا : (قال فقال خايل) ال يذحبن أحد حىت يصلي: ( خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر فقال 
  .مث ذكر مبعىن حديث هشيم. إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه! رسول اهللا

 .حـدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري. حدثنا عبداهللا بن منري  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1961 (- 6
  :قال. حدثنا زكرياء عن فراس، عن عامر، عن الرباء

من صلى صالتنا، ووجه قبلتنا، ونسك نسكنا، فال يذبح حـىت           ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
إن : فقـال ) ذاك شيء عجلته ألهلك   (فقال  . قد نسكت عن ابن يل    ! يا رسول اهللا  : فقال خايل ) يصلي

  ).، فإا خري نسيكةضح ا(قال . عندي شاة خري من شاتني
. حدثنا حممد بن جعفـر : قاال). واللفظ البن املثىن (وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 1961 (- 7

  :قال. حدثنا شعبة عن زبيد اإليامي، عن الشعيب، عن الرباء بن عازب
فمن فعل  . نحرإن أول ما نبدأ به يف يومنا هذا، نصلي مث نرجع فن           ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

وكان أبو بردة   ) ليس من النسك يف شيء    . ومن ذبح، فإمنا هو حلم قدمه ألهله      . ذلك، فقد أصاب سنتنا   
  .عندي جذعة خري من مسنة: فقال. بن نيار قد ذبح

  ).اذحبها ولن جتزى عن أحد بعدك: ( فقال
شعيب عن الـرباء بـن      مسع ال . حدثنا شعبة عن زبيد   . حدثنا أيب .  حدثنا عبيداهللا بن معاذ    -) 1961(

  .عازب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مثله
ح وحـدثنا   . حدثنا أبو األحـوص   : قاال. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السرى      ) 1961 (- م   2

كالمها عن منصور، عن الشعيب، عن الرباء بن . مجيعا عن جرير. عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم 
  .مث ذكر حنو حديثهم.  اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر بعد الصالةخطبنا رسول: قال. عازب
. حدثنا أبو النعمان، عارم بـن الفـضل       . وحدثين أمحد بن سعيد بن صخر الدارمي      ) 1961 (- 8

  :حدثين الرباء بن عازب قال. حدثنا عاصم األحول عن الشعيب). يعين ابن زياد(حدثنا عبدالواحد 
: قـال رجـل   ) ال يضحني أحد حىت يصلي    (فقال  . اهللا عليه وسلم يف يوم حنر      خطبنا رسول اهللا صلى     

  ).وال  جتزى جذعة عن أحد بعدك. فضح ا(قال . عندي عناق لنب وهي خري من شايت حلم



حدثنا شعبة عن سلمة، عن أيب      ). يعين ابن جعفر  (حدثنا حممد   . حدثنا حممد بن بشار   ) 1961 (- 9
  :الق. جحيفة، عن الرباء بن عازب
ليس عندي إال   ! يا رسول اهللا  : فقال) أبدهلا(فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       .  ذبح أبو بردة قبل الصالة    

اجعلـها  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . وهي خري من مسنة   ) وأظنه قال : قال شعبة (جذعة  
  ).ولن جتزى عن أحد بعدك. مكاا
أخربنا أبـو   . ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم    . ب بن جرير  حدثين وه .  وحدثناه ابن املثىن   -) 1961(

  .هي خري من مسنة: ومل يذكر الشك يف قوله. حدثنا شعبة ذا اإلسناد. عامر العقدي
واللفظ (مجيعا عن ابن علية     . وحدثين حيىي بن أيوب وعمرو الناقد وزهري بن حرب        ) 1962 (- 10
  :قال. ، عن حممد، عن أنسحدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب: قال) لعمرو

يا : فقام رجل فقال  ) من كان ذبح قبل الصالة، فليعد     ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يوم النحر          
كأن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم         . وذكر هنة من جريانه   . هذا يوم يشتهى فيه اللحم    ! رسول اهللا 
ال أدري  : فقـال . ذحبها؟ قال فرخص لـه    أفأ. وعندي جذعة هي أحب إيل من شايت حلم       : قال. صدقه

فقـام  . وانكفأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل كبشني فذحبهما: أبلغت رخصته من سواه أم ال؟ قال    
  .أو قال فتجزعوها. فتوزعوها. الناس إىل غنيمة

حدثنا أيوب وهشام عن حممد،     . حدثنا محاد بن زيد   . حدثنا حممد بن عبيد الغربي    ) 1962 (- 11
   أنس بن مالك؛عن

فأمر من كان ذبح قبل الصالة أن يعيد ذحبا مث ذكر           .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى مث خطب         
  .مبثل حديث ابن علية

حدثنا أيوب عـن    ). يعين ابن وردان  (حدثنا حامت   . وحدثين زياد بن حيىي احلساين    ) 1962 (- 12
  :قال. حممد بن سريين، عن أنس بن مالك

من : (قال. فنهاهم أن يذحبوا  . قال فوجد ريح حلم   . ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أضحى        خطبنا رسو 
  .مث ذكر مبثل حديثهما) كان ضحى، فليعد

  .سن األضحية:  باب- 2
  :قال. حدثنا أبو الزبري عن جابر. حدثنا زهري. حدثنا أمحد بن يونس) 1963 (- 13

إال أن يعسر عليكم، فتـذحبوا جذعـة مـن    . وا إال مسنةال تذحب( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  ).الضأن



أخربين أبو الزبري؛   . أخربنا ابن جريج  . حدثنا حممد بن بكر   . وحدثين حممد بن حامت   ) 1964 (- 14
  :أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول

النيب صـلى اهللا    وظنوا أن   . فتقدم رجال فنحروا  .  صلى بنا النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر باملدينة         
وال  ينحـروا    . فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم من كان حنر قبله، أن يعيد بنحر آخر             . عليه وسلم قد حنر   

  .حىت ينحر النيب صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا الليث عـن    . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1965 (- 15

  ري، عن عقبة بن عامر؛يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخل
فـذكره  . فبقي عتـود  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا            

  ).ضح به أنت: (فقال. لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .على صحابته: قال قتيبة
، عن حيىي   حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي      . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1965 (- 16

  :قال. بن أيب كثري، عن بعجة اجلهين، عن عقبة بن عامر اجلهين
إنه أصابين  ! يا رسول اهللا  : فقلت.  قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينا ضحايا، فأصابين بين جذع           

  ).ضح به: (فقال. بىن جذع
أخربنا معاويـة   ). نيعين ابن حسا  (حدثنا حيىي   .  وحدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي     -) 1965(
  أخربين بعجة بن عبداهللا؛ أن عقبة بن عامر اجلهين أخربه؛. حدثين حيىي بن أيب كثري). وهو ابن سالم(

  .مبثل معناه.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قسم ضحايا بني أصحابه
  .استحباب الضحية، وذحبها مباشرة بال توكيل، والتسمية والتكبري:  باب- 3
  :حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن أنس، قال. حدثنا قتيبة بن سعيد) 1966 (- 17

ووضع رجله على   . ذحبهما بيده ومسى وكرب   .  ضحى النيب صلى اهللا عليه وسلم بكبشني أملحني أقرنني        
  .صفاحهما

  :قال. أخربنا وكيع عن شعبة، عن قتادة، عن أنس. حدثنا حيىي بن حيىي) 1966 (- 18
ورأيته واضعا . ورأيته يذحبهما بيده: قال.  اهللا عليه وسلم بكبشني أملحني أقرنني ضحى رسول اهللا صلى
  .ومسى وكرب: قال. قدمه على صفاحهما

. أخربين قتـادة  . حدثنا شعبة ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   .  وحدثنا حيىي بن حبيب    -) 1966(
  .همبثل. ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت أنسا يقول: قال



  .نعم: آنت مسعته من أنس؟ قال: قال قلت
حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد، عن قتادة، عن أنـس، عـن           . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1966 (- م   2

  ).باسم اهللا، واهللا أكرب(ويقول : غري أنه قال. مبثله. النيب صلى اهللا عليه وسلم
أخربين أبـو   : قال حيوة : قال. حدثنا عبداهللا بن وهب   . حدثنا هارون بن معروف   ) 1967 (- 19

  صخر عن يزيد بن قسيط، عن عروة بن الزبري، عن عائشة؛
.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بكبش أقرن، يطأ يف سواد، ويربك يف سواد، وينظر يف سـواد                   

لكبش مث أخذها، وأخذ ا   . ففعلت) اشحذيها حبجر : (مث قال ). هلمي املدية ! يا عائشة (فقال هلا   . فأيت به 
  .مث ضحى به) ومن أمة حممد. تقبل من حممد وآل حممد! اللهم. باسم اهللا(مث قال . مث ذحبه. فأضجعه

  .جواز الذبح بكل ما أر الدم، إال السن والظفر وسائر العظام:  باب- 4
حدثين أيب عن عباية    . حدثنا حيىي بن سعيد عن سفيان     . حدثنا حممد بن املثىن العرتي    ) 1968 (- 20
  :قلت. رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديجبن 

ما أر  . أعجل أو أرىن  (قال صلى اهللا عليه وسلم      . وليست معنا مدى  . إنا القو العدو غدا   !  يا رسول اهللا  
) وأما الظفر فمدى احلبشة   . أما السن فعظم  . وسأحدثك. ليس السن والظفر  . الدم، وذكر اسم اهللا فكل    

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       . فرماه رجل بسهم فحبسه   . فند منها بعري  . وأصبنا ب إبل وغنم   : قال
  ).فإذا غلبكم منها شيء، فاصنعوا به هكذا. أوابد كأوابد الوحش. إن هلذه اإلبل(وسلم 
حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن       . أخربنا وكيع . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1968 (- 21

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه       : قال.  رافع بن خديج، عن رافع بن خديج       أبيه، عن عباية بن رفاعة بن     
مث . فأمر ا فكفئـت   . فأغلوا ا القدور  . فعجل القوم . فأصبنا غنما وإبال  . وسلم بذي احلليفة من امة    
  .وذكر باقي احلديث كنحو حديث حيىي بن سعيد. عدل عشرا من الغنم جبزور

حدثنا سفيان عن إمساعيل بن مسلم، عن سعيد بن مسروق،          .  عمر وحدثنا ابن أيب  ) 1968 (- 22
مث حدثنيه عمر ابن سعيد بن مسروق عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافـع                . عن عباية، عن جده رافع    
  :قلنا: قال. ابن خديج، عن جده

فند : وقال. هفنذكى بالليط؟ وذكر احلديث بقصت    . وليس معنا مدى  . إنا القوا العدو غدا   !  يا رسول اهللا  
  .فرميناه بالنبل حىت وهضناه. علينا بعري منها

حدثنا حسني بن علي عن زائدة، عن سعيد بن مـسروق،           .  وحدثنيه القاسم بن زكرياء    -) 1968(
  .وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب: وقال فيه. ذا اإلسناد، احلديث إىل آخره بتمامه



حدثنا شـعبة عـن     . حدثنا حممد بن جعفر   . داحلميدوحدثنا حممد بن الوليد بن عب     ) 1968 (- 23
  :سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن رافع بن خديج؛ أنه قال

فعجل القوم فأغلوا ا    : ومل يذكر . وساق احلديث . وليس معنا مدى  . إنا القوا العدو غدا   !  يا رسول اهللا  
  .وذكر سائر القصة. القدور فأمر ا فكفئت

. بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالم:  باب- 5

  .وبيان نسخه وإباحة إىل مىت شاء
: قـال . حدثنا الزهري عن أيب عبيـد     . حدثنا سفيان . حدثين عبداجلبار بن العالء   ) 1969 (- 24

  :وقال. فبدأ بالصالة قبل اخلطبة. شهدت العيد مع علي بن أيب طالب
  .صلى اهللا عليه وسلم انا أن نأكل من حلوم نسكنا بعد ثالث إن رسول اهللا 

وحـدثين  . حدثين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 1969 (- 25
  أبو عبيد، موىل ابن زهر؛

. قال فصلى لنا قبل اخلطبة    . مث صليت مع علي بن أيب طالب      : قال.  أنه شهد العيد مع عمر بن اخلطاب      
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد اكم أن تأكلوا حلوم نسككم فوق ثالث               : طب الناس فقال  مث خ 
  .فال تأكلوا. ليال
ح . حدثنا ابن أخي ابـن شـهاب      . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   .  وحدثين زهري بن حرب    -) 1969(

.  عبد بـن محيـد     ح وحدثنا . حدثنا أيب عن صاحل   . وحدثنا يعقوب بن إبراهيم   . وحدثنا حسن احللواين  
  .كلهم عن الزهري، ذا اإلسناد، مثله. أخربنا معمر. أخربنا عبدالرزاق

أخربنا اليث عـن    . ح وحدثين حممد بن رمح    . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1970 (- 26
  نافع، عن ابن عمر،

  ).أيامال يأكل أحد من حلم أضحيته فوق ثالثة ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال 
. ح وحدثين حممد بن رافع    . حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج      .  وحدثين حممد بن حامت    -) 1970(

كالمها عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى         ). يعين ابن عثمان  (أخربنا الضحاك   . حدثنا ابن أيب فديك   
  .مبثل حديث الليث. اهللا عليه وسلم

أخربنـا  : وقال عبد . حدثنا: قال ابن أيب عمر   ( محيد   وحدثنا ابن أيب عمر وعبد بن     ) 1970 (- 27
  أخربنا معمر عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر؛). عبدالرزاق

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى أن تؤكل حلوم األضاحي بعد ثالث



  .بعد ثالث: وقال ابن أيب عمر. فكان ابن عمر ال يأكل حلوم األضاحي فوق ثالث: قال سامل
حدثنا مالك عن عبداهللا ابـن أيب       . أخربنا روح . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 1971 (- 28

. ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكل حلوم الضحايا بعد ثالث            : قال. بكر، عن عبداهللا بن واقد    
  :مسعت عائشة تقول. صدق: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: قال عبداهللا ابن أيب بكر

فقـال رسـول اهللا   . بيات من البادية حضرة األضحى، زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    دف أهل أ  
إن ! يـا رسـول اهللا    : فلما كان بعد ذلك قالوا    ) مث تصدقوا مبا بقي   . ادخروا ثالثا (صلى اهللا عليه وسلم     

ومـا  (م فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل. الناس يتخذون األسقية من ضحاياهم وجيملون منها الودك       
. إمنا يتكم من أجل الدافة الـيت دفـت        : (فقال. يت أن تؤكل حلوم الضحايا بعد ثالث      : قالوا) ذاك؟

  ).فكلوا وادخروا وتصدقوا
  قرأت على مالك عن أيب الزبري، عن جابر،: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1972 (- 29

كلوا وتزودوا  : (مث قال بعد  . بعد ثالث  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ى عن أكل حلوم الضحايا             
  ).وادخروا
. ح وحدثنا حيىي بـن أيـوب      . حدثنا علي بن مسهر   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1972 (- 30

). واللفظ لـه  (ح وحدثين حممد بن حامت      . كالمها عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر       . حدثنا ابن علية  
  :مسعت جابر بن عبداهللا يقول: اء قالحدثنا عط. حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج

كلوا (فقال  . فأرخص لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .  كنا ال نأكل من حلوم بدننا فوق ثالث مىن        
  ).وتزودوا

  .نعم: حىت جئنا املدينة؟ قال: قال جابر: قلت لعطاء
ن عمرو، عن زيد    أخربنا زكرياء بن عدي عن عبيداهللا ب      . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 1972 (- 31

  :قال. بن أيب أنيسة، عن عطاء بن أيب رباح، عن جابر بن عبداهللا
فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نتزود منها، ونأكل           .  كنا ال منسك حلوم األضاحي فوق ثالث      

  ).يعين فوق ثالث(منها 
رو، عن عطاء، عـن     حدثنا سفيان بن عيينة عن عم     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1972 (- 32
  :قال. جابر

  . كنا نتزودها إىل املدينة، على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



حدثنا عبداألعلى عن اجلريري، عن أيب نضرة، عن أيب         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1973 (- 33
 أيب نضرة، عن    حدثنا سعيد عن قتادة، عن    . حدثنا عبداألعلى . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . سعيد اخلدري 

  :قال. أيب سعيد اخلدري
وقال ابـن   ) (ال تأكلوا حلوم األضاحي فوق ثالث     ! يا أهل املدينة  ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).ثالثة أيام: املثىن
كلوا وأطعموا واحبسوا : (فقال. فشكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن هلم عياال وحشما وخدما

  .شك عبداألعلى: قال ابن املثىن). أو ادخروا
أخربنا أبو عاصم عن يزيد بن أيب عبيد، عن سلمة ابن           . حدثنا إسحاق بن منصور   ) 1974 (- 34

  األكوع؛
فلمـا  ). من ضحى منكم فال يصبحن يف بيته، بعد ثالثة، شيئا         ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

إن ذاك عام كان النـاس      . ال: (عل كما فعلنا عام أول؟ فقال     نف! يا رسول اهللا  : كان يف العام املقبل قالوا    
  ).فأردت أن يفشو فيهم. فيه جبهد
حدثنا معاوية بن صـاحل عـن أيب        . حدثنا معن بن عيسى   . حدثين زهري بن حرب   ) 1975 (- 35

  :قال. الزاهرية، عن جبري بن نفري، عن ثوبان
فلم أزل أطعمه منـها     ) أصلح حلم هذه  ! ثوبانيا  ( ذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضحيته مث قال           

  .حىت قدم املدينة
ح وحدثنا إسحاق   . حدثنا زيد بن حباب   : قاال.  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو رافع        -) 1975(

  .كالمها عن معاوية بن صاحل، ذا اإلسناد. أخربنا عبدالرمحن بن مهدي. بن إبراهيم احلنظلي
حـدثين  . حدثنا حيىي بـن محـزة     . أخربنا أبو مسهر  . ن منصور وحدثين إسحاق ب  ) 1975 (- 36

  :قال.  الزبيدي عن عبدالرمحن بن جبري بن نفري، عن أبيه، عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فلم يـزل   . قال فأصلحته ) أصلح هذا اللحم  ( قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف حجة الوداع            

  .ملدينةيأكل منه حىت بلغ ا
حدثنا حيىي بن محـزة،     . أخربنا حممد بن املبارك   .  وحدثنيه عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي     -) 1975(

  .يف حجة الوداع: ومل يقل. ذا اإلسناد
قال أبـو  (حدثنا حممد بن فضيل   : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن        ) 1977 (- 37
ح وحدثنا  . عن حمارب، عن ابن بريدة، عن أبيه      ) عن ضرار بن مرة   : ثىنوقال ابن امل  . عن أيب سنان  : بكر



حدثنا ضرار بن مرة، أبو سنان عن حمارب بن دثار، عن . حدثنا حممد بن فضيل. حممد بن عبداهللا بن منري   
  :قال. عبداهللا بن بريدة، عن أبيه

 ويتكم عن حلوم األضـاحي      .يتكم عن زيارة القبور، فزوروها    ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
وال  . ويتكم عن النبيذ إال يف سقاء، فاشـربوا يف األسـقية كلـها            . فوق ثالث، فأمسكوا ما بدا لكم     

  ).تشربوا مسكرا
حدثنا الضحاك بن خملد عن سفيان، عن علقمة بن مرثـد،       .  وحدثين حجاج بن الشاعر    -) 1977 (

  عن ابن بريدة، عن أبيه؛
  .فذكر مبعىن حديث أيب سنان) كنت يتكم( عليه وسلم قال  أن رسول اهللا صلى اهللا

  .الفرع والعترية:  باب- 6
حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حـرب                ) 1976 (- 38
عن عن الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة،        ) حدثنا سفيان بن عيينة   : وقال اآلخرون . أخربنا: قال حيىي (

: وقال ابن رافع  . أخربنا: قال عبد (ح وحدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد         . النيب صلى اهللا عليه وسلم    
  :أخربنا معمر عن الزهري، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة، قال). حدثنا عبدالرزاق

  ).ال فرع وال  عترية( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .ع أول النتاج كان ينتج هلم فيذحبونهوالفر: زاد ابن رافع يف روايته

ي من دخل عليه عشر ذي احلجة، وهو مريد التضحية، أن يأخذ من شهره :  باب- 7

  .أو أظفاره شيئا
حدثنا سفيان بن عبدالرمحن ابن محيد بن عبدالرمحن ابن         . حدثنا ابن أيب عمر املكي    ) 1977 (- 39
  مسع سعيد بن املسيب حيدث عن أم سلمة؛. عوف
إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فال ميس مـن شـعره             (ن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         أ

  ).وبشره شيئا
  .لكين أرفعه: قال. فإن بعضهم ال يرفعه: قيل لسفيان

حدثين عبدالرمحن بـن محيـد بـن        . أخربنا سفيان . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 1977 (- 40
  .سيب، عن أم سلمة ترفعهعبدالرمحن بن عوف عن سعيد بن امل

  ).إذا دخل العشر، وعنده أضحية، يريد أن يضحي، فال يأخذن شعرا وال  يقلمن ظفرا: ( قال



حدثنا شعبة  . حدثين حيىي بن كثري العنربي، أبو غسان      . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 1977 (- 41
  عن مالك بن أنس، عن عمر بن مسلم، عن سعيد بن املسيب، عن أم سلمة؛

إذا رأيتم هالل ذي احلجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن           ( النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         أن
  ).شعره وأظفاره

حدثنا شعبة عن مالك    . حدثنا حممد بن جعفر   .  وحدثنا أمحد بن عبداهللا بن احلكم اهلامشي       -) 1977(
  .ابن أنس، عن عمر أو عمرو بن مسلم، ذا اإلسناد، حنوه

حدثنا حممد بن عمرو الليثي عن عمر       . حدثنا أيب . وحدثين عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 1977 (- 42
مسعت أم سلمة، زوج الـنيب      : مسعت سعيد بن املسيب يقول    : ابن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي، قال       

  :صلى اهللا عليه وسلم تقول
هالل ذي احلجة، فال يأخذن من     من كان له ذبح يذحبه، فإذا أهل        ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).شعره وال  من أظفاره شيئا، حىت يضحي
حدثنا عمـرو  . حدثين حممد بن عمرو. حدثنا أبو أسامة.  حدثين احلسن بن علي احللواين  -) 1977(

  :قال. بن مسلم بن عمار الليثي
ملسيب يكره هذا،   إن سعيد بن ا   : فقال بعض أهل احلمام   . فاطلى فيه ناس  .  كنا يف احلمام قبيل األضحى    

. هذا حديث قد نسي وترك! يا ابن أخي : فقال. فلقيت سعيد بن املسيب فذكرت ذلك له      . أو ينهى عنه  
مبعـىن  . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : حدثتين أم سلمة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالت         

  .حديث معاذ عن حممد بن عمرو
حدثنا عبداهللا  :  وأمحد بن عبدالرمحن بن أخي ابن وهب قاال        وحدثين حرملة بن حيىي   ) 1977 (- م   2

أخربين خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل، عن عمر بن مسلم اجلندعي؛ أن               . أخربين حيوة . بن وهب 
وذكر النيب صـلى اهللا عليـه       . ابن املسيب أخربه؛ أن أم سلمة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته            

  .مبعىن حديثهم. وسلم
  .حترمي الذبح لغري اهللا تعاىل، ولعن فاعله:  باب- 8
حـدثنا  : قال زهـري  . كالمها عن مروان  . حدثنا زهري بن حرب وسريج بن يونس      ) 1978 (- 43

  :قال. حدثنا أبو الطفيل، عامر بن واثلة. حدثنا منصور بن حيان. مروان بن معاوية الفزاري
 كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يسر إليـك؟ قـال            ما: فأتاه رجل فقال  .  كنت عند علي بن أيب طالب     

غري أنه قد حدثين بكلمات     . ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يسر إيل شيئا يكتمه الناس           : فغضب وقال 



ولعن . ولعن اهللا من ذبح لغري اهللا     . لعن اهللا من لعن والده    (قال  ! ما هن؟ يا أمري املؤمنني    : قال فقال . أربع
  ).ولعن اهللا من غري منار األرض. اهللا من آوى حمدثا

حدثنا أبو خالد األمحر، سليمان بن حيان عن منصور         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1978 (- 44
  :قال. ابن حيان، عن أيب الطفيل
ما أسـر إيل    : فقال. أخربنا بشيء أسره إليك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         .  قلنا لعلي بن أيب طالب    

ولعن اهللا من   . ولعن اهللا من آوى حمدثا    . لعن اهللا من ذبح لغري اهللا     (ولكين مسعته يقول    . شيئا كتمه الناس  
  ).ولعن اهللا من غري املنار. لعن والديه

حدثنا حممـد بـن   : قاال) واللفظ البن املثىن(حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 1978 (- 45
  :دث عن أيب الطفيل، قالمسعت القاسم بن أيب بزة حي: حدثنا شعبة قال. جعفر

ما خصنا رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : أخصكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشيء؟ فقال:  سئل علي 
. فأخرج صحيفة مكتوب فيها   : قال. إال ما كان يف قراب سيفي هذا      . وسلم بشيء مل يعم به الناس كافة      

ولعن اهللا من آوى    . ولعن اهللا من لعن والده    . رضولعن اهللا من سرق منار األ     . لعن اهللا من ذبح لغري اهللا     (
  ).حمدثا

  . كتاب األشربة- 36

حترمي اخلمر، وبيان أا تكون من عصري العنب ومن التمر والبسر والزبيب، :  باب- 1

  .وغريها مما يسكر
حـدثين ابـن    . أخربنا حجاج بن حممد عن ابن جريج      . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 1979 (- 1

  : علي بن حسني بن علي، عن أبيه، حسني بن علي، عن علي بن أيب طالب قالشهاب عن
وأعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه      .  أصبت شارفا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مغنم، يوم بدر            

وأنا أريد أن أمحل عليهما إذخرا ألبيعه،       . فأخنتها يوما عند باب رجل من األنصار      . وسلم شارفا أخرى  
. ومحزة بن عبداملطلب يشرب يف ذلك البيت      . عي صائغ من بين قينقاع، فأستعني به على وليمة فاطمة         وم

فجب أسـنمتهما وبقـر     . فثار إليهما محزة بالسيف   . أال يا محز للشرف النواء    : فقالت. معه قينة تغنيه  
.  فذهب ـا قد جب أسنمتهما: ومن السنام؟ قال : قلت البن شهاب  . مث أخذ من أكبادمها   . خواصرمها

فأتيت نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنده زيد بن          . فنظرت إىل منظر أفظعين   : قال علي : قال ابن شهاب  
. فرفع محزة بصره. فدخل على محزة فتغيظ عليه  . وانطلقت معه . فخرج ومعه زيد  . فأخربته اخلرب . حارثة
  .سلم يقهقر حىت خرج عنهمهل أنتم إال عبيد آبائي؟ فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و: فقال



  
  .أخربين ابن جريج، ذا اإلسناد، مثله. أخربين عبدالرزاق.  وحدثنا عبد بن محيد-) 1979(
. أخربنا سعيد بن كثري بن عفري، أبو عثمـان املـصري  . وحدثين أبو بكر بن إسحاق   ) 1979 (- 2

 بن حسني بـن علـي؛ أن    أخربين علي . حدثين يونس بن يزيد عن ابن شهاب      . حدثنا عبداهللا بن وهب   
  :حسني بن علي أخربه؛ أن عليا قال

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطاين شـارفا  .  كانت يل شارف من نصييب من املغنم، يوم بدر     
فلما أردت أن أبتين بفاطمة، بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واعدت رجـال               . من اخلمس يومئذ  

فأستعني بـه يف وليمـة      . فنأيت بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغني      . معيصواغا من بين قينقاع يرحتل      
وشارفاي مناخان إىل جنب حجـرة      . فبينا أنا أمجع لشاريف متاعا من األقتاب والغرائر واحلبال        . عرسي

فإذا شارفاي قـد اجتبـت أسـنمتهما، وبقـرت          . ومجعت حني مجعت ما مجعت    . رجل من األنصار  
من فعـل هـذا؟     : قلت. فلم أملك عيين حني رأيت ذلك املنظر منهما       . اخواصرمها، وأخذ من أكبادمه   

فقالت يف . غنته قينة وأصحابه. وهو يف هذا البيت يف شرب من األنصار. فعله محزة بن عبداملطلب: قالوا
فأخذ مـن   . فاجتب أسنمتهما، وبقر خواصرمها   . فقام محزة بالسيف  . أال يا محز للشرف النواء    : غنائها
. فانطلقت حىت أدخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنده زيد بن حارثـة              :  قال علي  .أكبادمها

: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. قال فعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وجهي الذي لقيت
ما وبقـر   عدا محزة على ناقيت فاجتب أسنمته     . ما رأيت كاليوم قط   ! واهللا! يا رسول اهللا  : قلت) مالك؟(

مث . قال فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بردائه فارتداه         . وها هو ذا يف بيت معه شرب      . خواصرمها
فإذا هـم   . فأذنوا له . فاستأذن. حىت جاء الباب الذي فيه محزة     . واتبعته أنا وزيد بن حارثة    . انطلق ميشي 

فنظر محزة إىل . فإذا محزة حممرة عيناه. فطفق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلوم محزة فيما فعل       . شرب
مث صعد النظر   . مث صعد النظر فنظر إىل سرته     . مث صعد النظر إىل ركبتيه    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

. وهل أنتم إال عبيد أليب؟ فعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه مثـل              : فقال محزة . فنظر إىل وجهه  
  .وخرج وخرجنا معه. سلم على عقبيه القهقرىفنكص رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  
حدثين عبداهللا بن عثمان عن عبداهللا بن املبارك، عن         .  وحدثنيه حممد بن عبداهللا بن قهزاذ      -) 1979(

  .يونس، عن الزهري، ذا اإلسناد، مثله
ثابت أخربنا  ). يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . حدثين أبو الربيع، سليمان بن داود العتكي      ) 1980 (- 3

  :قال. عن أنس بن مالك



فإذا . البسر والتمر : وما شرام إال الفضيح   .  كنت ساقي القوم، يوم حرمت اخلمر، يف بيت أيب طلحة         
قال فجـرت يف    . أال إن اخلمر قد حرمت    : فخرجت فإذا مناد ينادي   . اخرج فانظر : فقال. مناد ينادي 
قتـل  . قتل فالن ): أو قال بعضهم  (فقالوا  . افهرقته. اخرج فاهرقها : فقال يل أبو طلحة   . سكك املدينة 

ليس علـى الـذين   {: فأنزل اهللا عز وجل) قال فال أدري هو من حديث أنس  . (وهي يف بطوم  . فالن
  ].93/ املائدة/ 5[} آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات

سألوا أنس : قال. أخربنا عبدالعزيز بن صهيب. ابن عليةحدثنا . وحدثنا حيىي بن أيوب) 1980 (- 4
  :بن مالك عن الفضيخ؟ فقال

إين لقائم أسقيها أبا طلحة وأبـا أيـوب         .  ما كانت لنا مخر غري فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ         
: هل بلغكم اخلرب؟ قلنا: إذ جاء رجل فقال. ورجاال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيتنا          

فما راجعوها وال  سألوا عنـها،       : قال. أرق هذه القالل  ! يا أنس : فقال. فإن اخلمر قد حرمت   : قال. ال
  .بعد خرب الرجل

حدثنا أنس بن   . وأخربنا سليمان التيمي  : قال. حدثنا ابن علية  . وحدثنا حيىي بن أيوب   ) 1980 (- 5
  :مالك قال

إا قد : فجاء رجل فقال. وأنا أصغرهم سنا . هلم إين لقائم على احلي، على عموميت، أسقيهم من فضيخ          
  .فكفأا! يا أنس. اكفئها: فقالوا. حرمت اخلمر
  .كانت مخرهم يومئذ: قال فقال أبو بكر بن أنس. بسر ورطب: ما هو؟ قال: قال قلت ألنس
  .وحدثين رجل عن أنس بن مالك أنه قال ذلك أيضا: قال سليمان

كنت قائما علـى  : قال أنس : قال. حدثنا املعتمر عن أبيه   . علىحدثنا حممد بن عبداأل   ) 1980 (- 6
وأنـس  . كان مخرهم يومئذ  : فقال أبو بكر بن أنس    : غري أنه قال  . مبثل حديث ابن علية   . احلي أسقيهم 

  .فلم ينكر أنس ذاك. شاهد
كان : حدثين بعض من كان معي؛ أنه مسع أنسا يقول        : قال. حدثنا املعتمر عن أبيه   : وقال ابن عبداألعلى  

  .مخرهم يومئذ
وأخربنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة،       : قال. حدثنا ابن علية  . وحدثنا حيىي بن أيوب   ) 1980 (- 7

  :قال. عن أنس بن مالك
: فدخل علينا داخـل فقـال     .  كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل، يف رهط من األنصار            

وقال أنـس بـن     : قال قتادة . وإا خلليط البسر والتمر   . فكفأناها يومئذ . نزل حترمي اخلمر  . حدث خرب 
  .وكانت عامة مخورهم، يومئذ، خليط البسر والتمر. لقد حرمت اخلمر: مالك



. أخربنا معاذ بـن هـشام  : قالوا.  وحدثنا أبو غسان املسمعي وحممد بن املثىن وابن بشار -) 1980(
با طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء مـن         إين ألسقي أ  : قال. عن أنس بن مالك   . حدثين أيب عن قتادة   

  .بنحو حديث سعيد. مزادة، فيها خليط بسر ومتر
أخربين عمرو  . أخربنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح       ) 1981 (- 8

  :بن احلارث؛ أن قتادة بن دعامة حدثه؛ أنه مسع أنس بن مالك يقول
وإن ذلك كان عامة مخورهم،     . لم ى أن خيلط التمر والزهو مث يشرب        إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس      

  .يوم حرمت اخلمر
أخربين مالك بن أنس عن إسحاق بن عبداهللا        . أخربنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر  ) 1980 (- 9

  :بن أيب طلحة، عن أنس بن مالك؛ أنه قال
: فأتاهم آت فقـال   . ابا من فضيخ ومتر    كنت أسقي أبا عبيدة بن اجلراح وأبا طلحة وأيب بن كعب، شر           

فقمت إىل مهـراس لنـا      . قم إىل هذه اجلرة فاكسرها    ! يا أنس : فقال أبو طلحة  . إن اخلمر قد حرمت   
  .حىت تكسرت. فضربتها بأسفله

. حدثنا عبداحلميد ابن جعفر   ). يعين احلنفي (حدثنا أبو بكر    . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1982 (- 10
  :نس بن مالك يقولحدثين أيب؛ أنه مسع أ

  . لقد أنزل اهللا اآلية اليت حرم اهللا فيها اخلمر، وما باملدينة شراب يشرب إال من متر
  .حترمي ختليل اخلمر:  باب- 2
. ح وحدثنا زهري بـن حـرب      . أخربنا عبدالرمحن بن مهدي   . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1983 (- 11

  اد، عن أنس؛حدثنا عبدالرمحن عن سفيان، عن السدى، عن حيىي بن عب
  ).ال: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن اخلمر تتخذ خال؟ فقال

  .حترمي التداوي باخلمر:  باب- 3
حدثنا حممد ابـن    : قاال) واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 1984 (- 12
  ائل احلضرمي؛حدثنا شعبة عن مساك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه و. جعفر

.  أن طارق ابن سويد اجلعفي سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اخلمر؟ فنهاه، أو كـره أن يـصنعها                   
  ).ولكنه داء. إنه ليس بدواء(فقال . إمنا أصنعها للدواء: فقال



  .بيان أن مجيع ما ينبذ، مما يتخذ من النخل والعنب، يسمى مخرا:  باب- 4
. أخربنا احلجاج بن أيب عثمان    . حدثنا إمساعيل بن إبراهيم   . ربحدثين زهري بن ح   ) 1985 (- 13

  :حدثين حيىي بن أيب كثري؛ أن أبا كثري حدثه عن أيب هريرة، قال
  ).النخلة والعنبة: اخلمر من هاتني الشجرتني( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: قال. حدثنا أبو كثري. األوزاعيحدثنا . حدثنا أيب . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 1985 (- 14
  :مسعت أبا هريرة يقول

 - 15).النخلـة والعنبـة   : اخلمر من هاتني الشجرتني   ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
حدثنا وكيع عن األوزاعي وعكرمة ابن عمـار        : قاال. وحدثنا زهري بن حرب وأبو كريب     ) 1985(

  :قال.  هريرةوعقبة بن التوأم، عن أيب كثري، عن أيب
  ).الكرمة والنخلة: اخلمر من هاتني الشجرتني: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).الكرم والنخل: (ويف رواية أيب كريب
  .كراهة انتباذ التمر والزبيب خملوطني:  باب- 5
حـدثنا  . مسعت عطاء بن أيب رباح    . حدثنا جرير بن حازم   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1986 (- 16
  ابر بن عبداهللا األنصاري؛ج

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى أن خيلط الزبيب والتمر، والبسر والتمر
حدثنا ليث عن عطاء بن أيب رباح، عن جابر بـن عبـداهللا             . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1986 (- 17

  األنصاري،
وى أن ينبذ الرطب والبسر     . عا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ى أن ينبذ التمر والزبيب مجي             

  .مجيعا
ح وحدثنا إسحاق بن . حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج    . وحدثين حممد بن حامت   ) 1986 (- 18

قـال يل   : قال. أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق : قاال). واللفظ البن رافع  (إبراهيم وحممد بن رافع     
  :مسعت جابر بن عبداهللا يقول: عطاء

  ).ال جتمعوا بني الرطب والبسر، وبني الزبيب والتمر، نبيذا: ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول
أخربنا الليث عن أيب . ح وحدثنا حممد بن رمح. حدثنا ليث. وحدثنا قتيبة بن سعيد) 1986 (- 19

  الزبري املكي، موىل حكيم بن حزام، عن جابر بن عبداهللا األنصاري،



وى أن ينبذ البسر والرطب     . ليه وسلم؛ أنه ى أن ينبذ الزبيب والتمر مجيعا         عن رسول اهللا صلى اهللا ع     
  .مجيعا
، عـن أيب    .أخربنا يزيد بن زريع عن التيمي، عن أيب نـضرة         . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1987 (- 20
  سعيد؛

خيلـط  وعن التمـر والبـسر أن   .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن التمر والزبيب أن خيلط بينهما       
  .بينهما
حدثنا سعيد بن يزيد، أبو مسلمة عـن أيب         . حدثنا ابن علية  . حدثنا حيىي بن أيوب   ) 1987 (- 21

  :قال. نضرة، عن أيب سعيد
  .وأن خنلط البسر والتمر.  انا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن خنلط بني الزبيب والتمر

عن أيب مـسلمة، ـذا      ) عين ابن مفضل  ي(حدثنا بشر   .  وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي     -) 1987(
  .اإلسناد، مثله

حدثنا وكيع عن إمساعيل بن مسلم العبدي، عن أيب املتوكل          . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 1987 (- 22
  :قال. الناجي، عن أيب سعيد اخلدري

أو بسرا  . أو مترا فردا  . من شرب النبيذ منكم، فليشربه زبيبا فردا      : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  ).فردا
حدثنا إمساعيل بـن مـسلم      . حدثنا روح بن عبادة   . وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق    ) 1987 (- 23

  :قال. العبدي، ذا اإلسناد
من شربه : (وقال. أو زبيبا ببسر. أو زبيبا بتمر.  انا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن خنلط بسرا بتمر 

  .فذكر مبثل حديث وكيع). منكم
أخربنا هشام الدستوائي عن حيـىي بـن أيب         . حدثنا ابن علية  . حدثنا حيىي بن أيوب   ) 1988 (- 24

  :قال. كثري، عن عبداهللا بن أيب قتادة، عن أبيه
. وال  تنتبذوا الزبيب والتمر مجيعا     . ال تنتبذوا الزهو والرطب مجيعا    ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).هوانتبذوا كل واحد منهما على حدت

حدثنا حممد بن بشر العبدي عن حجاج بن أيب عثمان، عن .  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة -) 1988(
  .حيىي بن أيب كثري، ذا اإلسناد، مثله

عـن  ) وهو ابن املبارك  (أخربنا علي   . حدثنا عثمان بن عمر   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1988 (- 25
  حيىي، عن أيب سلمة، عن أيب قتادة؛



وال  تنتبذوا الرطب والزبيب     . ال تنتبذوا الزهو والرطب مجيعا    ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         أن رسول 
  ).ولكن انتبذوا كل واحد على حدته. مجيعا

  .وزعم حيىي أنه لقي عبداهللا بن أيب قتادة فحدثه عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثل هذا
حدثنا حيىي ابن . حدثنا حسني املعلم. دثنا روح بن عبادةح.  وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق  -) 1988(

  ).والتمر والزبيب. الرطب والزهو: (غري أنه قال. أيب كثري، ذين اإلسنادين
حـدثنا  . حدثنا أبان العطار  . حدثنا عفان بن مسلم   . وحدثين أبو بكر بن إسحاق    ) 1988 (- 26

  بيه؛حدثين عبداهللا بن أيب قتادة عن أ. حيىي بن أيب كثري
وعن خلـيط   . وعن خليط الزبيب والتمر   .  أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن خليط التمر والبسر           

  ).انتبذوا كل واحد على حدته(وقال . الزهو والرطب
 وحدثين أبو سلمة بن عبدالرمحن عن أيب قتادة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثل هذا                 -) 1988(

  .احلديث
حدثنا وكيع عن عكرمة    : قاال) واللفظ لزهري (دثنا زهري بن حرب وأبو كريب       ح) 1989 (- م   26

  :قال. بن عمار، عن أيب كثري احلنفي، عن أيب هريرة
ينبذ كل واحد منـهما     (وقال  . والبسر والتمر .  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الزبيب والتمر         

  ).على حدته
حدثنا يزيد  . حدثنا عكرمة بن عمار   . اشم بن القاسم  حدثنا ه .  وحدثنيه زهري بن حرب    -) 1989(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : قال. حدثين أبو هريرة  ). وهو أبو كثري الغربي   (ابن عبدالرمحن بن أذينة     
  .وسلم، مبثله

حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين، عن حبيب، عن         . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1990 (- 27
  :قال. ابن عباسسعيد بن جبري، عن 

وكتب إىل  . وأن خيلط البسر والتمر مجيعا    .  ى النيب صلى اهللا عليه وسلم أن خيلط التمر والزبيب مجيعا          
  .أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب

يف التمر  . عن الشيباين، ذا اإلسناد   ) يعين الطحان (أخربنا خالد   .  وحدثنيه وهب بن بقية    -) 1990(
  .البسر والتمر: ذكرومل ي. والزبيب
أخربين موسى بن عقبة    . أخربنا ابن جريج  . حدثنا عبدالرزاق . حدثين حممد بن رافع   ) 1991 (- 28

  :عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يقول
  .والتمر والزبيب مجيعا.  قد ي أن ينبذ البسر والرطب مجيعا



أخربين موسى بـن    . جريجحدثنا ابن   . حدثنا روح . وحدثين أبو بكر بن إسحاق    ) 1991 (- 29
  :عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه قال
  .والتمر والزبيب مجيعا.  قد ي أن ينبذ البسر والرطب مجيعا

النهي عن االنتباذ يف املزفت والدباء واحلنتم والنقري، و بيان أنه منسوخ، وأنه :  باب- 6

  .اليوم حالل، ما مل يصر مسكرا
  حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛. عيدحدثنا قتيبة بن س) 1992 (- 30

  . أنه أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن الدباء واملزفت، أن ينبذ فيه
  حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أنس بن مالك؛. وحدثين عمرو الناقد) 1992 (- 31

  .ت أن ينتبذ فيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن الدباء واملزف
  :وأخربه أبو سلمة؛ أنه مسع أبا هريرة يقول: قال) 1993(

واجتنبوا : مث يقول أبو هريرة). ال تنتبذوا يف الدباء وال  يف املزفت: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .احلنامت
يب حدثنا وهيب عن سهيل، عن أبيـه، عـن أ         . حدثنا ز . حدثين حممد بن حامت   ) 1992 (- 32
  هريرة،

  . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ى عن املزفت واحلنتم والنقري
  .اجلرار اخلضر: ما احلنتم؟ قال: قال قيل أليب هريرة

حدثنا ابن عون عن حممـد،      . أخربنا نوح بن قيس   . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 1993 (- 33
  عن أيب هريرة؛

 واحلنـتم   -أاكم عن الدباء واحلنتم والنقري واملقري       (عبدالقيس   أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لوفد         
  ). ولكن اشرب يف سقائك وأوكه-املزادة ابوبة 

حـدثنا  . ح وحدثين زهري بن حرب    . أخربنا عبثر . حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي    ) 1994 (- 34
م عن األعمـش، عـن      كله. عن شعبة ) يعين ابن جعفر  (أخربنا حممد   . ح وحدثين بشر بن خالد    . جرير

  :قال. إبراهيم التيمي، عن احلارث بن سويد، عن علي
  .هذا حديث جرير.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ينتبذ يف الدباء واملزفت

  .ويف حديث عبثر وشعبة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن الدباء واملزفت



حدثنا : قال زهري . كالمها عن جرير  . راهيموحدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إب      ) 1995 (- 35
  :قال. جرير عن منصور، عن إبراهيم

أخـربيين  ! يا أم املؤمنني  : قلت. نعم: هل سألت أم املؤمنني عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال         :  قلت لألسود 
 الـدباء   انا، أهل البيت، أن ننتبذ يف     : قالت. عما ى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ينتبذ فيه           

  .واملزفت
  أأحدثك ما مل أمسع؟. إمنا أحدثك مبا مسعت: أما ذكرمت احلنتم واجلر؟ قال: قال قلت له

أخربنا عبثر عن األعمش، عن إبـراهيم، عـن         . وحدثنا سعيد بن عمرو األشعثي    ) 1995 (- 36
  األسود، عن عائشة؛

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن الدباء واملزفت
حـدثنا  : قاال. حدثنا سفيان وشعبة  ). وهو القطان (حدثنا حيىي   . وحدثين حممد بن حامت    -) 1995(

  .منصور وسليمان ومحاد عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثله
حدثنا مثامة بـن حـزن      ). يعين ابن الفضل  (حدثنا القاسم   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1995 (- 37

  :قال. القشريي
.  لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ؟ فحدثتين؛ أن وفد عبدالقيس قدموا على النيب صلى اهللا عليه وسـلم                

  .فسألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن النبيذ؟ فنهاهم أن ينتبذوا يف الدباء والنقري واملزفت واحلنتم
حاق بن سويد عن معـاذة،      حدثنا إس . حدثنا ابن علية  . وحدثنا يعقوب بن إبراهيم   ) 1995 (- 38

  .ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الدباء واحلنتم والنقري واملزفت: قالت. عن عائشة
حدثنا إسحاق بن سويد، ـذا     . أخربنا عبدالوهاب الثقفي  .  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم    -) 1995(

  . املقري- مكان املزفت -إال أنه جعل . اإلسناد
ح وحدثنا خلف . أخربنا عبدا بن عباد عن أيب مجرة، عن ابن عباس.  بن حيىيحدثنا حيىي) 17 (- 39

  :مسعت ابن عباس يقول: قال. حدثنا محاد بن زيد عن أيب مجرة. بن هشام
أاكم عـن   (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       .  قدم وفد عبدالقيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  ).ريالدباء واحلنتم والنقري واملق
  . املزفت- مكان املقري -ويف حديث محاد، جعل 

حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين، عن حبيب، عـن          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1995 (- 40
  :قال. سعيد بن جبري، عن ابن عباس

  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الدباء واحلنتم واملزفت والنقري



حدثنا حممد بن فضيل عن حبيب بن أيب عمرة، عـن           .  بن أيب شيبة   حدثنا أبو بكر  ) 1995 (- 41
  :سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال

  .وأن خيلط البلح بالزهو.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الدباء واحلنتم واملزفت والنقري
. البـهراين حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن شعبة، عن حيىي         . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1995 (- 42
حدثنا شعبة عن حيىي بـن أيب  . حدثنا حممد بن جعفر. ح وحدثنا حممد بن بشار. مسعت ابن عباس : قال

  :قال. عمر، عن ابن عباس
  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الدباء والنقري واملزفت

. ىي بن أيـوب   ح وحدثنا حي  . أخربنا يزيد بن زريع عن التيمي     . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1996 (- 43
  أخربنا سليمان التيمي عن أيب نضرة، عن أيب سعيد؛. حدثنا ابن علية

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن اجلر أن ينبذ فيه
أخربنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة، عـن         . حدثنا ابن علية  . حدثنا حيىي بن أيوب   ) 1996 (- 44

  أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري؛
  .ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن الدباء واحلنتم والنقري واملزفت أن رس
حدثين أيب عـن قتـادة، ـذا        . حدثنا معاذ بن هشام   . وحدثناه حممد بن املثىن   ) 1996 (- م   44

  .فذكر مثله. اإلسناد؛ أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى أن ينتبذ
عن أيب  ) يعين ابن سعيد  (حدثنا املثىن   . ين أيب حدث. وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 1996 (- 45

  :قال. املتوكل، عن أيب سعيد
  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الشرب يف احلنتمة والدباء والنقري

حـدثنا  : قـاال ) واللفظ أليب بكر  (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وسريج بن يونس          ) 1997 (- 46
أشهد على ابن عمر وابن عباس؛ أما       : ن عن سعيد ابن جبري قال     مروان بن معاوية عن منصور بن حيا      

  شهدا؛
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن الدباء واحلنتم واملزفت والنقري

حدثنا يعلى بن حكيم عن     ). يعين اين حازم  (حدثنا جرير   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 1997 (- 47
  :يذ اجلر؟ فقالسألت ابن عمر عن نب: قال. سعيد بن جبري

أال تسمع ما يقول ابن عمـر؟  : فأتيت ابن عباس فقلت .  حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نبيذ اجلر        
حرم : صدق ابن عمر: فقال. حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نبيذ اجلر      : قال: وما يقول؟ قلت  : قال

  .كل شيء يصنع من املدر: ذ اجلر؟ فقالوأي شيء نبي: فقلت. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نبيذ اجلر



  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 1997 (- 48
فانصرف . فأقبلت حنوه: قال ابن عمر.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس يف بعض مغازيه 

  .باء واملزفتى أن ينتبذ يف الد: ماذا قال؟ قالوا: فسألت. قبل أن أبلغه
: ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قاال      . وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد       ) 1997 (- 49

حـدثنا  . ح وحدثنا ابن منري   . مجيعا عن أيوب  . حدثنا إمساعيل . ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا محاد 
ح وحدثنا حممد   .  حيىي بن سعيد   ح وحدثنا ابن املثىن وابن أيب عمر عن الثقفي، عن         . حدثنا عبيداهللا . أيب

أخربنا ابن . ح وحدثين هارون األيلي  ). يعين ابن عثمان  (أخربنا الضحاك   . حدثنا ابن أيب فديك   . بن رافع 
يف بعـض  : ومل يـذكروا . مبثل حديث مالك. كل هؤالء عن نافع، عن ابن عمر   . أخربين أسامة . وهب
  .إال مالك وأسامة. مغازيه
  :قلت البن عمر: قال. أخربنا محاد بن زيد عن ثابت.  بن حيىيوحدثنا حيىي) 1997 (- 50

أى رسـول اهللا    : قلت. قد زعموا ذاك  :  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نبيذ اجلر؟ قال فقال           
  .قد زعموا ذاك: صلى اهللا عليه وسلم؟ قال

قال رجل  : قال. طاوسحدثنا سليمان التيمي عن     . حدثنا ابن علية  .  حدثنا حيىي بن أيوب    -) 1997(
  :البن عمر

  .إين مسعته منه! واهللا: مث قال طاوس. نعم:  أى نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نبيذ اجلر؟ قال
أخربين ابن طاوس عن . أخربنا ابن جريج. حدثنا عبدالرزاق. وحدثين حممد بن رافع  ) 1997 (- 51

  :أبيه، عن ابن عمر؛ أن رجال جاءه فقال
  .نعم:  صلى اهللا عليه وسلم أن ينبذ يف اجلر والدباء؟ قال أى النيب

حدثنا عبداهللا بن طاوس عن أبيه، . حدثنا وهيب. حدثنا ز. وحدثين حممد بن حامت) 1997 (- 52
  عن ابن عمر؛

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن اجلر والدباء
ينة عن إبراهيم ابن ميسرة؛ أنه مسع طاوسا        حدثنا سفيان بن عي   . حدثنا عمرو الناقد  ) 1997 (- 53
  :فجاءه رجل فقال. كنت جالسا عند ابن عمر: يقول

  .نعم:  أى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نبيذ اجلر والدباء واملزفت؟ قال
حدثنا شـعبة عـن     . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1997 (- 54

  :مسعت ابن عمر يقول: قال. رحمارب بن دثا
  .مسعته غري مرة: قال.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احلنتم والدباء واملزفت



أخربنا عبثر عن الشيباين، عن حمارب بن دثار، عن ابن          .  وحدثنا سعيد بن عمرو األشعثي     -) 1997(
  .مبثله. عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .نقريوال: وأراه قال: قال
حدثنا شعبة عن عقبة . حدثنا حممد بن جعفر  : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 1997 (- 55

  :مسعت ابن عمر يقول: قال. بن حريث
  ).انتبذوا يف األسقية(وقال .  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اجلر والدباء واملزفت

مسعـت  : قال. حدثنا شعبة عن جبلة   . مد بن جعفر  حدثنا حم . حدثنا حممد بن املثىن   ) 1997 (- 56
  :ابن عمر حيدث قال

  .اجلرة: ما احلنتمة؟ قال: فقلت.  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احلنتمة
. حدثين زاذان . حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 1997 (- 57
. وفسره يل بلغتنا  . عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم من األشربة بلغتك        حدثين مبا ى    : قلت البن عمر  : قال

  :فقال. فإن لكم لغة سوى لغتنا
وعن املزفـت،   . وعن الدباء، وهي القرعة   .  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احلنتم، وهي اجلرة          

  . يف األسقيةوأمر أن ينتبذ. وعن النقري، وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا. وهو املقري
  .حدثنا شعبة، يف هذا اإلسناد. حدثنا أبو داود:  وحدثناه حممد بن املثىن وابن بشار قاال-) 1997(

. أخربنا عبداخلالق ابن سلمة   . حدثنا يزيد بن هارون   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1997 (- 58
  :مسعت سعيد بن املسيب يقول: قال

قدم وفد  : ذا املنرب، وأشار إىل منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           مسعت عبداهللا بن عمر يقول، عند ه      
. فنهاهم عن الدباء والنقري واحلنتم    . عبدالقيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسألوه عن األشربة          

وقد كـان   . مل أمسعه يومئذ من عبداهللا بن عمر      : فقال. واملزفت؟ وظننا أنه نسيه   ! يا أبا حممد  : فقلت له 
  .كرهي

. ح وحدثنا حيىي بن حيـىي     . حدثنا أبو الزبري  . حدثنا زهري . وحدثنا أمحد بن يونس   ) 1998 (- 59
  أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر وابن عمر؛

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن النقري واملزفت والدباء
أخربين أبو الزبري؛ أنه    . خربنا ابن جريج  أ. حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 1998 (- 60

  :مسع ابن عمر يقول
  . مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن اجلر والدباء واملزفت



  :ومسعت جابر بن عبداهللا يقول:  قال أبو الزبري-) 1998(
  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اجلر واملزفت والنقري

صلى اهللا عليه وسلم، إذا مل جيد شيئا ينتبذ له فيه، نبذ له يف تـور مـن                  وكان رسول اهللا    ) 1999(
  .حجارة
  أخربنا أبو عوانة عن أيب الزبري، عن جابر بن عبداهللا؛. حدثنا حيىي بن حيىي) 1999 (- 61

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ينبذ له يف تور من حجارة
. ح وحدثنا حيىي بن حيـىي     . حدثنا أبو الزبري  . هريحدثنا ز . وحدثنا أمحد بن يونس   ) 1999 (- 62

  :قال. أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر
. فإذا مل جيدوا سقاء نبذ له يف تور مـن حجـارة   .  كان ينتبذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سقاء         

  .من برام: من برام؟ قال: - وأنا أمسع أليب الزبري -فقال بعض القوم 
قـال أبـو   (حدثنا حممد بن فضيل : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن      ) 977 (- 63
ح وحدثنا  . عن حمارب، عن ابن بريدة، عن أبيه      ) عن ضرار بن مرة   : وقال ابن املثىن  . عن أيب سنان  : بكر

ب بن دثـار،    حدثنا ضرار بن مرة، أبو سنان عن حمار       . حدثنا حممد بن فضيل   . حممد ابن عبداهللا بن منري    
  :قال. عن عبداهللا بن بريدة، عن أبيه

وال  . فاشربوا يف األسـقية كلـها     . يتكم عن النبيذ إال يف سقاء     ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).تشربوا مسكرا

حدثنا ضحاك بن خملد عن سفيان، عن علقمـة بـن           . وحدثنا حجاج بن الشاعر   ) 1999 (- 64
  بيه؛مرثد، عن ابن بريدة، عن أ

 ال حيل شيئا    - أو ظرفا    -وإن الظروف   . يتكم عن الظروف  ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).وكل مسكر حرام. وال  حيرمه

حدثنا وكيع عن معرف بن واصل، عن حمارب ابـن          . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1999 (- 65
  :قال. دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه

. فاشربوا يف كل وعاء   . كنت يتكم عن األشربة يف ظروف األدم      (ى اهللا عليه وسلم      قال رسول اهللا صل   
  ).غري أن ال تشربوا مسكرا

حـدثنا  : قـاال ) واللفظ البن أيب عمر (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن أيب عمر          ) 2000 (- 66
  .سفيان عن سليمان األحول، عن جماهد، عن أيب عياض، عن عبداهللا بن عمرو قال



فأرخص هلم يف   . ليس كل الناس جيد   :  ملا ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن النبيذ يف األوعية قالوا            
  .اجلر غري املزفت

  .بيان أن كل مسكر مخر، وأن كل مخر حرام:  باب- 7
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أيب سـلمة بـن            : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2001 (- 67

  :قالت. ائشةعبدالرمحن، عن ع
  ).كل شراب أسكر فهو حرام: ( سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن البتع؟ فقال

أخربين يونس عن ابن شهاب،     . أخربنا ابن وهب  : وحدثين حرملة بن حيىي التجييب    ) 2001 (- 68
  :عن أيب سلمة بن عبدالرمحن؛ أنه مسع عائشة تقول

كل شراب أسكر (تع؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الب    
  ).فهو حرام

حدثنا حيىي بن حيىي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهـري            ) 2001 (- 69
ح وحدثنا حسن احللواين وعبد بن محيد عن يعقوب بن إبـراهيم بـن    . كلهم عن ابن عيينة   . بن حرب 
أخربنا . أخربنا عبدالرزاق: ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد قاال  . حدثنا أيب عن صاحل   . سعد
سئل عن البتع؟ وهو يف حديث : وليس يف حديث سفيان وصاحل. كلهم عن الزهري، ذا اإلسناد. معمر
  :ويف حديث صاحل. معمر

  ).كل شراب مسكر حرام( أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
حدثنا وكيع عن   : قاال) واللفظ لقتيبة (وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم        ) 1733 (- 70

  :شعبة، عن سعيد بن أيب بردة، عن أبيه، عن أيب موسى قال
إن شـرابا يـصنع   ! يا رسول اهللا: فقلت.  بعثين النيب صلى اهللا عليه وسلم أنا ومعاذ ابن جبل إىل اليمن       

  ).كل مسكر حرام: (فقال. وشراب يقال له البتع من العسل. بأرضنا يقال له املزر من الشعري
مسعه من سعيد بن أيب بردة، عن أبيه، عن . حدثنا سفيان بن عمرو.  حدثنا حممد بن عباد   -) 1733 (

  جده؛
وأراه ) وعلما وال  تنفـرا    . بشرا ويسرا : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعثه ومعاذا إىل اليمن فقال هلما           

إن هلم شرابا من العسل يطبخ حـىت        ! يا رسول اهللا  : قال فلما وىل رجع أبو موسى فقال      ) وعاوتطا(قال  
كل ما أسكر عن الـصالة فهـو        (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . واملزر يصنع من الشعري   . يعقد
  ).حرام



) خلفواللفظ البن أيب    (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن أمحد بن أيب خلف           ) 2001 (- 71
عن زيد بن أيب أنيسة، عن سعيد ابن أيب         ) وهو ابن عمرو  (حدثنا عبيداهللا   . حدثنا زكرياء بن عدي   : قاال
  :حدثنا أبو بردة عن أبيه قال. بردة

وبشرا وال  تنفرا، ويـسرا      . ادعوا الناس (فقال  .  بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعاذا إىل اليمن         
البتع، وهو من العسل ينبذ     : أفتنا يف شرابني كنا نصنعهما باليمن     ! سول اهللا يا ر : قال فقلت ) وال  تعسرا  
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : قال. واملزر، وهو من الذرة والشعري ينبذ حىت يشتد       . حىت يشتد 

  ).أى عن كل مسكر أسكر عن الصالة(قد أعطي جوامع الكلم خبوامته فقال 
عن عمارة بن غزية، عن     ) يعين الدراوردي (حدثنا عبدالعزيز   . ن سعيد حدثنا قتيبة ب  ) 2002 (- 72

  )وجيشان من اليمن(أيب الزبري، عن جابر؛ أن رجال قدم من جيشان 
 فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له املزر؟ فقال النيب صلى                  

إن . كل مسكر حـرام   (ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قا. نعم: قال) أو مسكر هو؟  (اهللا عليه وسلم    
وما طينة  ! يا رسول اهللا  : قالوا) على اهللا، عز وجل عهدا، ملن يشرب املسكر، أن يسقيه من طينة اخلبال            

  ).أو عصارة أهل النار. عرق أهل النار(اخلبال؟ قال 
حدثنا أيوب عـن    : بن زيد حدثنا محاد   : حدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قاال      ) 2003 (- 73

  :قال. نافع، عن ابن عمر
ومن شرب اخلمر يف الـدنيا  . وكل مسكر حرام. كل مسكر مخر ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).فمات وهو يدمنها، مل يتب، مل يشرا يف اآلخرة
. كالمها عن روح بـن عبـادة      . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن إسحاق       ) 2003 (- 74

  أخربين موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛. حدثنا ابن جريج
  ).وكل مسكر حرام. كل مسكر مخر( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا عبدالعزيز بن املطلب عن موسـى       . حدثنا معن .  وحدثنا صاحل بن مسمار السلمي     -) 2003(
  .ابن عقبة، ذا اإلسناد، مثله

عـن  ) وهـو القطـان   (حدثنا حيىي   : قاال. ا حممد بن املثىن وحممد بن حامت      وحدثن) 2003 (- 75
  :أخربنا نافع عن ابن عمر قال. عبيداهللا
  ).وكل مخر حرام. كل مسكر مخر: (قال) وال أعلمه إال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم (



  .عقوبة من شرب اخلمر إذا مل يتب منها، مبنعه إياها يف اآلخرة:  باب- 8
  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 2003 (- 76

  ).من شرب اخلمر يف الدنيا، حرمها يف اآلخرة( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  :قال. حدثنا مالك عن نافع، عن ابن عمر. حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب) 2003 (- 77
  .نعم: رفعه؟ قال: قيل ملالك) يتب منها، حرمها يف اآلخرة فلم يسقهامن شرب اخلمر يف الدنيا فلم  (

. حدثنا أيب. ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا عبداهللا بن منري   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2003 (- 78
  حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر؛
  ).إال أن يتوب.  يشرا يف اآلخرةمن شرب اخلمر يف الدنيا مل( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

أخربين . عن ابن جريج  ) يعين ابن سليمان املخزومي   (حدثنا هشام   .  وحدثنا ابن أيب عمر    -) 2003(
  .مبثل حديث عبيداهللا. موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .إباحة النبيذ الذي مل يشتد ومل يصر مسكرا:  باب- 9
حدثنا شعبة عن حيىي بن عبيد، أيب عمر        . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2004 (- 79

  :مسعت ابن عباس يقول: البهراين، قال
 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينتبذ له يف أول الليل، فيشربه، إذا أصبح، يومه ذلك، والليلة اليت                   

  .فإن بقي شيء، سقاه اخلادم؛ أو أمر به فصب. ىل العصرجتيء، والغد والليلة األخرى، والغد إ
: قال. حدثنا شعبة عن حيىي البهراين    . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن بشار   ) 2004 (- 80

  :ذكروا النبيذ عند ابن عباس فقال
وم آالثـنني  من ليلة االثنني، فيشربه ي: قال شعبة.  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينتبذ له يف سقاء 

  .فإن فضل منه شيء، سقاه اخلادم أو صبه. والثالثاء إىل العصر
 واللفظ أليب بكر    -وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم            ) 2004 (- 81

أبو معاوية عن األعمش، عن أيب عمر، عن        ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق  (-وأيب كريب   
  :لقا. ابن عباس

مث . فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إىل مساء الثالثة       .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينقع له الزبيب         
  .يأمر به فيسقى أو يهراق

أخربنا جرير عن األعمش، عن حيىي بن أيب عمر، عن          . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2004 (- 82
  :قال. ابن عباس



فإذا كان  . فيشربه يومه والغد وبعد الغد    . لم ينبذ له الزبيب يف السقاء      كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وس      
  .فإن فضل شيء أهراقه. مساء الثالثة شربه وسقاه

حدثنا عبيداهللا عن   . حدثنا زكرياء بن عدي   . وحدثين حممد بن أمحد بن أيب خلف      ) 2004 (- 83
  :قال. زيد، عن حيىي، أيب عمر النخعي
فإنه : قال. نعم: أمسلمون أنتم؟ قالوا  : خلمر وشرائها والتجارة فيها؟ فقال     سأل قوم ابن عباس عن بيع ا      

خرج رسول اهللا صلى اهللا : فسألوه عن النبيذ؟ فقال  : قال. ال يصلح بيعها وال  شراؤها وال  التجارة فيها         
مـر  مث أ . فأمر به فأهريق  . مث رجع وقد نبذ ناس من أصحابه يف حنامت ونقري ودباء          . عليه وسلم يف سفر   

ومن الغد  . فشرب منه يومه ذلك وليلته املستقبلة     . فجعل من الليل فأصبح   . بسقاء فجعل فيه زبيب وماء    
  .فلما أصبح أمر مبا بقي منه فأهريق. فشرب وسقى. حىت أمسى

يعين (حدثنا مثامة   ). يعين ابن الفضل احلداين   (حدثنا القاسم   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 2005 (- 84
  : قال)ابن حزن القشريي
فإا كانـت تنبـذ     . سل هذه : فسألتها عن النبيذ؟ فدعت عائشة جارية حبشية فقالت       .  لقيت عائشة 

فإذا . وأوكيه وأعلقه . كنت أنبذ له يف سقاء من الليل      : فقالت احلبشية . لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
  .أصبح شرب منه

اب الثقفي عن يونس، عن احلسن، عن       حدثنا عبدالوه . حدثنا حممد بن املثىن العرتي    ) 2005 (- 85
  :قالت. أمه، عن عائشة

ننبذه غـدوة، فيـشربه     . وله عزالء . يوكى أعاله .  كنا ننبذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سقاء         
  .وننبذه عشاء، فيشربه غدوة. عشاء
، عـن  عن أيب حـازم ) يعين ابن أيب حازم (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2006 (- 86

  :قال. سهل بن سعد
وهي . فكانت امرأته يومئذ خادمهم   .  دعا أبو أسيد الساعدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عرسه           

تدرون ما سقت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ أنقعت له مترات مـن الليـل يف                 : قال سهل . العروس
  .فلما أكل سقته إياه. تور
مسعت : قال. عن أيب حازم  ) يعين ابن عبدالرمحن  (حدثنا يعقوب   .  وحدثنا قتيبة بن سعيد    -) 2006(

فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليـه       . أتى أبو أسيد الساعدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : سهال يقول 
  .فلما أكل سقته إياه: ومل يقل. مبثله. وسلم



). يعين أبا غسان(حممد أخربنا . حدثنا ابن أيب مرمي. وحدثين حممد بن سهل التميمي) 2006 (- 87
فلما فرغ رسول اهللا صلى . يف تور من حجارة: وقال. حدثين أبو حازم عن سهل بن سعد، ذا احلديث        

  .ختصه بذلك. اهللا عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته
وقـال  . أخربنا: قال أبو بكر  (حدثين حممد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق          ) 2007 (- 88

أخربين أبو حازم عن سهل     ). وهو ابن مطرف، أبو غسان    (أخربنا حممد   . ابن أيب مرمي  ) ناحدث: ابن سهل 
  :قال. بن سعد

. فأرسـل إليهـا   . فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها     .  ذكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة من العرب         
. فدخل عليها . ءهافخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت جا        . فرتلت يف أجم بين ساعدة    . فقدمت

قـد  (قال  . أعوذ باهللا منك  : فلما كلمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت        . فإذا امرأة منكسة رأسها   
جاءك . هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : فقالوا. ال: أتدرين من هذا؟ فقالت   : فقالوا هلا ) أعذتك مين 
  .أنا كنت أشقى من ذلك: قالت. ليخطبك
.  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ حىت جلس يف سقيفة بين ساعدة هو وأصحابه               فأقبل: قال سهل 
  .فأخرجت هلم هذا القدح فأسقيتهم فيه: قال. لسهل) اسقنا(مث قال 

مث استوهبه، بعد ذلك، عمر بن عبدالعزيز       : قال. فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه      : قال أبو حازم  
  ).اسقنا يا سهل: (قال:  بن إسحاقويف رواية أيب بكر. فوهبه له
حدثنا محاد بـن  . حدثنا عفان: قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب    ) 2008 (- 89

  :قال. سلمة عن ثابت، عن أنس
  .العسل والنبيذ واملاء واللنب.  لقد سقيت رسول اهللا، بقدحي هذا، الشراب كله

  .جواز شرب اللنب:  باب- 10
. حدثنا شعبة عن أيب إسحاق، عن الرباء. حدثنا أيب. دثنا عبيداهللا بن معاذ العنربيح) 2009 (- 90
  :قال أبو بكر الصديق: قال

وقد عطش رسول اهللا صلى اهللا      .  ملا خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم من مكة إىل املدينة مررنا براع             
  .ىت رضيتفشرب ح. فأتيته ا. فحلبت له كثبة من لنب: قال. عليه وسلم

. حدثنا حممد بن جعفـر    : قاال) واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 2009 (- 91
  :مسعت الرباء يقول: مسعت أبا إسحاق اهلمذاين يقول: قال. حدثنا شعبة



فدعا قال  .  ملا أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مكة إىل املدينة فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم                 
قال . قال فدعا اهللا  . ادع اهللا يل وال  أضرك     : فقال. فساخت فرسه . عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
فأخذت قدحا فحلبت   : قال أبو بكر الصديق   . فمروا براعي غنم  . فعطش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  .ضيتفأتيته به فشرب حىت ر. فيه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كثبة من لنب
. حدثنا أبو صـفوان   : قاال) واللفظ البن عباد  (حدثنا حممد بن عباد وزهري بن حرب        ) 168 (- 92

  :قال أبو هريرة: قال ابن املسيب: قال. أخربنا يونس عن الزهري
. فنظر إليهما فأخذ اللنب.  إن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى ليلة أسري به، بإيلياء، بقدحني من مخر ولنب

  .لو أخذت اخلمر، غوت أمتك. احلمد هللا الذي هداك للفطرة:  جربيل عليه السالمفقال له
حدثنا معقل عن الزهري، عن سعيد ابن       . حدثنا احلسن بن أعني   .  وحدثين سلمة بن شبيب    -) 168(

  .بإيلياء: ومل يذكر. مبثله. أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: املسيب؛ أنه مسع أبا هريرة يقول
  .يف شرب النبيذ وختمري اإلناء: ب با- 11
قـال  . كلهم عن أيب عاصم   . حدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن وعبد بن محيد         ) 2010 (- 93

أخربين : أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول        . أخربنا ابن جريج  . حدثنا الضحاك : ابن املثىن 
  :أبو محيد الساعدي قال
أال مخرته ولو تعرض عليـه      : (فقال. ليس خممرا . عليه وسلم بقدح لنب من النقيع      أتيت النيب صلى اهللا     

  !).عودا
  .وباألبواب أن تغلق ليال. إمنا أمر باألسقية أن توكأ ليال: قال أبو محيد

. حدثنا ابن جريج وزكرياء بن إسحاق. حدثنا روح بن عبادة.  وحدثين إبراهيم بن دينار-) 2010 (
أخربين أبو محيد الساعدي؛ أنه أتى النيب صلى اهللا         : لزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول      أخربنا أبو ا  : قاال

  .بالليل: ومل يذكر زكرياء قول أيب محيد: قال. مبثله. عليه وسلم بقدح لنب
حـدثنا أبـو   : قاال). واللفظ أليب كريب(حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         ) 2011 (- 94

  :قال.  عن أيب صاحل، عن جابر ابن عبداهللامعاوية عن األعمش،
أال نسقيك النبيذ؟ فقال    ! يا رسول اهللا  : فقال رجل .  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستسقى        

أال مخرتـه  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   . فجاء بقدح فيه نبيذ   . قال فخرج الرجل يسعى   ) بلى(
  .قال فشرب!) ولو تعرض عليه عودا



حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب سفيان؛ وأيب صاحل         . وحدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 2011 (- 95
  :قال. عن جابر

أال مخرته (فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .  جاء رجل يقال له أبو محيد بقدح من لنب من النقيع 
  !).ولو تعرض عليه عودا

. سقاء وإغالق األبواب وذكر اسم اهللا عليهااألمر بتغطية اإلناء وإيكاء ال:  باب- 12

  .وكف الصبيان واملواشي بعد املغرب. وإطفاء السراج والنار عند النوم
أخربنا الليث عن أيب    . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2012 (- 96

  الزبري، عن جابر،
 اإلناء، وأوكوا السقاء، وأغلقوا البـاب، وأطفـؤا         غطوا( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          

فإن مل جيد أحدكم إال أن يعرض       . فإن الشيطان ال حيل سقاء، وال  يفتح بابا، وال  يكشف إناء            . السراج
ومل يذكر قتيبة يف    ) فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم      . على إنائه عودا، ويذكر اسم اهللا، فليفعل      

  ).بوأغلقوا البا(حديثه 
قرأت على مالك عن أيب الزبري، عن جابر، عن النيب صلى اهللا            : قال.  وحدثنا حيىي بن حيىي    -) 2012(

  ).واكفؤا اإلناء أو مخروا اإلناء: (غري أنه قال. عليه وسلم، ذا احلديث
  .تعريض العود على اإلناء: ومل يذكر

  :قال. لزبري عن جابرحدثنا أبو ا. حدثنا زهري. وحدثنا أمحد بن يونس) 2012 (- م 2
ومخـروا  (غري أنه قال    . فذكر مبثل حديث الليث   ) أغلقوا الباب : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  ).تضرم على أهل البيت ثيام(وقال ). اآلنية
حدثنا سفيان عن أيب الزبري، عن جابر،       . حدثنا عبدالرمحن . وحدثين حممد بن املثىن   ) 2012 (- م   3

  ).والفويسقة تضرم البيت على أهله(وقال . مبثل حديثهم.  اهللا عليه وسلمعن النيب صلى
أخـربين  . حدثنا ابن جـريج   . أخربنا روح بن عبادة   . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 2012 (- 97

  :عطاء؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول
فإن الـشيطان   . انكم فكفوا صبي  - أو أمسيتم    -إذا جنح الليل    : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

فإن الشيطان ال   . واذكروا اسم اهللا  . وأغلقوا األبواب . فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم     . ينتشر حينئذ 
ولو أن تعرضـوا  . واذكروا اسم اهللا  . ومخروا آنيتكم . واذكروا اسم اهللا  . وأوكوا قربكم . يفتح بابا مغلقا  
  ).وأطفؤا مصابيحكم. عليها شيئا



أخربين عمرو ابن   . حدثنا ابن جريج  . أخربنا روح بن عبادة   . حاق بن منصور   وحدثين إس  -) 2012(
  ).اذكروا اسم اهللا، عز وجل: (إال أنه ال يقول. دينار؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول حنوا مما أخرب عطاء

أخربنا ابن جريج، ذا احلديث     . حدثنا أبو عاصم  . وحدثنا أمحد بن عثمان النوفلي    ) 2012 (- م   2
  .كرواية روح. ن عطاء وعمرو بن دينارع

ح وحدثنا حيىي بن . حدثنا أبو الزبري عن جابر. حدثنا زهري. وحدثنا أمحد بن يونس) 2013 (- 98
  :قال: أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر. حيىي

تـذهب  ال ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حـىت        ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).فإن الشياطني تنبعث إذا غابت الشمس حىت تذهب فحمة العشاء. فحمة العشاء

  
حدثنا سفيان عن أيب الزبري، عن جابر، عـن         . حدثنا عبدالرمحن .  وحدثين حممد بن املثىن    -) 2013(

  .بنحو حديث زهري. النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثين يزيد  . حدثنا الليث ابن سعد   . سمحدثنا هاشم بن القا   . وحدثنا عمرو الناقد  ) 2014 (- 99

بن عبداهللا بن أسامة بن اهلاد، الليثي عن حيىي ابن سعيد، عن جعفر بن عبداهللا بن احلكم، عن القعقاع بن        
  :حكيم، عن جابر بن عبداهللا قال

فيها فإن يف السنة ليلة يرتل      . وأوكوا السقاء . غطوا اإلناء ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ).ال مير بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إال نزل فيه من ذلك الوباء. وباء
. حدثنا ليث بن سعد، ذا اإلسناد، مبثلـه       . حدثين أيب .  وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي     -) 2014(

األعـاجم عنـدنا    ف: قال الليث : وزاد يف آخر احلديث   ). فإن يف السنة يوما يرتل فيه وباء      : (غري أنه قال  
  .يتقون ذلك يف كانون األول

حدثنا سفيان  : قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب          ) 2015 (- 100
  بن عيينة عن الزهري، عن سامل، عن أبيه،

  ).ال تتركوا النار يف بيوتكم حني تنامون( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
عيد بن عمرو األشعثي وأبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منـري               حدثنا س ) 2016 (- 101

حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أيب بردة، عن       : قالوا) واللفظ أليب عامر  (وأبو عامر األشعري وأبو كريب      
  :قال. أيب موسى

إن (م قـال    فلما حدث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشأ        .  احترق بيت على أهله باملدينة من الليل      
  ).فإذا منتم فأطفئوها عنكم. هذه النار إمنا هي عدو لكم



  .آداب الطعام والشراب وأحكامهما:  باب- 13
حدثنا أبو معاوية عن األعمـش،      : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2017 (- 102

  :عن خيثمة، عن أيب حذيفة، عن حذيفة قال
اهللا عليه وسلم طعاما مل نضع أيدينا، حىت يبدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه               كنا إذا حضرنا مع النيب صلى       

فذهبت لتضع يـدها يف     . فجاءت جارية كأا تدفع   . وإنا حضرنا معه، مرة، طعاما    . وسلم، فيضع يده  
فقال رسول  . فأخذ بيده . مث جاء أعرايب كأمنا يدفع    . الطعام، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدها        

وإنه جاء ذه اجلاريـة     . إن الشيطان يستحل الطعام أن ال يذكر اسم اهللا عليه         ( صلى اهللا عليه وسلم      اهللا
إن يده  ! والذي نفسي بيده  . فأخذت بيده . فجاء ذا األعرايب ليستحل به    . فأخذت بيدها . ليستحل ا 

  ).يف يدي مع يدها
أخربنا األعمـش عـن     . بن يونس أخربنا عيسى   .  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم احلنظلي     -) 2017(

  :قال. خيثمة ابن عبدالرمحن، عن أيب حذيفة األرحيب، عن حذيفة بن اليمان
كأمنا (وقال  . فذكر مبعىن حديث أيب معاوية    .  كنا إذ دعينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل طعام           

: وزاد يف آخر احلديث   . ئ اجلارية وقدم جميء األعرايب يف حديثه قبل جمي      ) كأمنا تطرد (ويف اجلارية   ) يطرد
  .مث ذكر اسم اهللا وأكل

حدثنا سفيان عن األعمـش، ـذا       . حدثنا عبدالرمحن . وحدثنيه أبو بكر بن نافع    ) 2017 (- م   2
  .وقدم جميئ اجلارية قبل جميء األعرايب. اإلسناد
.  ابن جريج  عن) يعين أبا عاصم  (حدثنا الضحاك   . وحدثنا حممد بن املثىن العرتي    ) 2018 (- 103

  أخربين أبو الزبري عن جابر بن عبداهللا؛
إذا دخل الرجل بيته، فذكر اهللا عند دخوله وعند طعامه، قال           ( أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول         

. أدركتم املبيت : وإذا دخل فلم يذكر اهللا عند دخوله، قال الشيطان        . ال مبيت لكم وال  عشاء     : الشيطان
  ).أدركتم املبيت والعشاء:  عند طعامه، قالوإذا مل يذكر اهللا

أخـربين أبـو    . حدثنا ابن جريج  . أخربنا روح بن عبادة   .  وحدثنيه إسحاق بن منصور    -) 2018 (
. مبثل حديث أيب عاصم   . الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول؛ إنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول              

  ).ند طعامه، وإن مل يذكر اسم اهللا عند دخولهوإن مل يذكر اسم اهللا ع: (إال أنه قال
أخربنا الليث عـن  . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2019 (- 104

  أيب الزبري، عن جابر،



  ).ال تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
ر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري وزهري بن حرب وابـن أيب               حدثنا أبو بك  ) 2020 (- 105
حدثنا سفيان عن الزهري، عن أيب بكر بن عبيداهللا بن عبداهللا بن عمـر،              : قالوا) واللفظ البن منري  (عمر  

  عن جده ابن عمر؛
. يمينـه وإذا شرب فليشرب ب   . إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه    ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله

حـدثنا  . ح وحدثنا ابن منري   . فيما قرئ عليه  .  وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس        -) 2020(
بإسـناد  . مجيعا عن الزهري  . كالمها عن عبيداهللا  ). وهو القطان (حدثنا حيىي   . ح وحدثنا ابن املثىن   . أيب

  .سفيان
) حـدثنا : وقال حرملـة  . أخربنا: قال أبو الطاهر  (و الطاهر وحرملة    وحدثين أب ) 2020 (- 106

حدثه عن سامل،   . حدثين القاسم بن عبيداهللا بن عبداهللا بن عمر       . حدثين عمر بن حممد   . عبداهللا بن وهب  
  عن أبيه؛

فإن الـشيطان   . وال  يشربن ا   . ال يأكلن أحد منكم بشماله    ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).كل بشماله ويشرب ايأ
  ).ال يأكلن أحدكم(ويف رواية أيب الطاهر ). وال يأخذ ا وال  يعطي ا(وكان نافع يزيد فيها : قال

حدثين . حدثنا زيد بن احلباب عن عكرمة بن عمار       . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2021 (- 107
  إياس بن سلمة بن األكوع؛ أن أباه حدثه؛

قـال  . ال أستطيع: قال) كل بيمينك(فقال . سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشماله أن رجال أكل عند ر   
  .فما رفعها إىل فيه: قال. ما منعه إال الكرب) ال استطعت(

حدثنا : قال أبو بكر. مجيعا عن سفيان. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن أيب عمر        ) 2022 (- 108
  :قال.  ابن كيسان، مسعه من عمر بن أيب سلمةسفيان بن عيينة عن الوليد بن كثري، عن وهب
! يا غـالم  (فقال يل   . وكانت يدي تطيش يف الصحفة    .  كنت يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).وكل مما يليك. وكل بيمينك. سم اهللا
  

. حدثنا ابن أيب مرمي   : وحدثنا احلسن بن علي احللواين وأبو بكر بن إسحاق قاال         ) 2022 (- 109
أخربين حممد بن عمرو بن حلحلة عن وهب بن كيسان، عن عمر بن أيب سلمة؛               . ا حممد بن جعفر   أخربن
  :أنه قال



فقال رسول اهللا   . فجعلت آخذ من حلم حول الصحفة     .  أكلت يوما مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).كل مما يليك(صلى اهللا عليه وسلم 

ن بن عيينة عن الزهري، عن عبيداهللا، عـن أيب          حدثنا سفيا . وحدثنا عمرو الناقد  ) 2023 (- 110
  :سعيد، قال

  . ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اختناث األسقية
أخربين يونس عن ابن شهاب، عـن       . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 2023 (- 111

  :عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة، عن أيب سعيد اخلدري؛ أنه قال
  .أن يشرب من أفواهها: ى اهللا عليه وسلم عن اختناث األسقية ى رسول اهللا صل

. أخربنا معمر عن الزهري، ذا اإلسناد، مثله      . أخربنا عبدالرزاق .  وحدثناه عبد بن محيد    -) 2023(
  .واختناثها أن يقلب رأسها مث يشرب منه: غري أنه قال

  .كراهية الشرب قائما:  باب- 14
  حدثنا قتادة عن أنس؛. حدثنا مهام. لدحدثنا هداب بن خا) 2024 (- 112

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم زجر عن الشرب قائما
  حدثنا سعيد عن قتادة، عن أنس،. حدثنا عبداألعلى. حدثنا حممد بن املثىن) 2024 (- 113

 ذاك  :فاألكل؟ فقـال  : فقلنا: قال قتادة .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ى أن يشرب الرجل قائما           
  .أشر أو أخبث

حدثنا وكيع عن هشام، عن قتـادة،       :  وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة قاال          -) 2024(
  .ومل يذكر قول قتادة. مبثله. عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا قتادة عن أيب عيسى األسواري، عن       . حدثنا مهام . حدثنا هداب بن خالد   ) 2025 (- 114
  سعيد اخلدري؛أيب 

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم زجر عن الشرب قائما
. حدثنا عمر بن محزة   ). يعين الفزاري (حدثنا مروان   . حدثين عبداجلبار بن العالء   ) 2026 (- 116

  :أخربين أبو غطفان املري؛ أنه مسع أبا هريرة يقول
  ). فمن نسي فليستقي.ال يشربن أحد منكم قائما( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  .يف الشرب من زمزم قائما:  باب- 15
حدثنا أبو عوانة عن عاصم، عن الشعيب، عن ابـن          . وحدثنا أبو كامل اجلحدري   ) 2027 (- 117
  :قال. عباس

  .فشرب وهو قائم.  سقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من زمزم
فيان عن عاصم، عن الشعيب، عن ابن       حدثنا س . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2027 (- 118
  عباس؛

  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم شرب من زمزم، من دلو منها، وهو قائم
ح وحـدثين   . أخربنا عاصم األحـول   . حدثنا هشيم . وحدثنا سريج بن يونس   ) 2027 (- 119

حدثنا عاصـم   . هشيم) حدثنا: وقال يعقوب . أخربنا: قال إمساعيل (يعقوب الدورقي وإمساعيل بن سامل      
  األحول ومغرية عن الشعيب، عن ابن عباس؛

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم
مسع الشعيب، مسع   . حدثنا شعبة عن عاصم   . حدثنا أيب . وحدثين عبيداهللا بن معاذ   ) 2027 (- 120

  :ابن عباس، قال
  .استسقى وهو عند البيت. مافشرب قائ.  سقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من زمزم

حدثنا وهب  . ح وحدثين حممد بن املثىن    . حدثنا حممد بن جعفر   .  وحدثناه حممد بن بشار    -) 2027(
  .فأتيته بدلو: ويف حديثهما. كالمها عن شعبة، ذا اإلسناد. ابن جرير
  .كراهة التنفس يف نفس اإلناء، واستحباب التنفس ثالثا، خارج اإلناء:  باب- 16
حدثنا الثقفي عن أيوب، عن حيىي ابن أيب كثري، عن عبداهللا ابن       . حدثنا ابن أيب عمر   ) 267 (- 121

  أيب قتادة، عن أبيه؛
  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى أن يتنفس يف اإلناء

حدثنا وكيع عن عزرة بـن      : قاال. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة        ) 2028 (- 122
  ، عن مثامة بن عبداهللا بن أنس، عن أنس؛ثابت األنصاري

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتنفس يف اإلناء ثالثا
. ح وحدثنا شيبان بن فـروخ     . أخربنا عبدالوارث بن سعيد   . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2028 (- 123

  :قال. حدثنا عبدالوارث عن أيب عصام، عن أنس
  ).إنه أروى وأبرأ وأمرأ: ( يتنفس يف الشراب ثالثا، ويقول كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  .فأنا أتنفس يف الشراب ثالثا: قال أنس
حدثنا وكيع عن هـشام     : وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة قاال         ) 2028 (- م   123

  .اءيف اإلن: وقال. مبثله. الدستوائي، عن أيب عصام، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .استحباب إدارة املاء واللنب، وحنومها، عن ميني املبتدئ:  باب- 17
  قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 2029 (- 124

. وعن ميينه أعرايب وعن يساره أبـو بكـر        .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيت بلنب قد شيب مباء           
  ).األمين فاألمين: (وقال. عرايبمث أعطى األ. فشرب
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب وحممد بن عبداهللا بن               ) 2029 (- 125
  :حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أنس، قال: قالوا) واللفظ لزهري(منري 

وكن أمهايت حيثثنين علـى  . شرينومات وأنا ابن ع.  قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة وأنا ابن عشر       
فشرب رسول اهللا صلى . وشيب له من بئر يف الدار  . فحلبنا له من شاة داجن    . فدخل علينا دارنا  . خدمته

فأعطاه أعرابيا عن   . أعط أبا بكر  ! يا رسول اهللا  : - وأبو بكر عن مشاله      -فقال له عمر    . اهللا عليه وسلم  
  ).األمين فاألمين: (موقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل. ميينه

وهـو ابـن    (حدثنا إمساعيل   : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر       ) 2029 (- 126
ح . عن عبداهللا بن عبدالرمحن بن معمر ابن حزم، أيب طوالة األنصاري؛ أنه مسع أنس ابن مالـك                ) جعفر

عـن عبـداهللا بـن      )  ابن بالل  يعين(حدثنا سليمان   ). واللفظ له (وحدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب       
  :قال. عبدالرمحن؛ أنه مسع أنس بن مالك حيدث

. مث شبته من ماء بئري هـذه      . فحلبنا له شاة  . فاستسقى.  أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دارنا        
فشرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر عـن           . فأعطيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قال
: قال عمر . فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من شربه         . ، وعمر وجاهه، وأعرايب عن ميينه     يساره

وترك أبا بكـر    . فأعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األعرايب       . يريه إياه ! يا رسول اهللا  . هذا أبو بكر  
  ).األمينون، األمينون، األمينون(وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . وعمر

  .فهي سنة، فهي سنة، فهي سنة: قال أنس
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن أيب حـازم، عـن                 ) 2030 (- 127

  سهل بن سعد الساعدي؛



فقال . وعن ميينه غالم وعن يساره أشياخ     . فشرب منه .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيت بشراب        
فتله رسول  : قال. ال أوثر بنصييب منك أحدا    ! واهللا. ال: فقال الغالم ) ء؟أتأذن يل أن أعطي هؤال    (للغالم  

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف يده
. ح وحدثناه قتيبة بن سعيد    . أخربنا عبدالعزيز بن أيب حازم    . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2030 (- 128

بن سعد، عن النيب صلى     كالمها عن أيب حازم، عن سهل       ). يعين ابن عبدالرمحن القاري   (حدثنا يعقوب   
  .قال فأعطاه إياه: ولكين يف رواية يعقوب. فتله: ومل يقوال. اهللا عليه وسلم مبثله

استحباب لعق األصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما :  باب- 18

  .يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها
قال (الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو ) 2031 (- 129
  :قال. سفيان عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس) حدثنا: وقال اآلخرون. أخربنا: إسحاق

  ).إذا أكل أحدكم طعاما، فال ميسح يده حىت يلعقها، أو يلعقها( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ح وحدثنا عبد بـن محيـد       .  حجاج بن حممد   حدثنا. حدثين هارون بن عبداهللا   ) 2031 (- 130

. حدثنا روح بن عبادة   ). واللفظ له (ح وحدثنا زهري بن حرب      . مجيعا عن ابن جريج   . أخربين أبو عاصم  
  :مسعت ابن عباس يقول: مسعت عطاء يقول: قال. حدثنا ابن جريج

  ).حىت يلعقها أو يلعقهاإذا أكل أحدكم من الطعام، فال ميسح يده ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا ابـن   : قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وحممد ابن حامت           ) 2032 (- 131

  :قال. مهدي عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه
وقال ابن  . الثالث: ومل يذكر ابن حامت   .  رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يلعق أصابعه الثالث من الطعام          

  .عن عبدالرمحن بن كعب، عن أبيه: أيب شيبة يف روايته
أخربنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن عبدالرمحن بن سعد، عن            .  حدثنا حيىي بن حيىي    -) 2032(

  :قال. ابن كعب بن مالك، عن أبيه
  .سحهاويلعق يده قبل أن مي.  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأكل بثالث أصابع

حدثنا هشام بن عبدالرمحن بن سعد؛ . حدثنا أيب. وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري    ) 2032 (- 132
   أخربه عن أبيه كعب؛ أنه حدثهم؛- أو عبداهللا بن كعب -أن عبدالرمحن بن كعب بن مالك 

  .فإذا فرغ لعقها.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يأكل بثالث أصابع



وحدثنا هشام بـن عبـدالرمحن بـن سـعد؛ أن           . حدثنا ابن منري  . حدثناه أبو كريب   و -) 2032(
 عن أبيه كعب بن مالك، عـن   - أو أحدمها    -عبدالرمحن بن كعب بن مالك وعبداهللا بن كعب حدثاه          

  .مبثله. النيب صلى اهللا عليه وسلم
  الزبري، عن جابر؛حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 2033 (- 133

  ).إنكم ال تدرون يف أيه الربكة(وقال .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بلعق األصابع والصحفة
حدثنا سفيان عن أيب الـزبري، عـن        . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2033 (- 134
  :قال. جابر

فليمط ما كان ا مـن أذى       . كم فليأخذها إذا وقعت لقمة أحد   ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
فإنه ال يدري يف أي طعامه      . وال  ميسح يده باملنديل حىت يلعق أصابعه       . وال  يدعها للشيطان   . وليأكلها
  ).الربكة
حدثنا . ح وحدثنيه حممد بن رافع    . أخربنا أبو داود احلفري   .  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم    -) 2033(

  .، ذا اإلسناد، مثلهكالمها عن سفيان. عبدالرزاق
  .وما بعده) وال ميسح يده باملنديل حىت يلعقها، أو يلعقها(ويف حديثهما 

. حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر        . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 2033 (- 135
  :قال

 حـىت   .إن الشيطان حيضر أحدكم عند كل شيء من شـأنه         ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول        
وال  يدعها   . مث ليأكلها . فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان ا من أذى          . حيضره عند طعامه  

  ).فإنه ال يدري يف أي طعامه تكون الربكة. فإذا فرغ فليلعق أصابعه. للشيطان
مجيعا عن أيب معاوية، عن األعمـش، ـذا         .  وحدثناه أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم      -) 2033(

إن الـشيطان حيـضر     (ومل يذكر أول احلـديث      . إىل آخر احلديث  ) إذا سقطت لقمة أحدكم   (د  اإلسنا
  ).أحدكم

حدثنا حممد بن فضيل عن األعمش، عن أيب صـاحل          . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2033 (- م   2
ـ      . وأيب سفيان، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف ذكر اللعق             ن وعن أيب سفيان عن جابر، ع

  .حنو حديثهما. وذكر اللقمة. النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا محـاد   . حدثنا ز : قاال. وحدثين حممد بن حامت وأبو بكر بن نافع العبدي        ) 2034 (- 136
  حدثنا ثابت عن أنس؛. بن سلمة



 إذا سـقطت (قال وقـال   .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثالث             
فإنكم (قال . وأمرنا أن نسلت القصعة) وال  يدعها للشيطان  . وليأكلها. لقمة أحدكم فليمط عنها األذى    
  ).ال تدرون يف أي طعامكم الربكة

حدثنا سهيل عن أبيه، عن أيب      . حدثنا وهيب . حدثنا ز . وحدثين حممد بن حامت   ) 2035 (- 137
  هريرة،

  ).فإنه ال يدري يف أيتهن الربكة. كل أحدكم فليلعق أصابعهإذا أ(قال .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حـدثنا  : قاال) يعين ابن مهدي  (حدثنا عبدالرمحن   . وحدثنيه أبو بكر بن نافع    ) 2035 (- م   137

يف أي طعامكم الربكة، أو يبـارك       (وقال  ). وليسلت أحدكم الصحفة  (غري أنه قال    . محاد، ذا اإلسناد  
  ).لكم
ضيف إذا تبعه غري من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن ما يفعل ال:  باب- 19

  صاحب الطعام للتابع
حدثنا جرير  : قاال. وتقاربا يف اللفظ  . حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أيب شيبة       ) 2036 (- 138

  :قال. عن األعمش عن أيب وائل، عن أيب مسعود األنصاري
فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . غالم حلام وكان له   .  كان رجل من األنصار، يقال له أبو شعيب       

فإين أريد أن أدعو النيب صلى      . اصنع لنا طعاما خلمسة نفر    ! وحيك: فقال لغالمه . فعرف يف وجهه اجلوع   
واتبعهم . مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فدعاه خامس مخسة     . قال فصنع . اهللا عليه وسلم خامس مخسة    

وإن شـئت   . فإن شئت أن تأذن له    . إن هذا اتبعنا  (لنيب صلى اهللا عليه وسلم      فلما بلغ الباب قال ا    . رجل
  !يا رسول اهللا. بل آذن له. ال: قال) رجع
ح وحـدثناه  . مجيعا عن أيب معاوية   .  وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         -) 2036 (

حدثنا . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ح  . حدثنا أبو أسامة  : قاال. نصر بن علي اجلهضمي وأبو سعيد األشج      
كلهم . حدثنا حممد بن يوسف عن سفيان     . ح وحدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي     . حدثنا شعبة . أيب

بنحو حديث  . عن األعمش، عن أيب وائل، عن أيب مسعود، ذا احلديث، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم               
  .جرير

. حدثنا شقيق بن سـلمة    . حدثنا األعمش . دثنا أبو أسامة  ح: قال نصر بن علي يف روايته هلذا احلديث       
  .وساق احلديث. حدثنا أبو مسعود األنصاري



حـدثنا عمـار    . حدثنا أبو اجلواب  . وحدثين حممد بن عمرو بن جبلة بن أيب رواد        ) 2036 (- م   2
بن حدثنا احلسن . ح وحدثين سلمة بن شبيب. عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر ) وهو ابن رزيق  (

وعـن  . حدثنا األعمش عن شقيق، عن أيب مسعود، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم            . حدثنا زهري . أعني
  .األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر، ذا احلديث

أخربنا محاد بن سلمة عن ثابت، . حدثنا يزيد بن هارون. وحدثين زهري بن حرب) 2037 (- 139
  عن أنس؛

فصنع لرسول اهللا صلى اهللا عليه      . كان طيب املرق  . ليه وسلم، فارسيا   أن جارا، لرسول اهللا صلى اهللا ع      
). ال(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . ال: فقال. لعائشة) وهذه؟(فقال  . مث جاء يدعوه  . وسلم

قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        . ال: قال) وهذه؟(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فعاد يدعوه 
فقامـا  . يف الثالثة . نعم: قال) وهذه؟(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . مث عاد يدعوه  ). ال(وسلم  

  .يتدافعان حىت أتيا مرتله
جواز استتباعه غريه إىل دار من يثق برضاه بذلك، ويتحققه حتققا تاما، :  باب- 20

  واستحباب االجتماع على الطعام
ثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان، عن أيب          حد. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2038 (- 140

  :قال. حازم، عن أيب هريرة
ما أخرجكمـا   (فقال  . فإذا هو بأيب بكر وعمر    .  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم أو ليلة          

ألخرجين الـذي   ! والذي نفسي بيده  . وأنا(قال  ! يا رسول اهللا  . اجلوع: قاال) من بيوتكما هذه الساعة؟   
: فلما رأته املرأة قالـت    . فإذا هو ليس يف بيته    . فأتى رجال من األنصار   . فقاموا معه ) قوموا. اأخرجكم
. ذهب يستعذب لنا من املاء    : قالت) أين فالن؟ (فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ! وأهال! مرحبا

ما أحد اليـوم    . مد هللا احل: مث قال . إذ جاء األنصاري فنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبيه           
. وأخذ املديـة . كلوا من هذه: فقال. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر ومتر ورطب. أكرم أضيافا مين 

ومـن ذلـك   . فأكلوا من الـشاة . فذبح هلم ) واحللوب! إياك(فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
والـذي  (هللا عليه وسلم أليب بكر وعمر       فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول اهللا صلى ا        . وشربوا. العذق

مث مل ترجعوا حىت أصابكم     . أخرجكم من بيوتكم اجلوع   . لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة     ! نفسي بيده 
  ).هذا النعيم



حدثين الضحاك بن خملد، من رقعة عارض يل ا، مث          . حدثين حجاج بن الشاعر   ) 2039 (- 141
  :مسعت جابر بن عبداهللا يقول: قال. حدثنا سعيد بن ميناء.  سفيانأخربناه حنظلة بن أيب: قال. قرأه علي

هـل  : فقلت هلـا  . فانكفأت إىل امرأيت  .  ملا حفر اخلندق رأيت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخصا          
فأخرجت يل جرابا فيه صاع من . عندك شيء؟ فإين رأيت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخصا شديدا           

مث وليـت إىل  . فقطعتها يف برمتـها   . ففرغت إىل فراغي  . قال فذحبتها وطحنت  . ة داجن ولنا يم . شعري
قـال  . ال تفضحين برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن معه         : فقالت. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

عال فت. وطحنت صاعا من شعري كان عندنا     . إنا قد ذحبنا يمة لنا    ! يا رسول اهللا  : فقلت. فجئته فساررته 
إن جابرا قد صنع لكم     ! يا أهل اخلندق  (فصاح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال         . أنت يف نفر معك   

ال ترتلن برمتكم وال  ختربن عجينتكم، حىت        (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ) فحيهال بكم . سورا
. وبك. بك: فقالت. يتحىت جئت امرأ  . فجئت وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقدم الناس         ) أجئ
مث عمد إىل برمتنا فبصق فيها      . فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك     . قد فعلت الذي قلت يل    : فقلت
! فأقسم بـاهللا  . وهم ألف ) واقدحي من برمتكم وال  ترتلوها     . ادعي خابزة فلتخبز معك   (مث قال   . وبارك

 لتخبـز  - أو كما قال الضحاك -عجينتنا  وإن  . وإن برمتنا لتغط كما هي    . ألكلوا حىت تركوه واحنرفوا   
  .كما هو
قرأت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبداهللا ابن          : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 2040 (- 142

  :قال أبو طلحة ألم سليم: أيب طلحة؛ أنه مسع أنس بن مالك يقول
عندك مـن شـيء؟     فهل  . أعرف فيه اجلوع  .  قد مسعت صوت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضعيفا         

. فلفت اخلبز ببعضه، مث دسته حتت ثويب      . مث أخذت مخارا هلا   : فأخرجت أقراصا من شعري   . نعم: فقالت
قال فذهبت به فوجدت رسول اهللا صلى       . مث أرسلتين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وردتين ببعضه 

رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم        فقال  . فقمت عليهم . ومعه الناس . اهللا عليه وسلم جالسا يف املسجد     
فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        . نعم: فقلت) ألطعام؟(فقال  . نعم: قال فقلت ) أرسلك أبو طلحة؟  (

فقـال أبـو    . فأخربته. حىت جئت أبا طلحة   . قال فانطلق وانطلقت بني أيديهم    ) قوموا(وسلم ملن معه    
: فقالـت . وليس عندنا ما نطعمهم   . لم بالناس قد جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وس       ! يا أم سليم  : طلحة

فأقبـل رسـول اهللا   . قال فانطلق أبو طلحة حىت لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . اهللا ورسوله أعلم  
يـا أم   . ما عنـدك  . هلمي(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . صلى اهللا عليه وسلم معه حىت دخال      

وعصرت عليه أم سليم عكـة    . ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففت      فأمر به رسو  . فأتت بذلك اخلبز  !) سليم
فـأذن  ) ائذن لعشرة (مث قال   . مث قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما شاء اهللا أن يقول             . هلا فأدمته 



مث قال  . فأذن هلم فأكلوا حىت شبعوا مث خرجوا      ) ائذن لعشرة (مث قال   . مث خرجوا . هلم فأكلوا حىت شبعوا   
  .والقوم سبعون رجال أو مثانون. حىت أكل القوم كلهم وشبعوا) رةائذن لعش(

واللفـظ  (ح وحدثنا ابن منري     . حدثنا عبداهللا بن منري   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2040 (- 143
  :حدثين أنس ابن مالك قال. حدثنا سعد بن سعيد. حدثنا أيب). له

قال فأقبلت ورسول اهللا    . وقد جعل طعاما  .  ألدعوه  بعثين أبو طلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
فقال ) قوموا(فقال للناس   . أجب أبا طلحة  : فنظر إيل فاستحييت فقلت   . صلى اهللا عليه وسلم مع الناس     

ودعا فيها  . قال فمسها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . إمنا صنعت لك شيئا   ! يا رسول اهللا  : أبو طلحة 
فأكلوا . وأخرج هلم شيئا من بني أصابعه     ) كلوا(وقال  )  من أصحايب، عشرة   أدخل نفرا (مث قال   . بالربكة

فما زال يدخل عشرة وخيرج عشرة حىت       . فأكلوا حىت شبعوا  ) أدخل عشرة (فقال  . فخرجوا. حىت شبعوا 
  .فإذا هي مثلها حني أكلوا منها. مث هيأها. مل يبق منهم أحد إال دخل، فأكل حىت شبع

مسعت أنس ابن   : قال. حدثنا سعد بن سعيد   . حدثين أيب .  حيىي األموي   وحدثين سعيد بن   -) 2040(
. وساق احلديث بنحو حديث ابن منـري     . بعثين أبو طلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : مالك قال 

دونكـم  (فقال  . قال فعاد كما كان   . مث دعا فيه بالربكة   . مث أخذ ما بقي فجمعه    : غري أنه قال يف آخره    
  ).هذا
حدثنا عبيداهللا بن عمرو عـن    . حدثنا عبداهللا بن جعفر الرقي    . وحدثين عمرو الناقد  ) 2040 (- م   2

أمر أبو طلحـة أم سـليم أن        : قال. عبدامللك بن عمري، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن أنس بن مالك           
  :هوقال في. وساق احلديث. مث أرسلين إليه. تصنع للنيب صلى اهللا عليه وسلم طعاما لنفسه خاصة
كلـوا  (فقال . فأذن هلم فدخلوا) ائذن لعشرة (مث قال   .  فوضع النيب صلى اهللا عليه وسلم يده ومسى عليه        

مث أكل النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلـك وأهـل            . حىت فعل ذلك بثمانني رجال    .فأكلوا) ومسوا اهللا 
  .وتركوا سؤرا. البيت
حدثنا عبدالعزيز بن حممـد عـن       .  مسلمة حدثنا عبداهللا بن  . وحدثنا عبد بن محيد   ) 2040 (- م   3

عمرو بن حيىي، عن أبيه، عن أنس بن مالك، ذه القصة، يف طعام أيب طلحة، عن النيب صلى اهللا عليـه                     
  :وقال فيه. وسلم

إمنا كان  ! يا رسول اهللا  : فقال له . حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .  فقام أبو طلحة على الباب    
  ).فإن اهللا سيجعل فيه الربكة. مههل(قال . شيء يسري



حدثين . حدثين حممد بن موسى . حدثنا خالد بن خملد البجلي    . وحدثنا عبد بن محيد   ) 2040 (- م   4
وقال . عبداهللا ابن عبداهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا احلديث                 

  .وأفضلوا ما أبلغوا جريام. كل أهل البيتمث أكل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأ: فيه
مسعـت  : قال. حدثنا أيب . حدثنا وهب بن جرير   . وحدثنا احلسن بن علي احللواين    ) 2040 (- م   5

  :قال. جرير ابن زيد حيدث عن عمرو بن عبداهللا بن أيب طلحة، عن أنس بن مالك
فأتى أم سليم   . يتقلب ظهرا لبطن  .  رأى أبو طلحة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مضطجعا يف املسجد           

. وأظنه جائعا . يتقلب ظهرا لبطن  . إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مضطجعا يف املسجد          : فقال
مث أكل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنـس بـن                : وقال فيه . وساق احلديث 

  .فأهديناه جلرياننا. وفضلت فضلة. مالك
أخربين أسامة؛ أن يعقوب    . حدثنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين حرملة بن حيىي التجييب    ) 2040 (- م   6

  :ابن عبداهللا بن أيب طلحة األنصاري حدثه؛ أنه مسع أنس بن مالك يقول
فوجدته جالسا مع أصحابه حيدثهم، وقد عـصب بطنـه          .  جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما       

مل عصب رسول اهللا صـلى اهللا       : فقلت لبعض أصحابه  .  على حجر  -وأنا أشك   :  قال أسامة  -بعصابة  
يا : فقلت. فذهبت إىل أيب طلحة، وهو زوج أم سليم بنت ملحان         . من اجلوع : عليه وسلم بطنه؟ فقالوا   

من : فسألت بعض أصحابه فقالوا   . قد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عصب بطنه بعصابة          ! أبتاه
. عندس كسر من خبز ومتـرات     . نعم: هل من شيء؟ فقالت   : فقال. ى أمي فدخل أبو طلحة عل   . اجلوع

مث ذكر سـائر    . وإن جاء آخر معه قل عنهم     . فإن جاءنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحده أشبعناه         
  .احلديث بقصته

حدثنا حرب بن ميمون عـن      . حدثنا يونس بن حممد   . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 2040 (- م   7
  .عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف طعام أيب طلحة، حنو حديثهمالنضر بن أنس، 

جواز أكل املرق، واستحباب أكل اليقطني، وإيثار أهل املائدة بعضهم بعضا :  باب- 21

  وإن كانوا ضيفانا، إذا مل يكره ذلك صاحب الطعام
 عليه، عن إسحاق بن عبداهللا      حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ         ) 2041 (- 144

  :بن أيب طلحة؛ أنه مسع أنس بن مالك يقول
فذهبت مع رسول اهللا    : قال أنس ابن مالك   .  إن خياطا دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لطعام صنعه          

ومرقا . فقرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبزا من شعري          . صلى اهللا عليه وسلم إىل ذلك الطعام      



: قال. فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتتبع الدباء من حوايل الصحفة           . قال أنس . باء وقديد فيه د 
  .فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ

حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن املغرية، عن        . حدثنا حممد بن العالء، أبو كريب     ) 2041 (- 145
  :ثابت، عن أنس قال

فجعـل رسـول اهللا     . فجيء مبرقة فيها دباء   . فانطلقت معه . م رجل  دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل      
. فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه وال  أطعمه        : قال. صلى اهللا عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه        

  .فما زلت، بعد، يعجبين الدباء: قال فقال أنس
أخربنا معمر عن ثابت    . مجيعا عن عبدالرزاق  .  وحدثين حجاج بن الشاعر وعبد بن محيد       -) 2041(

: وزاد. البناين وعاصم األحول، عن أنس بن مالك؛ أن رجال خياطا دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                
  .فما صنع يل طعام، بعد، أقدر على أن يصنع فيه دباء إال صنع: فسمعت أنسا يقول: قال ثابت

يف ألهل استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الض:  باب- 22 

  الطعام، وطلب الدعاء من الضيف الصاحل، وإجابته لذلك
حدثنا شعبة عن يزيد ابـن      . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثين حممد بن املثىن العرتي    ) 2042 (- 146

  :قال. مخري، عن عبداهللا بن بسر
مث أيت بتمـر    . فأكل منها . قال فقربنا إليه طعاما ووطبة    .  نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أيب        

وهو فيه، إن شـاء     . هو ظين : قال شعبة (فكان يأكله ويلقي النوى بني إصبعيه وجيمع السبابة والوسطى          
قال فقـال أيب، وأخـذ    . مث ناوله الذي عن ميينه    . مث أيت بشراب فشربه   ). اهللا، إلقاء النوى بني اإلصبعني    

  ).واغفر هلم وارمحهم. قتهمبارك هلم يف ما رز! اللهم(فقال . ادع اهللا لنا: بلجام دابته
  
حدثنا حيىي ابن   . ح وحدثنيه حممد بن املثىن    . حدثنا ابن أيب عدي   .  وحدثنا حممد بن بشار    -) 2042(

  .ومل يشكا يف إلقاء النوى بني اإلصبعني. كالمها عن شعبة، ذا اإلسناد. محاد
  .أكل القثاء بالرطب:  باب- 23
وقال ابن  . أخربنا: قال حيىي (يمي وعبداهللا بن عون اهلاليل      حدثنا حيىي بن حيىي التم    ) 2043 (- 147
  :قال. إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن عبداهللا بن جعفر). حدثنا: عون

  . رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب



  استحباب تواضع اآلكل، وصفة قعوده:  باب- 24
: قال أبو بكر  . كالمها عن حفص  . بو سعيد األشج  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأ      ) 2044 (- 148

  :قال. حدثنا أنس بن مالك. حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم
  . رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم مقعيا، يأكل مترا

حـدثنا  : قال ابن عمر  . مجيعا عن سفيان  . وحدثنا زهري بن حرب وابن أيب عمر      ) 2044 (- 149
  :قال. ن سليم، عن أنسسفيان بن عيينة عن مصعب ب

يأكل منه  . فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يقسمه وهو حمتفز        .  أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتمر       
  .أكال حثيثا: ويف رواية زهري. أكال ذريعا

  ي اآلكل مع مجاعة، عن قران مترتني وحنومها يف لقمة، إال بإذن أصحابه:  باب- 25
مسعت جبلة ابن   : قال. حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   . مد بن املثىن  حدثنا حم ) 2045 (- 150

  :سحيم قال
وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمـر       . قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد      .  كان ابن الزبري يرزقنا التمر    

تأذن إال أن يـس . فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن اإلقـران  . ال تقارنوا : فيقول. وحنن نأكل 
  .الرجل أخاه
  .يعين االستئذان. ال أرى هذه الكلمة إال من كلمة ابن عمر: قال شعبة

حدثنا عبدالرمحن بـن    . ح وحدثنا حممد بن بشار    . حدثنا أيب .  وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    -) 2045 (
 وقد كان أصـاب   : وال  قوله  . وليس يف حديثهما، قول شعبة    . كالمها عن شعبة، ذا اإلسناد    . مهدي

  .الناس يومئذ جهد
حدثنا عبدالرمحن عن سفيان، عن     : قاال. حدثين زهري بن حرب وحممد بن املثىن      ) 2045 (- 151

  :مسعت ابن عمر يقول: قال. جبلة بن سحيم
  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقرن الرجل بني التمرتني حىت يستأذن أصحابه

  قوات للعياليف إدخال التمر وحنوه من األ:  باب- 26
حدثنا سليمان ابن   . أخربنا حيىي بن حسان   . حدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 2046 (- 152

  بالل عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛
  ).ال جيوع أهل بيت عندهم التمر( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 



عقوب بن حممد بن طحالء عـن أيب        حدثنا ي . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2046 (- 153
  :قالت. الرجال، حممد بن عبدالرمحن، عن أمه، عن عائشة

بيت ال متر فيـه  ! يا عائشة. بيت ال متر فيه، جياع أهله! يا عائشة( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  .قاهلا مرتني، أو ثالثا) - أو جاع أهله -جياع أهله 

  فضل متر املدينة:  باب- 27
عن عبداهللا بن ) يعين ابن بالل(حدثنا سليمان . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب  ) 2047 (- 154

  عبدالرمحن، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه؛
من أكل سبع مترات، مما بني ربتيها، حني يصبح، مل يضره سم            ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).حىت ميسي
مسعت : قال. حدثنا أبو أسامة عن هاشم بن هاشم      . أبو بكر بن أيب شيبة    حدثنا  ) 2047 (- 155

  :مسعت سعدا يقول: عامر بن سعد بن أيب وقاص يقول
من تصبح بسبع مترات، عجوة، مل يضره ذلك اليوم سم          ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  ).وال  سحر
ح وحدثناه إسـحاق  .  بن معاوية الفزاريحدثنا مروان. وحدثناه ابن أيب عمر ) 2047 (- م   155

كالمها عن هاشم بن هاشم، ذا اإلسناد، عن النيب صـلى  . بن إبراهيم أخربنا أبو بدر شجاع بن الوليد  
  .مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم: وال  يقوالن. اهللا عليه وسلم، مثله

وقال . أخربنا: حيىي بن حيىيقال (وحدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وابن حجر      ) 2048 (- 156
إمساعيل، وهو ابن جعفر، عن شريك، وهو ابن أيب منر، عن عبداهللا بن أيب عتيق، عـن   ) حدثنا: اآلخران
  عائشة؛

  ).إن يف العجوة العالية شفاء، أو إا ترياق، أول البكرة( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  افضل الكمأة، ومداواة العني :  باب- 28
أخربنا جرير  . ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم    . حدثنا جرير . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2049 (- 157

. وعمرو بن عبيد عن عبدامللك بن عمري، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيـل                   
  :قال

  ).وماؤها شفاء للعني. الكمأة من املن( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 



حدثنا شعبة بن عبـدامللك ابـن       . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 2049 (- 158
  :قال. مسعت سعيد بن زيد: قال. مسعت عمرو بن حريث: قال. عمري

  ).وماؤها شفاء للعني. الكمأة من املن( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
وأخربين احلكم بـن    : قال. حدثنا شعبة .  بن جعفر  حدثين حممد .  وحدثنا حممد بن املثىن    -) 2049 (

  .عتيبة عن احلسن العرين، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ملا حدثين به احلكم مل أنكره من حديث عبدامللك: قال شعبة
 عـن   أخربنا عبثر عن مطرف، عـن احلكـم،       . حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي    ) 2049 (- 159

  :قال. احلسن، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل
. الكمأة من املن، الذي أنزل اهللا تبارك وتعاىل على بين إسـرائيل           ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).وماؤها شفاء للعني
، عـن   أخربنا جرير عن مطرف، عن احلم بن عتيبة       . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2049 (- 160

  احلسن العرين، عن عمرو بن حريث، عن سعيد ابن زيد،
  ).وماؤها شفاء للعني. الكمأة من املن الذي أنزل اهللا على موسى( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

مسعت عمرو ابن   : قال. حدثنا سفيان عن عبدامللك بن عمري     . حدثنا ابن أيب عمر   ) 2049 (- 161
  :يد يقولمسعت سعيد بن ز: حريث يقول

. الكمأة من املن الذي أنزل اهللا، عز وجل، على بـين إسـرائيل            ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).وماؤها شفاء للعني

. حدثنا حممد بن شـبيب    . حدثنا محاد بن زيد   . وحدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 2049 (- 162
. قال فلقيت عبـدامللك   . لك بن عمري  مسعته من عبدامل  : فقال. فسألته. مسعته من شهر بن حوشب    : قال

  :قال. فحدثين عن عمرو ابن حريث، عن سعيد بن زيد
  ).وماؤها شفاء للعني. الكمأة من املن( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فضيلة األسود من الكباث:  باب- 29
، عن أيب   أخربنا عبداهللا بن وهب عن يونس، عن ابن شهاب        . حدثين أبو الطاهر  ) 2050 (- 163

  :قال. سلمة بن عبدالرمحن، عن جابر بن عبداهللا



فقال النيب صلى اهللا عليـه وسـلم        . وحنن جنين الكباث  .  كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مبر الظهران        
وهل من نـيب إال وقـد       . نعم(قال  . كأنك رعيت الغنم  ! يا رسول اهللا  : قال فقلنا ) عليكم باألسود منه  (

  .من القولأو حنو هذا ) رعاها
  فضيلة اخلل، والتأدم به:  باب- 30
أخربنا سليمان ابن . أخربنا حيىي ابن حسان. حدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي ) 2051 (- 164

  بالل عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائش؛
  ).نعم األدم، أو اإلدام، اخلل( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

. حدثنا حيىي بن صـاحل الوحـاظي      . موسى بن قريش بن نافع التميمي     وحدثناه  ) 2051 (- 165
  .ومل يشك) نعم األدم(حدثنا سليمان بن بالل، ذا اإلسناد، وقال 

أخربنا أبو عوانة عن أيب بشر، عن أيب سفيان، عن جابر بن            . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2052 (- 166
  عبداهللا؛

فجعل يأكل به ويقول . فدعا به. ما عندنا إال خل: فقالوا. دم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سأل أهله األ  
  ).نعم األدم اخلل. نعم األدم اخلل(

عن املثىن ابن   ) يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   . حدثين يعقوب بن إبراهيم الدورقي    ) 2052 (- 167
  :حدثين طلحة بن نافع؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول. سعيد

مـا  (فقال  . فأخرج إليه فلقا من خبز    . اهللا عليه وسلم بيدي، ذات يوم، إىل مرتله        أخذ رسول اهللا صلى     
  ).فإن اخلل نعم األدم(قال . إال شيء من خل. ال: فقالوا) من أدم؟
ما زلت أحب : وقال طلحة. فما زلت أحب اخلل منذ مسعتها من نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال جابر

  .اخلل منذ مسعتها من جابر
حدثنا املثىن بن سعيد عن طلحة ابن       . حدثين أيب . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 2052 (- 168
  حدثنا جابر بن عبداهللا؛. نافع

فـنعم األدم   (إىل قولـه    . مبثل حديث ابن علية   .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيده إىل مرتله          
  .ومل يذكر ما بعده) اخلل

أخربنا حجـاج بـن أيب      . حدثنا يزيد بن هارون   . ن أيب شيبة  وحدثنا أبو بكر ب   ) 2052 (- 169
  :مسعت جابر بن عبداهللا قال: قال. حدثين أبو سفيان، طلحة بن نافع. زينب



. فأخذ بيـدي  . فقمت إليه . فأشار إيل . فمر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .  كنت جالسا يف داري   
) هل من غداء؟  (فقال  . فدخلت احلجاب عليها  . مث أذن يل  . فدخل. فانطلقنا حىت أتى بعض حجر نسائه     

فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرصا فوضـعه          . فوضعن على نيب  . فأيت بثالثة أقراصة  . نعم: فقالوا
فجعل نصفه بـني يديـه      . مث أخذ الثالث فكسره باثنني    . وأخذ قرصا آخر فوضعه بني يدي     . بني يديه 

  ).فنعم األدم هو. هاتوه(قال . إال شيء من خل. ال: قالوا) هل من أدم؟(مث قال . ونصفه بني يدي
  إباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي ملن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما يف معناه:  باب- 31
حدثنا حممـد ابـن     : قاال). واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 2053 (- 170
  :قال. عن جابر بن مسرة، عن أيب أيوب األنصاريحدثنا شعبة عن مساك بن حرب، . جعفر

وإنه بعث إيل يومـا     .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا أيت بطعام، أكل منه وبعث بفضله إيل              
  ).ولكين أكرهه من أجل رحيه. ال(أحرام هو؟ قال : فسألته. ألن فيها ثوما. بفضلة مل يأكل منها

  .فإين أكره ما كرهت: قال
  .حدثنا حيىي بن سعيد عن شعبة، يف هذا اإلسناد.  وحدثنا حممد بن املثىن-) 2053(

) واللفظ منهما قريـب   (وحدثين احلجاج بن الشاعر وأمحد بن سعيد بن صخر          ) 2053 (- 171
حدثنا عاصم بـن    ). أبو زيد األحول  : يف رواية حجاج بن يزيد    (حدثنا ثابت   . حدثنا أبو النعمان  : قاال

  عن أفلح، موىل أيب أيوب، عن أيب أيوب؛عبداهللا ابن احلارث 
. فرتل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السفل وأبو أيوب يف العلو           .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نزل عليه       

فبـاتوا يف   . فتنحـوا ! منشي فوق رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : قال فانتبه أبو أيوب ليلة فقال     
ال أعلو  : فقال) السفل أرفق (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . عليه وسلم مث قال للنيب صلى اهللا      . جانب

فكان يصنع للـنيب    . فتحول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العلو وأبو أيوب يف السفل           . سقيفة أنت حتتها  
فصنع لـه   . فيتتبع موضع أصابعه  . فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه       . صلى اهللا عليه وسلم طعاما    

ففزع . مل يأكل : فقيل له . فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النيب صلى اهللا عليه وسلم           . ا فيه ثوم  طعام
فإين أكره مـا    : قال) ولكين أكرهه . ال(أحرام هو؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم         : فقال. وصعد إليه 

  .وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يؤتى: قال. تكره، أو ما كرهت
  ام الضيف وفضل إيثارهإكر:  باب- 32
حدثنا جرير بن عبداحلميد عن فضيل بن غزوان، عن أيب          . حدثين زهري بن حرب   ) 2054 (- 172

  :قال. حازم األشجعي، عن أيب هريرة



: فقالـت . فأرسل إىل بعض نـسائه    . إين جمهود :  جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         
: حىت قلن كلهن مثل ذلك. فقالت مثل ذلك.  مث أرسل إىل أخرى.ما عندي إال ماء! والذي بعثك باحلق

فقام رجـل مـن     ) من يضيف هذا، الليلة، رمحه اهللا     (فقال  . ما عندي إال ماء   ! والذي بعثك باحلق  . ال
إال . ال: هل عندك شيء؟ قالـت    : فقال المرأته . فانطلق به إىل رحله   ! يا رسول اهللا  . أنا: األنصار فقال 
فإذا أهوى ليأكل   . فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل       . فعلليهم بشيء : قال. قوت صبياين 

فلما أصبح غدا على النيب صلى اهللا عليـه         . فقعدوا وأكل الضيف  : قال. فقومي إىل السراج حىت تطفئيه    
  ).قد عجب اهللا من صنيعكما بضيفكما الليلة(فقال . وسلم
لعالء حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان، عـن أيب          حدثنا أبو كريب، حممد بن ا     ) 2054 (- 173

  حازم، عن أيب هريرة؛
نومي الصبية  : فقال المرأته . فلم يكن عنده إال قوته وقوت صبيانه      .  أن رجال من األنصار بات به ضيف      

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان ـم       {: قال فرتلت هذه اآلية   . وأطفئي السراج وقريب للضيف ما عندك     
  ].9/حلشر ا /59[} خصاصة

  :قال. حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن أيب حازم، عن أيب هريرة.  وحدثناه أبو كريب-) 2054(
أال رجل يضيف (فقال . فلم يكن عنده ما يضيفه.  جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليضيفه

وساق احلديث بنحـو    . هفانطلق به إىل رحل   . فقام رجل من األنصار يقال له أبو طلحة       ) هذا، رمحه اهللا  
  .وذكر فيه نزول اآلية كما ذكره وكيع. حديث جرير

حدثنا سليمان بن املغرية عن     . حدثنا شبابة بن سوار   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2055 (- 174
  :قال. ثابت، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن املقداد

فجعلنا نعرض أنفسنا على أصـحاب      . جلهدوقد ذهبت أمساعنا وأبصارنا من ا     .  أقبلت أنا وصاحبان يل   
فأتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم فانطلق بنا إىل         . فليس أحد منهم يقبلنا   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

فكنا حنتلب فيشرب   : قال). احتلبوا هذا اللنب بيننا   (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . فإذا ثالثة أعرت  . أهله
فيجيء من الليل فيسلم تـسليما ال       : قال. ونرفع للنيب صلى اهللا عليه وسلم نصيبه      . كل إنسان منا نصيبه   

فأتاين الـشيطان ذات    . مث يأيت شرابه فيشرب   . قال مث يأيت املسجد فيصلي    . ويسمع اليقظان . يوقظ نائما 
ما به حاجـة إىل هـذه     . حممد يأيت األنصار فيتحفونه، ويصيب عندهم     : فقال. ليلة، وقد شربت نصييب   

. قال ندمين الـشيطان   . فلما أن وغلت يف بطين، وعلمت أنه ليس إليها سبيل         . فأتيتها فشربتها . جلرعةا
فتذهب دنيـاك   . ما صنعت؟ أشربت شراب حممد؟ فيجيء فال جيده فيدعو عليك فتهلك          ! وحيك: فقال

. إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قـدماي            . وعلي مشلة . وآخرتك



قال فجاء النيب صلى اهللا عليه وسـلم        . وأما صاحباي فناما ومل يصنعا ما صنعت      . جعل ال جييئين النوم   و
فرفع رأسـه   . مث أتى شرابه فكشف عنه فلم جيد فيه شيئا        . مث أتى املسجد فصلى   . فسلم كما كان يسلم   

قـال  )  أسـقاين وأسق من. أطعم من أطعمين ! اللهم(فقال  . اآلن يدعو علي فأهلك   : فقلت. إىل السماء 
وأخذت الشفرة فانطلقت إىل األعرت أيها أمسن فأذحبها لرسـول اهللا           . فعمدت إىل الشملة فشددا علي    

فعمدت إىل إناء آلل حممد صلى اهللا عليـه         . وإذا هن حفل كلهن   . فإذا هي حافلة  . صلى اهللا عليه وسلم   
فجئت إىل رسول اهللا صلى اهللا      . غوةقال فحلبت فيه حىت علته ر     . وسلم ما كانوا يطعمون أن حيتلبوا فيه      

يا : فقلت. فشرب مث ناولين  . اشرب! يا رسول اهللا  : قال قلت ) أشربتم شرابكم الليلة؟  (عليه وسلم فقال    
فلما عرفت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـد روى، وأصـبت             . فشرب مث ناولين  . اشرب! رسول اهللا 

) إحدى سوآتك يا مقداد(يب صلى اهللا عليه وسلم      قال فقال الن  . دعوته، ضحكت حىت ألقيت إىل األرض     
ما هذه  (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . وفعلت كذا . كان من أمري كذا وكذا    ! يا رسول اهللا  : فقلت

مـا  ! والذي بعثك باحلق : قال فقلت ) أفال كنت آذنتين، فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها      . إال رمحة من اهللا   
  .ك، من أصاا من الناسأبايل إذا أصبتها وأصبتها مع

حدثنا سليمان بـن املغـرية، ـذا      . أخربنا النضر بن مشيل   .  وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    -) 2055(
  .اإلسناد
. وحدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي وحامد بن عمر البكراوي وحممد بن عبداألعلى    ) 2056 (- 175

وحـدث  (حدثنا أيب عن أيب عثمـان     . ا املعتمر حدثن). واللفظ البن معاذ  (مجيعا عن املعتمر بن سليمان      
  :قال. ، عن عبدالرمحن بن أيب بكر)أيضا

هل مع أحـد مـنكم   (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم .  كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثني ومائة   
مث جاء رجل، مشرك مـشعان طويـل، بغـنم          . فعجن. فإذا مع رجل صاع من طعام أو حنوه       ) طعام؟
فاشترى . بل بيع . ال: فقال)  أم هبة؟  - أو قال    -أبيع أم عطية    (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . يسوقها
ما من  ! وامي اهللا : قال. وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى          . فصنعت. منه شاة 

إن كان شـاهدا،    . نهاالثالثني ومائة إال حز له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حزة حزة من سواد بط               
  .وإن كان غائبا، خبأ له. أعطاه

أو كمـا   . فحملته على البعري  . وفضل يف القصعتني  . وشبعنا. فأكلنا منهما أمجعون  . قال وجعل قصعتني  
  .قال



حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي وحامد بن عمر البكراوي وحممد بن عبـداألعلى       ) 2057 (- 176
حـدثنا أبـو    : قال أيب : حدثنا املعتمر بن سليمان قال    ). للفظ البن معاذ  وا(كلهم عن املعتمر    . القيسي

  عثمان؛ أنه حدثه عبدالرمحن بن أيب بكر؛
من كان عنده طعام (وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال مرة .  أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء

وإن أبـا   : أو كما قال  ).  بسادس ومن كان عنده طعام أربعة، فليذهب خبامس،      . اثنني، فليذهب بثالثة  
قال فهو وأنا وأيب وأمي     . وأبو بكر بثالثة  . وانطلق نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعشرة       . بكر جاء بثالثة  

 قال وإن أبا بكر تعشى عند النيب صلى         -وامرأيت وخادم بني بيتنا وبيت أيب بكر        :  وال  أدري هل قال     -
. مث رجع فلبث حىت نعس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم      . شاءمث لبث حىت صليت الع    . اهللا عليه وسلم  

: ما حبسك عن أضيافك، أو قالت ضيفك؟ قال       : قالت له امرأته  . فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء اهللا       
يـا  : وقال. قال فذهبت أنا فاختبأت   . قد عرضوا عليهم فغلبوهم   . أبوا حىت جتيء  : أو ما عشيتهم؟ قالت   

ما كنا نأخذ مـن  ! قال فامي اهللا . ال أطعمه أبدا  ! واهللا: وقال. ال هنيئا . كلوا: لوقا. فجدع وسب ! غنثر
فنظر إليها أبـو    . قال حىت شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك        . لقمة إال ربا من أسفلها أكثر منها      
هلي اآلن ! وقرة عيين. ال: ما هذا؟ قالت! يا أخت بين فراس: قال المرأته. بكر فإذا هي كما هي أو أكثر
. يعين ميينه . إمنا كان ذلك من الشيطان    : قال فأكل منها أبو بكر وقال     . أكثر منها قبل ذلك بثالث مرار     

قال وكان بيننا وبـني     . مث محلها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأصبحت عنده          . مث أكل منها لقمة   
. اهللا أعلم كم مع كل رجل     . اسمع كل رجل منهم أن    . فعرفنا اثنا عشر رجال   . قوم عقد فمضى األجل   

  .أو كما قال. إال أنه بعث معهم فأكلوا منها أمجعون
حدثنا سامل بن نوح العطار عن اجلريري، عن أيب عثمان،          . حدثين حممد بن املثىن   ) 2057 (- 177

  :قال. عن عبدالرمحن بن أيب بكر
قال فانطلق  .  عليه وسلم من الليل    قال وكان أيب يتحدث إىل رسول اهللا صلى اهللا        .  نزل علينا أضياف لنا   

حىت جييء أبو   : فقالوا. قال فأبوا . قال فلما أمسيت جئنا بقراهم    . افرغ من أضيافك  ! يا عبدالرمحن : وقال
قال . وإنكم إن مل تفعلوا خفت أن يصيبين منه أذى        . إنه رجل حديد  : قال فقلت هلم  . مرتلنا فيطعم معنا  

. ما فرغنـا  ! واهللا. ال: أفرغتم من أضيافكم؟ قال قالوا    : فقال. همفلما جاء مل يبدأ بشيء أول من      . فأبوا
! يـا غنثـر   : قال فقال . قال فتنحيت ! يا عبدالرمحن : فقال. أمل آمر عبدالرمحن؟ قال وتنحيت عنه     : قال

هؤالء أضـيافك   . ما يل ذنب  ! واهللا: قال فجئت فقلت  . أقسمت عليك إن كنت تسمع صويت إال جئت       
قـال  ! أال تقبلوا عنا قراكم   ! ما لكم : قال فقال . هم فأبوا أن يطعموا حىت جتيء     قد أتيتهم بقرا  . فسلهم

فما رأيت كالشر   : قال. ال نطعمه حىت تطعمه   ! فواهللا: قال فقالوا . ال أطعمه الليلة  ! فواهللا: فقال أبو بكر  



هلمـوا  . أما األوىل فمـن الـشيطان  : ما لكم أن ال تقبلوا عنا قراكم؟ قال مث قال  ! ويلكم. كالليلة قط 
فلما أصبح غدا على النيب صلى اهللا عليه وسـلم          : قال. قال فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا     . قراكم
  ).بل أنت أبرهم وأخريهم(قال فأخربه فقال . بروا وحنثت! يا رسول اهللا: فقال

  .قال ومل تبلغين كفارة
  ثة، وحنو ذلكفضيلة املواساة يف الطعام القليل، وأن طعام االثنني يكفي الثال: باب

قرأت على مالك عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب          : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2058 (- 178
  :هريرة؛ أنه قال

  ).وطعام الثالثة كايف األربعة. طعام االثنني كايف الثالثة( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
. ح وحدثين حيىي بن حبيـب     .  عبادة أخربنا روح بن  . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2059 (- 179

  :أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول. حدثنا ابن جريج. حدثنا روح
. وطعام االثنني يكفي األربعة   . طعام الواحد يكفي االثنني   ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  ).وطعام األربعة يكفي الثمانية
  .مسعت: مل يذكر. ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسو: ويف رواية إسحاق

حدثنا عبدالرمحن  . ح وحدثين حممد ابن املثىن    . حدثنا سفيان . حدثنا أيب .  حدثنا ابن منري   -) 2059(
  .مبثل حديث ابن جريج. عن سفيان، عن أيب الزبري، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

قال ( بن أيب شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم          حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر     ) 2059 (- 180
أبو معاوية عن األعمش، عن أيب سـفيان، عـن          ) أخربنا: وقال اآلخران . حدثنا: أبو بكر وأبو كريب   

  :جابر، قال
  ).وطعام االثنني يكفي األربعة. طعام الواحد يكفي االثنني( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا جرير عن األعمش، عـن      : بة بن سعيد وعثمان بن أيب شيبة قاال       حدثنا قتي ) 2059 (- 181
  أيب سفيان، عن جابر،

وطعام أربعة . وطعام رجلني يكفي أربعة. طعام الرجل يكفي رجلني( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال     
  ).يكفي مثانية

  املؤمن يأكل يف معي واحد، والكافر يأكل يف سبعة أمعاء:  باب- 34
وهو (أخربنا حيىي   : حدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد قالوا          ) 2060( - 182
  أخربين نافع عن ابن عمر،. عن عبيداهللا) القطان



  ).واملؤمن يأكل يف معي واحد. الكافر يأكل يف سبعة أمعاء(قال .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا أبو  . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا أيب .  وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري      -) 2060(

: قـال . ح وحدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد عن عبدالرزاق         . حدثنا عبيداهللا : قاال. أسامة وابن منري  
  .مبثله. كالمها عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. أخربنا معمر عن أيوب

حدثنا شعبة عن واقد    . حدثنا حممد بن جعفر   . كر بن خالد الباهلي   وحدثنا أبو ب  ) 2060 (- 183
  :ابن حممد بن زيد؛ أنه مسع نافعا قال

قـال  . فجعل يأكل أكال كـثريا    : قال. فجعل يضع بني يديه، ويضع بني يديه      .  رأى ابن عمر مسكينا   
افر يأكل يف سبعة    إن الك (فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          . ال يدخلن هذا علي   : فقال
  ).أمعاء
حدثنا عبدالرمحن عن سفيان، عن أيب الزبري، عن جـابر          . حدثين حممد بن املثىن   ) 2061 (- 184

  وابن عمر؛
  ).والكافر يأكل يف سبعة أمعاء. املؤمن يأكل يف معي واحد( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

يان عن أيب الزبري، عن جابر، عن النيب صـلى اهللا           حدثنا سف . حدثنا أيب .  وحدثنا ابن منري   -) 2061(
  .ابن عمر: ومل يذكر. مبثله. عليه وسلم
حدثنا بريد عن جده، عن     . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2062 (- 185

  أيب موسى،
  ).ة أمعاءوالكافر يأكل يف سبع. املؤمن يأكل يف معي واحد(قال .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

عن العالء، عن أبيـه، عـن أيب    ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   .  حدثنا قتيبة بن سعيد    -) 2062(
  .مبثل حديثهم. هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا مالك عن سهيل ابن أيب . حدثنا إسحاق بن عيسى. وحدثين حممد بن رافع) 2063 (- 186
  رة؛صاحل، عن أبيه، عن أيب هري

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضافه ضيف، وهو كافر، فأمر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                    
مث أنـه  . حىت شرب حالب سبع شياه. مث أخرى فشربه . مث أخرى فشربه  . فشرب حالا . بشاة فحلبت 
. رى فلم يستتمها  مث أمر بأخ  . فأمر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشاة فشرب حالا          . أصبح فأسلم 

  ).والكافر يشرب يف سبعة أمعاء. املؤمن يشرب يف معي واحد(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  ال يعيب الطعام:  باب- 35
. حـدثنا : قال زهري (حدثنا حيىي بن حيىي وزهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم           ) 2064 (- 187

  :قال. حازم، عن أيب هريرةجرير عن األعمش، عن أيب ) أخربنا: وقال اآلخران
  .كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه.  ما عاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طعاما قط

  .حدثنا سليمان األعمش، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا زهري.  وحدثنا أمحد بن يونس-) 2064(
ن عمرو وعمر بن سعد، أبـو       أخربنا عبدالرزاق وعبدامللك ب   . وحدثنا عبد بن محيد   ) 2064 (- م   2

  .كلهم عن سفيان، عن األعمش، ذا اإلسناد، حنوه. داود احلفري
واللفـظ  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وحممد بن املثىن وعمرو الناقد              ) 2064 (- 188

ـ  . أخربنا أبو معاوية : قالوا) أليب كريب  . رةحدثنا األعمش عن أيب حيىي، موىل آل جعدة، عـن أيب هري
  :قال

  .كان إذا اشتهاه أكله، وإن مل يشتهه سكت.  ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاب طعاما قط
حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن أيب حازم، عن أيب هريرة،  : قاال. وحدثناه أبو كريب وحممد بن املثىن     

  .مبثله. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

   كتاب اللباس والزينة- 37

  حترمي استعمال أواين الذهب والفضة يف الشرب وغريه، على الرجال والنساء:  باب- 1
قرأت على مالك عن نافع، عن زيد بن عبداهللا، عن عبداهللا           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2065 (- 1

  بن عبدالرمحن بن أيب بكر الصديق، عن أم سلمة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛
  ).الذي يشرب يف آنية الفضة، إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم(ى اهللا عليه وسلم قال  أن رسول اهللا صل

. ح وحدثنيه علي بن حجر الـسعدي .  وحدثناه قتيبة وحممد بن رمح عن الليث بن سعد     -) 2065(
ح وحدثنا حممد بن    . حدثنا حممد بن بشر   . ح وحدثنا ابن منري   . عن أيوب ) يعين ابن عيلة  (حدثنا إمساعيل   

حدثنا علي بـن    : قاال. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة والوليد بن شجاع         . حدثنا حيىي بن سعيد   . ثىنامل
حدثنا موسى بـن  . حدثنا الفضيل بن سليمان. ح وحدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي. مسهر عن عبيداهللا  

 كل هؤالء عن    عن عبدالرمحن السراج  ) يعين ابن حازم  (حدثنا جرير   . ح وحدثنا شيبان بن فروخ    . عقبة
أن (بإسناده عن نافع وزاد يف حديث علي ابن مسهر عـن عبيـداهللا              . مبثل حديث مالك بن أنس    . نافع

إال يف  . وليس يف حديث أحد منهم ذكر األكل والذهب       ) الذي يأكل أو يشرب يف آنية الفضة والذهب       
  .حديث ابن مسهر



) يعين ابن مرة  (أبو عاصم عن عثمان     حدثنا  . وحدثين زيد بن يزيد، أبو معن الرقاشي      ) 2065 (- 2
  :قالت. حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن عن خالته أم سلمة

من شرب يف إناء من ذهب أو فضة، فإمنا جيرجر يف بطنه نارا من              ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).جهنم
 حترمي استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخامت الذهب:  باب- 2

وإباحة العلم وحنوه للرجل، ما مل يزد على أربع . واحلرير على الرجل، وإباحته للنساء

  .أصابع
ح وحدثنا  . أخربنا أبو خيثمة عن أشعث بن أيب الشعثاء       . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 2066 (- 3

دخلت : قال. حدثين معاوية بن سويد بن مقرن     . حدثنا أشعث . حدثنا زهري . أمحد بن عبداهللا بن يونس    
  :على الرباء بن عازب فسمعته يقول

أمرنا بعيادة املريض، واتبـاع اجلنـازة،       . وانا عن سبع  .  أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسبع       
وانا عن  . وتشميت العاطس، وإبرار القسم، أو املقسم، ونصر املظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السالم           

 وعن شرب بالفضة، وعن املياثر، وعن القسي، وعـن لـبس احلريـر              خواتيم، أو عن ختتم بالذهب،    
  .واإلستربق والديباج

إال . حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم، ذا اإلسناد، مثلـه          .  حدثنا أبو الربيع العتكي    -) 2066(
  .وإنشاد الضال: وجعل مكانه. فإنه مل يذكر هذا احلرف يف احلديث. وإبرار القسم أو املقسم: قوله
. ح وحدثنا عثمان بن أيب شيبة. حدثنا علي بن مسهر. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 2066 (- م 2

: وقـال . كالمها عن الشيباين، عن أشعث بن أيب الشعثاء، ذا اإلسناد، مثل حديث زهري            . حدثنا جرير 
 يف الدنيا، مل    فإنه من شرب فيها   . وعن الشرب يف الفضة   : وزاد يف احلديث  . من غري شك  . إبرار القسم 

  .يشرب يف اآلخرة
أخربنا أبو إسحاق الشيباين وليث بـن أيب        . حدثنا ابن إدريس  . وحدثناه أبو كريب  ) 2066 (- م   3

ح وحدثنا حممـد بـن   . ومل يذكر زيادة جرير وابن مسهر. بإسنادهم. سليم عن أشعث بن أيب الشعثاء  
ح . حـدثنا أيب  .  عبيداهللا بن عبداهللا بن معاذ     ح وحدثنا . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. املثىن وابن بشار  

قالوا . حدثين ز . ح وحدثنا عبدالرمحن بن بشر    . أخربنا أبو عامر العقدي   . وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم   
فإنه قـال   . وإفشاء السالم : حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم، ومعىن حديثهم، إال قوله          : مجيعا
  .انا عن خامت الذهب أو حلقة الذهب: وقال. ورد السالم: بدهلا



حـدثنا  : قـاال . حدثنا حيىي بن آدم وعمرو بن حممد      . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2066 (- م   4
  .من غري شك. وإفشاء السالم وخامت الذهب: وقال. بإسنادهم. سفيان عن أشعث بن أيب الشعثاء

حدثنا :  األشعث بن قيس قال  حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن حممد بن          ) 2067 (- 4
  :مسعته يذكره عن أيب وفرة؛ أنه مسع عبداهللا بن عكيم قال. سفيان بن عيينة

إين : وقال. فرماه به . فجاءه دهقان بشراب يف إناء من فضة      . فاستسقى حذيفة .  كنا مع حذيفة باملدائن   
ال تشربوا يف إناء الذهب     ( قال   فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . أخربكم أين أمرته أن ال يسقيين فيه      

  ).فإنه هلم يف الدنيا، وهو لكم يف اآلخرة، يوم القيامة. وال  تلبسوا الديباج و احلرير. والفضة
مسعت عبداهللا بن عكيم    : قال. حدثنا سفيان عن أيب فروة اجلهين     .  وحدثناه ابن أيب عمر    -) 2067(

  ).يوم القيامة(كر يف احلديث ومل يذ. فذكر حنوه. كنا عند حذيفة باملدائن: يقول
حدثنا ابن أيب جنيح، أوال، عن جماهد،       . حدثنا سفيان . وحدثين عبداجلبار بن العالء   ) 2067 (- م   2

: مث حدثنا أبو فروة قال    . مث حدثنا يزيد، مسعه من ابن أيب ليلى عن حذيفة         . عن ابن أيب ليلى، عن حذيفة     
فـذكر  . كنا مع حذيفة باملدائن: قال. مسعه من ابن عكيم   فظننت أن ابن أيب ليلى إمنا       . مسعت ابن عكيم  

  ).يوم القيامة(ومل يقل . حنوه
حدثنا شعبة عن احلكم؛ أنـه مسـع        . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2067 (- م   3

ذكره ف. فأتاه إنسان بإناء من فضة    . شهدت حذيفة استسقى باملدائن   : قال) يعين ابن أيب ليلى   (عبدالرمحن  
  .مبعىن حديث ابن عكيم عن حذيفة

: ح وحدثنا ابن املثىن وابن بشار قاال      . حدثنا وكيع . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2067 (- م   4
. ح وحدثين عبدالرمحن بن بشر    . حدثنا ابن أيب عدي   . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . حدثنا حممد بن جعفر   

شـهدت  : ومل يذكر أحد منهم يف احلـديث      . وإسنادهمبثل حديث معاذ    . كلهم عن شعبة  . حدثنا ز 
  .إن حذيفة استسقى: إمنا قالوا. غري معاذ وحده. حذيفة
. ح وحدثنا حممد بن املـثىن     . أخربنا جرير عن منصور   . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2067 (- م   5

ذيفة، عن النيب   كالمها عن جماهد، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن ح         . حدثنا ابن أيب عدي عن ابن عون      
  .مبعىن حديث من ذكرنا. صلى اهللا عليه وسلم

: مسعت جماهدا يقـول   : قال. حدثنا سيف . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2067 (- 5
  :مسعت عبدالرمحن بن أيب ليلى قال



 وسـلم   إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : فقال. فسقاه جموسي يف إناء من فضة     .  استسقى حذيفة 
فإا . وال  تأكلوا يف صحافها. وال  تشربوا يف آنية الذهب والفضة. ال تلبسوا احلرير وال  الديباج(يقول 

  ).هلم يف الدنيا
  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 2068 (- 6

لو اشتريت هذه فلبـستها  ! هللايا رسول ا: فقال.  أن عمر بن اخلطاب رأى حلة سرياء عند باب املسجد         
إمنا يلبس هذه من ال     (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ! للناس يوم اجلمعة، وللوفد إذا قدموا عليك      

فقال . فأعطى عمر منها حلة   . مث جاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها حلل         ) خالق له يف اآلخرة   
ة عطارد ما قلت؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           وقد قلت يف حل   . كسوتنيها! يا رسول اهللا  : عمر
  .فكساها عمر أخا له مشركا، مبكة) إين مل أكسكها لتلبسها(
ح . حدثنا أبـو أسـامة    . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا أيب .  وحدثنا ابن منري   -) 2068(

ح وحدثين سـويد ابـن      . هللاكلهم عن عبيدا  . حدثنا حيىي بن سعيد   . وحدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي     
كالمها عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا          . حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة       . سعيد

  .بنحو حديث مالك. عليه وسلم
  :قال. حدثنا نافع عن ابن عمر. حدثنا جرير بن حازم. وحدثنا شيبان بن فروخ) 2068 (- 7

فقـال  . وكان رجال يغشى امللوك ويصيب منهم     . لة سرياء  رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق ح      
فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا      . إين رأيت عطاردا يقيم يف السوق حلة سرياء       ! يا رسول اهللا  : عمر

إمنا يلبس احلرير   (فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . ولبستها يوم اجلمعة  : وأظنه قال ! قدموا عليك 
فلما كان بعد ذلك أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم حبلـل              )  ال خالق له يف اآلخرة     يف الدنيا من  

وقـال  . وأعطى علي بن أيب طالـب حلـة       . وبعث إىل أسامة بن زيد حبلة     . فبعث إىل عمر حبلة   . سرياء
 وقد قلـت  . بعثت إيل ذه  ! يا رسول اهللا  : فقال. قال فجاء عمر حبلته حيملها    ) شققها مخرا بني نسائك   (

) ولكين بعثت ا إليك لتصيب ا     . إين مل أبعث ا إليك لتلبسها     (فقال  . باألمس يف حلة عطارد ما قلت     
فنظر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نظرا عرف أن رسول اهللا صلى اهللا               . وأما أسامة فراح يف حلته    

إين مل أبعث   (فقال  . عثت إيل ا  ما تنظر إيل؟ فأنت ب    ! يا رسول اهللا  : فقال. عليه وسلم قد أنكر ما صنع     
  ).ولكين بعثت ا إليك لتشققها مخرا بني نسائك. إليك لتلبسها

أخربين . أخربنا ابن وهب  : قاال) واللفظ حلرملة (وحدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي       ) 2068 (- 8
  :حدثين سامل بن عبداهللا؛ أن عبداهللا بن عمر قال. يونس عن ابن شهاب



فأخذها فأتى ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . خلطاب حلة من إستربق تباع بالسوق      وجد عمر بن ا   
إمنا هـذه  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ابتع هذه فتجمل ا للعيد وللوفد   ! يا رسول اهللا  : فقال

ه وسـلم جببـة   مث أرسل إليه رسول اهللا صلى اهللا علي. قال فلبث عمر ما شاء اهللا) لباس من ال خالق له 
إمنا هذه  (قلت  ! يا رسول اهللا  : فقال. فأقبل ا عمر حىت أتى ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           . ديباج

مث أرسلت إيل ذه؟ فقال له رسـول اهللا         ). إمنا يلبس هذه من ال خالق له      (أو  ). لباس من ال خالق له    
  ).تبيعها وتصيب ا حاجتك(صلى اهللا عليه وسلم 

أخربين عمرو ابن احلارث عن ابن شهاب، . حدثنا ابن وهب. حدثنا هارون بن معروف و-) 2068(
  .ذا اإلسناد، مثله

أخربين أبو بكر بن حفص عن . حدثنا حيىي بن سعيد عن شعبة. حدثين زهري بن حرب) 2068 (- 9
  سامل، عن ابن عمر؛

: سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     فقال لر .  أن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير            
فأهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم حلـة           ) إمنا يلبس هذا من ال خالق له      (فقال  ! لو اشتريته 
إمنا بعثـت ـا   (قال ! أرسلت ا إيل، وقد مسعتك قلت فيها ما قلت        : قال قلت . فأرسل ا إيل  . سرياء

  ).إليك لتستمتع ا
حدثنا أبو بكر ابن حفص عن سـامل بـن          . حدثنا شعبة . حدثنا روح .  وحدثين ابن منري   -) 2068(

مبثل حديث حيـىي بـن      . عبداهللا بن عمر، عن أبيه؛ أن عمر بن اخلطاب رأى على رجل من آل عطارد              
  ).إمنا بعثت ا إليك لتنتفع ا، ومل أبعث ا إليك لتلبسها(غري أنه قال . سعيد
حدثين حيىي  : مسعت أيب حيدث قال   : قال. ثنا عبدالصمد حد. حدثين حممد بن املثىن   ) 2068 (- م   2

. ما غلظ من الديباج وخشن منـه      : قال قلت . قال يل سامل بن عبداهللا يف اإلستربق      : بن أيب إسحاق قال   
فأتى ا النيب صلى اهللا عليه      . رأى عمر على رجل حلة من إستربق      : مسعت عبداهللا بن عمر يقول    : فقال

  ).إمنا بعثت ا إليك لتصيب ا ماال(فقال :  أنه قالغري. وسلم فذكر حنو حديثهم
أخربنا خالد بن عبداهللا عن عبدامللك، عن عبداهللا، موىل أمساء          . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2069 (- 10

  :قال. وكان خال ولد عطاء. بنت أيب بكر
 يف الثـوب، وميثـرة      العلـم : بلغين أنك حترم أشياء ثالثة    : فقالت.  أرسلتين أمساء إىل عبداهللا بن عمر     
وأما . أما ما ذكرت من رجب، فكيف مبن يصوم األبد        : فقال يل عبداهللا  . األرجوان، وصوم رجب كله   

مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        : ما ذكرت من العلم يف الثوب، فإين مسعت عمر بن اخلطاب يقول           



وأما ميثرة األرجوان، فهذه    . فخفت أن يكون العلم منه    ) إمنا يلبس احلرير من ال خالق له      (وسلم يقول   
  .ميثرة عبداهللا، فإذا هي أرجوان
فأخرجت إىل جبة طيالسة    . هذه جبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : فرجعت إىل أمساء فخربا فقالت    

. هذه كانت عند عائشة حىت قبـضت      : فقالت. وفرجيها مكفوفني بالديباج  . هلا لبنة ديباج  . كسروانية
  .فنحن نغسلها للمرضى يستشفى ا. وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يلبسها. فلما قبضت قبضتها

حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة، عن خليفة بن كعب،          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2069 (- 11
  :مسعت عبداهللا بن الزبري خيطب يقول: قال. أيب ذبيان

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :  يقول فإين مسعت عمر بن اخلطاب    .  أال ال تلبسوا نساءكم احلرير    
  ).فإنه من لبسه يف الدنيا، مل يلبسه يف اآلخرة. ال تلبسوا احلرير(

حدثنا عاصـم األحـول عـن أيب    . حدثنا زهري. حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس   ) 2069 (- 12
  :قال. عثمان

دك وال  من كد أبيك وال  من كـد  إنه ليس من ك! يا عتبة بن فرقد:  كتب إلينا عمر وحنن بأذربيجان    
فأشبع املسلمني يف رحاهلم، مما تشبع منه يف رحلك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبـوس                . أمك
ورفع لنا رسـول اهللا     . قال إال هكذا  . فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن لبوس احلرير          ! احلرير

هذا يف الكتاب قـال     : قال عاصم : قال زهري . وضمهماصلى اهللا عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة        
  .ورفع زهري إصبعيه

حـدثنا  . ح وحدثنا ابن منـري    . حدثنا جرير بن عبداحلميد   . حدثين زهري بن حرب   ) 2069 (- 13
  .مبثله. كالمها عن عاصم، ذا اإلسناد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلرير. حفص بن غياث

كالمها عـن جريـر     . وإسحاق بن إبراهيم احلنظلي   ) وهو عثمان ( شيبة    وحدثنا ابن أيب   -) 2069(
. كنا مع عتبة بـن فرقـد      : قال. أخربنا جرير عن سليمان التيمي، عن أيب عثمان       ). واللفظ إلسحاق (

  فجاءنا كتاب عمر؛
) ذاال يلبس احلرير إال من ليس له منه شيء يف اآلخرة إال هك            ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  .فرئيتهما أزرار الطيالسة، حني رأيت الطيالسة. بإصبعيه اللتني تليان اإلام: وقال أبو عثمان
كنا مع  : قال. حدثنا أبو عثمان  . حدثنا املعتمر عن أبيه   . حدثنا حممد بن عبداألعلى   ) 2069 (- م   2

  .مبثل حديث جرير. عتبة ابن فرقد
. حدثنا حممد بن جعفر   : قاال). واللفظ البن املثىن  (ر  حدثنا حممد بن املثىن وابن بشا     ) 2069 (- 14

  :مسعت أبا عثمان النهدي قال: قال. حدثنا شعبة عن قتادة



فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه      . أما بعد :  جاءنا كتاب عمر وحنن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، أو بالشام          
  .تمنا أنه يعين األعالمفما ع: قال أبو عثمان. إصبعني. وسلم ى عن احلرير إال هكذا

حدثين ). وهو ابن هشام  (حدثنا معاذ   : قاال.  وحدثنا أبو غسان املسمعي وحممد بن املثىن       -) 2069 (
  .ومل يذكر قول أيب عثمان. أيب عن قتادة، ذا اإلسناد، مثله

حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري وأبو غسان املسمعي وزهري بن حرب وإسـحاق         ) 2069 (- 15
. معاذ بن هـشام   ) حدثنا: وقال اآلخرون . أخربنا: قال إسحاق ( إبراهيم وحممد بن املثىن وابن بشار        ابن

  حدثين أيب عن قتادة، عن عامر الشعيب، عن سويد بن غفلة؛
إال موضع  . ى نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن لبس احلرير         :  أن عمر بن اخلطاب خطب باجلابية فقال      

  .أربعإصبعني، أو ثالث، أو 
أخربنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد، عن قتادة، ـذا  .  وحدثنا حممد بن عبداهللا الرزي -) 2069(

  .اإلسناد، مثله
حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وإسحاق بن إبراهيم احلنظلي وحيـىي بـن حبيـب              ) 2070 (- 16

روح بـن   ) حدثنا: خرونوقال اآل . أخربنا: قال إسحاق  (- واللفظ البن حبيب     -وحجاج بن الشاعر    
  :أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول. حدثنا ابن جريج. عبادة

فأرسل به إىل عمر بن . مث أوشك أن نزعه   .  لبس النيب صلى اهللا عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدى له           
: فقال. فجاءه عمر يبكي  ) لاين عنه جربي  (فقال  ! قد أوشك ما نزعته، يا رسول اهللا      : فقيل له . اخلطاب

فباعـه  ) إمنا أعطيتكه تبيعـه   . إين مل أعطكه لتلبسه   (كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما يل؟ قال       ! يا رسول اهللا  
  .بألفي درهم

حدثنا شعبة عـن أيب     ). يعين ابن مهدي  (حدثنا عبدالرمحن   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2071 (- 17
  :لقا. مسعت أبا صاحل حيدث عن علي: قال. عون

. فعرفت الغضب يف وجهه   . فبعث ا إيل فلبستها   .  أهديت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلة سرياء        
  ).إمنا بعثت ا إليك لتشققها مخرا بني النساء. إين مل أبعث ا إليك لتلبسها(فقال 
عين ابـن   ي(حدثنا حممد   . ح وحدثنا حممد بن بشار    . حدثنا أيب .  حدثناه عبيداهللا بن معاذ    -) 2071(

ويف . فأمرين فأطرا بني نسائي   : حدثنا شعبة عن أيب عون، ذا اإلسناد، يف حديث معاذ         : قاال). جعفر
  .فأمرين: ومل يذكر. فأطرا بني نسائي: حديث حممد بن جعفر



قال  (- واللفظ لزهري    -وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وزهري بن حرب            ) 2071 (- 18
وكيع عن مسعر، عن أيب عون الثقفي، عن أيب صاحل احلنفي،    ) حدثنا: وقال اآلخران . ناأخرب: أبو كريب 
  عن علي؛

شققه مخرا بـني    (فقال  . فأعطاه عليا .  أن أكيدر دومة أهدى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ثوب حرير           
  ).الفواطم

  .بني النسوة: وقال أبو بكر وأبو كريب
حدثنا غندر عن شعبة، عن عبدامللك بن ميسرة، عـن      .  شيبة حدثنا أبو بكر بن أيب    ) 2071 (- 19

  :قال. زيد بن وهب، عن علي بن أيب طالب
قـال  . فرأيت الغضب يف وجهـه    . فخرجت فيها .  كساين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلة سرياء        

  .فشققتها بني نسائي
حدثنا أبو عوانة عن    : القا) واللفظ أليب كامل  (وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل       ) 2072 (- 20

  :قال. عبدالرمحن بن األصم، عن أنس بن مالك
بعثت ا إيل وقد قلت فيها ما       : فقال عمر .  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل عمر جببة سندس          

  ).وإمنا بعثت ا إليك لتنتفع بثمنها. إين مل أبعث ا إليك لتلبسها(قلت؟ قال 
) وهو ابن علية  (حدثنا إمساعيل   : قاال. ر بن أيب شيبة وزهري بن حرب      حدثنا أبو بك  ) 2073 (- 21

  :قال. عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس
  ).من لبس احلرير يف الدنيا، مل يلبسه يف اآلخرة( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أخربنا شعيب بن إسـحاق الدمـشقي عـن         . وحدثين إبراهيم بن موسى الرازي    ) 2074 (- 22
  حدثين أبو أمامة؛. حدثين شداد، أبو عمار. وزاعياأل

  ).من لبس احلرير يف الدنيا، مل يلبسه يف اآلخرة( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا ليث عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن عقبة            . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2075 (- 23

  :بن عامر؛ أنه قال
. مث انصرف فرتعه نزعا شديدا    . فلبسه مث صلى فيه   . اهللا عليه وسلم فروج حرير     أهدي لرسول اهللا صلى     

  ).ال ينبغي هذا للمتقني(مث قال . كالكاره له
. حدثنا عبداحلميد بن جعفـر ). يعين أبا عاصم(حدثنا الضحاك   .  وحدثناه حممد بن املثىن    -) 2075(

  .حدثين يزيد بن أيب حبيب، ذا اإلسناد



  بس احلرير للرجل، إذا كان به حكة أو حنوهاإباحة ل:  باب- 3
. حدثنا أبو أسامة عن سعيد بـن أيب عروبـة         . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2076 (- 24

  حدثنا قتادة؛ أن أنس بن مالك أنبأهم؛
يف .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص لعبدالرمحن بن عوف والزبري ابن العوام يف القمص احلرير                

  .أو وجع كان ما. من حكة كانت ما. فرالس
حدثنا سعيد، ـذا اإلسـناد، ومل       . حدثنا حممد بن بشر   .  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 2076(

  .يف السفر: يذكر
  :قال. حدثنا وكيع عن شعبة، عن قتادة، عن أنس. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة) 2076 (- 25

لم، أو رخص، للزبري بن العوام وعبدالرمحن بن عـوف يف لـبس              رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وس      
  .حلكة كانت ما. احلرير
حدثنا شـعبة، ـذا     . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال.  وحدثناه حممد بن املثىن وابن بشار      -) 2076 (

  .اإلسناد، مثله
   أخربه؛حدثنا قتادة؛ أن أنسا. حدثنا مهام. حدثنا عفان. وحدثين زهري بن حرب) 2076 (- 26

فرخص هلما .  أن عبدالرمحن بن عوف والزبري بن العوام شكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القمل   
  .يف غزاة هلما. يف قمص احلرير

  النهي عن لبس الرجل الثوب املعصفر:  باب- 4
 بن  حدثين حممد . حدثين أيب عن حيىي   . حدثنا معاذ بن هشام   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2077 (- 27

. إبراهيم بن احلارث؛ أن ابن معدان أخربه؛ أن جبري بن نفري أخربه؛ أن عبداهللا بن عمرو بن العاص أخربه          
  :قال

إن هذه من ثيـاب الكفـار، فـال         (فقال  .  رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي ثوبني معصفرين         
  ).تلبسها
ح وحدثنا أبو بكر بـن      . نا هشام أخرب. حدثنا يزيد بن هارون   .  وحدثنا زهري بن حرب    -) 2077 (

عن خالد  : وقاال. كالمها عن حيىي بن أيب كثري، ذا اإلسناد       . حدثنا وكيع عن علي بن املبارك     . أيب شيبة 
  .بن معدان

حدثنا إبراهيم بن نافع عـن      . حدثنا عمر بن أيوب املوصلي    . حدثنا داود بن رشيد   ) 2077 (- 28
  :قال. ن عمروسليمان األحول، عن طاوس، عن عبداهللا ب



قـال  . أغسلهما: قلت) أأمك أمرتك ذا؟(فقال .  رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم علي ثوبني معصفرين 
  ).بل أحرقهما(

قرأت على مالك عن نافع، عن إبراهيم بن عبـداهللا ابـن     : حدثنا حيىي بن حيىي قال    ) 2078 (- 29
  حنني، عن أبيه، عن علي بن أيب طالب؛

وعن قراءة القرآن . وعن ختتم الذهب. اهللا عليه وسلم ى عن لبس القسي واملعصفر أن رسول اهللا صلى 
  .يف الركوع

حـدثين  . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 2078 (- 30
  :إبراهيم بن عبداهللا بن حنني؛ أن أباه حدثه؛ أنه مسع علي بن أيب طالب يقول

  .اهللا عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع، وعن لبس الذهب واملعصفر اين النيب صلى 
أخربنا معمر عن الزهري، عن إبراهيم ابن       . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 2078 (- 31

  :قال. عبداهللا بن حنني؛ عن أبيه، عن علي بن أيب طالب
لباس القسي، وعن القراءة يف الركوع       اين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن            

  .والسجود، وعن لباس املعصفر
  فضل لباس ثياب احلربة:  باب- 5
  :قلنا ألنس بن مالك: قال. حدثنا قتادة. حدثنا مهام. حدثنا هداب بن خالد) 2079 (- 32

عليـه   أي اللباس كان أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو أعجب إىل رسول اهللا صـلى اهللا                    
  .احلربة: وسلم ؟ قال

  :قال. حدثين أيب عن قتادة، عن أنس. حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا حممد بن املثىن) 2079 (- 33
  . كان أحب الثياب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلربة

التواضع يف اللباس، واالقتصار على الغليظ منه واليسري، يف اللباس والفراش :  باب- 6

  ، وجواز لبس الثوب الشعر، وما فيه أعالموغريمها
  :قال. حدثنا محيد عن أيب بردة. حدثنا سليمان بن املغرية. حدثنا شيبان بن فروخ) 2080 (- 34

: قال. وكساء من اليت يسموا امللبدة    .  دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن         
  .عليه وسلم قبض يف هذين الثوبنيفأقسمت باهللا؛ إن رسول اهللا صلى اهللا 

مجيعا عن ابن   . حدثين علي بن حجر السعدي وحممد بن حامت ويعقوب ابن إبراهيم          ) 2080 (- 35
  :قال. حدثنا إمساعيل عن أيوب، عن محيد بن هالل، عن أيب بردة: قال ابن حجر. علية



  . صلى اهللا عليه وسلميف هذا قبض رسول اهللا: فقالت.  أخرجت إلينا عائشة إزارا وكساء ملبدا
  .إزارا غليظا: قال ابن حامت يف حديثه

. أخربنا معمر عن أيوب، ذا اإلسناد، مثلـه       . حدثنا عبدالرزاق .  وحدثين حممد بن رافع    -) 2080(
  .إزارا غليظا: وقال
ح وحدثين  . حدثنا حيىي بن زكرياء بن أيب زائدة عن أبيه        . وحدثين سريج بن يونس   ) 2081 (- 36
أخربين أيب  . حدثنا حيىي بن زكرياء   . ح وحدثنا أمحد بن حنبل    . حدثنا ابن أيب زائدة   .  بن موسى  إبراهيم

  :قالت. عن مصعب بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة
  . خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات غداة، وعليه مرط مرحل من شعر أسود

بن سليمان عن هشام بن عروة، عن أبيه،        حدثنا عبدة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2082 (- 37
  :قالت. عن عائشة

  . كان وسادة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اليت يتكئ عليها، من أدم حشوها ليف
أخربنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة، عـن          . وحدثين علي بن حجر السعدي    ) 2082 (- 38

  :قالت. أبيه، عن عائشة
  .اهللا عليه وسلم، الذي ينام عليه، أدما حشوه ليف إمنا كان فراش رسول اهللا صلى 

أخربنا أبو  . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا ابن منري  .  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 2082 (
  .ضجاع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: كالمها عن هشام بن عروة، ذا اإلسناد، وقاال. معاوية

  .ينام عليه: يف حديث أيب معاوية
  جواز اختاذ األمناط:  باب- 7
قـال   (- واللفظ لعمرو -حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم       ) 2083 (- 39

  :قال. سفيان عن ابن املنكدر، عن جابر) أخربنا: وقال إسحاق. حدثنا: عمرو وقتيبة
أما إا  (وأىن لنا أمناطا؟ قال     : لتق) أختذت أمناطا؟ ( قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ملا تزوجت           

  ).ستكون
حدثنا وكيع عن سفيان، عن حممد بن املنكدر، عن         . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2083 (- 40

  :قال. جابر بن عبداهللا
أما إا  : (واىن لنا أمناطا؟ قال   : قلت) أختذت أمناطا؟ ( ملا تزوجت قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

  ).نستكو



إا (قد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : وتقول. حنيه عين : فأنا أقول . وعند امرأيت منط  : قال جابر 
  ).ستكون

  .فأدعها: حدثنا سفيان، ذا اإلسناد، وزاد. حدثنا عبدالرمحن.  وحدثنيه حممد بن املثىن-) 2083 (
  كراهة ما زاد على احلاجة من الفراش واللباس:  باب- 8
حدثين أبو هانئ؛ أنه    . أخربنا ابن وهب  . حدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح       ) 2084 (- 41

  مسع أبا عبدالرمحن يقول عن جابر بن عبداهللا؛
والرابـع  . والثالث للـضيف . وفراش المرأته. فراش للرجل( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له       

  ).للشيطان
   وبيان حد ما جيوز إرخاؤه إليه، وما يستحبحترمي جر الثوب خيالء،:  باب- 9
قرأت على مالك عن نافع وعبداهللا بن دينار وزيد ابـن           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2085 (- 42
  كلهم خيربه عن ابن عمر؛. أسلم

  ).ال ينظر اهللا إىل من جر ثوبه خيالء( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا عبداهللا بن منري وأبو أسامة     . أيب شيبة  حدثنا أبو بكر بن      -) 2085(
. كلهم عن عبيداهللا  ). وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال. ح وحدثنا حممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد       . أيب

ا كالمه. حدثنا إمساعيل . ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا محاد : قاال. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل     
. حدثنا ابن وهب  . ح وحدثنا هارون األيلي   . ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد        . عن أيوب 

. مبثل حديث مالـك   . كل هؤالء عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم            . حدثين أسامة 
  ).يوم القيامة(وزادوا فيه 

أخربين عمر بن حممد عن أبيه وسامل       . بأخربنا عبداهللا بن وه   . وحدثين أبو الطاهر  ) 2085 (- 43
  بن عبداهللا ونافع، عن عبداهللا بن عمر؛
  ).إن الذي جير ثيابه من اخليالء، ال ينظر اهللا إليه يوم القيامة( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

ـ    . حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين     .  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 2085( . ثىنح وحدثنا ابن امل
كالمها عن حمارب بن دثار وجبلة بن سحيم، عن ابن عمر، عـن             . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   

  .مبثل حديثهم. النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :قال. مسعت ساملا عن ابن عمر: قال. حدثنا حنظلة. حدثنا أيب. وحدثنا ابن منري) 2085 (- 44

  ).ر ثوبه من اخليالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامةمن ج( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



مسعـت  : قال. حدثنا حنظلة بن أيب سفيان    . حدثنا إسحاق بن سليمان   .  وحدثنا ابن منري   -) 2085(
  .ثيابه: غري أنه قال. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول، مثله: ابن عمر يقول

مسعت مسلم ابن   : قال. حدثنا شعبة . حممد بن جعفر  حدثنا  . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 2085 (- 45
  يناق حيدث عن ابن عمر؛
: قـال . فعرفه ابن عمر  . فإذا رجل من بين ليث    . ممن أنت؟ فانتسب له   : فقال.  أنه رأى رجال جير إزاره    

من جر إزاره، ال يريد بذلك إال املخيلة، فإن (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بأذين هاتني، يقول  
  ).اهللا ال ينظر إليه يوم القيامة

ح وحدثنا عبيداهللا   ). يعين ابن أيب سليمان   (حدثنا عبدامللك   . حدثنا أيب .  وحدثنا ابن منري   -) 2085(
حـدثين  . حدثنا حيىي بن أيب بكـري     . ح وحدثنا ابن أيب خلف    . حدثنا أبو يونس  . حدثنا أيب . بن معاذ 
. مبثلـه . اق، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمكلهم عن مسلم بن ين). يعين ابن نافع  (إبراهيم  

: ومل يقولـوا ) من جـر إزاره (ويف روايتهم مجيعا . عن مسلم، أيب احلسن : غري أن يف حديث أيب يونس     
  .ثوبه
. وألفـاظهم متقاربـة   . وحدثين حممد بن حامت وهارون بن عبداهللا وابن أيب خلف         ) 2085 (- 46
أمرت مسلم  : مسعت حممد بن عباد بن جعفر يقول      : قال. حدثنا ابن جريج  . حدثنا روح بن عبادة   : قالوا

  :قال وأنا جالس بينهما. بن يسار، موىل نافع بن عبداحلارث أن يسأل ابن عمر
ال ينظر  (مسعته يقول   :  أمسعت، من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الذي جير إزاره من اخليالء، شيئا؟ قال              

  ).اهللا إليه يوم القيامة
أخربين عمر بن حممد بن عبداهللا بن واقد، عن         . حدثنا ابن وهب  . حدثين أبو الطاهر  ) 2086 (- 47

  :ابن عمر، قال
) ارفـع إزارك  ! يا عبـداهللا  (فقال  .  مررت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويف إزاري استرخاء          

  .أنصاف الساقني: أين؟ فقالإىل : فقال بعض القوم. فما زلت أحتراها بعد. فزدت) زد(مث قال . فرفعته
: قـال ) وهو ابن زيـاد  (حدثنا شعبة بن حممد     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2087 (- 48

  مسعت أبا هريرة،
. جاء األمري :  ورأى رجال جير إزاره، فجعل يضرب األرض برجله، وهو أمري على البحرين، وهو يقول             

  ).إن اهللا ال ينظر إىل من جير إزاره بطرا( وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه. جاء األمري



حدثنا ابـن   . ح وحدثناه ابن املثىن   ). يعين ابن جعفر  (حدثنا حممد   .  حدثنا حممد بن بشار    -) 2087(
ويف . كان مروان يستخلف أبا هريرة    : ويف حديث ابن جعفر   . كالمها عن شعبة، ذا اإلسناد    . أيب عدي 

  . يستخلف على املدينةكان أبو هريرة: حديث ابن املثىن
  حترمي التبختر يف املشي، مع إعجابه بثيابه:  باب- 10
عن حممد ابـن    ) يعين ابن مسلم  (حدثنا الربيع   . حدثنا عبدالرمحن بن سالم اجلمحي    ) 2088 (- 49

  زياد، عن أيب هريرة،
 بـه األرض،    بينما رجل ميشي، قد أعجبته مجته وبراده، إذ خسف        ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ).فهو يتجلجل يف األرض حىت تقوم الساعة
ح . ح وحدثنا حممد بن بشار عن حممد بن جعفـر         . حدثنا أيب .  وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    -) 2088(

حدثنا شعبة عن حممد بن زياد، عن أيب هريرة،         : قالوا مجيعا . حدثنا ابن أيب عدي   . وحدثنا حممد بن املثىن   
  .بنحو هذا. سلمعن النيب صلى اهللا عليه و

عن أيب الزناد، عن األعرج، عن      ) يعين احلزامي (حدثنا املغرية   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2088 (- 50
  أيب هريرة؛

بينما رجل يتبختر، ميشي يف برديه، قد أعجبته نفسه، فخسف          ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  .)اهللا به األرض، فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة

هذا مـا   : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق .  وحدثنا حممد بن رافع    -) 2088(
  :فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .مث ذكر مبثله). بينما رجل يتبختر يف بردين( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أيب        . حدثنا عفان . و بكر بن أيب شيبة    حدثنا أب ) 2088 (- م   2

  :قال. رافع، عن أيب هريرة
مث ذكر مثـل    ) إن رجال ممن كان قبلكم يتبختر يف حلة       ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  .حديثهم
  اإلسالمحترمي خامت الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته يف أول :  باب- 11
حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن         . حدثنا أيب . حدثنا عيد اهللا بن معاذ    ) 2089 (- 51

  بشري بن يك، عن أيب هريرة،
  . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ى عن خامت الذهب



ة، ـذا   حدثنا شـعب  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال.  وحدثناه حممد بن املثىن وابن بشار      -) 2089 (
  .اإلسناد
. حدثين حممد بن سهل التميمي    . مسعت النضر بن أنس   : قال. ويف حديث ابن املثىن   ) 2090 (- 52

أخربين إبراهيم بن عقبة عن كريب، موىل ابن عباس، عـن           . أخربين حممد بن جعفر   . حدثنا ابن أيب مرمي   
  عبداهللا بن عباس؛

يعمد أحدكم (فرتعه فطرحه وقال . هب يف يد رجل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى خامتا من ذ 
خذ خامتك : فقيل للرجل، بعدما ذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) إىل مجرة من نار فيجعلها يف يده   

  .وقد طرحه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ال آخذه أبدا! واهللا. ال: قال. انتفع به
. ح وحدثنا قتيبة  . أخربنا الليث : قاال. مد بن رمح  حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وحم     ) 2091 (- 53

  حدثنا ليث عن نافع، عن عبداهللا؛
. فكان جيعل فصه يف باطن كفه إذا لبـسه        .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اصطنع خامتا من ذهب          

) إين كنت ألبس هذا اخلامت وأجعل فصه من داخـل         (فقال  . فصنع الناس، مث إنه جلس على املنرب فرتعه       
  .ولفظ احلديث ليحىي. فنبذ الناس خواتيمهم) ال ألبسه أبدا! واهللا(مث قال . فرمى به

حدثنا . ح وحدثنيه زهري بن حرب    . حدثنا حممد بن بشر   .  وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة      -) 2091(
ة حدثنا عقب . ح وحدثنا سهل بن عثمان    . حدثنا خالد بن احلارث   . ح وحدثنا ابن املثىن   . حيىي بن سعيد  

كلهم عن عبيداهللا، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا احلـديث، يف           . بن خالد 
  .وجعله يف يده اليمىن: وزاد يف حديث عقبة بن خالد. خامت الذهب

ح وحدثنا حممـد بـن      . حدثنا أيوب . حدثنا عبدالوارث . وحدثنيه أمحد بن عبدة   ) 2091 (- م   2
حـدثنا  . ح وحدثنا حممد بن عباد    . عن موسى بن عقبة   ) يعين ابن عياض  ( أنس   حدثنا. إسحاق املسييب 

مجاعتهم عن نافع، عن ابن عمـر،  . كلهم عن أسامة. حدثنا ابن وهب. ح وحدثنا هارون األيلي   . حامت
  .حنو حديث الليث. يف خامت الذهب. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

امتا من ورق نقشه حممد رسول اهللا، لبس النيب صلى اهللا عليه وسلم خ:  باب- 12 

  ولبس اخللفاء له من بعده
حدثنا . ح وحدثنا ابن منري   . أخربنا عبداهللا بن منري عن عبيداهللا     . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2091 (- 54
  :حدثنا عيد اهللا عن نافع، عن ابن عمر، قال. أيب



مث كان يف يد .  مث كان يف يد أيب بكر. اختذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خامتا من ورق فكان يف يده          
  - حممد رسول اهللا -نقشه . حىت وقع منه يف بئر أريس. مث كان يف يد عثمان. عمر

  .منه: ومل يقل. حىت وقع يف بئر: قال ابن منري
واللفـظ  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وحممد بن عباد وابن أيب عمر               ) 2091 (- 55

  :قال.  حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر:قالوا) أليب بكر
 حممـد   -ونقش فيه   . مث اختذ خامتا من ورق    . مث ألقاه .  اختذ النيب صلى اهللا عليه وسلم خامتا من ذهب        

. وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفـه ) ال ينقش أحد على نقش خامتي هذا( وقال  -رسول اهللا   
  .قط، من معيقيب، يف بئر أريسوهو الذي س

أخربنا : قال حيىي . كلهم عن محاد  . حدثنا حيىي بن حيىي وخلف بن هشام وأبو الربيع العتكي         ) 2092(
  محاد بن زيد عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك؛

إين ( وقال للنـاس     - حممد رسول اهللا     -ونقش فيه   .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اختذ خامتا من فضة         
  ). فال ينقش أحد على نقشه-ونقشت فيه حممد رسول اهللا . اختذت خامتا من فضة

حدثنا إمساعيـل   : قالوا. وحدثنا أمحد بن حنبل وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب           ) 2092 (-م  
ومل يذكر يف . عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا            ) يعنون ابن علية  (

  .حممد رسول اهللا: احلديث
  يف اختاذ النيب صلى اهللا عليه وسلم خامتا، ملا أراد أن يكتب إىل العجم:  باب- 13
حـدثنا  . حدثنا حممد بن جعفـر    : قال ابن املثىن  . حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2092 (- 56
  :مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال: قال. شعبة

. إم ال يقرؤن كتابا إال خمتوما     : لى اهللا عليه وسلم أن يكتب إىل الروم، قال قالوا          ملا أراد رسول اهللا ص    
كأين أنظر إىل بياضه يف يد رسول اهللا صلى         . فاختذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خامتا من فضة         : قال

  .- حممد رسول اهللا -نقشه . اهللا عليه وسلم
  حدثين أيب عن قتادة، عن أنس؛. عاذ بن هشامحدثنا م. حدثنا حممد بن املثىن) 2092 (- 57

إن العجم ال يقبلون إال كتابا      : فقيل له .  أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان أراد أن يكتب إىل العجم            
  .فاصطنع خامتا من فضة. عليه خامت

  .كأين أنظر إىل بياضه يف يده: قال



يس عن أخيه خالد بن قيس، عن       حدثنا نوح بن ق   . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 2092 (- 58
  قتادة، عن أنس؛

إم ال يقبلون كتابا    : فقيل.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يكتب إىل كسرى وقيصر والنجاشي            
  .- حممد رسول اهللا -ونقش فيه . فصاغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خامتا حلقة فضة. إال خبامت
  يف طرح اخلوامت:  باب- 14
عن ابن  ) يعين ابن سعد  (أخربنا إبراهيم   . حدثين أبو عمران حممد بن جعفر بن زياد       ) 2093( - 59

  شهاب، عن أنس بن مالك؛
فصنع الناس اخلـوامت  : قال.  أنه أبصر يف يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خامتا من ورق، يوما واحدا 

  .الناس خوامتهمفطرح . فطرح النيب صلى اهللا عليه وسلم خامته. من ورق فلبسوه
أخربين زيـاد؛ أن    . أخربنا ابن جريج  . حدثنا روح . حدثين حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2093 (- 60

  ابن شهاب أخربه؛ أن أنس بن مالك أخربه؛
مث إن الناس اضطربوا اخلوامت     .  أنه رأى يف يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خامتا من ورق يوما واحدا              

  .فطرح الناس خوامتهم. رح النيب صلى اهللا عليه وسلم خامتهفط. فلبسوها. من ورق
  .حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، ذا اإلسناد، مثله.  حدثنا عقبة بن مكرم العمي-) 2093(

  يف خامت الورق فصه حبشي:  باب- 15
حدثنا عبداهللا بن وهب املصري أخربين يونس بن يزيد عـن           . حدثنا حيىي بن أيوب   ) 2094 (- 61
  :حدثين أنس بن مالك قال. ن شهاباب

  .وكان فصه حبشيا.  كان خامت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ورق
وهـو  (حدثنا طلحة بن حيـىي      : قاال. وحدثنا عثمان بن أيب شيبة وعباد بن موسى       ) 2094 (- 62

  عن يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛) األنصاري مث الزرقي
كان جيعل فصه مما يلـي      . فيه فص حبشي  .  عليه وسلم لبس خامت فضة يف ميينه        أن رسول اهللا صلى اهللا    

  .كفه
حدثين سليمان بن بـالل عـن       . حدثين إمساعيل ابن أيب أويس    .  وحدثين زهري بن حرب    -) 2094(

  .يونس ابن يزيد، ذا اإلسناد، مثل حديث طلحة بن حيىي



  يف لبس اخلامت يف اخلنصر من اليد:  باب- 16
حدثنا محاد ابـن    . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   . وحدثين أبو بكر بن خالد الباهلي     ) 2095 (- 63

  :سلمة عن ثابت، عن أنس، قال
  .وأشار إىل اخلنصر من يده اليسرى.  كان خامت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذه

  النهي عن التختم يف الوسطى واليت تليها:  باب- 17
واللفـظ أليب   (مجيعا عن ابن إدريس     . هللا بن منري وأبو كريب    حدثين حممد بن عبدا   ) 2078 (- 64
  :قال. مسعت عاصم بن كليب عن أيب بردة، عن علي: قال. حدثنا ابن إدريس). كريب

 مل يدر عاصـم يف أي       -أو اليت تليها    .  اين، يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم، أن أجعل خامتي يف هذه           
  .ن جلوس على املياثروع.  واين عن لبس القسي-الثنتني 
وأما املياثر فشيء كانت جتعله     . فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى ا من مصر والشام فيها شبه كذا           : قال

  .النساء لبعولتهن على الرحل، كالقطائف األرجوان
: حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب، عن ابن أليب موسـى قـال            .  وحدثنا ابن أيب عمر    -) 2078(

  .بنحوه. هذا احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلمفذكر . مسعت عليا
حدثنا شعبة عن عاصـم  . حدثنا حممد بن جعفر : قاال. وحدثنا ابن املثىن وابن بشار    ) 2078 (- م   2

ى، أو اين، يعين النيب صلى اهللا       : مسعت علي بن أيب طالب قال     : مسعت أبا بردة قال   : قال. بن كليب 
  .فذكر حنوه. عليه وسلم

: قال. أخربنا أبو األحوص عن عاصم ابن كليب، عن أيب بردة         . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2095 (- 65
  :قال علي

فأومأ إىل الوسطى والـيت     : قال.  اين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أختتم يف إصبعي هذه أو هذه             
  .تليها
  استحباب لبس النعال وما يف معناها:  باب- 18
حدثنا معقل عن أيب الزبري، عـن       . حدثنا احلسن بن أعني   . بن شبيب حدثين سلمة   ) 2096 (- 66

  :جابر، قال
فإن الرجل ال يـزال     . استكثروا من النعال  ( مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول، يف غزوة غزوناها،           

  ).راكبا ما انتعل



استحباب لبس النعل يف اليمىن أوال، واخللع من اليسرى أوال، وكراهة :  باب- 19

  شي يف نعل واحدةامل
يعين ابـن   (حدثنا الربيع بن مسلم عن حممد       . حدثنا عبدالرمحن بن سالم اجلمحي    ) 2097 (- 67
  ، عن أيب هريرة؛)زياد

. وإذا خلع فليبـدأ بالـشمال  . إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمىن( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      
  ).أو ليخلعهما مجيعا. ولينعلهما مجيعا

قرأت على مالك بن أيب الزناد، عن األعـرج، عـن أيب           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2097 (- 68
  هريرة؛

لينعلهما مجيعا، أو ليخلعهمـا     . ال ميش أحدكم يف نعل واحدة     ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).مجيعا
حدثنا ابـن   :  قاال ).واللفظ أليب كريب  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         ) 2098 (- 69

  :خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال: قال. إدريس عن األعمش، عن أيب رزين
أال وإين أشـهد    .  أال إنكم حتدثون أين أكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لتهتـدوا وأضـل               

 األخـرى حـىت     إذا انقطع شسع أحدكم، فال ميش يف      (لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ).يصلحها

أخربنا األعمش عن أيب رزيـن      . أخربنا علي بن مسهر   .  وحدثنيه علي بن حجر السعدي     -) 2098(
  .وأيب صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا املعىن

  النهي عن اشتمال الصماء، واالحتباء يف ثوب واحد:  باب- 20
 عن أيب الزبري، عـن      - فيما قرء عليه     -عيد عن مالك بن أنس      وحدثنا قتيبة بن س   ) 2099 (- 70
  جابر؛

وأن يشتمل  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى أن يأكل الرجل بشماله، أو ميشي يف نعل واحدة                
  .الصماء، وأن حيتيب يف ثوب واحد، كاشفا عن فرجه

ح وحدثنا حيىي ابن    . ري عن جابر  حدثنا أبو الزب  . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن يونس   ) 2099 (- 71
  :قال. حدثنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر. حيىي



إذا انقطـع    (- أو مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول           - قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
وال  ميـش يف     .  فال ميش يف نعل واحدة حىت يصلح شسعه        - أو من انقطع شسع نعله       -شسع أحدكم   

  ).وال  يلتحف الصماء. وال  حيتيب بالثوب الواحد. وال  يأكل بشماله. ف واحدخ
  يف منع االستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلني على األخرى:  باب- 21
أخربنا الليث عن أيب الـزبري، عـن   . ح وحدثنا ابن رمح  . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة ) 2099 (- 72
  جابر؛

ه وسلم ى عن اشتمال الصماء، واالحتباء يف ثوب واحد، وأن يرفع الرجل              أن رسول اهللا صلى اهللا علي     
  .إحدى رجليه على األخرى، وهو مستلق على ظهره

: وقال ابن حامت  . أخربنا: قال إسحاق (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن حامت        ) 2099 (- 73
  ع جابر بن عبداهللا حيدث؛أخربين أبو الزبري؛ أنه مس. أخربنا ابن جريج. حممد بن بكر) حدثنا

وال  تأكـل    . وال  حتتـب يف إزار واحـد       . ال متش يف نعل واحدة    ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ).وال  تضع إحدى رجليك على األخرى، إذا استلقيت. وال  تشتمل الصماء. بشمالك
يعين ابـن أيب    (  حدثين عبيداهللا . أخربنا روح بن عبادة   . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 2099 (- 74

  عن أيب الزبري، عن جابر بن عبداهللا؛) األخنس
  ).ال يستلقني أحدكم مث يضع إحدى رجليه على األخرى( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  يف إباحة االستلقاء، ووضع إحدى الرجلني على األخرى:  باب- 22
بن شهاب، عن عباد بن متيم، عن       قرأت على مالك، عن ا    : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2100 (- 75
  عمه؛

  . أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستلقيا يف املسجد، واضعا إحدى رجليه على األخرى
حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وابن منري وزهري بن حرب وإسحاق ابن                ) 2100 (- 76
ح . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  : قاال. رملةح وحدثين أبو الطاهر وح    . كلهم عن ابن عيينة   . إبراهيم

كلهم عن الزهـري،    . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق : قاال. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد      
  .ذا اإلسناد، مثله

  ي الرجل عن التزعفر:  باب- 23
. ربنا محاد ابن زيـد    أخ: قال حيىي (حدثنا حيىي بن حيىي وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد          ) 2101 (- 77

  عن عبدالعزيز ابن صهيب، عن أنس بن مالك؛) حدثنا محاد: وقال اآلخران



  .يعين للرجال: قال محاد: قال قتيبة.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن التزعفر
: قالوا.   وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب وابن منري وأبو كريب-) 2101 (
  :قال. عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس) وهو ابن علية(ثنا إمساعيل حد

  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتزعفر الرجل
  استحباب خضاب الشيب بصفرة أو محرة، وحترميه بالسواد:  باب- 24
  :قال. أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر. حدثنا حيىي بن حيىي) 2102 (- 78
فأمر، أو فأمر به    . بأيب قحافة، أو جاء، عام الفتح أو يوم الفتح، ورأسه وحليته مثل الثغام أو الثغامة               أيت  

  ).غريوا هذا بشيء(إىل نسائه، قال 
أخربنا عبداهللا بن وهب عن ابن جريج، عن أيب الزبري، عـن            . وحدثين أبو الطاهر  ) 2102 (- 79

  :قال. جابر بن عبداهللا
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم         . ورأسه وحليته كالثغامة بياضا   . فتح مكة  أيت بأيب قحافة يوم     

  ).غريوا هذا بشيء، واجتنبوا السواد(
  يف خمالفة اليهود بالصبغ:  باب- 25
 واللفظ  -حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب               ) 2103 (- 80
سفيان بن عيينة عن الزهـري، عـن أيب سـلمة           ) حدثنا: قال اآلخرون و. أخربنا: قال حيىي  (-ليحىي  

  وسليمان بن يسار، عن أيب هريرة؛
  ).إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

حترمي تصوير صورة احليوان، وحترمي اختاذ ما فيه صورة غري ممتهنة بالفرش :  باب- 26

  الئكة عليهم السالم ال يدخلون بيتا فيه صورة وال  كلبوحنوه، وأن امل
حدثنا عبدالعزيز بن أيب حازم عن أبيه، عن أيب سلمة ابـن      . حدثين سويد بن سعيد   ) 2104 (- 81

  :عبدالرمحن، عن عائشة؛ أا قالت
اعة ومل  فجاءت تلك الس  .  واعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جربيل عليه السالم، يف ساعة يأتيه فيها             

مث التفت فإذا جرو كلـب      ) ما خيلف اهللا وعده، وال  رسله      (وقال  . ويف يده عصا فألقاها من يده     . يأته
. فأمر به فـأخرج   . ما دريت ! واهللا: فقالت) مىت دخل هذا الكلب ههنا؟    ! يا عائشة (فقال  . حتت سريره 
مـنعين  : فقـال ). م تأت واعدتين فجلست لك فل   (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فجاء جربيل 

  .إنا ال ندخل بيتا فيه كلب وال  صورة. الكلب الذي كان يف بيتك



حدثنا وهيب عن أيب حازم، ذا      . أخربنا املخزومي .  حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي     -) 2104(
ـ   . فذكر احلديث . اإلسناد؛ أن جربيل وعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يأتيه            ل ومل يطوله كتطوي

  .ابن أيب حازم
أخربين يونس عن ابن شهاب، عن ابـن        . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2105 (- 82

  أخربتين ميمونة؛: السباق؛ أن عبداهللا بن عباس قال
لقـد اسـتنكرت    ! يا رسول اهللا  : فقالت ميمونة .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصبح يوما وامجا         

فلـم  . إن جربيل كان وعدين أن يلقاين الليلـة       (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       قال  . هيئتك منذ اليوم  
مث وقـع يف    . قال فظل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومه ذلك على ذلك           ) ما أخلفين ! أم واهللا . يلقين

فلما أمـسى لقيـه     . مث أخذ بيده ماء فنضح مكانه     . فأمر به فأخرج  . نفسه جرو كلب حتت فسطاط لنا     
ولكنا ال ندخل بيتا فيـه كلـب وال          . أجل: قال) قد كنت وعدتين أن تلقاين البارحة     ( فقال له    .جربيل
حىت إنه يأمر بقتل كلـب      . فأصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يومئذ، فأمر بقتل الكالب          . صورة

  .احلائط الصغري، ويترك كلب احلائط الكبري
قال ( أيب شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم         حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن      ) 2106 (- 83

سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيداهللا، عـن ابـن           ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: حيىي وإسحاق 
  ).ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال  صورة(عباس؛ عن أيب طلحة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

أخربين يونس عن ابن    . أخربنا ابن وهب  : قاال.  وحرملة بن حيىي   حدثين أبو الطاهر  ) 2106 (- 84
  :مسعت أبا طلحة يقول: شهاب، عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة؛ أنه مسع ابن عباس يقول

  ).ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال  صورة( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
أخربنا معمر عـن    . أخربنا عبدالرزاق : قاال. وعبد بن محيد   وحدثناه إسحاق بن إبراهيم      -) 2106(

  .الزهري، ذا اإلسناد، مثل حديث يونس، وذكره األخبار يف اإلسناد
حدثنا ليث عن بكري، عن بسر بن سعيد، عن زيد ابن خالد،            . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2106 (- 85

  :عن أيب طلحة، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال
  ).إن املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة( إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

قال فقلت لعبيداهللا اخلوالين، ربيب     . فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة      . مث اشتكى زيد بعد   : قال بسر 
أمل تسمعه  : أمل خيربنا زيد عن الصور يوم األول؟ فقال عبيداهللا        : ميمونة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم      

  .إال رقما يف ثوب: حني قال



أخربين عمرو بن احلارث؛ أن بكري بن األشج        . أخربنا ابن وهب  . حدثنا أبو الطاهر  ) 2106 (- 86
حدثه؛ أن بسر بن سعيد حدثه؛ أن زيد بن خالد اجلهين حدثه، ومع بسر عبيداهللا اخلوالين؛ أن أبا طلحة                   

  ).ال تدخل املالئكة بيتا فيه صورة(لم قال  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس حدثه؛
أمل : فقلت لعبيداهللا اخلوالين  . فإذا حنن يف بيته بستر فيه تصاوير      . فعدناه. فمرض زيد بن خالد   : قال بسر 

  .قد ذكر ذلك. بلى: قال. ال: أمل تسمعه؟ قلت. إال رقما يف ثوب: إنه قال: حيدثنا يف التصاوير؟ قال
أخربنا جرير عن سهيل بن أيب صاحل، عن سـعيد بـن            . بن إبراهيم حدثنا إسحاق   ) 2106 (- 87

  :قال. يسار، أيب احلباب، موىل بين النجار، عن زيد بن خالد اجلهين، عن أيب طلحة األنصاري
  ).ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال  متاثيل( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  ن هذا خيربين؛إ: قال فأتيت عائشة فقلت) 2107(
فهل مسعت رسـول اهللا     ) ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال  متاثيل        ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

. رأيته خـرج يف غزاتـه     . ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل    . ال: صلى اهللا عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت      
فجذبه حىت هتكه أو . هية يف وجههفلما قدم فرأى النمط، عرفت الكرا     . فأخذت منطا فسترته على الباب    

فلم . قالت فقطعنا منه وسادتني وحشوما ليفا     ) إن اهللا مل يأمرنا أن نكسو احلجارة والطني       (وقال  . قطعه
  .يعب ذلك علي

حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن داود، عن عزرة، عن محيـد           . حدثين زهري بن حرب   ) 2107 (- 88
  :قالت.  عائشةابن عبدالرمحن، عن سعد بن هشام، عن

فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  . وكان الداخل إذا دخل استقبله .  كان لنا ستر فيه متثال طائر     
. وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حريـر       : قالت) فإين كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا     . حويل هذا (

  .فكنا نلبسها
قـال ابـن    . أيب عدي وعبداألعلى، ذا اإلسناد    حدثنا ابن   . حدثنيه حممد بن املثىن   ) 2107 (- 89
  . فلم يأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقطعه- يريد عبداألعلى -وزاد فيه : املثىن
حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب) 2107 (- 90

  :عن عائشة، قالت
. وقد سترت على بايب درنوكا فيه اخليل ذوات األجنحة        . يه وسلم من سفر    قدم رسول اهللا صلى اهللا عل     

  .فأمرين فرتعته
حدثنا وكيع، ـذا    . ح وحدثناه أبو كريب   . حدثنا عبدة .  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 2107(

  .قدم من سفر: وليس يف حديث عبدة. اإلسناد



م بن سعد عن الزهري، عن القاسم ابن        حدثنا إبراهي . حدثنا منصور بن أيب مزاحم    ) 2107 (- 91
  :قالت. حممد، عن عائشة

مث تناول الـستر  . فتلون وجهه.  دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة        
  ).إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة، الذين يشبهون خبلق اهللا(مث قال . فهتكه
أخربين يونس عن ابن شهاب، عن القاسـم        . خربنا ابن وهب  أ.  وحدثين حرملة بن حيىي    -) 2107(

  ابن حممد؛ أن عائشة حدثته؛
مث أهـوى   : غري أنه قال  . مبثل حديث إبراهيم ابن سعد    .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل عليها        

  .إىل القرام فهتكه بيده
. مجيعا عن ابن عيينـة . بحدثناه حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حر   ) 2107 (- م   2

أخربنا معمر عن الزهري، ـذا      . أخربنا عبدالرزاق : قاال. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد       
  .من: مل يذكرا) إن أشد الناس عذابا(ويف حديثهما . اإلسناد
). واللفظ لزهري (مجيعا عن ابن عيينة     . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 2107 (- 92

  :حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه؛ أنه مسع عائشة تقول
فلما رآه هتكه وتلون    .  دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد سترت سهوة يل بقرام فيه متاثيل              

  ).أشد الناس عذابا عند اهللا، يوم القيامة، الذين يضاهون خبلق اهللا! يا عائشة(وجهه وقال 
  .فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتني: الت عائشةق

حدثنا شعبة عـن عبـدالرمحن بـن        . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2107 (- 93
  مسعت القاسم حيدث عن عائشة؛: قال. القاسم

أخريه (ال فق. ممدود إىل سهوة فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي إليه.  أنه كان هلا ثوب فيه تصاوير     
  .فأخرته فجعلته وسائد: قالت). عين
ح وحدثناه إسحاق بن    .  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعقبة بن مكرم عن سعيد بن عامر           -) 2107(

  .مجيعا عن شعبة، ذا اإلسناد. أخربنا أبو عامر العقدي. إبراهيم
لرمحن بن القاسـم،    حدثنا وكيع عن سفيان، عن عبدا     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2107 (- 94

  :قالت. عن أبيه، عن عائشة
  .فاختذت منه وسادتني. فنحاه.  دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم علي وقد سترت منطا فيه تصاوير

حدثنا عمرو ابن احلارث؛ أن بكـريا       . حدثنا ابن وهب  . حدثنا هارون بن معروف   ) 2107 (- 95
  ه عن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛حدثه؛ أن عبدالرمحن بن القاسم حدثه؛ أن أباه حدث



. فقطعته وسـادتني  : قالت. فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرتعه       .  أا نصبت سترا فيه تصاوير    
أفما مسعت أبا حممـد يـذكر أن    : فقال رجل يف الس حينئذ، يقال له ربيعة بن عطاء، موىل بين زهرة            

لكين قـد   : قال. ال: هللا عليه وسلم يرتفق عليهما؟ قال ابن القاسم       فكان رسول اهللا صلى ا    : عائشة قالت 
  .مسعته

  .يريد القاسم بن حممد
قرأت على مالك عن نافع، عن القاسم بن حممد، عـن           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2107 (- 96
  عائشة؛

. الباب فلم يـدخل   فلما رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام على           .  أا اشترت منرقة فيها تصاوير    
فماذا أذنبت؟  . أتوب إىل اهللا وإىل رسوله    ! يا رسول اهللا  : فقالت. فعرفت، أو فعرفت، يف وجهه الكراهية     
تقعـد عليهـا    . اشـتريتها لـك   : فقالت) ما بال هذه النمرقة؟   (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

أحيوا ما  : ويقال هلم . لصور يعذبون إن أصحاب هذه ا   (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وتوسدها
  ).إن البيت الذي فيه الصور ال تدخله املالئكة(مث قال ) خلقتم
أخربنـا  . ح وحدثنا إسحاق ابن إبـراهيم     .  وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد        -) 2107(

 ح. حدثنا أيب عن جـدي، عـن أيـوب        . ح وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد    . حدثنا أيوب . الثقفي
ح وحدثين أبـو بكـر بـن     . أخربين أسامة بن زيد   . حدثنا ابن وهب  . وحدثنا هارون بن سعيد األيلي    

كلهم عن  . أخربنا عبدالعزيز بن أخي املاجشون عن عبيداهللا بن عمر        . حدثنا أبو سلمة اخلزاعي   . إسحاق
يث ابن أخي   وزاد يف حد  . وبعضهم أمت حديثا له من بعض     . نافع، عن القاسم، عن عائشة، ذا احلديث      

  .فكان يرتفق ما يف البيت. قالت فأخذته فجعلته مرفقتني: املاجشون
حـدثنا  . ح وحدثنا ابن املثىن   . حدثنا علي بن مسهر   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2108 (- 97
ن حدثنا عبيداهللا ع  . حدثنا أيب ). واللفظ له (ح وحدثنا ابن منري     . مجيعا عن عبيداهللا  ). وهو القطان (حيىي  

  نافع؛ أن ابن عمر أخربه؛
أحيوا ما  : يقال هلم . الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة     ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ).خلقتم
حـدثنا  . ح وحدثين زهري بن حـرب     . حدثنا محاد : قاال.  حدثنا أبو الربيع وأبو كامل     -) 2108(

كلهم عن أيوب، عن نافع، عـن ابـن   . حدثنا الثقفي. رح وحدثنا ابن أيب عم. إمساعيل، يعين ابن علية   
مبثل حديث عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صـلى اهللا             . عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      

  .عليه وسلم



. ح وحدثين أبو سعيد األشج  . حدثنا جرير عن األعمش   . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 2109 (- 98
  :قال. مش عن أيب الضحى، عن مسروق، عن عبداهللاحدثنا األع. حدثنا وكيع

  .إن: ومل يذكر األشج) إن أشد الناس عذابا يوم القيامة املصورون( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ح . كلهم عـن أيب معاويـة     .  وحدثناه حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب           -) 2109(

ويف رواية حيىي وأيب كريب عن . كالمها عن األعمش، ذا اإلسناد . حدثنا سفيان . وحدثناه ابن أيب عمر   
  )إن من أشد أهل النار، يوم القيامة، عذابا، املصورون(أيب معاوية 

  .وحديث سفيان كحديث وكيع
حدثنا منصور عن . حدثنا عبدالعزيز بن عبدالصمد. وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي  ) 2109 (- م   2

  :قال. مسلم ابن صبيح
هذا متاثيـل   . ال. فقلت. هذا متاثيل كسرى  : فقال مسروق . ت مع مسروق يف بيت فيه متاثيل مرمي        كن
أشد (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : أما إين مسعت عبداهللا بن مسعود يقول      : فقال مسروق . مرمي

  ).الناس عذابا يوم القيامة املصورون
. هضمي عن عبداألعلى بـن عبـداألعلى      قرأت على نصر بن علي اجل     : قال مسلم ) 2110 (- 99

  :فقال. جاء رجل إىل ابن عباس: قال. حدثنا حيىي بن أيب إسحاق عن سعيد بن أيب احلسن
فدنا حىت وضع   . ادن مين : مث قال . فدنا منه . ادن مين : فقال له . فأفتين فيها .  إين رجل أصور هذه الصور    

مسعت رسول اهللا صـلى اهللا      . لى اهللا عليه وسلم   أنبئك مبا مسعت من رسول اهللا ص      : قال. يده على رأسه  
  ).جيعل له، بكل صورة صورها، نفسا فتعذبه يف جهنم. كل مصور يف النار(عليه وسلم يقول 

  .فأقر به نصر بن علي. إن كنت البد فاعال، فاصنع الشجر وما ال نفس له: وقال
ن سعيد بن أيب عروبة، عن      حدثنا علي بن مسهر ع    . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2110 (- 100

  :قال. النضر بن أنس بن مالك
حىت سـأله   . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : فجعل يفيت وال  يقول    .  كنت جالسا عند ابن عباس    

مسعت : فقال ابن عباس  . فدنا الرجل . ادنه: فقال له ابن عباس   . إين رجل أصور هذه الصور    : رجل فقال 
. من صور صورة يف الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة           (لم يقول   رسول اهللا صلى اهللا عليه وس     

  ).وليس بنافخ
حدثنا أيب عـن    . حدثنا معاذ ابن هشام   : قاال.  حدثنا أبو غسان املسمعي وحممد بن املثىن       -) 2110(

  .مبثله. فذكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. قتادة، عن النضر بن أنس؛ أن رجال أتى ابن عباس



وألفـاظهم  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري وأبو كريـب             ) 2111 (- 101
. دخلت مع أيب هريرة يف دار مـروان       : قال. حدثنا ابن فضيل عن عمارة، عن أيب زرعة       : قالوا. متقاربة

  :فقال. فرأى فيها تصاوير
 ومن أظلم ممن ذهـب خيلـق خلقـا          :قال اهللا عز وجل   ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  ).أو ليخلقوا شعرية. أو ليخلقوا حبة. كخلقي؟ فليخلقوا ذرة
  :قال. حدثنا جرير عن عمارة، عن أيب زرعة.  وحدثنيه زهري بن حرب-) 2111(

قال : فقال. فرأى مصورا يصور يف الدار: قال.  دخلت أنا وأبو هريرة دارا تبىن باملدينة، لسعيد أو ملروان
  ).أو ليخلقوا شعرية(ومل يذكر . مبثل.  اهللا صلى اهللا عليه وسلمرسول
حدثنا خالد بن خملد عن سليمان بن بـالل، عـن           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2112 (- 102

  :قال. سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة
  ).ال تدخل املالئكة بيتا فيه متاثيل أو تصاوير( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  كراهة الكلب واجلرس يف السفر:  باب- 27
. حدثنا بشر، يعين ابـن مفـضل      . حدثنا أبو كامل، فضيل بن حسني اجلحدري      ) 2113 (- 103

  حدثنا سهيل عن أبيه، عن أيب هريرة؛
  ).ال تصحب املالئكة رفقة فيها كلب وال  جرس( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

يعـين  (حـدثنا عبـدالعزيز     . ح وحدثنا قتيبـة   . حدثنا جرير .  وحدثين زهري بن حرب    -) 2113(
  .كالمها عن سهيل، ذا اإلسناد). الدراوردي
حدثنا إمساعيل، يعنـون ابـن      : قالوا. وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 2114 (- 104

  جعفر، عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛
  ).رس مزامري الشيطاناجل( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  كراهة قالدة الوتر يف رقبة البعري:  باب- 28
قرأت على مالك عن عبداهللا بن أيب بكر، عن عباد بن           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2115 (- 105

  متيم؛ أن أبا بشري األنصاري أخربه؛
هللا صـلى اهللا عليـه   قال فأرسل رسول ا.  أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره         

ال يبقني يف رقبـة بعـري    (-والناس يف مبيتهم :  قال عبداهللا بن أيب بكر حسبت أنه قال       -وسلم رسوال   
  ).قالدة من وتر، أو قالدة، إال قطعت



  .أرى ذلك من العني: قال مالك
  النهي عن ضرب احليوان يف وجهه، وومسه فيه:  باب- 29
حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج، عن أيب الزبري،          .  شيبة حدثنا أبو بكر بن أيب    ) 2116 (- 106
  :قال. عن جابر

  . ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الضرب يف الوجه، وعن الوسم يف الوجه
أخربنـا  . ح وحدثنا عبد بن محيد    . حدثنا حجاج بن حممد   .  وحدثين هارون بن عبداهللا    -) 2116(

ـى  : أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقـول         :  قال .كالمها عن ابن جريج   . حممد ابن بكر  
  .مبثله. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا معقل عن أيب الزبري، عن   . حدثنا احلسن بن أعني   . وحدثين سلمة بن شبيب   ) 2117 (- 107
  جابر؛

  ). الذي ومسهلعن اهللا(فقال .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر عليه محار قد وسم يف وجهه
أخربين عمرو بن احلارث عن يزيد ابن       . أخربنا ابن وهب  . حدثنا أمحد بن عيسى   ) 2118 (- 108

  :أيب حبيب؛ أن ناعما، أبا عبداهللا، موىل أم سلمة حدثه؛ أنه مسع ابن عباس يقول
ـ  ! فـواهللا : قال.  ورأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محارا موسوم الوجه فأنكر ذلك            ه إال يف   ال أمس

  .فأمر حبمار له فكوى يف جاعرتيه فهو أول من كوى اجلاعرتني. أقصى شيء من الوجه
  جواز وسم احليوان غري اآلدمي يف غري الوجه، وندبه يف نعم الزكاة واجلزية:  باب- 30
حدثين حممد بن أيب عدي عن ابن عون، عن حممد، عـن            . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2119 (- 109
  :قال. أنس
فال يصينب شيئا حىت تغدو بـه إىل رسـول اهللا           . انظر هذا الغالم  ! يا أنس : ملا ولدت أم سليم قالت يل      

وهو يـسم الظهـر   . وعليه مخيصة حويتية. قال فغدوت فإذا هو يف احلائط . صلى اهللا عليه وسلم حينكه    
  .الذي قدم عليه يف الفتح

. حدثنا شعبة عن هشام بن زيـد      . فرحدثنا حممد بن جع   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2119 (- 110
  مسعت أنسا حيدث؛: قال

فإذا النيب صلى اهللا عليه     : قال.  أن أمه حني ولدت، انطلقوا بالصيب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حينكه            
  .يف آذاا: وأكثر علمي أنه قال: قال شعبة. وسلم يف مربد يسم غنما



. حدثين هشام بن زيد   . ىي بن سعيد عن شعبة    حدثنا حي . وحدثين زهري بن حرب   ) 2119 (- 111
أحسبه : قال. دخلنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مربدا وهو يسم غنما           : مسعت أنسا يقول  : قال
  .يف آذاا: قال
حـدثنا  . ح وحدثنا حممد بن بـشار     . حدثنا خالد بن احلارث   .  وحدثنيه حيىي بن حبيب    -) 2119(

  .عن شعبة، ذا اإلسناد، مثلهكلهم . حممد وحيىي وعبدالرمحن
حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي، عن إسحاق بن         . حدثنا هارون بن معروف   ) 2119 (- 112

  :قال. عبداهللا ابن أيب طلحة، عن أنس بن مالك
  .وهو يسم إبل الصدقة.  رأيت يف يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امليسم

  كراهة القزع:  باب- 31
أخربين عمرو  . عن عبيداهللا ) يعين ابن سعيد  (حدثين حيىي   .  حدثين زهري بن حرب    )2120 (- 113

  بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر؛
حيلق بعـض رأس  : وما القزع؟ قال: قال قلت لنافع  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن القزع         

  .الصيب ويترك بعض
: قـاال . حـدثنا أيب  . ح وحدثنا ابن منري   . سامةحدثنا أبو أ  .  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 2120(

  .وجعل التفسري، يف حديث أيب أسامة، من قول عبيداهللا. حدثنا عبيداهللا، ذا اإلسناد
ح . حدثنا عمر بن نافع   . حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاين    . وحدثين حممد بن املثىن   ) 2120 (- م   2

. بإسناد عبيـداهللا  . حدثنا روح عن عمر بن نافع     ). عيعين ابن زري  (حدثنا يزيد   . وحدثين أمية بن بسطام   
  .وأحلقا التفسري يف احلديث. مثله
وحدثين حممد بن رافع وحجاج بن الشاعر وعبد بن محيد عن عبـدالرزاق، عـن               ) 2120 (- م   3

حدثقنا محاد بن زيد عن عبدالرمحن . حدثنا أبو النعمان. ح وحدثنا أبو جعفر الدارمي. معمر، عن أيوب
  .بذلك. كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. جالسرا
  النهي عن اجللوس يف الطرقات، وإعطاء الطريق حقه:  باب- 32
حدثين حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، عن عطـاء           . حدثين سويد بن سعيد   ) 2121 (- 114

  ابن يسار، عن أيب سعيد اخلدري،



مالنا بـد مـن     ! يا رسول اهللا  : قالوا) إياكم واجللوس يف الطرقات   (ال   عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ق      
) فإذا أبيتم إال الس، فأعطوا الطريق حقه      (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . نتحدث فيها . جمالسنا
  ).غض البصر، وكف األذى، ورد السالم، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر(وما حقه؟ قال : قالوا
حدثنا . وحدثناه حممد بن رافع   . أخربنا عبدالعزيز بن حممد املدين    .  وحدثناه حيىي بن حيىي    - )2121(

  .كالمها عن زيد بن أسلم، ذا اإلسناد، مثله). يعين ابن سعد(أخربنا هشام . ابن أيب فديك
حترمي فعل الواصلة واملستوصلة، والوامشة واملستومشة، والنامصة واملتنمصة، :  باب- 33

  تفلجات، واملغريات خلق اهللاوامل
أخربنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن فاطمـة بنـت            . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2122 (- 115

  :قالت. املنذر، عن أمساء بنت أيب بكر
أصـابتها حـصبة   . إن يل ابنة عريسا! يا رسول اهللا:  جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت      

  ).لعن اهللا الواصلة واملستوصلة(؟ فقال أفأصله. فتمرق شعرها
ح . حـدثنا أيب وعبـدة    . ح وحدثناه ابن منري   . حدثنا عبدة .  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 2122(

كلـهم  . أخربنا شعبة . أخربنا أسود بن عامر   . ح وحدثنا عمرو الناقد   . حدثنا وكيع . وحدثنا أبو كريب  
فتمـرط  : غري أن وكيعا وشعبة يف حديثهما     . يب معاوية عن هشام بن عروة، ذا اإلسناد، حنو حديث أ        

  .شعرها
حدثنا منصور عن   . حدثنا وهيب . أخربنا حبان . وحدثين أمحد بن سعيد الدارمي    ) 2122 (- 116

  أمه، عن أمساء بنت أيب بكر؛
وزوجهـا  . فتمرق شعر رأسـها   . إين زوجت ابنيت  : فقالت.  أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم       

  .فنهاها! أفأصل؟ يا رسول اهللا. نهايستحس
ح وحدثنا  . حدثنا شعبة . حدثنا أبو داود  : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2123 (- 117

مسعـت  : قال. حدثنا حيىي بن أيب بكري عن شعبة، عن عمرو بن مرة          ). واللفظ له (أبو بكر بن أيب شيبة      
  شة؛احلسن بن مسلم حيدث عن صفية بنت شيبة، عن عائ

فـسألوا رسـول اهللا   . فأرادوا أن يصلوه.  أن جارية من األنصار تزوجت، وأا مرضت فتمرط شعرها      
  .صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك؟ فلعن الواصلة واملستوصلة

أخـربين  . حدثنا زيد بن احلباب عن إبراهيم بن نـافع        . حدثين زهري بن حرب   ) 2123 (- 118
  شيبة، عن عائشة؛احلسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت 



فأتت النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم         . فاشتكت فتساقط شعرها  .  أن امرأة من األنصار زوجت ابنة هلا      
  ).لعن الواصالت(أفأصل شعرها؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . إن زوجها يريدها: فقالت
بن نافع، ذا اإلسناد،    حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن إبراهيم       .  وحدثنيه حممد بن حامت    -) 2123(

  ).لعن املوصالت(وقال 
ح وحدثنا زهري بن حرب وحممد ابن       . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2124 (- 119
  أخربين نافع عن ابن عمر؛. عن عبيداهللا) وهو القطان(حدثنا حيىي : قاال) واللفظ لزهري(املثىن 

  .الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن 
حدثنا صخر بن جويرية عن     . حدثنا بشر بن املفضل   .  وحدثنيه حممد بن عبداهللا بن بزيع      -) 2124(

  .مبثله. نافع، عن عبداهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
نا جرير  أخرب). واللفظ إلسحاق (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أيب شيبة         ) 2125 (- 120

  :قال. عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبداهللا
قـال  .  لعن اهللا الوامشات واملستومشات، والنامصات واملتنمصات، واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهللا          

ما حديث بلغـين    : فأتته فقالت . وكانت تقرأ القرآن  . أم يعقوب : يقال هلا . فبلغ ذلك امرأة من بين أسد     
فقـال  . ت الوامشات واملستومشات واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغريات خلـق اهللا         عنك؛ أنك لعن  

لقـد  : فقالت املرأة. وما يل ال ألعن من لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ وهو يف كتاب اهللا         : عبداهللا
وما {: قال اهللا عز وجل   . لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه    : قرأت ما بني لوحي املصحف فما وجدته فقال       
فإين أرى شيئا من هذا : فقالت املرأة ]. 7/احلشر   /59[} أتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا      

فجـاءت إليـه    . قال فدخلت على امرأة عبداهللا فلم تر شـيئا        . اذهيب فانظري : قال. على امرأتك اآلن  
  .أما لو كان ذلك، مل جنامعها: فقال. ما رأيت شيئا: فقالت
حـدثنا  ). وهو ابن مهـدي   (حدثنا عبدالرمحن   : قاال. حممد بن املثىن وابن بشار     حدثنا   -) 2125(

كالمها عـن   ). وهو ابن مهلهل  (حدثنا مفضل   . حدثنا حيىي بن آدم   . ح وحدثنا حممد بن رافع    . سفيان
ويف . الوامشات واملـستومشات  : غري أن يف حديث سفيان    . منصور، يف هذا اإلسناد، مبعىن حديث جرير      

  .الوامشات واملوشومات: حديث مفضل
حدثنا حممـد بـن     : قالوا. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وابن بشار          ) 2125 (- م   2

جمردا عن سـائر    . حدثنا شعبة عن منصور، ذا اإلسناد، احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم            . جعفر
  .من ذكر أم يعقوب. القصة



حـدثنا األعمـش عـن      ). يعين ابن حازم  (حدثنا جرير   . خوحدثنا شيبان بن فرو   ) 2125 (- م   3
  .بنحو حديثهم. إبراهيم، عن علقمة، عن عبداهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا . أخربنا عبدالرزاق : قاال. وحدثين احلسن بن علي احللواين وحممد بن رافع       ) 2126 (- 121
  :اهللا يقولأخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبد. ابن جريج

  . زجر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تصل املرأة برأسها شيئا
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عـن محيـد بـن            : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2127 (- 122

عبدالرمحن بن عوف؛ أنه مسع معاوية بن أيب سفيان، عام حج، وهو على املنرب، وتناول قصة من شـعر                   
  :يقول. كانت يف يد حرسي

إمنـا  (ويقول  . أين علماؤكم؟ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن مثل هذه            !  يا أهل املدينة  
  ).هلكت بنو إسرائيل حني اختذ هذه نساؤهم

أخربنـا ابـن    . ح وحدثين حرملة بن حيىي    . حدثنا سفيان بن عيينة   .  حدثنا ابن أيب عمر    -) 2127(
. كلهم عن الزهـري   . أخربنا معمر .  أخربنا عبدالرزاق  .ح وحدثنا عبد بن محيد    . أخربين يونس . وهب

  ).إمنا عذب بنو إسرائيل(غري أن يف حديث معمر . مبثل حديث مالك
ح وحدثنا ابن املثىن وابـن      . حدثنا غندر عن شعبة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2127 (- 123
  :قال. عيد بن املسيبحدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن س. حدثنا حممد بن جعفر: قاال. بشار

إن . ما كنت أرى أن أحدا يفعلـه إال اليهـود  : فقال.  قدم معاوية املدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر    
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلغه فسماه الزور

). وهو ابن هشام  (أخربنا معاذ   : قاال. وحدثين أبو غسان املسمعي وحممد بن املثىن      ) 2127 (- 124
  :عن قتادة، عن سعيد بن املسيب؛ أن معاوية قال ذات يومحدثين أيب 

وجاء رجل بعـصا    : قال. وإن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن الزور         .  إنكم قد أحدثتم زي سوء    
  .يعين ما يكثر به النساء أشعارهن من اخلرق: قال قتادة. أال وهذا الزور: قال معاوية. على رأسها خرقة

  كاسيات العاريات املائالت املميالتالنساء ال:  باب- 34
  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. حدثين زهري بن حرب) 2128 (- 125

قوم معهم سياط كأذنـاب البقـر   . صنفان من أهل النار مل أرمها    ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
ت، رؤسهن كأسـنمة البخـت املائلـة، ال    ونساء كاسيات عاريات، مميالت مائال . يضربون ا الناس  

  ).وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا. يدخلن اجلنة، وال  جيدن رحيها



  النهي عن التزوير يف اللباس وغريه، والتشبع مبا مل يعط:  باب- 35
حدثنا وكيع وعبدة عن هشام بن عروة، عن أبيه، . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2129 (- 126
  :شة؛ أن امرأة قالتعن عائ

املتشبع مبا مل (إن زوجي أعطاين ما مل يعطين؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أقول!  يا رسول اهللا
  ).يعط، كالبس ثويب زور

  :حدثنا هشام عن فاطمة، عن أمساء. حدثنا عبدة. حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري) 2130 (- 127
فهل على جناح أن أتشبع مـن مـال         . إن يل ضرة  :  عليه وسلم فقالت    جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا     

  ).املتشبع مبا مل يعط، كالبس ثويب زور(زوجي مبا مل يعطين؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا أبو  . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا أبو أسامة  .  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 2130(

  .عن هشام، ذا اإلسنادكالمها . معاوية



  

   كتاب اآلداب- 38

  النهي عن التكين بأيب القاسم، وبيان ما يستحب من األمساء:  باب- 1
وقال ابن  . أخربنا: قال أبو كريب  (حدثين أبو كريب، حممد بن العالء وابن أيب عمر          ) 2131 (- 1

  :قال. ن محيد، عن أنسع) يعنيان الفزاري(حدثنا مروان : واللفظ له، قاال) حدثنا: أيب عمر
يا رسـول  : فقال. فالتفت إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! يا أبا القاسم:  نادى رجل رجال بالبقيع   

تسموا بـامسي وال  تكنـوا       (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . إمنا دعوت فالنا  . إين مل أعنك  ! اهللا
  ).بكنييت
أخربنا عباد ابن عباد عن عبيداهللا ابن       ).  امللقب بسبالن  وهو(حدثين إبراهيم بن زياد     ) 2132 (- 2

  :قال. حيدثان عن نافع، عن ابن عمر. مسعه منهما سنة أربع وأربعني ومائة. عمر وأخيه عبداهللا
  ).إن أحب أمسائكم إىل اهللا عبداهللا وعبدالرمحن( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: وقال إسـحاق  . حدثنا: قال عثمان (وإسحاق بن إبراهيم    حدثنا عثمان بن أيب شيبة      ) 2133 (- 3
  :قال. جرير عن منصور، عن سامل بن أيب اجلعد، عن جابر بن عبداهللا) أخربنا

ال ندعك تسمى باسم رسول اهللا صـلى اهللا عليـه           : فقال له قومه  . فسماه حممدا .  ولد لرجل منا غالم   
ولـد يل   ! يا رسـول اهللا   : ى اهللا عليه وسلم فقال    فأتى النيب صل  . فانطلق بابنه حامله على ظهره    . وسلم
فقـال  . ال ندعك تسمي باسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم          : فقال يل قومي  . فسميته حممدا . غالم

  ).أقسم بينكم. فإمنا أنا قاسم. تسموا بامسي وال  تكتنوا بكنييت(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ثنا عبثر عن حصني، عن سامل ابن أيب اجلعد، عن جابر ابن  حد. حدثنا هناد بن السرى   ) 2133 (- 4

  :قال. عبداهللا
. ال نكنيك برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حىت تـستأمره          : فقلنا. فسماه حممدا .  ولد لرجل منا غالم   

حىت تستأذن الـنيب    . وإن قومي أبو أن يكنوين به     . إنه ولد يل غالم فسميته برسول اهللا      : فقال. قال فأتاه 
  ).أقسم بينكم. فإمنا بعثت قامسا. وال  تكنوا بكنييت. مسوا بامسي(فقال . صلى اهللا عليه وسلم

عن حصني، ذا اإلسـناد،  ) يعين الطحان(حدثنا خالد  .  حدثنا رفاعة بن اهليثم الواسطي     -) 2133(
  ).أقسم بينكم. فإمنا بعثت قامسا(ومل يذكر 

. ح وحدثين أبو سعيد األشج    . دثنا وكيع عن األعمش   ح. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2133 (- 5
  :قال. حدثنا األعمش عن سامل بن أيب اجلعد، عن جابر بن عبداهللا. حدثنا وكيع



أقـسم  . فإين أنا أبـو القاسـم     . تسموا بامسي وال  تكنوا بكنييت     ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ).وال تكتنوا(ويف رواية أيب بكر ). بينكم
إمنا جعلت قامسا   (وقال  . حدثنا أبو معاوية عن األعمش، ذا اإلسناد      .  وحدثنا أبو كريب   - )2133(

  ).أقسم بينكم
. حـدثنا شـعبة  . حدثنا حممد ابن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 2133 (- 6

  مسعت قتادة عن سامل، عن جابر بن عبداهللا؛
فقال . فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله      . فأراد أن يسميه حممدا   .  أن رجال من األنصار ولد له غالم      

  ).مسوا بامسي وال  تكتنوا بكنييت. أحسنت األنصار(
كالمها عن حممد بن جعفر، عن شـعبة،     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن        ) 2133 (- 7

. ح وحدثنا ابن املثىن   ).  ابن جعفر  يعين(حدثنا حممد   . ح وحدثين حممد بن عمرو بن جبلة      . عن منصور 
يعين ابـن   (أخربنا حممد   . ح وحدثين بشر بن خالد    . كالمها عن شعبة، عن حصني    . حدثنا ابن أيب عدي   

كلهم عن سامل بن أيب اجلعد، عن جابر بن عبداهللا، عن النيب صلى اهللا           . حدثنا شعبة عن سليمان   ). جعفر
. أخربنا النضر بن مشيـل : قاال. ظلي وإسحاق بن منصورح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلن . عليه وسلم 

مسعنا سامل بن أيب اجلعد عـن       : قالوا. حدثنا شعبة عن قتادة ومنصور وسليمان وحصني بن عبدالرمحن        
ويف حديث  . بنحو حديث من ذكرنا حديثهم من قبل      . جابر بن عبداهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        

  :قال حصني. حصني وسليمانوزاد فيه : النضر عن شعبة، قال
فإمنا أنا قاسم أقسم    (وقال سليمان   ). إمنا بعثت قامسا أقسم بينكم    ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ).بينكم
حدثنا سفيان  : مجيعا عن سفيان قال عمرو    .  حدثنا عمرو الناقد وحممد بن عبداهللا بن منري        -) 2133(

  : جابر بن عبداهللا يقولحدثنا ابن املنكدر؛ أنه مسع. ابن عيينة
فأتى رسـول اهللا    . وال  ننعمك عينا   . ال نكنيك أبا القاسم   : فقلنا. فسماه القاسم .  ولد لرجل منا غالم   
  ).أسم ابنك عبدالرمحن(فقال . فذكر ذلك له. صلى اهللا عليه وسلم

. حجـر ح وحدثين علي بن ). يعين ابن زريع(حدثنا يزيد . وحدثين أمية بن بسطام) 2133 (- م  2
مبثـل  . عن حممد بن املنكدر، عن جـابر      . كالمها عن روح بن القاسم    ). يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   
  .وال  ننعمك عينا: غري أنه مل يذكر. حديث ابن عيينة

حـدثنا  : قالوا. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب وابن منري            ) 2134 (- 8
  :مسعت أبا هريرة يقول: قال.  عن حممد بن سريينسفيان بن عيينة عن أيوب،



ومل . عن أيب هريرة  : قال عمرو ) تسموا بامسي وال  تكنوا بكنييت     ( قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم        
  .مسعت: يقل
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري وأبو سعيد األشج وحممـد بـن    ) 2135 (- 9

حدثنا ابن إدريس عن أبيه، عن مساك بن حرب، عن علقمة بـن             : قالوا). لفظ البن منري  وال(املثىن العرتي   
  :قال. وائل، عن املغرية بن شعبة
فلمـا  . وموسى قبل عيسى بكذا وكذا    . يا أخت هارون  : إنكم تقرؤن : فقالوا.  ملا قدمت جنران سألوين   

م كـانوا يـسمون بأنبيـائهم       إ(فقال  . قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سألته عن ذلك          
  ).والصاحلني قبلهم

  كراهة التسمية باألمساء القبيحة، وبنافع وحنوه:  باب- 2
حدثنا معتمر ابن سليمان    : قال أبو بكر  (حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة          ) 2136 (- 10

 مسعت الركني حيدث عـن      :قال. أخربنا املعتمر بن سليمان   : وقال حيىي . عن الركني، عن أبيه، عن مسرة     
  :قال) أبيه، عن مسرة بن جندب

  .ورباح، ويسار، ونافع. أفلح:  انا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أمساء
حدثنا جرير عن الركني بن الربيع، عن أبيه، عن مسرة بـن            . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2136 (- 11
  :قال. جندب

  ).ال تسم غالمك رباحا، وال  يسارا، وال  أفلح، وال  نافعا( اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى
حدثنا منصور عن هالل ابن يساف، . حدثنا زهري. حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس ) 2137 (- 12

  :قال. عن ربيع بن عميلة، عن مسرة بن جندب
سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال  إلـه إال         : عأحب الكالم إىل اهللا أرب    ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

وال  تسمني غالمك يسارا، وال  رباحا، وال  جنيحا، وال  أفلح،              . ال يضرك بأيهن بدأت   . اهللا، واهللا أكرب  
  ).ال: فيقول. أمث هو؟ فال يكون: فإنك تقول
  .فال تزيدن علي. إمنا هن أربع

حدثنا يزيد بـن    . وحدثين أمية بن بسطام   ح  . أخربين جرير .  وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    -) 2137(
حدثنا حممـد ابـن     : قاال. ح وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار      ). وهو ابن القاسم  (حدثنا روح   . زريع
فأما حديث جرير وروح، فكمثل حديث زهـري        . كلهم عن منصور، بإسناد زهري    . حدثنا شعبة . جعفر
  .ومل يذكر الكالم األربع. غالموأما حديث شعبة فليس فيه إال ذكر تسمية ال. بقصته



أخـربين أبـو    . حدثنا ابن جريج  . حدثنا روح . حدثنا حممد بن أمحد بن أيب خلف      ) 2138 (- 13
  :الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول

وبنحو .  أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى، وبربكة، وبأفلح، وبيسار، وبنافع               
مث قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل ينـه عـن             . فلم يقل شيئا  . ه سكت بعد عنها   مث رأيت . ذلك
  .مث تركه. مث أراد عمر أن ينهى عن ذلك. ذلك
استحباب تغيري االسم القبيح إىل حسن، وتغيري اسم برة إىل زينب وجويرية :  باب- 3

  وحنومها
 املثىن وعبيداهللا بن سعيد وحممد بن    حدثنا أمحد بن حنبل وزهري بن حرب وحممد بن        ) 2139 (- 14
  أخربين نافع عن ابن عمر؛. حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيداهللا: قالوا. بشار

  ).أنت مجيلة( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري اسم عاصية، وقال 
  . عن- مكان أخربين -قال أمحد 

حدثنا محاد بن سلمة عـن      . ىحدثنا احلسن بن موس   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2139 (- 15
  عبيداهللا، عن نافع، عن ابن عمر؛

  .فسماها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجيلة.  أن ابنة لعمر كانت يقال هلا عاصية
حدثنا سفيان عن حممد بن     : قاال). واللفظ لعمرو (حدثنا عمرو الناقد وابن أيب عمر       ) 2140 (- 16

  :قال. عن ابن عباسعبدالرمحن، موىل آل طلحة، عن كريب، 
: وكان يكره أن يقـال . فحول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امسها جويرية    .  كانت جويرية امسها برة   

  .مسعت ابن عباس: ويف حديث ابن أيب عمر عن كريب قال. خرج من عند برة
حممد بن  حدثنا  : قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وحممد بن بشار           ) 2141 (- 17
ح وحدثنا عبيـداهللا   . مسعت أبا رافع حيدث عن أيب هريرة      . حدثنا شعبة عن عطاء بن أيب ميمونة      . جعفر
حدثنا شعبة عن عطاء بن أيب ميمونة، عن أيب رافع، عن أيب هريرة؛ أن زينب كان                . حدثنا أيب . بن معاذ 
ولفظ احلديث هلـؤالء    .  زينب فسماها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . نزكى نفسها : فقيل. امسها برة 

  .حدثنا حممد بن جعفر عن شعبة: وقال ابن أيب شيبة. دون ابن بشار
حدثنا . ح وحدثنا أبو كريب   . أخربنا عيسى بن يونس   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2142 (- 18

ـ . حدثين حممد بن عمرو بن عطاء  . حدثنا الوليد بن كثري   : قاال. أبو أسامة  . لمةحدثتين زينب بنت أم س
  .فسماين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زينب. كان امسي برة: قالت



  .فسماها زينب. ودخلت عليه زينب بنت جحش، وامسها برة: قالت
حدثنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب،       . حدثنا هاشم بن القاسم   . حدثنا عمرو الناقد  ) 2142 (- 19

  :قالت يل زينب بنت أيب سلمةف. مسيت ابنيت برة: قال. عن حممد بن عمرو بن عطاء
فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   . ومسيت برة.  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن هذا االسم   

  ).مسوها زينب(مب نسميها؟ قال : فقالوا) ال تزكوا أنفسكم، اهللا أعلم بأهل الرب منكم(وسلم 
  حترمي التسمي مبلك األمالك، ومبلك امللوك:  باب- 4
 واللفـظ   -حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي وأمحد بن حنبل وأبو بكر بن أيب شيبة              ) 2143 (- 20
سفيان بن عيينة عن أيب الزناد، عن األعرج، عن         ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال األشعثي  (-ألمحد  

  أيب هريرة،
  )مالكإن أخنع اسم عند اهللا رجل تسمى ملك األ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ).ال مالك إال اهللا عز وجل(زاد ابن أيب شيبة يف روايته 
  .مثل شاهان شاه: قال سفيان: قال األشعثي

  .أوضع: سألت أبا عمرو عن أخنع؟ فقال: وقال أمحد بن حنبل
هـذا  : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه  . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2143 (- 21

  :فذكر أحاديث منها. يرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمما حدثنا أبو هر
أغيظ رجل على اهللا يوم القيامة، وأخبثه وأغيظه عليه، رجل كان ( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

  ).ال ملك إال اهللا. يسمى ملك األمالك
 تسميته استحباب حتنيك املولود عند وال دته ومحله إىل صاحل حينكه، وجواز:  باب- 5

  يوم وال دته، واستحباب التسمية بعبداهللا وإبراهيم وسائر أمساء األنبياء عليهم السالم
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين، عن أنس ابـن           . حدثنا عبداألعلى بن محاد   ) 2144 (- 22

  :مالك، قال
ورسول اهللا صلى   .  ولد  ذهبت بعبداهللا بن أيب طلحة األنصاري إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني             

. فألقاهن يف فيه  . فناولته مترات . نعم: فقلت) هل معك متر؟  (فقال  . اهللا عليه وسلم يف عباءة يهنأ بعريا له       
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم         . فجعل الصيب يتلمظه  . مث فغر فا الصيب فمجه يف فيه      . فالكهن

  .ومساه عبداهللا) حب األنصار التمر(



أخربنا ابن عـون عـن ابـن    . حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2144 (- 23
  :قال. سريين، عن أنس بن مالك

ما فعل ابين؟   : فلما رجع أبو طلحة قال    . فقبض الصيب . فخرج أبو طلحة  .  كان ابن أليب طلحة يشتكي    
واروا : فلما فرغ قالت  . امث أصاب منه  . فقربت إليه العشاء فتعشى   . هو أسكن مما كان   : قالت أم سليم  

: قـال ) أعرستم الليلة؟ (فقال  . فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه           . الصيب
امحله حىت تأيت به النيب صلى اهللا عليـه         : فقال يل أبو طلحة   . فولدت غالما ) بارك هلما ! اللهم(قال  . نعم
فأخذه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقـال  . بعثت معه بتمراتو. فأتى به النيب صلى اهللا عليه وسلم     . وسلم
فجعلها . مث أخذها من فيه   . فأخذها النيب صلى اهللا عليه وسلم فمضغها      . مترات. نعم: قالوا) أمعه شيء؟ (

  .مث حنكه، ومساه عبداهللا. يف يف الصيب
د، عن أنـس،    حدثنا ابن عون عن حمم    . حدثنا محاد بن مسعدة   .  حدثنا حممد بن بشار    -) 2144 (

  .ذه القصة، حنو حديث يزيد
حدثنا أبو : قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعبداهللا بن براد األشعري وأبو كريب) 2145 (- 24

  :أسامة عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى قال
  .فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة. فأتيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم.  ولد يل غالم

أخربين هشام ). يعين ابن إسحاق(حدثنا شعيب . حدثنا احلكم بن موسى، أبو صاحل) 2146( - 25
  :حدثين عروة بن الزبري وفاطمة بنت املنذر بن الزبري؛ أما قاال. بن عروة

فنفـست  . فقـدمت قبـاء  .  خرجت أمساء بنت أيب بكر، حني هاجرت، وهي حبلى بعبداهللا بن الزبري       
فأخذه رسـول اهللا    .  حني نفست إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليحنكه          مث خرجت . بعبداهللا بقباء 

فمكثنا ساعة نلتمسها قبل    : قال قالت عائشة  . مث دعا بتمرة  . صلى اهللا عليه وسلم منها فوضعه يف حجره       
مث . فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. مث بصقها يف فيه. فمضغها. أن جندها 

مث جاء، وهو ابن سبع سنني أو مثان، ليبايع رسول اهللا           . مث مسحه وصلى عليه ومساه عبداهللا     : لت أمساء قا
مث . فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني رآه مقبال إليه          . وأمره بذلك الزبري  . صلى اهللا عليه وسلم   

  .بايعه
  ة عن هشام، عن أبيه، عن أمساء؛حدثنا أبو أسام. حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء) 2146 (- 26

فولدتـه  . فرتلت بقبـاء  . فأتيت املدينة . فخرجت وأنا متم  : قالت.  أا محلت، بعبداهللا بن الزبري، مبكة     
. مث تفل يف فيه   . مث دعا بتمرة فمضغها   . مث أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوضعه يف حجره          . بقباء



مث دعا لـه وبـرك   . مث حنكه بالتمرة. صلى اهللا عليه وسلم  فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول اهللا         
  .وكان أول مولود ولد يف اإلسالم. عليه
حدثنا خالد بن خملد عن علي بن مسهر، عن هـشام بـن        .  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      -) 2146 (

  عروة، عن أبيه، عن أمساء بنت أيب بكر؛
فذكر حنو حديث أيب    . هي حبلى بعبداهللا ابن الزبري     أا هاجرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، و         

  .أسامة
) يعين ابن عـروة   (حدثنا هشام   . حدثنا عبداهللا بن منري   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2147 (- 27

  عن أبيه، عن عائشة؛
  .فيربك عليهم، وحينكهم.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان

حدثنا أبو خالد األمحر عن هشام، عـن أبيـه، عـن      . و بكر بن أيب شيبة    حدثنا أب ) 2148 (- 28
  :قالت. عائشة

  .فعز علينا طلبها. فطلبنا مترة.  جئنا بعبداهللا بن الزبري إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حينكه
. حدثنا ابن أيب مـرمي    : قاال. حدثين حممد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق        ) 2149 (- 29

  :قال. حدثين أبو حازم عن سهل بن سعد). وهو ابن مطرف؛ أبو غسان(مد حدثنا حم
 أيت باملنذر ابن أيب أسيد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حني ولد، فوضعه النيب صـلى اهللا عليـه                     

فأمر أبو أسـيد    . فلهى النيب صلى اهللا عليه وسلم بشيء بني يديه        . وأبو أسيد جالس  . وسلم على فخذه  
فاستفاق رسول اهللا صلى اهللا عليه      . فأقلبوه. فاحتمل من على فخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         بابنه  
يا رسول  . فالن: قال) ما امسه؟ (فقال  ! يا رسول اهللا  . أقلبناه: فقال أبو أسيد  ) أين الصيب؟ (فقال  . وسلم
  .فسماه، يومئذ، املنذر) ولكن امسه املنذر. ال(قال ! اهللا
حدثنا أبو التيـاح،    . حدثنا عبدالوارث . نا أبو الربيع، سليمان بن داود العتكي      حدث) 2150 (- 30

  :قال. عن أنس بن مالك
أحسبه : قال. وكان يل أخ يقال له أبو عمري      .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس خلقا         

مـا فعـل   ! أبا عمـري  (فكان إذا جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرآه قال     : قال. كان فطيما : قال
  .فكان يلعب به: قال). النغري؟



  يا بين، واستحبابه للمالطفة: جواز قوله لغري ابنه:  باب- 6
. حدثنا أبو عوانة عن أيب عثمان، عن أنس بن مالك         . حدثنا حممد بن عبيد الغربي    ) 2151 (- 31
  ).يابين(قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال
حدثنا يزيد : قاال). واللفظ البن أيب عمر  (ا أبو بكر بن أيب شيبة وابن أيب عمر          حدثن) 2152 (- 32

  :قال. بن هارون عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن املغرية بن شعبة
ومـا  ! أي بين (فقال يل   .  ما سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه              

هو أهون على   (قال  . إم يزعمون أن معه أار املاء وجبال اخلبز       : قال قلت ) إنه لن يضرك  ينصبك منه؟   
  ).اهللا من ذلك

. ح وحدثنا سريج بن يونس    . حدثنا وكيع : قاال.  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري        -) 2152 (
. حدثنا أبو أسامة. فعح وحدثين حممد بن را. أخربنا جرير. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا هشيم

كلهم عن إمساعيل، ذا اإلسناد، وليس يف حديث أحد منهم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم للمغـرية                  
  .إال يف حديث يزيد وحده) أي بين(
  االستئذان:  باب- 7
يزيـد  ! حدثنا، واهللا. حدثنا سفيان بن عيينة. حدثين عمرو بن حممد بن بكري الناقد      ) 2153 (- 33

  :مسعت أبا سعيد اخلدري يقول: قال. فة عن بسر بن سعيدبن حصي
إن عمر : ما شأنك؟ قال: قلنا. فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا.  كنت جالسا باملدينة يف جملس األنصار

إين : ما منعك أن تأتينا؟ فقلت    : فرجعت فقال . فأتيت بابه فسلمت ثالثا فلم يرد علي      . أرسل إيل أن آتيه   
إذا (وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . فرجعت. فلم يردوا علي  . ى بابك ثالثا  فسلمت عل . أتيت

  .وإال أوجعتك. أقم عليه البينة: فقال عمر). استأذن أحدكم ثالثا فلم يؤذن له، فلريجع
  .فاذهب به: قال. أنا أصغر القوم: قلت: قال أبو سعيد. ال يقوم معه إال أصغر القوم: فقال أيب بن كعب

حدثنا سفيان عن يزيد بـن خـصيفة، ـذا          : قاال.  حدثنا قتيبة بن سعيد وابن أيب عمر       -) 2153(
  .فقمت معه، فذهبت إىل عمر، فشهدت: قال أبو سعيد: وزاد ابن أيب عمر يف حديثه. اإلسناد
حدثين عمرو بن احلارث عن بكري بن       . أخربين عبداهللا بن وهب   . حدثين أبو الطاهر  ) 2153 (- 34

  :أن بسر بن سعيد حدثه؛ أنه مسع أبا سعيد اخلدري يقولاألشج؛ 
هل ! أنشدكم اهللا : فقال. فأتى أبو موسى األشعري مغضبا حىت وقف      .  كنا يف جملس عند أيب بن كعب      

  ).وإال فارجع. فإن أذن لك. االستئذان ثالث(مسع أحد منكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 



مث . فلم يؤذن يل فرجعـت    . نت على عمر بن اخلطاب أمس ثالث مرات       استأذ: وما ذاك؟ قال  : قال أيب 
قد مسعناك وحنـن    : قال. مث انصرفت . فأخربته؛ أين جئت أمس فسلمت ثالثا     . جئته اليوم فدخلت عليه   

استأذنت، كما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه        : فلو ما استأذنت حىت يؤذن لك؟ قال      . حينئذ على شغل  
  .أو لتأتني مبن يشهد لك على هذا. وجعن ظهرك وبطنكأل! فواهللا: قال. وسلم

. فقمت حىت أتيـت عمـر     ! يا أبا سعيد  . قم. ال يقوم معك إال أحدثنا سنا     ! فواهللا: فقال أيب بن كعب   
  .قد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول هذا: فقلت
حدثنا سعيد بن يزيد ). يعين ابن مفضل(حدثنا بسر . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي) 2153 (- 35

  عن أيب نضرة، عن أيب سعيد؛
مث . ثنتـان : فقال عمـر  . مث استأذن الثانية  . فقال عمر واحدة  . فاستأذن.  أن أبا موسى أتى باب عمر     

إن كان هذا شيئا حفظته من رسول اهللا : فقال. مث انصرف فأتبعه فرده  . ثالث: فقال عمر . استأذن الثالثة 
أمل تعلموا أن رسـول اهللا      : فأتانا فقال : قال أبو سعيد  . ال، فألجعلنك عظة  وإ. صلى اهللا عليه وسلم فها    
أتاكم أخوكم املسلم   : قال فقلت . فجعلوا يضحكون : قال) االستئذان ثالث؟ (صلى اهللا عليه وسلم قال      

  .هذا أبو سعيد: فقال. فأتاه. قد أفزع، تضحكون؟ انطلق فأنا شريكك يف هذه العقوبة
حـدثنا شـعبة عـن أيب    . حدثنا حممد بن جعفر: قاال. بن املثىن وابن بشار    حدثنا حممد    -) 2153(

حدثنا شعبة  . حدثنا شبابة . ح وحدثنا أمحد بن احلسن بن خراش      . مسلمة، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد      
مبعـىن  . مسعناه حيدث عن أيب سعيد اخلدري     : كالمها عن أيب نضرة، قاال    . عن اجلريري وسعيد بن يزيد    

  .مفضل عن أيب مسلمةحديث بشر بن 
حدثنا عطـاء   . حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن ابن جريج       . وحدثين حممد بن حامت   ) 2153 (- 36

  عن عبيد بن عمري؛
أمل تـسمع صـوت     : فقال عمر . فرجع. فكأنه وجده مشغوال  .  أن أبا موسى استأذن على عمر ثالثا      

: قـال . إنا كنا نؤمر ـذا  : قال. ما صنعت ما محلك على    : فقال. فدعي له . ائذنوا له . عبداهللا بن قيس  
ال يشهد لك على هذا إال      : فقالوا. فخرج فانطلق إىل جملس من األنصار     . لتقيمن على هذا بينة أو ألفعلن     

خفي علي هذا من أمر رسول اهللا صـلى اهللا          : فقال عمر . كنا نؤمر ذا  : فقام أبو سعيد فقال   . أصغرنا
  .سواقأهلاين عنه الصفق باأل. عليه وسلم

حدثنا النـضر   . ح وحدثنا حسني بن حريث    . حدثنا أبو عاصم  .  حدثنا حممد بن بشار    -) 2153 (
أهلاين عنه : ومل يذكر يف حديث النضر. حدثنا ابن جريج، ذا اإلسناد، حنوه   : قاال مجيعا ) يعين ابن مشيل  (

  .الصفق باألسواق



أخربنا طلحة ابـن    . بن موسى حدثنا الفضل   . حدثنا حسني بن حريث، أبو عمار     ) 2154 (- 37
  :حيىي عن أيب بردة، عن أيب موسى األشعري، قال
: فقـال . فلم يأذن له  . هذا عبداهللا بن قيس   . السالم عليكم :  جاء أبو موسى إىل عمر بن اخلطاب فقال       

ردوا . ردوا علـي  : فقـال . مث انصرف . هذا األشعري . السالم عليكم . هذا أبو موسى  . السالم عليكم 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم     : قال. ما ردك؟ كنا يف شغل    ! يا أبا موسى  : فقالفجاء  . علي
. وإال فعلت وفعلـت   . لتأتيين على هذا ببينة   : قال). فإن أذن لك، وإال فارجع    . االستئذان ثالث (يقول  

  .فذهب أبو موسى
فلمـا أن جـاء بالعـشي       . وإن مل جيد بينة فلم جتدوه     . إن وجد بينة جتدوه عند املنرب عشية      : قال عمر 
يا أبـا   : قال. عدل: قال. أيب بن كعب  . نعم: ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال    ! يا أبا موسى  : قال. وجدوه
فـال  ! مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك يا ابن اخلطـاب            : ما يقول هذا؟ قال   ! الطفيل

فأحببت . إمنا مسعت شيئا  ! ن اهللا سبحا: قال. تكونن عذابا على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  .أن أتثبت

حدثنا علي بن هشام عن طلحة بن حيىي، ذا         .  وحدثناه عبداهللا بن عمر بن حممد بن أبان        -) 2154(
: آنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقـال           ! يا أبا املنذر  : فقال: اإلسناد، غري أنه قال   

ومل يذكر من قول    . ابا على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        عذ! فال تكن، يا ابن اخلطاب    . نعم
  .سبحان اهللا، وما بعده: عمر
  كراهة قول املستأذن أنا، إذا قيل من هذا:  باب- 8
حدثنا عبداهللا بن إدريس عن شعبة، عن حممد بـن          . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2155 (- 38

  .املنكدر، عن جابر بن عبداهللا
. أنا: قلت) من هذا؟ (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . فدعوت. أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم     :  قال
  !!).أنا، أنا(فخرج وهو يقول : قال
. أخربنا: قال حيىي (- واللفظ أليب بكر -حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة       ) 2155 (- 39

  :قال. ن املنكدر، عن جابر ابن عبداهللاوكيع عن شعبة، عن حممد ب) حدثنا: وقال أبو بكر
فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      . أنا: فقلت) من هذا؟ : (فقال.  استأذنت على النيب صلى اهللا عليه وسلم      

  !!).أنا، أنا(



ح وحدثنا حممـد  . حدثنا النضر بن مشيل وأبو عامر العقدي.  وحدثنا إسحاق بن إبراهيم  -) 2155(
كلهم عن شـعبة، ـذا    . حدثنا ز . ح وحدثين عبدالرمحن بن بشر    . ن جرير حدثين وهب ب  . ابن املثىن 
  .كأنه كره ذلك: ويف حديثهم. اإلسناد
  حترمي النظر يف بيت غريه:  باب- 9
ح وحدثنا  ). واللفظ ليحىي (أخربنا الليث   : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح      ) 2156 (- 40

  اب؛ أن سهل بن سعد الساعدي أخربه؛حدثنا ليث عن ابن شه. قتيبة بن سعيد
ومع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .  أن رجال اطلع يف جحر يف باب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            

لو أعلم أنك تنتظرين لطعنت به يف       (فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          . مدرى حيك به رأسه   
  ).إمنا جعل اإلذن من أجل البصر (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) عينك
أخربين يونس عن ابن شهاب؛ أن سهل       . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 2156 (- 41

  بن سعد األنصاري أخربه؛
ومع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .  أن رجال اطلع من جحر يف باب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            

. لو أعلم أنك تنظر، طعنت به يف عينك    (سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       فقال له ر  . مدرى يرجل به رأسه   
  ).إمنا جعل اهللا اإلذن من أجل البصر

: قالوا. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب وابن أيب عمر             ) 2156 (- م   41
. حـدثنا معمـر   . يادحدثنا عبدالواحد بن ز   . ح وحدثنا أبو كامل اجلحدري    . حدثنا سفيان بن عيينة   

  .حنو حديث الليث ويونس. كالمها عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 واللفظ ليحىي   -حدثنا حيىي بن حيىي وأبو كامل، فضيل بن حسني وقتيبة ابن سعيد             ) 2157 (- 42

يداهللا ابن أيب بكر، عن أنس   محاد بن زيد عن عب    ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال حيىي  (-وأيب كامل   
  بن مالك؛

فكأين أنظـر   . فقام إليه مبشقص أو مشاقص    .  أن رجال اطلع من بعض حجر النيب صلى اهللا عليه وسلم          
  .إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، خيتله ليطعنه

  حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة،. حدثين زهري بن حرب) 2158 (- 43
  ).من اطلع يف بيت قوم بغري إذم، فقد حل هلم أن يفقؤا عينه(قال . صلى اهللا عليه وسلم عن النيب 

  حدثنا سفيان عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة؛. حدثنا ابن أيب عمر) 2158 (- 44



نه، لو أن رجال اطلع عليك بغري إذن فخذفته حبصاة، ففقأت عي          ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ).ما كان عليك من جناح

  نظر الفجأة:  باب- 10
. ح وحدثنا أبو بكر بـن أيب شـيبة        . حدثنا يزيد بن زريع   . حدثين قتيبة بن سعيد   ) 2159 (- 45

أخربنا يونس عن   . حدثنا هشيم . ح وحدثين زهري بن حرب    . كالمها عن يونس  . حدثنا إمساعيل بن علية   
  :قال. عبداهللاعمرو بن سعيد، عن أيب زرعة، عن جرير بن 

  .فأمرين أن أصرف بصري.  سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نظر الفجاءة
حدثنا . أخربنا وكيع: وقال إسحاق. أخربنا عبداألعلى.  وحدثنا إسحاق بن إبراهيم-) 2159(

  .كالمها عن يونس، ذا اإلسناد، مثله. سفيان

   كتاب السالم- 39

  .اشي، والقليل على الكثري باب يسلم الراكب على امل-1 
. ح وحدثين حممد بن مرزوق. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج. حدثين عقبة بن مكرم   ) 2160 (- 1

أخربين زياد؛ أن ثابتا، موىل عبدالرمحن بن زيد أخربه؛ أنه مسع أبا هريرة             . حدثنا ابن جريج  . حدثنا روح 
  :يقول

ب على املاشي، واملاشي على القاعد، والقليل علـى         يسلم الراك " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".الكثري
  . باب من حق اجللوس على الطريق رد السالم- 2 
حدثنا عثمـان   . حدثنا عبدالواحد بن زياد   . حدثنا عفان . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2161 (- 2

كنـا قعـودا باألفنيـة    : قال أبو طلحة: قال. بن حكيم عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أبيه  
ما لكم والس الصعدات؟ اجتنبـوا      "فقال  . فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام علينا        . نتحدث

غض : فأدوا حقها . إما ال "قال  . قعدنا نتذاكر ونتحدث  . إمنا قعدنا لغري ما باس    : فقلنا" جمالس الصعدات 
  ".البصر، ورد السالم، وحسن الكالم

حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، عن عطـاء ابـن             . ويد بن سعيد  حدثنا س ) 2121 (- 3
يا : قالوا". إياكم واجللوس بالطرقات  "يسار، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             

إذا أبيتم إال الس،    "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ما لنا بد من جمالسنا نتحدث فيها      ! رسول اهللا 



غض البصر، وكف األذى، ورد السالم، واألمر بـاملعروف         "وما حقه؟ قال    : قالوا" عطوا الطريق حقه  فأ
  ".والنهي عن املنكر

. ح وحدثنا حممد بن رافـع     . حدثنا عبدالعزيز بن حممد املدين    . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2121 (-م  -3
  .لم، ذا اإلسنادكالمها عن زيد بن أس). يعين ابن سعد(حدثنا ابن أيب فديك عن هشام 

   باب من حق املسلم للمسلم رد السالم- 3 
أخربنا ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب، عـن ابـن            . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2162 (- 4

ح ". حق املسلم على املـسلم مخـس      "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : املسيب؛ أن أبا هريرة قال    
. أخربنا معمر عن الزهري، عن ابن املسيب، عن أيب هريـرة          . لرزاقأخربنا عبدا . وحدثنا عبد بن محيد   

رد الـسالم، وتـشميت     : مخس جتب للمسلم على أخيـه     "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال
  ".العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة املريض، واتباع اجلنائز

  .ة عن ابن املسيب عن أيب هريرةوأسنده مر. كان معمر يرسل هذا احلديث عن الزهري: قال عبدالرزاق
عـن  ) وهو ابن جعفر  (حدثنا إمساعيل   : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 2162 (- 5

" حق املسلم على املسلم سـت "العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  
. وإذا استنصحك فانصح لـه    . وإذا دعاك فأجبه  . ليهإذا لقيته فسلم ع   "قال  ! ما هن؟ يا رسول اهللا    : قيل

  "وإذا مات فاتبعه. وإذا عطس فحمد اهللا فسمته وإذا مرض فعده
   باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم، وكيف يرد عليهم-) 4 (
مسعت أنسا يقـول    : قال. أخربنا هشيم عن عبيداهللا بن أيب بكر      . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2163 (- 6

أخربنا عبيداهللا بن أيب    . حدثنا هشيم . ح وحدثين إمساعيل بن سامل    . سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     قال ر 
إذا سلم عليكم أهـل الكتـاب       "بكر عن جده أنس بن مالك؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال               

  ".وعليكم : فقولوا
يعـين  (حدثنا خالد   . ن حبيب ح وحدثين حيىي ب   . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   )  2163 (- 7

حدثنا حممـد  : قاال) واللفظ هلما(ح وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار . حدثنا شعبة : قاال). ابن احلارث 
  مسعت قتادة حيدث عن أنس؛: قال. حدثنا شعبة. بن جعفر

. ن علينـا  أن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمو   
  ".وعليكم : قولوا"فكيف نرد عليهم؟ قال 



 - واللفظ ليحىي بـن حيـىي   -حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر       ) 2164 (- 8
عن عبداهللا بن دينار؛ أنـه  ) وهو ابن جعفر(إمساعيل ) حدثنا: وقال اآلخرون. أخربنا: قال حيىي بن حيىي  (

: إن اليهود إذا سلموا عليكم، يقول أحدهم      "اهللا صلى اهللا عليه وسلم      قال رسول   :  مسع ابن عمر يقول   
  ".عليك : فقل. السام عليكم

حدثنا عبدالرمحن عن سفيان، عن عبداهللا بن دينار، عن ابن          . وحدثين زهري بن حرب   ) 2164 (- 9
  ".وعليك: فقولوا"غري أنه قال . مبثله. عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا سفيان بن عيينة    : قاال). واللفظ لزهري ( وحدثين عمرو الناقد وزهري بن حرب        )2165 (- 10
استأذن رهط من اليهود على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت. عن الزهري، عن عروة، عن عائشة

يا "م  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل      . بل عليكم السام واللعنة   : فقالت عائشة . السام عليكم : فقالوا
  ".وعليكم: قد قلت"أمل تسمع ما قالوا؟ قال : قالت" إن اهللا حيب الرفق يف األمر كله! عائشة
مجيعا عن يعقوب بن إبراهيم بـن  . حدثنا حسن بن علي احللواين وعبد بن محيد     ) 2165 (-م  -10
ـ . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . ح وحدثنا عبد بن محيد    . حدثنا أيب عن صاحل   . سعد ا عـن   كالمه

ومل " عليكم: قد قلت "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : ويف حديثهما مجيعا  . الزهري، ذا اإلسناد  
  .يذكروا الواو

حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن مسلم، عن مسروق، عـن           . حدثنا أبو كريب  ) 2165 (- 11
قـال  ! يا أبا القاسم . السام عليك : فقالوا. أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم أناس من اليهود        : قالت. عائشة
! يا عائشة"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . بل عليكم السام والذام   : قلت: قالت عائشة " وعليكم"

: أو ليس قد رددت عليهم الـذي قـالوا؟ قلـت          "ما مسعت ما قالوا؟ فقال      : فقالت" ال تكوين فاحشة  
  ".وعليكم
حدثنا األعمش، ذا اإلسناد    . أخربنا يعلى بن عبيد   . يمحدثناه إسحاق بن إبراه   ) 2165 (-م  -11

فإن اهللا ال ! يا عائشة. مه"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ففطنت م عائشة فسبتهم: غري أنه قال  
} وإذا جاءوك حيـوك مبـا مل حييـك بـه اهللا           {: فأنزل اهللا عز وجل   : وزاد". حيب الفحش والتفحش  

  . اآليةإىل آخر] 8/اادلة/58[
: قال. حدثنا حجاج بن حممد   : قاال. حدثين هارون بن عبداهللا وحجاج بن الشاعر      ) 2166 (- 12

سلم ناس من يهود على رسـول اهللا        : أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول        : قال ابن جريج  
أمل : ت عائشة، وغـضبت   فقال" وعليكم"فقال  ! يا أبا القاسم  . السام عليك : صلى اهللا عليه وسلم فقالوا    

  ".وإنا جناب عليهم وال جيابون علينا. فرددت عليهم. قد مسعت. بلى"تسمع ما قالوا؟ قال 



عن سهيل، عن أبيه، عن     ) يعين الدراوردي (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2167 (- 13
  أيب هريرة؛

فإذا لقيتم أحـدهم يف  . ال النصارى بالسالمال تبدؤوا اليهود و " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".طريق فاضطروه إىل أضيقه

ح وحدثنا أبو بكر    . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 2167 (-م  -13
كلهم .حدثنا جرير . ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا وكيع عن سفيان   : قاال. بن أيب شيبة وأبو كريب    

يف : ويف حديث ابن جعفر عن شعبة قال      ". إذا لقيتم اليهود  "ويف حديث وكيع    . سنادعن سهيل، ذا اإل   
  .ومل يسم أحدا من املشركني" إذا لقيتموهم"ويف حديث جرير . أهل الكتاب

   باب استحباب السالم على الصبيان-) 5 (
  بن مالك؛أخربنا هشيم عن سيار، عن ثابت البناين، عن أنس . حدثنا حيىي بن حيىي) 2168 (- 14

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم
  .أخربنا سيار، ذا اإلسناد. أخربنا هشيم. وحدثنيه إمساعيل بن سامل) 2168 (-م -14
حدثنا شعبة  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثين عمرو بن علي وحممد بن الوليد      ) 2168 (-15

  :قال. عن سيار
فمـر  . وحدث ثابت؛ أنه كان ميشي مع أنس      . فمر بصبيان فسلم عليهم   .  ثابت البناين   كنت أمشي مع  

وحدث أنس؛ أنه كان ميشي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمر بصبيان فسلم . بصبيان فسلم عليهم
  .عليهم
   باب جواز جعل اإلذن رفع حجاب، أو حنوه من العالمات-) 6 (

واللفـظ  (كالمها عـن عبدالواحـد      . حدري وقتيبة بن سعيد   حدثنا أبو كامل اجل   ) 2169 (- 16
مسعـت  : قـال . حدثنا إبراهيم بن سويد   . حدثنا احلسن بن عبيداهللا   . حدثنا عبدالواحد بن زياد   ). لقتيبة

إذنك على  "قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         :  مسعت ابن مسعود يقول   : قال. عبدالرمحن بن يزيد  
  ".تمع سوادي، حىت أاكأن يرفع احلجاب، وأن تس

قال ( وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري وإسحاق بن إبراهيم ) 2169 (-م -16
  .عبداهللا بن إدريس عن احلسن بن عبيداهللا، ذا اإلسناد، مثله) حدثنا: وقال اآلخران. أخربنا: إسحاق



   باب إباحة اخلروج للنساء لقضاء حاجة اإلنسان- 7 
حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب) 2170 (- 17

وكانـت امـرأة    . خرجت سودة، بعد ما ضرب عليها احلجاب، لتقضي حاجتـها         : قالت. عن عائشة 
 ما !واهللا! يا سودة: فقال. فرآها عمر بن اخلطاب. ال ختفى على من يعرفها    . جسيمة تفرع النساء جسما   

. فانكفأت راجعة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بـييت : قالت. فانظري كيف خترجني. ختفني علينا 
. كـذا وكـذا   : فقال يل عمر  . إين خرجت ! يا رسول اهللا  : فدخلت فقالت . وإنه ليتعشى ويف يده عرق    

ن ختـرجن   إنـه قـد أذن لكـن أ       "فقال  . مث رفع عنه وإن العرق يف يده ما وضعه        . قالت فأوحي إليه  
  ".حلاجتكن

  .يعين الرباز: فقال هشام: زاد أبو بكر يف حديثه. يفرع النساء جسمها: ويف رواية أيب بكر
وكانت : حدثنا هشام، ذا اإلسناد، وقال    . حدثنا ابن منري  . وحدثناه أبو كريب  ) 2170 (-م  -17

  .وإنه ليتعشى: قال. امرأة يفرع الناس جسمها
  .حدثنا علي بن مسهر عن هشام، ذا اإلسناد. يد بن سعيدوحدثنيه سو) 2170 (- 2م -17
حدثين عقيل بن خالد    . حدثين أيب عن جدي   . حدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 2170 (- 18

عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، عن عائشة؛ أن أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كن خيرجن                   
وكان عمر بن اخلطاب يقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه          . هو صعيد أفيح  بالليل، إذا تربزن، إىل املناصع و     

فخرجت سودة بنت زمعـة،     . فلم يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل        . احجب نساءك : وسلم
أال قـد   : فناداهـا عمـر   . وكانت امرأة طويلة  . زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة من الليايل، عشاء         

  .ا على أن يرتل احلجابحرص! يا سودة. عرفناك
  .فأنزل اهللا عز وجل احلجاب: قالت عائشة

حدثنا أيب عن صـاحل،     . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد     . حدثنا عمرو الناقد  ) 2170 (-م  -18
  .عن ابن شهاب، ذا اإلسناد، حنوه

   باب حترمي اخللوة باألجنبية والدخول عليها-) 8 (
) حـدثنا : وقال ابن حجر  . أخربنا: قال حيىي (علي بن حجر    حدثنا حيىي بن حيىي و    ) 2171 (- 19

. حـدثنا هـشيم   : قاال. ح وحدثنا حممد بن الصباح وزهري بن حرب       . هشيم عن أيب الزبري، عن جابر     
  : قال. أخربنا أبو الزبري عن جابر



 ذا  إال أن يكـون ناكحـا أو      . أال ال يبينت رجل عند امرأة ثيب      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".حمرم
أخربنا الليث عن يزيد . ح وحدثنا حممد بن رمح. حدثنا ليث. حدثنا قتيبة بن سعيد) 2172 (- 20

  بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن عقبة بن عامر؛
يـا  : فقال رجل من األنـصار    " إياكم والدخول على النساء   " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".احلمو املوت"ال أفرأيت احلمو؟ ق! رسول اهللا
أخربنا عبداهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث والليث بـن           . وحدثين أبو طاهر  ) 2172 (-م  -20

  .سعد وحيوة بن شريح وغريهم؛ أن يزيد بن أيب حبيب حدثهم، ذا اإلسناد، مثله
احلمـو  : ومسعت الليث بن سعد يقول    : قال. أخربنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر  ) 2172 (- 21
  .ابن العم وحنوه. وما أشبهه من أقارب الزوج. خ الزوجأ

ح وحدثين أبو   . أخربين عمرو . حدثنا عبداهللا بن وهب   . حدثنا هارون بن معروف   ) 2173 (- 22
أخربنا عبداهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث؛ أن بكر بن سوادة حدثه؛ أن عبدالرمحن بن جبري              . الطاهر

  اص حدثه؛حدثه؛ أن عبداهللا بن عمرو بن الع
. فدخل أبو بكر الصديق، وهي حتته يومئذ، فرآهم     .  أن نفرا من بين هاشم دخلوا على أمساء بنت عميس         

فقال رسول اهللا صلى اهللا     . مل أر إال خريا   : فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال        . فكره ذلك 
ال يدخلن " عليه وسلم على املنرب فقال مث قام رسول اهللا صلى اهللا". إن اهللا قد برأها من ذلك"عليه وسلم 

  ".رجل، بعد يومي هذا، على مغيبة، إال ومعه رجل أو اثنان
 باب بيان أنه يستحب ملن رؤي خاليا بامرأة، وكانت زوجته أو حمرما له، أن -) 9 (

  .ليدفع ظن السوء به. هذه فالنة: يقول
اد بن سلمة عن ثابت البنـاين، عـن         حدثنا مح . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2174 (- 23

! يا فـالن "فقال  . فجاء. فمر به رجل فدعاه   . أنس؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان مع إحدى نسائه          
فقال رسول اهللا صلى اهللا     . من كنت أظن به، فلم أكن أظن بك       ! يا رسول اهللا  : فقال" هذه زوجيت فالنة  

  ". الدمإن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى"عليه وسلم 
أخربنـا  : قـاال ) وتقاربـا يف اللفـظ    (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد        ) 2175 (- 24

كان النيب صلى : قالت. أخربنا معمر عن الزهري، عن علي بن احلسني، عن صفية بنت حيي     . عبدالرزاق
وكان مـسكنها   . بينفقام معي ليقل  . مث قمت ألنقلب  . فحدثته. فأتيته أزوره ليال  . اهللا عليه وسلم معتكفا   



فقال الـنيب   . فلما رأيا النيب صلى اهللا عليه وسلم أسرعا       . فمر رجالن من األنصار   . يف دار أسامة بن زيد    
إن "قـال   ! يا رسول اهللا  ! سبحان اهللا : فقاال" إا صفية بنت حيي   . على رسلكما "صلى اهللا عليه وسلم     

  ".شيئا" أو قال" ف يف قلوبكما شراوإين خشيت أن يقذ. الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم
أخربنا شـعيب عـن     . أخربنا أبو اليمان  . وحدثنيه عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 2175 (- 25
أخربنا علي بن احلسني؛ أن صفية زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته؛ أا جاءت إىل النيب                 . الزهري

فتحـدثت عنـده    . جد، يف العشر األواخر من رمضان     صلى اهللا عليه وسلم تزوره، يف اعتكافه يف املس        
: غري أنه قال  . مث ذكر مبعىن حديث معمر    . وقام النيب صلى اهللا عليه وسلم يقلبها      . مث قامت تنقلب  . ساعة

  ".جيري"ومل يقل " إن الشيطان يبلغ من اإلنسان مبلغ الدم"فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  جة فجلس فيها، وإال وراءهم باب من أتى جملسا فوجد فر-) 10 (

حدثنا قتيبة بن سعيد بن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن إسحاق بن عبداهللا بن                ) 2176 (- 26
أيب طلحة؛ أن أباه مرة، موىل عقيل بن أيب طالب، أخربه عن أيب واقد الليثي؛ أن رسول اهللا صـلى اهللا                     

فأقبل اثنان إىل رسول اهللا صـلى       . قبل نفر ثالثة  إذ أ . عليه وسلم بينما هو جالس يف املسجد والناس معه        
فأما أحدمها فرأى فرجه    . قال فوقفا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . اهللا عليه وسلم وذهب واحد    

فلما فرغ رسول اهللا صـلى      . وأما الثالث فأدبر ذاهبا   . وأما اآلخر فجلس خلفهم   . يف احللقة فجلس فيها   
وأمـا اآلخـر    . كم عن النفر الثالثة؟ أما أحدهم فأوى إىل اهللا، فآواه اهللا          أال أخرب "اهللا عليه وسلم قال     

  ".وأما اآلخر فأعرض، فأعرض اهللا عنه. فاستحيا، فاستحيا اهللا منه
ح ). وهو ابن شـداد   (حدثنا حرب   . حدثنا عبدالصمد . وحدثنا أمحد بن املنذر   ) 2176 (-م  -26

حدثنا حيىي بن أيب كثري؛ أن إسحاق       : قاال مجيعا . بانحدثنا أ . أخربنا حبان . وحدثين إسحاق بن منصور   
  .مبثله يف املعىن. بن عبداهللا بن أيب طلحة حدثه يف هذا اإلسناد

   باب حترمي إقامة اإلنسان من موضعه املباح الذي سبق إليه-) 11 (
أخربنـا  . ح وحدثين حممد بن رمح املهـاجر      . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2177 (- 27
ال يقيمن أحدكم الرجل من جملـسه،  "لليث عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال     ا

  ".مث جيلس فيه
ح . حـدثنا أيب  . ح وحدثنا ابن منـري    . أخربنا عبداهللا بن منري   . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2177 (- 28

يعـين  (حدثنا عبـدالوهاب    . ح وحدثنا ابن املثىن   ). وهو القطان (حدثنا حيىي   . وحدثنا زهري بن حرب   
حدثنا حممد بن بشر وأبـو      ). واللفظ له (ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة        . كلهم عن عبيداهللا  ). الثقفي



ال يقيم  "حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال               : أسامة وابن منري قالوا   
  ".فسحوا وتوسعواولكن ت. الرجل الرجل من مقعده مث جيلس فيه

ح وحدثين حيىي   . حدثنا أيوب . حدثنا محاد : قاال. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل    ) 2177 (-م  -28
ح وحدثين . كالمها عن ابن جريج  . ح وحدثين حممد بن رافع حدثنا عبدالرزاق      . حدثنا روح . بن حبيب 

 كلهم عن نافع، عن ابن عمر،       ).يعين ابن عثمان  (أخربنا الضحاك   . حدثنا ابن أيب فديك   . حممد بن رافع  
" ولكن تفسحوا وتوسـعوا   "ومل يذكروا يف احلديث     . مبثل حديث الليث  . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  .يف يوم اجلمعة وغريها: يف يوم اجلمعة؟ قال: قلت. وزاد يف حديث ابن جريج

هري، عن سـامل،   حدثنا عبداألعلى عن معمر، عن الز     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2177 (- 29
  عن ابن عمر؛

وكان ابن عمر، إذا قام له " ال يقيمن أحدكم أخاه مث جيلس يف جملسه" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .رجل عن جملسه، مل جيلس فيه

  .أخربنا معمر، ذا اإلسناد، مثله. أخربنا عبدالرزاق. وحدثناه عبد بن محيد) 2177 (-م -29
) وهو ابن عبيـداهللا   (حدثنا معقل   . حدثنا احلسن بن أعني   . لمة بن شبيب  وحدثنا س ) 2178 (- 30

مث . ال يقيمن أحدكم أخاه يوم اجلمعـة      "عن أيب الزبري، عن جابر،  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال              
  ".افسحوا: ولكن يقول. ليخالف إىل مقعده فيقعد فيه

   باب إذا قام من جملسه مث عاد، فهو أحق به-) 12 (
يعـين  (حدثنا عبدالعزيز : وقال قتيبة أيضا. أخربنا أبو عوانة. وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2179 (- 31

إذا قام  "كالمها عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                 ). ابن حممد 
  ".من قام من جملسه مث رجع إليه، فهو أحق به"ويف حديث أيب عوانة ". أحدكم
   باب منع املخنث من الدخول على النساء األجانب-13 

ح وحدثنا إسحاق بن    . حدثنا وكيع : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2180 (- 32
ح وحدثنا أبو كريب . كلهم عن هشام. حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا أبو كريب   . أخربنا جرير . إبراهيم
 حدثنا هشام عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سـلمة؛ أن               .حدثنا ابن منري  ). واللفظ هذا (أيضا  

! يا عبداهللا بن أيب أمية: فقال ألخي أم سلمة. خمنثا كان عندها ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف البيت
قال فسمعه  . فإا تقبل بأربع وتدبر بثمان    . إن فتح اهللا عليكم الطائف غدا، فإين أدلك على بنت غيالن          

  ".ال يدخل هؤالء عليكم"اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول 



أخربنا عبدالرزاق عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عـن          . وحدثنا عبد بن محيد   ) 2181 (- 33
فكانوا يعدونه من غـري أوىل      .  كان يدخل على أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم خمنث           :قالت. عائشة
إذا : قـال . وهو ينعت امـرأة   . ليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه      قال فدخل النيب صلى اهللا ع     . اإلربة

أال أرى هذا يعرف ما     "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . وإذا أدبرت أدبرت بثمان   . أقبلت أقبلت بأربع  
  .قالت فحجبوه" ال يدخلن عليكن. ههنا
   باب جواز إرداف املرأة األجنبية، إذا أعيت، يف الطريق- 14
أخربين أيب  . حدثنا أبو أسامة عن هشام    . حدثنا حممد بن العالء، أبو كريب اهلمداين      ) 2182 (- 34

.  تزوجين الزبري وماله يف األرض من مال وال مملوك وال شيء، غري فرسه              :قالت. عن أمساء بنت أيب بكر    
فكنت أعلف فرسه، وأكفيه مؤنته، وأسوسه، وأدق النوى لناضحه، وأعلفه، وأسـتقي املـاء،              : قالت

. وكن نسوة صـدق   . وكان خيبز يل جارات من األنصار     . ومل أكن أحسن أخبز   . وأخرز غربه، وأعجن  
وهي . وكنت أنقل النوى، من أرض الزبري اليت أقطعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على رأسي               : قالت

ومعـه  فلقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فجئت يوما والنوى على رأسي    : على ثلثي فرسخ قالت   
: فقـال . قالت فاستحييت وعرفت غريتـك    . ليحملين خلفه " إخ! إخ"فدعاين مث قال    . نفر من أصحابه  

حىت أرسل إيل أبو بكر، بعـد ذلـك،         : قالت. حلملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه       ! واهللا
  .فكأمنا أعتقتين. خبادم، فكفتين سياسة الفرس

دثنا محاد بن زيد عن أيوب، عن ابن أيب مليكة؛ أن           ح. حدثنا حممد بن عبيد الغربي    ) 2182 (- 35
  :أمساء قالت

فلم يكن من اخلدمة شيء أشد علـي        . وكنت أسوسه . وكان له فرس  .  كنت أخدم الزبري خدمة البيت    
جاء النيب صلى اهللا    . قال مث إا أصابت خادما    . كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه     . من سياسة الفرس  

  .فألقت عين مؤنته. كفتين سياسة الفرس: فقالت. خادماعليه وسلم سيب فأعطاها 
إين إن رخـصت    : قالت. أردت أن أبيع يف ظل دارك     . إين رجل فقري  ! يا أم عبداهللا  : فجاءين رجل فقال  
إين رجل فقري أردت أن     ! يا أم عبداهللا  : فجاء فقال . فتعال فاطلب إيل، والزبري شاهد    . لك أىب ذاك الزبري   
مالك أن متنعي رجال فقـريا يبيـع؟   : مالك باملدينة إال داري؟ فقال هلا الزبري: لتفقا. أبيع يف ظل دارك  

إين : قالت. هبيها يل : فقال. فدخل علي الزبري ومثنها يف حجري     . فبعته اجلارية . فكان يبيع إىل أن كسب    
  .قد تصدقت ا



   باب حترمي مناجاة االثنني دون الثالث، بغري رضاه-15 
  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. ىي بن حيىيحدثنا حي) 2138 (- 36

  ".إذا كان ثالثة، فال يتناجى اثنان دون واحد" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
. ح وحدثنا ابن منري. حدثنا حممد بن بشر وابن منري. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ) 2138 (-م  -36

كلهم عن  ). وهو ابن سعيد  (حدثنا حيىي   : قاال. ىن وعبيداهللا بن سعيد   ح وحدثنا حممد بن املث    . حدثنا أيب 
حـدثنا  : ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قاال      . ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد        . عبيداهللا

مسعـت أيـوب بـن      : قال. حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   . ح وحدثنا ابن املثىن   . محاد عن أيوب  
  .مبعىن حديث مالك. عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمكل هؤالء . موسى
. حدثنا أبو األحوص عن منصور    : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وهناد بن السري قاال         ) 2184 (- 37

: قال إسـحاق   (- واللفظ لزهري  -ح وحدثنا زهري بن حرب وعثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم             
قال رسول اهللا صلى    : قال. جرير عن منصور، عن أيب وائل، عن عبداهللا       ) حدثنا: رانوقال اآلخ . أخربنا

  ".من أجل أن حيزنه. حىت ختتلطوا بالناس. إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون اآلخر"اهللا عليه وسلم 
حىي  واللفظ لي  -وحدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وابن منري وأبو كريب              ) 2184 (- 38
:  قـال . أبو معاوية عن األعمش، عن شقيق، عن عبداهللا       ) حدثنا: وقال اآلخرون . أخربنا: قال حيىي  (-

  ".فإن ذلك حيزنه. إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون صاحبهما"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
. ثنا ابن أيب عمر   ح وحد . أخربنا عيسى بن يونس   . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 2184 (-م  -38

  .كالمها عن األعمش، ذا اإلسناد. حدثنا سفيان
   باب الطب واملرض والرقى- 16 

وهو ابـن   (حدثنا عبدالعزيز الدراوردي عن يزيد      . حدثنا حممد بن أيب عمر املكي     ) 2185 (- 39
، زوج الـنيب    عن حممد بن إبراهيم، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، عن عائشة          ) عبداهللا بن أسامة بن اهلاد    

  :صلى اهللا عليه وسلم أا قالت
ومـن كـل داء     . باسم اهللا يربيك  : قال.  كان إذا اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رقاه جربيل          

  .وشر كل ذي عني. ومن شر حاسد إذا حسد. يشفيك
حدثنا عبدالعزيز بن صهيب عن     . حدثنا عبدالوارث . حدثنا بشر بن هالل الصواف    ) 2186 (- 40

" نعم"اشتكيك؟ فقال ! يا حممد: أيب نضرة، عن أيب سعيد؛ أن جربيل أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال   



باسـم اهللا   . من شر كل نفس أو عني حاسد اهللا يشفيك        . من كل شيء يؤذيك   . باسم اهللا أرقيك  : قال
  .أرقيك
هذا ما : قال. بن منبهحدثنا معمر عن مهام . حدثنا عبدالرزاق. حدثنا حممد بن رافع) 2187 (- 41

وقال رسول اهللا صـلى اهللا      : فذكر أحاديث منها  . حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
  ".العني حق"عليه وسلم 

قـال  (وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي وحجاج بن الشاعر وأمحد بن خراش            ) 2188 (- 42
حدثنا وهيب عن ابن طاوس، عن أبيه،       : وقال. سلم بن إبراهيم  م) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: عبداهللا

  عن ابن عباس،
ولو كان شيء سابق القدر سبقته العني وإذا استغـسلتم  . العني حق" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال      

  ".فاغسلوا
   باب السحر- 17 

  :قالت. حدثنا ابن منري عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. حدثنا أبو كريب) 2189 (- 43
: قالـت . لبيد بن األعصم  : يقال له .  سحر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهودي من يهود بين زريق           

حىت إذا كان ذات يوم،     . حىت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خييل إليه أنه يفعل الشيء، وما يفعله              
أشـعرت أن اهللا    ! يا عائشة " قال   مث. مث دعا . مث دعا . أو ذات ليلة، دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

فقال الـذي عنـد   . أفتاين فيما استفتيته فيه؟ جاءين رجالن فقعد أحدمها عند رأسي واآلخر عند رجلي 
: قـال . مطبوب: ما وجع الرجل؟ قال   : رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي          

. قال وجب طلعـة ذكـر  .  مشط ومشاطهيف: يف آي شيء؟ قال: قال. لبيد بن األعصم: من طبه؟ قال  
  ".يف بئر ذي أروان: فأين هو؟ قال: قال
لكأن ماءها  ! واهللا! يا عائشة "مث قال   . فأتاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أناس من أصحابه          : قالت

  ".ولكأن خنلها رؤوس الشياطني. نقاعة احلناء
وكرهت أن أثري على النـاس      . ا أنا فقد عافاين اهللا    أم. ال"أفال أحرقته؟ قال    ! يا رسول اهللا  : قالت فقلت 

  ".فأمرت ا فدفنت. شرا
  :قالت. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة. حدثنا أو أسامة. حدثنا أبو كريب) 2189 (-م -44



وقـال  . وساق أبو كريب احلديث بقصته، حنو حديث ابن منري        .  سحر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
يا رسـول   : قلت: وقالت. فنظر إليها وعليها خنل   .  صلى اهللا عليه وسلم إىل البئر      فذهب رسول اهللا  : فيه
  ".فأمرت ا فدفنت" أفال أحرقته؟ ومل يذكر: ومل يقل. فأخرجه! اهللا
   باب السم- 18 

حدثنا شعبة عن هشام بن     . حدثنا خالد بن احلارث   . حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 2190 (- 45
  زيد، عن أنس؛

فجيء ا إىل رسول    . فأكل منها . امرأة يهودية أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشاة مسمومة           أن  
قـال أو قـال     " ما كان اهللا ليسلطك على ذاك     " قال. أردت ألقتلك : فسأهلا عن ذلك؟ فقالت   . اهللا ص 

  .اهللا عليه وسلمفما زلت أعرفها يف هلوات رسول اهللا صلى : قال" ال"أال نقتلها؟ قال : قال قالوا" علي"
مسعت هشام بن   . حدثنا شعبة . حدثنا روح بن عبادة   . وحدثنا هارون بن عبداهللا   ) 2190 (-م  -45
مث أتت به رسول اهللا صلى اهللا عليـه         . مسعت أنس بن مالك حيدث؛ أن يهودية جعلت مسا يف حلم          . زيد
  .بنحو حديث خالد. وسلم
   باب استحباب رقية املريض-19 

 -وقال زهـري    . أخربنا: قال إسحاق (ا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم        حدثن) 2191 (- 46
كـان  : قالـت . جرير عن األعمش، عن أيب الضحى، عن مسروق، عن عائشة         ) حدثنا: -واللفظ له   

. رب الناس . أذهب الباس "مث قال   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان، مسحه بيمينه           
  "شفاء ال يغادر سقما.  شفاء إال شفاؤكال. واشف أنت الشايف

فانتزع يده  . فلما مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وثقل، أخذت بيده ألصنع به حنو ما كان يصنع                
  ".اغفر يل واجعلين مع الرفيق األعلى! اللهم"مث قال . من يدي
  .فذهبت أنظر، فإذا هو قد قضى: قالت
. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريـب        . ربنا هشيم أخ. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2191 (-م  -46
حدثنا . ح وحدثنا ابن بشار   . حدثنا حممد بن جعفر   . ح وحدثين بشر بن خالد    . حدثنا أبو معاوية  : قاال

حدثنا حيىي  : قاال. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو بكر بن خالد          . كالمها عن شعبة  . ابن أيب عدي  
  .بإسناد جرير. كل هؤالء عن األعمش. عن سفيان) وهو القطان(



وقال يف عقب حـديث     . مسحه بيمينه : قال ويف حديث الثوري   . مسحه بيده : يف حديث هشيم وشعبة   
. قال فحدثت به منصورا فحدثين عن إبراهيم عن مسروق عـن عائـشة            : حيىي عن سفيان عن األعمش    

  .بنحوه
 منصور، عن إبراهيم، عن مسروق،      حدثنا أبو عوانة عن   . وحدثنا شيبان بن فروخ   ) 2191 (- 47

  عن عائشة؛ 
اشفه أنـت   . رب الناس . أذهب الباس " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول             

  ".شفاء ال يغادر سقما. ال شفاء إال شفاؤك. الشايف
، عن  حدثنا جرير عن منصور   : قاال. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 2191 (- 48

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أتـى املـريض            :  قالت. أيب الضحى، عن مسروق، عن عائشة     
. شفاء ال يغادر سقما   . ال شفاء إال شفاؤك   . واشف أنت الشايف  . رب الناس . أذهب الباس "يدعو له قال    

  ".وأنت الشايف"وقال . فدعا له: ويف رواية أيب بكر
حدثنا عبيداهللا بن موسى عن إسرائيل، عن منصور،        . م بن زكرياء  وحدثين القاس ) 2191 (-م  -48

. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       : قالت. عن إبراهيم؛ ومسلم بن صبيح عن مسروق، عن عائشة        
  .مبثل حديث أيب عوانة وجرير

حدثنا ابـن   : قاال). واللفظ أليب كريب  (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         ) 2191 (- 49
حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يرقـي ـذه الرقيـة                     . منري
  ".ال كاشف له إال أنت. بيدك الشفاء. رب الناس. أذهب الباس"

أخربنـا  . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا أبو أسامة  . وحدثنا أبو كريب  ) 2191 (-م  -49
  .م، ذا اإلسناد، مثلهكالمها عن هشا. عيسى بن يونس

   باب رقية املريض باملعوذات والنفث- 20 
حدثنا عباد بن عباد عن هشام بـن        : قاال. حدثين سريج بن يونس وحيىي بن أيوب      ) 2192 (- 50

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله، نفث             : قالت. عروة، عن أبيه، عن عائشة    
ألا كانـت   . ض مرضه الذي مات فيه، جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه          فلما مر . عليه باملعوذات 

  .مبعوذات: ويف رواية حيىي بن أيوب. أعظم بركة من يدي
قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عـروة، عـن           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2192 (- 51
  عائشة؛



فلما اشـتد وجعـه     . وينفث. باملعوذات أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه             
  .رجاء بركتها. وأمسح عنه بيده. كنت أقرأ عليه

ح وحدثنا عبد   . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  : وحدثين أبو الطاهر وحرملة قاال    ) 2192 (- 51
ح وحدثنا  . حدثنا روح . ح وحدثين حممد بن عبداهللا بن منري      . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . بن محيد 

. أخربين زيـاد  . كالمها عن ابن جريج   . حدثنا أبو عاصمِ  : عقبة بن مكرم وأمحد بن عثمان النوفلي قاال       
إال يف  . رجاء بركتـها  : وليس يف حديث أحد منهم    . حنو حديثه . بإسناد مالك . كلهم عن ابن شهاب   

لى نفسه  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث ع          : ويف حديث يونس وزياد   . حديث مالك 
  .باملعوذات، ومسح عنه بيده

   باب استحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة - 21 
حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين، عن عبدالرمحن بن         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2193 (- 52

 وسلم ألهـل   رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه     : سألت عائشة عن الرقية؟ فقالت    : قال. األسود، عن أبيه  
  .بيت من األنصار، يف الرقية، من كل ذي محة

. أخربنا هشيم عن مغرية، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة         . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2193 (- 53
  .رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألهل بيت من األنصار، يف الرقية، من احلمة: قالت
 - واللفظ البن أيب عمر-ة وزهري بن حرب وابن أيب عمر     حدثنا أبو بكر بن أيب شيب     ) 2194 (- 54
  حدثنا سفيان عن عبد ربه بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة؛: قالوا

.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا اشتكى اإلنسان الشيء منه، أو كانت به قرحة أو جـرح                   
تربـة  . باسم اهللا "ه باألرض مث رفعها     ووضع سفيان سبابت  . قال النيب صلى اهللا عليه وسلم بإصبعه هكذا       

ليـشفى  "وقال زهـري    " يشفى"قال ابن أيب شيبة     ". بإذن ربنا . ليشفى به سقيمنا  . بريقه بعضنا . أرضنا
  ".سقيمنا
. أخربنا: قال إسحاق (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم            ) 2195 (- 55

حدثنا معبد بن خالد عن     . حممد بن بشر عن مسعر    ) حدثنا: -  واللفظ هلما  -وقال أبو بكر وأبو كريب      
  ابن شداد، عن عائشة؛

  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العني



حدثنا سفيان عن معبد بن خالد،      . حدثنا أيب : قال. حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2195 (- 5 6
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرين أن استرقي مـن            : قالت. عن عبداهللا بن شداد، عن عائشة     

  . العني
أخربنا أبو خيثمة عن عاصم األحول، عن يوسف بن عبداهللا،          . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 2196 (- 57

  .رخص يف احلمة والنملة والعني: قال. عن أنس بن مالك، يف الرقى
ح وحدثين زهري بن    . دثنا حيىي بن آدم عن سفيان     ح. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2196 (- 58
كالمها عن عاصم، عن يوسف بـن     ). وهو ابن صاحل  (حدثنا حسن   . حدثنا محيد بن عبدالرمحن   . حرب

  :قال. عبداهللا، عن أنس
: ويف حـديث سـفيان  .  رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الرقية من العني، واحلمة، والنملـة     

  .حلارثيوسف بن عبداهللا بن ا
حدثين حممد بن الوليد    . حدثنا حممد بن حرب   . حدثين أبو الربيع، سليمان بن داود     ) 2197 (- 59

الزبيدي عن الزهري، عن عروة ابن الزبري، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، زوج النيب صلى اهللا                   
  عليه وسلم؛

 النيب صلى اهللا عليه وسـلم، رأى         أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال جلارية، يف بيت أم سلمة، زوج            
  .يعين بوجهها صفرة" فاسترقوا هلا. ا نظرة"بوجهها سفعة فقال 

وأخربين أبـو   : قال. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج     . حدثين عقبة بن مكرم العمي    ) 2198 (- 60
وقـال  .  احلية رخص النيب صلى اهللا عليه وسلم آلل حزم يف رقية         : الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول      

ولكن العني تسرع   . ال: قالت" ما يل أرى أجسام بين أخي ضارعة تصيبهم احلاجة        "ألمساء بنت عميس    
  ".ارقيهم"فقال . فعرضت عليه: قالت" ارقيهم"قال . إليهم
أخربين أبو الزبري؛   . حدثنا ابن جريج  . حدثنا روح بن عبادة   . وحدثين حممد بن حامت   ) 2199 (- 61

  .أرخص النيب صلى اهللا عليه وسلم يف رقية احلية لبين عمرو: ن عبداهللا يقولأنه مسع جابر ب
وحنن جلوس مـع رسـول اهللا   . لدغت رجال منا عقرب  : ومسعت جابر بن عبداهللا يقول    : قال أبو الزبري  

  ".من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل"أرقي؟ قال ! يا رسول اهللا: صلى اهللا عليه وسلم فقال رجل
. حدثنا ابن جريج، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا أيب. وحدثين سعيد بن حيىي األموي) 2199( -م -61

  . أرقي: ومل يقل! أرقيه يا رسول اهللا: فقال رجل من القوم: غري أنه قال
حدثنا وكيع عن األعمش، عن    : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو سعيد األشج        ) 2199 (- 62

فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عـن       . كان يل خال يرقي من العقرب     : قال. أيب سفيان، عن جابر   



من اسـتطاع   "فقال  . وأنا أرقي من العقرب   . إنك يت عن الرقى   ! يا رسول اهللا  : قال فأتاه فقال  . الرقى
  ".منكم أن ينفع أخاه فليفعل

  . ذا اإلسناد، مثلهحدثنا جرير عن األعمش،: قال. وحدثناه عثمان بن أيب شيبة) 2199 (- م 62
. حدثنا األعمش عن أيب سفيان، عن جـابر       . حدثنا أبو معاوية  . حدثنا أبو كريب  ) 2199 (- 63
  :قال

فجاء آل عمرو بن حزم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه            .  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الرقى        
قـال  . وإنك يت عن الرقـى    . من العقرب يا رسول اهللا، إنه كانت عندنا رقية نرقي ا          : وسلم فقالوا 
  ". من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. ما أرى بأسا"فقال . فعرضوها عليه

   باب ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك - 22 
أخربين معاوية بن صاحل عن عبدالرمحن بـن        . أخربنا ابن وهب  . حدثين أبو الطاهر  ) 2200 (- 64

يا رسول اهللا كيـف     : فقلنا. كنا نرقي يف اجلاهلية   : قال. بن مالك األشجعي  جبري، عن أبيه، عن عوف      
  ".ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك. اعرضوا على رقاكم"ترى يف ذلك؟ فقال 

   باب جواز أخذ األجرة على الرقية بالقرآن واألذكار- 23 
عن أيب املتوكل، عـن أيب      أخربنا هشيم عن أيب بشر،      . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 2201 (- 65

  سعيد اخلدري؛
. فمروا حبي من أحيـاء العـرب      .  أن ناسا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانوا يف سفر            

فقـال رجـل    . هل فيكم راق؟ فإن سيد احلي لديغ أو مصاب        : فقالوا هلم . فاستضافوهم فلم يضيفوهم  
حـىت  : وقال. فأىب أن يقبلها  . فأعطي قطيعا من غنم   . فربأ الرجل . فأتاه فرقاه بفاحتة الكتاب   . نعم: منهم

يا رسـول   : فقال. فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له        . أذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم      
. خـذوا منـهم   "مث قـال    ". وما أدراك أا رقية؟   "فتبسم وقال   . ما رقيت إال بفاحتة الكتاب    . واهللا. اهللا

  ".واضربوا يل بسهم معكم
كالمها عن غندر، حممد بن جعفر، عن       . حدثنا حممد بن بشار وأبو بكر بن نافع       ) 2201 (-م  -65

فـربأ  . فجعل يقرأ أم القرآن، وجيمع بزاقه، ويتفل      : وقال يف احلديث  . شعبة، عن أيب بشر، ذا اإلسناد     
  . الرجل
شام بن حسان عن    أخربنا ه . حدثنا يزيد بن هارون   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2201 (- 66

: فأتتنا امرأة فقالت. نزلنا مرتال: قال. حممد بن سريين، عن أخيه، معبد بن سريين، عن أيب سعيد اخلدري



فرقـاه  . ما كنا نظنه حيسن رقيـة     . فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا       . إن سيد احلي سليم، لدغ    
ما رقيتـه إال بفاحتـة      : ت حتسن رقية؟ فقال   أكن: فقلنا. فأعطوه غنما، وسقونا لبنا   . بفاحتة الكتاب فربأ  

فأتينا النيب صلى اهللا عليه وسـلم       . ال حتركوها حىت نأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم        : قال فقلت . الكتاب
  ".ما كان يدريه أا رقية؟ اقسموا واضربوا يل بسهم معكم"فقال . فذكرنا له ذلك

حدثنا هشام، ـذا اإلسـناد،      .  بن جرير  حدثنا وهب . وحدثين حممد بن املثىن   ) 2201 (-م  -66
  .ما كنا نأبنه برقية. فقام معها رجل منا: غري أنه قال. حنوه
   باب استحباب وضع يده على موضع األمل، مع الدعاء- 24 

أخربين يونس عن ابن    . أخربنا ابن وهب  : قاال. حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 2203 (- 67
 بن مطعم عن عثمان بن أيب العاص الثقفي؛ أنه شكا إىل رسول اهللا صـلى  أخربين نافع بن جبري   . شهاب

ضع يدك على "فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . اهللا عليه وسلم وجعا، جيده يف جسده منذ أسلم 
أعوذ باهللا وقدرته من شر مـا أجـد         : وقل، سبع مرات  . باسم اهللا، ثالثا  : وقل. الذي تأمل من جسدك   

  ".وأحاذر
   باب التعوذ من شيطان الوسوسة يف الصالة- 25 

  حدثنا عبداألعلى عن سعيد اجلريري، عن أيب العالء؛. حدثنا حيىي بن خلف الباهلي) 2203 (- 68
إن الشيطان قد حال بـيين     . يا رسول اهللا  :  أن عثمان بن أيب العاص أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال           

. ذاك شيطان يقال له خـرتب "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . يلبسها علي . وبني صاليت وقراءيت  
  .ففعلت ذلك فأذهبه اهللا عين: فقال" واتفل على يسارك ثالثا. فإذا أحسسته فتعوذ باهللا منه

. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شـيبة       . حدثنا سامل بن نوح   . حدثناه حممد بن املثىن   ) 2203 (-م  -68
عن اجلريري، عن أيب العالء، عن عثمان بن أيب العاص؛ أنه أتى النيب صلى اهللا               كالمها  . حدثنا أبو أسامة  

  .ثالثة: بن نوح. ومل يذكر يف حديث سامل. عليه وسلم فذكر مبثله
. أخربنا سفيان عن سعيد اجلريري    . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 2203 (- 2م  -68

مث ذكـر   . يا رسول اهللا  : قلت: قال. ن بن أيب العاص الثقفي    حدثنا يزيد بن عبداهللا بن الشخري عن عثما       
  .مبثل حديثهم



  واستحباب التداوي.  باب لكل داء دواء- 26 
. حدثنا ابن وهـب   : قالوا. حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر وأمحد بن عيسى        ) 2204 (- 69

جابر، عن رسول اهللا صـلى  عن عبدربه بن سعيد، عن أيب الزبري، عن        ) وهو ابن احلارث  (أخربين عمرو   
  اهللا عليه وسلم؛

  ". فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن اهللا عز وجل. لكل داء دواء" أنه قال 
أخربين عمـرو؛ أن  . حدثنا ابن وهب: قاال. حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر  ) 2205 (- 70

ال أبـرح حـىت     : املقنع مث قال  بكريا حدثه؛ أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه؛ أن جابر بن عبداهللا عاد               
  ".إن فيه شفاء"فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول . حتتجم
حدثنا عبدالرمحن بن سـليمان عـن       . حدثين أيب . حدثين نصر بن علي اجلهضمي    ) 2205 (- 71

. احـا ورجل يشتكي خراجا به أو جر     . جاءنا جابر بن عبداهللا، يف أهلنا     : قال. عاصم بن عمر بن قتادة    
ما تصنع باحلجام؟   : فقال له . يا غالم ائتين حبجام   : فقال. خراج يب قد شق علي    : ما تشتكي؟ قال  : فقال

إن الذباب ليصيبين، أو يصيبين الثوب، فيؤذيين،       . واهللا: قال. أريد أن أعلق فيه حمجما    : قال. يا أبا عبداهللا  
إن كان يف   "صلى اهللا عليه وسلم يقول      إين مسعت رسول اهللا     : فلما رأى تربمه من ذلك قال     . ويشق علي 

قال رسول اهللا صـلى اهللا      " شيء من أدويتكم خري، ففي شرطه حمجم، أو شربة من عسل، أو لدغة بنار             
  .قال فجاء حبجام فشرطه، فذهب عنه ما جيد" وما أحب أن أكتوي"عليه وسلم 

 أخربنا الليث عن أيب     .ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2206 (- 72
فأمر النيب صلى اهللا    . الزبري، عن جابر؛ أن أم سلمة استأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلجامة              

  .عليه وسلم أبا طبية أن حيجمها
  . كان أخاها من الرضاعة، أو غالما مل حيتلم: حسبت أنه قال: قال
: - واللفظ لـه  -قال حيىي (شيبة وأبو كريب حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب    ) 2207 (- 73
بعث رسـول   : قال. أبو معاوية عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر        ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا

  .مث كواه عليه. فقطع منه عرقا. اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أيب بن كعب طبيبا
.  وحدثين إسحاق بـن منـصور      ح. حدثنا جرير . وحدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 2207 (-م  -73

  .فقطع منه عرقا: ومل يذكروا. ذا اإلسناد, كالمها عن األعمش. أخربنا سفيان. أخربنا عبدالرمحن



مسعـت  : قـال . عن شعبة ) يعين ابن جعفر  (حدثنا حممد   . وحدثين بشر بن خالد   ) 2207 (- 74
. يب يوم األحزاب على أكحلـه     رمى أ : مسعت جابر بن عبداهللا قال    : مسعت أبا سفيان قال   : سليمان قال 

  .فكواه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ح وحدثنا حيىي بن    . حدثنا أبو الزبري عن جابر    . حدثنا زهري .حدثنا أمحد بن يونس   ) 2208 (- 75
قال فحسمه النيب   . رمي سعد بن معاذ يف أكحله     : قال. أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر       . حيىي

  .مث ورمت فحسمه الثانية. وسلم بيده مبشقصصلى اهللا عليه 
. حدثنا وهيـب  . حدثنا حبان بن هالل   . حدثين أمحد بن سعيد بن صخر الدارمي      ) 1202 (- 76

وأعطى احلجام  . حدثنا عبداهللا بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم احتجم               
  واستعط. أجره
وقال أبـو   . حدثنا وكيع : قال أبو بكر  (يب شيبة وأبو كريب     وحدثناه أبو بكر بن أ    ) 1577 (- 77

مسعت أنس بن : قال. عن مسعر، عن عمرو بن عامر األنصاري) أخربنا وكيع: -له   واللفظ–كريب 
  . احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان ال يظلم أحدا أجره: مالك يقول

عـن  ) وهو ابن سـعيد   (حدثنا حيىي   : قاال. حدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن      ) 2209 (- 78
. احلمى مـن فـيح جهـنم      : " أخربين نافع عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           . عبيداهللا

  ".فابردوها باملاء
. ح وحدثنا أبو بكر بـن أيب شـيبة        . حدثنا أيب حممد بن بشر    . وحدثنا ابن منري  ) 2209 (-م  -78

حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه          : بشر قاال حدثنا عبداهللا بن منري وحممد بن       
  ".فابردوها باملاء. إن شدة احلمى من فيح جهنم"وسلم قال 

ح وحدثنا حممد   . حدثين مالك . أخربنا ابن وهب  . وحدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 2209 (- 79
كالمها عن نافع، عن ابن عمر؛  أن        ). بن عثمان يعين ا (أخربنا الضحاك   . حدثنا ابن أيب فديك   . بن رافع 

  ".فأطفؤها باملاء. احلمى من فيح جهنم"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
ح وحدثين  . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا أمحد بن عبداهللا بن احلكم     ) 2209 (- 80

 بن حممد بن زيد، عن أبيه، عن ابـن  حدثنا شعبة عن عمر  . حدثنا روح ). واللفظ له (هارون بن عبداهللا    
  ".فأطفؤها باملاء. احلمى من فيح جهنم"عمر؛  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا ابن منري عن هشام، عن أبيه، عن        : قاال. حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب      ) 2210 (- 81
  ".فابردوها باملاء. جهنماحلمى من فيح "عائشة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 



مجيعا . أخربنا خالد بن احلارث وعبدة بن سليمان      . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2210 (-م  -81
  . عن هشام، ذا اإلسناد، مثله

حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام، عن فاطمة، عـن  . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة    ) 2211 (- 82
  أمساء؛

إن رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : وتقول. فتدعو باملاء فتصبه يف جيبها    . عوكة أا كانت تؤتى باملرأة املو    
  ".إا من فيح جهنم"وقال " ابردوها باملاء"وسلم قال 

ويف . حدثنا ابن منري وأبو أسامة عن هشام، ذا اإلسـناد         . وحدثناه أبو كريب  ) 2211 (-م  -82
قال ". أا من فيح جهنم   " يف حديث أيب أسامة      ومل يذكر . صبت املاء بينها وبني جيبها    : حديث ابن منري  

  .حدثنا أبو أسامة، ذا اإلسناد. حدثنا احلسن بن بشر: قال إبراهيم: أبو أمحد
حدثنا أبو األحوص عن سعيد بن مسروق، عن عباية بـن           . حدثنا هناد بن السري   ) 2212 (- 83

  . رفاعة، عن جده رافع بن خديج
  ".فابردوها باملاء. إن احلمى فور من جهنم"عليه وسلم يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا :  قال
. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وحممد بن حامت وأبو بكر بـن نـافع                 ) 2212 (- 84
حدثين رافع بـن خـديج   . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن سفيان، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة         : قالوا
ومل " فابردوها عنكم باملـاء   . احلمى من فور جهنم   " عليه وسلم يقول     مسعت رسول اهللا صلى اهللا    : قال

  . أخربين رافع بن خديج: قال: وقال" عنكم"يذكر أبو بكر 
   باب كراهة التداوي باللدود- 27 

حدثين موسـى بـن أيب      . حدثنا حيىي بن سعيد عن سفيان     . حدثين حممد بن حامت   ) 2213 (- 85
فأشار . لددنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه: قالت. ، عن عائشةعائشة عن عبيداهللا بن عبداهللا

فإنه . غري العباس . ال يبقى أحد منكم إال لد     "فلما أفاق قال    . كراهية املريض للدواء  : فقلنا. أن ال تلدوين  
  " مل يشهدكم

   باب التداوي بالعود اهلندي، وهو الكست- 28 
ميمي وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بـن حـرب         حدثنا حيىي بن حيىي الت    ) 287 (- 86

سفيان بن عيينة عن الزهري، عن    ) حدثنا: وقال اآلخرون . أخربنا: قال حيىي  (- واللفظ لزهري  -وابن عمر 
  :قالت. عبيداهللا بن عبداهللا، عن أم قيس بنت حمصن، أخت عكاشة بن حمصن

  .فدعا مباء فرشه. فبال عليه. م مل يأكل الطعام دخلت بابن يل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل



عالمـه تـدغرن    "فقال  . قد أعلقت عليه من العذرة    . ودخلت عليه بابن يل   : قالت) 2214 (- 86
يـسعط مـن    . منها ذات احلنب  . فإن فبه سبعة أشفيه   . أوالدكن ذا العالق؟ عليكن ذا العود اهلندي      

  ".العذرة، ويلد من ذات اجلنب
أخربين يونس بن يزيد؛ أن ابن شهاب       . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 2214 (- 87

 وكانـت مـن   -أخربين عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة بن مسعد؛ أن أم قيس بنـت حمـسن    : أخربه قال 
املهاجرات األول الاليت بايعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن حمصن، أحد بين                  

أخربتين أا أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بابن هلا مل يبلغ أن يأكل الطعام                :  قال -ة  أسد بن خزمي  
فقـال  : قالت" أعلقت غمزت فهي ختاف أن يكون به عذرة       : قال يونس (وقد أعلقت عليه من العذرة      

يعين به  (ندي  عالمه تدغرن أوالدكن ذا اإلعالق؟ عليكم ذا العود اهل        "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  ".منها ذات اجلنب. فإن فبه سبعة أشفية) الكست

فدعا . وأخربتين أن ابنها، ذاك، بال يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            :  قال عبيداهللا  -) 287(
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مباء فنضحه على بوله ومل يغسله غسال

   باب التداوي باحلبة السوداء- 29 
أخربين . أخربنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب      . حدثنا حممد بن رمح بن املهاجر     ) 2215 (- 88

أبو سلمة بن عبدالرمحن وسعيد بن املسيب؛ أن أبا هريرة أخربمها؛ أنه مسع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه               
: واحلبـة الـسوداء   . املـوت : والسام". إال السام . إن يف احلبة السوداء شفاء من كل داء       "وسلم يقول   

  .الشونيز
أخربنا ابن وهب أخربين يونس عـن ابـن         : قاال. وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة   ) 2215 (-م  -88

ح وحدثنا أبو بكر بن أيب     . شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم             
ح وحدثنا عبد بـن     . حدثنا سفيان بن عيينة   : قالوا. شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب وابن أيب عمر        

. أخربنا أبو اليمـان   . ح وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي     . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . محيد
مبثـل  . كلهم عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم              . أخربنا شعيب 
  .الشونيز: قلومل ي. احلبة السوداء: ويف حديث سفيان ويونس. حديث عقيل

وهو ابن  (حدثنا إمساعيل   : قالوا. وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر        ) 2215 (- 89
ما مـن داء، إال يف  "عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال            ) جعفر

  ".إال السام. احلبة السوداء منه شفاء



  فؤاد املريض باب التلبينة جممة ل- 30 
حدثين عقيل  . حدثين أيب عن جدي   . حدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث بن سعد       ) 2216 (- 90

بن خالد عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أا كانت، إذا مات                   
. ة من تلبينة فطبخت    أمرت بربم  -امليت من أهلها، فاجتمع لذلك النساء، مث تفرقن إال أهلها وخاصتها            

فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . كلن منها : مث قالت . فصبت التلبينة عليها  . مث صنع ثريد  
  ".تذهب بعض احلزن. التلبينة جممة لفؤاد املريض"يقول 
   باب التداوي بسقي العسل- 31 

حدثنا حممـد بـن   : قاال) واللفظ البن املثىن(حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 2217 (- 91
جاء رجل إىل النيب صـلى      : قال. حدثنا شعبة عن قتادة، عن أيب املتوكل، عن أيب سعيد اخلدري          . جعفر

. فسقاه" اسقه عسال "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . إن أخي استطلق بطنه   : اهللا عليه وسلم فقال   
اسقه "مث جاء الرابعة فقال     . فقال له ثالث مرات   . اإين سقينه عسال فلم يزده إال استطالق      : مث جاءه فقال  

. صـدق اهللا  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . لقد سقيته فلم يزده إال استطالقا     : فقال" عسال
  .فسقاه فربأ" وكذب بطن أخيك

عن سعيد، عـن    ) يعين ابن عطاء  (أخربنا عبدالوهاب   . وحدثنيه عمرو بن زرارة   ) 2217 (-م  -91
إن :  أيب املتوكل الناجي، عن أيب سعيد اخلدري؛ أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال                قتادة، عن 

  .مبعىن حديث شعبة" اسقه عسال"فقال له . أخي عرب بطنه
   باب الطاعون والطرية والكهانة وحنوها- 32 

لنضر، موىل  قرأت على مالك عن حممد بن املنكدر وأيب ا        : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2218 (- 92
  عمر بن عبيداهللا عن عامر بن 

ماذا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليـه         : سعد بن أيب وقاص، عن أبيه؛ أنه مسعه يسأل أسامة بن زيد           
الطاعون رجز أو عذاب أرسـل      : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : وسلم يف الطاعون؟ فقال أسامة    

وإذا وقع بأرض وأنتم    . فإذا مسعتم به بأرض، فال تقدموا عليه      . على بين إسرائيل، أو على من كان قبلكم       
  ".ا، فال خترجوا فرارا منه

  ".ال خيرجكم إال فرار منه"وقال أبو النضر 
ونسبه ابـن   (أخربنا املغرية   : حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قاال         ) 2218 (- 93

النضر، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أسامة بن زيد عن أيب  ) ابن عبدالرمحن القرشي  : قعنب فقال 



. ابتلى اهللا عز وجل به ناسا من عبـاده        . الطاعون آية الرجز  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال
  ".وإذا وقع بأرض وأنتم ا، فال، تفروا منه. فإذا مسعتم به، فال تدخلوا عليه

  .وقتيبة حنوه. هذا حديث القعنيب
حدثنا سفيان عن حممد بن املنكـدر،       . حدثنا أيب . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2218 (- 94

  .عن عامر بن سعد، عن أسامة
إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم، أو علـى            "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  قال

  ".ان بأرض، فال تدخلوهاوإذا ك. فإذا كان بأرض، فال خترجوا منها فرارا منه. بين إسرائيل
أخربين عمرو بـن    . أخربنا ابن جريج  . حدثنا حممد بن بكر   . حدثين حممد بن حامت   ) 2218 (- 95

  دينار؛ أن عامر بن سعد أخربه؛
قال رسـول اهللا    . أنا أخربك عنه  :  أن رجال سأل سعد بن أيب وقاص عن الطاعون؟ فقال أسامة بن زيد            

. و عذاب أو رجز أرسله اهللا على طائفة من بين إسرائيل، أو ناس كانوا قـبلكم               ه"صلى اهللا عليه وسلم     
  ".وإذا دخلها عليكم، فال خترجوا منها فرارا. فإذا مسعتم به بأرض، فال تدخلوها عليه

وهو ابن  (حدثنا محاد   : وحدثنا أبو الربيع، سليمان بن داود وقتيبة بن سعيد قاال         ) 2218 (-م  -95
كالمها عن عمرو بن دينار بإسناد ابـن        . حدثنا سفيان بن عيينة   . بو بكر بن أيب شيبة    ح وحدثنا أ  ). زيد
  .حنو حديثه. جريج
أخربين . أخربنا ابن وهب  : قاال. حدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو وحرملة بن حيىي        ) 2218 (- 96

  أخربين . يونس عن ابن شهاب
إن هذا الوجع أو السقم     " عليه وسلم؛ أنه قال      عامر بن سعد عن أسامة بن زيد، عن رسول اهللا صلى اهللا           

فمن مسع به بأرض، . فيذهب املرة ويأيت األخرى. مث بقي بعد باألرض. رجز عذب به بعض األمم قبلكم
  ".ومن وقع بأرض وهو ا، فال خيرجنه الفرار منه. فال يقدمن عليه

حدثنا معمـر   ).  ابن زياد  يعين(حدثنا عبدالواحد   . وحدثناه أبو كامل اجلحدري   ) 2218 (-م  -96
  .حنو حديثه. بإسناد يونس. عن الزهري

  :قال. حدثنا ابن أيب عدي عن شعبة، عن حبيب. حدثنا حممد بن املثىن) 2218 (- 97
إن رسول اهللا صلى اهللا     : فقال يل عطاء بن يسار وغريه     .  كنا باملدينة فبلغين أن الطاعون قد وقع بالكوفة       

قال " وإذا بلغك أنه وقع بأرض، فال تدخلها      . أرض فوقع ا، فال خترج منها     إذا كنت ب  "عليه وسلم قال    
قال فلقيت أخاه إبراهيم بـن      . غائب: قال فأتيته فقالوا  . عن عامر بن سعد حيدث به     : عمن؟ قالوا : قلت

إن "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول  : شهدت أسامة حيدث سعدا قال    : سعد فسألته؟ فقال  



فإذا كان بأرض وأنتم ـا، فـال        . ع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم           هذا الوج 
  ".وإذا بلغكم أنه بأرض، فال تدخلوها. خترجوا منها
  .نعم: آنت مسعت أسامة حيدث سعدا وهو ال ينكر؟ قال: فقلت إلبراهيم: قال حبيب

غـري أنـه مل     . شعبة، ذا اإلسناد  حدثنا  . حدثنا أيب . وحدثناه عبيداهللا بن معاذ   ) 2218 (-م  -97
  .يذكر قصة عطاء بن يسار يف أول احلديث

حدثنا وكيع عن سفيان، عن حبيـب، عـن         . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2218 (- 2م  -97
قال رسول اهللا صـلى اهللا      : قالوا. إبراهيم بن سعد، عن سعد بن مالك وخزمية بن ثابت وأسامة بن زيد            

  . شعبةعليه وسلم مبعىن حديث
كالمها عن جريـر، عـن      . وحدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم       ) 2218 (- 3م  -97

كان أسامة بن زيد وسـعد جالـسني        : األعمش، عن حبيب، عن إبراهيم بن سعد ابن أيب وقاص قال          
  .بنحو حديثهم. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقاال. يتحدثان
عن الشيباين، عن حبيب    ) يعين الطحان (أخربنا خالد   . هب بن بقية  وحدثنيه و ) 2218 (- 4م  -97

  .بنحو حديثهم. بن أيب ثابت، عن إبراهيم بن سعد بن مالك، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبداحلميد  : قال. حدثنا حيىي بن حيىي التميمي    ) 2219 (- 98

  ن اخلطاب، عن عبداهللا بن عبداهللا بن احلارث بن نوفل، عن عبداهللا بن عباس؛بن عبدالرمحن بن زيد ب
أبو عبيدة بـن اجلـراح      . حىت إذا كان بسرغ لقيه أهل األجناد      .  أن عمر بن اخلطاب خرج إىل الشام      

  .فأخربوه أن الوباء قد وقع بالشام. وأصحابه
م، فاستشارهم وأخربهم أن الوباء قد وقع       ادع يل املهاجرين األولني فدعو    : فقال عمر : قال ابن عباس  

معـك بقيـة    : وقال بعضهم . قد خرجت ألمر وال نرى أن ترجع عنه       : فقال بعضهم . فاختلفوا. بالشام
ارتفعـوا  : فقال. وال نرى أن تقدمهم على هذا الوباء      . الناس وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

. واختلفوا كاختالفهم . فسلكوا سبيل املهاجرين  . ستشارهمفا. ادع يل األنصار فدعوم له    : مث قال . عين
فدعوم فلـم   . ادع يل من كان ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح          : مث قال . ارتفعوا عين : فقال

: فنادى عمر يف النـاس    . نرى أن ترجع بالناس وال تقدمهم على هذا الوباء        : فقالوا. خيتلف عليه رجالن  
لو غريك : أفرارا من قدر اهللا؟ فقال عمر  : فقال أبو عبيدة ابن اجلراح    . ا عليه إين مصبح على ظهر فأصبحو    

أرأيت لو كانت لك إبل     . نفر من قدر اهللا إىل قدر اهللا      . نعم) وكان عمر يكره خالفه   ! (قاهلا يا أبا عبيدة   
، وإن  إحدامها خصبة واألخرى جدبة أليس إن رعيت اخلصبة رعيتها بقدر اهللا          . فهبطت واديا له عدوتان   

إن : فقال. رعيت اجلدبة رعيتها بقدر اهللا؟ قال فجاء عبدالرمحن بن عوف، وكان متغيبا يف بعض حاجته              



إذا مسعتم به بأرض، فـال تقـدموا        "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         . عندي من هذا علما   
  ".وإذا وقع بأرض وأنتم ا، فال خترجوا فرارا منه. عليه

  .ر بن اخلطاب مث انصرفقال فحمد اهللا عم
. حدثنا: قال ابن رافع(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع وعبداهللا بن محيد ) 2219 (- 99

وزاد يف حـديث    . أخربنا معمر، ذا اإلسناد، حنو حديث مالـك       . عبدالرزاق) أخربنا: وقال اآلخران 
قال فـسر   . نعم: بة أكنت معجزه؟ قال   أرأيت أنه لو رعى اجلدبة وترك اخلص      : قال وقال له أيضا   : معمر
  .هذا املرتل إن شاء اهللا: هذا احملل أو قال: فقال. قال فسار حىت أتى املدينة. إذا
أخربين يونس عـن  . أخربنا ابن وهب: وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة بن حيىي قاال) 2219 (-م  -99

  .عبداهللا بن عبداهللا: ومل يقل. ثهإن عبداهللا بن احلارث حد: غري أنه قال. ابن شهاب ذا اإلسناد
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبـداهللا بـن           : قال. وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 2219 (- 100

  عامر بن ربيعة؛
فأخربه عبدالرمحن بن عـوف؛     . فلما جاء سرغ بلغة أن الوباء قد وقع بالشام        .  أن عمر خرج إىل الشام    

وإذا وقع بأرض وأنتم ا، . إذا مسعتم به بأرض، فال تقدموا عليه"أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال   
  .فرجع عمر بن اخلطاب من سرغ" فال خترجوا فرارا منه

  .أن عمر إمنا انصرف بالناس من حديث عبدالرمحن بن عوف! وعن ابن شهاب عن سامل بن عبداهللا
وال يورد ممرض  باب ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر، وال نوء وال غول، - 33 

  على مصح
. أخربنا ابن وهب  : قاال) واللفظ أليب الطاهر  (حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي       ) 2220 (- 101

فحدثين أبو سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة، حني قال رسـول اهللا             : قال ابن شهاب  . أخربين يونس 
فما بال اإلبل تكون يف . يا رسول اهللا: فقال أعرايب". ال عدوى وال صفر وال هامة"صلى اهللا عليه وسلم 

  ".فمن أعدى األول؟"الرمل كأا الظباء، فيجيء البعري األجرب فيدخل فيها فيجرا كلها؟ قال 
وهو ابن إبراهيم بن (حدثنا يعقوب : قاال. وحدثين حممد بن حامت وحسن احللواين) 2220 (- 102
  : أبو سلمة بن عبدالرمحن وغريه؛ أن أبا هريرة قالأخربين. حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب) سعد

يا رسول  : فقال أعرايب " ال عدوى وال طرية وال صفر وال هامة       " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  .مبثل حديث يونس. اهللا



أخربنا أبو اليمان عـن شـعيب، عـن         . وحدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 2220 (- 103
ال عدوى  "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       : ين سنان بن أيب سنان الدؤيل؛ أن أبا هريرة قال         أخرب. الزهري

حدثين السائب بن يزيد ابن     : وعن شعيب عن الزهري قال    . فقام أعرايب فذكر مبثل حديث يونس وصاحل      
  ".ال عدوى وال صفر وال هامة"أخت منر؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

أخـربين  . أخربنا ابن وهب  : قاال) وتقاربا يف اللفظ  (دثين أبو الطاهر وحرملة     وح) 2221 (- 104
  يونس عن ابن شهاب؛ أن أبا سلمة بن عبدالرمحن بن عوف حدثه؛

وحيدث؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال          " ال عدوى " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".ال يورد ممرض على مصح "

كان أبو هريرة حيدثهما كلتيهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث صمت أبو هريرة                : قال أبو سلمة  
قال فقال احلـارث بـن أيب       " أن ال يورد ممرض على مصح     "وأقام على   " ال عدوى "بعد ذلك عن قوله     

قد . حتدثنا مع هذا احلديث حديثا آخر     . قد كنت أمسعك، يا أبا هريرة     ): وهو ابن عم أيب هريرة    (ذباب  
فأىب أبو هريـرة أن يعـرف       " ال عدوى "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : كنت تقول . سكت عنه 

. فما رآه احلارث يف ذلك حىت غضب أبو هريرة فرطن باحلبشية" ال يورد ممرض على مصح"وقال . ذلك
لقد . ريولعم: أبو سلمة : قال. أبيت: قلت: قال أبو هريرة  . ال: أتدري ماذا قلت؟ قال   : فقال للحارث 

فال أدرى أنسي أبو هريـرة،  " ال عدوى"كان أبو هريرة حيدثنا؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال    
  أو نسخ أحد القولني اآلخر؟

وقـال  . حدثين: قال عبد (حدثين حممد بن حامت وحسن احللواين وعبد بن محيد          ) 2221 (- 105
أخربين .  حدثين أيب عن صاحل، عن ابن شهاب       -  يعنون ابن إبراهيم بن سعد     -يعقوب  ) حدثنا: اآلخران

" ال عدوى "أبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أنه مسع أبا هريرة؛ حيدث؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                  
  .مبثل حديث يونس" ال يورد املمرض على املصح"وحيدث مع ذلك 

حدثنا شعيب عـن    . ليمانأخربنا أبو ا  . حدثناه عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 2221 (-م  -105
  .الزهري ذا اإلسناد، حنوه

) يعنون ابن جعفر  (حدثنا إمساعيل   : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 2220 (- 106
ال عدوى وال هامة وال نوء "عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          

  ".وال صفر



ح وحدثنا حيىي   . حدثنا أبو الزبري عن جابر    . حدثنا زهري . ثنا أمحد بن يونس   حد) 2222 (- 107
ال "قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          : قال. أخربنا أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر       . بن حيىي 

  "عدوى وال طرية وال غول
).  التـستري وهـو (حدثنا يزيد . حدثنا ز. وحدثين عبداهللا بن هاشم بن حيان ) 2222 (- 108

  ".ال عدوى وال غول وال صفر"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال. حدثنا أبو الزبري عن جابر
أخـربين أبـو   . حدثنا ابن جريج  . حدثنا روح بن عبادة   . وحدثين حممد بن حامت   ) 2222 (- 109

ال عدوى وال صـفر وال      "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول        : الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول      
فقيل . الصفر البطن : فقال أبو الزبري  " وال صفر "ومسعت أبا الزبري يذكر؛ أن جابرا فسر هلم قوله          ". غول
  .هذه الغول اليت تغول: قال أبو الزبري. قال ومل يفسر الغول. كان يقال دواب البطن: كيف؟ قال: جلابر
   باب الطرية والفأل، ويكون فيه من الشؤم- 34
أخربنا معمر عن الزهري، عن عبيداهللا      . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   ) 2223 (- 110

" ال طرية وخريها الفـأل    "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول        : بن عبداهللا بن عتبة؛ أن أبا هريرة قال       
  ".الكلمة الصاحلة يسمعها أحدكم" وما الفأل؟ قال! يا رسول اهللا: قيل

حدثين عقيـل   . حدثين أيب عن جدي   . وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 2223 (-م  -110
كالمهـا عـن    . أخربنا شعيب . أخربنا أبو اليمان  . ح وحدثنيه عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي     . بن خالد 

  .الزهري، ذا اإلسناد، مثله
: قـال : ث شـعيب ويف حدي. مسعت: ومل يقل. عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : ويف حديث عقيل  

  .مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم كما قال معمر
  حدثنا قتادة عن أنس؛ . حدثنا مهام بن حيىي. حدثنا هداب بن خالد) 2224 (- 111

الكلمة احلـسنة، والكلمـة     : ويعجبين الفأل . ال عدوى وال طرية   " أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".الطيبة
حدثنا شـعبة؛   . أخربنا حممد بن جعفر   : قاال. مد بن املثىن وابن بشار    وحدثناه حم ) 2224 (- 112

ويعجبين . ال عدوى وال طرية  "مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال               
  "الكلمة الطيبة"وما الفأل؟ قال : قال قيل" الفأل



. حدثنا عبدالعزيز بن خمتـار    . حدثين معلى بن أسد   . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 2223 (- 113
ال " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال. حدثنا حممد بن سريين عن أيب هريرة. حدثنا حيىي بن عتيق

  ".عدوى وال طرية وأحب الفأل الصاحل
أخربنا هشام بن حسان عن حممد      . حدثنا يزيد بن هارون   . حدثين زهري بن حرب   ) 2223 (- 114

. ال عدوى وال هامـة وال طـرية  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : قال. يرةبن سريين، عن أيب هر    
  ".وأحب الفأل الصاحل

ح وحدثنا حيىي بـن     . حدثنا مالك بن أنس   . وحدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2225 (- 115
 بـن   قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن محزة وسامل، ابين عبداهللا بن عمر، عن عبـداهللا               : قال. حيىي

  ".الشؤم يف الدار واملرأة والفرس"عمر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
أخربين يونس عـن    . أخربنا ابن وهب  : قاال. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 2225 (- 116

ابن شهاب، عن محزة وسامل، ابين عبداهللا بن عمر، عن عبداهللا بن عمر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه                    
  ".املرأة والفرس والدار: ال عدوى وال طرية وإمنا الشؤم يف ثالثة"سلم قال و

حدثنا سفيان عن الزهري، عن سـامل ومحـزة، ابـين           . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 2225 (-م  -116
ح وحدثنا حيىي بن حيىي وعمرو الناقد وزهـري بـن           . عبداهللا، عن أبيهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        

ح وحدثنا عمـرو    . عن الزهري، عن سامل، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           حرب عن سفيان،    
حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب، عن سامل ومحزة، ابين           . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد     . الناقد

ح وحدثين عبدامللك بن شعيب بن      . عبداهللا بن عمر، عن عبداهللا بن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم            
أخربنا بشر بن   . ح وحدثناه حيىي بن حيىي    . حدثين عقيل بن خالد   . حدثين أيب عن جدي   . الليث بن سعد  

أخربنا . أخربنا أبو اليمان  . ح وحدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي     . املفضل عن عبدالرمحن بن إسحاق    
مبثل حـديث  .  الشؤميف. كلهم عن الزهري، عن سامل، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  . شعيب
  .العدوى والطرية، غري يونس بن يزيد: ال يذكر أحد منهم يف حديث ابن عمر. مالك
حدثنا شعبة عن عمر    . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا أمحد بن عبداهللا بن احلكم     ) 2225 (- 117

إن يكن من   "ال  بن حممد بن زيد؛ أنه مسع أباه حيدث عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ق                  
  ".الشؤم شيء حق، ففي الفرس واملرأة والدار

حدثنا شعبة، ذا اإلسناد،    . حدثنا روح بن عبادة   . وحدثين هارون بن عبداهللا   ) 2225 (-م  -117
  .حق: ومل يقل. مثله



. أخربنا سليمان بـن بـالل     . حدثنا ابن أيب مرمي   . وحدثين أبو بكر بن إسحاق    ) 2225 (- 118
  سلم عن محزة بن عبد اهللا بن عمر، عن أبيه؛حدثين عتبة بن م

  ".إن الشؤم يف شيء، ففي الفرس واملسكن واملرأة" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا مالك عن أيب حازم، عن سهل بـن         . وحدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2226 (- 119
  : قال. سعد

  .يعين الشؤم" ، ففي املرأة والفرس واملسكنإن كان" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا هشام بن سعد    . حدثنا الفضل بن دكني   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2226 (-م  -119

  .مبثله. عن أيب حازم، عن سهل بن سعد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
. رث عن ابن جريج   أخربنا عبداهللا بن احلا   . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 2227 (- 120

  أخربين أبو الزبري؛
إن كان يف شيء، ففي الربـع واخلـادم         "قال  .  أنه مسع جابرا خيرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

  ".والفرس
   باب حترمي الكهانة وإتيان الكهان- 35 

بن أخربين يونس عن ا   . أخربنا ابن وهب  : قاال. حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 537 (- 121
  !قلت يا رسول اهللا: قال. شهاب، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن بن عوف، عن معاوية بن احلكم السلمي

ذاك "قال  . كنا نتطري : قال قلت " فال تأتوا الكهان  "قال  . كنا نأيت الكهان  . أمورا كنا نصنعها يف اجلاهلية    
  ".شيء جيده أحدكم يف نفسه، فال يصدنكم

. حدثنا الليث عن عقيل   ). يعين ابن املثىن  (حدثين حجني   .  رافع وحدثين حممد بن  ) 537 (-م  -121
ح وحدثنا أبو بكر    . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق : قاال. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد       

أخربنا إسحاق بن   . ح وحدثين حممد بن رافع    . حدثنا ابن أيب ذئب   . حدثنا شبابة بن سوار   . بن أيب شيبة  
غـري أن مالكـا يف   . كلهم عن الزهري، ذا اإلسناد، مثل معىن حديث يـونس    .  مالك أخربنا. عيسى

  .وليس فيه ذكر الكهان. حديثه ذكر الطرية
وهـو  (حدثنا إمساعيل : قاال. وحدثنا حممد بن الصباح وأبو بكر بن أيب شيبة      ) 537 (- 2م  -121
حـدثنا  .  عيسى بـن يـونس     أخربنا. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . عن حجاج الصواف  ) ابن علية 
كالمها عن حيىي بن أيب كثري، عن هالل بن أيب ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بـن                   . األوزاعي

وزاد يف . مبعىن حديث الزهري عن أيب سلمة، عن معاوية . احلكم السلمي، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       



فمن وافق خطه   . كان نيب من األنبياء خيط     "ومنا رجال خيطون قال   : قلت: حديث حيىي بن أيب كثري قال     
  ".فذاك
أخربنا معمر عن الزهري، عن حيىي بن       . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   ) 2228 (- 122

إن الكهان كانوا حيـدثوننا بالـشيء       ! يا رسول اهللا  : قلت: قالت. عروة بن الزبري، عن أبيه، عن عائشة      
  ".ويزيد فيها مائة كذبة.  خيطفها اجلين فيقذفها يف أذن وليه.تلك الكلمة احلق"قال . فنجده حقا
) وهو ابن عبيداهللا  (حدثنا معقل   . حدثنا احلسن بن أعني   . حدثين سلمة بن شبيب   ) 2228 (- 123

سأل أناس رسول اهللا صـلى اهللا  : قالت عائشة: أخربين حيىي بن عروة؛ أنه مسع عروة يقول     . عن الزهري 
! يا رسـول اهللا   : قالوا" ليسوا بشيء "ال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         عليه وسلم عن الكهان؟ فق    

تلك الكلمة مـن اجلـن      "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فإم حيدثون أحيانا الشيء يكون حقا     
  ".فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة. فيقرها يف أذن وليه قر الدجاجة. خيطفها اجلين

أخربين حممد بن عمرو عن ابن      . أخربنا عبداهللا بن وهب   : ين أبو الطاهر  وحدث) 2228 (-م  -123
  .جريج، عن ابن شهاب، ذا اإلسناد، حنو رواية معقل عن الزهري

وقال . حدثنا يعقوب : قال حسن (حدثنا حسن بن على احللواين وعبد بن محيد         ) 2229 (- 124
حـدثين علـي بـن      . حل، عن ابن شهاب   حدثنا أيب عن صا   ). حدثين يعقوب بن إبراهيم بن سعد     : عبد

أخربين رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم من األنـصار؛            : قال. حسني؛ أن عبداهللا بن عباس    
فقال هلم رسـول اهللا     . أم بينما هم جلوس ليلة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمي بنجم فاستنار              

كنـا  . اهللا ورسوله أعلم  : قالوا" لية، إذا رمي مبثل هذا؟    ماذا كنتم تقولون يف اجلاه    "صلى اهللا عليه وسلم     
فإا ال يرمى ا    "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ومات رجل عظيم  . نقول ولد الليلة رجل عظيم    

مث سـبح أهـل     . ولكن ربنا، تبارك وتعاىل امسه، إذا قضى أمرا سبح محلة العرش          . ملوت أحد وال حلياته   
  مث قال الذين يلون محلة العرش حلملـة        . حىت يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا      . مالسماء الذين يلو

حىت يبلغ اخلرب   . قال فيستخرب بعض أهل السماوات بعضا     . ماذا قال ربكم؟ فيخربوم ماذا قال     : العرش
وجهـه  فما جاءوا به على     . ويرمون به . فتخطف اجلن السمع فيقذفون إىل أوليائهم     . هذه السماء الدنيا  

  ".ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. فهو حق
. حدثنا أبو عمرو األوزاعـي . حدثنا الوليد بن مسلم. وحدثنا زهري بن حرب) 2229 (-م  -124

ح وحدثين سلمة بـن شـبيب       . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  : قاال. ح وحدثنا أبو الطاهر وحرملة    
غري أن يونس   . كلهم عن الزهري، ذا اإلسناد    ). يعين ابن عبيداهللا  (حدثنا معقل   . حدثنا احلسن بن أعني   

  .عن عبداهللا بن عباس: قال



ولكن "ويف حديث األوزاعي    .  أخربين رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األنصار           
وقال "وزاد يف حديث يونس     ". ولكنهم يرقون فيه ويزيدون   "ويف حديث يونس    ". يقرفون فيه ويزيدون  

ويف حديث معقل   ] 23/سبأ  / 34". [} إذا فزع عن قلوم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق          حىت{: اهللا
  ".ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون"كما قال األوزاعي 

عن عبيداهللا، عن نافع،    ) يعين ابن سعيد  (حدثنا حيىي   . حدثنا حممد بن املثىن العرتي    ) 2230 (- 125
  ليه وسلم،عن صفية، عن بعض أزواج النيب صلى اهللا ع

  ".من أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة"قال .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
   باب اجتناب اذوم وحنوه- 36 

حـدثنا  . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شـيبة       . أخربنا هشيم . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2231 (- 126
  :قال. طاء، عن عمرو بن الشريد، عن أبيهشريك بن عبداهللا وهشيم بن بشري عن يعلى بن ع

  ".إنا قد بايعناك فارجع"فأرسل إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم .  كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم
   باب قتل احليات وغريها- 37 

ح . حدثنا عبدة بن سليمان وابن منري عـن هـشام         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2232 (- 127
  :قالت. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة. نا عبدةحدث. وحدثنا أبو كريب

  .فإنه يلتمس البصر ويصيب احلبل.  أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتل ذي الطفيتني
أخربنا هشام، ذا اإلسـناد،   . أخربنا أبو معاوية  . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 2232 (-م  -127

  .وقال األبتر وذو الطفيتني
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سـامل،         . ثين عمرو بن حممد الناقد    وحد) 2233 (- 128
  عن أبيه، 

فإما يستسقطان احلبل ويلتمـسان     . اقتلوا احليات وذا الطفيتني واألبتر    " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  ".البصر

ن اخلطـاب، وهـو     فأبصره أبو لبابة بن عبداملنذر أو يزيد ب       . قال فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها       
  .إنه قد ي عن ذوات البيوت: فقال. يطارد حية
. حدثنا حممد بن حرب عن الزيدي، عـن الزهـري         . وحدثنا حاجب بن الوليد   ) 2233 (- 129

  .أخربين سامل بن عبداهللا عن ابن عمر



قتلوا ذا  اقتلوا احليات والكالب وا   "يقول  .  قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر بقتل الكالب          
  ".الطفيتني واألبتر فإما يلتمسان البصر ويستسقطان احلباىل

  .ونرى ذلك من مسيهما، واهللا أعلم: قال الزهري
فبينا أنا أطارد حية، يوما، من ذوات . فلبثت ال أترك حية أراها إال قتلتها: قال عبداهللا بن عمر  : قال سامل 

إن رسول اهللا   : فقلت! يا عبداهللا . مهال: فقال. نا أطاردها وأ. البيوت، مر يب زيد بن اخلطاب أو أبو لبابة        
  .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد ى عن ذوات البيوت: قال. صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتلهن

ح وحدثنا عبد بـن     . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  . وحدثنيه حرملة بن حيىي   ) 2233 (- 130
. حدثنا أيب عن صاحل   . حدثنا يعقوب . ح وحدثنا حسن احللواين   . ا معمر أخربن. أخربنا عبدالرزاق . محيد

. حىت رآين أبو لبابة ابن عبداملنذر وزيد بن اخلطاب        : كلهم عن الزهري، ذا اإلسناد، غري أن صاحلا قال        
  .إنه قد ى عن ذوات البيوت: فقاال

  .ذا الطفيتني و األبتر "ومل يقل " اقتلوا احليات"ويف حديث يونس 
) واللفـظ لـه  (ح وحدثنا قتيبة بن سعيد    . أخربنا الليث . وحدثين حممد بن رمح   ) 2233 (- 131

فوجـد  . حدثنا ليث عن نافع؛ أن أبا لبابة كلم ابن عمر لفتح له بابا يف داره، يستقرب به إىل املسجد                  
ل اهللا صلى اهللا عليه     فإن رسو . ال تقتلوه : فقال أبو لبابة  . التمسوه فاقتلوه : فقال عبداهللا . الغلمة جلد جان  

  .وسلم ى عن قتل اجلنان اليت يف البيوت
كان ابن عمر   : قال. حدثنا نافع . حدثنا جرير بن حازم   . وحدثنا شيبان بن فروخ   ) 2233 (- 132

  حىت حدثنا أبو لبابة بن عبداملنذر البدري؛. يقتل احليات كلهن
  .وت، فأمسك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن قتل جنان البي

أخربين نافع؛ أنـه    . عن عبيداهللا ) وهو القطان (حدثنا حيىي   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2233 (- 133
  مسع أبا لبابة خيرب ابن عمر؛

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن قتل اجلنان
 عن حدثنا عبيداهللا. حدثنا أنس بن عياض. وحدثناه إسحاق بن موسى األنصاري) 2233 (- 134

ح وحدثين عبداهللا بن حممد بن      . نافع، عن عبداهللا بن عمر، عن أيب لبابة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم             
  حدثنا جويرية عن نافع، عن عبداهللا؛ أن أبا لبابة أخربه؛. أمساء الضبعي

  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن قتل اجلنان اليت يف البيوت
مسعت حيـىي بـن     : قال). يعين الثقفي (حدثنا عبدالوهاب   . حممد بن املثىن  حدثنا  ) 2233 (- 135

  أخربين نافع؛: سعيد يقول



 فبينما عبداهللا بن عمـر      - وكان مسكنه بقباء فانتقل إىل املدينة        - أن أبا لبابة بن عبداملنذر األنصاري       
إنه قـد ـي     : قال أبو لبابة  ف. فأرادوا قتلها . جالسا معه يفتح خوخة له، إذا هم حبية من عوامر البيوت          

مها اللذان يلتمعان البصر ويطرحـان  : وقيل. وأمر بقتل األبتر وذي الطفيتني    ) يريد عوامر البيوت  (عنهن  
  .أوالد النساء

وهو عندنا (حدثنا إمساعيل . أخربنا حممد بن جهضم. وحدثين إسحاق بن منصور   ) 2233 (- 136
  :عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال) ابن جعفر

قال أبو لبابة   . اتبعوا هذا اجلان فاقتلوه   : فقال. فرأى وبيض جان  .  كان عبداهللا بن عمر يوما عند هدم له       
إال . إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن قتل اجلنان اليت تكـون يف البيـوت                 : األنصاري

  .ن النساءفإما اللذان خيطفان البصر ويتتبعان ما يف بطو. األبتر وذا الطفيتني
حدثين أسامة؛ أن نافعـا     . حدثنا ابن وهب  . وحدثنا هارون بن سعيد األيلي    ) 2233 (-م  -136
  حدثه؛

بنحو حـديث   .  أن أبا لبابة مر بابن عمر، وهو عند األطم الذي عند دار عمر بن اخلطاب، يرصد حية                
  .الليث بن سعد

 -و كريب وإسحاق بن إبـراهيم       حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وأب         ) 2234 (- 137
أبو معاوية عن األعمـش، عـن       ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال حيىي وإسحاق   (-واللفظ ليحىي   

  :قال. إبراهيم، عن األسود، عن عبداهللا
فنحن نأخذها من فيه  . }واملرسالت عرفا {: وقد أنزلت عليه  .  كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غار        

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه      . فسبقتنا. فابتدرناها لنقتلها " اقتلوها"فقال  . جت علينا حية  إذ خر . رطبة
  "وقاها اهللا شركم كما وقاكم شرها"وسلم 
حدثنا جرير عن األعمش،    : قاال. وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أيب شيبة       ) 2234 (-م  -137

  .يف هذا اإلسناد، مبثله
حدثنا األعمش عن إبراهيم،    ). يعين ابن غياث  (حدثنا حفص   . كريبوحدثنا أبو   ) 2235 (- 138

  عن األسود، عن عبداهللا؛
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر حمرما بقتل حية مبىن

حـدثين إبـراهيم عـن      . حدثنا األعمش . حدثنا أيب .  وحدثنا عمر بن حفص بن غياث      -) 2234(
  :قال. األسود، عن عبداهللا
  .مبثل حديث جرير وأيب معاوية. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غار بينما حنن مع 



أخـربين  . أخربنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين أبو الطاهر، أمحد بن عمرو بن سرح       ) 2236 (- 139
  موىل هشام بن زهرة؛. أخربين أبو السائب). وهو عندنا موىل ابن أفلح(مالك بن أنس عن صيفي 
. فجلست أنتظره حىت يقـضي صـالته      . قال فوجدته يصلي  . خلدري يف بيته   أنه دخل على أيب سعيد ا     

. أن اجلـس  : فأشار إىل . فوثبت ألقتلها . فالتفت فإذا حية  . فسمعت حتريكا يف عراجني يف ناحية البيت      
كان فيه فىت   : فقال. نعم: فقال أترى هذا البيت؟ فقلت    . فلما انصرف أشار إىل بيت يف الدار      . فجلست

فكان ذلك الفـىت    . قال فخرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اخلندق          . بعرسمنا حديث عهد    
فقال له رسول   . فاستأذنه يوما . يستأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأنصاف النهار فريجع إىل أهله           

 مث رجع . فأخذ الرجل سالحه  " فإين أخشى عليك قريظة   . خذ عليك سالحك  "اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
اكفـف عليـك    : فقالت له . وأصابته غرية . فأهوى إليها الرمح ليطعنها به    . فإذا امرأته بني البابني قائمة    

فأهوى . فدخل فإذا حبية عظيمة منطوية على الفراش      . رحمك، وادخل البيت حىت تنظر ما الذي أخرجين       
.  أيهما كان أسرع موتا    فما يدري . فاضطربت عليه . مث خرج فركزه يف الدار    . إليها بالرمح فانتظمها به   

فقـال  . ادع اهللا حيييه لنا   : وقلنا. احلية أم الفىت؟ قال فجئنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرنا له             
فإن بدا . فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثالثة أيام. إن باملدينة جنا قد أسلموا"مث قال  " استغفروا لصاحبكم "

  ".شيطانفإمنا هو . لكم بعد ذلك فاقتلوه
مسعت : قال. حدثنا أيب . حدثنا وهب بن جرير بن حازم     . وحدثين حممد بن رافع   ) 2236 (- 140

  : قال- وهو عندنا أبو السائب -أمساء بن عبيد حيدث عن رجل يقال له السائب 
وساق . فنظرنا فإذا حية  . فبينما حنن جلوس إذ مسعنا حتت سريره حركة       .  دخلنا على أيب سعيد اخلدري    

إن هلـذه  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . وقال فيه. يث بقصته حنو حديث مالك عن صيفي  احلد
وقال هلم  ". فإنه كافر . فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثالثا فإن ذهب، وإال فاقتلوه          . البيوت عوامر 

  ".اذهبوا فادفنوا صاحبكم"
حدثين صيفي عن   . عيد عن ابن عجالن   حدثنا حيىي بن س   . وحدثنا زهري بن حرب   ) 2236 (- 141

  :مسعته قال: قال. أيب السائب، عن أيب سعيد اخلدري
فمن رأى شيئا مـن هـذه       . إن باملدينة نفرا من اجلن قد أسلموا      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".فإنه شيطان. فإن بدا له بعد فليقتله. العوامر فليؤذنه ثالثا



  زغباب استحباب قتل الو) 38 (
قال (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر               ) 2237 (-142
سفيان بن عيينة عن عبداحلميد بن جبري بن شيبة، عن سعيد بن ) حدثنا: وقال اآلخرون. أخربنا: إسحاق

  املسيب، عن أم شريك؛ 
  . أمر: ديث ابن أيب شيبةويف ح.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرها بقتل األوزاغ

ح وحدثين حممد بـن     . أخربين ابن جريج  . أخربنا ابن وهب  . وحدثين أبو الطاهر  ) 2237 (-143
أخربنا حممد بن بكر أخربنا     . ح حدثنا عبد بن محيد    . حدثنا ابن جريج  . حدثنا روح . أمحد بن أيب خلف   

  ب أخربه؛ أن أم شريك أخربته؛ أخربين عبداحلميد بن جبري بن شيبة؛ أن سعيد بن املسي. ابن جريج
وأم شريك إحدى نساء بين عامر      . فأمر بقتلها .  أا استأمرت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قتل الوزغان         

  . وحديث ابن وهب قريب منه. اتفق لفظ حديث ابن أيب خلف وعبد بن محيد. بن لؤي
أخربنا معمر عن   . نا عبدالرزاق أخرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد قاال       ) 2238 (-144

  الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه؛ 
  . ومساه فويسقا.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتل الوزغ

أخربين يونس عن الزهري،    . أخربنا ابن وهب  : قاال. وحدثين أبو الطاهر وحرملة   ) 2239 (-145
  عن عروة ، عن عائشة؛ 

  . ومل أمسعه أمر بقتله: قالت: زاد حرملة) . الفويسق(سلم قال للوزغ  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و
. أخربنا خالد بن عبداهللا عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة          . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 2240 (-146
  : قال

ومن قتلـها يف  . من قتل وزغة يف أول ضربة فله كذا وكذا حسنة" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
لدون . وإن قتلها يف الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة    . لدون األوىل . الثانية فله كذا وكذا حسنة     الضربة
  "الثانية
. حدثنا جرير . ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا أبو عوانة  . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2240 (-147

حدثنا وكيع عن . كريبح وحدثنا أبو   ). يعين ابن زكرياء  (حدثنا إمساعيل   . ح وحدثنا حممد بن الصباح    
مبعىن حديث خالـد    . كلهم عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم             . سفيان

  فإن يف حديثه . إال جريرا وحده. عن سهيل
  ".ويف الثالثة دون ذلك. ويف الثانية دون ذلك. من قتل وزغا يف أول ضربة كتبت له مائة حسنة "



حدثتين . عن سهيل) يعين ابن زكرياء(حدثنا إمساعيل .  حممد بن الصباحوحدثنا) 2240 (-م-147
  :أخيت عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال

   "ةيف أول ضربة سبعني حسن "
  باب النهي عن قتل النمل ) 39 (

 عن ابن   أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  : حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي قاال      ) 2241 (-148
شهاب، عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه                   

  وسلم 
أيف أن قرصتك منلة أهلكت     : فأوحى اهللا إليه  . فأمر بقرية النمل فأحرقت   .  أن منلة قرصت نبيا من األنبياء     

  .أمة من األمم تسبح؟
عن أيب الزناد،   ) يعين ابن عبدالرمحن احلزامي   (ثنا املغرية   حد. حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2241 (-149

  عن األعرج، عن أيب هريرة؛ 
فأمر جبهازه فـأخرج    . فلدغته منلة . نزل نيب من األنبياء حتت شجرة     " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  "فهال منلة واحدة: فأوحى اهللا إليه. مث أمر ا فأحرقت. من حتتها
هذا : أخربنا معمر عن مهام بن منبه قال      . حدثنا عبدالرزاق . نا حممد بن رافع   وحدث) 2241 (-150

  : ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر أحاديث منها
فـأمر جبهـازه    . فلدغته منلة . نزل نيب من األنبياء حتت شجرة     "  وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  " . فهال منلة واحدة: قال فأوحى اهللا إليه. ا فأحرقت يف الناروأمر . فأخرج من حتتها
  باب حترمي قتل اهلرة ) 40 (

حدثنا جويرية بن أمساء عن نافع عـن        . حدثين عبداهللا بن حممد بن أمساء الضبعي      ) 2242 (-151
  عبداهللا؛ 

ال . لت فيها النار  عذبت امرأة يف هرة سجنتها حىت ماتت فدخ       " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  " . وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض. إذ حبستها هي أطعمتها وسقتها،

حدثنا عبداألعلى عن عبيداهللا بن عمر، عـن  . وحدثين نصر بن علي اجلهضمي    ) 2242 (-م-151
  . مبثل معناه. وعن سعيد املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. نافع عن ابن عمر

وحدثناه هارون بن عبداهللا وعبداهللا بن جعفر عن معن بن عيـسى، عـن              ) 2242 (-2-م-151
  .بذلك. مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



حدثنا عبدة عن هشام، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ أن رسول اهللا . وحدثنا أبو كريب) 2243 (-152
  :صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .أة يف هرة مل تطعمها ومل تسقها ومل تتركها تأكل من خشاش األرض عذبت امر "
حدثنا خالد  . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . حدثنا أبو معاوية  . وحدثنا أبو كريب  ) 2243 (-م-152

حـشرات  "ويف حديث أيب معاويـة      ".ربطتها"ويف حديثهما   . حدثنا هشام، ذا اإلسناد   . بن احلارث 
  ". األرض

) حـدثنا : وقال ابن رافـع   . أخربنا: قال عبد (ثين حممد بن رافع وعبد بن محيد         وحد 1-م)2243(
وحدثين محيد بن عبدالرمحن عن أيب هريرة، عن رسول اهللا          : قال الزهري : قال. أخربنا معمر . عبدالرزاق

  .مبعىن حديث هشام بن عروة. صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا معمر عن مهام بن منبـه، عـن أيب          . حدثنا عبدالرزاق .  وحدثنا حممد بن رافع    2-م)2243(

  . حنو حديثهم. هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  باب فضل ساقي البهائم احملترمة وإطعامها ) 41 (

حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن مسي موىل أيب بكر،                ) 2244 (-153
  : عليه وسلم قالعن أيب صاحل السمان، أن رسول اهللا صلى اهللا

فإذا كلب يلهث . مث خرج . فوجد بئرا فرتل فيها فشرب   . بينما رجل ميشي بطريق، اشتد عليه العطش       "
فـرتل  . لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مين          : فقال الرجل . يأكل الثرى من العطش   

قالوا يا رسـول اهللا  " فغفر له . لهفسقى الكلب فشكر اهللا . البئر فمأل خفه ماء مث أمسكه بفيه حىت رقي    
  " .يف كل كبد رطبة أجر" وإن لنا يف هذه البهائم ألجرا؟ فقال!

حدثنا أبو خالد األمحر عن هشام، عن حممد، عن أيب          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2245 (-154
  هريرة، 

قد أدلع لـسانه مـن      . بئرأن امرأة بغيا رأت كلبا يف يوم حار يطيف ب         " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  "  فرتعت له مبوقها فغفر هلا. الطش
وحدثين أبو الطاهر أخربنا عبداهللا بن وهب أخربين جرير بن حازم عـن أيـوب               ) 2245 (-155

  :قال. السختياين، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة
إذ رأته بغي مـن     . طشبينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله الع       " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".فرتعت مزقها، فاستقت له به، فسقته إياه، فغفر هلا به. بغايا بين إسرائيل



  

  كتاب األلفاظ من األدب وغريها -40

  باب النهي عن سب الدهر ) 1 (
. أخربنا ابن وهب: قاال. وحدثين أبو الطاهر، أمحد بن عمرو بن سرح وحرملة بن حيىي         ) 2246 (-1

  :قال أبو هريرة : قال. أخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن. بن شهابحدثين يونس عن ا
بيدي . وأنا الدهر . يسب ابن آدم الدهر   : قال اهللا عز وجل   "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  " .الليل والنهار
: قال إسحاق(م وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر ـواللفظ البن أيب عمرـ  )2246 (-2
  سفيان عن الزهري، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة؛ ) حدثنا: وقال ابن أيب عمر. ناأخرب

. وأنا الـدهر  . يسب الدهر . يؤذيين ابن آدم  : قال اهللا عز وجل   "  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       
  " .أقلب الليل والنهار

الزهري، عن ابن املـسيب،  أخربنا معمر عن . أخربنا عبدالرزاق. وحدثنا عبد بن محيد   ) 2246 (-3
  :قال. عن أيب هريرة

فال يقولن  ! يؤذيين ابن آدم يقول يا خيبة الدهر      : قال اهللا عز وجل   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  " .فإذا شئت قبضتهما. فإين أنا الدهر أقلب ليله واره! يا خيبة الدهر: أحدكم

  دالرمحن عن أيب الزناد، عن األعرج عن أيب هريرة؛ حدثنا املغرية بن عب. حدثنا قتيبة) 2246 (-4
  " . فإن ااهللا هو الدهر! يا خيبة الدهر: ال يقولن أحدكم" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا جرير عن هشام، عن ابن سريين، عن أيب هريرة، عن           . وحدثين زهري بن حرب   ) 2246 (-5
  النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  " .فإن اهللا هو الدهر. سبوا الدهرال ت" قال
  باب كراهة تسمية العنب كرما) 2 (
أخربنا معمر عن أيـوب، عـن ابـن    . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حجاج بن الشاعر     ) 2247 (-6

  سريين، عن أيب هريرة قال 
م وال يقـولن أحـدك  . فإن اهللا هو الدهر. ال يسب أحدكم الدهر"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

  ". فإن الكرم الرجل املسلم. الكرم: للعنب



حدثنا سفيان عن الزهري، عن سعيد، عن أيب        : قاال. حدثنا عمرو الناقد وابن أيب عمر     ) 2247 (-7
  هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  " . فإن الكرم قلب املؤمن. كرم: ال تقولوا" قال 
شام، عن ابن سريين، عن أيب هريرة عن النيب      حدثنا جرير عن ه   . حدثنا زهري بن حرب   ) 2247 (-8

  صلى اهللا عليه وسلم 
  " .فإن الكرم الرجل املسلم. ال تسموا العنب الكرم" قال 
حدثنا ورقاء عـن أيب الزنـاد، عـن         . حدثنا علي بن حفص   . حدثنا زهري بن حرب   ) 2247 (-9

  :األعرج، عن أيب هريرة، قال
  " .فإمنا الكرم قلب املؤمن. الكرم: يقولن أحدكمال "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هذا مـا   : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا ابن رافع  ) 2247 (-10
وقال رسول اهللا صـلى اهللا      : فذكر أحاديث منها  .حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

  عليه وسلم
  " .إمنا الكرم الرجل املسلم. ، الكرمال يقولن أحدكم، للعنب "

عن شعبة، عن مسـاك بـن       ) يعين ابن يونس  (أخربنا عيسى   . حدثنا علي بن خشرم   ) 2248 (-11
  .حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ) .يعين العنب" (احلبلة: ولكن قولوا . الكرم: ال تقولوا" قال 
مسعت : قال  .حدثنا شعبة عن مساك     . ري بن حرب حدثنا عثمان بن عمر      وحدثنيه زه ) 2248 (-12

  علقمة بن وائل عن أبيه ؛ أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  " .العنب و احلبلة : ولكن قولوا . الكرم: ال تقولوا " قال 
  باب حكم إطالق لفظة العبد و األمة و املوىل و السيد )  3 (

) و هو ابن جعفر   (حدثنا إمساعيل   :قالوا  . يوب و قتيبة و ابن حجر       حدثنا حيىي بن أ   )  2249 (-13
  عن العالء ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

غالمـي و   : ولكن ليقل . وكل نسائكم إماء اهللا   . كلكم عبيداهللا . ال يقولن أحدكم عبدي و أميت     " قال  
  ".جارييت وفتاي و فتايت

حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريـرة           . وحدثين زهري بن حرب   ) 2249 (-14
  : قال



فتاي وال  : ولكن ليقل . عبدي فكلكم عبيداهللا  : ال يقولن أحدكم  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم         
  " . سيدي : ولكن ليقل. ريب: يقل العبد
ح وحدثنا أبو   . حدثنا أبو معاوية  : االق. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2248 (-م-14

  : ويف حديثهما. كالمها عن األعمش، ذا اإلسناد. حدثنا وكيع. سعيد األشج
  ". فإن موالكم اهللا عز وجل"وزاد يف حديث أيب معاوية ". موالي: وال يقل العبد لسيده "

هذا : قال.  بن منبه  أخربنا معمر عن مهام   . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 2248 (-15
وقال رسول اهللا صلى اهللا : فذكر أحاديث منها. ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  عليه وسلم 
. موالي. وليقل سيدي . ريب: وال يقل أحدكم  . وضئ ربك . أطعم ربك . اسق ربك : ال يقل أحدكم   "

  ".ميغال. فتايت. فتاي: وليقل. أميت. عبدي:وال يقل أحدكم
  خبثت نفسي : باب كراهة قول اإلنسان) 4 (

كريب، حممد بن    ح وحدثنا أبو  .بن عيينة  حدثناسفيان. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2250 (-16
  :كالمها عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت . حدثنا أبو أسامة. العالء 

هذا ". ولكن ليقل لقست نفسي   . يال يقولن أحدكم خبثت نفس    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".لكن"ومل يذكر . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أبو بكر. حديث أيب كريب

  .حدثنا أبو معاوية، ذا اإلسناد. وحدثنا أبو كريب) 2250 (-م-16
أخربين يونس عن ابن شهاب،     . قاال أخربنا ابن وهب   . وحدثين أبو الطاهر وحرملة   ) 2251   (-17
   أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه؛ عن أيب

  ".لقست نفسي: خبثت نفسي وليقل: ال يقل أحدكم " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  وكراهة رد الرحيان والطيب. باب استعمال املسك، وأنه أطيب الطيب) 5 (

ن جعفر عن   حدثين خليد ب  . حدثنا أبو أسامة عن شعبة    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2252 (-18
  .أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري

. كانت امرأة، من بين إسرائيل، قصرية متشي مع امرأتني طـويلتني          " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
فمـرت  . وهو أطيب الطيب  . مث حشته مسكاً  . فاختذت رجلني من خشب وخامتاً من ذهب مغلق مطبق        

  .ونفض شعبة يده"ذا فقالت بيدها هك. فلم يعرفوها. بني املرأتني



. حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة، عن خليد بن جعفر واملستمر          . حدثنا عمرو الناقد  ) 2252 (-19
  مسعنا أبا نضرة حيدث عن أيب سعيد اخلدري؛ : قاال

واملسك أطيـب   . حشت خامتها مسكاً  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر امرأة من بين إسرائيل           
  . الطيب
: قال أبـو بكـر    . كالمها عن املقرئ  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 2253 (-20

حدثين عبيداهللا بن أيب جعفـر عـن عبـدالرمحن          . حدثنا أبو عبدالرمحن املقرئ عن سعيد بن أيب أيوب        
  : األعرج، عن أيب هريرة، قال

  ". ه خفيف احململ طيب الريحفإن. من عرض عليه رحيان فال يرده" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
. حـدثنا : قال أمحد (حدثين هارون بن سعيد األيلي وأبو طاهر وأمحد بن عيسى           ) 2254   (-21

  : قال. أخربين خمرمة عن أبيه، عن نافع. ابن وهب) أخربنا: وقال اآلخران
ذا كان يستجمر   هك: مث قال . وبكافور يطرحه مع األلوة   .  كان ابن عمر إذا استجمر باأللوة، غري مطراة       

  . رسول صلى اهللا عليه وسلم



  

   كتاب الشعر- 41
حـدثنا  : قال ابن أيب عمـر    . كالمها عن ابن عيينة   . حدثنا عمرو الناقد وابن أيب عمر     ) 2255 (-1

  . سفيان عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمر بن الشريد، عن أبيه
معك من شعر أمية بن أيب الصلت شـيئاً  هل "فقال . ردفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً      :  قال  
  . حىت أنشدته مائة بيت" هيه"فقال . مث أنشدته بيتا" هيه"فقال . فأنشدته بيتا" هيه"قال . نعم: قلت" ؟
مجيعا عن ابن عيينة، عن إبـراهيم بـن         . وحدثنيه زهري بن حرب وأمحد بن عبدة      ) 2255 (-م-1

  . عن الشريدأو يعقوب بن عاصم . ميسرة، عن عمرو بن الشريد
  .فذكر مبثله. أردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلفه:  قال
. ح وحدثين زهري بن حـرب     . أخربنا املعتمر بن سليمان   . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2255 (-2-م-1

. كالمها عن عبداهللا بن عبدالرمحن الطائفي، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه           . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   
  : قال
". إن كاد ليسلم  "قال  : وزاد. مبثل حديث إبراهيم بن ميسرة    . تنشدين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       اس

  ".فلقد كاد يسلم يف شعره"ويف حديث ابن مهدي قال 
قـال  . مجيعا عن شريك  . حدثين أبو جعفر، حممد بن الصباح وعلي بن حجر السعدي         ) 2256 (-2

  ري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، أخربنا شريك عن عبدامللك بن عم: ابن حجر
أال كل شيء ما خـال      : أشعر كلمة تكلمت ا العرب كلمة لبيد      "قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

  " اهللا باطل
حدثنا ابن مهدي عن سفيان، عن عبـدامللك بـن          . وحدثين حممد بن حامت بن ميمون     ) 2256 (-3
  : قال. حدثنا أبو سلمة عن أيب هريرة. عمري
أال كل شيء ما خـال اهللا       : أصدق كلمة قاهلا شاعر، كلمة لبيد     "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  ".وكاد أمية بن أيب الصلت أن يسلم. باطل
حدثنا سفيان عن زائدة، عن عبدامللك بن عمري، عن أيب سلمة           . وحدثين ابن أيب عمر   ) 2256 (-4

  بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة؛ 
وكاد . أال كل شيء ما خال اهللا باطل: أصدق بيت قاله الشاعر" صلى اهللا عليه وسلم قال  أن رسول اهللا

  " ابن أيب الصلت أن يسلم



حدثنا شعبة عن عبدامللك بن عمري، عن  . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 2256 (-5
  أيب سلمة، عن أيب هريرة 

  " أال كل شيء ما خال اهللا باطل:  ق بيت قالته الشعراءأصد"قال .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا حيىي بن زكرياء عن إسرائيل، عن عبدامللك بن عمري، عن           . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 2256 (-6

  : مسعت أبا هريرة يقول: قالت. أيب سلمة بن عبدالرمحن
أال كل شيء ما    :  كلمة لبيد  إن أصدق كلمة قاهلا شاعر    " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  " خال اهللا باطل
  . ما زاد على ذلك 

حدثنا . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا حفص وأبو معاوية   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2257 (-7
  .كالمها عن األعمش. أبو معاوية

  : قال.حدثنا األعمش عن أيب صاحل، عن أيب هريرة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو سعيد األشج
  ". ألن ميتلئ جوف الرجل قيحا يريه، خريا من أن ميتلئ شعرا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ".يريه"إال أن حفصا مل يقل : قال أبو بكر
حدثنا شعبة عـن    . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 2258 (-8

  ، عن سعد، قتادة ،عن يونس بن جبري، عن حممد بن سعد
  ".ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا يريه، خري من أن ميتلئ شعرا"قال .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا ليث عن ابن اهلاد، عن حينس، موىل مصعب بـن           . حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي    ) 2259 (-9
  :قال. الزبري، عن أيب سعيد اخلدري

فقال رسول اهللا صلى    . يه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد       بينا حنن نسري مع رسول اهللا صلى اهللا عل        
خذوا الشيطان، أو أمسكوا الشيطان، ألن ميتلئ جوف رجل قيحا، خري له من أن ميتلئ               "اهللا عليه وسلم    

  " .شعرا
  باب حترمي اللعب بالنردشري ) 1 (

ـ        . حدثين زهري بن حرب   ) 2260 (-10 ة بـن   حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن سفيان، عن علقم
  مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه؛ 
  ".من لعب بالنردشري، فكأمنا صبغ  يده يف حلم خرتير ودمه" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 



  

   كتاب الرؤيا- 42
واللفـظ  (مجيعا عن ابن عيينة     . حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر        ) 2261 (-1

غري أين ال   . قال كنت أرى الرؤيا أعرى منها     . فيان عن الزهري، عن أيب سلمة     حدثنا س ).البن أيب عمر  
  : فقال. فذكرت ذلك له. حىت لقيت أبا قتادة. أزمل

فإذا حلـم أحـدكم     . واحللم من الشيطان  . الرؤيا من اهللا  "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ".فإا لن تضره. ن شرهاوليتعوذ باهللا م. حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثالثا

حدثنا سفيان عن حممد بن عبدالرمحن، مـوىل آل طلحـة،           . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 2261 (-م  -1
  وعبدربه وحيىي، ابين سعيد، وحممد بن عمرو بن علقمة، عن أيب سلمة، عن أيب قتادة،

. ى الرؤيا أعرى منهاكنت أر: ومل يذكر يف حديثهم قول أيب سلمة    .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله      
  . غري أين ال أزمل

ح وحدثنا إسـحاق  . أخربين يونس. أخربنا ابن وهب. وحدثين حرملة بن حيىي  ) 2261 (-2-م-1
. كالمها عن الزهري، ـذا اإلسـناد      . أخربنا معمر . قاال أخربنا عبدالرزاق  . بن إبراهيم وعبد بن محيد    

  . أعرى منها: وليس يف حديثهما
  ".فليبصق على يساره، حني يهب من نومه، ثالث مرات"س وزاد يف حديث يون

. عن حيىي بن سعيد   ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   .حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2261 (-2
  :قال مسعت أبا سلمة بن عبدالرمحن يقول

لـم مـن   واحل. الرؤيـا مـن اهللا    " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       :  مسعت أبا قتادة يقول   
فإـا  . وليتعوذ باهللا من شرها   . فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثالث مرات         . الشيطان
فما هو إال أن مسعت ذا احلـديث، فمـا          . فقال إن كنت ألرى الرؤيا أثقل علي من جبل        " لن تضره 
  .أباليها
حدثنا . ا حممد بن املثىنح وحدثن. وحدثناه قتيبة وحممد بن رمح عن الليث بن سعد)  2261 (-م-2

كلهم عن حيىي بـن     . حدثنا عبداهللا بن منري   . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      ). يعين الثقفي (عبدالوهاب  
وليس يف حديث الليث    . فإن كنت ألرى الرؤيا   : قال أبو سلمة  : ويف حديث الثقفي  . سعيد، ذا اإلسناد  

  . وابن منري قول أيب سلمة إىل آخر احلديث
  ". وليتحول عن جنبه الذي كان عليه"بن رمح يف رواية هذا احلديث  وزاد ا



أخربين عمرو بن احلارث عن عبدربه بن       . أخربنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين أبو الطاهر  ) 2261 (-3
  الرمحن، عن أيب قتادة،  سعيد، عن أيب سلمة بن عبد

فمن . والرؤيا السوء من الشيطان   .  اهللا الرؤيا الصاحلة من  " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          
فـإن  . وال خيرب ا أحدا   . رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره، وليتعوذ من الشيطان، ال تضره            

  ". وال خيرب إال من حيب. رأى رؤيا حسنة فليبشر
ـ   . حدثنا أبو بكر بن خالد الباهلي وأمحد بن عبداهللا بن احلكم          ) 2261 (-4 د بـن   قاال حدثنا حمم

  حدثنا شعبة عن عبدربه بن. جعفر
وأنا كنـت ألرى  : فقال. قال فلقيت أبا قتادة  . إن كنت ألرى الرؤيا مترضين    : سعيد، عن أيب سلمة قال    

  . الرؤيا فتمرضين
فإذا رأى أحدكم ما حيب فال . الرؤيا الصاحلة من اهللا" حىت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

وال حيدث  . وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثالثا، وليتعوذ من شر الشيطان             . بحيدث ا إال من حي    
  ".ا أحدا فإا لن تضره

أخربنا الليث عن أيب الـزبري،      . ح وحدثنا ابن رمح   . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2262 (-5
  عن جابر، 

. لرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثالثا     إذا رأى أحدكم ا   " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          
  ". وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وليستعذ باهللا من الشيطان ثالثا

حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب السختياين، عـن        . حدثنا حممد بن أيب عمر املكي     ) 2263 (-6
  حممد بن سريين، عن أيب هريرة، 
وأصـدقكم رؤيـا    . ترب الزمان مل تكد رؤيا املسلم تكذب      إذا اق : "قال. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

فرؤيـا الـصاحلة    : ورؤيا املسلم جزء من مخسة وأربعني جزءا من النبوة والرؤيا ثالثة          . أصدقكم حديثا 
فإن رأى أحدكم ما يكره، فليقم      . ورؤيا مما حيدث املرء نفسه    . ورؤيا حتزين من الشيطان   . بشرى من اهللا  

فال أدري هـو يف     " والقيد ثبات يف الدين   . وأحب القيد أكره الغل   "قال  ". ناسوال حيدث ا ال   . فليصل
  . احلديث أم قاله ابن سريين

أخربنا معمر عن أيوب، ذا اإلسـناد،       . حدثنا عبدالرزاق . وحدثين حممد بن رافع   ) 2263 (-م-6
  دينوالقيد ثبات يف ال. فيعجبين القيد وأكره الغل: قال أبو هريرة :وقال يف احلديث

  ".رؤيا املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة" وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 



حدثنا أيوب وهشام عن حممد،     ). يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . حدثين أبو الربيع  ) 2263 (-2-م-6
  . ومل يذكر فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم. وساق احلديث. إذا اقترب الزمان: قال. عن أيب هريرة

حدثنا أيب عن قتادة، عـن    . أخربنا معاذ بن هشام   . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 2263 (-3-م-6
  حممد بن سريين، عن أيب هريرة،
الرؤيا "ومل يذكر   . إىل متام الكالم  . وأكره الغل : وأدرج يف احلديث قوله   .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

  ".جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة
ح وحـدثين   . حدثنا حممد بن جعفر وأبو داود     : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2264 (-7

). واللفظ له (كلهم عن شعبة ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ         . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   . زهري بن حرب  
  : قال. حدثنا شعبة عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن عبادة بن الصامت. حدثنا أيب

  ".رؤيا املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة"هللا صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول ا
حدثنا شعبة عن ثابت البناين، عن أنس بـن         . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2264 (-م-7

  . مثل ذلك. مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 معمر عن الزهري، عن ابن املـسيب،        أخربنا. أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 2263 (-8

  :قال. عن أيب هريرة
  ".إن رؤيا املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

. ح وحدثنا ابن منري   . أخربنا علي بن مسهر عن األعمش     . وحدثنا إمساعيل بن اخلليل   ) 2263 (-م-8
  :احل، عن أيب هريرة، قالحدثنا األعمش عن أيب ص. حدثنا أيب

الرؤيـا  "ويف حديث ابن مـسهر      ". رؤيا املسلم يراها أو ترى له     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".الصاحلة جزء من ستة وأربعني من النبوة

مسعـت أيب   : قـال . أخربنا عبداهللا بن حيىي بن أيب كثري      . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 2263 (-2-م-8
  لمة عن أيب هريرة، حدثنا أيب س: يقول

  ".رؤيا الرجل الصاحل جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة"عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
). يعين ابن املبـارك (حدثنا علي . حدثنا عثمان بن عمر. وحدثنا حممد بن املثىن ) 2263 (-3-م-8

كالمها عن حيىي بـن أيب      ). ن شداد يعين اب (حدثنا حرب   . حدثنا عبدالصمد . ح وحدثنا أمحد بن املنذر    
  .كثري، ذا اإلسناد

حدثنا معمر بن مهام بن منبه، عن أيب        . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2263 (-4-م-8
  هريرة، 



  . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثل حديث عبداهللا بن حيىي بن أيب كثري عن أبيه
قـاال  . حـدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري. حدثنا أبو أسامة. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة   ) 2265 (-9

  :حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر، قال: مجيعا
  ". الرؤيا الصاحلة جزء من سبعني جزءا من النبوة" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .داهللا، ذا اإلسنادقاال حدثنا حيىي عن عبي. و حدثناه ابن املثىن وعبيداهللا بن سعيد) 2263 (-م-9
حدثنا ابـن   . ح وحدثنا ابن رافع   . وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد       ) 2263 (-2-م-9

  : ويف حديث الليث.كالمها عن نافع، ذا اإلسناد). يعين ابن عثمان(أخربنا الضحاك . أيب فديك
  ".جزء من سبعني جزء من النبوة"حسبت أن ابن عمر قال :  قال نافع

  "من رآين يف املنام فقد رآين"باب قول النيب عليه الصالة والسالم ) 1 (
حدثنا أيوب ). يعين ابن زيد(حدثنا محاد . حدثنا أبو الربيع، سليمان بن داود العتكي) 2266 (-10

  :قال. وهشام عن حممد، عن أيب هريرة
  ".الشيطان ال يتمثل يبمن رآين يف املنام فقد رآين، فإن " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

. أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  : قاال. وحدثين أبو الطاهر وحرملة   ) 2266 (-11
  :حدثين أبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة قال
أو لكأمنـا رآين يف     . من رآين يف املنام فسرياين يف اليقظـة       "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  ". ال يتمثل الشيطان يب. اليقظة
  : قال أبو قتادة: وقال فقال أبو سلمة) 2267 (-11

  ". من رآين فقد رأى احلق" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
. حدثنا ابن أخي الزهـري    . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   . وحدثنيه زهري بن حرب   ) 2267 (-م-11

  فذكر احلديثني مجيعا. حدثنا عمي
  . مثل حديث يونس. سواء. بإسناديهما

أخربنا الليـث عـن أيب      . ح وحدثنا ابن رمح   . حدثنا ليث . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2268 (-12
  الزبري، عن جابر؛ 

إنه ال ينبغي للشيطان أن يتمثل يف       . من رآين يف النوم فقد رآين     " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".ا بتلعب الشيطان به يف املنامإذا حلم أحدكم فال خيرب أحد"وقال ". صوريت



حدثين أبو الزبري؛   . حدثنا زكرياء بن إسحاق   . حدثنا روح . وحدثين حممد بن حامت   )  2268 (-13
  : أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول

  ".فإنه ال ينبغي للشيطان أن يتشبه يب. من رآين يف النوم فقد رآين" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   خيرب بتلعب الشيطان به يف املنام باب ال) 2 (

أخربنا الليث عن أيب الزبري،     . ح وحدثنا ابن رمح   . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2268 (-14
  عن جابر، 

. فأنا أتبعه . إين حلمت أن رأسي قطع    :  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال ألعرايب جاءه فقال           
  ". ال خترب بتلعب الشيطان بك يف املنام"لم وقال فزجره النيب صلى اهللا عليه وس

  . حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر. وحدثنا عثمان بن أيب شيبة) 2268 (-15
رأيت يف املنام كأن رأسي ضـرب       ! يا رسول اهللا  : جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        :  قال

ال حتدث الناس بتلعـب     "ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لألعرايب        فقال رس . فتدحرج فاشتددت على أثره   
  ".الشيطان بك يف منامك

ال حيدثن أحدكم بتلعب الـشيطان بـه يف         "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد، خيطب فقال          : وقال
  ".منامه
 عن حدثنا وكيع عن األعمش،: قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو سعيد األشج) 2268 (-16

  . أيب سفيان، عن جابر
. رأيت يف املنام كأن رأسي قطـع      ! يا رسول اهللا  : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        :  قال
فـال حيـدث بـه    . إذا لعب الشيطان بأحدكم يف منامه"فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال     : قال
  . لشيطانومل يذكر ا" إذا لعب بأحدكم"ويف رواية أيب بكر ". الناس
  باب يف تأويل الرؤيا ) 3 (

أخربين الزهري عـن    . حدثنا حممد بن حرب عن الزبيدي     . حدثنا حاجب بن الوليد   ) 2269( -17
عبيداهللا بن عبداهللا؛ أن ابن عباس أو أبا هريرة كان حيدث؛ أن رجال أتى رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                     

أخربين يـونس عـن ابـن       .  أخربنا ابن وهب   ).واللفظ له (ح وحدثين حرملة بن حيىي التجييب       . وسلم
  شهاب؛ أن عبيداهللا بن عتبة أخربه؛ أن ابن عباس كان حيدث؛ 

يا رسول اهللا إين أرى الليلة ظلة تنطـف الـسمن           :  أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         
صال من الـسماء إىل     وأرى سببا وا  . فاملستكثر واملستقل . فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم    . والعسل



مث أخذ به رجل . مث أخذ به رجل آخر فعال. مث أخذ به من بعدك فعال    . فأراك أخذت به فعلوت   . األرض
قـال  . واهللا لتدعين فألعربـا   . يا رسول اهللا بأيب أنت    : قال أبو بكر  . مث وصل له فعال   . آخر فانقطع به  

وأما الذي ينطف مـن     . ا الظلة فظلة اإلسالم   أم: قال أبو بكر  " اعربها"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
. وأما ما يتكفف الناس من ذلك فاملستكثر من القرآن واملستقل         . حالوته ولينه . السمن والعسل فالقرآن  

تأخذ به فيعليك اهللا به مث يأخذ بـه         . وأما السبب الواصل من السماء إىل األرض فاحلق الذي أنت عليه          
مث يأخذ به رجل آخر فينقطع به مث يوصل . به رجل من بعدك فيعلو بهمث يأخذ . رجل من بعدك فيعلو به    

فأخربين يا رسول اهللا بأيب أنت أصبت أم أخطأت؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم           . له فيعلو به  
  " ال تقسم"فواهللا يا رسول اهللا لتحدثين ما الذي أخطأت؟ قال : قال" أصبت بعضا وأخطأت بعضا"

حدثنا سفيان عن الزهري، عن عبيداهللا بن عبداهللا، عـن          . دثناه ابن أيب عمر   وح) 2269 (-م  -17
  قال . ابن عباس

يا رسول اهللا إين رأيت هذه الليلة يف املنام         : فقال.  جاء رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم منصرفه من أحد         
  . مبعىن حديث يونس. ظلة تنطف السمن والعسل

أخربنا معمر عن الزهري، عـن      . حدثنا عبدالرزاق . افعوحدثناه حممد بن ر   ) 2269 (- 2-م-17
عـن  : كان معمر أحيانا يقول   : قال عبدالرزاق . عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة، عن ابن عباس أو أيب هريرة          

  عن أيب هريرة؛ : وأحيانا يقول. ابن عباس
  .حديثهممبعىن . إين أرى الليلة ظلة:  أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

حدثنا سليمان،  . حدثنا حممد بن كثري   . وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 2269 (-3-م-17
وهو ابن كثري، عن الزهري، عن عبيداهللا بن عبداهللا، عن ابن عباس؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                   

يا رسـول اهللا    : جل فقال قال فجاء ر  " من رأى منكم رؤيا فليقصها أعربها له      "كان مما يقول ألصحابه     
  . بنحو حديثهم. رأيت ظلة

  باب رؤيا النيب صلى اهللا عليه وسلم ) 4 (
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين، عن أنس         . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2270 (-18

  : بن مالك، قال
فأتينا . نا يف دار عقبة بن رافعرأيت ذات ليلة، فيما يرى النائم، كأ" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

  ".وأن ديننا قد طاب. فأولت الرفعة لنا يف الدنيا والعاقبة يف اآلخرة. برطب من رطب ابن طاب



حدثنا صخر بن جويرية عن نافع؛ أن       . أخربين أيب . وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 2271 (-19
  عبداهللا بن عمر حدثه؛ 

فجذبين رجالن أحدمها أكرب من     . أراين يف املنام أتسوك بسواك    "ال   أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق       
  فناولت السواك . اآلخر

  ". فدفعته إىل األكرب. فقيل يل كرب. األصغر منهما
وتقاربا يف  (حدثنا أبو عامر، عبداهللا بن براد األشعري وأبو كريب، حممد بن العالء             ) 2272 (-20
  د، عن أيب بردة، جده، عن أيب موسى، حدثنا أبو أسامة عن بري: قاال). اللفظ

فذهب وهلي  . رأيت يف املنام أين أهاجر من مكة إىل أرض ا خنل          " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
. فانقطع صدره . ورأيت يف رؤياي هذه أين هززت سيفا      . فإذا هي املدينة يثرب   . إىل أا اليمامة أو هجر    

فإذا هو ما جاء اهللا به من       . مث هززته أخرى فعاد أحسن ما كان      . دفإذا هو ما أصيب من املؤمنني يوم أح       
وإذا . فإذا هم النفر من املؤمنني يـوم أحـد  . ورأيت فيها أيضا بقرا، واهللا خري  . الفتح واجتماع املؤمنني  

  ". اخلري ما جاء اهللا به من اخلري بعد، وثواب الصدق الذي أتانا اهللا بعد، يوم بدر
أخربنا شعيب عن عبداهللا بن أيب      . حدثنا أبو اليمان  . مد بن سهل التميمي   حدثين حم ) 2273 (-21
  : قال. حدثنا نافع بن جبري عن ابن عباس. حسني

إن جعل يل حممد األمر     : فجعل يقول .  قدم مسيلمة الكذاب على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، املدينة          
يه النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس          فأقبل إل . فقدمها يف بشر كثري من قومه     . من بعده تبعته  
لو "قال  . حىت وقف على مسيلمة يف أصحابه     . ويف يد النيب صلى اهللا عليه وسلم قطعة جريدة        . بن مشاس 

وإين ألراك الذي   . ولئن أدبرت ليعقرنك اهللا   . ولن أتعدى أمر اهللا فيك    . سألتين هذه القطعة ما أعطيتكها    
  . مث انصرف عنه" ابت جييبك عينوهذا ث. أريت فيك ما أريت

إنك أرى الذي أريت    "فسألت عن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم         : فقال ابن عباس  ) 2274 (-21
بينا أنا نائم رأيـت يف يـدي        : "فأخربين أبو هريرة؛  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال          " فيك ما رأيت  

فأولتهما كذابني  . فنفختهما فطارا . أن انفخهما فأوحي إيل يف املنام     . فأمهين شأما . سوارين من ذهب  
  ". واآلخر مسيلمة صاحب اليمامة. فكان أحدمها العنسي، صاحب صنعاء. خيرجان من بعدي

هذا : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 2274 (-22
  : فذكر أحاديث منها. سلمما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و



فوضع يف يدي أسوارين مـن      . بينا أنا نائم أتيت خزائن األرض     " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
فأولتهما الكذابني اللـذين أنـا      . فنفختهما فذهبا . فأوحي إيل أن انفخهما   . فكربا علي وأمهاين  . ذهب
  ". صاحب صنعاء، وصاحب اليمامة: بينهما
حدثنا أيب عن أيب رجاء العطـاردي،       . حدثنا وهب بن جرير   . ثنا حممد بن بشار   حد) 2275 (-23

  : قال. عن مسرة بن جندب
هل رأى أحد منكم البارحة     " كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال              

  ".رؤيا ؟



  

   كتاب الفضائل-43

  سليم احلجر عليه قبل النبوةباب فضل نسب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وت) 1 (
قـال  . مجيعا عن الوليد  . حدثنا حممد بن مهران الرازي وحممد بن عبدالرمحن بن سهم         ) 2276 (-1

حدثنا األوزاعي عن أيب عمار، شداد؛ أنه مسع واثلة بـن األسـقع             . حدثنا الوليد بن مسلم   : ابن مهران 
  : يقول

واصطفى قريـشا   .  اصطفى كنانة من ولد إمساعيل     إن اهللا " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ". واصطفاين من بين هاشم. واصطفى من قريش بين هاشم. من كنانة

حدثين . حدثنا حيىي بن أيب بكري عن إبراهيم بن طهمان        . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2277 (-2
  :قال . مساك بن حرب عن جابر بن مسرة
إين ألعرفه  . إين ألعرف حجرا مبكة كان يسلم علي قبل أن أبعث         "سلم   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و      

  ".اآلن
  باب تفضيل نبينا صلى اهللا عليه وسلم على مجيع اخلالئق ) 2 (
حدثين . عن األوزاعي ) يعين ابن زياد  (حدثنا هقل   . حدثين احلكم بن موسى، أبو صاحل     ) 2278 (-3

  :ريرة قالحدثين أبو ه.حدثين عبداهللا بن فروخ. أبو عمار
  ". وأول شافع وأول مشفع. وأول من ينشق عنه القرب. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة" قال رسول اهللا 

  باب يف معجزات النيب صلى اهللا عليه وسلم) 3 (
حدثنا ثابت  ). يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . وحدثين أبو الربيع، سليمان بن داود العتكي      ) 2279(_ 4

  عن أنس؛ 
فحزرت مـا بـني     . فجعل القوم يتوضئون  . لى اهللا عليه وسلم دعا مباء فأيت بقدح رحراح         أن النيب ص  

  . فجعلت أنظر إىل املاء ينبع من بني أصابعه: قال. الستني إىل الثمانني
ح وحـدثين أبـو     . حدثنا مالك . حدثنا معن . وحدثين إسحاق بن موسى األنصاري    ) 2279 (-5

أنس، عن إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحة، عن أنس بن مالك؛            أخربنا ابن وهب عن مالك بن       . الطاهر
  : أنه قال

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



فتوضأ الناس حىت توضـؤا مـن عنـد    . فرأيت املاء ينبع من حتت أصابعه : قال. ن يتوضئوا منه    الناس أ 
  . آخرهم

حدثنا . حدثين أيب عن قتادة   ). يعين ابن هشام  (حدثنا معاذ   . حدثين أبو غسان املسمعي   ) 2279 (-6
  أنس بن مالك؛ 

. دعا بقدح فيه ماء   ) واملسجد فيما مثه  والزوراء باملدينة عند السوق     : قال( أن نيب اهللا وأصحابه بالزوراء      
! كم كانوا؟ يا أبا محـزة     : قال قلت . فتوضأ مجيع أصحابه  . فجعل ينبع من بني أصابعه    . فوضع كفه فيه  

  .كانوا زهاء الثالمثائة: قال
  حدثنا سعيد عن قتادة، عن أنس؛ . حدثنا حممد بن جعفر. وحدثنا حممد بن املثىن) 2279 (-7

مث ذكر حنو حـديث     . أو قدر ما يواري أصابعه    . فأيت بإناء ماء ال يغمر أصابعه     . راء أن النيب كان بالزو   
  . هشام
حدثنا معقل عن أيب الـزبري، عـن        . حدثنا احلسن بن أعني   . وحدثين سلمة بن شبيب   ) 2280 (-8

  جابر؛ 
وليس .  األدمفيأتيها بنوها فيسألون.  أن أم مالك كانت دي للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف عكة هلا مسنا    

فما زال يقيم   . فتجد فيه مسنا  . فتعمد إىل الذي كانت دي فيه للنيب صلى اهللا عليه وسلم          . عندهم شيء 
لـو  "قـال  . نعـم : قالت" عصرتيها؟"فأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال      . هلا أدم بيتها حىت عصرته    
  ".تركتيها ما زال قائما

حدثنا معقل عن أيب الـزبري، عـن        .  احلسن بن أعني   حدثنا. وحدثين سلمة بن شبيب   ) 2281 (-9
  جابر؛ 

فما زال الرجل يأكل منه     . فأطعمه شطر وسق شعري   .  أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم يستطعمه        
  ". لومل تكله ألكلتم منه، ولقام لكم"فقال . فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم. حىت كاله. وامرأته وضيفهما

وهو ابـن  (حدثنا مالك . حدثنا أبو علي احلنفي   . ا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    حدثن) 706 (-10
  . أن معاذ بن جبل أخربه. عن أيب الزبري املكي؛ أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخربه) أنس

فـصلى الظهـر    . فكان جيمع الصالة  .  قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام غزوة تبوك           
مث خرج فصلى الظهر والعـصر      . حىت إذا كان يوما أخر الصالة     . واملغرب والعشاء مجيعا  . اوالعصر مجيع 

إنكم ستأتون غدا، إن شـاء      "مث قال   . فصلى املغرب والعشاء مجيعا   . مث دخل مث خرج بعد ذلك       . مجيعا
حـىت  فمن جاءها منكم فال ميس من مائها شيئا         . وإنكم لن تأتوها حىت يضحى النهار     . اهللا، عني تبوك  

قال فسأهلما رسـول اهللا  . والعني مثل الشراك تبض بشيء من ماء. فجئناها وقد سبقنا إليها رجالن    " آيت



فسبهما النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقال       . نعم: قاال" هل مسستما من مائها شيئا؟    "صلى اهللا عليه وسلم     
قال وغسل  . حىت اجتمع يف شيء   . يالقال مث غرفوا بأيديهم من العني قليال قل       . هلما ما شاء اهللا أن يقول     

 -أو قال غزير    . فجرت العني مباء منهمر   . مث أعاده فيها  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه يده ووجهه        
إن طالت بك حياة، أن ترى ما       ! يوشك يا معاذ  "مث قال   .  حىت استقى الناس   -شك أبو علي أيهما قال      

  ". ههنا قد ملئ جنانا
حدثنا سليمان بن بالل عن عمرو بن حيىي، عن         . بداهللا بن مسلمة بن قعنب    حدثنا ع ) 1392 (-11

  : قال. عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أيب محيد
فقـال  . فأتينا وادي القرى على حديقة المرأة     .  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة تبوك         

صها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشرة وخر. فخرصناها" اخرصوها"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
فقال رسول اهللا صلى    . حىت قدمنا تبوك  . وانطلقنا" أحصيها حىت نرجع إليك، إن شاء اهللا      "وقال  . أوسق

فمن كان له بعـري فليـشد       .فال يقيم فيها أحد منكم    . ستهب عليكم الليلة ريح شديدة    "اهللا عليه وسلم    
وجاء رسول ابـن العلمـاء،   . ته الريح حىت ألقته جببلي طئ  فقام رجل فحمل  . فهبت ريح شديدة  " عقاله

فكتب إليه رسول اهللا    . وأهدى له بغلة بيضاء   . صاحب أيلة، إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكتاب         
فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليـه  . مث أقبلنا حىت قدمنا وادي القرى . صلى اهللا عليه وسلم وأهدى له بردا      

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . عشرة أوسق : فقالت" كم بلغ مثرها؟    "يقتها  وسلم املرأة عن حد   
فقـال  . فخرجنا حىت أشرفنا على املدينة    " ومن شاء فليمكث  . إين مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي      "
 مث دار بـين . إن خري دور األنصار دار بين النجار"مث قال  " وهو جبل حيبنا وحنبه   . وهذا أحد . هذه طابة "

فلحقنـا  " ويف كل دور األنصار خري  . مث دار بين ساعدة   . مث دار بين عبداحلارث بن اخلزرج     . عبداألشهل
فجعلنـا  . أمل تر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خري دور األنـصار            : فقال أبو أسيد  . سعد بن عبادة  

دور األنصار فجعلتنـا    خريت  ! فقال يا رسول اهللا   . فأدرك سعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . آخرا
  ". أوليس حبسبكم أن تكونوا من اخليار"فقال . آخرا
أخربنا . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا عفان . حدثناه  أبو بكر بن أيب شيبة      ) 1392 (-12 

ويف كـل  "حدثنا عمرو بن حيىي، ذا اإلسناد، إىل قوله         . حدثنا وهيب : قاال. املغرية بن سلمة املخزومي   
فكتب له رسول   : وزاد يف حديث وهيب   . ومل يذكر ما بعده من قصة سعد بن عبادة        " نصار خري دور األ 

فكتب إليه رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : ومل يذكر يف حديث وهيب. اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببحرهم   
  .وسلم



  باب توكله على اهللا تعاىل، وعصمة اهللا تعاىل له من الناس) 4 (
أخربنا معمر عن الزهري، عن أيب سلمة، عن        . أخربنا عبدالرزاق . بن محيد حدثنا عبد   ) 843 (-13
عن ) يعين ابن سعد  (أخربنا إبراهيم   ). واللفظ له (ح وحدثين أبو عمران، حممد بن جعفر بن زياد          . جابر

غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه       : قال. الزهري، عن سنان بن أيب سنان الدؤيل، عن جابر بن عبداهللا          
فـرتل رسـول اهللا     . فأدركنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف واد كثري العضاه          . م غزوة قبل جند   وسل

وتفـرق النـاس يف الـوادي       : قال. فعلق سيفه بغصن من أغصاا    . صلى اهللا عليه وسلم حتت شجرة     
  : قال. يستظلون بالشجر

أخذ السيف فاستيقظت وهو قـائم      ف. إن رجال أتاين وأنا نائم    "  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
مث قـال يف  . اهللا: من مينعك مين؟ قال قلـت  : فقال يل . فلم أشعر إال والسيف صلتا يف يده      . على رأسي 

مث مل يعرض له رسـول اهللا       " فهاهو ذا جالس  . قال فشام السيف  . اهللا: من مينعك مين؟ قال قلت    : الثانية
  .صلى اهللا عليه وسلم

. أخربنا أبو اليمان  : قاال.  بن عبدالرمحن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق       وحدثين عبداهللا ) 843 (-14
حدثين سنان بن أيب سنان الدؤيل وأبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن جابر بـن              . أخربنا شعيب عن الزهري   

عبداهللا األنصاري، وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، أخربمها؛ أنه غزا مع النيب صـلى اهللا                  
مث ذكر  . فأدركتهم القائلة يوما  . فلما قفل النيب صلى اهللا عليه وسلم قفل معه        .  غزوة قبل جند   عليه وسلم 

  . حنو حديث إبراهيم بن سعد ومعمر
حدثنا حيىي بـن أيب  . حدثنا أبان بن يزيد. حدثنا عفان. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة    ) 843 (-م-14

  : قال. كثري عن أيب سلمة، عن جابر
: ومل يذكر . مبعىن حديث الزهري  . حىت إذا كنا بذات الرقاع    . ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم      أقبلنا مع رسو  

  . مث مل يعرض له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  باب بيان مثل ما بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم من اهلدى والعلم ) 5 (

واللفـظ أليب   ( العـالء    حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو عامر األشعري وحممد بن          ) 2282 (-15
حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم                   : قالوا). عامر
  : قال
. فكانت منه طائفة طيبة   . إن مثل ما بعثين اهللا به عز وجل من اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا               " 

فشربوا . فنفع اهللا ا الناس   .  منها أجادب أمسكت املاء    وكان. قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري     



فذلك مثل  . إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل        . وأصاب طائفة منها أخرى   . منها وسقوا ورعوا  
ومل يقبل هدى اهللا . ومثل من مل يرفع بذلك رأسا. من فقه يف دين اهللا، ونفعه مبا بعثين اهللا به، فعلم وعلم       

  ".هالذي أرسلت ب
  باب شفقته صلى اهللا عليه وسلم على أمته، ومبالغته يف حتذيرهم مما يضرهم ) 6 (

حدثنا أبو  : قاال). واللفظ أليب كريب  (حدثنا عبداهللا بن براد األشعري وأبو كريب        ) 2283 (-16
  أسامة عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وإين . إين رأيت اجليش بعـيين ! يا قوم: فقال. ا بعثين اهللا به كمثل رجل أتى قومهإن مثلي ومثل م" قال  
وكذبت طائفة منـهم  . فأدجلوا فانطلقوا على مهلتهم. فأطاعه طائفة من قومه  . أنا النذير العريان فالنجاء   

مثل و. فذلك مثل من أطاعين واتبع ما جئت به       . فصبحهم اجليش فأهلكهم واجتاحهم   . فأصبحوا مكام 
  ". من عصاين وكذب ما جئت به من احلق

حدثنا املغرية بن عبدالرمحن القرشي عـن أيب الزنـاد عـن      . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2284 (-17
  : قال. األعرج، عن أيب هريرة

فجعلت الـدواب   . إمنا مثلي ومثل أميت كمثل رجل استوقد نارا       " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ". فأنا آخذ حبزكم وأنتم تقحمون فيه. هوالفراش يقعن في

حدثنا سفيان عن أيب الزناد، ذا اإلسناد،       : قاال. وحدثنا عمرو الناقد وابن أيب عمر     ) 2284 (-17
  . حنوه
هذا ما  : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2284 (-18

  : فذكر أحاديث منها. ى اهللا عليه وسلمحدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صل
فلما أضاءت ما حوهلـا جعـل       . مثلي كمثل رجل استوقد نارا    " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

قال فذلكم مثلـي  . وجعل حيجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها   . الفراش وهذه الدواب اليت يف النار يقعن فيها       
  ". فتغلبوين تقحمون فيها.  النارهلم عن. أنا آخذ حبجزكم عن النار. ومثلكم
. حدثنا سليم عن سعيد بن ميناء، عن جابر. حدثنا ابن مهدي. حدثين حممد بن حامت) 2285 (-19
  : قال

فجعل اجلنـادب والفـراش   . مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ". وأنتم تفلتون من يدي.  الناروأنا آخذ حبجزكم عن. وهو بذن عنها. يقعن فيها



  باب ذكر كونه صلى اهللا عليه وسلم خامت النبيني ) 7 (
حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد، عن األعـرج،          . حدثنا عمرو بن حممد الناقد      ) 2286 (-20

  . عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ما رأينا : فجعل الناس يطيفون به يقولون    .  فأحسنه وأمجله  مثلي ومثل األنبياء كمثل رجل بىن بنيانا      " قال  

  ". فكنت أنا تلك اللبنة. إال هذه اللبنة. بنيانا أحسن من هذا
هذا ما  : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2286 (-21

  : حاديث منهافذكر أ. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل ابتىن بيوتـا فأحـسنها   " وقال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم    

: فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون     . إال موضع لبنة يف زاوية من زواياها      . وأمجلها وأكملها 
  ". فكنت أنا اللبنة" وسلم فقال حممد صلى اهللا عليه" أال وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك

) يعنون ابن جعفـر   (حدثنا إمساعيل   : قالوا. وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 2286 (-22
  عن عبداهللا بن دينار، عن أيب صاحل السمان، عن أيب هريرة؛ 

ـ           " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          سنه مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بىن بنيانـا فأح
هال وضعت : فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون   . إال موضع لبنة من زاوية من زواياه      . وأمجله

  ". وأنا خامت النبيني. قال فأنا اللبنة! هذه اللبنة
حدثنا أبو معاوية عن األعمـش،      : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2286 (-م-22

  : الق. عن أيب صاحل عن أيب سعيد
  .فذكر حنوه" مثلي ومثل النبيني" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا سعيد بـن    . حدثنا سليم بن حيان   . حدثنا عفان . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2287 (-23
  ميناء، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فجعل الناس يـدخلوا    . ا إال موضع لبنة   مثلي ومثل األنبياء، كمثل رجل بىن دارا فأمتها وأكمله        " قال  
. فأنا موضع اللبنة  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        !" لوال موضع اللبنة    : ويتعجبون منها، ويقولون  
  ".جئت فختمت األنبياء

وقال . حدثنا سليم، ذا اإلسناد مثله    . حدثنا ابن مهدي  . وحدثنيه حممد بن حامت   ) 2287 (-م-23
  . حسنها أ- أمتها –بدل 



  باب إذا أراد اهللا تعاىل رمحة أمة قبض نبيها قبلها ) 8 (
وممن روى ذلك عنـه إبـراهيم بـن سـعيد           . وحدثت عن أيب أسامة   : قال مسلم ) 2288 (-24

  حدثين بريد بن عبداهللا عن أيب بردة، عن أيب موسى، . حدثنا أبو أسامة. اجلوهري
.  وجل إذا أراد رمحة أمة من عباده، قبض نبيهـا قبلـها            إن اهللا عز  " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
وإذا أراد هلكة أمة، عذا، ونبيها حي، فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه            . فجعله هلا فرطا وسلفا بني يديها     
  ". لكتها حني كذبوه وعصوا أمره

  باب إثبات حوض نبينا صلى اهللا عليه وسلم وصفاته ) 9 (
: حدثنا عبدامللك بن عمـري قـال      . حدثنا زائدة .  عبداهللا بن يونس   حدثين أمحد بن  ) 2289 (-25

  : مسعت جندبا يقول 
  ". أنا فرطكم على احلوض" مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

حـدثنا ابـن    . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا وكيع . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2289 (-م-25
حدثنا حممد  . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . حدثنا أيب .  بن معاذ  ح وحدثنا عبيداهللا  . مجيعا عن مسعر  . بشر

كالمها عن عبدامللك بن عمري، عن جندب، عن النيب صـلى اهللا عليـه              . حدثنا شعبة : قاال. بن جعفر 
  . مبثله. وسلم
. عن أيب حـازم   ) يعين ابن عبدالرمحن القاري   (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2290 (-26
مـن ورد   . أنا فرطكم على احلوض   : "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول      :  يقول مسعت سهال : قال
  ".مث حيال بيين وبينهم. ولريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوين. ومن شرب مل يظمأ أبدا. شرب

هكذا مسعت سهال يقول؟    : فقال. فسمع النعمان بن أيب عياش وأنا أحدثهم هذا احلديث        : قال أبو حازم  
  . عمقال فقلت ن

: فيقـال . إم مين "وأنا أشهد على أيب سعيد اخلدري لسمعته يزيد فيقول          : قال) 2291 (-م-26
  ". سحقا سحقا ملن بدل بعدي: فأقول. إنك التدري ما عملوا بعدك

أخربين أسامة عن أيب حـازم،      . وحدثنا هارون بن سعيد األيلي حدثنا ابن وهب       ) 2291 (-م-26
وعن النعمان بن أيب عياش، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب           . عليه وسلم عن سهل، عن النيب صلى اهللا       

  . مبثل حديث يعقوب. صلى اهللا عليه وسلم
: قال. حدثنا نافع بن عمر اجلمحي عن ابن أيب مليكة        . وحدثنا داود بن عمرو الضيب    ) 2292 (-27

  :قال عبداهللا بن عمرو بن العاص



. وماؤه أبيض مـن الـورق     . وزواياه سواء . ضي مسرية شهر  حو"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : قال
  ". فمن شرب منه فال يظمأ بعده أبدا. وكيزانه كنجوم السماء.. ورحيه أطيب من املسك

إين على احلوض   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وقالت أمساء بنت أيب بكر    ) 2293 (-م-27
فيقال أما شعرت ما    . يا رب مين ومن أميت    :  فأقول .وسيؤخذ أناس دوين  . حىت أنظر من يرد علي منكم     

  ". عملوا بعدك؟ واهللا ما برحوا بعدك يرجعون على أعقام
  .إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفنت عن ديننا! اللهم: قال فكان ابن مليكة يقول

 بن عبيداهللا بن    حدثنا حيىي بن سليم عن ابن خثيم، عن عبداهللا        . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 2294 (-28
  :أيب مليكة؛ أنه مسع عائشة تقول

أنتظر من يرد   . إين على احلوض  "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول، وهو بني ظهراين أصحابه             
إنك ال تدري مـا     : فيقول. مين ومن أميت    ! أي رب : فألقولن. واهللا ليقتطعن دوين رجال   . علي منكم 
  ".على أعقامما زالوا يرجعون . عملوا بعدك

وهو (أخربين عمرو   . أخربنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين يونس بن عبداألعلى الصديف    ) 2295 (-29
؛ أن بكريا حدثه عن القاسم بن عباس اهلامشي، عن عبداهللا بن رافع، موىل أم سلمة، عن أم                  )ابن احلارث 

ومل أمسع ذلك من    . رون احلوض كنت أمسع الناس يذك   : سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أا قالت        
فسمعت رسول اهللا صـلى     . واجلارية متشطين . فلما كان يوما من ذلك    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

. إمنا دعا الرجال ومل يدع النساء     : قالت. فقلت للجارية استأخري عين   " أيها الناس "اهللا عليه وسلم يقول     
ال يأتني  ! فإياي. إين لكم فرط على احلوض    " عليه وسلم    فقال رسول اهللا صلى اهللا    . إين من الناس  : فقلت

. إنك ال تدري ما أحدثوا بعـدك      : فأقول فيم هذا؟ فيقال   . أحدكم فيذب عين كما يذب البعري الضال      
  ". فأقول سحقا

حدثنا أبو عامر   : وحدثين أبو معن الرقاشي وأبو بكر بن نافع وعبد بن محيد قالوا           ) 2295 (-م-29
كانت أم سلمة حتدث؛    : قال. حدثنا عبداهللا بن رافع   . حدثنا أفلح بن سعيد   ).  عمرو وهو عبدامللك بن  (

كفي : فقالت ملاشطتها!" أيها الناس"أا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول، على املنرب، وهي متتشط             
  . بنحو حديث بكري عن القاسم بن عباس. رأسي
ن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن عقبـة           حدثنا ليث ع  . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2296 (-30

مث . بن عامر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صالته علـى امليـت                   
  وإين،. وأنا شهيد عليكم. إين فرط لكم"فقال . انصرف إىل املنرب



ما ! وإين، واهللا. اتيح األرضوإين قد أعطيت مفاتيح خزائن األرض، أو مف . ألنظر إىل حوضي اآلن   ! واهللا
  أخاف عليكم أن تشركوا

  ". ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. بعدي
مسعت حيىي  : قال. حدثنا أيب ). يعين ابن جرير  (حدثنا وهب   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 2296 (-31

 صلى اهللا   صلى رسول اهللا  : قال. بن أيوب حيدث عن يزيد بن أيب حبيب، عن مرثد، عن عقبة بن عامر               
  مث صعد املنرب كاملودع لألحياء. عليه وسلم على قتلى أحد

إين لـست أخـشى   . وإن عرضه كما بني أيلة إىل اجلحفة    . إين فرطكم على احلوض   : "فقال. واألموات
  .عليكم أن تشركوا بعدي

  ". ولكين أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها، وتقتتلوا، فتهلكوا، كما هلك من كان قبلكم
  . فكانت آخر ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب: قال عقبة
حدثنا أبـو معاويـة عـن       : قالوا. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو كريب وابن منري        ) 2297 (-32

  :األعمش، عن شقيق، عن عبداهللا ، قال
امـا مث ألغلـنب علـيهم،    وألنازعن أقو. أنا فرطكم على احلوض" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

  .يا رب أصحايب: فأقول
  ". فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك. أصحايب
وحدثناه عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير، عن األعمش، ـذا              ) 2297 (-م-32
  أصحايب. أصحايب"ومل يذكر . اإلسناد
ح وحدثنا . كالمها عن جرير. يمحدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراه ) 2297 (-2-م-32

مجيعا عن مغرية، عن أيب وائل، عن عبداهللا، عـن الـنيب   . حدثنا شعبة. حدثنا حممد بن جعفر. ابن املثىن 
  . مسعت أبا وائل: ويف حديث شعبة عن املغرية. بنحو حديث األعمش. صلى اهللا عليه وسلم

ح وحدثنا أبو بكر بـن أيب       . بثرأخربنا ع . وحدثناه سعيد بن عمرو األشعثي    ) 2297 (-3-م-32
. كالمها عن حصني، عن أيب وائل، عن حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم               . حدثنا ابن فضيل  . شيبة

  . حنو حديث األعمش ومغرية
ح حدثنا ابن أيب عدي عن شعبة، عن معبد بـن           . حدثين حممد بن عبداهللا بن بزيع     ) 2298 (-33

  خالد، عن حارثة؛ 
أمل تـسمعه   : فقال له املستورد  ". حوضه ما بني صنعاء واملدينة    " صلى اهللا عليه وسلم قال        أنه مسع النيب  

  ". ترى فيه اآلنية مثل الكواكب"فقال املستورد . ال: ؟ قال"األواين"قال 



حدثنا شعبة عـن    . حدثنا حرمي بن عمارة   . وحدثين إبراهيم بن حممد بن عرعرة     ) 2298 (-م-33
  :ارثة بن وهب اخلزاعي يقولمعبد بن خالد؛ أنه مسع ح

  . ومل يذكر قول املستورد وقوله. مبثله. وذكر احلوض:  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
). وهو ابن زيد  (حدثنا محاد   : قاال. حدثنا أبو الربيع الزهراين وأبو كامل اجلحدري      ) 2299 (-34

  : قال. حدثنا أيوب عن نافع، عن ابن عمر
  ". ما بني ناحيتيه كما بني جربا وأذرح. إن أمامكم حوضا" صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا

وهو (حدثنا حيىي : قالوا. حدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد  ) 2299 (-م-34
  أخربين نافع عن ابن عمر،. عن عبيداهللا) القطان

ويف رواية ابن املـثىن     ". ا كما بني جربا وأذرح    إن أمامكم حوض  "  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ". حوضي"

حدثنا حممد بن   . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا أيب . وحدثنا ابن منري  ) 2299 (-2-م-34
بينـهما  . قريتني بالشام : فسألته فقال : قال عبيداهللا : وزاد. حدثنا عبيداهللا، ذا اإلسناد مثله    : قاال. بشر

  . ثالثة أيام: ويف حديث ابن بشر. مسرية ثالث ليال
حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة، عـن          . وحدثين سويد بن سعيد   ) 2299 (-3-م-34

  . مبثل حديث عبيداهللا. نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
، حدثين عمر بن حممد عن نـافع      . حدثنا عبداهللا بن وهب   . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 2299 (-35

  عن عبداهللا؛
فيه أباريق كنجوم   . إن أمامكم حوضا كما بني حربا وأذرح      "قال  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  ". من ورده فشرب منه، مل يظمأ بعدها أبدا. السماء
 واللفظ البن -وحدثنا أيب بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر املكي          ) 2300 (-36

عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي عن أيب عمران       ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: إسحاققال   (-أيب شيبة 
  :اجلوين، عن عبداهللا بن الصامت، عن أيب ذر، قال

آلنيته أكثر من عدد جنوم الـسماء       ! والذي نفس حممد بيده   "ما آنية احلوض؟ قال     ! يا رسول اهللا  :  قلت
يشخب فيـه   . آنية اجلنة من شرب منها مل يظمأ آخر ما عليه         . أال يف الليلة املظلمة املصحية    . وكواكبها

ماؤه أشد بياضا من    . ما بني عمان إىل أيلة    . عرضه مثل طوله  . من شرب منه مل يظمأ    . ميزابان من اجلنة  
  ".وأحلى من العسل. اللنب



 :قـالوا ). وألفاظهم متقاربة (حدثنا أبو غسان املسمعي وحممد بن املثىن وابن بشار          ) 2301 (-37
حدثين أيب عن قتادة، عن سامل بن أيب اجلعد، عن معدان بن أيب طلحـة               ). وهو ابن هشام  (حدثنا معاذ   

  اليعمري، عن ثوبان؛ 
أضرب بعصاي حـىت    . إين لبعقر حوضي أذود الناس ألهل اليمن      " أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

أشد بياضا مـن    "ل عن شرابه فقال     وسئ". من مقامي إىل عمان   "فسئل عن عرضه فقال     ". يرفض عليهم 
  ". أحدمها من ذهب واآلخر من ورق. يغت فيه ميزابان ميدانه من اجلنة. النب، وأحلى من العسل

بإسناد . حدثنا شيبان عن قتادة   . وحدثنيه زهري بن حرب حدثنا احلسن بن موسى       ) 2301 (-م-37
  ".احلوضأنا، يوم القيامة، عند عقر "غري أنه قال . مبثل حديثه. هشام
حدثنا شعبة عن قتادة، عن سامل . حدثنا حيىي بن محاد  . وحدثنا حممد بن بشار   ) 2301 (-2-م-37

فقلت ليحىي بـن  . حديث احلوض. بن أيب اجلعد، عن معدان، عن ثوبان، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم          
فنظـر يل فيـه     . يهفقال ومسعته أيضا من شعبة فقلت انظر يل ف        . هذا حديث مسعته من أيب عوانة     : محاد

  . فحدثين به
عن حممد بـن    ) يعين ابن مسلم  (حدثنا الربيع   . حدثين عبدالرمحن بن سالم اجلمحي    ) 2302 (-38

  زياد، عن أيب هريرة؛ 
  ".  ألذودن عن حوضي رجاال كما تزاد الغريبة من اإلبل" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

مسع أبـا   . حدثنا شعبة عن حممد بن زياد     . حدثنا أيب . وحدثنيه عبيداهللا بن معاذ   ) 2302 (-م-38
  . مبثله. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة يقول

أخربين يونس عن ابن شهاب؛ أن أنس       . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 2303   (-39
  بن مالك حدثه؛

وإن فيـه مـن     . ة وصنعاء من اليمن   قدر حوضي كما بني أيل    " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".األباريق كعدد جنوم السماء

مسعـت  : قال. حدثنا وهيب. حدثنا عفان بن مسلم الصفار. وحدثين حممد بن حامت  ) 2304 (-40
  حدثنا أنس بن مالك؛ : قال. عبدالعزيز بن صهيب حيدث

ىت إذا رأيتهم ورفعوا إيل،     ح. لريدن علي احلوض رجال ممن صاحبين     " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ". إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: فليقالن يل. أصيحايب. أصيحايب! أي رب: فألقولن. اختلجوا دوين

ح . حدثنا علي بن مـسهر    : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعلي بن حجر        ) 2304 (-م-40
  .حدثنا ابن فضيل. وحدثنا أبو كريب



آنيتـه عـدد    "وزاد  . ذا املعـىن  . ن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       مجيعا عن املختار بن فلفل، ع     
  ". النجوم
حـدثنا  ). واللفـظ لعاصـم  (وحدثنا عاصم بن النضر التيمي وهرمي بن عبداألعلى   ) 2303 (-41
  حدثنا قتادة عن أنس بن مالك، . مسعت أيب. معتمر

  ". ما بني صنعاء واملدينةما بني ناحييت حوضي ك"قال .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ح وحدثنا حسن بـن     . حدثنا هشام . حدثنا عبدالصمد . وحدثنا هارون بن عبداهللا   ) 2303 (-42

كالمها عن قتادة، عن أنس، عن النيب صلى        . حدثنا أبو عوانة  . حدثنا أبو الوليد الطيالسي   . علي احللواين 
ما بني  "ويف حديث ابن عوانة     . ني املدينة وعمان  أو مثل ما ب   : غري أما شكا فقاال   . مبثله. اهللا عليه وسلم  
  ". البيت حوضي

حدثنا خالـد بـن     : قاال. وحدثين حيىي بن حبيب احلارثي وحممد بن عبداهللا الرزي        ) 2303 (-43
  :قال. احلارث عن سعيد، عن قتادة

  ".سماءترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد جنوم ال"قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  قال أنس
حدثنا . حدثنا شيبان عن قتادة. حدثنا احلسن بن موسى. وحدثنيه زهري بن حرب  ) 2303 (-م-43

  ". أو أكثر من عدد جنوم السماء"وزاد . أنس بن مالك؛ أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال مثله
ثين زياد بن   حد). رمحه اهللا (حدثين أيب   . حدثين الوليد بن شجاع بن الوليد السكوين      ) 2305 (-44

  خيثمة عن مساك بن حرب، عن جابر بن مسرة، 
وإن بعد ما بني طرفيه كما بني . أال إين فرط لكم على احلوض" عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ". كأن األباريق فيه النجوم.صنعاء وأيلة
ن إمساعيـل عـن     حدثنا حامت ب  : قاال. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة        ) 2305 (-45

  :كتبت إىل جابر بن مسرة مع غالمي نافع: قال. املهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص
أنا الفـرط   "إين مسعته يقول    : قال فكتب إيل  .   أخربين بشيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  ".على احلوض
   عليه وسلم ، يوم أحد باب يف قتال جربيل وميكائيل عن النيب صلى اهللا) 10 (

حدثنا حممد بن بشر وأبو أسامة عن مسعر، عن سعد بن         . حدثنا أو بكر بن أيب شيبة     ) 2306 (-46
  :قال. إبراهيم، عن أبيه، عن سعد



مـا  . رأيت عن ميني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن مشاله، يوم أحد، رجلني عليهما ثياب بياض                
  . يل وميكائيل عليهما السالميعين جرب. رأيتهما قبل وال بعد

حدثنا إبراهيم بـن    . أخربنا عبدالصمد بن عبدالوارث   . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 2306 (-47
لقد رأيت يوم أحد، عن ميني رسول اهللا صلى         : حدثنا سعد عن أبيه، عن سعد بن أيب وقاص، قال         . سعد

ما رأيتهما قبـل وال     . نه كأشد القتال  يقاتالن ع . اهللا عليه وسلم وعن يساره، رجلني عليهما ثياب بيض        
  . بعد
  باب يف شجاعة النيب عليه السالم، وتقدمه للحرب ) 11 (

-حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وسعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وأبو كامـل               ) 2307 (-48
. س بن مالك  محاد بن زيد عن ثابت، عن أن      ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال حيىي  (-واللفظ ليحىي 

ولقد .  وكان أشجع الناس  . وكان أجود الناس  . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس        : قال
. فتلقاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راجعـا        . فزع أهل املدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت        

  هو يقول يف عنقه السيف و. وهو على فرس أليب طلحة عري. وقد سبقهم إىل الصوت
  . وكان فرسا يبطأ: قال". أو إنه لبحر. وجدناه حبرا"قال " مل تراعوا. مل تراعوا "

: حدثنا وكيع عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، قـال         . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2307 (-49
  :قالفركبه ف. فاستعار النيب صلى اهللا عليه وسلم فرسا أليب طلحة يقال له مندوب. كان باملدينةفزع

  ".وإن وجدناه لبحرا. ما رأينا من فزع "
ح وحدثنيه حيىي   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثناه حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2307 (-م-49

: ويف حديث ابن جعفر قال    .حدثنا شعبة،  ذا اإلسناد    : قاال) يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . بن حبيب 
  . عن قتادة، مسعت أنسا:  حديث خالدويف. أليب طلحة: ومل يقل. فرسا لنا
  باب كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس باخلري من الريح املرسلة ) 12 (

ح . عـن الزهـري   ) يعين ابن سـعد   (حدثنا إبراهيم   . حدثنا منصور بن أيب مزاحم    ) 2308 (-50
ن ابن شهاب، عن عبيداهللا بن      أخربنا إبراهيم ع  ). واللفظ له (وحدثين أبو عمران، حممد بن جعر بن زياد         
  . عبداهللا بن عتبه بن مسعود، عن ابن عباس

. وكان أجود ما يكون يف شهر رمضان      . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس باخلري         :  قال
فيعرض عليه رسول اهللا صـلى      . إن جربيل عليه السالم كان يلقاه، يف كل سنة، يف رمضان حىت ينسلخ            



فإذا لقيه جربيل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود باخلري مـن الـريح                . سلم القرآن اهللا عليه و  
  . املرسلة
. ح وحدثنا عبد بـن محيـد      . حدثنا ابن مبارك عن يونس    . وحدثناه أبو كريب  ) 2308 (-م-50

  . كالمها عن الزهري، ذا اإلسناد حنوه. أخربنا معمر. أخربنا عبدالرزاق
  ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس خلقا باب كان رسو) 13 (

حدثنا محاد بن زيد عن ثابت البناين، عن        : قاال. حدثنا سعيد بن منصور وأيو الربيع     ) 2309 (-51
وال . أفا قط : ما قال يل  ! واهللا. خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشر سنني        : قال. أنس بن مالك  
  لت كذا؟ مل فعلت كذا؟ وهال فع: قال يل لشيء
  ! واهللا: ومل يذكر قوله. ليس مما يصنعه اخلادم: زاد أبو الربيع

. حدثنا ثابت البناين عن أنس    . حدثنا سالم بن مسكني   . وحدثناه شيبان بن فروخ   ) 3409 (-م-51
  مبثله 
: قـاال ) واللفظ ألمحد (مجيعا عن إمساعيل    . وحدثناه أمحد بن حنبل وزهري بن حرب      ) 2309 (-52

ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          : قال. حدثنا عبدالعزيز عن أنس   . يل بن إبراهيم  حدثنا إمساع 
إن ! يا رسـول اهللا   : فقال. فانطلق يب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . املدينة، أخذ أبو طلحة بيدي    
مل صـنعت   : ما قال يل لشيء صنعته    ! واهللا. قال فخدمته يف السفر واحلضر    . أنسا غالم كيس فليخدمك   

  مل مل تصنع هذا هكذا؟ : هذا هكذا؟ وال لشيء مل أصنعه
. حدثنا زكريـاء  . حدثنا حممد بن بشر   : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 2309 (-53

خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسع سنني فما          : عن أنس، قال  ) وهو ابن أيب بردة   (حدثين سعيد   
  . فعلت كذا وكذا؟ وال عاب علي شيئا قطمل : أعلمه قال يل قط

وهو (حدثنا عكرمة   . أخربنا عمر بن يونس   . حدثين أبو معن الرقاشي، زيد بن يزيد      ) 2310 (-54
  . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أحسن الناس خلقا: قال أنس: قال إسحاق: قال) ابن عمار

 نفسي أن أذهب ملا أمرين به نيب اهللا صلى اهللا عليـه             ويف. ال أذهب ! واهللا: فقلت.  فأرسلين يوما حلاجة  
فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـد         . وسلم فخرجت حىت أمر على صبيان وهم يلعبون يف السوق         

قـال  " أذهبت حيث أمرتك؟  ! يا أنيس : "فقال. قال فنظرت إليه وهو يضحك    . قبض بقفاي من ورائي   
  ! أنا أذهب، يا رسول اهللا. نعم: قلت



مل فعلت كـذا  : ما علمته قال لشيء صنعته. لقد خدمته تسع سنني   ! واهللا: قال أنس ) 2309 (-54
  . هال فعلت كذا وكذا: وكذا؟ أو لشيء تركته

حدثنا عبدالوارث عن أيب التياح، عـن       : قاال. وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع     ) 2310 (-55
  . سلم أحسن الناس خلقاكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و: قال. أنس بن مالك

  وكثرة عطائه. ال: باب ما سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا قط فقال) 14 (
حدثنا سفيان بن عيينة عـن ابـن        : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد       ) 2311 (-56
  :مسع جابر بن عبداهللا قال. املنكدر

  . ال: ا قط فقالما سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئ
حـدثنا  . ح وحدثين حممـد بـن املـثىن       . حدثنا األشجعي . وحدثنا أبو كريب  ) 2311 (-م-56

مسعت جابر بن عبـداهللا     : قال. كالمها عن سفيان، عن حممد بن املنكدر      ). يعين ابن املهدي  (عبدالرمحن  
  . يقول، مثله، سواء

حدثنا محيد عـن    ). عين ابن احلارث  ي(حدثنا خالد   . وحدثنا عاصم بن النضر التيمي    ) 2312 (-57
. ما سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اإلسالم شيئا إال أعطـاه             : موسى بن أنس ، عن أبيه، قال      

فإن حممدا يعطي عطاء    . يا قوم أسلموا  : فرجع إىل قومه، فقال   . قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بني جبلني      
  .ال خيشى الفاقة

حدثنا يزيد بن هارون عن محاد بن سلمة، عن ثابـت،  .  بن أيب شيبة   حدثنا أبو بكر  ) 2312 (-58
أي : فأتى قومه فقـال . فأعطاه إياه. عن أنس؛ أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم غنما بني جبلني          

  . أن حممدا ليعطي عطاء ما خياف الفقر! فواهللا. أسلموا! قوم
فما يسلم حىت يكون اإلسالم أحب إليه من الـدنيا   . اإن كان الرجل ليسلم ما يريد إال الدني       : فقال أنس 
  . وما عليها

أخـربين  . أخربنا عبداهللا بن وهـب    . وحدثين أبو الطاهر، أمحد بن عمرو بن سرح       ) 2313 (-59
مث خرج رسول   . غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة الفتح، فتح مكة          : قال. يونس عن ابن شهاب   

وأعطى رسول  . فنصر اهللا دينه و املسلمني    . فاقتتلوا حبنني . ن معه من املسلمني   اهللا صلى اهللا عليه وسلم مب     
  .مث مائة. مث مائة. اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم

لقد أعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه       ! واهللا: حدثين سعيد بن املسيب؛ أن صفوان قال      : قال ابن شهاب  
  . فما برح يعطيين حىت إنه ألحب الناس إيل. ، وإنه ألبغض الناس إيلوسلم ما أعطاين



حدثنا سفتان بن عيينة عن ابن املنكدر؛ أنه مسـع جـابر بـن              . حدثنا عمرو الناقد  ) 2314 (-60
أخربنا سفيان عن ابن املنكدر، عن جابر، وعن عمرو، عن حممد بن علي،             . ح وحدثنا إسحاق  . عبداهللا
مسعت حممـد  : قال سفيان: قال) واللفظ له(ح وحدثناابن أيب عمر .  على اآلخر  أحدمها يزيد . عن جابر 

ومسعت أيضا عمرو بن دينار حيدث عن حممد بن         : قال سفيان . مسعت جابر بن عبداهللا   : بن املنكدر يقول  
  :وزاد أحدمها على اآلخر قال. مسعت جابر بن عبداهللا: قال. علي

" و قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكـذا وهكـذا       ل" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
. فقدم على أيب بكر بعده    . فقبض النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل أن جييء مال البحرين          . وقال بيديه مجيعا  
إن : فقمت فقلـت  . من كانت له على النيب صلى اهللا عليه وسلم عدة أو دين فليأت            : فأمر مناديا فنادى  
فحثى أبو بكر   " لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا        "يه وسلم قال    النيب صلى اهللا عل   

  . فقال خذ مثليها. فعددا فإذا هي مخسمائة. عدها: مث قال يل. مرة
أخـربين  . أخربنا ابن جريج  . حدثنا حممد بن بكر   . حدثنا حممد بن حامت بن ميمون     ) 2314 (-61

وأخربين حممد بن املنكدر عن جـابر بـن    : قال. ابربن عبداهللا عمرو بن دينار عن حممد بن علي، عن ج        
فقال أبو  . ملا مات النيب صلى اهللا عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العالء بن احلضرمي               : قال. عبداهللا
حنو حديث ابـن    . من كان له على النيب صلى اهللا عليه وسلم دين، أو كانت له قبله عدة، فليأتنا               : بكر
  .عيينة
  باب رمحته صلى اهللا عليه وسلم الصبيان والعيال، وتواضعه، وفضل ذلك ) 15 (

). واللفظ لـشيبان  (كالمها عن سليمان    . حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ      ) 2315 (-62
  :حدثنا ثابت البناين عن أنس بن مالك قال. حدثنا سليمان بن املغرية

مث دفعتـه إىل أم     " فسميته باسم أيب إبـراهيم    . يلة غالم ولد يل الل  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
قـد  . فانتهينا إىل أيب سيف وهو ينفخ بكريه      . فانطلق يأتيه واتبعته  . سيف، امرأة قني يقال له أبو سيف      

! يا أبـا سـيف    : فقلت. فأسرعت املشي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . امتأل البيت دخانا  
فـضمه  . فدعا النيب صلى اهللا عليه وسلم بالصيب   . فأمسك.  اهللا عليه وسلم   جاء رسول اهللا صلى   . أمسك
لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بني يدي رسول اهللا صـلى اهللا            : فقال أنس . وقال ما شاء اهللا أن يقول     . إليه

  . عليه وسلم
 ما يرضى   وال نقول إال  . تدمع العني وحيزن القلب   "فقال  .  فدمعت عينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  ". إنا بك حملزونون! واهللا يا إبراهيم. ربنا



حدثنا إمساعيل   : قاال) واللفظ لزهري (حدثنا زهري بن حرب وحممد بن عبداهللا بن منري          ) 2316 (-63
ما رأيت أحدا كان أرحـم      : قال. عن أيوب، عن عمرو بن سعيد، عن أنس بن مالك         ) وهو ابن علية  (

فكـان  . كان إبراهيم مسترضعا له يف عوايل املدينـة       : قال.  عليه وسلم  بالعيال من رسول اهللا صلى اهللا     
  . مث يرجع. فيأخذه فيقبله. وكان ظئره قينا. فيدخل البيت وإنه ليدخن. ينطلق وحنن معه
وإنـه مـات يف   . إن إبراهيم ابـين "فلما تويف إبراهيم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    :  قال عمرو 
  ".  تكمالن رضاعه يف اجلنةوإن له لظئرين. الثدي
حدثنا أبو أسامة وابن منري عن هشام،       : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2317 (-64

فقالوا أتقبلـون   . قدم ناس من األعراب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : قالت. عن أبيه،عن عائشة  
  . لما نقب! لكنا، واهللا: فقالوا. نعم: صبيانكم؟ فقالوا

من قلبـك  "وقال ابن منري " وأملك إن كان اهللا نزع منكم الرمحة " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ". الرمحة
حدثنا سفيان بن   : قال عمرو . مجيعا عن سفيان  . وحدثين عمرو الناقد وابن أيب عمر     ) 2318 (-65

صر النيب صلى اهللا عليه وسـلم       عيينة عن الزهري، عن أيب سلمة عن أيب هريرة؛ أن األقرع بن حابس أب             
  . إن يل عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم: فقال. يقبل احلسن

  ". إنه من اليرحم ال يرحم" فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثين أبـو   . أخربنا معمر عن الزهري   . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 2318 (-م-65

  . مبثله. يب صلى اهللا عليه وسلمسلمة عن أيب هريرة، عن الن
ح وحدثنا إسـحاق  . كالمها عن جرير. حدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم      ) 2319 (-66

  :قاال. بن إبراهيم وعلي بن خشرم
ح وحدثنا أبو سعيد    . حدثنا أبو معاوية  . ح وحدثنا أبو كريب، حممد بن العالء      . أخربنا عيسى بن يونس   

كلهم عن األعمش، عن زيد بن وهب وأيب ظبيان، عن جرير           ). ابن غياث يعين  (حدثنا حفص   . األشج
  : قال. بن عبداهللا

  ".من ال يرحم الناس ال يرمحه اهللا عز وجل" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا وكيع وعبداهللا بن منري عن إمساعيـل، عـن          . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2319 (-م-66

ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن أيب عمر وأمحد بن . لنيب صلى اهللا عليه وسلمقيس، عن جرير، عن ا
مبثل . حدثنا سفيان عن عمرو، عن نافع بن جبري، عن جرير، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم               : قالوا. عبدة

  . حديث األعمش



   باب كثرة حيائه صلى اهللا عليه وسلم- 16 
حدثنا شعبة عن قتادة، مسع عبداهللا بن أيب عتبة         . حدثنا أيب . اذحدثين عبيداهللا بن مع   ) 2320 (- 67

: قال زهـري  . ح وحدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن وأمحد بن سنان          . حيدث عن أيب سعيد اخلدري    
مسعت أبا سعيد : مسعت عبداهللا بن أيب عتبة يقول: حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن شعبة، عن قتادة، قال      

  :اخلدري يقول
وكان إذا كره شيئا عرفنـاه يف       . ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشد حياء من العذراء يف خدرها             كا
  .وجهه
حدثنا جرير عن األعمش، عـن      : قاال. حدثنا زهري بن حرب وعثمان بن أيب شيبة       ) 2321 (- 68

  :قال. شقيق، عن مسروق
: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال      فذكر  .  دخلنا على عبداهللا بن عمرو حني قدم معاوية إىل الكوفة         

إن من خيـاركم أحاسـنكم      "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وقال. مل يكن فاحشا وال متفحشا    
  ".أخالقا

  .حني قدم مع معاوية إىل الكوفة: قال عثمان
 .ح وحدثنا ابن منـري    . حدثنا أبو معاوية ووكيع   . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2321 (-م  -68

كلهم عـن األعمـش، ـذا       ). يعين األمحر (حدثنا أبو خالد    . ح وحدثنا أبو سعيد األشج    . حدثنا أيب 
  .اإلسناد، مثله

   باب تبسمه صلى اهللا عليه وسلم وحسن عشرته-17 
قلت جلـابر بـن     : قال. حدثنا حيىي بن حيىي أخربنا أبو خيثمة عن مساك بن حرب          ) 2322 (- 69
  :مسرة

كان ال يقوم من مصاله الذي يصلي       . كثريا. نعم:  صلى اهللا عليه وسلم؟ قال      أكنت جتالس رسول اهللا   
. فيضحكون. وكانوا يتحدثون فيأخذون يف أمر اجلاهلية     . فإذا طلعت قام  . فيه الصبح حىت تطلع الشمس    
  .ويتبسم صلى اهللا عليه وسلم

  لرفق ن باب رمحة النيب صلى اهللا عليه وسلم للنساء، وأمر السواق مطاياهن با-18 
مجيعا عـن   . حدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وقتيبة بن سعيد وأبو كامل           ) 2323 (- 70

  :حدثنا أيوب عن أيب قالبة، عن أنس، قال. حدثنا محاد: قال أبو الربيع. محاد بن زيد



ال لـه   فق. أجنشة، حيدو :  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره، وغالم أسود يقال له             
  ".رويدك، سوقا بالقوارير! يا أجنشة"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا محاد عـن    : قالوا. وحدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وأبو كامل        ) 2323 (-م  -70
  بنحوه. ثابت، عن أنس

حـدثنا  : قال زهـري  . كالمها عن ابن علية   . وحدثين عمرو الناقد وزهري بن حرب     ) 2323 (- 71
  حدثنا أيوب عن أيب قالبة، عن أنس؛. مساعيلإ

وحيـك يـا    "فقال  .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى على أزواجه، وسواق يسوق ن يقال له أجنشة              
  ".رويدا سوقك بالقوارير! أجنشة
  .تكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكلمة لو تكلم ا بعضكم لعبتموها عليه: قال أبو قالبة: قال
. أخربنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي، عن أنس بن مالك          . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 2323 (- 72

  :قال. حدثنا التيمي عن أنس بن مالك. حدثنا يزيد. ح وحدثنا أبو كامل
فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه      . وهن يسوق ن سواق   .  كانت أم سليم مع نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم         

  ".رويدا سوقك بالقوارير! شةأي أجن"وسلم 
  :قال. حدثنا قتادة عن أنس. حدثين مهام. حدثنا عبدالصمد. وحدثنا ابن املثىن) 2323 (- 73

ال ! رويدا يـا أجنـشة    "فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         .  كان لرسول اهللا حاد حسن الصوت     
  .يعين ضعفة النساء" تكسر القوارير

حدثنا هشام عن قتادة، عن أنس، عن النيب        . حدثنا أبو داود  . ن بشار وحدثناه اب ) 2323 (-م  -73
  . حاد حسن الصوت: ومل يذكر. صلى اهللا عليه وسلم

   باب قرب النيب عليه السالم من الناس، وتربكهم به - 19 
مجيعا . حدثنا جماهد بن موسى وأبو بكر بن النضر بن أيب النضر وهارون بن عبداهللا             ) 2324 (- 74
حدثنا سليمان بن املغرية عـن      ). يعين هاشم بن القاسم   (حدثنا أبو النضر    : قال أبو بكر  .  النضر عن أيب 

  :ثابت، عن أنس بن مالك، قال
فما يؤتى بإناء   .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم املدينة بآنيتهم فيها املاء               

  .اردة فيغمس يده فيهافرمبا جاؤه يف الغداة الب. إال غمس يده فيها
  :قال. حدثنا سليمان عن ثابت، عن أنس. حدثنا أبو النضر. حدثنا حممد بن رافع) 2325 (- 75



فما يريـدون أن تقـع      . وأطاف به أصحابه  .  لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحلالق حيلقه         
  .شعرة إال يف يد رجل

ثنا يزيد بن هارون عن محاد بن سلمة، عن ثابت،     حد. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2326 (- 76
  عن أنس؛

انظري أي  ! يا أم فالن  "فقال  . إن يل إليك حاجة   ! يا رسول اهللا  : فقالت.  أن امرأة كان يف عقلها شيء     
  .حىت فرغت من حاجتها. فخال معها يف بعض الطرق" السكك شئت، حىت أقضي لك حاجتك

لآلثام، واختياره من املباح أسهله، وانتقامه هللا  باب مباعدته صلى اهللا عليه وسلم - 20 

  عند انتهاك حرماته
. ح وحدثنا حيىي بن حيىي    . حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه          ) 2327 (- 77
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، عن عائشة، زوج الـنيب صـلى اهللا عليـه            : قال

  :وسلم؛ أا قالت
فإن كان إمثا كـان     .  خري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أمرين إال أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثا                 ما

  .وما انتقم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنفسه، إال أن تنتهك حرمة اهللا عز وجل. أبعد الناس منه
حدثنا أمحد  ح و . مجيعا عن جرير  . وحدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم      ) 2327 (-م  -77

ويف رواية . يف رواية فضيل ابن شهاب. كالمها عن منصور، عن حممد. حدثنا فضيل بن عياض. بن عبدة
  .جرير حممد الزهري، عن عروة عن عائشة

أخربين يونس عن ابن شـهاب،      . أخربنا ابن وهب  . وحدثنيه حرملة بن حيىي   ) 2327 (- 2م  -77
  . ذا اإلسناد، حنو حديث مالك

  :قالت. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. حدثنا أبو كريب) 2327 (- 78
مـا مل   .  ما خري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أمرين، أحدمها أيسر من اآلخر، إال اختار أيسرمها                

  . فإن كان إمثا، كان أبعد الناس منه. يكن إمثا
. ن عبداهللا بن منري عن هشام، ذا اإلسناد       وحدثناه أبو كريب وابن منري مجيعا ع      ) 2327 (-م  -78

  .ومل يذكرا ما بعده. أيسرمها: إىل قوله
  :قالت. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. حدثناه أبو كريب) 2328 (- 79

إال أن جياهد يف سبيل     . وال خادما . وال امرأة .  ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا قط بيده          
  .فينتقم هللا عز وجل. إال أن ينتهك شيء من حمارم اهللا. فينتقم من صاحبه. وما نيل منه شيء قط. اهللا



ح وحدثنا أبو   . حدثنا عبدة ووكيع  : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 2328 (-م  -79
  .يزيد بعضهم على بعض. ذا اإلسناد. كلهم عن هشام. حدثنا أبو معاوية. كريب
   باب طيب رائحة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولني مسه، والتربك مبسحه- 21 

عن ) وهو ابن نصر اهلمداين   (حدثنا أسباط   . حدثنا عمرو بن محاد بن طلحة القناد      ) 2329 (- 80
  :قال. مساك، عن جابر بن مسرة

فاسـتقبله  . مث خرج إىل أهله وخرجت معـه      .  صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة األوىل         
قال فوجدت ليده بردا أو   . وأما أنا فمسح خدي   : قال. فجعل ميسح خدي أحدهم واحدا واحدا     . ولدان

  .رحيا كأمنا أخرجها من جؤنة عطار
ح وحـدثين  . حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت، عن أنس   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2330 (- 81

عـن  ) وهو ابن املغـرية   (حدثنا سليمان   ). لقاسميعين ابن ا  (حدثنا هاشم   ). واللفظ له (زهري بن حرب    
  :ثابت، قال أنس

وال مسـست   .  ما مشمت عنربا قط وال مسكا وال شيئا أطيب من ريح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                
  .شيئا قط ديباجا وال حريرا ألني مسا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا ثابت  . حدثنا محاد . حدثنا حبان . يوحدثين أمحد بن سعيد بن صخر الدارم      ) 2330 (- 82
  :عن أنس، قال

وال مسست ديباجة . إذا مشى تكفأ. كأن عرقه اللؤلؤ.  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أزهر اللون
وال مشمت مسكة وال عنربة أطيب من رائحة        . وال حريرة ألني من كف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

  . وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه
   باب طيب عرق النيب صلى اهللا عليه وسلم، والتربك به- 22 

عن سليمان، عن ثابـت،     ) يعين ابن القاسم  (حدثنا هاشم   . حدثين زهري بن حرب   ) 2331 (- 83
  :قال. عن أنس بن مالك

فجعلت تسلت العرق   . وجاءت أمي بقارورة  . فعرق.  دخل علينا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال عندنا        
هذا عرقـك   : قالت" ما هذا الذي تصنعني؟   ! يا أم سليم  "فاستيقظ النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        . افيه

  .جنعله يف طيبنا وهو من أطيب الطيب
وهـو ابـن أيب     (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا حجني بن املثىن   . وحدثين حممد بن رافع   ) 2331 (- 84
  :قال.  مالكعن إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحة، عن أنس بن) سلمة



فجـاء ذات   : قال. وليست فيه .  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها            
قـال  . هذا النيب صلى اهللا عليه وسلم نام يف بيتك، على فراشك          : فأتيت فقيل هلا  . يوم فنام على فراشها   

 عتيدا فجعلت تنشف ذلـك      ففتحت. فجاءت وقد عرق، واستنقع عرقه على قطعة أدمي، على الفراش         
يا : فقالت!" ما تصنعني؟ يا أم سليم    "ففزع النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        . العرق فتعصره يف قواريرها   

  ".أصبت"قال . نرجو بركته لصبياننا! رسول اهللا
حدثنا أيوب عن . حدثنا وهيب. حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 2332 (- 85
  عن أنس، عن أم سليم؛. بةأيب قال

. وكان كثري العرق  . فتبسط له نطعا فيقيل عليه    .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها         
" ما هـذا؟ ! يا أم سليم"فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . فكانت جتمع عرقه فتجعله يف الطيب والقوارير      

  .عرقك أدوف به طييب: قالت
  نيب صلى اهللا عليه وسلم يف الربد، وحني يأتيه الوحي باب عرق ال- 23 

حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيـه، عـن          . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2333 (- 86
  :قالت. عائشة

  . إن كان ليرتل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الغداة الباردة، مث تفيض جبهته عرقا
حدثنا . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا سفيان بن عيينة   .  بن أيب شيبة   وحدثنا أبو بكر  ) 2333 (- 87

حدثنا حممد بن   ). واللفظ له (ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري        . مجيعا عن هشام  . أبو أسامة وابن بشر   
  حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛. بشر

أحيانا يأتيين يف مثل    " فقال   كيف يأتيك الوحي؟  :  أن احلارث بن هشام سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم         
فأعي ما  . وأحيانا ملك يف مثل صورة الرجل     . مث يفصم عين وقد وعيته    . صلصلة اجلرس وهو أشده علي    

  ".يقول
حدثنا سعيد عن قتادة، عن احلسن، عن       . حدثنا عبداألعلى . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 2334 (- 88

  :قال. حطان بن عبداهللا، عن عبادة بن الصامت
  .نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي، كرب لذلك، وتربد وجهه كان 
حدثنا أيب عن قتادة، عن احلـسن،       . حدثنا معاذ بن هشام   . وحدثنا حممد بن بشار   ) 2335 (- 89

  :قال. عن حطان بن عبداهللا الرقاشي، عن عبادة بن الصامت



فلما أتلي  . نكس رأسه، ونكس أصحابه رؤوسهم     كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي           
  .عنه، رفع رأسه

   باب يف سدل النيب صلى اهللا عليه وسلم شعره، وفرقه- 24 
وقال . حدثنا: قال منصور (حدثنا منصور بن أيب مزاحم وحممد بن جعفر بن زياد           ) 2336 (- 90

. هللا بن عبداهللا، عن ابن عبـاس      عن ابن شهاب، عن عبيدا    ) يعنيان ابن سعد  (إبراهيم  ) أخربنا: ابن جعفر 
  :قال

وكان رسول اهللا صـلى اهللا      . وكان املشركون يفرقون رؤوسهم   .  كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم    
مث . فسدل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناصيته       . عليه وسلم حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر به         

  .فرق بعد
أخربين يونس عن ابن شـهاب، ـذا        . خربنا ابن وهب  أ. وحدثين أبو الطاهر  ) 2336 (-م  -90

  .اإلسناد، حنوه
   باب يف صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأنه كان أحسن الناس وجها- 25 

حدثنا شـعبة   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 2337 (- 91
  :مسعت الرباء يقول: قال. مسعت أبا إسحاق: قال

. عظيم اجلمة إىل شحمة أذنيه    . بعيد ما بني املنكبني   .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال مربوعا        
  .عليه حلة محراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا وكيع عن سفيان، عن أيب إسـحاق،        : قاال. حدثنا عمرو الناقد وأبو كريب    ) 2337 (- 92
  :عن الرباء قال

. شعره يضرب منكبيـه   . ا رأيت من ذي ملة أحسن يف حلة محراء من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                م
  .ليس بالطويل وال بالقصري. بعيد ما بني املنكبني
  .له شعر: قال أبو كريب

حدثنا إسحاق بن منصور عن إبـراهيم بـن         . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2337 (- 93
  :مسعت الرباء يقول: قال. إسحاقيوسف، عن أبيه، عن أيب 

ليس بالطويل الـذاهب وال     . وأحسنه خلقا .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس وجها         
  .بالقصري



   باب صفة شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم- 26 
قلت ألنس بـن    : قال. حدثنا قتادة . حدثنا جرير بن حازم   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 2338 (- 94
  :مالك

بني . ليس باجلعد وال بالسبط   . كان شعرا رجال  :  كيف كان شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال         
  .أذنيه وعاتقه

حـدثنا  . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . حدثنا حبان بن هالل   . حدثين زهري بن حرب   ) 2338 (- 95
  حدثنا قتادة عن أنس؛. حدثنا مهام: قاال. عبدالصمد

  . عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه أن رسول اهللا صلى اهللا
حدثنا إمساعيل بن علية عن محيد، عن أنس        : قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وأبو كريب     ) 2338 (- 96
  :قال

  . كان شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أنصاف أذنيه
   باب يف صفة فم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعينيه، وعقبيه- 27 

حدثنا حممد بـن    : قاال). واللفظ البن املثىن  (ثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        حد) 2339 (- 97
  :مسعت جابر بن مسرة قال: حدثنا شعبة عن مساك بن حرب قال. جعفر

مـا  : قال قلت لسماك  . منهوس العقبني . أشكل العني .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضليع الفم        
ما منـهوس   : قال قلت . طويل شق العني  : ما أشكل العني؟ قال   : قلتقال  . عظيم الفم : ضليع الفم؟ قال  
  .قليل حلم العقب: العقب؟ قال

   باب كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أبيض، مليح الوجه- 28 
: حدثنا خالد بن عبداهللا عن اجلريري، عن أيب الطفيل قال         . حدثنا سعيد بن منصور   ) 2340 (- 98
  :قلت له

  .كان أبيض، مليح الوجه. نعم:  اهللا عليه وسلم؟ قال أرأيت رسول اهللا صلى
مات أبو الطفيل سنة مائة وكان آخر من مات من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا               : قال مسلم بن احلجاج   

  .عليه وسلم
حدثنا عبداألعلى بن عبداألعلى عن اجلريـري،       . حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري    ) 2340 (- 99

  :عن أيب الطفيل، قال



فكيـف  : قال فقلت له  . أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما على وجه األرض رجل رآه غريي              ر
  .كان أبيض مليحا مقصدا: رأيته؟ قال

   باب شيبه صلى اهللا عليه وسلم- 29 
قـال  . مجيعا عن ابن إدريس   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري وعمرو الناقد         ) 2341 (- 100
  :سئل أنس بن مالك:  بن إدريس األودي عن هشام، عن ابن سريين، قالحدثنا عبداهللا: عمرو

كأنه : قال ابن إدريس  . (إنه مل يكن رأى الشيب إال     :  هل خضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال        
  .وقد خضب أبو بكر وعمر باحلناء والكتم). يقلله

ن زكرياء عن عاصم األحـول،  حدثنا إمساعيل ب . حدثنا حممد بن بكار بن الريان     ) 2341 (- 101
  :سألت أنس بن مالك: عن ابن سريين، قال

. كان يف حليته شعرات بيض    . مل يبلغ اخلضاب  :  هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خضب؟ فقال         
  .باحلناء والكتم. نعم: أكان أبو بكر خيضب؟ قال فقال: قال قلت له
حدثنا وهيب بن خالد عـن      . لى بن أسد  حدثنا مع . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 2341 (- 102

  :سألت أنس بن مالك: أيوب، عن حممد بن سريين قال
  .إنه مل ير من الشيب إال قليال:  أخضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال

  :حدثنا ثابت قال. حدثنا محاد. حدثين أبو الربيع العتكي) 2341 (- 103
لو شئت أن أعد مشطـات كـن يف   : عليه وسلم؟ فقال سئل أنس بن مالك عن خضاب النيب صلى اهللا   

  .واختضب عمر باحلناء حبتا. وقد اختضب أبو بكر باحلناء والكتم. مل خيتضب: وقال. رأسه فعلت
حدثنا املثىن بن سعيد عن قتادة، عن       . حدثنا أيب . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 2341 (- 104

  :أنس بن مالك قال
ومل خيتضب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         : قال.  البيضاء من رأسه وحليته     يكره أن ينتف الرجل الشعرة    

  .ويف الرأس نبذ. وإمنا كان البياض يف عنفقته ويف الصدغني. وسلم
  .حدثنا املثىن، ذا اإلسناد. حدثنا عبدالصمد. وحدثنيه حممد بن املثىن) 2341 (-م -104
. د بن إبراهيم الدورقي وهارون بن عبداهللا      وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار وأمح      ) 2341 (- 105

مسع أبـا   . حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر     . حدثنا سليمان بن داود   : قال ابن املثىن  . مجيعا عن أيب داود   
  إياس عن أنس؛

  .ما شانه اهللا ببيضاء:  أنه سئل عن شيب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال



. ح وحدثنا حيىي بن حيىي    . حدثنا أبو إسحاق  . هريحدثنا ز . حدثنا أمحد بن يونس   ) 2342 (- 106
  :أخربنا أبو خيثمة عن أيب إسحاق، عن أيب جحيفة قال
: قيل له . ووضع زهري بعض أصابعه على عنفقته     .  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، هذه منه بيضاء         

  .أبري النبل وأريشها: مثل من أنت يومئذ؟ قال
حدثنا حممد بن فضيل عن إمساعيل بن أيب خالـد،          . عبداألعلىحدثنا واصل بن    ) 2343 (- 107

  :عن أيب جحيفة قال
  .كان احلسن بن علي يشبهه.  رأيت رسول اهللا أبيض قد شاب

ح وحدثنا ابـن    . حدثنا سفيان وخالد بن عبداهللا    . وحدثنا سعيد بن منصور   ) 2343 (-م  -107
  .أبيض قد شاب: ومل يقولوا. يفة، ذاكلهم عن إمساعيل، عن أيب جح. حدثنا حممد بن بشر. منري

حدثنا شعبة عن مساك    . حدثنا أبو داود، سليمان بن داود     . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 2344 (- 108
  :قال. بن حرب

كان إذا دهن رأسه مل ير منـه        :  مسعت جابر بن مسرة سئل عن شيب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال            
  .وإذا مل يدهن رئي منه. شيء
حدثنا عبيداهللا عن إسرائيل، عن مساك؛ أنه مسـع         . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2344 (- 109

  :جابر بن مسرة يقول
وإذا شعث  . وكان إذا ادهن مل يتبني    .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد مشط مقدم رأسه وحليته           

بل كان مثل الـشمس     . ال: وجهه مثل السيف؟ قال   : فقال رجل . وكان كثري شعر اللحية   . رأسه تبني 
  .يشبه جسده. ورأيت اخلامت عند كتفه مثل بيضة احلمامة. وكان مستديرا. والقمر
   باب إثبات خامت النبوة، وصفته، وحملة من جسده صلى اهللا عليه وسلم- 30 

مسعت : قال. حدثنا شعبة عن مساك   . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2344 (- 110
  :مسرة قالجابر بن 

  كأنه بيضة محام.  رأيت حامتا يف ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا حسن بن صاحل عن مساك،      . حدثنا عبيداهللا بن موسى   . وحدثنا ابن منري  ) 2344 (-م  -110

  .ذا اإلسناد، مثله
عن ) اعيلوهو ابن إمس  (حدثنا حامت   : قاال. وحدثنا قتيبة بن سعيد وحممد بن عباد      ) 2345 (- 111

  :مسعت السائب بن يزيد يقول: قال. اجلعد بن عبدالرمحن



فمسح . إن ابن أخيت وجع   ! يا رسول اهللا  : فقالت.  ذهبت يب خاليت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
. مث قمت خلف ظهره فنظرت إىل خامته بني كتفيـه         . مث توضأ فشربت من وضوئه    . رأسي ودعا بالربكة  
  .مثل زر احلجلة

حدثنا . ح وحدثين سويد بن سعيد). يعين ابن زيد(حدثنا محاد . حدثنا أبو كامل ) 2346 (- 112
حـدثنا  ). واللفظ له (ح وحدثين حامد بن عمر البكراوي       . كالمها عن عاصم األحول   . علي بن مسهر  
  :قال. حدثنا عاصم عن عبداهللا بن سرجس). يعين ابن زياد(عبدالواحد 

أستغفر لـك   : قال فقلت له  . ثريدا: أو قال . وسلم وأكلت معه خبزا وحلما     رأيت النيب صلى اهللا عليه      
} واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات   {: مث تال هذه اآلية   . ولك. نعم: النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قال     

  ].19/حممد/47[
ن كأمثـال  عليه خيال. مجعا. عند ناغض كتفه اليسرى . مث درت فنظرت إىل خامت النبوة بني كتفيه       : قال

  .الثآليل
   باب يف صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومبعثه، وسنه- 31 

قرأت على مالك عن ربيعة بن أيب عبدالرمحن، عـن          : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2347 (- 113
  :أنس بن مالك؛ أنه مسعه يقول

ـ  .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس بالطويل البائن وال بالقصري            األبيض األمهـق وال    وليس ب
فأقام مبكة عشر سنني وباملدينـة      . بعثه اهللا على رأس أربعني سنة     . وال باجلعد القطط وال بالسبط    . باآلدم

  .وليس يف رأسه وحليته عشرون شعرة بيضاء. وتوفاه اهللا على رأس ستني سنة. عشر سنني
حدثنا إمساعيل  : قالوا. وحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر         ) 2347 (-م  -113

. حدثين سليمان بـن بـالل     . حدثنا خالد بن خملد   . ح وحدثين القاسم ابن زكرياء    ). يعنون ابن جعفر  (
وزاد يف . مبثل حديث مالـك بـن أنـس   . ، عن أنس بن مالك  )يعين ابن عبدالرمحن  (كالمها عن ربيعة    

  .كان أزهر: حديثهما
  م قبض باب كم سن النيب صلى اهللا عليه وسلم يو- 32 

حدثنا عثمان  . حدثنا حكام بن سلم   . حدثين أبو غسان الرازي، حممد بن عمرو      ) 2348 (- 114
  بن زائدة عن الزبري بن عدي، عن 

  :قال. أنس بن مالك



وعمـر  . وأبو بكر وهو ابن ثالث وستني.  قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وستني       
  ".وهو ابن ثالث وستني

حدثين عقيل  : قال. حدثين أيب عن جدي   . وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 2349 (- 115
  بن خالد عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛

أخربين سعيد بن : وقال ابن شهاب.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تويف وهو ابن ثالث وستني سنة    
  .مبثل ذلك. املسيب
حدثنا طلحة بن حيىي عن     : قاال. يبة وعباد بن موسى   وحدثنا عثمان بن أيب ش    ) 2349 (-م  -115

  .مثل حديث عقيل. يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، باإلسنادين مجيعا
   باب كم أقام النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة واملدينة- 33 

قلت : قال. حدثنا سفيان عن عمرو   . حدثنا أبو معمر، إمساعيل بن إبراهيم اهلذيل      ) 2350 (- 116
  :لعروة

  .ثالث عشرة: فإن ابن عباس يقول: قال قلت. عشرا:  كم كان النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة؟ قال
  :قلت لعروة: قال. حدثنا سفيان عن عمرو. وحدثنا ابن أيب عمر) 2350 (-م -116

قـال  . بضع عشرة : فإن ابن عباس يقول   : قلت. عشرا:  كم لبث النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة؟ قال        
  .إمنا أخذه من قول الشاعر: وقالفغفره 
حدثنا زكرياء  . حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبداهللا عن روح بن عبادة          ) 2351 (- 117

  بن إسحاق عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛
  .وتويف وهو ابن ثالث وستني.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكث مبكة ثالث عشرة

حدثنا محاد عن أيب مجرة الضبعي،      . حدثنا بشر بن السري   . ن أيب عمر  وحدثنا اب ) 2351 (- 118
  :قال. عن ابن عباس

ومات وهو ابن   . وباملدينة عشرا .  أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة ثالث عشرة سنة يوحى إليه            
  .ثالث وستني سنة

الم، أبو األحوص عن    حدثنا س . وحدثنا عبداهللا بن عمر بن حممد بن أبان اجلعفي        ) 2352 (- 119
  :قال. أيب إسحاق



كان : فقال بعض القوم  . فذكروا سين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .  كنت جالسا مع عبداهللا بن عتبة     
قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        : قال عبداهللا . أبو بكر أكرب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  .وقتل عمر وهو ابن ثالث وستني. ابن ثالث وستنيومات أبو بكر وهو . وهو ابن ثالث وستني
فذكروا سين  . كنا قعود عند معاوية   : حدثنا جرير قال  : قال فقال رجل من القوم، يقال له عامر بن سعد         

قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابـن ثـالث            : فقال معاوية . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
  .وقتل عمر وهو ابن ثالث وستني. ن ثالث وستنيومات أبو بكر وهو اب. وستني سنة
. حدثنا حممد بن جعفـر    : قاال) واللفظ البن املثىن  (وحدثنا ابن املثىن و ابن بشار       ) 2352 (- 120

مسعت أبا إسحاق حيدث عن عامر بن سعد البجلي، عن جرير؛ أنه مسع معاويـة خيطـب                 . حدثنا شعبة 
  :فقال

  .وأنا ابن ثالث وستني. وأبو بكر وعمر. وهو ابن ثالث وستني مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا يونس بن عبيـد عـن       . حدثنا يزيد بن زريع   . وحدثين ابن منهال الضرير   ) 2353 (- 121

  :سألت ابن عباس: قال. عمار، موىل بين هاشم
فى عليه  ما كنت أحسب مثلك من قومه خي      :  كم أتى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم مات؟ فقال          

أحتـسب؟ قـال    : قال. فأحببت أن أعلم قولك فيه    . إين قد سألت الناس فاختلفوا علي     : قال قلت . ذاك
وعـشر مـن مهـاجره إىل    . يأمن وخياف. بعث هلا مخس عشرة مبكة . أمسك أربعني : قال. نعم: قلت
  .املدينة
ن يونس، ـذا    حدثنا شعبة ع  . حدثنا شبابة بن سوار   . وحدثين حممد بن رافع   ) 2353 (-م  -121

  .اإلسناد، حنو حديث يزيد بن زريع
حدثنا . حدثنا خالد احلذاء  ). يعين ابن مفضل  (حدثنا بشر   . وحدثين نصر بن علي   ) 2353 (- 122

  حدثنا ابن عباس؛. عمار، موىل بين هاشم
  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تويف وهو ابن مخس وستني

  .حدثنا ابن علية عن خالد، ذا اإلسناد. أيب شيبةوحدثنا أبو بكر بن ) 2353 (-م -122
حدثنا محاد بن سـلمة عـن       . أخربنا روح . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 2353 (- 123

  :قال. عمار بن أيب عمار، عن ابن عباس
يسمع الصوت، ويرى الضوء، سبع سنني،      .  أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة مخس عشرة سنة          

  .وأقام باملدينة عشرا. ومثان سنني يوحى إليه. يرى شيئاوال 



   باب يف أمسائه صلى اهللا عليه وسلم- 34 
 - واللفظ لـزهري     -وابن أيب عمر    . حدثين زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم      ) 2354 (- 124

بن مطعم  مسع حممد بن جبري     . سفيان بن عيينة عن الزهري    ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق (
  عن أبيه؛

وأنا احلاشر  . وأنا املاحي الذي ميحى يب الكفر     . وأنا أمحد . أنا حممد " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  .والعاقب الذي ليس بعده نيب". وأنا العاقب. الذي حيشر الناس على عقيب

، عـن  أخربين يونس عن ابن شـهاب . أخربنا ابن وهب. حدثين حرملة بن حيىي  ) 2354 (- 125
  حممد بن جبري بن مطعم، عن أبيه؛

وأنا املاحي الذي ميحو اهللا     . وأنا أمحد . وأنا حممد . إن يل أمساء  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
وقد مسـاه اهللا    ". وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد     . وأنا احلاشر الذي حيشر الناس على قدمي      . يب الكفر 

  .رؤفا رحيما
حـدثين  . حدثين أيب عن جدي   :  وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث قال       )2354 (-م  -125
ح وحدثنا عبداهللا بـن عبـدالرمحن       . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . ح وحدثنا عبد بن محيد    . عقيل
: ويف حديث شعيب ومعمر. كلهم عن الزهري، ذا اإلسناد. أخربنا شعيب . أخربنا أبو اليمان  . الدارمي

الذي : وما العاقب؟ قال  : قال قلت للزهري  : ويف حديث عقيل  .  صلى اهللا عليه وسلم    مسعت رسول اهللا  
  .الكفر: ويف حديث شعيب. الكفرة: ويف حديث معمر وعقيل. ليس بعده نيب

أخربنا جرير عن األعمش، عن عمرو بـن        . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 2355 (- 126
  :عري قالمرة، عن أيب عبيدة، عن أيب موسى األش

أنا حممد، وأمحد، واملقفي، واحلاشر، ونيب      "فقال  .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسمي لنا أمساء         
  ".التوبة، ونيب الرمحة

   باب علمه صلى اهللا عليه وسلم باهللا تعاىل وشدة خشيته- 35
روق، حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب الضحى، عن مس        . حدثنا زهري بن حرب   ) 2356 (- 127

  :قالت. عن عائشة
فكأم كرهـوه   . فبلغ ذلك ناسا من أصحابه    .  صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرا فترخص فيه         

فكرهوه وترتهوا  . ما بال رجال بلغهم عين أمر ترخصت فيه       "فبلغه ذلك، فقام خطيبا فقال      . وترتهوا عنه 
  ".ألنا أعلمهم باهللا وأشدهم له خشية! فواهللا. عنه



ح وحدثناه إسحاق   ). يعين ابن غياث  (حدثنا حفص   . حدثنا أبو سعيد األشج   ) 2356 (-م  -127
حنـو  . بإسناد جريـر  . كالمها عن األعمش  . أخربنا عيسى بن يونس   : بن إبراهيم وعلي بن خشرم قاال     

  .حديثه
حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن        . وحدثنا أبو كريب  ) 2356 (- 128
  :لتقا. عائشة

فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه      . فترته عنه ناس من الناس    .  رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أمر        
ألنا ! فواهللا. ما بال أقوام يرغبون عما رخص يل فيه       "مث قال   . حىت بان الغضب يف وجهه    . وسلم فغضب 

  ".أعلمهم باهللا وأشدهم له خشية
  وسلم باب وجوب اتباعه صلى اهللا عليه - 36 

أخربنا الليث عـن  . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2357 (- 129
  ابن شهاب، عن عروة بن الزبري؛ أن عبداهللا بن الزبري حدثه؛

 أن رجال من األنصار خاصم الزبري عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف شراج احلرة اليت يسقون ا                   
. فاختصموا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        . فأىب عليهم . سرح املاء مير  : اريفقال األنص . النخل

. فغضب األنصاري " مث أرسل املاء إىل جارك    ! يا زبري . اسق"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للزبري         
!  زبـري  يـا "مث قال   . فتلون وجه نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ! أن كان ابن عمتك   ! يا رسول اهللا  : فقال
: إين ألحسب هذه اآلية نزلت يف ذلـك       ! واهللا: فقال الزبري ". مث احبس املاء حىت يرجع إىل اجلدر      . اسق
} فال وربك ال يؤمنون حىت حيكمـوك فيمـا شـجر بينـهم مث ال جيـدوا يف أنفـسهم حرجـا                     {
  ].75/النساء/4[
إليه، أو ال  باب توفريه صلى اهللا عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة - 37 

  يتعلق به تكليف، وما ال يقع، وحنو ذلك
. أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي التجييب    ) 1337 (- 130

  كان أبو هريرة حيدث؛ : قاال. أخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن وسعيد بن املسيب
وما أمرتكم به فافعلوا منه مـا       . كم عنه فاجتنبوه  ما يت " أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          

  ".فإمنا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختالفهم على أنبيائهم. استطعتم
حدثنا أبو سلمة، وهو منصور بن سلمة       . وحدثين حممد بن أمحد بن أيب خلف      ) 1337 (-م  -130
  . اإلسناد، مثله سواءأخربنا ليث عن يزيد بن اهلاد، عن ابن شهاب، ذا. اخلزاعي



ح وحدثنا ابن   . حدثنا أبو معاوية  : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 1337 (- 131
حـدثنا  . ح وحدثنا قتيبة بن سعيد    . كالمها عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة        . حدثنا أيب . منري

كالمها عن أيب الزناد، عن األعرج، عن       . نحدثنا سفيا . ح وحدثنا ابن أيب عمر    ). يعين احلزامي (املغرية  
ح . مسع أبا هريرة  . حدثنا شعبة عن حممد بن زياد     . حدثنا أيب . ح وحدثناه عبيداهللا بن معاذ    . أيب هريرة 

  :كلهم قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة. حدثنا عبدالرزاق. وحدثنا حممد بن رافع
مث " فإمنا هلك من قبلكم. ما تركتم"ويف حديث مهام   ". روين ما تركتم  ذ" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       

  .ذكروا حنو حديث الزهري عن سعيد وأيب سلمة، عن أيب هريرة
أخربنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد،           . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2358 (- 132
  : قال. عن أبيه

أعظم املسلمني يف املسلمني جرما، من سأل عن شيء مل حيرم           إن  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".على املسلمني، فحرم عليهم، من أجل مسألته

حدثنا سفيان بن عيينة عـن      : قاال. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وابن أيب عمر        ) 2358 (- 133
) رمحن الـرحيم  أحفظه كما أحفظ بسم اهللا ال     : (حدثنا سفيان قال  . ح وحدثنا حممد بن عباد    . الزهري
  :عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: الزهري

أعظم املسلمني يف املسلمني جرما، من سأل عن أمـر مل حيـرم،             " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".فحرم على الناس من أجل مسألته

ح وحدثنا عبد بن    . أخربين يونس . أخربنا ابن وهب  . وحدثنيه حرملة بن حيىي   ) 2358 (-م  -133
رجل "وزاد يف حديث معمر     . كالمها عن الزهري، ذا اإلسناد    . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . يدمح

  .عامر بن سعد؛ أنه مسع سعدا: وقال يف حديث يونس". سأل عن شيء ونقر عنه
. حدثنا حممود بن غيالن وحممد بن قدامة السلمي وحيىي بـن حممـد اللؤلـؤي              ) 2359 (- 134

  حدثنا : قال حممود(وألفاظهم متقاربة 
حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك،        . أخربنا شعبة ). أخربنا النضر : وقال اآلخران . النضر بن مشيل  

  :قال
فلم أر  . عرضت علي اجلنة والنار   "فخطب فقال   .  بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أصحابه شيء         

قال، فما أتى على أصحاب     " ال ولبكيتم كثريا  ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلي     . كاليوم يف اخلري والشر   
: قال فقام عمر فقـال    . قال، غطوا رؤوسهم وهلم خنني    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أشد منه        



". أبوك فـالن  "من أيب؟ قال    : قال، فقام ذاك الرجل فقال    . ومبحمد نبيا . وباإلسالم دينا . رضينا باهللا ربا  
  ].101/املائدة/5[}  تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكميا أيها الذين آمنوا ال{: فرتلت
. حدثنا شـعبة  . حدثنا روح بن عبادة   . وحدثنا حممد بن معمر بن ربعي القيسي      ) 2359 (- 135

  مسعت : أخربين موسى بن أنس قال
  :أنس بن مالك يقول

ا ال تسألوا عن أشـياء  يا أيها الذين آمنو {: ونزلت" أبوك فالن "من أيب؟ قال    ! يا رسول اهللا  :  قال رجل 
  .متام اآلية. }إن تبد لكم تسؤكم

أخربنـا ابـن    . وحدثين حرملة بن حيىي بن عبداهللا بن حرملة بن عمران التجييب          ) 2359 (- 136
  أخربين أنس بن مالك؛. أخربين يونس عن ابن شهاب. وهب

فلما سلم قـام    . رفصلى هلم صالة الظه   .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج حني زاغت الشمس          
من أحب أن يسألين عن شيء فليسألين       "مث قال   . وذكر أن قبلها أمورا عظاما    . فذكر الساعة . على املنرب 

  ".ال تسألوين عن شيء إال أخربتكم به، ما دمت يف مقامي هذا! فواهللا. عنه
وأكثـر  . سـلم فأكثر الناس البكاء حني مسعوا ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه و            : قال أنس بن مالك   

! من أيب؟ يا رسـول اهللا   : فقام عبداهللا بن حذافة فقال    " سلوين"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقول         
: برك عمـر فقـال    " سلوين"فلما أكثر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أن يقول            " أبوك حذافة "قال  

اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قال       قال فسكت رسول    . ومبحمد رسوال . وباإلسالم دينا . رضينا باهللا ربا  
لقد عرضـت علـي   ! والذي نفس حممد بيده. أوىل"مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . عمر ذلك 

  ".فلم أر كاليوم يف اخلري والشر. يف عرض هذا احلائط. اجلنة والنار آنفا
ما :  بن حذافة لعبداهللا بن حذافةقالت أم عبداهللا: أخربين عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة قال: قال ابن شهاب

مسعت بابن قط أعق منك؟ أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نـساء أهـل اجلاهليـة،                    
  .لو أحلقين بعبد أسود، للحقته! واهللا: فتفضحها على أعني الناس؟ قال عبداهللا بن حذافة

ح وحدثنا عبداهللا بـن     . مرأخربنا مع . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 2359 (-م  -136
كالمها عن الزهري، عن أنس، عن النيب صلى اهللا         . أخربنا شعيب . أخربنا أبو اليمان  . عبدالرمحن الدارمي 

أخربين عبيـداهللا  : قال: غري أن شعيبا قال عن الزهري. عليه وسلم، ذا احلديث، وحديث عبيداهللا، معه  
  . أم عبداهللا بن حذافة قالت؛ مبثل حديث يونسحدثين رجل من أهل العلم؛ أن: قال. بن عبداهللا
حدثنا عبداألعلى عن سعيد، عن قتادة، عن أنـس         . حدثنا يوسف بن محاد املعين    ) 2359 (- 137

  بن مالك؛



فقـال  . فخرج ذات يوم فصعد املنرب    .  أن الناس سألوا نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أحفوه باملسألة           
فلما مسع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بني يدي أمر           " ال بينته لكم  ال تسألوين عن شيء إ    . سلوين"

  . قد حضر
فأنشأ رجل من املسجد، . فإذا كل رجل الف رأسه يف ثوبه يبكي. فجعلت ألتفت ميينا ومشاال: قال أنس 

طـاب  مث أنشأ عمر بن اخل    ". أبوك حذافة "من أيب؟ قال    ! يا نيب اهللا  : فقال. كان يالحى فيدعى لغري أبيه    
فقـال  . عائذا باهللا من سوء الفنت    . ومبحمد رسوال . وباإلسالم دينا . رضينا باهللا ربا  : رضي اهللا عنه فقال   

إين صورت يل اجلنة والنار، فرأيتهما      . مل أر كاليوم قط يف اخلري والشر      "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  "دون هذا احلائط

ح وحـدثنا   ). يعين ابن احلارث  ( حدثنا خالد    .حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 2359 (-م  -137
حدثنا . ح وحدثنا عاصم بن النضر التيمي     . كالمها عن هشام  . حدثنا حممد بن أيب عدي    . حممد بن بشار  

  .حدثنا قتادة عن أنس، ذه القصة: قاال مجيعا. مسعت أيب: قال. معتمر
حدثنا أبو أسامة   : هلمداين قاال حدثنا عبداهللا بن براد األشعري وحممد بن العالء ا        ) 2360 (- 138

  :عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى قال
سـلوين عـم   "مث قال للناس . فلما أكثر عليه غضب.  سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أشياء كرهها     

أبوك سامل  "قال  ! من أيب؟ يا رسول اهللا    : فقام آخر فقال  " أبوك حذافة " من أيب؟ قال  : فقال رجل " شئتم
! يا رسـول اهللا   : فلما رأى عمر ما يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الغضب قال              " شيبةموىل  

  ".أبوك سامل، موىل شيبة"قال ! من أيب؟ يا رسول اهللا: قال: ويف رواية أيب كريب. إنا نتوب إىل اهللا
 باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره صلى اهللا عليه وسلم من معايش - 38 

  الدنيا، على سبيل الرأي
وهـذا  . وتقاربا يف اللفـظ   . حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبو كامل اجلحدري       ) 2361 (- 139

  :قال. حدثنا أبو عوانة عن مساك، عن موسى بن طلحة، عن أبيه: قاال. حديث قتيبة
: فقـالوا " ء؟ما يصنع هؤال  "فقال  .  مررت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل           

" ما أظن يغين ذلك شيئا"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . جيعلون الذكر يف األنثى فيتلقح    . يلقحونه
إن كان ينفعهم ذلـك     "فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك فقال          . قال فأخربوا بذلك فتركوه   

فإين لن  .  حدثتكم عن اهللا شيئا فخذوا به      ولكن إذا . فال تؤاخذوين بالظن  . فإين إمنا ظننت ظنا   . فليصنعوه
  ".أكذب على اهللا عز وجل



حدثنا عبداهللا بن الرومي اليمامي وعباس بن عبدالعظيم العنربي وأمحد بن جعفر            ) 2362 (- 140
حدثين رافع . حدثنا أبو النجاشي). وهو ابن عمار(حدثنا عكرمة . حدثنا النضر بن حممد: قالوا. املعقري

  :بن خديج قال
مـا  "فقـال   . يقولون يلقحون النخـل   . وهم يأبرون النخل  .  قدم نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة       

قـال  . فنفضت أو فنقصت  . فتركوه" لعلكم لو مل تفعلوا كان خريا     "قال  . كنا نصنعه : قالوا". تصنعون؟
رتكم بـشيء مـن     وإذا أم . إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به      . إمنا أنا بشر  "فذكروا ذلك له فقال     

  .ومل يشك. فنفضت: قال املعقري. أو حنو هذا: قال عكرمة" فإمنا أن بشر. رأي
قال أبو  . كالمها عن األسود بن عامر    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد       ) 2363 (- 141
 وعـن . حدثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائـشة            . حدثنا األسود بن عامر   : بكر

  ثابت، عن أنس؛
فمر م  . قال فخرج شيصا  " لو مل تفعلوا لصلح   "فقال  .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر بقوم يلقحون        

  ". أنتم أعلم بأمر دنياكم"قال . قلت كذا وكذا: قالوا" ما لنخلكم؟ "فقال 
   باب فضل النظر إليه صلى اهللا عليه وسلم، ومتنيه- 39 

هذا : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق .  رافع حدثنا حممد بن  ) 2364 (- 142
  :فذكر أحاديث منها. ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مث . ليأتني على أحدكم يوم وال يـراين      ! والذي نفس حممد بيده   " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ". معهمألن يراين أحب إليه من أهله وماله

  .وهو عندي مقدم ومؤخر. املعىن فيه عندي، ألن يراين معهم أحب إليه من أهله وماله: قال أبو إسحاق
   باب فضائل عيسى عليه السالم- 40 

أخربين يونس عن ابن شهاب؛ أن أبـا    . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2365 (- 143
  :سلمة بن عبدالرمحن أخربه؛ أن أبا هريرة قال
وليس بيين  . األنبياء أوالد عالت  . أنا أوىل الناس بابن مرمي    " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  ".وبينه نيب
حدثنا أبو داود، عمر بن سعد عن سفيان، عن أيب          . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2365 (- 144

  :الزناد، عن األعرج، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة قال



وليس بيين وبني عيسى . األنبياء أبناء عالت. أنا أوىل الناس بعيسى" اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال رسول 
  ".نيب

: قـال . حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 2365 (- 145
  :فذكر أحاديث منها. هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كيف؟ : قالوا" يف األوىل واآلخرة  . أنا أوىل الناس بعيسى بن مرمي     "ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         وق
  ".فليس بيننا نيب. ودينهم واحد. وأمهام شىت. األنبياء إخوة من عالت"قال ! يا رسول اهللا

عـن  حدثنا عبداألعلى عن معمر، عن الزهـري،        . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2366 (- 146
  سعيد، عن أيب هريرة؛

فيستهل صـارخا مـن     . ما من مولود يولد إال خنسه الشيطان      " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
وإين أعيذها بك وذريتها مـن      {: اقرؤا إن شئتم  : مث قال أبو هريرة   ". إال ابن مرمي وأمه   . خنسة الشيطان 
  ].36/آل عمران / 3[} الشيطان الرجيم

ح وحدثين عبـداهللا    . أخربنا معمر . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنيه حممد بن رافع   ) 2366 (-م  -146
ميسه "وقاال  . مجيعا عن الزهري، ذا اإلسناد    . أخربنا شعيب . حدثنا أبو اليمان  . بن عبدالرمحن الدارمي  

  ".من مس الشيطان"ويف حديث شعيب ". حني يولد، فيستهل صارخا من مسة الشيطان إياه
حدثين عمرو بن احلارث؛ أن أبا يـونس        . أخربنا ابن وهب  . ثين أبو الطاهر  حد) 2366 (- 147

  سليما، موىل أيب هريرة، حدثه عن أيب هريرة،
إال مـرمي   . كل بين آدم ميسه الشيطان يوم ولدتـه أمـه         " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          

  ".وابنها
  :نة عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة قالأخربنا أبو عوا. حدثنا شيبان بن فروخ) 2367 (- 148

  ".صياح املولود حني يقع نزغة من الشيطان" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هذا : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه. حدثنا عبدالرزاق. حدثين حممد بن رافع) 2368 (- 149

  : أحاديث منهافذكر. ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: سرقت؟ قال : فقال له عيسى  . رأى عيسى بن مرمي رجال يسرق     " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".وكذبت نفسي. أمنت باهللا: فقال عيسى! والذي ال إله إال هو. كال



   باب من فضائل إبراهيم اخلليل صلى اهللا عليه وسلم- 41 
ح . حدثنا علي بن مسهر وابن فضيل عن املختـار        . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2369 (- 150

أخربنا املختار بن فلفل عن أنس بن       . حدثنا علي بن مسهر   ). واللفظ له (وحدثين علي بن حجر السعدي      
  :قال. مالك

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! يا خري الربية:  جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال       
  ".ليه السالمذاك إبراهيم ع"

مسعت خمتار بن فلفـل، مـوىل   : قال. حدثنا ابن إدريس. وحدثناه أبو كريب  ) 2369 (-م  -150
  :مسعت أنسا يقول: عمرو بن حريث قال

  .مبثله! يا رسول اهللا.  قال رجل
: قـال . حدثنا عبدالرمحن عن سفيان، عن املختار     . وحدثين حممد بن املثىن   ) 2369 (- 2م  -150

  .مبثله. نيب صلى اهللا عليه وسلممسعت أنسا عن ال
عن أيب الزناد،   ) يعين ابن عبدالرمحن احلزامي   (حدثنا املغرية   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2370 (- 151

  :عن األعرج، عن أيب هريرة قال
  ".اختنت إبراهيم، النيب عليه السالم، وهو ابن مثانني سنة، بالقدوم" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أخربين يونس عن ابن شهاب، عن أيب       . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 151 (- 152
  سلمة بن عبدالرمحن وسعيد بن املسيب، عن أيب هريرة؛

رب أرين كيف حتـىي     : إذ قال . حنن أحق بالشك من إبراهيم    " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
. لقد كان يأوي إىل ركن شـديد      . ويرحم اهللا لوطا  .  قليب قال أومل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن      . املوتى

  ".ولو لبثت يف السجن طول لبث يوسف ألجبت الداعي
حدثنا جويرية عن مالك، عن     . وحدثناه، إن شاء اهللا، عبداهللا بن حممد بن أمساء        ) 151 (-م  -152

مبعىن . ى اهللا عليه وسلمالزهري؛ أن سعيد بن املسيب وأبا عبيد أخرباه عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صل              
  .حديث يونس عن الزهري

حدثنا ورقاء عن أيب الزناد، عن األعـرج،        . حدثنا شبابة . وحدثين زهري بن حرب   ) 151 (- 153
  عن أيب هريرة، 

  ".يغفر اهللا للوط إنه أوى إىل ركن شديد" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 



أخربين جرير بن حازم عن أيـوب    . داهللا بن وهب  أخربنا عب . وحدثين أبو الطاهر  ) 2371 (- 154
  السختياين، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة؛

. مل يكذب إبراهيم النيب، عليه السالم، قط إال ثالث كـذبات      " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
فإنه قدم أرض   . رةوواحدة يف شأن سا   . بل فعله كبريهم هذا   : وقوله. إين سقيم : قوله. ثنتني يف ذات اهللا   
. إن هذا اجلبار، إن ال يعلم أنك امرأيت، يغلبين عليك         : فقال هلا . وكانت أحسن الناس  . جبار ومعه سارة  

فلما . فإين ال أعلم يف األرض مسلما غريي وغريك       . فإنك أخيت يف اإلسالم   . فإن سأل فأخربيه أنك أخيت    
.  أرضك امرأة ال ينبغي هلا أن تكون إال لـك          لقد قدم : أتاه فقال له  . دخل أرضه رآها بعض أهل اجلبار     

فلما دخلت عليه مل يتمالك أن بسط يـده         . فقام إبراهيم عليه السالم إىل الصالة     . فأرسل إليها فأتى ا   
فقبضت . فعاد. ففعلت. ادعي اهللا أن يطلق يدي وال أضرك      : فقال هلا . فقبضت يده قبضة شديدة   . إليها

: فقـال . فقبضت أشد من القبضتني األوليني    . فعاد. ففعلت.  مثل ذلك  فقال هلا . أشد من القبضة األوىل   
: ودعا الذي جاء ا فقال لـه      . وأطلقت يده . ففعلت. فلك اهللا أن ال أضرك    . ادعي اهللا أن يطلق يدي    
  .فأخرجها من أرضي، وأعطها هاجر. ومل تأتين بإنسان. إنك إمنا أتيتين بشيطان
كف اهللا يـد    . خريا: مهيم؟ قالت : فقال هلا . م عليه السالم انصرف   فلما رآها إبراهي  . قال فأقبلت متشي  

  .وأخدم خادما. الفاجر
  .فتلك أمكم يا بين ماء السماء: قال أبو هريرة

   باب من فضائل موسى صلى اهللا عليه وسلم- 42 
هذا : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثين حممد بن رافع   ) 339 (- 155

  :فذكر أحاديث منها. ا حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمم
. ينظر بعضهم إىل سوأة بعض    . كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة    " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
قـال  . ما مينع موسى أن يغتسل معنا إال أنه آدر        ! واهللا: فقالوا. وكان موسى عليه السالم يغتسل وحده     

. ثـويب : قال فجمع موسى بأثره يقـول     . ففر احلجر بثوبه  . فوضع ثوبه على حجر   . هب مرة يغتسل  فذ
  .ما مبوسى بأس! واهللا: فقالوا. حىت نظرت بنو إسرائيل إىل سوأة موسى! حجر. ثويب! حجر

  ".قال فأخذ ثوبه فطفق باحلجر ضربا. فقام احلجر بعد، حىت نظر إليه
  .ضرب موسى عليه السالم باحلجر. جر ندب ستة أو سبعةإنه باحل! واهللا: قال أبو هريرة

حدثنا خالد احلـذاء عـن      . حدثنا يزيد بن زريع   . وحدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 339 (- 156
  :أنبأنا أبو هريرة قال: عبداهللا بن شقيق قال



قـال  .  آدر إنه: قال فقال بنو إسرائيل   . قال فكان ال يرى متجردا    .  كان موسى عليه السالم رجال حييا     
! حجـر . ثويب: واتبعه بعصاه يضربه  . فانطلق احلجر يسعى  . فوضع ثوبه على حجر   . فاغتسل عند مويه  

يا أيها الذين أمنوا ال تكونوا كالذين أذوا        {: ونزلت. حىت وقف على مأل من بين إسرائيل      ! حجر. ثويب
  ]69/ األحزاب/ 33[} موسى فربأه اهللا مما قالوا وكان عند اهللا وجيها

) حدثنا: وقال ابن رافع  . أخربنا: قال عبد (وحدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 2372 (- 157
  :أخربنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال. عبدالرزاق

أرسلتين إىل  : فرجع إىل ربه فقال   . فلما جاءه صكه ففقأ عينه    .  أرسل ملك املوت إىل موسى عليه السالم      
يضع يده على منت ثور، فله، مبـا        : فقل له . ارجع إليه : قال فرد اهللا إليه عينه وقال     . وتعبد ال يريد امل   

فسأل اهللا أن يدنيه مـن  . فاآلن: قال. مث املوت: مث مه؟ قال! أي رب: قال. غطت يده بكل شعرة، سنة 
ه إىل جانب فلو كنت مث، ألريتكم قرب    "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . األرض املقدسة رمية حبجر   
  ".الطريق، حتت الكثيب األمحر

هذا : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2372 (- 158
  :فذكر أحاديث منها. ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. أجب ربك : فقال له . عليه السالم جاء ملك املوت إىل موسى      " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
إنك أرسلتين  : قال فرجع امللك إىل اهللا تعاىل فقال      . قال فلطم موسى عليه السالم عني ملك املوت ففقأها        

احليـاة  : ارجع إىل عبدي فقـل    : قال فرد اهللا إليه عينه وقال     . وقد فقأ عيين  . إىل عبد لك ال يريد املوت     
. فإنك تعيش ا سنة   . على منت ثور، فما توارت يدك من شعرة       تريد؟ فإن كنت تريد احلياة فضع يدك        

قـال  . رمية حبجـر  . أمتين من األرض املقدسة   ! رب. فاآلن من قريب  : قال. مث متوت : مث مه؟ قال  : قال
لو أين عنده ألريتكم قربه إىل جانب الطريـق، عنـد الكثيـب             ! واهللا"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  ".األمحر
أخربنا معمر، مبثـل  . حدثنا عبدالرزاق. حدثنا حممد بن حيىي: قال أبو إسحاق  ) 2372 (-م  -158

  .هذا احلديث
حدثنا عبدالعزيز بن عبداهللا بـن      . حدثنا حجني بن املثىن   . حدثين زهري بن حرب   ) 2373 (- 159

  :أيب سلمة عن عبداهللا بن الفضل اهلامشي، عن عبدالرمحن األعرج، عن أيب هريرة قال
والـذي  . ال:  قال - شك عبدالعزيز    -ي يعرض سلعة له أعطي ا شيئا، كرهه أو مل يرضه             بينما يهود 

والذي : تقول: قال. قال فسمعه رجل من األنصار فلطم وجهه      ! اصطفى موسى عليه السالم على البشر     
ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أظهرنا؟ قـال فـذهب            ! اصطفى موسى عليه السالم على البشر     



فالن لطـم  : وقال. إن يل ذمة وعهدا! يا أبا القاسم: فقال. ي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      اليهود
والـذي  !): يا رسول اهللا  (قال  : قال" مل لطمت وجهه؟  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وجهي

عليه وسلم  قال فغضب رسول اهللا صلى اهللا       . وأنت بني أظهرنا  ! اصطفى موسى عليه السالم على البشر     
فإنه ينفخ يف الصور فيـصعق مـن يف         . ال تفضلوا بني أنبياء اهللا    "مث قال   . حىت عرف الغضب يف وجهه    

أو يف أول من . فأكون أول من بعث. قال مث ينفخ فيه أخرى. السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا    
وال . أو بعث قبلي  . الطورفال أدري أحوسب بصعقته يوم      . فإذا موسى عليه السالم آخذ بالعرش     . بعث
  ".إن أحدا أفضل من يونس بن مىت عليه السالم: أقول

حدثنا عبـدالعزيز بـن أيب      . حدثنا يزيد بن هارون   . وحدثنيه حممد بن حامت   ) 2373 (-م  -159
  .سلمة، ذا اإلسناد، سواء

حدثنا . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   : حدثين زهري بن حرب وأبو بكر بن النضر قاال        ) 2373 (- 160
  :قال. أيب عن ابن شهاب، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن وعبدالرمحن األعرج، عن أيب هريرة

والذي اصطفى حممدا صلى اهللا عليه      : فقال املسلم .  استب رجالن رجل من اليهود ورجل من املسلمني       
 فرفع املـسلم    قال! والذي اصطفى موسى عليه السالم على العاملني      : وقال اليهودي ! وسلم على العاملني  
فذهب اليهودي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه مبا كان            . فلطم وجه اليهودي  . يده عند ذلك  

فإن الناس يصعقون   . ال ختريوين على موسى   "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . من أمره وأمر املسلم   
كان فيمن صعق فأفاق قبلي أم كان       فال أدري أ  . فإذا موسى باطش جبانب العرش    . فأكون أول من يفيق   

  ". ممن استثىن اهللا
أخربنـا أبـو    : وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قاال         ) 2373 (- 161
. أخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن وسعيد بن املسيب عن أيب هريـرة           . أخربنا شعيب عن الزهري   . اليمان
  .مبثل حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. ن اليهوداستب رجل من املسلمني ورجل م: قال

حدثنا سفيان عن عمرو بن حيىي،      . حدثنا أبو أمحد الزبريي   . وحدثين عمرو الناقد  ) 2374 (- 162
  :عن أبيه، عن أيب سعيد اخلدري قال

نه غري أ. وساق احلديث مبعىن حديث الزهري.  جاء يهودي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قد لطم وجهه      
  ".فال أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي، أو اكتفى بصعقة الطور"قال 

حدثنا . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا وكيع عن سفيان   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2374 (- 163
  :حدثنا سفيان عن عمرو بن حيىي، عن أبيه، عن أيب سعيد اخلدري قال. أيب



. عمرو بـن حيـىي    : ويف حديث ابن منري   ". ختريوا بني األنبياء  ال  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  .حدثين أيب
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابـت       : حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ قاال       ) 2375 (- 164

  البناين وسليمان التيمي، عن أنس بن مالك؛
ى موسى ليلة أسـري      عل -مررت  :  ويف رواية هداب   -أتيت  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".وهو قائم يصلي يف قربه. يب عند الكثيب األمحر
ح وحدثنا عثمان بـن     ). يعين ابن يونس  (أخربنا عيسى   . وحدثنا علي بن خشرم   ) 2375 (- 165
حدثنا . ح وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة      . كالمها عن سليمان التيمي، عن أنس     . حدثنا جرير . أيب شيبة 

  :مسعت أنسا يقول. ان، عن سليمان التيميعبدة بن سليمان عن سفي
وزاد يف حديث عيـسى  ". مررت على موسى وهو يصلي يف قربه" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  ".مررت ليلة أسرى يب"
ال ينبغي لعبد " باب يف ذكر يونس عليه السالم، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم - 43 

  "أنا خري من يونس بن مىت: أن يقول
حدثنا حممد  : قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وحممد بن بشار           ) 2376 (- 166
  مسعت محيد بن عبدالرمحن حيدث عن أيب هريرة،: قال. حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم. بن جعفر

: وقال ابن املـثىن (يل  ال ينبغي لعبد - يعين اهللا تبارك وتعاىل -قال  " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه        
  ".أنا خري من يونس بن مىت، عليه السالم: أن يقول) لعبدي

  .حممد بن جعفر عن شعبة: قال ابن أيب شيبة
. حدثنا حممد بن جعفر   : قاال) واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 2377 (- 167

يعين ابن  (دثين ابن عم نبيكم صلى اهللا عليه وسلم         ح: مسعت أبا العالية يقول   : قال. حدثنا شعبة عن قتادة   
  )عباس

  .ونسبه إىل أبيه". أنا خري من يونس بن مىت: ما ينبغي لعبد أن يقول" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
   باب من فضائل يوسف، عليه السالم- 44 

حدثنا حيىي بـن    : واحدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد قال          ) 2378 (- 168
  :قال. أخربين سعيد بن أيب سعيد عن أبيه، عن أيب هريرة. سعيد، عن عبيداهللا



فيوسف نـيب اهللا    "قال  . ليس عن هذا نسألك   : قالوا" أتقاهم"من أكرم الناس؟ قال     ! يا رسول اهللا  :  قيل
 معادن العرب تـسألوين؟     فعن"قال  . ليس عن هذا نسألك   : قالوا" ابن نيب اهللا ابن نيب اهللا ابن خليل اهللا        
  ".إذا فقهوا. خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم

   باب من فضائل زكرياء، عليه السالم- 45 
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أيب رافع، عـن أيب            . حدثنا هداب بن خالد   ) 2379 (- 169
  هريرة؛

  ".كان زكرياء جنارا" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
   باب من فضائل اخلضر، عليه السالم- 46 

حدثنا عمرو بن حممد الناقد وإسحاق بن إبراهيم احلنظلي وعبيداهللا بـن سـعيد         ) 2380 (- 170
حـدثنا  . حدثنا سفيان بن عيينة). واللفظ البن أيب عمر   (كلهم عن ابن عيينة     . وحممد بن أيب عمر املكي    

  :بن عباسقلت ال: قال. عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري
 إن نوفا البكايل يزعم أن موسى، عليه السالم، صاحب بين إسرائيل ليس هو موسى صاحب اخلـضر،                 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : مسعت أيب بن كعب يقول    . كذب عدو اهللا  : فقال. عليه السالم 
قـال  . أنا أعلـم  : الأي الناس أعلم؟ فق   : فسئل. قام موسى عليه السالم خطيبا يف بين إسرائيل       " يقول  

. أن عبدا من عبادي مبجمع البحرين هو أعلم منك        : فأوحى اهللا إليه  . فعتب اهللا عليه إذ مل يرد العلم إليه       
فـانطلق  . فحيث تفقد احلوت فهو مث    . امحل حوتا يف مكتل   : كيف يل به فقيل له    ! أي رب : قال موسى 

وانطلق هو وفتـاه    . م، حوتا يف مكتل   فحمل موسى، عليه السال   . وهو يوشع بن نون   . وانطلق معه فتاه  
فاضطرب احلوت يف املكتل، حىت خرج من       . فرقد موسى، عليه السالم، وفتاه    . ميشيان حىت أتيا الصخرة   
. فكان للحوت سـربا   . قال وأمسك اهللا عنه جرية املاء حىت كان مثل الطاق         . املكتل، فسقط يف البحر   
فلما أصـبح   . ونسي صاحب موسى أن خيربه    . وليلتهمافانطلقا بقية يومهما    . وكان ملوسى وفتاه عجبا   

قال ومل ينصب حىت جـاوز      . آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا       : موسى، عليه السالم، قال لفتاه    
أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة فإين نسيت احلوت وما أنسانيه إال الـشيطان أن              : قال. املكان الذي أمر به   

قـال  . ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارمها قصـصا        : قال موسى . حر عجبا أذكره واختذ سبيله يف الب    
: فقال له اخلـضر   . فسلم عليه موسى  . حىت أتيا الصخرة فرأى رجال مسجى عليه بثوب       . يقصان آثارمها 

إنك على علم من علم     : قال. نعم: موسى بين إسرائيل؟ قال   : قال. أنا موسى : أىن بأرضك السالم؟ قال   
هـل  : قال له موسى، عليه السالم    . وأنا على علم من علم اهللا علمنيه ال تعلمه        .  ال أعلمه  اهللا علمكه اهللا  



وكيف تصرب على ما مل حتط      . إنك لن تستطيع معي صربا    : أتبعك على أن تعلمين مما علمت رشدا؟ قال       
 تسألين عن   فإن اتبعتين فال  : قال له اخلضر  . قال ستجدين إن شاء اهللا صابرا وال أعصي لك أمرا         . به خربا 

فمـرت  . فانطلق اخلضر وموسى ميشيان على ساحل البحر      . نعم: قال. شيء حىت أحدث لك منه ذكرا     
فعمد اخلضر إىل لوح من ألـواح       . فعرفوا اخلضر فحملومها بغري نول    . فكلماهم أن حيملومها  . ما سفينة 

لقـد  . رقتها لتغرق أهلها  قوم محلونا بغري نول، عمدت إىل سفينتهم فخ       : فقال له موسى  . السفينة فرتعه 
ال تؤاخذين مبا نسيت وال ترهقين مـن        : قال. أمل أقل إنك لن تستطيع معي صربا      : قال. جئت شيئا إمرا  
فأخـذ  . فبينما مها ميشيان على الساحل إذا غالم يلعب مع الغلمان         . مث خرجا من السفينة   . أمري عسرا 

. نفسا زاكية بغري نفس؟ لقد جئت شيئا نكـرا        أقتلت  : فقال موسى . اخلضر برأسه، فاقتلعه بيده، فقتله    
إن سألتك عن شـيء     : قال. وهذه أشد من األوىل   : أمل أقل لك إنك لن تستطيع معي صربا؟ قال        : قال

فانطلقا حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلـها فـأبوا أن     . قد بلغت من لدين عذرا    . بعدها فال تصاحبين  
قال لـه  . قال اخلضر بيده هكذا فأقامه . يقول مائل . نقض فأقامه فوجدا فيها جدارا يريد أن ي     . يضيفومها
. قال هذا فراق بيين وبينك    . قوم أتيناهم فلم يضيفونا ومل يطعمونا، لو شئت لتخذت عليه أجرا          : موسى

لوددت . يرحم اهللا موسى  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . سأنبئك بتأويل ما مل تستطع عليه صربا      
كانـت األوىل   "قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ". ىت يقص علينا من أخبارمها    أنه كان صرب ح   
: فقال له اخلضر  . مث نقر يف البحر   . وجاء عصفور حىت وقع على حرف السفينة      "قال  ". من موسى نسيانا  

  ".ما نقص علمي وعلمك من علم اهللا إال مثل ما نقص هذا العصفور من البحر
وأمـا  : وكان يقرأ . وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صاحلة غصبا       : ان يقرأ وك: قال سعيد بن جبري   
  .الغالم فكان كافرا

حدثنا املعتمر بن سليمان التيمي عن أبيـه،        . حدثين حممد بن عبداألعلى القيسي    ) 2380 (- 171
  :قيل البن عباس: عن رقبة، عن أيب إسحاق، عن سعيد بن جبري قال

! أمسعته؟ يـا سـعيد    : قال.  ذهب يتلمس العلم ليس مبوسى نيب إسرائيل        إن نوفا يزعم أن موسى الذي     
  .كذب نوف: قال. نعم: قلت

  :حدثنا أيب بن كعب قال) 2380 (- 172
. إنه بينما موسى، عليه السالم، يف قومه يذكرهم بأيام اهللا         " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

إين . قال فأوحى اهللا إليـه    . علم يف األرض رجال خريا أو أعلم مين       ما أ : إذ قال . وأيام اهللا نعماؤه وبالؤه   
قال فقيل  . فدلين عليه ! يا رب : قال. إن يف األرض رجال هو أعلم منك      . أو عند من هو   . أعلم باخلري منه  

. فعمي عليه. قال فانطلق هو وفتاه حىت انتهيا إىل الصخرة. فإنه حيث تفقد احلوت . تزود حوتا ماحلا  : له



أال : قال فقال فتاه  . صار مثل الكوة  . فجعل ال يلتئم عليه   . فاضطرب احلوت يف املاء   . ق وترك فتاه  فانطل
قـال  . آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا       : فلما جتاوزا قال لفتاه   . أحلق نيب اهللا فأخربه؟ قال فنسى     
ومـا  .  فإين نسيت احلوت   أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة    : قال فتذكر قال  . ومل يصبهم نصب حىت جتاوزا    
ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارمها       : قال. واختذ سبيله يف البحر عجبا    . أنسانيه إال الشيطان أن أذكره    

قال فذهب يلتمس فإذا هو باخلضر مسجى ثوبـا،         . ههنا وصف يل  : قال. فأراه مكان احلوت  . قصصا
: فكشف الثوب عن وجهـه قـال      .  عليكم السالم: قال. أو قال على حالوة القفا    . مستلقيا على القفا  
جميء ما جاء   : قال. موسى بين إسرائيل  : ومن موسى؟ قال  : قال. موسى: من أنت؟ قال  . وعليكم السالم 

وكيف تصرب على مـا مل      . إنك لن تستطيع معي صربا    : قال. جئت لتعلمين مما علمت رشدا    : بك؟ قال 
ستجدين إن شاء اهللا صابرا وال أعصي لك     : قال. شيء أمرت به أن أفعله إذا رأيته مل تصرب        . حتط به خربا  

فانطلقا حىت إذا ركبا يف السفينة      . فإن اتبعتين فال تسألين عن شيء حىت أحدث لك منه ذكرا          : قال. أمرا
: قال. أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا      : قال له موسى، عليه السالم    . انتحى عليها : قال. خرقها

فانطلقـا  . ال تؤاخذين مبا نسيت وال ترهقين من أمري عـسرا :  معي صربا؟ قالأمل أقل إنك لن تستطيع 
فذعر عندها موسى، عليه السالم، . قال فانطلق إىل أحدهم بادي الرأي فقتله. حىت إذا لقيا غلمانا يلعبون   

ـ      ". أقتلت نفسا زاكية بغري نفس لقد جئت شيئا نكرا        : قال. ذعرة منكرة  ه فقال رسول اهللا صلى اهللا علي
ولكنه أخذته مـن    . لوال أنه عجل لرأى العجب    . رمحة اهللا علينا وعلى موسى    "وسلم، عند هذا املكان     

ولو صرب لرأى   . قد بلغت من لدين عذرا    . إن سألتك عن شيء بعدها فال تصاحبين      : قال. صاحبه ذمامة 
رمحـة اهللا   . ي كذا رمحة اهللا علينا وعلى أخ    " قال وكان إذا ذكر أحدا من األنبياء بدأ بنفسه           -. العجب
فوجدا . فأبوا أن يضيفومها. فانطلقا حىت إذا أتيا أهل قرية لئاما فطافا يف االس فاستطعما أهلها "-علينا  

هذا فراق بيين وبينك وأخذ     : قال. لو شئت الختذت عليه أجرا    : قال. فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه     
إىل . أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر      . رباسأنبئك بتأويل ما مل تستطع عليه ص      : قال. بثوبه

وأما الغالم فطبع يـوم     . فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوا خبشبة        . آخر اآلية 
فأردنا أن يبدهلما رمـا     . فلو أنه أدرك أرهقهما طغيانا وكفرا     . وكان أبواه قد عطفا عليه    . طبع كافرا 

  .إىل آخر اآلية". وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني يف املدينة وكان حتته.  رمحاخريا منه زكاة وأقرب
ح وحـدثنا   . أخربنا حممد بن يوسف   . وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 2380 (-م  -172

بإسناد التيمي عـن أيب     . كالمها عن إسرائيل، عن أيب إسحاق     . أخربنا عبيداهللا بن موسى   . عبد بن محيد  
  .حنو حديثه. إسحاق



حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن سعيد بن جبري، عن           . وحدثنا عمرو الناقد  ) 2380 (- 173
  ابن عباس، عن أيب بن كعب؛

  .لتخذت عليه أجرا:  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ
أخربين يونس عن ابن شـهاب، عـن   . أخربنا ابن وهب. حدثين حرملة بن حيىي  ) 2380 (- 174
   بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود، عن عبداهللا بن عباس؛عبيداهللا

هـو  : فقال ابن عباس.  أنه متارى هو واحلر بن قيس بن حصن الفزاري يف صاحب موسى، عليه السالم 
فـإين قـد    . هلم إلينا ! يا أبا الطفيل  : فدعاه ابن عباس فقال   . فمر ما أيب بن كعب األنصاري     . اخلضر

فهل مسعت رسول اهللا صلى اهللا      . صاحب موسى الذي سأل السبيل إىل لقيه      متاريت أنا وصاحيب هذا يف      
بينما موسى يف مأل من     "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         : عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أيب     

: فأوحى اهللا إىل موسى   . ال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى      : إذ جاءه رجل فقال له    . بين إسرائيل 
إذا افتقـدت   : وقيل لـه  . فجعل اهللا له احلوت آية    . قال فسأل موسى السبيل إىل لقيه     .  اخلضر بل عبدنا 

فقـال فـىت    . آتنا غداءنا : مث قال لفتاه  . فسار موسى ما شاء اهللا أن يسري      . احلوت فارجع فإنك ستلقاه   
الـشيطان أن   أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة فإين نسيت احلوت وما أنسانيه إال            : موسى، حني سأله الغداء   

فكـان مـن    . فوجدا خضرا . فارتدا على آثارمها قصصا   . ذلك ما كنا نبغي   : فقال موسى لفتاه  . أذكره
  ".شأما ما قص اهللا يف كتابه

  .فكان يتبع أثر احلوت يف البحر: إال أن يونس قال

   كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم- 44 

  اهللا عنه باب من فضائل أيب بكر الصديق، رضي - 1 
: قال عبـداهللا  (حدثين زهري بن حرب وعبد بن محيد وعبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي            ) 2381 (- 1

  ) حدثنا: وقال اآلخران. أخربنا
  حدثنا أنس بن مالك؛. حدثنا ثابت. حدثنا مهام. حبان بن هالل

يا رسول : فقلت. غارنظرت إىل أقدام املشركني على رؤوسنا وحنن يف ال       :  أن أبا بكر الصديق حدثه قال     
  ".ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما! يا أبا بكر"فقال . لو أن أحدهم نظر إىل قدميه أبصرنا حتت قدميه! اهللا
حدثنا مالك عن أيب النـضر،      . حدثنا معن . حدثنا عبداهللا بن جعفر بن حيىي بن خالد       ) 2382 (- 2

  عن عبيداهللا بن حنني، عن أيب سعيد؛ 



عبد خريه اهللا بني أن يؤتيه زهرة الدنيا وبني         "هللا عليه وسلم جلس على املنرب فقال         أن رسول اهللا صلى ا    
قال فكان رسـول اهللا     . فديناك بآبائنا وأمهاتنا  : فقال. وبكى. فبكى أبو بكر  " فاختار ما عنده  . ما عنده 

إن أمن  " وسلم   وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه     . وكان أبو بكر أعلمنا به    . صلى اهللا عليه وسلم هو املخري     
ولكـن إخـوة    . ولو كنت متخذا خليال الختذت أبا بكر خليال       . الناس علي يف ماله وصحبته أبو بكر      

  ".ال تبقني يف املسجد خوخة إال خوخة أيب بكر. اإلسالم
حدثنا فليح بن سليمان عن سامل، أيب النضر، عن عبيد بن           . حدثنا سعيد بن منصور   ) 2382 (- م   2

. خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس يوما        : قال.  عن أيب سعيد اخلدري    حنني وبسر بن سعيد،   
  .مبثل حديث مالك

حدثنا شعبة عن إمساعيل بـن      . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن بشار العبدي    ) 2383 (- 3
  :مسعت عبداهللا بن أيب اهلذيل حيدث عن أيب األحوص، قال: قال. رجاء

لو كنت متخذا خليال لتخذت     "حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال           مسعت عبداهللا بن مسعود     
  ".وقد اختذ اهللا، عز وجل، صاحبكم خليال. ولكنه أخي وصاحيب. أبا بكر خليال

. حدثنا حممد بـن جعفـر  : قاال) واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 2383 (- 4
  أيب األحوص، عن عبداهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛حدثنا شعبة عن أيب إسحاق، عن 

  ".لو كنت متخذا من أميت أحدا خليال الختذت أبا بكر" أنه قال 
حـدثين سـفيان عـن أيب       . حدثنا عبدالرمحن : حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار قاال      ) 2383 (- 5

أخربنـا أبـو   . نا جعفر بن عونأخرب. ح وحدثنا عبد بن محيد   . إسحاق، عن أيب األحوص، عن عبداهللا     
  :قال. عميس عن ابن أيب مليكة، عن عبداهللا
  ".لو كنت متخذا خليال الختذت ابن أيب قحافة خليال" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: قـال إسـحاق  (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وزهري بن حرب وإسحاق بن إبـراهيم            ) 2383 (- 6
 جرير عن مغرية، عن واصل بن حيان، عن عبداهللا بن أيب اهلذيل، عن أيب               )حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا

  األحوص، عن عبداهللا،
لو كنت متخذا من أهل األرض خليال، الختذت ابـن أيب قحافـة             " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ".ولكن صاحبكم خليل اهللا. خليال
. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. وية ووكيعحدثنا أبو معا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 2383 (- 7

ح وحدثنا حممد بن عبـداهللا      . كلهم عن األعمش  . حدثنا سفيان . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . أخربنا جرير 



حدثنا األعمش عن عبداهللا بن مرة، عن أيب        . حدثنا وكيع : قاال) واللفظ هلما (بن منري وأبو سعيد األشج      
  :األحوص، عن عبداهللا قال

ولو كنت متخذا خليال الختذت     . أال إين أبرأ إىل كل خل من خله       "اهللا صلى اهللا عليه وسلم       قال رسول   
  ".إن صاحبكم خليل اهللا. أبا بكر خليال

أخربين عمرو  . أخربنا خالد بن عبداهللا عن خالد، عن أيب عثمان        . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2384 (- 8
  بن العاص؛

أي الناس أحب إليك؟ : فأتيته فقلت.  على جيش ذات السالسل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه    
  .فعد رجاال" عمر"مث من؟ قال : قلت" أبوها"من الرجال؟ قال : قلت" عائشة"قال 
ح وحـدثنا   . حدثنا جعفر بن عون عن أيب عميس      . وحدثين احلسن بن علي احللواين    ) 2385 (- 9

مسعت عائشة،  . نا أبو عميس عن ابن أيب مليكة      أخرب. أخربنا جعفر بن عون   ). واللفظ له (عبد بن محيد    
  :وسئلت

مث من؟ بعد   : فقيل هلا . أبو بكر :  من كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت           
  .مث انتهت إىل هذا. أبو عبيدة بن اجلراح: قالت. من؟ بعد عمر: مث قيل هلا. عمر: قالت. أيب بكر
أخربين أيب عن حممد بن جبري بـن    . حدثنا إبراهيم بن سعد   . بن موسى حدثين عباد   ) 2386 (- 10

  مطعم، عن أبيه؛
! يـا رسـول اهللا    : فقالت. فأمرها أن ترجع إليه   .  أن امرأة سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا         

  ".فإن مل جتديين فأيت أبا بكر "-كأا تعين املوت :  قال أيب-أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ 
. حدثنا أيب عـن أبيـه     . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   . وحدثنيه حجاج بن الشاعر   ) 2386 (-م  -10

  أخربين حممد بن جبري بن مطعم؛ أن أباه جبري بن مطعم أخربه؛
مبثل حديث عبـاد بـن      . فأمرها بأمر .  أن امرأة أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكلمته يف شيء           

  .موسى
حـدثنا  . أخربنا إبراهيم بن سعد   . حدثنا يزيد بن هارون   . ن سعيد حدثنا عبيداهللا ب  ) 2387 (- 11

  : صاحل بن كيسان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت
فـإين  . ادعي يل أبا بكر، وأخاك، حىت أكتب كتابا       " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف مرضه           

  ".ؤمنون إال أبا بكرويأىب اهللا وامل. أنا أوىل: أخاف أن يتمىن متمن ويقول قائل
وهو ابن (حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد . حدثنا حممد بن أيب عمر املكي) 1028 (- 12
  :قال. ، عن أيب حازم األشجعي، عن أيب هريرة)كيسان



فمن تبع  "قال  . أنا: قال أبو بكر  " من أصبح منكم اليوم صائما؟      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
قـال  . أنا: قال أبو بكر  " فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟      "قال  . أنا: قال أبو بكر  " ليوم جنازة؟   منكم ا 

ما اجـتمعن يف  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أنا: قال أبو بكر " فمن عاد منكم اليوم مريضا؟    "
  ".امرئ إال دخل اجلنة

أخربنـا ابـن    : قاال. ملة بن حيىي  حدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح وحر        ) 2388 (- 13
حدثين سعيد بن املسيب وأبو أسامة بن عبدالرمحن؛ أما مسعا أبا           . أخربين يونس عن ابن شهاب    . وهب

  : هريرة يقول
بينما رجل يسوق بقرة له، قد محل عليها، التفتت إليـه البقـرة             " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

أبقـرة  . تعجبا وفزعـا ! سبحان اهللا: فقال الناس".  إمنا خلقت للحرث ولكين. إين مل أخلق هلذا   : فقالت
  ".فإين أومن به وأبو بكر وعمر"تكلم؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

. بينا راع يف غنمه، عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : قال أبو هريرة  
من هلا يوم السبع، يـوم لـيس هلـا راع           : فالتفت إليه الذئب فقال له    . نهفطلبه الراعي حىت استنقذها م    

أنا وأبو بكر   . فإين أومن بذلك  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ! سبحان اهللا : ؟ فقال الناس  "غريي
  ".وعمر
حدثين عقيل بن   . حدثين أيب عن جدي   . وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 2388 (-م  -13

  .ومل يذكر قصة البقرة. بن شهاب، ذا اإلسناد، قصة الشاة والذئبخالد عن ا
. ح وحدثين حممد بن رافـع     . حدثنا سفيان بن عيينة   . وحدثنا حممد بن عباد   ) 2388 (- 2م  -13

كالمها عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب سلمة، عن أيب هريـرة،  . حدثنا أبو داود احلفري عن سفيان     
. ويف حديثهما ذكر البقرة والشاة معـا      . يه وسلم مبعىن حديث يونس عن الزهري      عن النيب صلى اهللا عل    
  :وقاال يف حديثهما

  .وما مها مث" فإين أومن به وأبو بكر وعمر "
. حدثنا شعبة. حدثنا حممد بن جعفر: قاال. وحدثناه حممد بن املثىن وابن بشار) 2388 (- 3م -13

كالمها عن سعد بن إبـراهيم، عـن أيب         . عيينة عن مسعر  حدثنا سفيان بن    . ح وحدثنا حممد بن عباد    
  .سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



   باب من فضائل عمر، رضي اهللا عنه- 2 
 -حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي وأبو الربيع العتكي وأبو كريب حممد بن العـالء      ) 2389 (- 14

ابن املبارك عن عمر بن سعيد بن       ) أخربنا: وقال اآلخران . ثناحد: قال أبو الربيع   (-واللفظ أليب كريب    
  :مسعت ابن عباس يقول: قال. أيب حسني، عن ابن مليكة

وأنـا  . قبل أن يرفـع   . فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه     .  وضع عمر بن اخلطاب على سريره     
فترحم على عمـر    . ه فإذا هو علي   فالتفت إلي . قال فلم يرعين إال برجل قد أخذ مبنكيب من ورائي         . فيهم
إن كنت ألظن أن جيعلك اهللا      ! وامي اهللا . ما خلفت أحدا أحب إيل، أن ألقى اهللا مبثل عمله، منك          : وقال

جئت أنا وأبـو بكـر      "وذاك أين كنت أكثر أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول             . مع صاحبيك 
فإن كنت ألرجو، أو ألظـن، أن       ". كر وعمر وخرجت أنا وأبو ب   . ودخلت أنا وأبو بكر وعمر    . وعمر

  .جيعلك اهللا معهما
أخربنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد، يف هذا          . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2389 (-م  -14

  .اإلسناد، مبثله
ح . حدثنا إبراهيم بن سعد عن صاحل بـن كيـسان         . حدثنا منصور بن أيب مزاحم    ) 2390 (- 15

حدثنا يعقوب بن   : قالوا). واللفظ هلم (ن بن علي احللواين وعبد بن محيد        وحدثنا زهري بن حرب واحلس    
حدثين أبو أمامة بن سهل؛ أنه مسع أبا سعيد اخلـدري           . حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب      . إبراهيم
  :يقول

منها ما يبلـغ    . بينا أنا نائم، رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص       " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
ماذا أولت ذلك؟ يا    : قالوا". ومر عمر بن اخلطاب وعليه قميص جيره      . لثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك     ا

  ".الدين"قال ! رسول اهللا
أخربين يونس؛ أن ابن شهاب أخربه عن       . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2391 (- 16

  محزة بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب، عن أبيه، 
فشربت منـه   . إذ رأيت قدحا أتيت به، فيه لنب      . بينا أنا نائم  "لى اهللا عليه وسلم قال       عن رسول اهللا ص   

فما أولت ذلك؟ يـا  : قالوا". مث أعطيت فضلي عمر بن اخلطاب. حىت إين ألرى الري جيري يف أظفاري    
  ".العلم"قال ! رسول اهللا

احللواين وعبد بـن    ح وحدثنا   . حدثنا ليث عن عقيل   . وحدثناه قتيبة بن سعيد   ) 2391 (-م  -16
  .حنو حديثه. بإسناد يونس. حدثنا أيب عن صاحل. كالمها عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. محيد



أخربين يونس عن ابن شهاب؛ أن سعيد       . أخربنا ابن وهب  . حدثنا حرملة بن حيىي   ) 2392 (- 17
  :بن املسيب أخربه؛ أنه مسع أبا هريرة يقول
بينا أنا نائم رأيتين على قليب، عليها دلو، فرتعت منها ما           "لم يقول    مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وس      

مث . ويف نزعه، واهللا يغفـر لـه، ضـعف        . مث أخذها ابن أيب قحافة فرتع ا ذنوبا أو ذنوبني         . شاء اهللا 
فلم أر عبقريا من الناس يرتع نزع عمر بن اخلطاب، حىت ضرب            . فأخذها ابن اخلطاب  . استحالت غربا 
  ."الناس بعطن

حدثين عقيل بن   . وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث، حدثين أيب عن جدي         ) 2392 (-م  -17
حدثنا أيب عن   . ح وحدثنا عمرو الناقد واحللواين وعبد بن محيد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد             . خالد
  .حنو حديثه. بإسناد يونس. صاحل
. حدثنا أيب عن صـاحل    . ثنا يعقوب حد: قاال. حدثنا احللواين وعبد بن محيد    ) 2392 (- 2م  -17
  :إن أبا هريرة قال: قال األعرج وغريه: قال

  .بنحو حديث الزهري" رأيت ابن أيب قحافة يرتع" إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
أخربين عمرو  . حدثنا عمي، عبداهللا بن وهب    . حدثين أمحد بن عبدالرمحن بن وهب     ) 2392 (- 18

  س، موىل أيب هريرة، حدثه عن أيب هريرة، بن احلارث؛ أن أبا يون
فجاءين . بينا أنا نائم أريت أين أنزع على حوضي أسقي الناس        " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
فجاء ابن اخلطاب   . واهللا يغفر له  . ويف نزعه ضعف  . فرتع دلوين . أبو بكر فأخذ الدلو من يدي لريوحين      

  ".حىت توىل الناس، واحلوض مآلن يتفجر. ى منهفلم أر نزع رجل قط أقو. فأخذ منه
حدثنا : قاال) واللفظ أليب بكر(حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري ) 2393 (- 19

حدثين أبو بكر بن سامل عن سامل بن عبداهللا، عن عبـداهللا بـن              . حدثنا عبيداهللا بن عمر   . حممد بن بشر  
  عمر؛ 

فجاء أبو بكر فـرتع     . أريت كأين أنزع بدلو بكرة على قليب      " عليه وسلم قال      أن رسول اهللا صلى اهللا    
. فاستحالت غربا . مث جاء عمر فاستقى   . فرتع نزعا ضعيفا واهللا، تبارك وتعاىل، يغفر له       . ذنوبا أو ذنوبني  

  ".حىت روي الناس وضربوا العطن. فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه
حدثين موسى بن عقبة عن سامل      . حدثنا زهري .  عبداهللا بن يونس   حدثنا أمحد بن  ) 2393 (-م  -19

بن عبداهللا، عن أبيه، عن رؤيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف أيب بكر وعمر بن اخلطاب رضي اهللا                    
  .بنحو حديثهم. عنهما



ر، حدثنا سفيان عن عمرو وابن املنكـد . حدثنا أيب. حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري   ) 2394 (- 20
حدثنا سفيان بن   ). واللفظ له (ح وحدثنا زهري بن حرب      . مسعا جابرا خيرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        
  عيينة عن ابن املنكدر وعمرو، عن جابر،
: ملن هـذا؟ فقـالوا  : فقلت. دخلت اجلنة فرأيت فيها دارا أو قصرا" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال   

  أو عليك يغار؟! أي رسول اهللا: فبكى عمر وقال" فذكرت غريتك. فأردت أن أدخل. لعمر بن اخلطاب
. أخربنا سفيان عن عمرو وابن املنكدر، عن جابر       . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 2394 (-م  -20

حدثنا . ح وحدثناه عمرو الناقد   . حدثنا سفيان عن عمرو، مسع جابرا     . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      
  .مبثل حديث ابن منري وزهري. عت جابرا عن النيب صلى اهللا عليه وسلممس. سفيان عن ابن املنكدر

أخربين يونس؛ أن ابن شهاب أخربه عن       . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2395 (- 21
  سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة،

إذا امرأة توضأ إىل جانب     ف. بينا أنا نائم إذ رأيتين يف اجلنة      " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          
  ".فوليت مدبرا. فذكرت غرية عمر. لعمر بن اخلطاب: ملن هذا؟ فقالوا: فقلت. قصر

: مث قال عمر. فبكى عمر، وحنن مجيعا يف ذلك الس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو هريرة 
  أعليك أغار؟! يا رسول اهللا! بأيب أنت
حدثنا يعقوب بـن    : قالوا. الناقد وحسن احللواين وعبد بن محيد     وحدثنيه عمرو   ) 2395 (-م  -21

  .إبراهيم حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب، ذا اإلسناد، مثله
ح وحدثنا حـسن    ). يعين ابن سعد  (حدثنا إبراهيم   . حدثنا منصور بن أيب مزاحم    ) 2396 (- 22

 - وهو ابن إبراهيم ابن سعد       -عقوب  ي) حدثنا: وقال حسن . أخربين: قال عبد (احللواين وعبد بن محيد     
أخربين عبداحلميد بن عبدالرمحن بن زيد؛ أن حممد بن سعد بـن            . حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب      
  :أيب وقاص أخربه؛ أن أباه سعدا قال

عاليـة  . وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه     .  استأذن عمر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
ورسول اهللا  . فأذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . ا استأذن عمر قمن يبتدرن احلجاب     فلم. أصوان

فقال رسول اهللا صـلى اهللا      ! يا رسول اهللا  . أضحك اهللا سنك  : فقال عمر . صلى اهللا عليه وسلم يضحك    
فأنت، : قال عمر " فلما مسعن صوتك ابتدرن احلجاب    . عجبت من هؤالء الاليت كن عندي     "عليه وسلم   

أبنين وال نب رسول اهللا صـلى اهللا        ! أي عدوات أنفسهن  : مث قال عمر  . أحق أن يهنب  ! ا رسول اهللا  ي
قال رسول اهللا صـلى اهللا      . أنت أغلظ وأفظ من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . نعم: عليه وسلم؟ قلن  
  ".جكما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إال سلك فجا غري ف! والذي نفسي بيده"عليه وسلم 



أخربين سهيل عن أبيه،    . حدثنا به عبدالعزيز بن حممد    . م حدثنا هارون بن معروف    ) 2397 (- 22
  عن أيب هريرة؛

وعنده نسوة قد رفعن أصـوان علـى        .  أن عمر بن اخلطاب جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           
  . حنو حديث الزهريفذكر. فلما استأذن عمر ابتدرن احلجاب. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا عبداهللا بن وهب عن إبـراهيم       . حدثين أبو الطاهر، أمحد بن عمرو بن سرح       ) 2398 (- 23
  بن سعد، عن أبيه سعد بن إبراهيم، عن أيب سلمة، عن عائشة،

فإن يكن يف أميت . قد كان يكون يف األمم قبلكم حمدثون" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه كان يقول     
  ".أحد، فإن عمر بن اخلطاب منهممنهم 

  .تفسري حمدثون ملهمون: قال ابن وهب
. ح وحدثنا عمرو الناقد وزهري بن حـرب       . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2398 (-م  -23
  .كالمها عن ابن عجالن، عن سعد بن إبراهيم، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا ابن عيينة: قاال
جويرية بن أمساء أخربنـا     : حدثنا سعيد بن عامر قال    . رم العمي حدثنا عقبة بن مك   ) 2399 (- 24

  :قال. عن نافع، عن ابن عمر
  .يف مقام إبراهيم، ويف احلجاب، ويف أسارى بدر: وافقت ريب يف ثالث:  قال عمر

حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابـن       . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2400 (- 25
  :قال. عمر
. ا تويف عبداهللا بن أيب، ابن سلول، جاء ابنه عبداهللا بن عبداهللا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم                     مل

فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه . مث سأله أن يصلى عليه . فأعطاه. فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه       
أتصلي ! يا رسول اهللا  : فقال. مفقام عمر فأخذ بثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل         . وسلم ليصلي عليه  

استغفر هلم : إمنا خريين اهللا فقال"عليه وقد اك اهللا أن تصلي عليه؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              
. إنـه منـافق   : قال" وسأزيد على سبعني  ] 80/التوبة  /9[أوال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة         
وال تصل على أحد منهم مات أبـدا        : وأنزل اهللا عز وجل   . مفصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل       

  ].84/التوبة /9[وال تقم على قربه 
عن ) وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال. وحدثناه حممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد      ) 2400 (-م  -25

  .قال فترك الصالة عليهم: وزاد. عبيداهللا، ذا اإلسناد، يف معىن حديث أيب أسامة



  باب من فضائل عثمان بن عفان، رضي اهللا عنه - 3 
. أخربنـا : قال حيىي بن حيىي   (حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر           ) 2401 (- 36

 عن حممد بن أيب حرملة، عن عطاء وسليمان ابين          - يعنون ابن جعفر     -إمساعيل  ) حدثنا: وقال اآلخرون 
  :شة قالتيسار، وأيب سلمة بن عبدالرمحن؛ أن عائ

فاستأذن أبو بكر   . أو ساقيه .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مضطجعا يف بييت، كاشفا عن فخذيه            
مث اسـتأذن   . فتحدث. وهو كذلك . مث استأذن عمر فأذن له    . فتحدث. وهو على تلك احلال   . فأذن له 
قول ذلك يف يوم واحد     وال أ :  قال حممد  -وسوى ثيابه   . فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . عثمان
مث دخل عمر فلـم     . ومل تباله . دخل أبو بكر فلم تش له     : فلما خرج قالت عائشة   .  فدخل فتحدث  -

أال أستحي من رجل تستحي منـه       "فقال  ! مث دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك     . تش له ومل تباله   
  ".املالئكة
حدثين عقيل  . ين أيب عن جدي   حدث. حدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث بن سعد       ) 2402 (- 27

  بن خالد عن ابن شهاب، عن 
حيىي بن سعيد بن العاص؛ أن سعيد بن العاص أخربه؛ أن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم وعثمان 

  حدثاه؛
.  أن أبا بكر استأذن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه، البس مرط عائشة                 

فأذن له وهو علـى تلـك   . مث استأذن عمر. فقضى إليه حاجته مث انصرف. و كذلكفأذن أليب بكر وه   
امجعي عليك  "وقال لعائشة   . مث استأذنت عليه فجلس   : قال عثمان . مث انصرف . احلال فقضى إليه حاجته   

ما يل مل أرك فزعت أليب بكـر        ! يا رسول اهللا  : فقالت عائشة . فقضيت إليه حاجيت مث انصرفت    " ثيابك
. إن عثمان رجل حي   " اهللا عنهما كما فزعت لعثمان؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              وعمر رضي 

  ".وإين خشيت، إن أذنت له على تلك احلال، أن ال يبلغ إيل حاجته
كلهم عن يعقوب   . حدثناه عمرو الناقد واحلسن بن علي احللواين وعبد بن محيد         ) 2402 (-م  -27

أخربين حيىي بن سعيد بـن      . قال. صاحل بن كيسان، عن ابن شهاب     حدثنا أيب عن    . بن إبراهيم بن سعد   
  العاص؛ أن سعيد بن العاص أخربه؛ أن عثمان وعائشة حدثاه؛

  . أن أبا بكر الصديق استأذن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر مبثل حديث عقيل عن الزهري
دي عن عثمان بن غياث، عـن أيب        حدثنا ابن أيب ع   . حدثنا حممد بن املثىن العرتي    ) 2403 (- 28

  :قال. عثمان النهدي، عن أيب موسى األشعري



 بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حائط املدينة، وهو متكئ يركز بعود معه بني املاء والطني، إذا                   
تفتح مث اس : قال. ففتحت له وبشرته باجلنة   . قال فإذا أبو بكر   " وبشره باجلنة . افتح"فقال  . استفتح رجل 
مث اسـتفتح  . ففتحت له وبشرته باجلنة. قال فذهبت فإذا هو عمر   " افتح وبشره باجلنة  "فقال  . رجل آخر 
قـال  " افتح وبشره باجلنة على بلوى تكـون      "قال فجلس النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال         . رجل آخر 

. صربا! اللهم: قالف. قال وقلت الذي قال   . قال ففتحت وبشرته باجلنة   . فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان     
  .أو اهللا املستعان

حدثنا محاد عن أيوب، عن أيب عثمان النهدي، عن أيب          . حدثنا أبو الربيع العتكي   ) 2403 (-م  -28
  موسى األشعري؛

  .مبعىن حديث عثمان بن غياث.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل حائطا وأمرين أن أحفظ الباب
وهو ابن  (حدثنا سليمان   . حدثنا حيىي بن حسان   . كني اليمامي حدثنا حممد بن مس   ) 2403 (- 29
  عن شريك بن أيب منر، عن ) بالل

  أخربين أبو موسى األشعري؛. سعيد بن املسيب
قال . أللزمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وألكونن معه يومي هذا          : فقال.  أنه توضأ يف بيته مث خرج     

قال فخرجت على أثـره     . وجه ههنا . خرج: عليه وسلم فقالوا  فسأل عن النيب صلى اهللا      . فجاء املسجد 
حىت قضى رسول اهللا صلى     . وباا من جريد  . قال فجلست عند الباب   . حىت دخل بئر أريس   . أسأل عنه 

وتوسط قفها، وكـشف    . فإذا هو قد جلس على بئر أريس      . فقمت إليه . اهللا عليه وسلم حاجته وتوضأ    
ألكونن بواب  : فقلت. مث انصرفت فجلست عند الباب    . فسلمت عليه قال  . عن ساقيه، ودالمها يف البئر    

. أبـو بكـر   : من هذا؟ فقال  : فقلت. فجاء أبو بكر فدفع الباب    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليوم      
ائذن له، وبـشره   "فقال  . هذا أبو بكر يستأذن   ! يا رسول اهللا  : قال مث ذهبت فقلت   . على رسلك : فقلت
قـال  . ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبشرك باجلنة       . ادخل: ىت قلت أليب بكر   قال فأقبلت ح  " باجلنة

. ودىل رجليه يف البئـر    . فجلس عن ميني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معه يف القف           . فدخل أبو بكر  
وقد تركت أخي يتوضأ    . مث رجعت فجلست  . وكشف عن ساقيه  . كما صنع النيب صلى اهللا عليه وسلم      

مـن  : فقلت. فإذا إنسان حيرك الباب   .  خريا يأت به   - يريد أخاه    -إن يرد اهللا بفالن     : تفقل. ويلحقين
مث جئت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسلمت  . على رسلك : فقلت. عمر بن اخلطاب  : هذا؟ فقال 
 أذن ويبشرك رسول اهللا: فجئت عمر فقلت" ائذن له وبشره باجلنة"فقال . هذا عمر يستأذن: عليه وقلت

. قال فدخل فجلس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القف، عن يساره        . صلى اهللا عليه وسلم باجلنة    
فجـاء  .  يأت به- يعين أخاه -إن يرد اهللا بفالن خريا      : مث رجعت فجلست فقلت   . ودىل رجليه يف البئر   



ال وجئت الـنيب    ق. على رسلك : فقلت. عثمان بن عفان  : من هذا؟ فقال  : فقلت. إنسان فحرك الباب  
. ادخل: قال فجئت فقلت  " مع بلوى تصيبه  . ائذن له وبشره باجلنة   "فقال  . صلى اهللا عليه وسلم فأخربته    

. قال فدخل فوجد القف قـد ملـئ  . مع بلوى تصيبك. ويبشرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلنة  
  . فجلس وجاههم من الشق اآلخر

  .ها قبورهمفأولت: فقال سعيد بن املسيب: قال شريك
. حدثين سليمان بن بـالل    . حدثنا سعيد بن عفري   . حدثنيه أبو بكر بن إسحاق    ) 2403 (-م  -29

. حدثين أبو موسى األشعري ههنـا : مسعت سعيد بن املسيب يقول. حدثين شريك بن عبداهللا بن أيب منر  
  :قال أبو موسى) وأشار يل سليمان إىل جملس سعيد، ناحية املقصورة(

فتبعته فوجدته قد دخـل     . فوجدته قد سلك يف األموال    . ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      خرجت أريد رس  
وساق احلديث مبعىن حـديث حيـىي بـن         . وكشف عن ساقيه ودالمها يف البئر     . فجلس يف القف  . ماال

  .فأولتها قبورهم: ومل يذكر قول سعيد. حسان
حدثنا سعيد بن أيب    : اق قاال حدثنا حسن بن علي احللواين وأبو بكر بن إسح        ) 2403 (- 2م  -29
أخربين شريك بن عبداهللا بن أيب منر عن سعيد بن املسيب، عن            . حدثنا حممد بن جعفر بن أيب كثري      . مرمي

  :أيب موسى األشعري قال
واقتص احلديث . فخرجت يف أثره.  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما إىل حائط باملدينة حلاجته

فتأولت ذلك قبـورهم اجتمعـت      : قال ابن املسيب  : وذكر يف احلديث  .  بالل مبعىن حديث سليمان بن   
  .وانفرد عثمان. ههنا
   باب من فضائل علي بن أيب طالب، رضي اهللا عنه- 4 

حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وأبو جعفر، حممد بن الصباح وعبيـداهللا القـواريري              ) 2404 (- 30
حدثنا يوسف، أبو سـلمة     ). واللفظ البن الصباح   (كلهم عن يوسف بن املاجشون    . وسريج بن يونس  

حدثنا حممد بن املنكدر عن سعيد بن املسيب، عن عامر بن سعد ابن أيب وقاص، عن أبيـه،                  . املاجشون
  :قال

  ".إال أنه ال نيب بعدي. أنت مين مبرتلة هارون من موسى" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي 
: فقلت. أنا مسعته : فقال. فحدثته مبا حدثين عامر   . فلقيت سعدا . ا سعدا فأحببت أن أشافه    : قال سعيد 

  .وإال فاستكتا. نعم: آنت مسعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال



ح وحدثنا حممد بن املثىن وابن . حدثنا غندر عن شعبة. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 2404 (- 31
ة عن احلكم، عن مصعب بن سعد بن أيب وقاص، عـن            حدثنا شعب . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. بشار

  :قال. سعد بن أيب وقاص
ختلفين ! يا رسول اهللا  : فقال.  خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب، يف غزوة تبوك             

  ".أما ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون من موسى؟ غري أنه ال نيب بعدي"يف النساء والصبيان؟ فقال 
  .وحدثنا شعبة، يف هذا اإلسناد. حدثنا أيب. حدثنا عبيداهللا بن معاذ) 2404 (-م -31
وهو ابن (حدثنا حامت : قاال) وتقاربا يف اللفظ(حدثنا قتيبة بن سعيد وحممد بن عباد       ) 2404 (- 32

  :عن بكري بن مسمار، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه، قال) إمساعيل
أما ذكرت ثالثا قاهلن لـه      : ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال      : عدا فقال  أمر معاوية بن أيب سفيان س     

مسعت . ألن تكون يل واحدة منهن أحب إيل من محر النعم         . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلن أسبه       
خلفتين مع  ! يا رسول اهللا  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول له، خلفه يف بعض مغازيه، فقال له علي              

أما ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون مـن         "اء والصبيان؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           النس
ألعطني الراية رجال حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا        "ومسعته يقول يوم خيرب     ". إال أنه ال نبوة بعدي    . موسى
ففـتح اهللا  . نه ودفع الراية إليهفبصق يف عي. فأتى به أرمد" ادعوا يل عليا"قال فتطاولنا هلا فقال     " ورسوله
دعا رسول اهللا صلى    ] 61/آل عمران / 3[فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنائكم      : وملا نزلت هذه اآلية   . عليه

  ".هؤالء أهلي! اللهم"اهللا عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال 
دثنا حممد بن املـثىن     ح وح . حدثنا غندر عن شعبة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2404 (-م  -32

مسعت إبراهيم بن سعد عن     . حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم     . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وابن بشار 
  سعد،

  ".أما ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون من موسى" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال لعلي 
عن سهيل، عن   ) ن عبدالرمحن القاري  يعين اب (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2405 (- 33

  أبيه، عن أيب هريرة؛ 
يفتح اهللا . ألعطني هذه الراية رجال حيب اهللا ورسوله" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، يوم خيرب 

. قال فتساورت هلا رجاء أن أدعى هلـا       . ما أحببت اإلمارة إال يومئذ    : قال عمر بن اخلطاب   ". على يديه 
. وال تلتفـت  . امش"وقال  . فأعطاه إياها .  اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب         قال فدعا رسول  

على ماذا أقاتـل  ! يا رسول اهللا  : فصرخ. قال فسار علي شيئا مث وقف ومل يلتفت       ". حىت يفتح اهللا عليك   



قد منعوا منك   فإذا فعلوا ذلك ف   . قاتلهم حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا           "الناس؟ قال   
  ".وحسام على اهللا. إال حبقها. دماءهم وأمواهلم

عن أيب حـازم، عـن   ) يعين ابن أيب حازم (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2406 (- 34
. عـن أيب حـازم  ) يعين ابن عبدالرمحن(حدثنا يعقوب   ). واللفظ هذا (ح وحدثنا قتيبة بن سعيد      . سهل

  أخربين سهل بن سعد؛ 
حيـب  . ألعطني هذه الراية رجال يفتح اهللا على يديه       " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم خيرب            أن

قال فلما أصبح النـاس     . قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها      " وحيبه اهللا ورسوله  . اهللا ورسوله 
" علي بن أيب طالـب؟    أين  "فقال  . كلهم يرجون أن يعطاها   . غدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

فأتى به، فبصق رسول اهللا صلى اهللا عليـه         . قال فأرسلوا إليه  . يشتكي عينيه ! هو، يا رسول اهللا   : فقالوا
! يـا رسـول اهللا    : فقال علي . فأعطاه الراية . حىت كأن مل يكن به وجع     . ودعا له فربأ  . وسلم يف عينيه  

. مث ادعهـم إىل اإلسـالم     . رتل بـساحتهم  حىت ت . انفذ على رسلك  "فقال  . أقاتلهم حىت يكونوا مثلنا   
ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من أن يكون           ! فواهللا. وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا فيه       

  ".لك محر النعم
عن يزيد بن أيب عبيد، عـن       ) يعين ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2407 (- 35

  :سلمة بن األكوع، قال
أنا أختلف عن رسـول     : فقال. وكان رمدا . لي قد ختلف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خيرب           كان ع 

فلما كان مساء الليلة اليت فتحها . فخرج علي فلحق بالنيب صلى اهللا عليه وسلم     ! اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
بالراية، غدا، رجل حيبه    ألعطني الراية، أو ليأخذن     "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . اهللا يف صباحها  

. هذا علـي  : فقالوا. فإذا حنن بعلي، وما نرجوه    " اهللا ورسوله، أو قال حيب اهللا ورسوله، يفتح اهللا عليه         
  .ففتح اهللا عليه. فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الراية

نا حـدث : قال زهـري . مجيعا عن ابن علية   . حدثين زهري بن حرب وشجاع بن خملد      ) 2408 (- 36
  :قال. حدثين يزيد بن حيان. حدثين أبو حيان. إمساعيل بن إبراهيم

لقـد  : فلما جلسنا إليه قال له حصني     .  انطلقت أنا وحصني بن سربة وعمر بن مسلم إىل زيد بن أرقم           
. وغـزوت معـه   . ومسعت حديثـه  . رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . خريا كثريا ! لقيت، يا زيد  
ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليـه         ! حدثنا، يا زيد  . يت، يا زيد خريا كثريا    لقد لق . وصليت خلفه 

ونسيت بعض الذي كنت أعـي مـن        . وقدم عهدي . لقد كربت سين  ! واهللا! يا ابن أخي  : قال. وسلم
قام رسول اهللا صلى : مث قال. وما ال، فال تكلفونيه. فما حدثتكم فاقبلوا. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



. ووعظ وذكر . فحمد اهللا وأثىن عليه   . بني مكة واملدينة  . مباء يدعى مخا  .  عليه وسلم يوما فينا خطيبا     اهللا
: وأنا تارك فيكم ثقلني   . فإمنا أنا بشر يوشك أن يأيت رسول ريب فأجيب        ! أال أيها الناس  . أما بعد "مث قال   

فحث على كتاب اهللا ورغـب      " واستمسكوا به . أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهللا        
". أذكركم اهللا يف أهل بييت    . أذكركم اهللا يف أهل بييت    . أذكركم اهللا يف أهل بييت    . وأهل بييت "مث قال   . فيه

ولكن أهل  . نساؤه من أهل بيته   : أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال     ! ومن أهل بيته؟ يا زيد    : فقال له حصني  
: قـال . هم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس        : وهم؟ قال : قال. بيته من حرم الصدقة بعده    

  .نعم: كل هؤالء حرم الصدقة؟ قال
عن سعيد بن   ) يعين ابن إبراهيم  (حدثنا حسان   . وحدثنا حممد بن بكار بن الريان     ) 2408 (-م  -36

  مسروق، عن يزيد بن حيان، عن 
  .عىن حديث زهريوساق احلديث بنحوه، مب. زيد بن أرقم، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

ح وحدثنا إسحاق بـن     . حدثنا حممد بن فضيل   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2408 (- 2م  -36
وزاد يف حديث جرير    . كالمها عن أيب حيان، ذا اإلسناد، حنو حديث إمساعيل        . أخربنا جرير . إبراهيم

  ".من أخطأه، ضلو. من استمسك به، وأخذ به، كان على اهلدى. كتاب اهللا فيه اهلدى والنور"
وهو (عن سعيد   ) يعين ابن إبراهيم  (حدثنا حسان   . حدثنا حممد بن بكار بن الريان     ) 2408 (- 37

  :قال. ، عن يزيد بن حيان، عن زيد بن أرقم)ابن مسروق
. لقد صاحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصـليت خلفـه           . قد رأيت خريا  :  دخلنا عليه فقلنا له   

أحدمها كتاب اهللا عـز     : أال وإين تارك فيكم ثقلني    "غري أنه قال    . يث أيب حيان  وساق احلديث بنحو حد   
من أهل بيته؟   : فقلنا: وفيه". ومن تركه كان على ضاللة    . من اتبعه كان على اهلدى    . هو حبل اهللا  . وجل

ـ       . إن املرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر       ! وامي اهللا . ال: نساؤه؟ قال  ا مث يطلقهـا فترجـع إىل أبيه
  ".أهل بيته أصله، وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. وقومها
عن أيب حـازم، عـن   ) يعين ابن أيب حازم (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2409 (- 38

  :قال. سهل بن سعد
قـال فـأىب    . فأمره أن يشتم عليا   . قال فدعا سهل بن سعد    .  استعمل على املدينة رجل من آل مروان      

ما كان لعلي اسم أحب إليه من أيب        : فقال سهل . لعن اهللا أبا التراب   : أما إذا أبيت فقل   :  له فقال. سهل
جاء رسـول   : مل مسي أبا التراب؟ قال    . أخربنا عن قصته  : فقال له . وإن كان ليفرح إذا دعي ا     . التراب

كان بـيين  :  فقالت"أين ابن عمك؟"فقال . فلم جيد عليا يف البيت . اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيت فاطمة      
أين . انظر"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلنسان         . فلم يقل عندي  . فغاضبين فخرج . وبينه شيء 



فجاءه رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم وهـو    . هو يف املسجد راقد  ! يا رسول اهللا  : فجاء فقال " هو؟
اهللا عليه وسلم ميسحه عنـه      فجعل رسول اهللا صلى     . فأصابه تراب . قد سقط رداؤه عن شقه    . مضطجع
  !".قم أبا التراب! قم أبا التراب"ويقول 
   باب يف فضل سعد بن أيب وقاص، رضي اهللا عنه- 5 

حدثنا سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد، عن         . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2410 (- 39
  :عبداهللا بن عامر بن ربيعة، عن عائشة قالت

. ليت رجال صاحلا من أصحايب حيرسـين الليلـة  : فقال. هللا عليه وسلم ذات ليلة أرق رسول اهللا صلى ا  
: قال سعد بن أيب وقاص    " من هذا؟ "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . قالت ومسعنا صوت السالح   

  .جئت أحرسك! يا رسول اهللا
  .فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت مسعت غطيطه: قال عائشة

أخربنا الليث عن حيىي . ح وحدثنا حممد بن رمح . حدثنا ليث .  حدثنا قتيبة بن سعيد    )2410 (- 40
  :بن سعيد، عن عبداهللا بن عامر بن ربيعة؛ أن عائشة قالت
ليت رجال صاحلا من أصحايب حيرسين      "فقال  .  سهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مقدمه املدينة، ليلة         

فقال . سعد بن أيب وقاص   : قال" من هذا؟ "فقال  . ا خشخشة سالح  فبينا حنن كذلك مسعن   : قالت" الليلة
وقع يف نفسي خوف على رسول اهللا صـلى اهللا          : قال" ما جاء بك؟  "له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

: فقلنا: ويف رواية ابن رمح   . مث نام . فدعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . فجئت أحرسه . عليه وسلم 
  من هذا؟
مسعـت  : مسعت حيىي بن سعيد يقول    . حدثنا عبدالوهاب . حدثناه حممد بن املثىن   ) 2410 (-م  -40

  :قالت عائشة: عبداهللا بن عامر بن ربيعة يقول
  .مبثل حديث سليمان بن بالل.  أرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة

ن أبيه، عن عبـداهللا  ع) يعين ابن سعد (حدثنا إبراهيم   . حدثنا منصور بن أيب مزاحم    ) 2411 (- 41
  :مسعت عليا يقول: قال. بن شداد

فإنه جعل يقول له، يوم أحد      .  ما مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبويه ألحد، غري سعد بن مالك             
  !".فداك أيب وأمي. ارم"

ح . حدثنا شـعبة . حدثنا حممد بن جعفر: قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار    ) 2411 (-م  -41
ح وحدثنا أبو كريب وإسحاق احلنظلي عن حممد بن بشر،          . حدثنا وكيع .  أبو بكر بن أيب شيبة     وحدثنا



كلهم عن سعد بن إبراهيم، عن عبـداهللا        . حدثنا سفيان عن مسعر   . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . عن مسعر 
  .مبثله. بن شداد، عن علي، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وهو (عن حيىي   ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   . ة بن قعنب  حدثنا عبداهللا بن مسلم   ) 2412 (- 42
  :عن سعيد، عن سعد بن أيب وقاص قال) ابن سعيد

  . لقد مجع يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبويه يوم أحد
حدثنا . ح وحدثنا ابن املثىن   . حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد         ) 2412 (-م  -42

  . عن حيىي بن سعيد، ذا اإلسنادكالمها. عبدالوهاب
عن بكري بن مـسمار،     ) يعين ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   . حدثنا حممد بن عباد   ) 2412 (- 2م  -42

  عن عامر بن سعد، عن أبيه؛
. كان رجل من املشركني قد أحرق املسلمني      : قال.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مجع له أبويه يوم أحد          

فأصبت . قال فرتعت له بسهم ليس فيه نصل      !" فداك أيب وأمي  . ارم" عليه وسلم    فقال له النيب صلى اهللا    
  .حىت نظرت إىل نواجذه. فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فانكشفت عورته. جنبه فسقط

حدثنا . حدثنا احلسن بن موسى   : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 1748 (- 43
  حدثين مصعب بن سعد عن أبيه؛. ن حربحدثنا مساك ب. زهري

وال تأكـل وال    . حلفت أم سعد أن ال تكلمه أبدا حىت يكفر بدينه         :  أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال      
  .وأنا آمرك ذا. وأنا أمك. زعمت أن اهللا وصاك بوالديك: قالت. تشرب
فجعلت تدعو على   . فسقاها. ةفقام ابن هلا يقال له عمار     . مكثت ثالثا حىت غشي عليها من اجلهد      : قال
وإن جاهداك علـى أن     . ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا   : فأنزل اهللا عز وجل يف القرآن هذه اآلية       . سعد

  .وصاحبهما يف الدنيا معروفا: وفيها] 15/لقمان/ 31[تشرك يب 
ه الرسول  فأتيت ب . فإذا فيها سيف فأخذته   . وأصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غنيمة عظيمة        : قال

" رده من حيث أخذته   "فقال  . فأنا من قد علمت حاله    . نفلين هذا السيف  : فقلت. صلى اهللا عليه وسلم   
قال فـشد يل    . أعطنيه: فقلت. حىت إذا أردت أن ألقيه يف القبض المتين نفسي، فرجعت إليه          . فانطلقت
  ].1/ األنفال/ 8[يسألونك عن األنفال : قال فأنزل اهللا عز وجل" رده من حيث أخذته"صوته 
قال . دعين أقسم مايل حيث شئت    : فقلت. ومرضت فأرسلت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتاين        : قال
  .فكان، بعد، الثلث جائزا. قال فسكت. فالثلث: قلت. قال فأىب. فالنصف: قلت. فأىب
لك قبل أن حترم    وذ. تعال نطعمك ونسقيك مخرا   : فقالوا. وأتيت على نفر من األنصار واملهاجرين     : قال
قـال  .  فإذا رأس جزور مشوي عندهم، وزق من مخر        - واحلش البستان    -قال فأتيتهم يف حش     . اخلمر



. املهاجرون خري من األنصار   : فقلت. قال فذكرت األنصار واملهاجرون عندهم    . فأكلت وشربت معهم  
هللا عليـه وسـلم     فأتيت رسول اهللا صـلى ا     . قال فأخذ رجل أحد حلي الرأس فضربين به فجرح بأنفي         

إمنا اخلمر وامليـسر واألنـصاب واألزالم       :  شأن اخلمر  - يعين نفسه    -فأنزل اهللا عز وجل يف      . فأخربته
  ].90/ املائدة/ 5[رجس من عمل الشيطان 

حدثنا شعبة عن   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 1748 (- 44
  :عد، عن أبيه؛ أنه قالمساك بن حرب، عن مصعب بن س

قال فكانوا  : وزاد يف حديث شعبة   . وساق احلديث مبعىن حديث زهري عن مساك      .  أنزلت يف أربع آيات   
. فضرب به أنف سعد ففزره    : ويف حديثه أيضا  . مث أوجروها . إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا      

  .وكان أنف سعد مفزورا
ا عبدالرمحن عن سفيان، عن املقدام بن شريح، عـن          حدثن. حدثنا زهري بن حرب   ) 2413 (- 45

  :أبيه، عن سعد
  ]. 52/ األنعام/ 6[وال تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي :  يف نزلت

  .تدين هؤالء: وكان املشركون قالوا له. أنا وابن مسعود منهم: نزلت يف ستة: قال
 عبداهللا األسدي عن إسـرائيل، عـن        حدثنا حممد بن  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2413 (- 46

  :قال. املقدام بن شريح، عن أبيه، عن سعد
اطرد هؤالء ال   : فقال املشركون للنيب صلى اهللا عليه وسلم      .  كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ستة نفر        

  .جيترؤن علينا
فس رسول  فوقع يف ن  . وكنت أنا وابن مسعود، ورجل من هذيل، وبالل، ورجالن لست أمسيهما          : قال

وال تطرد الذين يدعون    : فأنزل اهللا عز وجل   . فحدث نفسه . اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما شاء اهللا أن يقع         
  ].52/ األنعام/ 6[رم بالغداة والعشي يريدون وجهه 

   باب من فضائل طلحة والزبري، رضي اهللا عنهما- 6 
. لبكراوي وحممد بن عبـداألعلى   حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي وحامد بن عمر ا         ) 2414 (- 47
  :مسعت أيب عن أيب عثمان، قال: قال) وهو ابن سليمان(حدثنا املعتمر : قالوا

 مل يبق مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض تلك األيام اليت قاتل فيهن رسول اهللا صلى اهللا عليه                     
  .عن حديثهما. وسلم، غري طلحة وسعد



حدثنا سفيان بن عيينة عن حممد بن املنكدر، عن جـابر بـن             . قدحدثنا عمرو النا  ) 2415 (- 48
  :مسعته يقول: قال. عبداهللا

مث . فانتدب الـزبري  . مث ندم . فانتدب الزبري .  ندب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس يوم اخلندق         
  ".  لكل نيب حواري وحواري الزبري"فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . فانتدب الزبري. ندم
ح وحدثنا أبو كريـب  . حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة. حدثنا أبو كريب) 2415 (-م  -48

كالمها عن حممد بن املنكدر، عن جابر، عن النيب         . حدثنا سفيان . مجيعا عن وكيع  . وإسحاق بن إبراهيم  
  .مبعىن حديث ابن عيينة. صلى اهللا عليه وسلم

: قال إمساعيـل  . كالمها عن ابن مسهر   .  وسويد بن سعيد   حدثنا إمساعيل بن اخلليل   ) 2416 (- 49
  :قال. أخربين علي بن مسهر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبداهللا بن الزبري

. فكان يطأطئ يل مرة فـأنظر     . يف أطم حسان  .  كنت أنا وعمر بن أيب سلمة، يوم اخلندق، مع النسوة         
  .رسه يف السالح، إىل بين قريظةفكنت أعرف أيب إذا مر على ف. وأطأطئ له مرة فينظر

ورأيتين يـا بـين؟     : فقال. فذكرت ذلك أليب  : وأخربين عبداهللا بن عروة عن عبداهللا بن الزبري قال        : قال
فداك أيب  : "فقال. لقد مجع يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يومئذ، أبويه          ! أما واهللا : قال. نعم: قلت
  ".وأمي
. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عبداهللا بن الزبري          . وحدثنا أبو كريب  ) 2416 (-م  -49
  :قال

يعين نسوة النيب صلى اهللا     .  ملا كان يوم اخلندق كنت أنا وعمر بن أيب سلمة يف األطم الذي فيه النسوة              
ومل يذكر عبداهللا بـن عـروة يف        . وساق احلديث مبعىن حديث ابن مسهر، يف هذا اإلسناد        . عليه وسلم 
  .لكن أدرج القصة يف حديث هشام عن أبيه، عن ابن الزبريو. احلديث
عن سهيل، عن أبيه، عن     ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2417 (- 50

  أيب هريرة؛
.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري                 

  ".فما عليك إال نيب أو صديق أو شهيد. اهدأ"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . فتحركت الصخرة
: قـاال . حدثنا عبيداهللا بن حممد بن يزيد بن خنيس وأمحد بن يوسـف األزدي            ) 2417 (-م  -50

حدثين سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد، عن سهيل بن أيب صاحل، عن              . حدثنا إمساعيل بن أيب أويس    
  يب هريرة؛أبيه، عن أ



فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . فتحرك.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان على جبل حراء          
وعليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر         " فما عليك إال نيب أو صديق أو شهيد       ! حراء. اسكن"

  .وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنهم
  :حدثنا هشام عن أبيه قال: قاال. حدثنا ابن منري وعبدة. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 2418 (- 51

  .من الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصام القرح! أبواك، واهللا:  قالت يل عائشة
 .حدثنا هشام، ذا اإلسـناد    . حدثنا أبو أسامة  . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2418 (-م  -51
  .تعين أبا بكر والزبري: وزاد
حدثنا إمساعيل عن البهي، عـن      . حدثنا وكيع . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2418 (- 52
  :قال. عروة

  .كان أبواك من الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصام القرح:  قالت يل عائشة
  ه باب فضائل أيب عبيدة بن اجلراح، رضي اهللا تعاىل عن- 7 

ح وحدثين زهري بن    . حدثنا إمساعيل بن علية عن خالد     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2419 (- 53
  : قال أنس: قال. أخربنا خالد عن أيب قالبة. حدثنا إمساعيل بن علية. حرب

  ."وإن أميننا، أيتها األمة، أبو عبيدة بن اجلراح. إن لكل أمة أمينا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عن ثابـت، عـن   ) وهو ابن سلمة(حدثنا محاد . حدثنا عفان . حدثين عمرو الناقد  ) 2419 (- 54
  أنس؛

ابعث معنا رجـال يعلمنـا الـسنة        : فقالوا.  أن أهل اليمن قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  ".هذا أمني هذه األمة"قال، فأخذ بيد أيب عبيدة فقال . واإلسالم
. حدثنا حممد بن جعفر   : قاال). واللفظ البن املثىن  ( حممد بن املثىن وابن بشار       حدثنا) 2420 (- 55

  :مسعت أبا إسحاق حيدث عن صلة بن زفر، عن حذيفة، قال: قال. حدثنا شعبة
فقال . ابعث إلينا رجال أمينا   ! يا رسول اهللا  : فقالوا.  جاء أهل جنران إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

قال، فبعث أبا عبيـدة بـن       . قال، فاستشرف هلا الناس   " حق أمني . ال أمينا حق أمني   ألبعثن إليكم رج  "
  .اجلراح
حدثنا سـفيان عـن أيب      . أخربنا أبو داود احلفري   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2420 (-م  -55

  .إسحاق، ذا اإلسناد، حنوه



   باب فضائل احلسن واحلسني، رضي اهللا عنهما- 8 
حدثين عبيداهللا بن أيب يزيد عن نافع       . حدثنا سفيان بن عيينة   . د بن حنبل  حدثين أمح ) 2421 (- 56

  بن جبري، عن أيب هريرة،
  ".فأحبه وأحبب من حيبه. إين أحبه! اللهم" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال حلسن 

 بـن   حدثنا سفيان عن عبيداهللا بن أيب يزيد، عن نافع بن جبري          . حدثنا ابن أيب عمر   ) 2421 (- 57
  :قال. مطعم، عن أيب هريرة

حىت جاء سوق   . ال يكلمين وال أكلمه   .  خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طائفة من النهار           
فظننا أنه إمنا حتبسه    . يعين حسنا " أمث لكع؟ أمث لكع؟   "حىت أتى خباء فاطمة فقال      . مث انصرف . بين قينقاع 

فقـال  . حىت اعتنق كل واحد منهما صـاحبه      . أن جاء يسعى  فلم يلبث   . أمه ألن تغسله وتلبسه سخابا    
  ".فأحبه وأحبب من حيبه. إين أحبه! اللهم"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا ). وهو ابن ثابت  (حدثنا شعبة عن عدي     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2422 (- 58
  :الرباء بن عازب قال

  ".إين أحبه فأحبه! اللهم"وهو يقول . يب صلى اهللا عليه وسلم رأيت احلسن بن علي على عاتق الن
حدثنا شـعبة   . حدثنا غندر : قال ابن نافع  . حدثنا حممد بن بشار وأبو بكر بن نافع       ) 2422 (- 59

  :، عن الرباء، قال)وهو ابن ثابت(عن عدي 
إين أحبه  ! اللهم ":وهو يقول .  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واضعا احلسن بن علي على عاتقه            

  ".فأحبه
حـدثنا  : قـاال . حدثين عبداهللا بن الرومي، اليمامي وعباس بن عبدالعظيم العنربي        ) 2423 (- 60

  :قال. حدثنا إياس عن أبيه). وهو ابن عمار(حدثنا عكرمة . النضر بن حممد
تهم حجـرة الـنيب   حىت أدخل.  لقد قدت بنيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحلسن واحلسني، بغلته الشهباء 

  .هذا قدامه وهذا خلفه. صلى اهللا عليه وسلم
   باب فضائل أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم- 9 

: قـاال ). واللفظ أليب بكـر   (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري            ) 2424 (- 61
  :قالت عائشة: قالت. حدثنا حممد بن بشر عن زكرياء، عن مصعب بن شيبة، عن صفية بنت شيبة



. فجاء احلسن بن علي فأدخله.  خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل، من شعر أسود          
إمنا يريد اهللا ليذهب    "مث قال   . مث جاء علي فأدخله   . مث جاءت فاطمة فأدخلها   . مث جاء احلسني فدخل معه    

  ].33/ األحزاب/ 33" [عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا
   باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، رضي اهللا عنهما- 10 

حدثنا يعقوب بن عبدالرمحن، القاري عن موسى بن عقبـة،          . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2425 (-62
  :عن سامل بن عبداهللا، عن أبيه؛ أنه كان يقول
آلبائهم هو أقسط عند اهللا     ادعوهم  : حىت نزل يف القرآن   .  ما كنا ندعو زيد بن حارثة إال زيد بن حممد         

  ].5/ األحزاب/ 33[
. أخربنا أبو العباس السراج وحممد بن عبداهللا بن يوسف الدويري         : قال الشيخ أبو أمحد، حممد بن عيسى      

  .حدثنا قتيبة بن سعيد، ذا احلديث: قاال
حدثنا موسى بـن    . حدثنا وهيب . حدثنا حبان . حدثين أمحد بن سعيد الدارمي    ) 2425 (-م  -62
  .مبثله. حدثين سامل عن عبداهللا. عقبة
. أخربنـا : قال حيىي بن حيىي   (حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر           ) 2426 (- 63

  :عن عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع ابن عمر يقول) يعنون ابن جعفر(إمساعيل ) حدثنا: وقال اآلخرون
فقـام  . فطعن الناس يف إمرتـه    . ر عليهم أسامة بن زيد    وأم.  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثا       
وامي . إن تطعنوا يف إمرته، فقد كنتم تطعنون يف إمرة أبيه من قبل           "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال        

  ".وإن هذا ملن أحب الناس إيل، بعده. وإن كان ملن أحب الناس إيل. إن كان خلليقا لإلمرة! اهللا
، عن  )يعين ابن محزة  (حدثنا أبو أسامة عن عمر      . كريب، حممد بن العالء   حدثنا أبو   ) 2426 (- 64

  سامل، عن أبيه؛
 - يريد أسامة بن زيد      -إن تطعنوا يف إمارته     " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، وهو على املنرب            

وامي .  ألحب النـاس إيل إن كان! وامي اهللا. إن كان خلليقا هلا! وامي اهللا. فقد طعنتم يف إمارة أبيه من قبله  
فأوصيكم بـه   . إن كان ألحبهم إيل من بعده     ! وامي اهللا . - يريد أسامة بن زيد      -إن هذا هلا خلليق     ! اهللا

  ".فإنه من صاحليكم
   باب فضائل عبداهللا بن جعفر، رضي اهللا عنهما- 11 

لشهيد، عـن   حدثنا إمساعيل بن علية عن حبيب بن ا       . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2427 (- 65
  :قال عبداهللا بن جعفر البن الزبري. عبداهللا بن أيب مليكة



  .فحملنا وتركك. نعم: أنا وأنت وابن عباس؟ قال.  أتذكر إذ تلقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مبثل حديث  . أخربنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد      . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2427 (-م  -65

  .هوإسناد. ابن علية
. حدثنا:  قال أبو بكر (- واللفظ ليحىي -حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة ) 2428 (- 66

  :قال. أبو معاوية عن عاصم األحول، عن مورق العجلي، عن عبداهللا بن جعفر) أخربنا: وقال حيىي
وإنه قدم من سـفر     قال،  .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى بصبيان أهل بيته              

قال، فأدخلنا املدينة، ثالثة على     . فأردفه خلفه . فحملين بني يديه، مث جئ بأحد ابين فاطمة       . فسبق يب إليه  
  .دابة
حـدثين  . حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عاصـم      . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2428 (- 67
  :قال. حدثين عبداهللا بن جعفر. مورق

قـال  . قال فتلقى يب وباحلسن أو باحلـسني      . ليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى بنا        كان النيب صلى اهللا ع    
  .حىت دخلنا املدينة. فحمل أحدنا بني يديه واآلخر خلفه

حدثنا حممد بن عبداهللا بـن أيب       . حدثنا مهدي بن ميمون   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 2429 (- 68
  : بن جعفر قاليعقوب عن احلسن بن سعد، موىل احلسن بن علي، عن عبداهللا

  .فأسر إيل حديثا، ال أحدث به أحدا من الناس.  أردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم خلفه
   باب فضائل خدجية أم املؤمنني، رضي اهللا تعاىل عنها - 12 

ح وحـدثنا أبـو     . حدثنا عبداهللا بن منري وأبو أسامة     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2430 (- 69
أخربنا عبدة بن   . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    .  حدثنا أبو أسامة وابن منري ووكيع وأبو معاوية        .كريب
حدثنا أبو أسامة  . ح وحدثنا أبو كريب   ). واللفظ حديث أيب أسامة   (كلهم عن هشام بن عروة      . سليمان

  :مسعت عليا بالكوفة يقول: مسعت عبداهللا بن جعفر يقول: عن هشام، عن أبيه، قال
وخري نسائها خدجية بنت    . خري نسائها مرمي بنت عمران    " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          مسعت
  ".خويلد

  .وأشار وكيع إىل السماء واألرض: قال أبو كريب
ح وحدثنا حممد بن    . حدثنا وكيع : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2431 (- 70

ح وحدثنا عبيداهللا بن معـاذ العنـربي        . مجيعا عن شعبة  .  بن جعفر  حدثنا حممد : قاال. املثىن وابن بشار  
  : حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن مرة، عن أيب موسى، قال. حدثنا أيب). واللفظ له(



ومل يكمل من النساء غري مـرمي بنـت         . كمل من الرجال كثري   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".ل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعاموإن فض. عمران، وآسية امرأة فرعون

حدثنا ابن فـضيل عـن      : قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وابن منري         ) 2432 (- 71
  :مسعت أبا هريرة قال: قال. عمارة، عن أيب زرعة

ها إناء فيه إدام أو     مع. هذه خدجية قد أتتك   ! يا رسول اهللا  : فقال.  أتى جربيل النيب صلى اهللا عليه وسلم      
وبشرها ببيت يف اجلنة مـن   . ومين. فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من را عز وجل         . طعام أو شراب  

  .ال صخب فيه وال نصب. قصب
  .ومين: ومل يقل يف احلديث. مسعت: ومل يقل. عن أيب هريرة: قال أبو بكر يف روايته

: قال.  حدثنا أيب وحممد بن بشر العبدي عن إمساعيل   .حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2433 (- 72
  :قلت لعبداهللا بن أيب أوىف

بشرها ببيت يف اجلنة مـن     . نعم:  أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشر خدجية ببيت يف اجلنة؟ قال            
  .ال صخب فيه وال نصب. قصب
حدثنا . و بكر بن أيب شيبة    ح وحدثنا أب  . أخربنا أبو معاوية  . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2433 (-م  -72
حدثنا . ح وحدثنا ابن أيب عمر. أخربنا املعتمر بن سليمان وجرير . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . وكيع
  .مبثله. كلهم عن إمساعيل بن أيب خالد، عن ابن أيب الوىف، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. سفيان
. عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة       حدثنا عبدة   . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 2434 (- 73
  :قالت

  . بشر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خدجية، بنت خويلد، ببيت يف اجلنة
حدثنا هشام، عن أبيه، عـن      . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2435 (- 74

  :عائشة قالت
ملا كنت أمسعـه    . أن يتزوجين بثالث سنني   ولقد هلكت قبل    .  ما غرت على امرأة ما غرت على خدجية       

وإن كان ليذبح الشاة مث يهديها      . ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب يف اجلنة           . يذكرها
  .إىل خالئلها

حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن           . حدثنا سهل بن عثمان   ) 2435 (- 75
  :قالت. عائشة

  .وإين مل أدركها. صلى اهللا عليه وسلم إال على خدجية ما غرت على نساء النيب 



" أرسلوا ا إىل أصـدقاء خدجيـة      "وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول            : قالت
  ".إين قد رزقت حبها"خدجية؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت، فأغضبته يوما فقلت

حدثنا هشام، ـذا    . مجيعا عن أيب معاوية   . ب وأبو كريب  حدثنا زهري بن حر   ) 2435 (-م  -75
  .ومل يذكر الزيادة بعدها. إىل قصة الشاة. اإلسناد، حنو حديث أيب أسامة

أخربنا معمر عن الزهري، عن عروة، عـن  . أخربنا عبدالرزاق. حدثنا عبد بن محيد ) 2435 (- 76
  :قالت. عائشة

وما . لكثرة ذكره إياها  . أة من نسائه، ما غرت على خدجية       ما غرت للنيب صلى اهللا عليه وسلم على امر        
  .رأيتها قط

أخربنا معمر عن الزهري، عن عروة، عـن  . أخربنا عبدالرزاق. حدثنا عبد بن محيد ) 2436 (- 77
  :عائشة، قالت

  . مل يتزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم على خدجية حىت ماتت
. ى بن مسهر عن هشام، عن أبيه، عـن عائـشة          حدثنا عل . حدثنا سويد بن سعيد   ) 2437 (- 78
  :قالت

فعرف استئذان خدجية   .  استأذنت هالة بنت خويلد، أخت خدجية، على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            
وما تذكر من عجوز من عجائز قـريش،        : فغرت فقلت " هالة بنت خويلد  ! اللهم"فقال  . فارتاح لذلك 

  !هللا خريا منهامحراء الشدقني، هلكت من الدهر، فأبدلك ا
   باب يف فضل عائشة، رضي اهللا تعاىل عنها- 13 

). واللفظ أليب الربيـع   (مجيعا عن محاد بن زيد      . حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع     ) 2438 (- 79
  :حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛ أا قالت. حدثنا محاد

. جاءين بك امللك يف سرقة من حرير      . ايلأريتك يف املنام ثالث لي    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".إن يك هذا من عند اهللا، ميضه: فأقول. فإذا أنت هي. فأكشف عن وجهك. هذه امرأتك: فيقول
. حدثنا أبـو أسـامة  . ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن إدريس . حدثنا ابن منري  ) 2438 (-م  -79

  .مجيعا عن هشام، ذا اإلسناد، حنوه
ح .  حدثنا هشام: وجدت يف كتايب عن أيب أسامة: قال.  أبو بكر بن أيب شيبةحدثنا) 2439 (- 80

  : قالت. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. وحدثنا أبو كريب، حممد بن العالء



قالت " إين ألعلم إذا كنت عين راضية، وإذا كنت علي غضىب         " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
وإذا كنت  ! ورب حممد . ال: أما إذا كنت عين راضية، فإنك تقولني      "ن تعرف ذلك؟ قال     ومن أي : فقلت

  .ما أهجر إال امسك! يا رسول اهللا! واهللا. أجل: قالت قلت!" ورب إبراهيم. ال: غضىب، قلت
. ال: حدثنا عبدة عن هشام بن عروة، ذا اإلسناد، إىل قولـه          . وحدثناه ابن منري  ) 2439 (-م  -80

  .ومل يذكر ما بعده. يمورب إبراه
أخربنا عبدالعزيز بن حممد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عـن            . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2440 (- 81
  عائشة؛

فكـن  . وكانت تأتيين صواحيب  : قالت.  أا كانت تلعب بالبنات عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  . سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسرن إيلفكان ر: قالت. ينقمعن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. حدثنا جرير . ح وحدثنا زهري بن حرب    . حدثنا أبو أسامة  . حدثناه أبو كريب  ) 2440 (-م  -81
كنت : وقال يف حديث جرير   . كلهم عن هشام، ذا اإلسناد    . حدثنا حممد بن بشر   . ح وحدثنا ابن منري   
  .وهن اللعب. ألعب بالبنات يف بيته

  حدثنا عبدة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛.  حدثنا أبو كريب)2441 (- 82
  .يبتغون بذلك مرضاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.  أن الناس كانوا يتحرون داياهم يوم عائشة

: قـال عبـد   (حدثين احلسن بن علي احللواين وأبو بكر بن النضر وعبد بن محيد             ) 2442 (- 83
. حدثين أيب عن صاحل، عن ابـن شـهاب        . يعقوب بن إبراهيم بن سعد    ) حدثنا: وقال اآلخران . حدثين

  :أخربين حممد بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام؛ أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت
 أرسل أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم فاطمة، بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إىل رسـول اهللا                   

إن ! يا رسول اهللا  : فقالت. فأذن هلا .  فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي يف مرطي       .صلى اهللا عليه وسلم   
قالت فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا      . وأنا ساكتة . أزواجك أرسلنين إليك يسألنك العدل يف ابنة أيب قحافة        

ني قالت، فقامت فاطمة ح   " فأحيب هذه "قال  . بلى: فقالت" ألست حتبني ما أحب؟   ! أي بنية "عليه وسلم   
فرجعت إىل أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربن         . مسعت ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

. ما نراك أغنيت عنا من شـيء      : فقلن هلا . وبالذي قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . بالذي قالت 
. لعدل يف ابنة أيب قحافـة     إن أزواجك ينشدنك ا   : فارجعي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقويل له         

فأرسل أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم زينـب         : قالت عائشة . ال أكلمه فيها أبدا   ! واهللا: فقالت فاطمة 
بنت جحش، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهي اليت كانت تساميين منهن يف املرتلة عند رسـول اهللا         

وأوصـل  . وأصدق حـديثا . وأتقى هللا. ين من زينبومل أر امرأة قط خريا يف الد      . صلى اهللا عليه وسلم   



ما عدا  . وأشد ابتذاال لنفسها يف العمل الذي تصدق به، وتقرب به إىل اهللا تعاىل            . وأعظم صدقة . للرحم
. قالت، فاستأذنت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . تسرع منها الفيئة  . سورة من حد كانت فيها    

. على احلالة اليت دخلت فاطمة عليها وهو ـا        . ع عائشة يف مرطها   ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م      
إن أزواجك أرسلنين إليـك يـسألنك       ! يا رسول اهللا  : فقالت. فأذن هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

وأنا أرقب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         . فاستطالت علي . قالت مث وقعت يب   . العدل يف ابنة أيب قحافة    
قالت فلم تربح زينب حىت عرفت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه            . ، هل يأذن يل فيها    وسلم، وأرقب طرفه  

قالت فقال رسول اهللا صلى     . قالت فلما وقعت ا مل أنشبها حني أحنيت عليها        . وسلم ال يكره أن أنتصر    
  ".إا ابنة أيب بكر"اهللا عليه وسلم وتبسم 

حدثنيه عن عبداهللا بن    : قال عبداهللا بن عثمان   . حدثنيه حممد بن عبداهللا بن قهزاد     ) 2442 (-م  -83
فلما وقعت ا مل أنشبها أن      : غري أنه قال  . املبارك، عن يونس، عن الزهري، ذا اإلسناد، مثله يف املعىن         

  .أثخنتها غلبة
وجدت يف كتايب عن أيب أسامة، عن هشام، عن : قال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 2443 (- 84

  :قالتأبيه، عن عائشة 
. استبطاء ليوم عائشة  " أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟     " إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليتفقد يقول           
  .قالت، فلما كان يومي قبضه اهللا بني سحري وحنري

حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة، عـن                 ) 2444 (- 85
  ري، عن عائشة؛ أا أخربته؛عباد بن عبداهللا بن الزب

 أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول قبل أن ميوت، وهو مسند إىل صدرها، وأصغت إليـه                   
  ".وأحلقين بالرفيق. اغفر يل وارمحين! اللهم"وهو يقول 

ح وحدثنا ابن   . حدثنا أبو أسامة  : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2444 (-م  -85
كلهم عـن هـشام، ـذا       . أخربنا عبدة بن سليمان   . ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم    . حدثنا أيب . ريمن

  .اإلسناد، مثله
. حدثنا حممد بن جعفر   : قاال) واللفظ البن املثىن  (وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 2444 (- 86

  :حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، عن عروة، عن عائشة قالت
فسمعت النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف   : قالت. أنه لن ميوت نيب حىت خيري بني الدنيا واآلخرة         كنت أمسع   

مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والـشهداء          "مرضه الذي مات فيه، وأخذته حبة، يقول        
  ]69/ النساء/ 4" [والصاحلني وحسن أولئك رفيقا



  .فظننته خري حينئذ: قالت
حدثنا . ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    . حدثنا وكيع . حدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2444 (-م  -86
  .حدثنا شعبة عن سعد، ذا اإلسناد، مثله: قاال. أيب
حدثين عقيل  . حدثين أيب عن جدي   . حدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث بن سعد       ) 2444 (- 87

ب وعروة بن الزبري، يف رجال من أهل العلم؛ أن          أخربين سعيد بن املسي   : قال ابن شهاب  : قال. بن خالد 
  :عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت

إنه مل يقبض نيب قط، حىت يـرى مقعـده يف        " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول وهو صحيح           
غشي عليه  فلما نزل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورأسه على فخذي،            : قالت عائشة " اجلنة، مث خيري  
  ".الرفيق األعلى! اللهم"مث قال . فأشخص بصره إىل السقف. ساعة مث أفاق
  .إذا ال خيتارنا: قلت: قالت عائشة
إنه مل يقبض نيب قط حىت يرى       "وعرفت احلديث الذي كان حيدثنا به وهو صحيح يف قوله           : قالت عائشة 

  ".مث خيري. مقعده من اجلنة
الرفيـق  ! اللـهم "كلم ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله          فكانت تلك آخر كلمة ت    : قالت عائشة 

  ".األعلى
. كالمها عن أيب نعـيم    . وحدثنا عبد بن محيد   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 2445 (- 88

حدثين ابن أيب مليكة عن القاسم بن حممد، عـن          . حدثنا عبدالواحد بن أمين   . حدثنا أبو نعيم  : قال عبد 
  :قالت. عائشة
. فطارت القرعة على عائشة وحفصة    . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا خرج، أقرع بني نسائه            

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا كان بالليل، سار مع عائشة، يتحـدث               . فخرجتا معه مجيعا  
. بلـى : الـت أال تركبني الليلة بعريي وأركب بعريك، فتنظرين وأنظر؟ ق        : فقالت حفصة لعائشة  . معها

فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . وركبت حفصة على بعري عائشة. فركبت عائشة على بعري حفصة   
فلمـا نزلـوا    . فافتقدته عائشة فغارت  . حىت نزلوا . إىل مجل عائشة، وعليه حفصة، فسلم مث سار معها        

 رسولك وال أستطيع    .سلط علي عقربا أو حية تلدغين     ! يا رب : جعلت جتعل رجلها بني اإلذخر وتقول     
  .أن أقول له شيئا

عن عبداهللا بن   ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2446 (- 89
  :قال. عبدالرمحن، عن أنس بن مالك



فضل عائشة على النساء كفضل الثريـد علـى سـائر           " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ".الطعام
). يعنون ابن جعفر  (حدثنا إمساعيل   : قالوا. حدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة وابن حجر      ) 2446 (-م  -89

كالمها عن عبداهللا بن عبدالرمحن، عن أنس، عـن         ). يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   . ح وحدثنا قتيبة  
ويف حديث . مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وليس يف حديثهما. مبثله. النيب صلى اهللا عليه وسلم  

  .أنه مسع أنس بن مالك: إمساعيل
حدثنا عبدالرحيم بن سليمان ويعلى بن عبيـد عـن   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة  ) 2447 (- 90

  زكرياء، عن الشعيب، عن أيب سلمة، عن عائشة؛ أا حدثته؛ 
ليه السالم ورمحة   وع: فقلت: قالت" إن جربيل يقرأ عليك السالم    " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا         

  .اهللا
: قـال . حدثنا زكرياء بن أيب زائدة    . أخربنا املالئي . حدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 2447 (-م  -90

حدثين أبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن عائشة حدثته؛ أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                : مسعت عامرا يقول  
  .مبثل حديثهما. وسلم قال هلا

أخربنا أسباط بن حممد عـن زكريـاء، ـذا          .  بن إبراهيم  وحدثناه إسحاق ) 2447 (- 2م  -90
  .اإلسناد، مثله

أخربنـا شـعيب عـن      . أخربنا أبو اليمان  . حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 2447 (- 91
  :حدثين أبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالت. الزهري

وعليـه  : قالت فقلـت  " هذا جربيل يقرأ عليك السالم    ! يا عائش "يه وسلم    قال رسول اهللا صلى اهللا عل     
  .السالم ورمحة اهللا

  .وهو يرى ما ال أرى: قالت
   باب ذكر حديث أم زرع- 14 

واللفظ البـن   (كالمها عن عيسى    . حدثنا علي بن حجر السعدي وأمحد بن جناب       ) 2448 (- 92
 عن أخيه، عبداهللا بن عروة، عن عـروة، عـن           حدثنا هشام بن عروة   . حدثنا عيسى بن يونس   ). حجر

  :عائشة؛ أا قالت
  .فتعاهدن وتعاقدن أن ال يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا.  جلس إحدى عشرة امرأة

  .وال مسني فينتقل. وال سهل فريتقى. على رأس جبل وعر. زوجي حلم مجل غث: قالت األوىل



  .إن أذكره أذكر عجره وجبره.  أذرهإين أخاف أن ال. زوجي ال أبث خربه: قالت الثانية
  .وإن أسكت أعلق. إن أنطق أطلق. زوجي العشنق: قالت الثالثة
  .وال خمافة وال سآمة. ال حر وال قر. زوجي كليل امة: قالت الرابعة
  .وال يسأل عما عهد. وإن خرج أسد. زوجي إن دخل فهد: قالت اخلامسة
لـيعلم  . وال يوجل الكف  . وإن اضطجع التف  . تفوإن شرب اش  . زوجي إن أكل لف   : قالت السادسة 

  .البث
  .أو مجع كاللك. شجك أو فلك. كل داء له داء. زوجي غياياء أو عياياء طباقاء: قالت السابعة
  .واملس مس أرنب. زوجي، الريح ريح زرنب: قالت الثامنة
  .لناديقريب البيت من ا. عظيم الرماد. طويل النجاد. زوجي رفيع العماد: قالت التاسعة
. قليالت املسارح . له إبل كثريات املبارك   . وما مالك؟ مالك خري من ذلك     . زوجي مالك : قالت العاشرة 

  .إذا مسعن صوت املزهر أيقن أن هوالك
. ومأل من شـحم عـضدي     . فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذين      . زوجي أبو زرع  : قالت احلادية عشرة  

. مة بشق فجعلين يف أهل صهيل وأطيط، ودائس ومنق        وجدين يف أهل غني   . وجبحين فبجحت إيل نفسي   
  .وأشرب فأتقنح. وأرقد فأتصبح. فعنده أقول فال أقبح

  .وبيتها فساح. فما أم أيب زرع؟ عكومها رداح. أم أيب زرع
  .ويشبعه ذراع اجلفرة. فما ابن أيب زرع؟ مضجعه كمسل شطبة. ابن أيب زرع
  . وملء كسائها وغيظ جارا. طوع أمهافما بنت أيب زرع؟ طوع أبيها و. بنت أيب زرع
وال متـأل بيتنـا     . وال تنقث مريتنا تنقيثـا    . فما جارية أيب زرع؟ ال تبث حديثنا تبثيثا       . جارية أيب زرع  

  .تعشيشا
يلعبـان مـن حتـت      . فلقي امرأة معها ولدان هلا كالفهدين     . خرج أبو زرع واألوطاب متخض    : قالت

وأراح علي  . وأخذ خطيا . ركب شريا . حت بعده رجال سريا   فنك. فطلقين ونكحها . خصرها برمانتني 
فلو مجعـت كـل شـيء    . كلي أم زرع ومريي أهلك: قال. وأعطاين من كل رائحة زوجا   . نعما ثريا 

  .أعطاين ما بلغ أصغر آنية أيب زرع
  ".كنت لك كأيب زرع ألم زرع"قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت عائشة

حدثنا سعيد بـن    . حدثنا موسى بن إمساعيل   . ثنيه احلسن بن علي احللواين    وحد) 2448 (-م  -92
. قليالت املسارح : وقال. ومل يشك . عياياء طباقاء : غري أنه قال  . سلمة عن هشام بن عروة، ذا اإلسناد      



وأعطاين من كل : وقال. وال تنقث مريتنا تنقيثا: وقال. وعقر جارا. وخري نسائها. وصفر ردائها : وقال
  .احبة زوجاذ
   باب من فضائل فاطمة، بنت النيب، عليها الصالة والسالم- 15 

قال . كالمها عن الليث بن سعد    . حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس وقتيبة بن سعيد        ) 2449 (- 93
حدثنا عبداهللا بن عبيداهللا بن أيب مليكة القرشي التيمي؛ أن املسور بـن خمرمـة               . حدثنا ليث : ابن يونس 
  حدثه؛

إن بين هشام بن املغرية اسـتأذنوين أن        "أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب، وهو يقول              
إال أن حيـب ابـن أيب       . مث ال آذن هلم   . مث ال آذن هلم   . فال آذن هلم  . ينكحوا ابنتهم، علي بن أيب طالب     
  ".ويؤذيين ما آذاها. ايريبين ما را. فإمنا ابنيت بضعة مين. طالب أن يطلق ابنيت وينكح ابنتهم

حدثنا سفيان عن عمرو، عن ابن أيب       . حدثين أبو معمر، إمساعيل بن إبراهيم اهلذيل      ) 2449 (- 94
  :قال. مليكة، عن املسور بن خمرمة

  ".يؤذيين ما آذاها. إمنا فاطمة بضعة مين" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
. حدثنا أيب عن الوليد بن كـثري      . يعقوب بن إبراهيم  أخربنا  . حدثين أمحد بن حنبل   ) 2449 (- 95

  حدثين حممد بن عمرو بن حلحلة الدؤيل؛ أن ابن شهاب حدثه؛ أن علي بن احلسني حدثه؛
 أم حني قدموا املدينة، من عند يزيد بن معاوية، مقتل احلسني بن علي رضي اهللا عنهما، لقيه املسور بن 

هل أنت معطـي سـيف      : قال له . ال: تأمرين ا؟ قال فقلت له    هل لك إيل من حاجة      : فقال له . خمرمة
لئن أعطيتنيه ال خيلص إليه     ! وامي اهللا . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فإين أخاف أن يغلبك القوم عليه           

فسمعت رسـول اهللا    . إن علي بن أيب طالب خطب بنت أيب جهل على فاطمة          . أبدا، حىت تبلغ نفسي   
. إن فاطمة مين" خيطب الناس يف ذلك، على منربه هذا، وأنا يومئذ حمتلم، فقال صلى اهللا عليه وسلم وهو    

  ".وإين أختوف أن تفنت يف دينها
. حـدثين فـصدقين   "قال  . فأثىن عليه يف مصاهرته إياه فأحسن     . قال مث ذكر صهرا له من بين عبد مشس        

ال جتتمع بنت رسول اهللا صلى  ! ولكن، واهللا . وإين لست أحرم حالال وال أحل حراما      . ووعدين فأوىف يل  
  ".اهللا عليه وسلم وبنت عدو اهللا مكانا واحدا أبدا

أخربنـا شـعيب عـن      . أخربنا أبو اليمان  . حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 2449 (- 96
  أخربين علي بن حسني؛ أن . الزهري

  املسور بن خمرمة أخربه؛



فلما . اطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       وعنده ف .  أن علي بن أيب طالب خطب بنت أيب جهل        
إن قومك يتحـدثون أنـك ال تغـضب    : مسعت بذلك فاطمة أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت له   

  .وهذا علي، ناكحا ابنة أيب جهل. لبناتك
فإين أنكحـت أبـا     . أما بعد "مث قال   . فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم فسمعته حني تشهد        : قال املسور 

وإـا،  . وأمنا أكره أن يفتنوهـا   . وإن فاطمة بنت حممد مضغة مين     . فحدثين فصدقين . العاص ابن الربيع  
  ".ال جتتمع بنت رسول اهللا وبنت عدو اهللا عند رجل واحد أبدا! واهللا

  .قال، فترك علي اخلطبة
مسعـت  : قال. عن أبيه ) يعين ابن جرير  (وحدثنيه أبو معن الرقاشي حدثنا وهب       ) 2449 (-م  -96

  .حيدث عن الزهري، ذا اإلسناد، حنوه) يعين ابن راشد(النعمان 
عن أبيه، عن عـروة،     ) يعين ابن سعد  (حدثنا إبراهيم   . حدثنا منصور بن أيب مزاحم    ) 2450 (- 97

حدثنا أيب عن أبيه؛ أن     . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   ). واللفظ له (ح وحدثين زهري بن حرب      . عن عائشة 
  دثه؛ أن عائشة حدثته؛عروة بن الزبري ح

فقالـت  . مث سارها فـضحكت   . فبكت.  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا فاطمة ابنته فسارها          
ما هذا الذي سارك به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فبكيـت، مث سـارك                 : فقلت لفاطمة : عائشة

من يتبعـه مـن أهلـه،       مث سارين فأخربين أين أول      . سارين فأخربين مبوته، فبكيت   : فضحكت؟ قالت 
  .فضحكت

حدثنا أبو عوانة عن فـراس، عـن        . حدثنا أبو كامل اجلحدري، فضيل بن حسني      ) 2450 (- 98
  :عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت

مـا ختطـئ    . فأقبلت فاطمة متشي  . مل يغادر منهن واحدة   .  كن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم عنده       
مث " مرحبـا بـابنيت  "فقال . فلما رآها رحب ا  .  عليه وسلم شيئا   مشيتها من مشية رسول اهللا صلى اهللا      

. فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت     . مث سارها فبكت بكاء شديدا    . أجلسها عن ميينه أو عن مشاله     
مث أنت تبكني؟ فلما قام رسول . خصك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بني نسائه بالسرار: فقلت هلا

ما كنت أفشي على    :  عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قالت             اهللا صلى اهللا  
عزمـت  : قالت فلما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلـت          . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سره      

 اآلن،  أما: عليك، مبا يل عليك من احلق، ملا حدثتين ما قال لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقالت                 
أما حني سارين يف املرة األوىل، فأخربين أن جربيل كان يعارضه القرآن يف كل سنة مرة أو مرتني،                  . فنعم

" فإنه نعم السلف أنا لك. فاتقي اهللا واصربي. وإنه عارضه اآلن مرتني، وإين ال أرى األجل إال قد اقترب



أما ترضي أن تكوين    ! يا فاطمة " فقال   فلما رأى جزعي سارين الثانية    . فبكيت بكائي الذي رأيت   : قالت
  .فضحكت ضحكي الذي رأيت: ؟ قالت"أو سيدة نساء هذه األمة. سيدة نساء املؤمنني

ح وحدثنا ابـن    . وحدثنا عبداهللا بن منري عن زكرياء     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2450 (- 99
  :ائشة قالتحدثنا زكرياء عن فراس، عن عامر، عن مسروق، عن ع. حدثنا أيب. منري

فجاءت فاطمة متشي كأن مشيتها مشية      . فلم يغادر منهن امرأة   .  اجتمع نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم      
مث إنه أسر إليهـا     . فأجلسها عن ميينه أو عن مشاله     " مرحبا بابنيت "فقال  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

ما كنت ألفشي سر    :  يبكيك؟ فقالت  ما: فقلت هلا . مث إنه سارها فضحكت أيضا    . حديثا فبكت فاطمة  
: فقلت هلا حني بكـت    . ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن      : فقلت. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

مـا كنـت    : أخصك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبديثه دوننا مث تبكني؟ وسألتها عما قال فقالت              
أن جربيـل   "إنه كان حدثين    : سألتها فقالت حىت إذا قبض    . ألفشي سر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

وإنك أول . وال أراين إال حضر أجلي  . وإنه عارضه به يف العام مرتني     . كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة     
أال ترضني أن تكـوين سـيدة   "مث إنه سارين فقال  . فبكيت لذلك . ونعم السلف أنا لك   . أهلي حلوقا يب  
  .؟ فضحكت لذلك"مةأو سيدة نساء هذه األ. نساء املؤمنني

   باب من فضائل أم سلمة، أم املؤمنني، رضي اهللا عنها- 16 
قال . كالمها عن املعتمر. حدثين عبداألعلى بن محاد وحممد بن عبداألعلى القيسي    ) 2451 (- 100
  :قال. حدثنا أبو عثمان عن سلمان. مسعت أيب: حدثنا معتمر بن سليمان قال: ابن محاد

فإا معركة الشيطان، وـا     . ت، أول من يدخل السوق وال آخر من خيرج منها          ال تكونن، إن استطع   
  .ينصب رايته

قـال فجعـل    . وأنبئت أن جربيل عليه السالم أتى نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنده أم سـلمة               : قال
. ذا دحية ه: قالت. أو كما قال  " من هذا ؟  "فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألم سلمة          . يتحدث مث قام  

حىت مسعت خطبة نيب اهللا صلى اهللا عليه وسـلم خيـرب            . ما حسبته إال إياه   ! امي اهللا : قال فقالت أم سلمة   
  .من أسامة بن زيد: ممن مسعت هذا ؟ قال: قال فقلت أليب عثمان. أو كما قال. خربنا
   باب من فضائل زينب، أم املؤمنني، رضي اهللا عنها- 17 

أخربنـا  . حدثنا الفضل بن موسى الـسيناين     . د بن غيالن، أبو أمحد    حدثنا حممو ) 2452 (- 101
  :طلحة بن حيىي بن طلحة عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم املؤمنني قالت

  ".أسرعكن حلاقا يب، أطولكن يدا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  .فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا: قالت
  .ا كانت تعمل بيدها وتصدقأل. فكانت أطولنا يدا زينب: قالت
   باب من فضائل أم أمين، رضي اهللا عنها- 18 

حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن املغرية عـن         . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2453 (- 102
  :ثابت، عن أنس، قال

فـال  : قـال . فناولته إناء فيه شراب   . فانطلقت معه .  انطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أم أمين         
  .فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه. أدري أصادفته صائما أو مل يرده

حدثنا سليمان بن املغرية  . أخربين عمرو بن عاصم الكاليب    . حدثنا زهري بن حرب   ) 2454 (- 103
  :عن ثابت، عن أنس قال

ـ  :  قال أبو بكر رضي اهللا عنه، بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لعمر               ا إىل أم أميـن     انطلق بن
مـا  : فقـاال هلـا   . فلما انتهينا إليها بكت   . كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزورها        . نزورها

ما أبكي أن ال أكون أعلم أن ما عند اهللا          : فقالت. يبكيك؟ ما عند اهللا خري لرسوله صلى اهللا عليه وسلم         
. فهيجتهما على البكاء  . قطع من السماء  ولكن أبكي أن الوحي قد ان     . خري لرسوله صلى اهللا عليه وسلم     

  .فجعال يبكيان معها
   باب من فضائل أم سليم، أم أنس بن مالك، وبالل رضي اهللا عنهما- 19 

حدثنا مهام عن إسـحاق بـن       . حدثنا عمرو بن عاصم   . حدثنا حسن احللواين  ) 2455 (- 104
  :عبداهللا، عن أنس، قال

فإنه كـان  . إال أم سليم. على أحد من النساء إال على أزواجه كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يدخل        
  ".قتل أخوها معي. إين أرمحها"فقال . فقيل له يف ذلك. يدخل عليها

حدثنا محاد بن سلمة عـن      ). يعين ابن السري  (حدثنا بشر   . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 2456 (- 105
  ثابت، عن أنس،

هذه الغميصاء  : من هذا؟ قالوا  : فقلت. نة فسمعت خشفة  دخلت اجل " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".بنت ملحان، أم أنس بن مالك

أخربين عبدالعزيز بن   . حدثنا زيد بن احلباب   . حدثين أبو جعفر، حممد بن الفرج     ) 2457 (- 106
  أخربنا حممد بن املنكدر عن جابر بن عبداهللا؛ . أيب سلمة



مث مسعـت خشخـشة     . فرأيت امرأة أيب طلحة   . ريت اجلنة أ" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".فإذا بالل . أمامي
   باب من فضائل أيب طلحة األنصاري، رضي اهللا عنه- 20 

حدثنا سليمان بن املغرية عن ثابت،      . حدثنا ز . حدثين حممد بن حامت بن ميمون     ) 2144 (- 107
  :قال. عن أنس

قـال  . ال حتدثوا أبا طلحة بابنه حىت أكون أنا أحدثه        : هلهافقالت أل .  مات ابن أليب طلحة من أم سليم      
. فوقع ا . مث تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك        : فقال. فأكل وشرب . فجاء فقربت إليه عشاء   

أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيـت،  ! يا أبا طلحة: فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت 
تـركتين حـىت    : قال فغضب وقال  . فاحتسب ابنك : قالت. ال: أن مينعوهم؟ قال  فطلبوا عاريتهم، أهلم    
فقال رسول . فأخربه مبا كان. فانطلق حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! تلطخت مث أخربتين بابين  
 قال فكان رسول اهللا صلى اهللا     . قال فحملت " بارك اهللا لكما يف غابر ليلتكما     "اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا أتى املدينة من سفر، ال يطرقها       . عليه وسلم يف سفر وهي معه     
وانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليـه       . فاحتبس عليها أبو طلحة   . فضرا املخاض . فدنوا من املدينة  . طروقا
رسولك إذا خرج، وأدخـل     إنه ليعجبين أن أخرج مع      ! إنك لتعلم، يا رب   : قال يقول أبو طلحة   . وسلم

. انطلق. ما أجد الذي كنت أجد! يا أبا طلحة: قال تقول أم سليم. وقد احتبست مبا ترى. معه إذا دخل
ال يرضعه أحد حـىت     ! يا أنس : فقالت يل أمي  . فولدت غالما . قال وضرا املخاض حني قدما    . فانطلقنا

فانطلقت به إىل رسول اهللا صلى اهللا       . حتملتهفلما أصبح ا  . تغدو به على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
. فوضع امليسم . نعم: قلت" لعل أم سليم ولدت؟   "فلما رآين قال    . قال فصادفته ومعه ميسم   . عليه وسلم 

. ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعجوة مـن عجـوة املدينـة   . قال وجئت به فوضعته يف حجره   
قال فقال رسول اهللا صـلى اهللا  . فجعل الصيب يتلمظها.  الصيبمث قذفها يف يف   . فالكها يف فيه حىت ذابت    

  .قال فمسح وجهه ومساه عبداهللا" انظروا إىل حب األنصار للتمر"عليه وسلم 
حدثنا سليمان بن   . حدثنا عمرو بن عاصم   . حدثنا أمحد بن احلسن بن خراش     ) 2144 (-م  -107
  .واقتص احلديث مبثله.  أليب طلحةمات ابن: حدثين أنس بن مالك قال. حدثنا ثابت. املغرية
   باب من فضائل بالل، رضي اهللا عنه- 21 

حدثنا أبو أسامة عن أيب     : قاال. حدثنا عبيداهللا بن يعيش وحممد بن العالء اهلمداين       ) 2458 (- 108
  ح وحدثنا حممد بن عبد . حيان



 سعيد عـن أيب زرعـة، عـن أيب    حدثنا أبو حيان التيمي، حيىي بن. حدثنا أيب). واللفظ له(اهللا بن منري  
  :قال. هريرة

حدثين بأرجى عمـل عملتـه،      ! يا بالل " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبالل، عند صالة الغداة            
مـا عملـت    : قال بالل ". فإين مسعت الليلة خشف نعليك بني يدي يف اجلنة        . عندك، يف اإلسالم منفعة   

ال أتطهر طهورا تاما، يف ساعة من ليـل وال ـار، إال             عمال يف اإلسالم أرجى عندي منفعة، من إين         
  .صليت بذلك الطهور، ما كتب اهللا يل أن أصلي

   باب من فضائل عبداهللا بن مسعود وأمه، رضي اهللا عنهما- 22 
حدثنا منجاب بن احلارث التميمي وسهل بن عثمان وعبداهللا بن عامر بن زرارة             ) 2459 (- 109

  احلضرمي وسويد بن سعيد 
علي بن مسهر عن األعمـش،   ) حدثنا: وقال اآلخرون . أخربنا: قال سهل ومنجاب  (الوليد بن شجاع    و

  :قال. عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبداهللا
/ 5[ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا              :  ملا نزلت هذه اآلية   

  ".أنت منهم: سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قيل يلقال يل ر. إىل آخر اآلية] 93/ املائدة
قال  (- واللفظ البن رافع     -حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وحممد بن رافع         ) 2460 (- 110
حدثنا ابن أيب زائدة عن أبيه، عن أيب إسـحاق،          . حيىي بن آدم  ) حدثنا: وقال ابن رافع  . أخربنا: إسحاق

  :قال. عن األسود بن يزيد، عن أيب موسى
فكنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إال من أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا               .  قدمت أنا وأخي من اليمن    

  .من كثرة دخوهلم ولزومهم له. عليه وسلم
حدثنا إبراهيم بن يوسـف     . حدثنا إسحاق بن منصور   . حدثنيه حممد بن حامت   ) 2460 (-م  -110

لقد قدمت أنا وأخـي مـن       : مسعت أبا موسى يقول   : لعن أبيه، عن أيب إسحاق؛ أنه مسع األسود يقو        
  .فذكر مبثله. اليمن
حدثنا عبدالرمحن عـن    : قالوا. حدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن وابن بشار        ) 2460 (- 111

  :قال. سفيان، عن أيب إسحاق، عن األسود، عن أيب موسى
  .أو ما ذكر من حنو هذا. هل البيت أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أرى أن عبداهللا من أ

حدثنا حممـد بـن     : قاال). واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 2461 (- 112
  :مسعت أبا األحوص قال: قال. حدثنا شعبة عن أيب إسحاق. جعفر



مثلـه؟  أتراه ترك بعده    : فقال أحدمها لصاحبه  .  شهدت أبا موسى وأبا مسعود، حني مات ابن مسعود        
  .ويشهد إذا غبنا. إن كان ليؤذن له إذا حجبنا. إن قلت ذاك: فقال

هـو ابـن    (حدثنا قطبة   . حدثنا حيىي بن آدم   . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2461 (- 113
  :عن األعمش، عن مالك بن احلارث، عن أيب األحوص قال) عبدالعزيز

فقال أبـو   . فقأم عبداهللا . وهم ينظرون يف مصحف   .  كنا يف دار أيب موسى مع نفر من أصحاب عبداهللا         
فقال أبـو   . ما أعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترك بعده أعلم مبا أنزل اهللا من هذا القائم                : مسعود
  .ويؤذن له إذا حجبنا. لقد كان يشهد إذا غبنا. أما لئن قلت ذاك: موسى
عن شيبان، عـن    ) هو ابن موسى  (هللا  حدثنا عبيدا . وحدثين القاسم بن زكرياء   ) 2461 (-م  -113

  :قال. األعمش، عن مالك بن احلارث، عن أيب األحوص
حـدثنا  . حدثنا حممد بن أيب عبيد    . ح وحدثنا أبو كريب   .  أتيت أبا موسى فوجدت عبداهللا وأبا موسى      

  أيب عن األعمش، عن 
  . أمت وأكثروحديث قطبة. وساق احلديث. كنت جالسا مع حذيفة وأيب موسى: قال. زيد بن وهب

حدثنا األعمش عن   . أخربنا عبدة بن سليمان   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 2462 (- 114
  :شقيق، عن عبداهللا؛ أنه قال

على قراءة من تـأمروين أن      : مث قال ]. 161/ آل عمران  /3[} ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة       {
ولقد علم أصحاب رسول    . لم بضعا وسبعني سورة   أقرأ؟ فلقد قرأت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وس         
  .ولو أعلم أن أحدا أعلم مين لرحلت إليه. اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين أعلمهم بكتاب اهللا

فما مسعت أحدا يرد ذلك عليه، وال       . فجلست يف حلق أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم        : قال شقيق 
  .يعيبه

حدثنا قطبة عن األعمش، عن مسلم، عن       . ىي بن آدم  حدثنا حي . حدثنا أبو كريب  ) 2463 (- 115
  :قال. مسروق، عن عبداهللا
وما من آية إال أنا أعلـم فيمـا         . ما من كتاب اهللا سورة إال أنا أعلم حيث نزلت         !  والذي ال إله غريه   

  .ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب اهللا مين، تبلغه اإلبل، لركبت إليه. أنزلت
حدثنا . حدثنا وكيع : قاال. كر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري        حدثنا أبو ب  ) 2464 (- 116

  :قال. األعمش عن شقيق، عن مسروق
.  فذكرنا يوما عبداهللا بـن مـسعود       -عنده  :  وقال ابن منري   - كنا نأيت عبداهللا بن عمرو فنتحدث إليه        

مسعت رسول  .  عليه وسلم  لقد ذكرمت رجال ال أزال أحبه بعد شيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا             : فقال



 ومعاذ بن جبـل،     - فبدأ به    -من ابن أم عبد     : خذوا القرآن من أربعة   "اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       
  " .وأيب بن كعب، وسامل، موىل أيب حذيفة      

حدثنا جريـر  : قالوا. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهري بن حرب وعثمان بن أيب شيبة    ) 2464 (- 117
  :قال.  أيب وائل، عن مسروقعن األعمش، عن

إن ذاك الرجل ال أزال أحبـه       : فقال. فذكرنا حديثا عن عبداهللا بن مسعود     .  كنا عند عبداهللا بن عمرو    
من : اقرؤا القرآن من أربعة نفر    "مسعته يقول   . بعد شيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوله          

وحرف ".  سامل، موىل أيب حذيفة، ومن معاذ بن جبل        ، ومن أيب بن كعب، ومن     - فبدأ به    -ابن أم عبد    
  .يقوله: قوله. مل يذكره زهري

. حدثنا أبو معاوية عن األعمش    : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2464 (-م  -117
ويف رواية أيب كريـب، أيب      . يف رواية أيب بكر عن أيب معاوية، قدم معاذا قبل أيب          . بإسناد جرير ووكيع  

  .ل معاذقب
ح وحدثين بشر بن    . حدثنا ابن أيب عدي   : قاال. حدثنا ابن املثىن وابن بشار    ) 2464 (- 2م  -117
واختلفا عن شعبة يف    . بإسنادهم. كالمها عن شعبة، عن األعمش    ). يعين ابن جعفر  (أخربنا حممد   . خالد

  .تنسيق األربعة
حدثنا شعبة عـن    .  حممد بن جعفر   حدثنا: قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2464 (- 118

ذاك : فقـال . ذكروا ابن مسعود عند عبداهللا بن عمرو      : عمرو بن مرة، عن إبراهيم، عن مسروق، قال       
: استقرؤا القرآن من أربعة   "بعد ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول            . رجل ال أزال أحبه   

  ".ب، ومعاذ بن جبلمن ابن مسعود، وسامل، موىل أيب حذيفة، وأيب بن كع
قـال  : وزاد. حدثنا شعبة، ذا اإلسـناد    . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2464 (-م  -118
  .ال أدري بأيهما بدأ. بدأ ذين: شعبة
   باب من فضائل أيب بن كعب ومجاعة من األنصار، رضي اهللا تعاىل عنهم- 23 

مسعت أنسا  : قال. حدثنا شعبة عن قتادة   . اودحدثنا أبو د  . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2465 (- 119
  :يقول

معاذ بن جبل، وأيب    : كلهم من األنصار  .  مجع القرآن، على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أربعة          
  .بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد

  .أحد عموميت: من أبو زيد؟ قال: قلت ألنس: قال قتادة



: قـال . حدثنا مهام . حدثنا عمرو بن عاصم   . ن بن معبد  حدثين أبو داود، سليما   ) 2465 (- 120
  :قلت ألنس بن مالك

أيب بـن   : كلهم من األنـصار   . أربعة:  من مجع القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال           
  .كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت ورجل من األنصار، يكىن أبا زيد

  حدثنا قتادة عن أنس بن مالك؛ . مهامحدثنا . حدثنا هداب بن خالد) 799 (- 121
آهللا مساين لك؟ : قال" إن اهللا عز وجل أمرين أن أقرأ عليك       " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أليب          

  .قال فجعل أيب يبكي" اهللا مساك يل"قال 
: قـال . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 799 (- 122

  . مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك، قال
" مل يكن الذين كفروا   : إن اهللا أمرين أن أقرأ عليك     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بن كعب           

  .قال فبكى" نعم"ومساين؟ قال : قال] 1/ البينة /98[
. عبة عن قتادة  حدثنا ش ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . حدثنيه حيىي بن حبيب   ) 799 (-م  -122
  .مبثله. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب: مسعت أنسا يقول: قال
   باب من فضائل سعد بن معاذ، رضي اهللا عنه- 24 

أخربين أبو الزبري؛ أنه    . أخربنا ابن جريج  . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 2466 (- 123
  :مسع جابر بن عبداهللا يقول

  ".اهتز هلا عرش الرمحن" صلى اهللا عليه وسلم، وجنازة سعد بن معاذ بني أيديهم  قال رسول اهللا
حدثنا األعمش عـن أيب     . حدثنا عبداهللا بن إدريس األودي    . حدثنا عمرو الناقد  ) 2466 (- 124

  :قال. سفيان، عن جابر
  ".اهتز عرش الرمحن، ملوت سعد بن معاذ" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا عبدالوهاب بن عطاء، اخلفاف عن سعيد،       . حدثنا حممد بن عبداهللا الرزي    ) 2467 (- 125
  حدثنا أنس بن مالك؛ . عن قتادة

  ".اهتز هلا عرش الرمحن "- يعين سعدا -أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، وجنازته موضوعة 
حدثنا شعبة عـن    . بن جعفر حدثنا حممد   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2468 (- 126

  :مسعت الرباء يقول: قال. أيب إسحاق



. فجعل أصحابه يلمسوا ويعجبون من لينـها      .  أهديت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلة من حرير         
  ".أتعجبون من لني هذه؟ ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة، خري منها وألني"فقال 
أنبأين أبو إسحاق   . حدثنا شعبة . حدثنا أبو داود  . يبحدثنا أمحد بن عبدة الض    ) 2468 (-م  -126
  :مسعت الرباء بن عازب يقول: قال

. أخربنا أبـو داود   . مث قال ابن عبدة   . فذكر احلديث .  أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثوب حرير        
  .لهبنحو هذا أو مبث. حدثين قتادة عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. حدثنا شعبة
حدثنا شعبة، ـذا    . حدثنا أمية بن خالد   . حدثنا حممد بن عمرو بن جبلة     ) 2468 (- 2م  -126
  .كرواية أيب داود. باإلسنادين مجيعا. احلديث
حـدثنا  . حدثنا شيبان عن قتادة   . حدثنا يونس بن حممد   . حدثنا زهري بن حرب   ) 2469 (- 127

  أنس بن مالك؛
. فعجب الناس منها. وكان ينهى عن احلرير .  وسلم جبة من سندس     أنه أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه      

  ".إن مناديل سعد بن معاذ، يف اجلنة، أحسن من هذا! والذي نفس حممد بيده"فقال 
حدثنا عمر بن عامر عن قتادة،      . حدثنا سامل بن نوح   . حدثناه حممد بن بشار   ) 2469 (-م  -127
  عن أنس؛

وكان : ومل يذكر فيه  . فذكر حنوه . هللا صلى اهللا عليه وسلم حلة      أن أكيدر دومة اجلندل أهدى لرسول ا      
  .ينهى عن احلرير

   باب من فضائل أيب دجانة، مساك بن خرشة، رضي اهللا تعاىل عنه- 25 
حدثنا ثابت عن . حدثنا محاد بن سلمة. حدثنا عفان. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة    ) 2470 (- 128
  أنس؛

. فبسطوا أيـديهم  " من يأخذ مين هذا؟   "فقال  . وسلم أخذ سيفا يوم أحد     أن رسول اهللا صلى اهللا عليه       
فقال مساك بن خرشة، أبو     . قال فأحجم القوم  " فمن يأخذه حبقه؟  "قال  . أنا، أنا : كل إنسان منهم يقول   

  .قال فأخذه ففلق به هام املشركني. أنا آخذه حبقه: دجانة
   جابر، رضي اهللا تعاىل عنهما باب من فضائل عبداهللا بن عمرو بن حرام، والد- 26 

قـال  . كالمها عـن سـفيان    . حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري وعمرو الناقد      ) 2471 (- 129
  :مسعت جابر بن عبداهللا يقول: مسعت ابن املنكدر يقول: حدثنا سفيان بن عيينة قال: عبيداهللا



مث أردت  .  الثوب، فنهاين قومي   قال فأردت أن أرفع   .  ملا كان يوم أحد، جيء بأيب مسجى، وقد مثل به         
فـسمع صـوت    . فرفعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو أمر به فرفع          . أن أرفع الثوب، فنهاين قومي    

ومل تبكي؟ فما زالـت     "فقال  . بنت عمرو، أو أخت عمرو    : فقالوا" من هذه؟ "فقال  . باكية أو صائحة  
  ".املالئكة تظله بأجنحتها حىت رفع

حدثنا شعبة عن حممد بن املنكدر،      . حدثنا وهب بن جرير   .  حممد بن املثىن   حدثنا) 2471 (- 130
  :عن جابر بن عبداهللا، قال
ورسول اهللا صلى اهللا    . وجعلوا ينهونين . فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي     .  أصيب أيب يوم أحد   
 عليـه وسـلم     فقال رسول اهللا صلى اهللا    . قال وجعلت فاطمة، بنت عمرو تبكيه     . عليه وسلم ال ينهاين   

  ".تبكيه، أو ال تبكيه، ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها، حىت رفعتموه"
ح وحـدثنا  . حدثنا ابن جـريج  . حدثنا روح بن عبادة   . حدثنا عبد بن محيد   ) 2471 (-م  -130

كالمها عن حممد بن املنكدر، عن جـابر، ـذا          . حدثنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . إسحاق بن إبراهيم  
  . أن ابن جريج ليس يف حديثه ذكر املالئكة وبكاء الباكيةغري. احلديث
أخربنـا  . حدثنا زكرياء بـن عـدي     . حدثنا حممد بن أمحد بن أيب خلف      ) 2471 (- 2م  -130

  عبيداهللا بن عمرو عن عبدالكرمي، عن 
  :حممد بن املنكدر، عن جابر، قال

  .فذكر حنو حديثهم. سلمفوضع بني يدي النيب صلى اهللا عليه و.  جيء بأيب يوم أحد جمدعا
   باب من فضائل جليبيب، رضي اهللا عنه- 27 

حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن كنانة بن         . حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط     ) 2472 (- 131
  نعيم، عن أيب برزة؛

 "هل تفقدون من أحد؟   "فقال ألصحابه   . فأفاء اهللا عليه  .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف مغزى له         
مث قـال   . فالنا وفالنا وفالنا  . نعم: قالوا" هل تفقدون من أحد؟   "مث قال   . فالنا وفالنا وفالنا  . نعم: قالوا
فوجدوه إىل جنب . فطلب يف القتلى" فاطلبوه. لكين أفقد جلبيبا"قال  . ال: قالوا" هل تفقدون من أحد؟   "

هـذا  . مث قتلوه . قتل سبعة "فقال  . ليهفأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فوقف ع       . مث قتلوه . سبعة قد قتلهم  
. ليس له إال ساعدا النيب صلى اهللا عليه وسلم        . قال فوضعه على ساعديه   " هذا مين وأنا منه   . مين وأنا منه  

  .ومل يذكر غسال. قال فحفر له ووضع يف قربه



   باب من فضائل أيب ذر، رضي اهللا عنه- 28 
أخربنا محيد بن هالل    . نا سليمان بن املغرية   حدث. حدثنا هداب بن خالد األزدي    ) 2473 (- 132

  :قال أبو ذر: قال. عن عبداهللا بن الصامت
فرتلنا على خـال    . فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا    . وكانوا حيلون الشهر احلرام   .  خرجنا من قومنا غفار   

. أنـيس إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم        : فحسدنا قومه فقالوا  . فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا   . لنا
أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، وال مجاع لك فيمـا            : فقلت. فجاء خالنا فنثا علينا الذي قيل له      

. فانطلقنا حىت نزلنا حبضرة مكـة     . وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي    . فاحتملنا عليها . فقربنا صرمتنا . بعد
  .نيس بصرمتنا ومثلها معهافأتانا أ. فخري أنيسا. فأتيا الكاهن. فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها

ملـن؟  : قلت. قبل أن ألقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثالث سنني          ! وقد صليت، يا ابن أخي    : قال
أصلي عشاء حىت إذا كان من آخر الليـل         . أتوجه حيث يوجهين ريب   : فأين توجه؟ قال  : قلت. هللا: قال

  .حىت تعلوين الشمس. ألقيت كأين خفاء
مـا  : مث جاء فقلـت   . فراث علي . فانطلق أنيس حىت أتى مكة    . اجة مبكة فاكفين  إن يل ح  : فقال أنيس 
: يقولون: فما يقول الناس؟ قال   : قلت. يزعم أن اهللا أرسله   . لقيت رجال مبكة على دينك    : صنعت؟ قال 

  .وكان أنيس أحد الشعراء. شاعر، كاهن، ساحر
فما يلتئم على   . وله على أقراء الشعر   ولقد وضعت ق  . فما هو بقوهلم  . لقد مسعت قول الكهنة   : قال أنيس 

  .وإم لكاذبون. إنه لصادق! واهللا. لسان أحد بعدي؛ أنه شعر
أين هذا الـذي    : فقلت. فتضعفت رجال منهم  . قال فأتيت مكة  . فاكفين حىت أذهب فأنظر   : قلت: قال

خـررت  حـىت   . فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم      . الصابئ: تدعونه الصابئ؟ فأشار إيل، فقال    
: قال فأتيت زمزم فغسلت عـين الـدماء       . قال فارتفعت حني ارتفعت، كأين نصب أمحر      . مغشيا علي 

. ما كان يل طعام إال مـاء زمـزم        . ثالثني، بني ليلة ويوم   ! ولقد لبثت، يا ابن أخي    . وشربت من مائها  
لـة  قال فبينا أهل مكة يف لي     . وما وجدت على كبدي سخفة جوع     . فسمنت حىت تكسرت عكن بطين    

. وامرأتني منهم تدعوان إسافا ونائلة    . فما يطوف بالبيت أحد   . قمراء إضحيان، إذ ضرب على أمسختهم     
. قال فأتتا علـي   . قال فما تناهتا عن قوهلما    . أنكحا أحدمها األخرى  : قال فأتتا علي يف طوافهما فقلت     

قال ! ن ههنا أحد من أنفارنالو كا: فانطلقتا تولوالن، وتقوالن  . غري أين ال أكين   . هن مثل اخلشبة  : فقلت
الصابئ بني  : قالتا" ما لكما؟ "قال  . ومها هابطان . فاستقبلهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر        

وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه      . إنه قال لنا كلمة متأل الفم     : قالتا" ما قال لكما؟  "قال  . الكعبة وأستارها 



فكنت ) قال أبو ذر  (فلما قضى صالته    . مث صلى .  هو وصاحبه  وطاف بالبيت . وسلم حىت استلم احلجر   
مث ". وعليك ورمحة اهللا  "فقال  ! السالم عليك يا رسول اهللا    : قال فقلت . أنا أول من حياه بتحية اإلسالم     

كره : فقلت يف نفسي  . قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته      . من غفار : قال قلت " من أنت؟ "قال  
مىت "مث قال   . مث رفع رأسه  . وكان أعلم به مين   . فقدعين صاحبه . فذهبت آخذ بيده  . أن انتميت إىل غفار   

: قال قلت " فمن كان يطعمك؟  "قال  . قد كنت ههنا منذ ثالثني، بني ليلة ويوم       : قال قلت " كنت ههنا؟ 
. وما أجد على كبدي سخفة جوع     . فسمنت حىت تكسرت عكن بطين    . ما كان يل طعام إال ماء زمزم      

  ".إا طعام طعم. اركةإا مب"قال 
. فانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر        . ائذن يل يف طعامه الليلة    ! يا رسول اهللا  : فقال أبو بكر  

وكان ذلك أول طعام أكلتـه      . فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف     . ففتح أبو بكر بابا   . وانطلقت معهما 
إنه قد وجهـت يل أرض ذات       " عليه وسلم فقال     مث أتيت رسول اهللا صلى اهللا     . مث غربت ما غربت   . ا
فأتيـت  ". فهل أنت مبلغ عين قومك؟ عسى اهللا أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم           . ال أراها إال يثرب   . خنل

فإين قـد   . ما يب رغبة عن دينك    : قال. صنعت أين قد أسلمت وصدقت    : ما صنعت؟ قلت  : أنيسا فقال 
فاحتملنا حىت  . فإين قد أسلمت وصدقت   . ة عن دينكما  ما يب رغب  : فقالت. فأتينا أمنا . أسلمت وصدقت 
: وقال نصفهم . وكان سيدهم . وكان يؤمهم إمياء بن رحضة الغفاري     . فأسلم نصفهم . أتينا قومنا غفارا  

. فقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم املدينـة         . إذا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة أسلمنا         
. نسلم على الذين أسـلموا عليـه      . إخوتنا! يا رسول اهللا  : فقالوا. ءت أسلم وجا. فأسلم نصفهم الباقي  

  ".وأسلم ساملها اهللا. غفار غفر اهللا هلا"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . فأسلموا
حدثنا سليمان بن   . أخربنا النضر بن مشيل   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 2473 (-م  -132
:  قـال  - قلت فاكفين حىت أذهب فأنظر       -وزاد بعد قوله    . ن هالل، ذا اإلسناد   حدثنا محيد ب  . املغرية
  .فإم قد شنفوا له وجتهموا. وكن على حذر من أهل مكة. نعم

أنبأنا ابن عون عن    : حدثين ابن أيب عدي قال    . حدثنا حممد بن املثىن العرتي    ) 2473 (- 2م  -132
  :محيد بن هالل، عن عبداهللا بن الصامت، قال

فأين كنـت   : قال قلت . صليت سنتني قبل مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم        ! يا ابن أخي  : قال أبو ذر   
: وقـال يف احلـديث    . واقتص احلديث بنحو حديث سليمان بن املغرية      . حيث وجهين اهللا  : توجه؟ قال 

فضممناها قال فأخذنا صرمته    . قال فلم يزل أخي، أنيس ميدحه حىت غلبه       . فتنافروا إىل رجل من الكهان    
قال فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى ركعـتني            : وقال أيضا يف حديثه   . إىل صرمتنا 
! السالم عليك يا رسـول اهللا     : قال قلت . فإين ألول الناس حياه بتحية اإلسالم     . قال فأتيته . خلف املقام 



منـذ مخـس    : قال قلت " هنا؟منذ كم أنت ه   "فقال  : ويف حديثه أيضا  ". من أنت . وعليك السالم "قال  
  .أحتفين بضيافته الليلة: فقال أبو بكر: وفيه. عشرة
وتقاربا يف سـياق    (وحدثين إبراهيم بن حممد بن عرعرة السامي وحممد بن حامت           ) 2474 (- 133
حدثنا املثىن بن سعيد عن أيب مجرة، عن        . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   : قاال) واللفظ البن حامت  . احلديث
  :قال. سابن عبا

فاعلم يل علـم    . اركب إىل هذا الوادي   :  ملا بلغ أبا ذر مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة قال ألخيه            
. فانطلق اآلخر حىت قدم مكة    . فامسع من قوله مث ائتين    . هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه اخلرب من السماء        

مـا  : فقال. وكالما ما هو بالشعر   .  األخالق رأيته يأمر مبكارم  : مث رجع إىل أيب ذر فقال     . ومسع من قوله  
فأتى املسجد فالتمس النيب صلى اهللا      . حىت قدم مكة  . فتزود ومحل شنة له، فيها ماء     . شفيتين فيما أردت  
فرآه علي فعرف أنه    .  فاضطجع - يعين الليل    -حىت أدركه   . وكره أن يسأل عنه   . عليه وسلم وال يعرفه   

حىت أصبح مث احتمل قريبتـه وزاده إىل        . حد منهما صاحبه عن شئ    فلم يسأل وا  . فلما رآه تبعه  . غريب
فمر بـه   . فعاد إىل مضجعه  . حىت أمسى . وال يرى النيب صلى اهللا عليه وسلم      . فظل ذلك اليوم  . املسجد
وال يسأل واحد منهما صـاحبه عـن   . فذهب به معه. ما أىن للرجل أن يعلم مرتله؟ فأقامه  : فقال. علي
أال حتدثين؟ ما الذي أقـدمك  : مث قال له . فأقامه علي معه  . الثالث فعل مثل ذلك   حىت إذا كان يوم     . شئ

وهو رسول  . فإنه حق : فقال. فأخربه. ففعل. فعلت. إن أعطيتين عهدا وميثاقا لترشدين    : هذا البلد؟ قال  
. اءفإين إن رأيت شيئا أخاف عليك، قمت كأين أريق امل         . فإذا أصبحت فاتبعين  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

حىت دخل النيب صلى اهللا عليـه وسـلم         . فانطلق يقفوه . ففعل. فإن مضيت فاتبعين حىت تدخل مدخلي     
ارجـع إىل قومـك     "فقال له النيب صلى اهللا عليه وسـلم         . وأسلم مكانه . فسمع من قوله  . ودخل معه 

 أتـى   ألصرخن ا بني ظهرانيهم فخرج حـىت      ! والذي نفسي بيده  : فقال". فأخربهم حىت يأتيك أمري   
وثار القوم فضربوه حـىت     . أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا         : فنادى بأعلى صوته  . املسجد
وأن طريق جتارتكم إىل    . ألستم تعلمون أنه من غفار    ! ويلكم: فقال. فأتى العباس فأكب عليه   . أضجعوه

  .فأكب عليه العباس فأنقذه. هوثاروا إليه فضربو. مث عاد من الغد مبثلها. فأنقذه منهم. الشام عليهم
   باب من فضائل جرير بن عبداهللا، رضي اهللا تعاىل عنه- 29 

أخربنا خالد بن عبداهللا عن بيان، عن قيس بن أيب حـازم،            . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2475 (- 134
مسعت قـيس بـن أيب   : حدثنا خالد عن بيان قال. ح وحدثين عبداحلميد بن بيان  . عن جرير بن عبداهللا   

  :قال جرير بن عبداهللا: حازم يقول



  .وال رآين إال ضحك.  ما حجبين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منذ أسلمت
ح وحـدثنا  . حدثنا وكيع وأبو أسامة عن إمساعيل   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2475 (- 135
  :قال. حدثنا إمساعيل عن قيس، عن جرير. حدثنا عبداهللا بن إدريس. ابن منري
زاد ابن منـري يف  . وال رآين إال تبسم يف وجهي. ا حجبين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منذ أسلمت   م

: فضرب بيـده يف صـدري وقـال    . ولقد شكوت إليه إين ال أثبت على اخليل       : حديثه عن ابن إدريس   
  ".واجعله هاديا مهديا. ثبته! اللهم"

  :قال. د عن بيان، عن قيس، عن جريرأخربنا خال. حدثين عبداحلميد بن بيان) 2476 (- 136
فقال رسـول  . وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية.  كان يف اجلاهلية بيت يقال له ذو اخللصة   

فنفرت إليه يف مائة " هل أنت مرحيي من ذي اخللصة والكعبة اليمانية والشامية؟      "اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  .فدعا لنا وألمحس: قال. فأتيته فأخربته. ا من وجدنا عندهفكسرناه وقتلن. ومخسني من أمحس

أخربنا جرير عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن          . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2476 (- 137
  :قال. أيب حازم، عن جرير بن عبداهللا البجلي
خلثعم كان يـدعى    بيت  " أال ترحيين من ذي اخللصة    ! يا جرير " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

فذكرت ذلك لرسول اهللا    . وكنت ال أثبت على اخليل    . قال فنفرت يف مخسني ومائة فارس     . كعبة اليمانية 
  ".واجعله هاديا مهديا. ثبته! اللهم"فضرب يده يف صدري فقال . صلى اهللا عليه وسلم

يكـىن أبـا    . ال يبشره مث بعث جرير إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رج          . قال فانطلق فحرقها بالنار   
. ما جئتك حىت تركناها كأا مجل أجـرب       : فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له        . أرطاة، منا 

  .فربك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على خيل أمحس ورجاهلا، مخس مرات
ح . يبحدثنا أ . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا وكيع . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2476 (-م  -137

ح وحدثين ). يعين الفزاري(حدثنا مروان . ح وحدثنا ابن أيب عمر. حدثنا سفيان. وحدثنا حممد بن عباد
فجاء بشري  : وقال يف حديث مروان   . كلهم عن إمساعيل، ذا اإلسناد    . حدثنا أبو أسامة  . حممد بن رافع  

  .جرير، أبو أرطاة، حصني بن ربيعة، يبشر النيب صلى اهللا عليه وسلم
   باب من فضائل عبداهللا بن عباس، رضي اهللا عنهما- 30 

حدثنا . حدثنا هاشم بن القاسم   : قاال. حدثنا زهري بن حرب وأبو بكر بن النضر       ) 2477 (- 138
  مسعت عبيداهللا بن أيب يزيد حيدث عن ابن عباس؛: قال. ورقاء بن عمر اليشكري



 يف  -" من وضع هـذا؟   "فلما خرج قال    . وءافوضعت له وض  .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى اخلالء       
  ".فقهه! اللهم"قال . ابن عباس:  قلت-رواية زهري قالوا ويف رواية أيب بكر 

   باب من فضائل عبداهللا بن عمر، رضي اهللا عنهما- 31 
كلهم عن محاد   . حدثنا أبو الربيع العتكي وخلف بن هشام وأبو كامل اجلحدري         ) 2478 (- 139
  حدثنا : الربيعقال أبو . بن زيد

  :قال. حدثنا أيوب عن نافع، عن ابن عمر. محاد بن زيد
قال فقصـصته   . وليس مكان أريد من اجلنة إال طارت إليه       .  رأيت يف املنام كأن يف يدي قطعة إستربق       

أرى عبداهللا "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . فقصته حفصة على النيب صلى اهللا عليه وسلم    . على حفصة 
  ".حلارجال صا
. أخربنا عبدالرزاق : قاال) واللفظ لعبد (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد        ) 2479 (- 140

  :قال. أخربنا معمر عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر
 كان الرجل يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا رأى رؤيا، قصها على رسول اهللا صـلى اهللا                    

. قال وكنت غالما شابا عزبا    . ى رؤيا أقصها على النيب صلى اهللا عليه وسلم        فتمنيت أن أر  . عليه وسلم 
فرأيت يف النوم كأن ملكني أخـذاين       . وكنت أنام يف املسجد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

 .وإذا فيها ناس قد عرفتـهم     . وإذا هلا قرنان كقرين البئر    . فإذا هي مطوية كطي البئر    . فذهبا يب إىل النار   
: قال فلقيهما ملك فقال يل    . أعوذ باهللا من النار   . أعوذ باهللا من النار   . أعوذ باهللا من النار   : فجعلت أقول 

فقال النيب صلى اهللا عليه     . فقصتها على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . فقصصتها على حفصة  . مل ترع 
  ".لو كان يصلي من الليل! نعم الرجل عبداهللا"وسلم 
  .عبداهللا، بعد ذلك، ال ينام من الليل إال قليالفكان : قال سامل
أخربنا موسى بن خالد، خنت الفريـايب       . حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدرامي    ) 2479 (-م  -140

  عن أيب إسحاق الفزاري، عن عبيد 
فرأيت يف املنـام    . ومل يكن يل أهل   . كنت أبيت يف املسجد   : قال. اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر       

  .فذكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبعىن حديث الزهري عن سامل، عن أبيه. ا انطلق يب إىل بئركأمن
   باب من فضائل أنس بن مالك، رضي اهللا عنه- 32 

. حـدثنا شـعبة   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2480 (- 141
ا قالتمسعت قتادة حيدث عن أنس، عن أم سليم؛ أ:  



  ".وبارك له فيما أعطيته. أكثر ماله وولده! اللهم"فقال . ادع اهللا له. خادمك أنس!  يا رسول اهللا
مسعت أنـسا   . حدثنا شعبة عن قتادة   . حدثنا أبو داود  . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2480 (-م  -141
  .فذكر حنوه. خادمك أنس! يا رسول اهللا: قالت أم سليم: يقول
حدثنا شعبة عن هشام بـن      . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن بشار   ) 2480 (- 2م  -141
  .مسعت أنس بن مالك يقول، مثل ذلك. يزيد

حدثنا سليمان عن ثابت، عن     . حدثنا هاشم بن القاسم   . وحدثين زهري بن حرب   ) 2481 (- 142
  :قال. أنس

يا رسـول   : فقالت أمي . م، خاليت وما هو إال أنا وأمي وأم حرا      .  دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم علينا      
أكثـر  ! اللهم"وكان يف آخر ما دعا يل به أن قال          . قال فدعا يل بكل خري    . ادع اهللا له  . خويدمك! اهللا

  ".وبارك له فيه. ماله وولده
. حدثنا إسحاق . حدثنا عكرمة . حدثنا عمر بن يونس   . حدثين أبو معن الرقاشي   ) 2481 (- 143

  :حدثنا أنس قال
. وقد أزرتين بنصف مخارها وردتين بنصفه     . ي، أم أنس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          جاءت يب أم  

  ".أكثر ماله وولده! اللهم"فقال . فادع اهللا له. أتيتك به خيدمك. هذا أنيس، ابين! يا رسول اهللا: فقالت
  .ليوموإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على حنو املائة، ا. إن مايل لكثري! فواهللا: قال أنس
. عن اجلعد، أيب عثمـان    ) يعين ابن سليمان  (حدثنا جعفر   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2481 (- 144
  :حدثنا أنس بن مالك قال: قال

! يا رسـول اهللا ! بأيب وأمي : فقالت. فسمعت أمي، أم سليم صوته    .  مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
وأنا أرجو  . قد رأيت منها اثنتني يف الدنيا     .  دعوات فدعا يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث        . أنيس

  .الثالثة يف اآلخرة
  :أخربنا ثابت عن أنس، قال. حدثنا محاد. حدثنا ز. حدثنا أبو بكر بن نافع) 2482 (- 145

. فبعثين إىل حاجـة   . قال فسلم علينا  .  أتى علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان           
. بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلاجـة        : ما حبسك؟ قلت  : فلما جئت قالت  . أميفأبطأت على   

: قال أنس . ال حتدثن بسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحدا         : قالت. إا سر : ما حاجته؟ قلت  : قالت
  !لو حدثت به أحدا حلدثتك، يا ثابت! واهللا

: حدثنا معتمر بن سليمان قال    . ن الفضل حدثنا عارم ب  . حدثنا حجاج بن الشاعر   ) 2482 (- 146
  :مسعت أيب حيدث عن أنس بن مالك قال



فمـا  . ولقد سألتين عنه أم سـليم . فما أخربت به أحدا بعد.  أسر إيل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرا        
  .أخربا به

   باب من فضائل عبداهللا بن سالم، رضي اهللا عنه- 33 
حدثين مالك عن أيب النـضر،      .  حدثنا إسحاق بن عيسى    .حدثين زهري بن حرب   ) 2383 (- 147

  :مسعت أيب يقول: قال. عن عامر بن سعد
  . ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول، حلي ميشي، إنه يف اجلنة، إال لعبداهللا بن سالم

عـن  حدثنا عبداهللا بن عون     . حدثنا معاذ بن معاذ   . حدثنا حممد بن املثىن العرتي    ) 2484 (- 147
  :حممد بن سريين، عن قيس بن عباد قال

فجاء رجل يف وجهه أثر مـن       . فيهم بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم       .  كنت باملدينة يف ناس   
فصلى ركعتني يتجـوز    . هذا رجل من أهل اجلنة    . هذا رجل من أهل اجلنة    : فقال بعض القوم  . خشوع
إنك ملا دخلت قبل، قال : فلما استأنس قلت له. نافتحدث. ودخلت. فدخل مرتله. مث خرج فاتبعته . فيهما

وسأحدثك مل ذاك؟ رأيت رؤيا     . ما ينبغي ألحد أن يقول ما ال يعلم       ! سبحان اهللا : قال. رجل كذا وكذا  
 ذكر سـعتها وعـشبها      -رأيتين يف روضة    . فقصصتها عليه . على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

. يف أعـاله عـروة  . أسفله يف األرض وأعاله يف السماء. دووسط الروضة عمود من حدي  --وخضرا  
فقال بثيايب مـن    ) واملنصف اخلادم : قال ابن عون  (فجاءين منصف   . ال أستطيع : فقلت له . ارقه: فقيل يل 
فقيـل  . فأخذت بالعروة .  فرقيت حىت كنت يف أعلى العمود      - وصف أنه رفعه من خلفه بيده        -خلفي  
تلـك  "فقصصتها على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال         . ا لفي يدي  فلقد استيقظت وإ  . استمسك: يل

وأنت على اإلسالم حـىت     . وتلك العروة عروة الوثقى   . وذلك العمود عمود اإلسالم   . الروضة اإلسالم 
  ".متوت
  .والرجل عبداهللا بن سالم: قال

. ن عمـارة  حدثنا حرمي ب  . حدثنا حممد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أيب رواد          ) 2484 (- 149
  :قال قيس بن عباد: قال. حدثنا قرة بن خالد عن حممد بن سريين

. هذا رجل من أهل اجلنـة : فقالوا. فمر عبداهللا بن سالم.  كنت يف حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر     
ما كان ينبغي هلم أن يقولوا ما ليس هلم بـه           ! سبحان اهللا : قال. إم قالوا كذا وكذا   : فقمت فقلت له  

ويف أسفلها منصف . ويف رأسها عروة. فنصب فيها. إمنا رأيت كأن عمودا وضع يف روضة خضراء. علم



فقصصتها على رسول اهللا صلى اهللا . فرقيت حىت أخذت بالعروة   . ارقه:  فقيل يل  - واملنصف الوصيف    -
  ".ميوت عبداهللا وهو آخذ بالعروة الوثقى"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . عليه وسلم
حدثنا جريـر عـن     ). واللفظ لقتيبة (حدثنا قتيبة بن سيعد وإسحاق بن إبراهيم        ) 2484 (- 150

  :قال. األعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن احلر
قال فجعل  . وهو عبداهللا بن سالم   . قال وفيها شيخ حسن اهليئة    .  كنت جالسا يف حلقة يف مسجد املدينة      

. من سره أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا           : ل القوم قال فلما قام قا   . حيدثهم حديثا حسنا  
مث دخل  . فانطلق حىت كاد أن خيرج من املدينة      . قال فتبعته . ألتبعنه فألعلمن مكان بيته   ! واهللا: قال فقلت 
مسعت القوم يقولون   : قال فقلت له  ! ما حاجتك؟ يا ابن أخي    : فقال. قال فاستأذنت عليه فأذن يل    . مرتله
: قال. فأعجبين أن أكون معك   . من سره أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا           : ملا قمت لك،  

فأخـذ  . قـم : إين بينما أنا نائم، إذ أتاين رجل فقال يل        . وسأحدثك مم قالوا ذاك   . اهللا أعلم بأهل اجلنة   
 ال تأخذ فيها فإـا      فقال يل . قال فأخذت آلخذ فيها   . قال فإذا أنا جبواد عن مشايل     . بيدي فانطلقت معه  

: فقـال يل  . فأتى يب جبال  . خذ ههنا : فقال يل . قال فإذا جواد منهج على مييين     . طرق أصحاب الشمال  
قال مث انطلـق    . قال حىت فعلت ذلك مرارا    . قال فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على اسيت        . اصعد

. اصعد فوق هـذا : فقال يل.  حلقةيف أعاله. رأسه يف السماء وأسفله يف األرض   . يب حىت أتى يب عمودا    
. قال فإذا أنا متعلق باحللقـة . قال فأخذ بيدي فزجل يب. كيف أصعد هذا؟ ورأسه يف السماء   : قال قلت 

قال فأتيت النيب صـلى اهللا عليـه       . قال وبقيت متعلقا باحللقة حىت أصبحت     . قال مث ضرب العمود فخر    
قال وأمـا   . ن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال     أما الطرق اليت رأيت ع    "فقال  . وسلم فقصصتها عليه  

وأما . ولن تناله . وأما اجلبل فهو مرتل الشهداء    . الطرق اليت رأيت عن ميينك فهي طرق أصحاب اليمني        
  ".ولن تزال متمسكا ا حىت متوت. وأما العروة فهي عروة اإلسالم. العمود فهو عمود اإلسالم

  عنه باب فضائل حسان بن ثابت، رضي اهللا - 34 
قـال  . كلهم عن سفيان  . حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر        ) 2485 (- 151
  حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة؛: عمرو

قد كنت أنشد، وفيه من هو خـري        : فقال. فلحظ إليه .  أن عمر مر حبسان وهو ينشد الشعر يف املسجد        
أجـب  "أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول   ! أنشدك اهللا : فقال.  هريرة مث التفت إىل أيب   . منك
  .نعم! اللهم: ؟ قال"أيده بروح القدس! اللهم. عين



. حدثناه إسحاق بن إبراهيم وحممد بن رافع وعبد بن محيد عـن عبـدالرزاق     ) 2485 (-م  -151
يا أبا  ! أنشدك اهللا :  فيهم أبو هريرة   أخربنا معمر عن الزهري، عن ابن املسيب؛ أن حسان قال، يف حلقة           

  .فذكر مثله. أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! هريرة
أخربنا شـعيب عـن     . أخربنا أبو اليمان  . حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 2485 (- 152
  أخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن؛. الزهري

هل مسعت النيب صـلى اهللا عليـه        ! أنشدك اهللا : رة أنه مسع حسان بن ثابت األنصاري يستشهد أبا هري        
قال أبو  ". أيده بروح القدس  ! اللهم. أجب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ! يا حسان "وسلم يقول   

  .نعم: هريرة
: قال) وهو ابن ثابت  (حدثنا شعبة عن عدي     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2486 (- 153

  :مسعت الرباء بن عازب قال
  ".اهجهم، أو هاجهم، وجربيل معك" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول حلسان بن ثابت 

. ح وحدثين أبو بكر بـن نـافع       . حدثنا عبدالرمحن . حدثنيه زهري بن حرب   ) 2486 (-م  -153
كلهم عن شعبة، ذا اإلسـناد؛      . حدثنا حممد بن جعفر وعبدالرمحن    . ح وحدثنا ابن بشار   . حدثنا غندر 

  .لهمث
حدثنا أبو أسامة عن هشام، عـن       : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2487 (- 154
  أبيه؛

فإنه كان ينافح عن    . دعه! يا ابن أخيت  . فقالت. فسببته.  أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة        
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .حدثنا عبدة عن هشام، ذا اإلسناد. حدثناه عثمان بن أيب شيبة) 2487 (-م -154
عن شعبة، عن سليمان، عن     ) يعين ابن جعفر  (أخربنا حممد   . حدثين بشر بن خالد   ) 2488 (- 155

  :قال. أيب الضحى، عن مسروق
  :فقال. يشبب بأبيات له.  دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا

  م الغوافلوتصبح غرثى من حلو* حصان رزان ما تزن بريبة 
: مل تأذنني له يدخل عليك؟ وقد قال اهللا       : قال مسروق فقلت هلا   . لكنك لست كذلك  : فقالت له عائشة  

فأي عذاب أشد من العمى؟ إنـه  : فقالت]. 11/النور  /24[والذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم    
  .كان ينافح، أو يهاجي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



: وقال قالت. حدثنا ابن أيب عدي عن شعبة، يف هذا اإلسناد     . اه ابن املثىن  حدثن) 2488 (-م  -155
  .حصان رزان: ومل يذكر. كان يذب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا حيىي بن زكرياء عن هشام بن عروة، عن أبيه، عـن            . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2489 (- 156
  :قالت. عائشة

ألسلنك ! والذي أكرمك : قال" كيف بقرابيت منه؟  "قال  . ن يل يف سفيان   ائذ! يا رسول اهللا  :  قال حسان 
  :فقال حسان. منهم كما تسل الشعرة من اخلمري
  ووالدك العبد. بنو بنت خمزوم* وإن سنام اد من آل هاشم 

  .قصيدته هذه
. دحدثنا هشام بن عروة، ذا اإلسنا     . حدثنا عبدة . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 2489 (-م  -156
  :قالت

وقال بدل  . ومل يذكر أبا سفيان   .  استأذن حسان بن ثابت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هجاء املشركني           
  . العجني- اخلمري -

حدثين خالد بـن    . حدثين أيب عن جدي   . حدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 2490 (- 157
 إبـراهيم، عـن أيب سـلمة بـن          حدثين سعيد بن أيب هالل عن عمارة بن غزية، عن حممد بن           . يزيد

  عبدالرمحن، عن عائشة؛ 
فأرسل إىل ابن   " فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل     . اهجو قريشا " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

. مث أرسل إىل حسان بن ثابـت      . فأرسل إىل كعب بن مالك    . فهجاهم فلم يرض  " اهجهم"رواحة فقال   
مث أدلع لسانه فجعل    . لكم أن ترسلوا إىل هذا األسد الضارب بذنبه       قد آن   : فلما دخل عليه، قال حسان    

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        . ألفرينهم بلساين فري األدمي   ! والذي بعثك باحلق  : فقال. حيركه
مث . فأتاه حسان " حىت يلخص لك نسيب   . وإن يل فيهم نسبا   . فإن أبا بكر أعلم قريش بأنساا     . ال تعجل "

ألسلنك منهم كما تسل الشعرة من      ! والذي بعثك باحلق  . قد خلص يل نسبك   !  يا رسول اهللا   :رجع فقال 
  .العجني

إن روح القدس ال يزال يؤيدك، ما  "فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول حلسان          : قالت عائشة 
  ".نافحت عن اهللا ورسوله

  ".ن فشفى واشتفىهجاهم حسا"مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وقالت
  :قال حسان

  وعند اهللا يف ذاك اجلزاء* هجوت حممدا فأجبت عنه 



  رسول اهللا شيمته الوفاء* هجوت حممدا برا تقيا 
  لعرض حممد منكم وقاء* فإن أيب ووالده وعرضي 
  تثري النقع من كنفي كداء* ثكلت بنييت إن مل تروها 
  ءعلى أكتافها األسل الظما* يبارين األعنة مصعدات 
  تلطمهن باخلمر النساء* تظل جيادنا متمطرات 

  وكان الفتح وانكشف الغطاء* فإن أعرضتمو عنا اعتمرنا 
  يعز اهللا فيه من يشاء* وإال فاصربوا لضراب يوم 

  يقول احلق ليس به خفاء* قد أرسلت عبدا : وقال اهللا
  هم األنصار عرضتها اللقاء* قد يسرت جندا : وقال اهللا

  سباب أو قتال أو هجاء* ن معد لنا يف كل يوم م
  وميدحه وينصره سواء* فمن يهجو رسول اهللا منك 
  وروح القدس ليس له كفاء* وجربيل رسول اهللا فينا 

   باب من فضائل أيب هريرة الدوسي، رضي اهللا عنه- 35 
حدثنا عكرمة بن عمار عـن     . حدثنا عمر بن يونس اليمامي    . حدثنا عمرو الناقد  ) 2491 (- 158
  :حدثين أبو هريرة قال. كثري، يزيد بن عبدالرمحنأيب 

فدعوا يوما فأمسعتين يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما           .  كنت أدعو أمي إىل اإلسالم وهي مشركة      
إين كنت أدعو أمـي إىل      ! يا رسول اهللا  : قلت. فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أبكي        . أكره

فقال رسول  . فادع اهللا أن يهدي أم أيب هريرة      . ا اليوم فأمسعتين فيك ما أكره     فدعو. اإلسالم فتأىب علي  
فخرجت مستبشرا بدعوة نيب اهللا صـلى اهللا عليـه          " اهد أم أيب هريرة   ! اللهم"اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

يـا  ! مكانك: فقالت. فسمعت أمي خشف قدمي. فإذا هو جماف. فلما جئت فصرت إىل الباب    . وسلم
. ففتحت الباب . قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن مخارها      . ومسعت خضخضة املاء  ! ةأبا هرير 
قال فرجعت إىل رسول    . أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله          ! يا أبا هريرة  : مث قالت 

ـ   ! يا رسول اهللا  : قال قلت . اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأتيته وأنا أبكي من الفرح          تجاب اهللا  أبشر قد اس
ادع اهللا أن ! يـا رسـول اهللا  : قال قلت. فحمد اهللا وأثىن عليه وقال خريا    . دعوتك وهدى أم أيب هريرة    

حبب ! اللهم"قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . حيببين أنا وأمي إىل عبادة املؤمنني، وحيببهم إلينا       



فما خلق مؤمن يـسمع     "  وحبب إليهم املؤمنني   . وأمه إىل عبادك املؤمنني    - يعين أبا هريرة     -عبيدك هذا   
  .يب، وال يراين، إال أحبين

. مجيعا عن سفيان  . حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب           ) 2492 (- 159
  :مسعت أبا هريرة يقول: قال. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن األعرج: قال زهري

كنت رجال . واهللا املوعد. كثر احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         إنكم تزعمون أن أبا هريرة ي     
وكان املهـاجرون يـشغلهم الـصفق       . أخدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ملء بطين         . مسكينا
من يبسط "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . وكانت األنصار يشغلهم القيام على أمواهلم     . باألسواق
فما نسيت شيئا مسعتـه     . مث ضممته إيل  . فبسطت ثويب حىت قضى حديثه    " سى شيئا مسعه مين   ثوبه فلن ين  

  .منه
ح . أخربنـا مالـك   . أخربنا معن . حدثين عبداهللا بن جعفر بن حيىي بن خالد       ) 2492 (-م  -159

كالمها عن الزهري، عـن األعـرج، عـن أيب       . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   
ومل يذكر يف حديثه الرواية     . غري أن مالكا انتهى حديثه عند انقضاء قول أيب هريرة         . ، ذا احلديث  هريرة

  .إىل آخره" من يبسط ثوبه"عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب؛        . وحدثين حرملة بن حيىي التجييب    ) 2493 (- 160

  :ائشة قالتأن عروة بن الزبري حدثه؛ أن ع
يـسمعين  . حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      . جاء فجلس إىل جنب حجريت    !  أال يعجبك أبو هريرة   

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه      : ولو أدركته لرددت عليه   . فقام قبل أن أقضي سبحيت    . وكنت أسبح . ذلك
  .وسلم مل يكن يسرد احلديث كسردكم

  ؛وقال ابن املسيب: قال ابن شهاب) 2429(
ما بال املهاجرين واألنصار ال     : ويقولون. واهللا املوعد . إن أبا هريرة قد أكثر    : يقولون:  إن أبا هريرة قال   

وإن . إن إخواين من األنصار كان يشغلهم عمل أرضيهم       : يتحدثون مثل أحاديثه؟ وسأخربكم عن ذلك     
صلى اهللا عليه وسلم على     وكنت ألزم رسول اهللا     . إخواين من املهاجرين كان يشغلهم الصفق باألسواق      

أيكـم  "ولقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما          . وأحفظ إذا نسوا  . فأشهد إذا غابوا  . ملء بطين 
. فبسطت بردة علـي   " يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا، مث جيمعه إىل صدره، فإنه مل ينسى شيئا مسعه              

ولـوال آيتـان    . لك اليوم شيئا حدثين به    فما نسيت بعد ذ   . مث مجعتها إىل صدري   . حىت فرغ من حديثه   
البقرة  /2[} إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى       {: أنزهلما اهللا يف كتابه ما حدثت شيئا أبدا       

  .إىل آخر اآليتني] 160- و159/



أخربنا أبو اليمان عن شـعيب، عـن        . وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 2493 (-م  -160
إن أبـا   : إنكم تقولون : ين سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة قال           أخرب. الزهري

  .بنحو حديثهم. هريرة يكثر احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
   باب من فضائل أهل بدر رضي اهللا عنهم، وقصة حاطب بن أيب بلتعة- 36 

لناقد وزهري بن حرب وإسحاق بن إبـراهيم  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو ا ) 2494 (- 161
سفيان بن عيينة عـن     ) حدثنا: وقال اآلخرون . أخربنا: قال إسحاق  (- واللفظ لعمرو    -وابن أيب عمر    

  :قال. أخربين عبيداهللا بن أيب رافع، وهو كاتب علي. عمرو، عن احلسن بن حممد
فقـال  .  عليه وسلم أنا والزبري واملقداد     بعثنا رسول اهللا صلى اهللا    :  مسعت عليا رضي اهللا عنه وهو يقول      

. فإذا حنن باملرأة  . فانطلقنا تعادى بنا خيلنا   " فخذوه منها . فإن ا ظعينة معها كتاب    . ائتوا روضة خاخ  "
فأخرجته من  . لتخرجن الكتاب أو لتلقني الثياب    : فقلنا. ما معي كتاب  : فقالت. أخرجي الكتاب : فقلنا

من حاطب بن أيب بلتعـة إىل نـاس مـن           : فإذا فيه . لى اهللا عليه وسلم   فأتينا به رسول اهللا ص    . عقاصها
فقال رسول اهللا صـلى اهللا  . املشركني، من أهل مكة، خيربهم ببعض أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

قال (إين كنت امرأ ملصقا يف قريش       ! ال تعجل علي يا رسول اهللا     : قال" ما هذا؟ ! يا حاطب "عليه وسلم   
وكان ممن كان معك من املهاجرين هلم قرابات حيمون ا          ) ومل يكن من أنفسها   . حليفا هلم كان  : سفيان
ومل أفعله كفرا وال    . فأحببت، إذ فاتين ذلك من النسب فيهم، أن أختذ فيهم يدا حيمون ا قرابيت             . أهليهم

" فقـال عمـر  " دقص"فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . وال رضا بالكفر بعد اإلسالم  . ارتدادا عن ديين  
وما يدريك لعل اهللا اطلع علـى       . إنه قد شهد بدرا   "فقال  . أضرب عنق هذا املنافق   ! يا رسول اهللا  . دعين

يا أيها الذين أمنوا ال تتخذوا      {: فأنزل اهللا عز وجل   ". فقد غفرت لكم  . اعملوا ما شئتم  : أهل بدر فقال  
وجعلـها  .  بكر وزهري ذكر اآلية    وليس يف حديث أيب   ]. 1/املمتحنة   /60[} عدوي وعدوكم أولياء  

  .إسحاق، يف روايته، من تالوة سفيان
ح وحدثنا إسحاق بـن     . حدثنا حممد بن فضيل   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2494 (-م  -161
). يعين ابن عبداهللا  (حدثنا خالد   . ح وحدثنا رفاعة بن اهليثم الواسطي     . أخربنا عبداهللا بن إدريس   . إبراهيم

بعـثين رسـول اهللا   : قال.  عن سعد بن عبيدة، عن أيب عبدالرمحن السلمي، عن علي        كلهم عن حصني،  
انطلقوا حىت تأتوا روضـة     "فقال  . وكلنا فارس . صلى اهللا عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبري بن العوام         

بن فذكر مبعىن حديث عبيداهللا     " فإن ا امرأة من املشركني معها كتاب من حاطب إىل املشركني          . خاخ
  .أيب رافع عن علي



أخربنا الليث عـن  . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2195 (- 162
  أيب الزبري، عن جابر؛

ليـدخلن  ! يا رسـول اهللا   : فقال.  أن عبدا حلاطب جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشكو حاطبا           
  ". فإنه شهد بدرا و احلديبية . كذبت ال يدخلها "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. حاطب النار

   باب من فضائل أصحاب الشجرة، أهل بيعة الرضوان، رضي اهللا عنهم- 37 
أخربين : قال ابن جريج  : قال. حدثنا حجاج بن حممد   . حدثين هارون بن عبداهللا   ) 2496 (- 163

  أخربتين أم مبشر؛ : أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول
ال يدخل النار، إن شاء اهللا، من أصـحاب         " أا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول، عند حفصة            

وإن منكم إال   {: فقالت حفصة . فانتهرها! يا رسول اهللا  . بلى: قالت" الذين بايعوا حتتها  . الشجرة، أحد 
مث ننجي الـذين    {: قد قال اهللا عز وجل    "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       ] 71/مرمي  /19[} واردها

  ].72/مرمي /19" [}اتقوا ونذر الظاملني فيها جثيا
   باب من فضائل أيب موسى وأيب عامر األشعريني، رضي اهللا عنهما- 38 

حدثنا : قال أبو عامر. مجيعا عن أيب أسامة. حدثنا أبو عامر األشعري وأبو كريب) 2497 (- 164
  :قال. يب موسىحدثنا بريد عن جده أيب بردة، عن أ. أبو أسامة

فأتى رسول اهللا . ومعه بالل. وهو نازل باجلعرانة بني مكة واملدينة.  كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم
ما وعدتين؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا        ! أال تنجز يل، يا حممد    : فقال. صلى اهللا عليه وسلم رجل أعرايب     

فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        " أبشر"ن  أكثرت علي م  : فقال له األعرايب  ". أبشر"عليه وسلم   
يـا  . قبلنـا : فقاال" فاقبال أنتما . إن هذا قد رد البشرى    "فقال  . على أيب موسى وبالل، كهيئة الغضبان     

مث . ومج فيه . فغسل يديه ووجهه فيه   . مث دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقدح فيه ماء          ! رسول اهللا 
ففعال ما أمرمها به رسـول      . فأخذا القدح " وأبشرا  . ى وجوهكما وحنوركما  اشربا منه، وأفرغا عل   "قال  

فأفضال هلا منه   . أفضال ألمكما مما يف إنائكما    : فنادما أم سلمة من وراء الستر     . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
  .طائفة
للفظ وا(حدثنا عبداهللا بن براد، أبو عامر األشعري وأبو كريب، حممد بن العالء             ) 2498 (- 165
  :قال. حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أيب بردة، عن أبيه: قاال) أليب عامر

فلقي دريـد بـن     .  ملا فرغ النيب صلى اهللا عليه وسلم من حنني، بعث أبا عامر على جيش إىل أوطاس               
قال فرمي أبو عـامر يف      . و بعثين مع أيب عامر    : فقال أبو موسى  . فقتل دريد وهزم اهللا أصحابه    . الصمة



من رماك؟ فأشار   ! يا عم : فانتهيت إليه فقلت  . فأثبته يف ركبته  . رماه رجل من بين جشم بسهم     . بتهرك
فقـصدت لـه    : قال أبو موسى  . تراه ذلك الذي رماين   . إن ذاك قاتلي  : فقال. أبو عامر إىل أيب موسى    

 أعرابيـا؟ أال    أال تستحي؟ ألست  : فاتبعته وجعلت أقول له   . فلما رآين وىل عين ذاهبا    . فاعتمدته فلحقته 
مث رجعـت إىل أيب     . فضربته بالسيف فقتلته  . فاختلفنا أنا وهو ضربتني   . فالتقيت أنا وهو  . تثبت؟ فكف 
! يا ابن أخـي : فقال. فرتعته فرتا منه املاء. فانزع هذا السهم: قال. إن اهللا قد قتل صاحبك   : عامر فقلت 

. اسـتغفر يل  : يقول لك أبو عامر   : وقل له . مانطلق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقرئه مين السال          
فلما رجعت إىل النيب صلى اهللا عليـه        . ومكث يسريا مث إنه مات    . واستعملين أبو عامر على الناس    : قال

وسلم دخلت عليه، وهو يف بيت على سرير مرمل، وعليه فراش، وقد أثر رمال السرير بظهر رسول اهللا                  
فـدعا  . يستغفر يل : قل له : قال: وقلت له . خبربنا وخرب أيب عامر   فأخربته  . صلى اهللا عليه وسلم وجنبيه    

حىت " اغفر لعبيد، أيب عامر   ! اللهم"مث قال   . مث رفع يديه  . فتوضأ منه . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مباء      
ويل يا  : فقلت" اجعله يوم القيامة فوق كثري من خلقك، أو من الناس         ! اللهم"مث قال   . رأيت بياض إبطيه  

وأدخله يـوم   . اغفر لعبداهللا بن قيس ذنبه    ! اللهم"فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . فاستغفر! ل اهللا رسو
  ".القيامة مدخال كرميا

  .واألخرى أليب موسى. إحدامها أليب عامر: قال أبو بردة
   باب من فضائل األشعريني، رضي اهللا عنهم- 39 

حدثنا بريد عن أيب بـردة،  . حدثنا أبو أسامة . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2499 (- 166
  :عن أيب موسى، قال

إين ألعرف أصوات رفقة األشعريني بالقرآن، حـني يـدخلون          " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
ومنهم . وإن كنت مل أر منازهلم حني نزلوا بالنهار       . بالليل، وأعرف منازهلم من أصوام، بالقرآن بالليل      

  ". إن أصحايب يأمرونكم أن تنظروهم :  قال هلم- أو قال العدو -خليل حكيم إذا لقي ا
حدثنا : قال أبو عامر. مجيعا عن أيب أسامة. حدثنا أبو عامر األشعري وأبو كريب) 2500 (- 167
  حدثين بريد بن عبد . أبو أسامة

  :قال. اهللا بن أيب بردة عن جده، أيب بردة، عن أيب موسى
إن األشعريني، إذا أرملوا يف الغزو، أو قل طعام عياهلم باملدينـة،            " عليه وسلم     قال رسول اهللا صلى اهللا    

  ".فهم مين وأنا منهم. مجعوا ما عندهم يف ثوب واحد، مث اقتسموه بينهم يف إناء واحد، بالسوية



   باب من فضائل أيب سفيان بن حرب، رضي اهللا عنه- 40 
حدثنا النضر  : قاال. ربي وأمحد بن جعفر املعقري    حدثين عباس بن عبدالعظيم العن    ) 2501 (- 168

  :حدثين ابن عباس قال. حدثنا أبو زميل. حدثنا عكرمة). وهو ابن حممد اليمامي(
! يا نـيب اهللا   : فقال للنيب صلى اهللا عليه وسلم     .  كان املسلمون ال ينظرون إىل أيب سفيان وال يقاعدونه        

قال . رب وأمجله، أم حبيبة بنت أيب سفيان، أزوجكها       عندي أحسن الع  : قال" نعم"قال  . ثالث أعطنيهن 
وتؤمرين حىت أقاتل الكفار، كما كنـت       : قال". نعم"قال  . ومعاوية، جتعله كاتبا بني يديك    : قال" نعم"

  ". نعم"قال . أقاتل املسلمني
ـ    . ولوال أنه طلب ذلك من النيب صلى اهللا عليه وسلم، ما أعطاه ذلك            : قال أبو زميل   سئل ألنه مل يكن ي
  ". نعم"شيئا إال قال 

 باب من فضائل جعفر بن أيب طالب، وأمساء بنت عميس، وأهل سفينتهم، رضي - 41 

  اهللا عنهم
. حدثنا أبو أسامة: قاال. حدثنا عبداهللا بن براد األشعري وحممد بن العالء اهلمداين  ) 2502 (- 169

  :قال. حدثين بريد عن أيب بردة، عن أيب موسى
أنـا  . أنا وأخوان يل  . فخرجنا مهاجرين إليه  . ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن باليمن        بلغنا خمرج رسو  

 إما قال بضعا وإما قال ثالثة ومخسني أو اثنني ومخـسني    -. أحدمها أبو بردة واآلخر أبو رهم     . أصغرمها
بن أيب طالـب  فوافقنا جعفر . فألقتنا سفينتنا إىل النجاشي باحلبشة.  قال فركبنا سفينة -رجال من قومي    
فـأقيموا  . وأمرنا باإلقامـة  . إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثنا ههنا        : فقال جعفر . وأصحابه عنده 

فأسهم . قال فوافقنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني افتتح خيرب          . فأقمنا معه حىت قدمنا مجيعا    . معنا
إال ألصحاب  . إال ملن شهد معه   .  منها شيئا  وما قسم ألحد غاب عن فتح خيرب      . لنا، أو قال أعطانا منها    

 يعين ألهل السفينة    -قال فكان ناس من الناس يقولون لنا        . قسم هلم معهم  . سفينتنا مع جعفر وأصحابه   
  .حنن سبقناكم باهلجرة: -
فدخلت أمساء بنت عميس، وهي ممن قدم معنا، على حفصة زوج النيب صلى اهللا عليـه                :قال)2503(

. فدخل عمر على حفصة، وأمساء عندها. انت هاجرت إىل النجاشي فيمن هاجر إليهوقد ك . وسلم زائرة 
احلبشية هذه؟ البحرية هذه؟    : قال عمر . أمساء بنت عميس  : من هذه؟ قالت  : فقال عمر حني رأى أمساء    

. فنحن أحق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـنكم         . سبقناكم باهلجرة : فقال عمر . نعم: فقالت أمساء 
كنتم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطعـم          ! واهللا. كال! يا عمر . كذبت:  وقالت كلمة  .فغضبت



وذلـك يف اهللا ويف     . وكنا يف دار، أو يف أرض، البعداء البغضاء يف احلبـشة          . جائعكم، ويعظ جاهلكم  
. ه وسلم ال أطعم طعاما وال أشرب شرابا حىت أذكر ما قلت لرسول اهللا صلى اهللا علي              ! وامي اهللا . رسوله

ال أكذب وال   ! وواهللا. وسأذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأسأله        . وحنن كنا نؤذى وخناف   
إن عمر قال كـذا     ! يا نيب اهللا  : قال فلما جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت        . أزيغ وال أريد على ذلك    

ولكم . وألصحابه هجرة واحدة  وله  . ليس بأحق يب منكم   "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وكذا
  ".أنتم، أهل السفينة، هجرتان

ما من الـدنيا    . يسألوين عن هذا احلديث   . فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوين أرساال       : قالت
  .شيء هم به أفرح وال أعظم يف أنفسهم مما قال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ت أبا موسى، وإنه ليستعيد هذا احلديث مينفلقد رأي: فقالت أمساء: قال أبو بردة
   باب من فضائل سلمان و صهيب وبالل، رضي اهللا تعاىل عنهم- 42 

حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن معاوية بن         . حدثنا ز . حدثنا حممد بن حامت   ) 2504 (- 170
  قرة، عن عائذ بن عمرو؛

ما أخذت سيوف اهللا من عنـق       ! واهللا: فقالوا.  أن أبا سفيان أتى على سلمان و صهيب وبالل يف نفر          
فأتى النيب صـلى اهللا عليـه   . أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟: قال فقال أبو بكر. عدو اهللا مأخذها  
  ".لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. لعلك أغضبتهم! يا أبا بكر"فقال . وسلم فأخربه

  !يا أخي. يغفر اهللا لك. ال: أغضبتكم؟ قالوا! يا إخوتاه: فأتاهم أبو بكر فقال
   باب من فضائل األنصار، رضي اهللا تعاىل عنهم- 43 

: قـاال ). واللفظ إلسـحاق  (حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وأمحد بن عبدة         ) 2505 (- 171
  :قال. أخربنا سفيان عن عمرو، عن جابر بن عبداهللا

بنو سلمة وبنو   ] 122/آل عمران  /3[} إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال واهللا وليهما       {:  فينا نزلت 
  .واهللا وليهما: لقول اهللا عز وجل. وما حنب أا مل ترتل. حارثة
حدثنا : قاال. حدثنا حممد بن جعفر وعبدالرمحن بن مهدي      . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2506 (- 172

  :قال. شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم
  ".اغفر لألنصار، وألبناء األنصار، وأبناء أبناء األنصار! اللهم" عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا

حدثنا شعبة، ـذا  ). يعين ابن احلارث(حدثنا خالد   . وحدثنيه حيىي بن حبيب   ) 2506 (-م  -172
  .اإلسناد



). وهو ابن عمار  (حدثنا عكرمة   . حدثنا عمر بن يونس   . حدثين أبو معن الرقاشي   ) 2507 (- 173
  ؛ أن أنسا حدثه؛)وهو ابن عبداهللا بن أيب طلحة(إسحاق حدثنا 

ولذراري األنـصار، وملـوايل     "قال وأحسبه قال    .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استغفر لألنصار        
  .ال أشك فيه" األنصار
واللفـظ  (مجيعا عن ابـن عليـة       . حدثين أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 2508 (- 174
  ، عن أنس؛)وهو ابن صهيب(مساعيل عن عبدالعزيز حدثنا إ). لزهري

فقام نيب اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلني من عرس           
  .يعين األنصار" أنتم من أحب الناس إيل! اللهم. أنتم من أحب الناس إيل! اللهم"فقال . ممثال

حدثنا حممد بن   : قال ابن املثىن  . مجيعا عن غندر  . ىن وابن بشار  حدثنا حممد بن املث   ) 2509 (- 175
  :مسعت أنس بن مالك يقول. حدثنا شعبة عن هشام بن زيد. جعفر

قال فخال ا رسول اهللا صلى اهللا عليـه         .  جاءت امرأة من األنصار إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  .ثالث مرات" إنكم ألحب الناس إيل! والذي نفسي بيده"وقال . وسلم
ح وحدثنا أبو بكر بـن أيب       . حدثنا خالد بن احلارث   . حدثنيه حيىي بن حبيب   ) 2509 (-م  -175

  .كالمها عن شعبة، ذا اإلسناد. حدثنا ابن إدريس: قاال. شيبة وأبو كريب
حدثنا حممد بن   : قاال). واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 2510 (- 176
  مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك؛ . أخربنا شعبة. عفرج

. وإن الناس سـيكثرون ويقلـون     . إن األنصار كرشي وعيبيت   " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".فاقبلوا من حمسنهم واعفوا عن مسيئهم

   باب يف خري دور األنصار، رضي اهللا عنهم- 44 
حدثنا حممـد بـن     : قاال). واللفظ البن املثىن  (بن بشار   حدثنا حممد بن املثىن وا    ) 2511 (- 177
  :مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك، عن أيب أسيد، قال. حدثنا شعبة. جعفر

مث بنو عبداألشهل، مث بنو احلـارث       . خري دور األنصار بنو النجار    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
ما أرى رسول اهللا صلى اهللا عليـه        : فقال سعد ".  خري ويف كل دور األنصار   . مث بنو ساعدة  . بن اخلزرج 

  .قد فضلكم على كثري: فقيل. وسلم إال قد فضل علينا
مسعت أنـسا   . حدثنا شعبة عن قتادة   . حدثنا أبو داود  . حدثناه حممد بن املثىن   ) 2511 (-م  -177

  .حيدث عن أيب أسيد األنصاري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حنوه



حـدثنا  . ح وحـدثنا قتيبـة    . حدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد       ) 2511 (- 2م  -177
كلـهم  . حدثنا عبدالوهاب الثقفي: قاال. ح وحدثنا ابن املثىن وابن أيب عمر      ). يعين ابن حممد  (عبدالعزيز  

غري أنه ال يذكر يف احلـديث قـول     . مبثله. عن حيىي بن سعيد، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           
  .سعد

حدثنا حـامت  ). واللفظ البن عباد  (حدثنا حممد بن عباد وحممد بن مهران الرازي         ) 2511 (- 178
  :قال. عن عبدالرمحن بن محيد، عن إبراهيم بن حممد بن طلحة) وهو ابن إمساعيل(

خري دور األنصار دار    "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : فقال.  مسعت أبا أسيد خطيبا عند ابن عتبة      
لو كنت مؤثرا   ! واهللا".  النجار، ودار بين عبداألشهل، ودار بين احلارث بن اخلزرج، ودار بين ساعدة            بين

  .ا أحدا آلثرت ا عشرييت
  :قال. أخربنا املغرية بن عبدالرمحن عن أيب الزناد. حدثنا حيىي بن حيىي التميمي) 2511 (- 179

خـري دور   "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         شهد أبو سلمة لسمع أبا أسيد األنصاري يشهد؛ أن ر         
ويف كل دور األنـصار     . مث بنو ساعدة  . مث بنو احلارث بن اخلزرج    . مث بنو األشهل  . األنصار بنو النجار  

  ".خري
أم أنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ لو كنت كاذبـا لبـدأت               : قال أبو أسيد  : قال أبو سلمة  

أسـرجوا يل   . خلفنا فكنا آخر األربع   : وقال.  بن عبادة فوجد يف نفسه     وبلغ ذلك . بقومي، بين ساعدة  
أتذهب لترد على رسول اهللا     : فقال. وكلمه ابن أخيه، سهل   . محاري آيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

. أو ليس حسبك أن تكون رابـع أربـع        . صلى اهللا عليه وسلم؟ ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعلم          
  .وأمر حبماره فحل عنه.  ورسوله أعلماهللا: فرجع وقال
حدثين أبو داود حدثنا حرب بن شداد عن حيىي         . حدثنا عمرو بن علي بن حبر     ) 2511 (-م  -179

  حدثين أبو سلمة؛ أن أبا سيد األنصاري حدثه؛. بن أيب كثري
ـ  " خري األنصار، أو خري دور األنصار     " أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول           يف . ديثهممبثل ح

  .ومل يذكر قصة سعد بن عبادة رضي اهللا عنه. ذكر الدور
وهو ابن إبراهيم بـن     (حدثنا يعقوب   : قاال. وحدثين عمرو الناقد وعبد بن محيد     ) 2512 (- 180
قال أبو سلمة وعبيداهللا بن عبداهللا بـن عتبـة بـن            : قال. حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب      ). سعد
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو يف جملس عظيم من املـسلمني              : قولمسعا أبا هريرة ي   . مسعود

بنـو  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          ! يا رسول اهللا  . نعم: قالوا" أحدثكم خبري دور األنصار؟   "
نـو  مث ب"قال ! مث من؟ يا رسول اهللا: قالوا" مث بنو النجار "قال  ! مث من؟ يا رسول اهللا    : قالوا" عبداألشهل  



قـال  ! مث من؟ يا رسول اهللا: قالوا" مث بنو ساعدة  "قال  ! مث من؟ يا رسول اهللا    : قالوا" احلارث بن اخلزرج  
أحنن آخر األربع؟ حني مسى رسول اهللا       : فقال. فقام سعد بن عبادة مغضبا    " مث يف كل دور األنصار خري     "

: فقال له رجال مـن قومـه      . لمفأراد كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وس       . صلى اهللا عليه وسلم دارهم    
أال ترضى أن مسى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم داركم يف األربع الدور اليت مسى؟ فمن تـرك                  . اجلس

  .فانتهى سعد بن عبادة عن كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فلم يسم أكثر ممن مسى
   باب يف حسن صحبة األنصار، رضي اهللا عنهم- 45 

مجيعا عن ابن عرعرة    . دثنا نصر بن علي اجلهضمي وحممد بن املثىن وابن بشار         ح) 2513 (- 181
حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد، عن ثابت البناين، عـن           . حدثين حممد بن عرعرة   ). واللفظ للجهضمي (

  :قال. أنس بن مالك
قد رأيـت   إين  : فقال. ال تفعل : فقلت له . فكان خيدمين .  خرجت مع جرير بن عبداهللا البجلي يف سفر       

زاد ابن . األنصار تصنع برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا، آليت أن ال أصحب أحدا منهم إال خدمته 
  .أسن من أنس: وقال ابن بشار. وكان جرير أكرب من أنس: املثىن وابن بشار يف حديثهما

   باب دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم لغفار وأسلم- 46 
حدثنا محيد بن هـالل عـن       . حدثنا سليمان بن املغرية   .  بن خالد  حدثنا هداب ) 2514 (- 182

  : قال أبو ذر: قال. عبداهللا بن الصامت
  ".وأسلم ساملها اهللا. غفار غفر اهللا هلا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مجيعا عـن ابـن     . حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري وحممد بن املثىن وابن بشار         ) 2514 (- 183
حدثنا شعبة عن أيب عمران اجلـوين، عـن         . حدثين عبدالرمحن بن مهدي   : قال ابن املثىن  : قال. يمهد

  : قال. عبداهللا بن الصامت، عن أيب ذر
أسلم "إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ائت قومك فقل" قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

  ".ساملها اهللا وغفار غفر اهللا هلا
حدثنا شعبة، يف هذا    . حدثنا أبو داود  : قاال. حدثناه حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2514 (-م  -183
  .اإلسناد
حـدثنا  : قالوا. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار وسويد بن سعيد وابن أيب عمر           ) 2515 (- 184

ح . أيبحـدثنا   . ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    . عبدالوهاب الثقفي عن أيوب، عن حممد، عن أيب هريرة        
حدثنا شعبة عن حممد بن زيـاد، عـن أيب          : قاال. حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   . وحدثنا حممد بن املثىن   



حدثين ورقاء عن أيب الزناد، عن األعـرج، عـن أيب           . حدثنا شبابة . ح وحدثين حممد بن رافع    . هريرة
 بن منري وعبد بـن   ح وحدثنا حممد بن عبداهللا    . حدثنا روح بن عبادة   . ح وحدثنا حيىي بن حبيب    . هريرة

. ح وحدثين سلمة بـن شـبيب      . كالمها عن ابن جريج، عن أيب الزبري، عن جابر        . محيد عن أيب عاصم   
  :كلهم قال. حدثنا معقل عن أيب الزبري، عن جابر. حدثنا احلسن بن أعني

  ".أسلم ساملها اهللا وغفار غفر اهللا هلا" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا الفضل بن موسى، عن خثيم بن عراك، عـن          . حدثين حسني بن حريث   و) 2516 (- 185

  أبيه، عن أيب هريرة؛ 
ولكن قاهلا . أما إين مل أقلها. أسلم ساملها اهللا وغفار غفر اهللا هلا" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ".اهللا عز وجل
ن عمران بن أيب أنـس، عـن   حدثنا ابن وهب عن الليث، ع   . حدثين أبو الطاهر  ) 2517 (- 186

  :قال. حنظلة بن علي، عن خفاف بن إمياء الغفاري
وعصية عصوا  . العن بين حليان ورعال وذكوان    ! اللهم"  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف صالة          

  ".وأسلم ساملها اهللا. غفار غفر اهللا هلا. اهللا ورسوله
. أخربنا: قال حيىي بن حيىي   (ب وقتيبة وابن حجر     حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيو      ) 2518 (- 187

  :إمساعيل بن جعفر عن عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع ابن عمر يقول) حدثنا: وقال اآلخرون
  ".وعصية عصت اهللا ورسوله. وأسلم ساملها اهللا. غفار غفر اهللا هلا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ح وحدثنا عمـرو بـن      . حدثنا عبيداهللا . دثنا عبدالوهاب ح. حدثنا ابن املثىن  ) 2518 (-م  -187
ح وحدثين زهري بن حرب واحللواين وعبد بن محيد عن يعقوب           . أخربين أسامة . أخربنا ابن وهب  . سواد

. كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           . حدثنا أيب عن صاحل   . بن إبراهيم بن سعد   
  .مة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك على املنربويف حديث صاحل وأسا. مبثله

حدثنا حرب بـن    . حدثنا أبو داود الطيالسي   . وحدثنيه حجاج بن الشاعر   ) 2518 (- 2م  -187
. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : قال. حدثين ابن عمر  . حدثين أبو سلمة  . شداد عن حيىي  

  .مثل حديث هؤالء عن ابن عمر
   باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة ومتيم ودوس وطيء- 47 

أخربنـا أبـو مالـك      ). وهو ابن هارون  (حدثنا يزيد   . حدثين زهري بن حرب   ) 2519 (- 188
  : قال. األشجعي عن موسى بن طلحة، عن أيب أيوب



كان من بين عبداهللا، األنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع، ومن    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".واهللا ورسوله موالهم. موايل دون الناس

حدثنا سفيان عن سعد بن إبـراهيم،       . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2520 (- 189
  :قال. عن عبدالرمحن بن هرمز، األعرج، عن أيب هريرة

.  وأسلم وغفار وأشجع، مـوايل     قريش واألنصار ومزينة وجهينة   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".ليس هلم موىل دون اهللا ورسوله

حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، ـذا        . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2520 (-م  -189
  .قال سعد يف بعض هذا فيما أعلم: غري أن يف احلديث. اإلسناد، مثله

. حدثنا حممد بـن جعفـر     : ال ابن املثىن  ق. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 2521 (- 190
  مسعت أبا سلمة حيدث عن أيب هريرة،: قال. حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم

أسلم وغفار ومزينة، ومن كان من جهينة، أو جهينة، خري من           " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال         
  ".بين متيم وبين عامر، واحلليفني، أسد وغطفان

عن أيب الزناد، عن األعـرج،     ) يعين احلزامي (حدثنا املغرية   . نا قتيبة بن سعيد   حدث) 2521 (- 191
ح وحدثنا عمرو الناقد وحسن احللواين وعبد       . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : عن أيب هريرة، قال   

 حدثنا أيب عن صاحل،   . يعقوب بن إبراهيم بن سعد    ) حدثنا: وقال اآلخرون . أخربين: قال عبد (بن محيد   
  :قال أبو هريرة: عن األعرج، قال

لغفار وأسلم ومزينة، ومن كـان مـن        ! والذي نفس حممد بيده   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".جهينة، أو قال جهينة، ومن كان من مزينة، خري عند اهللا يوم القيامة، من أسد وطيء وغطفان

) يعنيان ابن علية  (حدثنا إمساعيل   : قاال. حدثين زهري بن حرب ويعقوب الدورقي     ) 2521 (- 192
  : حدثنا أيوب عن حممد، عن أيب هريرة، قال
ألسلم وغفار، وشيء من مزينة وجهينة، أو شيء مـن جهينـة            " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ". يوم القيامة، من أسد وغطفان وهوازن ومتيم- قال أحسبه قال -ومزينة، خري عند اهللا 
ح وحدثنا حممد بن املـثىن      . حدثنا غندر عن شعبة   . ثنا أبو بكر بن أيب شيبة     حد) 2522 (- 193

مسعت عبدالرمحن بن أيب    . حدثنا شعبة عن حممد بن أيب يعقوب      . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وابن بشار 
  بكرة حيدث عن أبيه؛

اق احلجـيج مـن     إمنا بايعك سر  : فقال.  أن األقرع بن حابس جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           
أرأيـت  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ) حممد الذي شك  (وأحسب جهينة   . أسلم وغفار ومزينة  



 خريا من بين متيم وبين عامر وأسد وغطفان، أخـابوا           - وأحسب جهينة    -إن كان أسلم وغفار ومزينة      
:  حديث ابن أيب شـيبة     وليس يف ". إم ألخري منهم  ! فوالذي نفسي بيده  "قال  . نعم: فقال" وخسروا؟

  .حممد الذي شك
حدثين سيد بـين    . حدثنا شعبة . حدثنا عبدالصمد . حدثين هارون بن عبداهللا   ) 2522 (-م  -193

  .أحسب: ومل يقل" جهينة"وقال . متيم، حممد بن عبداهللا بن أيب يعقوب الضيب، ذا اإلسناد، مثله
دثنا شعبة عـن أيب بـشر، عـن         ح. حدثنا أيب . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 2522 (- 194

  عبدالرمحن بن أيب بكرة، عن أبيه،
أسلم وغفار ومزينة وجهينة، خري من بين متيم ومـن بـين            " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال         

  س".عامر،س واحلليفني بين أسد وغطفان
ح وحدثنيه  . حدثنا عبدالصمد : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وهارون بن عبداهللا      ) 2522 (-م  -194

  .حدثنا شعبة عن أيب بشر، ذا اإلسناد: قاال. حدثنا شبابة بن سوار. عمرو الناقد
حدثنا وكيـع   : قاال). واللفظ أليب بكر  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         ) 2522 (- 195

  : قال. عن سفيان، عن عبدامللك بن عمري، عن عبدالرمحن بن أيب بكرة، عن أبيه
أرأيتم إن كان جهينة وأسلم وغفار خريا من بين متيم وبين عبداهللا            "اهللا صلى اهللا عليه وسلم       قال رسول   

فـإم  "قـال  . فقد خابوا وخسروا! يا رسول اهللا: ومد ا صوته فقالوا" بن غطفان وعامر بن صعصعة   
  ".أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار"ويف رواية أيب كريب ". خري

حدثنا أبو عوانة عن مغرية، عن      . حدثنا أمحد بن إسحاق   . حدثين زهري بن حرب   ) 2523 (- 196
  :قال. عامر، عن عدي بن حامت

إن أول صدقة بيضت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووجـوه             :  أتيت عمر بن اخلطاب فقال يل     
  .أصحابه، صدقة طيء، جئت ا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا املغرية بن عبدالرمحن عن أيب الزناد، عن األعرج، عن          . ثنا حيىي بن حيىي   حد) 2524 (- 197
  :قال. أيب هريرة

هلكت : فقيل. فادع اهللا عليها  . إن دوسا قد كفرت وأبت    ! يا رسول اهللا  :  قدم الطفيل وأصحابه فقالوا   
  ".اهد دوسا وائت م! اللهم"فقال . دوس
: دثنا جرير عن مغرية، عن احلارث، عن أيب زرعة قـال          ح. حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2525 (- 198

  :قال أبو هريرة



مسعت رسول اهللا صلى    : مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .  ال أزال أحب بين متيم من ثالث      
وجاءت صدقام فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال" هم أشد أميت على الدجال  "اهللا عليه وسلم يقول     

فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم          . وكانت سبية منهم عند عائشة    : قال" ت قومنا هذه صدقا "
  ".أعتقيها فإا من ولد إمساعيل"

حدثنا جرير عن عمارة، عن أيب زرعـة، عـن أيب           . وحدثنيه زهري بن حرب   ) 2525 (-م  -198
  :هريرة، قال

  .فذكر مثله. عليه وسلم، يقوهلا فيهم ال أزال أحب بين متيم بعد ثالث مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا 
حدثنا مسلمة بن علقمة املازين، إمـام       . وحدثنا حامد بن عمر البكراوي    ) 2525 (- 2م  -198

  :قال. حدثنا داود عن الشعيب، عن أيب هريرة. مسجد داود
وسـاق  . ال أزال أحبهم بعـد    .  ثالث خصال مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بين متيم            

  .ومل يذكر الدجال" هم أشد الناس قتاال يف املالحم"غري أنه قال . حلديث ذا املعىنا
   باب خيار الناس- 48 

حدثين . أخربنا يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2526 (- 199
  سعيد بن املسيب عن أيب هريرة؛ 

فخيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم      . الناس معادن جتدون  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
وجتدون من شرار الناس ذا . قبل أن يقع فيه. وجتدون من خري الناس يف هذا األمر، أكرههم له   . إذا فقهوا 
  ".الذي يأيت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه. الوجهني
.  عن أيب هريـرة  حدثنا جرير عن عمارة، عن أيب زرعة،      . حدثين زهري بن حرب   ) 2526 (- 199

حدثنا املغرية بن عبدالرمحن احلزامي عن أيب الزناد، عن األعـرج، عـن أيب              . ح وحدثنا قتيبة بن سعيد    
  :قال. هريرة

غري أن يف حديث أيب     . مبثل حديث الزهري  " جتدون الناس معادن  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".أشدهم له كراهية حىت يقع فيهجتدون من خري الناس يف هذا الشأن "زرعة واألعرج 

   باب من فضائل نساء قريش- 49 
حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد، عن األعرج، عـن أيب  . حدثنا ابن أيب عمر   ) 2527 (- 200
  :قال. وعن ابن طاوس، عن أبيه، عن أيب هريرة. هريرة



وقـال  . صاحل نساء قـريش : دمهاقال أح(خري نساء ركنب اإلبل     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".وأرعاه على زوج يف ذات يده. أحناه على يتيم يف صغره) نساء قريش: اآلخر
. حدثنا سفيان عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة         . حدثنا عمرو الناقد  ) 2527 (-م  -200

غري أنه  . مبثله.  عليه وسلم  وابن طاوس عن أبيه يبلغ به النيب صلى اهللا        . يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم      
  .يتيم: ومل يقل" أرعاه على ولد يف صغره"قال 

حدثين . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2527 (- 201
  : سعيد بن املسيب؛ أن أبا هريرة قال

. أحناه علـى طفـل  . لنساء قريش خري نساء ركنب اإلب  " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
ومل تركب مرمي بنت عمران بعـريا       : قال يقول أبو هريرة على إثر ذلك      " وأرعاه على زوج يف ذات يده     

  .قط
: وقـال ابـن رافـع   . أخربنا: قال عبد(حدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد      ) 2527 (-م  -201
  يرة؛أخربنا معمر عن الزهري، عن ابن املسيب، عن أيب هر. عبدالرزاق) حدثنا

. إين قد كـربت   ! يا رسول اهللا  : فقالت.  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب أم هانئ، بنت أيب طالب           
غري أنه  . مث ذكر مبثل حديث يونس    " خري نساء ركنب  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ويل عيال 
  ".أحناه على ولد يف صغره"قال 

) أخربنـا : وقال عبد. حدثنا: قال ابن رافع (يد  حدثين حممد بن رافع وعبد بن مح      ) 2527 (- 202
ح وحدثنا معمر عن مهام بن منبـه،        . أخربنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أيب هريرة         . عبدالرزاق

  : قال. عن أيب هريرة
أحناه علـى ولـد يف      . خري نساء ركنب اإلبل، صاحل نساء قريش      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".على زوج يف ذات يدهصغره، وأرعاه 
). يعين ابـن خملـد    (حدثنا خالد   . حدثين أمحد بن عثمان بن حكيم األودي      ) 2527 (-م  -202

. حدثين سهيل عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم            ). وهو ابن بالل  (حدثين سليمان   
  .سواء. مبثل حديث معمر هذا

  سلم بني أصحابه، رضي اهللا تعاىل عنهم باب مؤاخاة النيب صلى اهللا عليه و- 50 
عـن  ) يعين ابن سلمة(حدثنا محاد . حدثنا عبدالصمد. حدثين حجاج بن الشاعر  ) 2528 (- 203

  ثابت، عن أنس؛



  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخى بني أيب عبيدة بن اجلراح وبني طلحة
حـدثنا عاصـم    . ص بن غياث  حدثنا حف . حدثين أبو جعفر، حممد بن الصباح     ) 2529 (- 204
  :قال. األحول

: فقال أنس " ال حلف يف اإلسالم؟   "بلغك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          :  قيل ألنس بن مالك   
  .قد حالف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني قريش واألنصار، يف داره

حدثنا عبـدة بـن     : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري          ) 2529 (- 205
  :سليمان عن عاصم، عن أنس، قال

  . حالف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني قريش واألنصار، يف داره اليت باملدينة
حدثنا عبداهللا بن منري وأبو أسامة عن زكرياء، عـن          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2530 (- 206

  :الق. سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبري بن مطعم
وأميا حلف، كان يف اجلاهليـة، مل يـزده         . ال حلف يف اإلسالم   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".اإلسالم إال شدة
 باب بيان أن بقاء النيب صلى اهللا عليه وسلم أمان ألصحابه، وبقاء أصحابه أمان - 51 

  لألمة
كلهم . عبداهللا بن عمر بن أبان    حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم و         ) 2531 (- 207

حدثنا حسني بن علي اجلعفي عن جممع بن حيىي، عن سعيد بن أيب بردة، عن               : قال أبو بكر  . عن احلسني 
  :قال. أيب بردة، عن أبيه

قـال  ! لو جلسنا حىت نصلي معه العـشاء      : مث قلنا .  صلينا املغرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
جنلس حىت  : مث قلنا . صلينا معك املغرب  ! يا رسول اهللا  : قلنا" ما زلتم ههنا؟  "ل  فقا. فخرج علينا . فجلسنا

وكان كثريا مما يرفع رأسه إىل      . قال فرفع رأسه إىل السماء    " أحسنتم أو أصبتم  "قال  . نصلي معك العشاء  
فـإذا  . وأنا أمنة ألصحايب  . فإذا ذهنب النجوم أتى السماء ما توعد      . النجوم أمنة للسماء  "فقال  . السماء

  ".فإذا ذهب أصحايب أتى أميت ما يوعدون. وأصحايب أمنة ألميت. ذهبت أتى أصحايب ما يوعدون
   باب فضل الصحابة، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم- 52 

: قـاال ). واللفظ لزهري (حدثنا أبو خيثمة، زهري بن حرب وأمحد بن عبدة الضيب           ) 2532 (- 208
   مسع عمر وجابرا خيرب عن أيب سعيد اخلدري،:حدثنا سفيان بن عيينة قال



فيكم مـن   : فيقال هلم . يغزو فئام من الناس   . يأيت على الناس زمان   "قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     
فيكم :  فيقال هلم. مث يغزو فئام من الناس. فيفتح هلم. نعم: رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فيقولون

. مث يغزو فئام من الناس    . فيفتح هلم . نعم:  صلى اهللا عليه وسلم؟ فيقولون     من رأى من صحب رسول اهللا     
. نعـم : هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فيقولون              : فيقال هلم 
  ".فيفتح هلم
حدثنا ابن جـريج عـن أيب   . حدثنا أيب. حدثين سعيد بن حيىي بن سعيد األموي ) 2532 (- 209
  :زعم أبو سعيد اخلدري قال: قال. ن جابرالزبري، ع

انظروا هـل   : يبعث منهم البعث فيقولون   . يأيت على الناس زمان   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
مث يبعث البعث   . فيفتح هلم به  . جتدون فيكم أحدا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فيوجد الرجل           

مث يبعث البعـث    . ب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فيفتح هلم به        هل فيهم من رأى أصحا    : الثاين فيقولون 
انظروا هل ترون فيهم من رأى من رأى أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ مث يكـون                 : الثالث فيقال 

انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النيب صلى اهللا عليـه                : البعث الرابع فيقال  
  ".فتح هلم بهفي. وسلم؟ فيوجد الرجل

حدثنا أبو األحوص عن منـصور،      : قاال. حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري      ) 2533 (- 210
  :قال. عن إبراهيم بن يزيد، عن عبيدة السلماين، عن عبداهللا

مث . مث الذين يلوم  . مث الذين يلوم  . خري أميت القرن الذين يلوين    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
مث جيـئ   "وقال قتيبة   . مل يذكر هناد القرن يف حديثه     " وميينه شهادته . وم تسبق شهادة أحدهم ميينه    جيئ ق 
  ".أقوام

. أخربنـا : قال إسحاق (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم احلنظلي          ) 2533 (- 211
  :جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبداهللا قال) حدثنا: وقال عثمان

مث . مث الذين يلـوم . مث الذين يلوم. قرين"أي الناس خري؟ قال    : ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       سئ
كانوا ينهوننا، وحنن غلمان، عن     : قال إبراهيم ". جيئ قوم تبدر شهادة أحدهم ميينه، وتبدر ميينه شهادته        

  .العهد والشهادات
. حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : االق. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2533 (-م  -211

بإسناد . كالمها عن منصور  . حدثنا سفيان . حدثنا عبدالرمحن : قاال. ح وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار      
  .سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وليس يف حديثهما. مبعىن حديثهما. أيب األحوص وجرير



حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون، عن         . وحدثين احلسن بن علي احللواين    ) 2533 (- 212
  إبراهيم، عن عبيدة، عن عبداهللا، 
فـال أدري يف  " مث الذين يلـوم   . مث الذين يلوم  . خري الناس قرين  " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ".تهتسبق شهادة أحدهم ميينه، وميينه شهاد. مث يتخلف من بعدهم خلف"الثالثة أو يف الرابعة قال 
ح وحدثين إمساعيل بـن     . حدثنا هشيم عن أيب بشر    . حدثين يعقوب بن إبراهيم   ) 2534 (- 213
  :قال. أخربنا أبو بشر عن عبداهللا بن شقيق، عن أيب هريرة. أخربنا هشيم. سامل

واهللا أعلـم   ". مث الذين يلوم  . خري أميت القرن الذين بعثت فيهم     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".يشهدون قبل أن يستشهدوا. مث خيلف قوم حيبون السمانة"قال . كر الثالث أم الأذ

. ح وحدثين أبو بكر بن نـافع      . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن بشار   ) 2534 (-م  -213
حدثنا أبو عوانة كالمها عن أيب . حدثنا أبو الوليد. ح وحدثين حجاج بن الشاعر    . حدثنا غندر عن شعبة   

  .فال أدري مرتني أو ثالثة: قال أبو هريرة: غري أن يف حديث شعبة. ا اإلسناد، مثلهبشر، ذ
قال ابن  . مجيعا عن غندر  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وابن بشار          ) 2535 (- 214
مسعت عمران بن   . حدثين زهدم بن مضرب   . مسعت أبا مجرة  . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : املثىن

  حصني حيدث؛
مث الـذين   . مث الذين يلوم  . مث الذين يلوم  . إن خريكم قرين  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

مث يكون . "فال أدري أقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد قرنه، مرتني أو ثالثة: قال عمران". يلوم
  ".وينذرون وال يوفون ويظهر فيهم السمن. وخيونون وال يتمنون. بعدهم قوم يشهدون وال يستشهدون

ح وحدثنا عبدالرمحن بن بـشر      . حدثنا حيىي بن سعيد   . حدثين حممد بن حامت   ) 2535 (-م  -214
ويف . كلهم عن شـعبة، ـذا اإلسـناد       . حدثنا شبابة . ح وحدثين حممد بن رافع    . حدثنا ز . العبدي
مسعت زهدم بن مضرب، : ويف حديث شبابة قال. ال أدري أذكر بعد قرنه قرنني أو ثالثة       : قال: حديثهم

ينذرون وال  "ويف حديث حيىي وشبابة     . وجاءين يف حاجة على فرس، فحدثين؛ أنه مسع عمران بن حصني          
  .كما قال ابن جعفر" يوفون"ويف حديث ز ". يفون
ح . حدثنا أبو عوانـة   : قاال. وحدثنا قتيبة بن سعيد وحممد بن عبدامللك األموي       ) 2535 (- 215

كالمها عن قتادة، عن زرارة     . حدثنا أيب . حدثنا معاذ بن هشام   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     
خري هذه األمـة القـرن      "ذا احلديث   . بن أوىف، عن عمران بن حصني، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           

مبثـل  . أذكر الثالث أم ال   . علمواهللا أ : زاد يف حديث أيب عوانة قال     ". مث الذين يلوم  . الذين بعثت فيهم  
  ".وحيلفون وال يستحلفون"وزاد يف حديث هشام عن قتادة . حديث زهدم عن عمران



حـدثنا  : قـاال ) واللفظ أليب بكر  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وشجاع بن خملد          ) 2536 (- 216
  : قالت.عن زائدة، عن السدي، عن عبداهللا البهي، عن عائشة) وهو ابن علي اجلعفي(حسني 

  ".مث الثالث. مث الثاين. القرن الذي أنا فيه"أي الناس خري؟ قال :  سأل رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم
ال تأيت مائة سنة وعلى األرض نفس منفوسة " باب قوله صلى اهللا عليه وسلم - 53 

  "اليوم
: وقـال عبـد   . حدثنا: قال حممد بن رافع   (حدثنا حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 2537 (- 217
أخربين سامل بن عبداهللا وأبو بكر بن سليمان؛ أن عبداهللا          . أخربنا معمر عن الزهري   . عبدالرزاق) أخربنا

  :بن عمر قال
فلما سلم قام فقـال     .  صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة، صالة العشاء، يف آخر حياته              

  ".ا ال يبقى ممن هو على ظهر األرض أحدأرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة منه"
فوهل الناس يف مقالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك، فيما يتحـدثون مـن هـذه                  : قال ابن عمر  

ال يبقى ممن هو اليوم علـى ظهـر   : وإمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. األحاديث، عن مائة سنة  
  .يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. األرض أحد

. أخربنـا شـعيب   . أخربنا أبو اليمان  . حدثين عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي    ) 2537 (-م  -217
  .كمثل حديثه. بإسناد معمر. كالمها عن الزهري. ورواه الليث عن عبدالرمحن بن خالد بن مسافر

. حدثنا حجاج بـن حممـد  : قاال. حدثين هارون بن عبداهللا وحجاج بن الشاعر  ) 2538 (- 218
  :أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول: ل ابن جريجقا: قال

. تسألوين عن الساعة؟ وإمنا علمها عند اهللا      " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول، قبل أن ميوت بشهر            
  ".ما على األرض من نفس منفوسة تأيت عليها مائة سنة! وأقسم باهللا
. أخربنا ابن جريج، ذا اإلسناد    . دثنا حممد بن بكر   ح. حدثنيه حممد بن حامت   ) 2538 (-م  -218
  .قبل موته بشهر: ومل يذكر
قال ابن  . كالمها عن املعتمر  . حدثين حيىي بن حبيب وحممد بن عبداألعلى      ) 2538 (- 2م  -218
  حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبداهللا،. مسعت أيب: قال. حدثنا معتمر بن سليمان: حبيب

ما من نفس منفوسة، اليوم،     "أو حنو ذلك    . ليه وسلم؛ أنه قال ذلك قبل موته بشهر        عن النيب صلى اهللا ع    
  ".تأيت عليها مائة سنة، وهي حية يومئذ



. مبثـل ذلـك   . وعن عبدالرمحن صاحب السقاية عن جابر بن عبداهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم              
  .نقص العمر: وفسرها عبدالرمحن قال

أخربنا سليمان التيمي   . حدثنا يزيد بن هارون   .  بكر بن أيب شيبة    حدثنا أبو ) 2538 (- 3م  -218
  .باإلسنادين مجيعا، مبثله

ح وحدثنا أبو بكر بـن      ). واللفظ له (حدثنا أبو خالد عن داود      . حدثنا ابن منري  ) 2539 (- 219
  :قال. حدثنا سليمان بن حيان عن داود، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد. أيب شيبة

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  . صلى اهللا عليه وسلم من تبوك، سألوه عن الساعة    ملا رجع النيب    
  ".ال تأيت مائة سنة، وعلى األرض نفس منفوسة اليوم"

أخربنا أبو عوانة عن حصني، عن      . أخربنا أبو الوليد  . حدثين إسحاق بن منصور   ) 2538 (- 220
  : قال. سامل، عن جابر بن عبداهللا

  ". ما من نفس منفوسة، تبلغ مائة سنة" صلى اهللا عليه وسلم  قال نيب اهللا
  .إمنا هي كل نفس خملوقة يومئذ. تذاكرنا ذلك عنده: فقال سامل

   باب حترمي سب الصحابة، رضي اهللا عنهم- 54 
: قال حيـىي  (حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وأبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن العالء              ) 2540 (- 221
  :قال. أبو معاوية عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة) حدثنا:  اآلخرانوقال. أخربنا

لو أن  ! فوالذي نفسي بيده  . ال تسبوا أصحايب  . ال تسبوا أصحايب  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم، وال نصيفه

 حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب صـاحل، عـن أيب   .حدثنا عثمان بن أيب شيبة   ) 2541 (- 222
  :قال. سعيد

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه      . فسبه خالد .  كان بني خالد بن الوليد وبني عبدالرمحن بن عوف شيء         
فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، مـا أدرك مـد أحـدهم وال               . ال تسبوا أحدا من أصحايب    "وسلم  
  ".نصيفه
ح . حدثنا وكيع عـن األعمـش     : قاال. ا أبو سعيد األشج وأبو كريب     حدثن) 2541 (-م  -222

مجيعا . حدثنا ابن أيب عدي   : قاال. ح وحدثنا ابن املثىن وابن بشار     . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   
وليس يف حديث شعبة ووكيع ذكر      . مبثل حديثهما . عن شعبة، عن األعمش، بإسناد جرير وأيب معاوية       

  .عوف وخالد بن الوليدعبدالرمحن بن 



   باب من فضائل أويس القرين، رضي اهللا عنه- 55 
. حدثنا سليمان بـن املغـرية     . حدثنا هاشم بن القاسم   . حدثين زهري بن حرب   ) 2542 (- 223

  حدثين سعيد اجلريري عن أيب نضرة، عن أسري بن جابر؛
هل ههنا أحد مـن     : ال عمر فق. وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس     .  أن أهل الكوفة وفدوا إىل عمر     
إن رجال يأتيكم من "إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قال : فقال عمر. القرنيني؟ فجاء ذلك الرجل  

إال موضـع   . فدعا اهللا فأذهبه عنـه    . قد كان به بياض   . ال يدع باليمن غري أم له     . اليمن يقال له أويس   
  ".فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. الدينار أو الدرهم

حدثنا محاد  . حدثنا عفان بن مسلم   : قاال. حدثنا زهري بن حرب وحممد بن املثىن      ) 2542 (- 224
  :عن سعيد اجلريري، ذا اإلسناد، عن عمر بن اخلطاب قال) وهو ابن سلمة(

. ولـه والـدة   . إن خري التابعني رجل يقال له أويس      " إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          
  ".فمروه فليستغفر لكم. وكان به بياض

: قال إسحاق(حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وحممد بن املثىن وحممد بن بشار ) 2542 (- 225
حدثين أيب عن قتادة، عن     .  حدثنا معاذ بن هشام    - واللفظ البن املثىن     -) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا

  :زرارة بن أوىف، عن أسري بن جابر، قال
أفيكم أويس بن عامر؟ حىت أتـى علـى   : طاب، إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن، سأهلم كان عمر بن اخل  

فكـان بـك   : قال. نعم: من مراد مث من قرن؟ قال: قال. نعم: أنت أويس بن عامر؟ قال : فقال. أويس
مسعت رسول اهللا صلى    : قال. نعم: لك والدة؟ قال  : قال. نعم: برص فربأت منه إال موضع درهم؟ قال      

كـان بـه   . يأيت عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد، مث من قرن"يه وسلم يقول   اهللا عل 
فإن استطعت أن يـستغفر     . لو أقسم على اهللا ألبره    . له والدة هو ا بر    . برص فربأ منه إال موضع درهم     

 أكتب لـك إىل     أال: قال. الكوفة: أين تريد؟ قال  : فقال له عمر  . فاستغفر له . فاستغفر يل ". لك فافعل 
  . أكون يف غرباء الناس أحب إيل: عاملها؟ قال

تركته رث  : قال. فسأله عن أويس  . فوافق عمر . فلما كان من العام املقبل حج رجل من أشرافهم        : قال
يأيت عليكم أويس بن عامر مـع       "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         : قال. البيت قليل املتاع  

لـو  . له والدة هو ا بر    . إال موضع درهم  . كان به برص فربأ منه    . راد مث من قرن   أمداد أهل اليمن من م    
أنـت  : قـال . استغفر يل : فأتى أويسا فقال  " فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل     . أقسم على اهللا ألبره   

فاسـتغفر  . أنت أحدث عهدا بسفر صاحل: قال. استغفر يل: قال. فاستغفر يل. أحدث عهدا بسفر صاحل  



وكـسوته  : قال أسري . فانطلق على وجهه  . ففطن له الناس  . فاستغفر له . نعم: لقيت عمر؟ قال  : لقا. يل
  من أين ألويس هذه الربدة؟: فكان كلما رآه إنسان قال. بردة
   باب وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم بأهل مصر- 56 

ين هـارون بـن     ح وحدث . أخربين حرملة . أخربنا ابن وهب  . حدثين أبو الطاهر  ) 2543 (- 226
عن عبدالرمحن بـن مشاسـة      ) وهو ابن عمران التجييب   (حدثين حرملة   . حدثنا ابن وهب  . سعيد األيلي 

  :مسعت أبا ذر يقول: قال. املهري
. فاستوصوا بأهلها خريا  . إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القرياط     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".ني يقتتالن يف موضع لبنة فاخرج منهافإذا رأيتم رجل. فإن هلم ذمة ورمحا
  .فخرج منها. يتنازعان يف موضع لبنة. قال فمر بربيعة وعبدالرمحن ابين شرحبيل بن حسنة

حـدثنا  . حدثنا وهب بن جرير   . قاال. حدثين زهري بن حرب وعبيداهللا بن سعيد      ) 2543 (- 227
  :قال.  بصرة، عن أيب ذرمسعت حرملة املصري حيدث عن عبدالرمحن بن مشاسة، عن أيب. أيب

فـإذا  . وهي أرض يسمى فيها القـرياط     . إنكم ستفتحون مصر  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
فإذا رأيت رجلني خيتصمان فيها . ذمة وصهرا"أو قال " فإن هلم ذمة ورمحا. فتحتموها فأحسنوا إىل أهلها
بيل بن حسنة وأخاه ربيعة، خيتـصمان يف       فرأيت عبدالرمحن بن شرح   : قال" يف موضع لبنة، فاخرج منها    
  .موضع لبنة، فخرجت منها

   باب فضل أهل عمان- 57 
حدثنا مهدي بن ميمون عن أيب الوازع، جابر بن عمرو         . حدثنا سعيد بن منصور   ) 2544 (- 228
  :مسعت أبا برزة يقول. الراسيب

فجاء إىل رسول . سبوه وضربوهف.  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال إىل حي من أحياء العرب            
لو أن أهل عمان أتيـت، مـا        "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه     

  ".سبوك وال ضربوك
   باب ذكر كذاب ثقيف ومبريها- 58 

أخربنا ). يعين ابن إسحاق احلضرمي   (حدثنا يعقوب   . حدثنا عقبة بن مكرم العمي    ) 2545 (- 229
  .د بن شيبان عن أيب نوفلاألسو

حىت مر عليه عبداهللا بـن   . قال فجعلت قريش متر عليه والناس     .  رأيت عبداهللا بن الزبري على عقبة املدينة      
! السالم عليك، أبا خبيب   ! السالم عليك، أبا خبيب   ! السالم عليك، أبا خبيب   : فقال. فوقف عليه . عمر



لقد كنت أاك عـن     ! أما واهللا . لقد كنت أاك عن هذا    ! أما واهللا . لقد كنت أاك عن هذا    ! أما واهللا 
ألمة أنت أشـرها ألمـة      ! أما واهللا . وصوال للرحم . قواما. إن كنت، ما علمت، صواما    ! أما واهللا . هذا
فـألقي  . فأنزل عن جذعه  . فأرسل إليه . فبلغ احلجاج موقف عبداهللا وقوله    . مث نفذ عبداهللا بن عمر    . خري

لتـأتيين أو  : فأعاد عليها الرسـول . فأبت أن تأتيه . ل إىل أمه أمساء بنت أيب بكر      مث أرس . يف قبور اليهود  
. ال آتيك حىت تبعث إيل من يسحبين بقروين! واهللا: قال فأبت وقالت. ألبعثن إليك من يسحبك بقرونك 

كيف رأيـتين صـنعت     : فقال. حىت دخل عليها  . مث انطلق يتوذف  . فأخذ نعليه . أروين سبيت : قال فقال 
يا ابـن ذات    : بلغين أنك تقول له   . رأيتك أفسدت عليه دنياه، وأفسد عليك آخرتك      : و اهللا؟ قالت  بعد

أما أحدمها فكنت أرفع به طعام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم،             . ذات النطاقني ! أنا، واهللا ! النطاقني
 رسول اهللا صلى اهللا عليه      أما إن . وأما اآلخر فنطاق املرأة اليت ال تستغين عنه       . وطعام أيب بكر من الدواب    

قال فقـام   . وأما املبري فال إخالك إال إياه     . فأما الكذاب فرأيناه  " أن يف ثقيف كذابا ومبريا    "وسلم حدثنا   
  .عنها ومل يراجعها

   باب فضل فارس- 59 
) حـدثنا : وقال ابن رافع. أخربنا: قال عبد (حدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 2546 (- 230

  : أخربنا معمر عن جعفر اجلزري، عن يزيد بن األصم، عن أيب هريرة، قال.عبدالرزاق
 - أو قـال     -لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس           " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".حىت يتناوله. من أبناء فارس
ر، عن أيب الغيث،    عن ثو ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2546 (- 231

  :عن أيب هريرة قال
وآخرين منهم ملـا  {: فلما قرأ. إذ نزلت عليه سورة اجلمعة   .  كنا جلوسا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم       

فلم يراجعه النيب صلى اهللا عليه      ! من هؤالء؟ يا رسول اهللا    : قال رجل ] 3/اجلمعة   /62[} يلحقوا م 
قال فوضع النيب صـلى اهللا عليـه        . قال وفينا سلمان الفارسي   . احىت سأله مرة أو مرتني أو ثالث      . وسلم

  ".لو كان اإلميان عند الثريا، لناله رجال من هؤالء"وسلم يده على سلمان، مث قال 
  "الناس كإبل مائة، ال جتد فيها راحلة" باب قوله صلى اهللا عليه وسلم - 60 

وقال . أخربنا: قال عبد  (-فظ حملمد    والل -حدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 2547 (- 232
  :قال. أخربنا معمر عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر. عبدالرزاق) حدثنا: ابن رافع

  ".ال جيد الرجل فيها راحلة. جتدون الناس كإبل مائة" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  

   كتاب الرب والصلة واآلداب- 45

  أحق به باب بر الوالدين، وأما - 1 
حدثنا جرير  : قاال. حدثنا قتيبة بن سعيد بن مجيل بن طريف الثقفي وزهري بن حرب           ) 2548 (- 1

  :قال. عن عمارة بن القعقاع، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة
: قال" أمك"من أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال       :  جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         

مـن  : ويف حديث قتيبة  ". مث أبوك "مث من؟ قال    : قال" مث أمك "مث من؟ قال    : لقا" مث أمك "مث من؟ قال    
  .أحق حبسن صحابيت؟ ومل يذكر الناس

حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن عمارة بن        . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء اهلمداين      ) 2548 (- 2
  :قال. القعقاع، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة

مث أدنـاك  . مث أبـوك . مث أمك. مث أمك. أمك"ن أحق حبسن الصحبة؟ قال     م! يا رسول اهللا  :  قال رجل 
  ".أدناك
حدثنا شريك عن عمارة وابن شربمة، عن أيب زرعة، عن          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2548 (- 3

  :قال. أيب هريرة
  ". لتنبأن!وأبيك. نعم"فقال : وزاد. فذكر مبثل حديث جرير.  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

ح وحدثين أمحـد بـن      . حدثنا حممد بن طلحة   . حدثنا شبابة . حدثين حممد بن حامت   ) 2548 (- 4
من أبـر؟   : يف حديث وهيب  . كالمها عن ابن شربمة، ذا اإلسناد     . حدثنا وهيب . حدثنا حبان . خراش

  .أي الناس أحق مين حبسن الصحبة؟ مث ذكر مبثل حديث جرير: ويف حديث حممد بن طلحة
حدثنا وكيع عن سـفيان، عـن       : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب قاال         ) 2549 (- 5

حدثنا : قاال. عن سفيان وشعبة  ) يعين ابن سعيد القطان   (حدثنا حيىي   . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . حبيب
  :قال. حبيب عن أيب العباس، عن عبداهللا بن عمرو
قـال  . نعـم : قـال " أحي والداك؟"فقال . تأذنه يف اجلهاد جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يس        

  ". ففيهما فجاهد"
. مسعت أبا العبـاس   . حدثنا شعبة عن حبيب   . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2549 (-م  -5

  :مسعت عبداهللا بن عمرو بن العاص يقول



باس امسه السائب بن فـروخ      أبو الع : قال مسلم . فذكر مبثله .  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  . املكي
حـدثنا  . ح وحدثين حممد بن حـامت     . أخربنا ابن بشر عن مسعر    . حدثنا أبو كريب  ) 2549 (- 6

حدثنا حسني بن علي اجلعفـي عـن   . ح وحدثين القاسم بن زكرياء    . معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق     
  .مجيعا عن حبيب، ذا اإلسناد، مثله. كالمها عن األعمش. زائدة
أخربين عمرو بن احلارث عـن      . حدثنا عبداهللا بن وهب   . حدثنا سعيد بن منصور   ) 2549 (-م  -6

  :يزيد بن أيب حبيب؛ أن ناعما، موىل أم سلمة حدثه؛ أن عبداهللا بن عمرو بن العاص قال
 قال .أبايعك على اهلجرة واجلهاد، أبتغي األجر من اهللا:  أقبل رجل إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال    

قـال  . نعـم : قـال " فتبتغي األجر من اهللا؟   "قال  . بل كالمها . نعم: قال" فهل من والديك أحد حي؟    "
  "فارجع إىل والديك فأحسن صحبتهما"
   باب تقدمي بر الوالدين على التطوع بالصالة، وغريها- 2 
ن أيب رافع،   حدثنا محيد بن هالل ع    . حدثنا سليمان بن املغرية   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 2550 (- 7

  :عن أيب هريرة؛ أنه قال
  . فجاءت أمه.  كان جريج يتعبد يف صومعة

. فوصف لنا أبو رافع صفة أيب هريرة لصفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمه حني دعتـه                 : قال محيد 
. كلمـين . أنا أمـك  ! ياجريج: فقالت. مث رفعت رأسها إليه تدعوه    . كيف جعلت كفها فوق حاجبها    

: فقالـت . فرجعت مث عـادت يف الثانيـة      . فاختار صالته . أمي وصاليت ! اللهم: فقال. ليفصادفته يص 
. إن هذا جـريج   ! اللهم: فقالت. فاختار صالته . أمي وصاليت ! اللهم: قال. فكلمين. أنا أمك ! ياجريج
أن يفنت ولو دعت عليه : قال. فال متته حىت تريه املومسات! اللهم. وإين كلمته فأىب أن يكلمين . وهو ابين 
  .لفنت
فحملـت  . قال فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعـي        . وكان راعي ضأن يأوي إىل ديره     : قال

. قال فجاءوا بفؤسـهم ومـساحيهم     . من صاحب هذا الدير   : ما هذا؟ قالت  : فقيل هلا . فولدت غالما 
: فقالوا لـه .  إليهمفلما رأى ذلك نزل. قال فأخذوا يهدمون ديره  . فلم يكلمهم . فنادوه فصادفوه يصلي  

فلما مسعوا ذلك منه    . أيب راعي الضأن  : من أبوك؟ قال  : قال فتبسم مث مسح رأس الصيب فقال      . سل هذه 
  .مث عاله. ولكن أعيدوه ترابا كما كان. ال: قال. نبين ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة: قالوا



حدثنا حممد بن . جرير بن حازمأخربنا . حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا زهري بن حرب) 2550 (- 8
  سريين عن أيب هريرة،

. وصـاحب جـريج   . عيسى ابن مرمي  : مل يتكلم يف املهد إال ثالثة     " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
يا : فقال! يا جريج : فقالت. فأتته أمه وهو يصلي   . فكان فيها . فاختذ صومعة . وكان جريج رجال عابدا   

يـا  : فقالـت . فلما كان من الغد أتته وهو يـصلي       . فانصرفت. التهفأقبل على ص  . أمي وصاليت ! رب
. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي      . فانصرفت. فأقبل على صالته  . أمي وصاليت ! يا رب : فقال! جريج
ال متته حىت ينظر إىل     ! اللهم: فقالت. فأقبل على صالته  . أمي وصاليت ! أي رب : فقال! يا جريج : فقالت

إن شئتم : فقالت. وكانت امرأة بغي يتمثل حبسنها. ذاكر بنو إسرائيل جرجيا وعبادتهفت. وجوه املومسات
. فأتت راعيا كان يأوي إىل صومعته فأمكنته من نفسها        . قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها     . ألفتننه لكم 
فأتوه فاسترتلوه وهدموا صـومعته وجعلـوا       . هو من جريج  : قالت. فلما ولدت . فحملت. فوقع عليها 

: فقال. أين الصيب؟ فجاءوا به   : فقال. فولدت منك . زنيت ذه البغي  : ما شأنكم؟ قالوا  : فقال. ضربونهي
فالن : من أبوك؟ قال! يا غالم: وقال. فلما انصرف أتى الصيب فطعن يف بطنه   . فصلى. دعوين حىت أصلي  

. ال: قـال .  من ذهب  نبين لك صومعتك  : وقالوا. قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به      . الراعي
  .ففعلوا. أعيدوها من طني كما كانت
اجعل ابين  ! اللهم! فقالت أمه . فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة       . وبينا صيب يرضع من أمه    

  .مث أقبل على ثديه فجعل يرتضع. ال جتعلين مثله! اللهم: فقال. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه. مثل هذا
فجعل . ر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حيكي ارتضاعه بإصبعه السبابة يف فمه              فكأين أنظ : قال
  . ميصها
فقالت . حسيب اهللا ونعم الوكيل: وهي تقول. سرقت. زنيت: ومروا جبارية وهم يضربوا ويقولون   : قال
فهنـاك تراجعـا    . ثلهااجعلين م ! اللهم: فقال. فترك الرضاع ونظر إليها   . ال جتعل ابين مثلها   ! اللهم: أمه

ال جتعلـين   ! اللهم: فقلت. اجعل ابين مثله  ! اللهم: مر رجل حسن اهليئة فقلت    ! حلقى: فقالت. احلديث
. ال جتعل ابـين مثلـها     ! اللهم: فقلت. سرقت. زنيت: ومروا ذه األمة وهم يضربوا ويقولون     . مثله
وإن هـذه   . ال جتعلين مثله  ! اللهم: فقلت. إن ذاك الرجل كان جبارا    : قال. اجعلين مثلها ! اللهم: فقلت

  .اجعلين مثلها! اللهم: فقلت. ومل تسرق. وسرقت. ومل تزن. زنيت: يقولون هلا
   باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدمها عند الكرب، فلم يدخل اجلنة- 3 
  حدثنا أبو عوانة عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة، . حدثنا شيبان بن فروخ) 2551 (- 9



! من؟ يا رسـول اهللا    : قيل" رغم أنف، مث رغم أنف، مث رغم أنف       "قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  ".من أدرك أبويه عند الكرب، أحدمها أو كليهما فلم يدخل اجلنة"قال 
  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. حدثنا زهري بن حرب) 2551 (- 10

! من؟ يا رسـول اهللا    : قيل" مث رغم أنفه  . مث رغم أنفه  . رغم أنفه " عليه وسلم     قال رسول اهللا صلى اهللا    
  ".من أدرك والديه عند الكرب، أحدمها أو كليهما، مث مل يدخل اجلنة: قال
حدثين . حدثنا خالد بن خملد عن سليمان بن بالل       . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2551 (-م  -10

  :سهيل عن أبيه، عن أيب هريرة، قال
  .مث ذكر مثله. ثالثا" رغم أنفه" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   باب فضل صلة أصدقاء األب واألم، وحنومها- 4 
أخربين سعيد  . أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثين أبو الطاهر، أمحد بن عمر بن سرح       ) 2552 (- 11

   عبداهللا بن عمر؛بن أيب أيوب عن الوليد بن أيب الوليد، عن عبداهللا بن دينار، عن
وأعطـاه  . ومحله على محار كان يركبـه     . فسلم عليه عبداهللا  .  أن رجال من األعراب لقيه بطريق مكة      

. إم األعراب وإم يرضون باليـسري     ! أصلحك اهللا : فقلنا له : فقال ابن دينار  . عمامة كانت على رأسه   
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول       وإين مسعت . إن أبا هذا كان ودا لعمر بن اخلطاب       : فقال عبداهللا 

  ".إن أبر الرب صلة الولد أهل ود أبيه"
أخربين حيوة بن شريح عن ابن اهلـاد        . أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثين أبو الطاهر  ) 2552 (- 12

  عن عبداهللا بن دينار، عن عبداهللا بن عمر؛
  ". أبيهأبر الرب أن يصل الرجل ود" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

حـدثنا أيب   . حدثنا يعقوب عن إبراهيم بن سـعد      . حدثنا حسن بن علي احللواين    ) 2552 (- 13
  مجيعا عن يزيد بن عبداهللا بن أسامة بن اهلاد، عن عبداهللا بن دينار، عن ابن عمر؛. والليث بن سعد

.  يشد ا رأسـه    وعمامة.  أنه كان إذا خرج إىل مكة كان له محار يتروح عليه، إذا مل ركوب الراحلة              
فأعطـاه  . بلى: ألست ابن فالن بن فالن؟ قال     : فقال. إذ مر به أعرايب   . فبينا هو يوما على ذلك احلمار     

! غفـر اهللا لـك    : فقال له بعض أصحابه   . اشدد ا رأسك  : والعمامة، قال . اركب هذا : احلمار وقال 
إين مسعت رسـول    : فقال! كأعطيت هذا األعرايب محارا كنت تروح عليه، وعمامة كنت تشد ا رأس           

وإن أبـاه كـان     " إن من أبر الرب صلة الرجل أهل ود أبيه، بعد أن يويل           "اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       
  .صديقا لعمر



   باب تفسري الرب واإلمث - 5 
حدثنا ابن مهدي عن معاوية بن صـاحل، عـن          . حدثين حممد بن حامت بن ميمون     ) 2553 (- 14

  :قال. نفري، عن أبيه، عن النواس بن مسعان األنصاريعبدالرمحن بن جبري بن 
واإلمث مـا حـاك يف   . الرب حسن اخللـق " سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الرب واإلمث؟ فقال           

  ".صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس
 يعين ابـن  (حدثين معاوية   . حدثنا عبداهللا بن وهب   . حدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 2553 (- 15
  :قال. عن عبدالرمحن بن جبري بن نفري، عن أبيه، عن نواس بن مسعان) صاحل

كان أحدنا إذا   . ما مينعين من اهلجرة إال املسألة     .  أقمت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة سنة         
هللا قال فسألته عن الرب واإلمث؟ فقال رسـول ا        . هاجر مل يسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شيء          

  ".واإلمث ما حاك يف نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. الرب حسن اخللق"صلى اهللا عليه وسلم 
   باب صلة الرحم، وحترمي قطيعتها- 6 

: قـاال . حدثنا قتيبة بن سعيد بن مجيل بن طريف بن عبداهللا الثقفي وحممد بن عباد             ) 2554 (- 16
حدثين عمـي، أبـو     ). ابن أيب مزرد، موىل بين هاشم     وهو  (عن معاوية   ) وهو ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   

  :احلباب، سعيد بن يسار عن أيب هريرة، قال
هذا : حىت إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت      . إن اهللا خلق اخللق   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

: قال. بلى: أما ترضني أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت         . نعم: قال. مقام العائذ من القطيعة   
  ".فذاك لك

فهل عسيتم إن توليتم أن تفـسدوا يف األرض         {: اقرؤا إن شئتم  "مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
أفال يتدبرون القـرآن أم علـى       . أولئك الذين لعنهم اهللا فأصمهم وأعمى أبصارهم      . وتقطعوا أرحامكم 

  ].24- و23- و22/حممد  /47" [}قلوب أقفاهلا
حدثنا وكيع  : قاال). واللفظ أليب بكر  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب          ) 2555 (- 17

  :قالت. عن معاوية بن أيب مزرد، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة
ومن قطعـين   . من وصلين وصله اهللا   : الرحم معلقة بالعرش تقول   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".قطعه اهللا
حدثنا سفيان عن الزهري، عن حممد بن : قاال. دثين زهري بن حرب وابن أيب عمر      ح) 2556 (- 18

  جبري بن مطعم، عن أبيه،



يعين قـاطع   : قال سفيان : قال ابن أيب عمر   ". ال يدخل اجلنة قاطع   " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  .رحم
عن مالك، عن الزهـري؛     حدثنا جويرية   . حدثين عبداهللا بن حممد بن أمساء الضبعي      ) 2556 (- 19

  أن حممد بن جبري بن مطعم أخربه؛ أن أباه أخربه؛
  ".ال يدخل اجلنة قاطع رحم" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا حممد بن رافع وعبد بن محيد عن عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، ذا       ) 2556 (-م  -19
  . عليه وسلممسعت رسول اهللا صلى اهللا: وقال. اإلسناد، مثله

أخربين يونس عن ابن شـهاب،      . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي التجييب    ) 2557 (- 20
  :قال. عن أنس بن مالك

من سره أن يبسط عليه رزقه، أو ينسأ يف أثره، فليـصل            " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ".رمحه
حدثين عقيـل بـن   . حدثين أيب عن جدي  . يثوحدثين عبدامللك بن شعيب بن الل     ) 2557 (- 21
  أخربين أنس بن مالك؛: قال ابن شهاب: قال. خالد

من أحب أن يبسط له يف رزقه، وينسأ له يف أثـره، فليـصل              " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".رمحه
ا حممد بـن    حدثن: قاال). واللفظ البن املثىن  (حدثين حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 2558 (- 22
  مسعت العالء بن عبدالرمحن حيدث عن أبيه، عن أيب هريرة؛: حدثنا شعبة قال. جعفر

وأحلم عنهم  . وأحسن إليهم ويسيئون إيل   . أصلهم ويقطعوين . إن يل قرابة  ! يا رسول اهللا  :  أن رجال قال  
ري عليهم، مـا  وال يزال معك من اهللا ظه. لئن كنت كما قلت، فكأمنا تسفهم املل      "فقال  . وجيهلون علي 
  ".دمت على ذلك

   باب حترمي التحاسد والتباغض والتدابر- 7 
  قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛ : قال. حدثين حيىي بن حيىي) 2558 (- 23

! وكونـوا، عبـاد اهللا    . ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا     " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".ل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثوال حي. إخوانا
حدثنا حممد بن الوليد الزبيدي     . حدثنا حممد بن حرب   . حدثنا حاجب بن الوليد   ) 2559 (-م  -23

ح وحدثنيه حرملـة بـن      . أخربين أنس بن مالك؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال           . عن الزهري 



مبثـل  . ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      أخربين يونس عن ابن شهاب، عن أنس      . أخربين ابن وهب  . حيىي
  .حديث مالك

مجيعا عن ابن عيينة، عن     . حدثنا زهري بن حرب وابن أيب عمر وعمرو الناقد        ) 2559 (- 2م  -23
  ".وال تقاطعوا"وزاد ابن عيينة . الزهري، ذا اإلسناد

 بـن رافـع   ح وحدثنا حممد). يعين ابن زريع (حدثنا يزيد   . حدثنا أبو كامل  ) 2559 (- 3م  -23
  .مجيعا عن معمر، عن الزهري، ذا اإلسناد. كالمها عن عبدالرزاق. وعبد بن محيد

وأما حديث عبـدالرزاق    . يذكر اخلصال األربعة مجيعا   . أما رواية يزيد عنه فكرواية سفيان عن الزهري       
  ".وال حتاسدوا وال تقاطعوا وال تدابروا"

  حدثنا شعبة عن قتادة، عن أنس؛ . بو داودحدثنا أ. وحدثنا حممد بن املثىن) 2559 (- 24
  ".إخوانا! وكونوا، عباد اهللا. ال حتاسدوا وال تباغضوا وال تقاطعوا" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا شـعبة، ـذا     . حدثنا وهب بن جرير   . حدثنيه علي بن نصر اجلهضمي    ) 2559 (-م  -24
  ".كما أمركم اهللا"وزاد . اإلسناد، مثله

   باب حترمي اهلجر فوق ثالث، بال عذر شرعي- 8 
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عطاء بـن يزيـد       : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2560 (- 25

  الليثي، عن أيب أيوب األنصاري؛
يلتقيان فيعرض  . ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال        " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".وخريمها الذي يبدأ بالسالم. هذا ويعرض هذا
حـدثنا  : قـالوا . حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب           ) 2560 (-م  -25
. ح وحدثنا حاجب بـن الوليـد  . أخربين يونس. أخربنا ابن وهب. ح وحدثين حرملة بن حيىي . سفيان

نظلي وحممد بن رافع وعبد بـن       ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم احل     . حدثنا حممد بن حرب عن الزبيدي     
فيعرض هذا  "إال قوله   . بإسناد مالك، ومثل حديثه   . كلهم عن الزهري  . محيد عن عبدالرزاق، عن معمر    

  ".فيصد هذا ويصد هذا"فإم مجيعا قالوا يف حديثهم، غري مالك " ويعرض هذا
) وهو ابن عثمان  (أخربنا الضحاك   . حدثنا حممد بن أيب فديك    . حدثنا حممد بن رافع   ) 2561 (- 26

  عن نافع، عن عبداهللا بن عمر؛
  ".ال حيل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثالثة أيام" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 



عن العالء، عن أبيه، عـن      ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2562 (- 27
  أيب هريرة؛

  ".ال هجرة بعد ثالث"م قال  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
   باب حترمي الظن والتجسس والتنافس والتناجش، وحنوها- 9 

قرأت على مالك عن أيب الزناد، عن األعرج، عـن أيب           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2563 (- 28
  هريرة؛

وال وال حتسـسوا،    . فإن الظن أكذب احلديث   . إياكم والظن " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".إخوانا! وكونوا، عباد اهللا. جتسسوا، وال تنافسوا، وال حتاسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا

عن العالء، عن أبيه، عـن      ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2563 (- 29
  أيب هريرة؛

 حتسسوا، وال يبع بعضكم على بيع ال جروا، وال تدابروا، وال" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ".إخوانا! وكونوا، عباد اهللا. بعض
أخربنا جرير عن األعمش، عن أيب صـاحل، عـن أيب           . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2563 (- 30
  :قال. هريرة

ال حتاسدوا، وال تباغـضوا، وال جتسـسوا، وال حتسـسوا، وال            " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".إخوانا! وا، عباد اهللاوكون. تناجشوا
حدثنا وهب بن   : قاال. حدثنا احلسن بن علي احللواين وعلي بن نصر اجلهضمي        ) 2563 (-م  -30
. ال تقاطعوا، وال تدابروا، وال تباغضوا، وال حتاسـدوا        "حدثنا شعبة عن األعمش، ذا اإلسناد       . جرير

  ".كما أمركم اهللا. وكونوا إخوانا
حدثنا سهيل عـن    . حدثنا وهيب . حدثنا حبان . ن سعيد الدارمي  وحدثين أمحد ب  ) 2563 (- 31

  أبيه، عن أيب هريرة،
  ".إخوانا! وكونوا، عباد اهللا. ال تباغضوا، وال تدابروا، وال تنافسوا" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

   باب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله- 10 
عـن أيب سـعيد،   ) يعين ابن قيس (حدثنا داود   .  بن مسلمة بن قعنب    حدثنا عبداهللا ) 2564 (- 32

  :قال. موىل عامر بن كريز، عن أيب هريرة



وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال تـدابروا، وال يبـع   . ال حتاسدوا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
.  ال يظلمه، وال خيذله، وال حيقره      .املسلم أخو املسلم  . إخوانا! وكونوا، عباد اهللا  . بعضكم على بيع بعض   

كل املـسلم   . حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم       "ويشري إىل صدره ثالث مرات      " التقوى ههنا 
  ".دمه وماله وعرضه. على املسلم حرام

وهو ابن  (حدثنا ابن وهب عن أسامة      . حدثين أبو الطاهر، أمحد بن عمرو بن سرح       ) 2564 (- 33
  :مسعت أبا هريرة يقول:  سعيد، موىل عبداهللا بن عامر بن كريز يقول؛ أنه مسع أبا)زيد

إن اهللا ال   "ومما زاد فيـه     . ونقص. وزاد. فذكر حنو حديث داود   .  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  .وأشار بأصابعه إىل صدره" ولكن ينظر إىل قلوبكم. ينظر إىل أجسادكم وال إىل صوركم

حدثنا جعفر بن برقان عن يزيـد بـن         . حدثنا كثري بن هشام   . الناقدحدثنا عمرو   ) 2564 (- 34
  :قال. األصم، عن أيب هريرة

ولكن ينظر إىل قلـوبكم     . إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".وأعمالكم

   باب النهي عن الشحناء والتهاجر- 11 
عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن سهيل، عن أبيه، عن            حدثنا قتيبة بن سعيد     ) 2565 (- 35

  أيب هريرة؛
فيغفر لكل عبد   . تفتح أبواب اجلنة يوم االثنني، ويوم اخلميس      " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

أنظروا . أنظروا هذين حىت يصطلحا   : فيقال. إال رجال كانت بينه وبني أخيه شحناء      . ال يشرك باهللا شيئا   
  ".أنظروا هذين حىت يصطلحا.  حىت يصطلحاهذين
ح وحدثنا قتيبة بن سعيد وأمحد بن عبدة        . حدثنا جرير . حدثنيه زهري بن حرب   ) 2565 (-م  -35

غـري أن يف    . حنو حديثـه  . كالمها عن سهيل، عن أبيه، بإسناد مالك      . الضيب عن عبدالعزيز الدراوردي   
  ".إال املهتجرين"وقال قتيبة . بدةمن رواية ابن ع" إال املتهاجرين"حديث الدراوردي 

  .حدثنا سفيان عن مسلم بن أيب مرمي، عن أيب صاحل. حدثنا ابن أيب عمر) 2565 (- 36
فيغفر اهللا عز وجل يف ذلـك       . تعرض األعمال يف كل يوم مخيس واثنني      " مسع أبا هريرة رفعه مرة قال       

اركوا هذين حـىت    : فيقال. ني أخيه شحناء  إال امرأ كانت بينه وب    . اليوم لكل امرئ ال يشرك باهللا شيئا      
  ".اركوا هذين حىت يصطلحا. يصطلحا



أخربنا مالـك بـن   . أخربنا ابن وهب: قاال. حدثنا أبو الطاهر وعمرو بن سواد) 2565 (-م  -36
  أنس عن مسلم بن أيب مرمي، عن صاحل، عن أيب هريرة،

يوم االثـنني ويـوم   .  كل مجعة مرتنيتعرض أعمال الناس يف" عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      
اتركوا، أو اركوا، هذين حىت     : فيقال. إال عبدا بينه وبني أخيه شحناء     . فيغفر لكل عبد مؤمن   . اخلميس
  ".يفيئا
   باب يف فضل احلب يف اهللا- 12 

حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن عبداهللا بن عبدالرمحن               ) 2566 (- 37
  : قال. عمر، عن أيب احلباب، سعيد بن يسار، عن أيب هريرةبن م

اليوم أظلـهم يف    . أين املتحابون جباليل  : إن اهللا يقول يوم القيامة    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".يوم ال ظل إال ظلي. ظلي
ن أيب  حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أيب رافع، ع         . حدثين عبداألعلى بن محاد   ) 2567 (- 38
  هريرة،

فأرصد اهللا له، علـى مدرجتـه،       . أن رجال زار أخا له يف قرية أخرى       " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛       
هل لك عليه من نعمة ترا؟      : قال. أريد أخا يل يف هذه القرية     : أين تريد؟ قال  : فلما أتى عليه قال   . ملكا
  ". اهللا إليك، بأن اهللا قد أحبك كما أحببته فيهفإين رسول: قال. غري أين أحببته يف اهللا عز وجل. ال: قال
حـدثنا  . أخربين أبو بكر، حممد بن زجنويـة القـشريي        : قال الشيخ أبو أمحد   ) 2567 (-م  -38

  .حدثنا محاد بن سلمة، ذا اإلسناد، حنوه. عبداألعلى بن محاد
   باب فضل عيادة املريض- 13 

عن ) يعنيان ابن زيد(حدثنا محاد : قاال. الزهراينحدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع ) 2568 (- 39
ويف ) رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم      : قال أبو الربيع  (أيوب، عن أيب قالبة، عن أيب أمساء، عن ثوبان          

  : قال: حديث سعيد
  ".عائد املريض يف خمرفة اجلنة حىت يرجع" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أخربنا هشيم عن خالد، عن أيب قالبة، عن أيب أمساء،          . ىي بن حيىي التميمي   حدثنا حي ) 2568 (- 40
  :عن ثوبان، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".من عاد مريضا، مل يزل يف خرفة اجلنة حىت يرجع" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



حدثنا خالد عن أيب قالبة، عن . عحدثنا يزيد بن زري. حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي) 2568 (- 41
  أيب أمساء الرحيب، عن ثوبان،

  ".إن املسلم إذا عاد أخاه املسلم، مل يزل يف خرفة اجلنة حىت يرجع" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
). واللفـظ لـزهري   (مجيعا عن يزيد    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 2568 (- 42

، عـن أيب األشـعث      )وهو أبو قالبة  (أخربنا عاصم األحول عن عبداهللا بن زيد        . نحدثنا يزيد بن هارو   
  الصنعاين، عن أيب أمساء الرحيب، عن ثوبان، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

! يا رسـول اهللا : قيل". من عاد مريضا، مل يزل يف خرفة اجلنة    " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".جناها"؟ قال وما خرفة اجلنة

حدثنا مروان بن معاوية عن عاصـم األحـول، ـذا           . حدثين سويد بن سعيد   ) 2568 (-م  -42
  .اإلسناد
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عـن  . حدثنا ز. حدثين حممد بن حامت بن ميمون  ) 2569 (- 43

  : قال. أيب رافع، عن أيب هريرة
مرضـت فلـم    ! يا ابن آدم  :  عز وجل يقول، يوم القيامة     إن اهللا " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

أما علمت أن عبدي فالنا مـرض فلـم         : قال. كيف أعودك؟ وأنت رب العاملني    ! يا رب : قال. تعدين
! يـا رب  : قـال . استطعمتك فلم تطعمين  ! أما علمت أنك لو عدته لوجدتين عنده؟ يا ابن آدم         . تعده

 علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم تطعمه؟ أما علمت          أما: قال. وكيف أطعمك؟ وأنت رب العاملني    
كيف أسقيك؟  ! يا رب : قال. استسقيتك فلم تسقين  ! أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم        

  ".أما أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. استسقاك عبدي فالن فلم تسقه: قال. وأنت رب العاملني
 أو حزن أو حنو ذلك، حىت الشوكة  باب ثواب املؤمن فيما يصيبه من مرض- 14 

  يشاكها
: وقال عثمان . أخربنا: قال إسحاق (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 2570 (- 44
  :قالت عائشة: جرير عن األعمش، عن أيب وائل، عن مسروق، قال) حدثنا

 مكان الوجع   -ية عثمان   ويف روا .  ما رأيت رجال أشد عليه الوجع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            
  . وجعا-

حدثنا : قاال. ح وحدثنا ابن املثىن وابن بشار. أخربين أيب. حدثنا عبيداهللا بن معاذ) 2570 (-م -44
. كلهم عن شعبة، عن األعمش    ). يعين ابن جعفر  (أخربنا حممد   . ح وحدثين بشر بن خالد    . ابن أيب عدي  



كالمهـا  . حدثنا مصعب بن املقدام   .  وحدثنا ابن منري   ح. حدثنا عبدالرمحن . ح وحدثين أبو بكر بن نافع     
  .بإسناد جرير، مثل حديثه. عن سفيان، عن األعمش

: قـال إسـحاق   (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وزهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم            ) 2571 (- 45
ـ            ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا ن جرير عن األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن احلارث بن سـويد، ع
  :قال. عبداهللا

إنـك  ! يا رسول اهللا  : فقلت. فمسسته بيدي .  دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يوعك         
" إين أوعك كما يوعك رجالن منكم. أجل"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . لتوعك وعكا شديدا

مث قال رسول اهللا صـلى  " أجل"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . ذلك، أن لك أجرين   : قال فقلت 
ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه، إال حط اهللا به سيئاته، كما حتط الشجرة                 "اهللا عليه وسلم    

  .فمسسته بيدي: وليس يف حديث زهري". ورقها
ح وحـدثين   . حدثنا أبو معاوية  : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2571 (-م  -45

أخربنا عيسى بن يونس    . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا سفيان . نا عبدالرزاق حدث. حممد بن رافع  
وزاد يف حـديث أيب     . حنو حديثـه  . بإسناد جرير . كلهم عن األعمش  . وحيىي بن عبدامللك بن أيب غنية     

  ".ما على األرض مسلم! والذي نفسي بيده. نعم"قال . معاوية
حـدثنا  : قال زهـري  . مجيعا عن جرير  .  إبراهيم حدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن     ) 2572 (- 46

  :جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، قال
فالن خر : ما يضحككم؟ قالوا: فقالت. وهم يضحكون.  دخل شباب من قريش على عائشة، وهي مبىن

فإين مسعت رسول اهللا صلى     . ال تضحكوا : فقالت. على طنب فسطاط، فكادت عنقه أو عينه أن تذهب        
  ".ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها، إال كتبت له ا درجة، وحميت عنه خطيئة" عليه وسلم قال اهللا
ح وحـدثنا إسـحاق     ). واللفظ هلمـا  (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         ) 2572 (- 47

أبو معاوية عن األعمش، عـن إبـراهيم، عـن          ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق (احلنظلي  
  :قالت. سود، عن عائشةاأل

ما يصيب املؤمن من شوكة فما فوقها، إال رفعه اهللا ا درجة، أو             " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".حط عنه خطيئة

حدثنا هشام عن أبيه، عـن      . حدثنا حممد بن بشر   . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2572 (- 48
  :قالت. عائشة

  ".ال تصيب املؤمن شوكة فما فوقها، إال قص اهللا ا من خطيئته"ليه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا ع



  .حدثنا هشام، ذا اإلسناد. حدثنا أبو معاوية. حدثنا أبو كريب) 2572 (-م -48
أخربين مالك بن أنس ويونس بن زيد عن ابن         . أخربنا ابن وهب  . حدثين أبو الطاهر  ) 2572 (- 49

  عائشة؛شهاب، عن عروة بن الزبري، عن 
ما من مصيبة يصاب ا املسلم إال كفر ا عنه، حىت الشوكة            " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".يشاكها
أخربين مالك بن أنس عن يزيد بن خـصيفة،         . أخربنا ابن وهب  . حدثنا أبو الطاهر  ) 2572 (- 50

  عن عروة بن الزبري، عن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ 
ال يصيب املؤمن من مصيبة، حىت الشوكة، إال قص ـا مـن   " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال     أن

  ".خطاياه، أو كفر ا من خطاياه
حدثنا ابن اهلاد عن    . أخربنا حيوة . أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2572 (- 51

  : أيب بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت
ما من شيء يصيب املؤمن، حىت الشوكة تصيبه، إال كتب " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول    مسعت رسول 

  ".اهللا له ا حسنة، أو حطت عنه خطيئة
حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري،       : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2573 (- 52

  سعيد وأيب هريرة؛عن حممد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أيب 
ما يصيب املؤمن من وصب، وال نصب، وال سـقم،          " أما مسعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          
  ".وال حزن، حىت اهلم يهمه، إال كفر به من سيئاته

حـدثنا  ) واللفظ لقتيبة (كالمها عن ابن عيينة     . حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة        ) 2574(
  :قال. حميصن، شيخ من قريش، مسع حممد بن قيس بن خمرمة حيدث عن أيب هريرةسفيان عن ابن 

فقـال  . بلغت من املسلمني مبلغا شـديدا     ] 123/النساء   /4[} من يعمل سوءا جيز به    {:  ملا نزلت 
حـىت النكبـة    . ففي كل ما يصاب به املسلم كفارة      . قاربوا وسددوا "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  .هو عمر بن عبدالرمحن بن حميصن، من أهل مكة: قال مسلم". وكة يشاكهاينكبها، أو الش
. حدثنا احلجاج الصواف  . حدثنا يزيد بن زريع   . حدثين عبيداهللا بن عمر القواريري    ) 4575 (- 53

  حدثنا جابر بن عبداهللا؛. حدثين أبو الزبري
! مالك؟ يا أم الـسائب "فقال .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل على أم السائب، أو أم املسيب 

فإا تذهب خطايا   . ال تسيب احلمى  "فقال  . ال بارك اهللا فيها   . احلمى: قالت" تزفزفني؟! أو يا أم املسيب   
  ".كما يذهب الكري خبث احلديد. بين آدم



: قـاال . حدثنا حيىي بن سعيد وبشر بن املفضل      . حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري    ) 2576 (- 54
  :قال. حدثين عطاء بن أيب رباح. ران، أبو بكرحدثنا عم

أتت النيب صـلى    . هذه املرأة السوداء  : قال. أال أريك امرأة من أهل اجلنة؟ قلت بلى       :  قال يل ابن عباس   
وإن . إن شئت صربت ولك اجلنـة     "قال  . فادع اهللا يل  . وإين أتكشف . إين أصرع "اهللا عليه وسلم قالت     

  .فادع اهللا أن ال أتكشف، فدعا هلا. فإين أتكشف: قالت. أصرب: تقال". شئت دعوت اهللا أن يعافيك
   باب حترمي الظلم- 15 

يعـين ابـن حممـد    (حدثنا مروان . حدثنا عبيداهللا بن عبدالرمحن بن رام الدارمي    ) 2577 (- 55
  حدثنا سعيد بن عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد، عن أيب إدريس اخلوالين، عن أيب ذر،). الدمشقي
إين حرمت الظلـم    ! يا عبادي " النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيما روى عن اهللا تبارك وتعاىل أنه قال                عن

. فاستهدوين أهدكم . كلكم ضال إال من هديته    ! يا عبادي . فال تظاملوا . على نفسي وجعلته بينكم حمرما    
. إال من كـسوته   كلكم عار   ! يا عبادي . فاستطعموين أطعمكم . كلكم جائع إال من أطعمته    ! يا عبادي 

فاسـتغفروين  . إنكم ختطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب مجيعـا       ! يا عبادي . فاستكسوين أكسكم 
لـو أن   ! يا عبـادي  . ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين   . إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين    ! يا عبادي . أغفر لكم 

. ا زاد ذلك يف ملكي شيئام. كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم   . أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم   
ما نقص ذلك   . كانوا على أفجر قلب رجل واحد     . وإنسكم وجنكم . لو أن أولكم وآخركم   ! يا عبادي 

. قاموا يف صعيد واحد فـسألوين     . وإنسكم وجنكم . لو أن أولكم وآخركم   ! يا عبادي . من ملكي شيئا  
! يا عبادي . ط إذا أدخل البحر   ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخي        . فأعطيت كل إنسان مسألته   

ومن وجد غري ذلك فال     . فمن وجد خريا فليحمد اهللا    . مث أوفيكم إياها  . إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم    
  ".يلومن إال نفسه

  .كان أبو إدريس اخلوالين، إذا حدث ذا احلديث، جثا على ركبتيه: قال سعيد
حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، ذا     . مسهرحدثنا أبو   . حدثنيه أبو بكر بن إسحاق    ) 2577 (-م  -55
  .غري أن مروان أمتهما حديثا. اإلسناد
وحممد بـن   . حدثنا ذا احلديث احلسن واحلسني، ابنا بشر      : قال أبو إسحاق  ) 2577 (- 2م  -55
  .فذكروا احلديث بطوله. حدثنا أبو مسهر: قالوا. حيىي
كالمها عـن عبدالـصمد بـن       . ثىنحدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن امل      ) 2577 (- 3م  -55

  :قال. حدثنا قتادة عن أيب قالبة، عن أيب أمساء، عن أيب ذر. حدثنا مهام. عبدالوارث



إين حرمت على نفسي الظلـم      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيما يروي عن ربه تبارك وتعاىل              
  . الذي ذكرناه أمت من هذاوحديث أيب إدريس. وساق احلديث بنحوه". فال تظاملوا. وعلى عبادي

عن عبيداهللا بـن    ) يعين ابن قيس  (حدثنا داود   . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2578 (- 56
  مقسم، عن جابر بن عبداهللا؛

واتقوا الشح فـإن    . فإن الظلم ظلمات يوم القيامة    . اتقوا الظلم " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".محلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم. الشح أهلك من كان قبلكم

حدثنا عبدالعزيز املاجشون عن عبـداهللا بـن        . حدثنا شبابة . حدثين حممد بن حامت   ) 2579 (- 57
  :قال. دينار، عن ابن عمر

  ".إن الظلم ظلمات يوم القيامة" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ليث عن عقيل، عن الزهري، عن سامل، عن أبيه؛ حدثنا . حدثنا قتيبة بن سعيد) 2580 (- 58

من كان يف حاجـة     . املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال يسلمه      " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
ومن . ومن فرج عن مسلم كربة، فرج اهللا عنه ا كربة من كرب يوم القيامة             . أخيه، كان اهللا يف حاجته    

  ".يامةستر مسلما، ستره اهللا يوم الق
عـن  ) وهو ابن جعفر  (حدثنا إمساعيل   : قاال. حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر      ) 2581 (- 59

  العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ 
املفلس فينا من ال درهـم لـه وال         : قالوا" أتدرون ما املفلس؟  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

القيامة بصالة وصيام وزكاة، ويأيت قد شتم هذا، وقذف هذا، إن املفلس من أميت، يأيت يوم "فقال . متاع
فإن فنيـت   . فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته      . وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا       

  ".مث طرح يف النار. حسناته، قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه
) يعنون ابن جعفـر   (حدثنا إمساعيل   : قالوا. رحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حج      ) 2582 (- 60

  عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛
حىت يقاد للشاة اجللحـاء  . لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".من الشاة القرناء
ا بريد بن أيب بردة عن أبيه،       حدثن. حدثنا أبو معاوية  . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2583 (- 61

  :قال. عن أيب موسى
وكذلك : مث قرأ ". فإذا أخذه مل يفلته   . إن اهللا عز وجل ميلي للظامل     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ]102/هود/11. [أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد



   باب نصر األخ ظاملا أو مظلوما- 16 
  :حدثنا أبو الزبري عن جابر قال. حدثنا زهري. دثنا أمحد بن عبداهللا بن يونسح) 2584 (- 62

! يال املهـاجرين  : فنادى املهاجر أو املهاجرون   . غالم من املهاجرين وغالم من األنصار     .  اقتتل غالمان 
ما هـذا دعـوى أهـل    "فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال     ! يال األنصار : ونادى األنصاري 

ولينـصر  . فال بأس "قال  . إال أن غالمني اقتتال فكسع أحدمها اآلخر      ! يا رسول اهللا  . قالوا ال " لية؟اجلاه
  ".وإن كان مظلوما فلينصره. إن كان ظاملا فلينهه، فإنه له نصر. الرجل أخاه ظاملا أو مظلوما

 - عمر حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وأمحد بن عبدة الضيب وابن أيب             ) 2584 (- 63
مسـع  : سفيان بن عيينة قـال    ) حدثنا: وقال اآلخرون . أخربنا: قال ابن عبدة   (-واللفظ البن أيب شيبة     

  :عمرو جابر بن عبداهللا يقول
فقـال  . فكسع رجل من املهاجرين رجال مـن األنـصار        .  كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة        

ما بال  . "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ! اجرينيا للمه : وقال املهاجري ! يا لألنصار : األنصاري
فإا . دعوها"فقال  . كسع رجل من املهاجرين رجال من األنصار      ! يا رسول اهللا  : قالوا" دعوى اجلاهلية؟ 

  .لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل! واهللا. قد فعلوها: فسمعها عبداهللا بن أيب فقال" منتنة
  ".ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه. دعه"فقال .  أضرب عنق هذا املنافقدعين: قال عمر
: قال ابـن رافـع    (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وحممد بن رافع           ) 2584 (- 64
عن عمرو بن دينار، عن جابر بـن        . أخربنا معمر عن أيوب   . عبدالرزاق) أخربنا: وقال اآلخرون . حدثنا

  :عبداهللا قال
فقال الـنيب   . فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله القود       .  كسع رجل من املهاجرين رجال من األنصار      

  ".فإا منتنة. دعوها"صلى اهللا عليه وسلم 
  .مسعت جابرا: عمرو قال: قال ابن منصور يف روايته

   باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم- 17 
حدثنا عبداهللا بن إدريـس     : قاال.  شيبة وأبو عامر األشعري    حدثنا أبو بكر بن أيب    ) 2585 (- 65

كلـهم  . حدثنا ابن املبارك وابن إدريس وأبو أسامة. ح وحدثنا حممد بن العالء، أبو كريب . وأبو أسامة 
  :قال. عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى
  ".عضايشد بعضه ب. املؤمن للمؤمن كالبنيان" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



حدثنا زكرياء عن الشعيب، عن النعمان      . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2586 (- 66
  :قال. بن بشري

إذا . مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم، مثـل اجلـسد         " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".اشتكى منه عضو، تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

أخربنا جرير عن مطرف، عن الشعيب، عن النعمان بن         . حدثنا إسحاق احلنظلي  ) 2586 (- م-66
  .بنحوه. بشري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا وكيع عن األعمش، عن    : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو سعيد األشج        ) 2586 (- 67
  : الشعيب، عن النعمان بن بشري، قال

إن اشتكى رأسه، تداعى له سائر اجلـسد  . املؤمنون كرجل واحد "ى اهللا عليه وسلم      قال رسول اهللا صل   
  ".باحلمى والسهر

حدثنا محيد بن عبدالرمحن عن األعمش، عـن        . حدثين حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2586 (-م  -67
  :خيثمة، عن النعمان بن بشري، قال

وإن . إن اشتكى عينه، اشـتكى كلـه      . داملسلمون كرجل واح  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".اشتكى رأسه، اشتكى كله

حدثنا محيد بن عبدالرمحن عن األعمش، عن الشعيب، عـن          . حدثنا ابن منري  ) 2586 (- 2م  -67
  .حنوه. النعمان بن بشري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

   باب النهي عن السباب- 18 
) يعنون ابن جعفـر   (حدثنا إمساعيل   : قالوا. بن حجر حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وا     ) 2587 (- 68

  عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ 
  ".فعلى البادئ، ما مل يعتد املظلوم. املستبان ما قاال" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

   باب استحباب العفو والتواضع- 19 
عن ) وهو ابن جعفر  (حدثنا إمساعيل   : اقالو. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 2588 (- 69

  العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة،
وما . ما نقصت صدقة من مال وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا           " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا



   باب حترمي الغيبة- 20 
حدثنا إمساعيل عن العالء، عن أبيه،      : قالوا. حجرحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن       ) 2589 (- 70

  عن أيب هريرة؛
ذكرك أخاك  "قال  . اهللا ورسوله أعلم  : قالوا" أتدرون ما الغيبة؟  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

وإن مل يكـن    . إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته      "أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال         : قيل" مبا يكره 
  ".قد تهفيه، ف
   باب بشارة من ستر اهللا تعاىل عيبه يف الدنيا، بأن يستر عليه يف اآلخرة- 21
حـدثنا روح عـن     ). يعين ابن زريع  (حدثنا يزيد   . حدثين أمية بن بسطام العيشي    ) 2590 (- 71

  سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة،
  ".ا، إال ستره اهللا يوم القيامةال يستر اهللا على عبد يف الدني" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا سهيل عن أبيه، عن . حدثنا وهيب. حدثنا عفان. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2590 (- 72
  أيب هريرة،

  ".ال يستر عبد عبدا يف الدنيا، إال ستره اهللا يوم القيامة" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
   باب مداراة من يتقي فحشه- 22 

حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب وابـن                ) 2591 (- 73
مسع عروة . عن ابن املنكدر) وهو ابن عيينة (حدثنا سفيان   : قال) واللفظ لزهري (كلهم عن ابن عيينة     . منري

  حدثتين عائشة؛: بن الزبري يقول
فلبئس ابن العشرية، أو بئس رجـل       . ئذنوا له ا"فقال  .  أن رجال استأذن على النيب صلى اهللا عليه وسلم        

مث ألنت . قلت له الذي قلت  ! يا رسول اهللا  : فقلت: قالت عائشة . فلما دخل عليه أالن له القول     " العشرية
إن شر الناس مرتلة عند اهللا يوم القيامة، من ودعه، أو تركـه النـاس اتقـاء                 ! يا عائشة "له القول؟ قال    

  ".فحشه
أخربنا معمر عـن    . كالمها عن عبدالرزاق  . حممد بن رافع وعبد بن محيد     حدثين  ) 2591 (-م  -73

  ".بئس أخو القوم وابن العشرية "غري أنه قال . مثل معناه. ابن املنكدر يف هذا اإلسناد
   باب فضل الرفق- 23 

حدثنا منصور عن متيم بن     . حدثين حيىي بن سعيد عن سفيان     . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2592 (- 74
   عن عبدالرمحن بن هالل، عن جرير، سلمة،



  ".من حيرم الرفق، حيرم اخلري" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
: قـالوا . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو سعيد األشج وحممد بن عبداهللا بن منـري              ) 2592 (- 75

يعين ( حدثنا حفص . ح وحدثنا أبو سعيد األشج. حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع
قال  (- واللفظ هلما    -ح وحدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم         . كلهم عن األعمش  ). ابن غياث 
جرير عن األعمش، عن متيم بن سلمة، عن عبدالرمحن بن هـالل            ) أخربنا: وقال إسحاق . حدثنا: زهري
  :مسعت جريرا يقول: قال. العبسي

  ".من حيرم الرفق حيرم اخلري"قول  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي
أخربنا عبدالواحد بن زياد عن حممد بن أيب إمساعيـل، عـن            . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2592 (- 76

  : مسعت جرير بن عبداهللا يقول: قال. عبدالرمحن بن هالل
  ".أو من حيرم الرفق حيرم اخلري. من حرم الرفق حرم اخلري" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثين ابـن  . أخربين حيوة. أخربنا عبداهللا بن وهب . حدثنا حرملة بن حيىي التجييب    ) 2593 (- 77
، عن عائشة، زوج النيب صـلى اهللا عليـه          )يعين بنت عبدالرمحن  (اهلاد عن أيب بكر بن حزم، عن عمرة         

  وسلم؛ 
ويعطي على الرفق مـا ال      . إن اهللا رفيق حيب الرفق    ! يا عائشة " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".وما ال يعطي على ما سواه. يعطي على العنف
وهـو ابـن    (حدثنا شعبة عن املقدام،     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2594 (- 78

  عن أبيه، عن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم،) شريح بن هانئ
  ".وال يرتع من شيء إال شانه.  ال يكون يف شيء إال زانهإن الرفق" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

مسعت . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثناه حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2594 (- 79
. فكانت فيـه صـعوبة    . ركبت عائشة بعريا  : وزاد يف احلديث  . املقدام بن شريح بن هانئ، ذا اإلسناد      

  .فجعلت تردده
  .مث ذكر مبثله". عليك بالرفق"ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فقال هلا رس

   باب النهي عن لعن الدواب وغريها- 24 
حدثنا : قال زهري . مجيعا عن ابن علية   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 2595 (- 80

  :، قالحدثنا أيوب عن أيب قالبة، عن أيب املهلب، عن عمران بن حصني. إمساعيل بن إبراهيم



. فضجرت فلعنتها .  بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره، وامرأة من األنصار على ناقة              
  ".فإا ملعونة. خذوا ما عليها ودعوها"فقال . فسمع ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .فكأين أراها متشي يف الناس، ما يعرض هلا أحد: قال عمران
ح وحدثنا ابن   ). وهو ابن زيد  (حدثنا محاد   : قاال. قتيبة بن سعيد وأبو الربيع    حدثنا  ) 2595 (- 81

قـال  : إال أن يف حديث محاد    . حنو حديثه . بإسناد إمساعيل . كالمها عن أيوب  . حدثنا الثقفي . أيب عمر 
فإـا  . خذوا ما عليهـا وأعروهـا     "فقال  : ويف حديث الثقفي  . فكأين أنظر إليها، ناقة ورقاء    : عمران
  ".نةملعو
حدثنا ). يعين ابن زريع  (حدثنا يزيد   . حدثنا أبو كامل اجلحدري، فضيل بن حسني      ) 2596 (- 82

  :التيمي عن أيب عثمان، عن أيب برزة األسلمي، قال
وتـضايق ـم    .  بينما جارية على ناقة، عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنيب صلى اهللا عليه وسلم              

  ".ال تصاحبنا ناقة عليها لعنة"قال فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . هاالعن! اللهم. حل: فقالت. اجلبل
حـدثنا  . ح وحدثين عبيداهللا بن سعيد    . حدثنا املعتمر . حدثنا حممد بن عبداألعلى   ) 2596 (- 83
ال ! أمي اهللا . ال"وزاد يف حديث املعتمـر      . مجيعا عن سليمان التيمي، ذا اإلسناد     ). يعين ابن سعيد  (حيىي  
  .أو كما قال" بنا راحلة عليها لعنة من اهللاتصاح
) وهو ابن بالل  (أخربين سليمان   . حدثنا ابن وهب  . حدثنا هارون بن سعيد األيلي    ) 2597 (- 84

  حدثه عن أبيه، عن أيب هريرة؛ . عن العالء بن عبدالرمحن
  ".ال ينبغي لصديق أن يكون لعانا" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا خالد بن خملد عن حممد بن جعفر، عن العـالء بـن             . حدثنيه أبو كريب  ) 2597 (-م  -84
  .ذا اإلسناد، مثله. عبدالرمحن

  حدثين حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم؛. حدثين سويد بن سعيد) 2598 (- 85
امللك مـن   فلما أن كان ذات ليلة، قام عبد      .  أن عبدامللك بن مروان بعث إىل أم الدرداء بأجناد من عنده          

مسعتك الليلة، لعنت خادمك : فلما أصبح قالت له أم الدرداء. الليل، فدعا خادمه، فكأنه أبطأ عليه، فلعنه
ال يكون اللعـانون    "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : مسعت أبا الدرداء يقول   : فقالت. حني دعوته 

  ".شفعاء وال شهداء، يوم القيامة
: قالوا. ر بن أيب شيبة وأبو غسان املسمعي وعاصم بن النضر التيمي     حدثنا أبو بك  ) 2598 (-م  -85

كالمها عن معمر، عن زيد     . أخربنا عبدالرزاق . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا معتمر بن سليمان   
  .بن أسلم، يف هذا اإلسناد، مبثل معىن حديث حفص بن ميسرة



ية بن هشام عن هشام بن سعد، عن زيـد          حدثنا معاو . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2598 (- 86
  .بن أسلم وأيب حازم، عن أم الدرداء، عن أيب الدرداء

  ".إن اللعانني ال يكونون شهداء وال شفعاء، يوم القيامة" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
عن زيـد   ) يعنيان الفزاري (حدثنا مروان   : قاال. حدثنا حممد بن عباد وابن أيب عمر      ) 2599 (- 87
  :قال. عن أيب حازم، عن أيب هريرة) وهو ابن كيسان(

  ".وإمنا بعثت رمحة. إين مل أبعث لعانا"قال . ادع على املشركني! يا رسول اهللا:  قيل
 باب من لعنه النيب صلى اهللا عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه، وليس هو أهال - 25 

  لذلك، كان له زكاة وأجرا ورمحة
حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب الضحى، عن مـسروق،        . دثنا زهري بن حرب   ح) 2600 (- 88

  :قالت. عن عائشة
فلعنـهما  . فأغضباه. فكلمها بشيء ال أدري ما هو    .  دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجالن        

 "ومـا ذاك  "قـال   . من أصاب من اخلري شيئا ما أصابه هذان       ! يا رسول اهللا  : فلما خرجا قلت  . وسبهما
فأي . إمنا أنا بشر  ! اللهم: أو ما علمت ما شارطت عليه ريب؟ قلت       "قال  . لعنتهما وسببتهما : قالت قلت 

  ".املسلمني لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا
ح وحـدثناه   . حدثنا أبو معاوية  : قاال. حدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2600 (-م  -88

كالمها عـن  . مجيعا عن عيسى بن يونس. براهيم وعلي بن خشرمعلي بن حجر السعدي وإسحاق بن إ  
فخلوا بـه، فـسبهما، ولعنـهما،       : وقال يف حديث عيسى   . األعمش، ذا اإلسناد، حنو حديث جرير     

  .وأخرجهما
حدثنا األعمش عن أيب صاحل، عـن أيب        . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2601 (- 89

  : هريرة، قال
فأميا رجل من املسلمني سببته، أو لعنتـه، أو         . إمنا أنا بشر  ! اللهم" اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال رسول 

  ".فاجعلها له زكاة ورمحة. جلدته
  حدثنا األعمش عن أيب سفيان، عن جابر،. حدثنا أيب. وحدثنا ابن منري) 2602 (- 89

  ".زكاة وأجرا"إال أن فيه .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله



ح وحـدثنا   . حدثنا أبو معاوية  : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2602 (-م  -89
. مثل حديثه . بإسناد عبداهللا بن منري   . كالمها عن األعمش  . أخربنا عيسى بن يونس   . إسحاق بن إبراهيم  

  .يف حديث جابر" ورمحة"وجعل . يف حديث أيب هريرة" وأجرا"غري أن يف حديث عيسى جعل 
عن أيب الزنـاد،    ) يعين ابن عبدالرمحن احلزامي   (حدثنا املغرية   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2601 (- 90

  عن األعرج، عن أيب هريرة؛ 
فأي املـؤمنني   . فإمنا أنا بشر  . إين أختذ عندك عهدا لن ختلفنيه     ! اللهم" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ".ة وزكاة وقربة، تقربه ا إليك يوم القيامةفاجعلها له صال. آذيته، شتمته، لعنته، جلدته
إال أنه  . حدثنا أبو الزناد، ذا اإلسناد، حنوه     . حدثنا سفيان . حدثناه ابن أيب عمر   ) 2601 (-م  -90
  ".جلدته"وإمنا هي . وهي لغة أيب هريرة: قال أبو الزناد". أو أجلده"قال 
حدثنا محاد بن زيـد عـن       . بن حرب حدثنا سليمان   . حدثين سليمان بن معبد   ) 2601 (-م  -90

  .بنحوه. أيوب، عن عبدالرمحن األعرج، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا ليث عن سعيد بن أيب سعيد، عـن سـامل، مـوىل             . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2601 (- 91

  :مسعت أبا هريرة يقول: قال. النصريني
وإين . يغضب كما يغضب البـشر    . إمنا حممد بشر  ! اللهم"قول   مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي       

فاجعلها له كفارة، وقربة تقربه . فأميا مؤمن آذيته، أو سببته، أو جلدته. قد اختذت عندك عهدا لن ختلفنيه
  ".ا إليك يوم القيامة

 أخربين سعيد . أخربين يونس عن شهاب   . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2601 (- 92
  بن املسيب عن أيب هريرة؛ 

فأميا عبد مؤمن سببته، فاجعل ذلك له قربة إليك         ! اللهم" انه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          
  ".يوم القيامة

حدثنا . حدثنا يعقوب بن إبراهيم   : قال زهري .حدثين زهري بن حرب وعبد بن محيد      ) 2601 (- 93
  :ن املسيب عن أيب هريرة؛ أنه قالحدثين سعيد ب. ابن أخي ابن شهاب عن عمه

فأميـا مـؤمن    . إين اختذت عندك عهدا لن ختلفنيه     ! اللهم" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ".فاجعل ذلك كفارة له، يوم القيامة. سببته، أو جلدته

 :قال. حدثنا حجاج بن حممد   : قاال. حدثين هارون بن عبداهللا وحجاج بن الشاعر      ) 2602 (- 94
  : أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول: قال ابن جريج



وإين اشترطت على ريب عز وجل، أي عبـد  . إمنا أنا بشر" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  
  ".من املسلمني سببته أو شتمته، أن يكون ذلك له زكاة وأجرا

. حدثنا أبو عاصم. ح وحدثناه عبد بن محيد. حدثنا روح. حدثنيه ابن أيب خلف) 2602 (-م -94
  .مجيعا عن ابن جريج، ذا اإلسناد، مثله

حدثنا عمـر بـن     : قاال) واللفظ لزهري (حدثين زهري بن حرب وأبو معن الرقاشي        ) 2603 (- 95
  :حدثين أنس بن مالك قال. حدثنا إسحاق بن أيب طلحة. حدثنا عكرمة بن عمار. يونس

آنـت  "فقـال  . فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليتيمة. وهي أم أنس. ة كانت عند أم سليم يتيم  
قالت ! مالك؟ يا بنية  : فقالت أم سليم  . فرجعت اليتيمة إىل أم سليم تبكي     " هيه؟ لقد كربت ال كرب سنك     

. ينأو قالت قر  . فاآلن ال يكرب سين أبدا    . دعا علي نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ال يكرب سين           : اجلارية
فقال هلا رسول   . حىت لقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث مخارها     

وما ذاك؟ يا  "أدعوت على يتيميت؟ قال     ! يا نيب اهللا  : فقالت!" مالك؟ يا أم سليم   "اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  !" أم سليم
ل فضحك رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         قا. زعمت أنك دعوت أن ال يكرب سنها وال يكرب قرا         : قالت
. إمنا أن بشر  : أما تعلمني أن شرطي على ريب، أين اشترطت على ريب فقلت          ! يا أم سليم    "مث قال   . وسلم

فأميا أحد دعوت عليه، من أميت، بدعوة ليس هلا         . وأغضب كما يغضب البشر   . أرضى كما يرضى البشر   
 ا منه يوم القيامةبأهل، أن جتعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه ."  

  .بالتصغري، يف املواضع الثالثة من احلديث. يتيمة: وقال أبو معن
حدثنا : قاال). واللفظ البن املثىن(ح وحدثنا ابن بشار    . حدثنا حممد بن املثىن العرتي    ) 2604 (- 96

  :حدثنا شعبة عن أيب محزة القصاب، عن ابن عباس، قال. أمية بن خالد
قال فجاء فحطأين   . فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتواريت خلف باب         . ان كنت ألعب مع الصبي   

اذهـب فـادع يل   "قال مث قال يل . هو يأكل: قال فجئت فقلت  " اذهب وادع يل معاوية   "وقال  . حطأة
  ".ال أشبع اهللا بطنه"فقال . هو يأكل: قال فجئت فقلت" معاوية

  .قفدين قفدة: ما حطأين؟ قال: قلت ألمية: قال ابن املثىن
. أخربنا أبو محزة  . حدثنا شعبة . أخربنا النضر بن مشيل   . حدثين إسحاق بن منصور   ) 2604 (- 97

  :مسعت ابن عباس يقول
  .فذكر مبثله. فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاختبأت منه.  كنت ألعب مع الصبيان



   باب ذم ذي الوجهني، وحترمي فعله- 26 
قرأت على مالك عن أيب الزناد، عن األعرج، عـن أيب           : قال.  بن حيىي  حدثنا حيىي ) 2526 (- 98
  هريرة؛

الذي يأيت هؤالء بوجه، وهؤالء     . إن من شر الناس ذا الوجهني     " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".بوجه
د أخربنا الليث عن يزي. ح وحدثنا حممد بن رمح. حدثنا ليث. حدثنا قتيبة بن سعيد) 2526 (- 99

  بن أيب حبيب، عن عراك بن مالك، عن أيب هريرة؛
الذي يأيت هـؤالء بوجـه،      . إن شر الناس ذو الوجهني    " أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          

  ". وهؤالء بوجه
حدثين . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربين ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2526 (- 100

حدثنا . ح وحدثين زهري بن حرب    . يرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       سعيد بن املسيب عن أيب هر     
  :جرير عن عمارة، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة، قال

الذي يأيت هؤالء بوجه، وهؤالء . جتدون من شر الناس ذا الوجهني " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".بوجه
   باب حترمي الكذب، وبيان املباح منه- 27 

أخربين . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2605 (- 101
محيد بن عبدالرمحن بن عوف؛ أن أمه، أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط، وكانت من املهاجرات األول،                  

  الاليت بايعن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أخربته؛
ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس، ويقـول        "م وهو يقول     أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل       

  ".خريا وينمي خريا
احلرب، واإلصالح بني   : ومل أمسع يرخص يف شيء مما يقول الناس كذب إال يف ثالث           : قال ابن شهاب  

  .الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث املرأة زوجها
. حدثنا أيب عن صاحل   . م بن سعد  حدثنا يعقوب بن إبراهي   . حدثنا عمرو الناقد  ) 2605 (-م  -101

: غري أن يف حديث صـاحل     . حدثنا حممد بن مسلم بن عبيداهللا بن عبداهللا بن شهاب، ذا اإلسناد، مثله            
مبثل ما جعله يونس مـن قـول ابـن          . ومل أمسعه يرخص يف شيء مما يقول الناس إال يف ثالث          : وقالت
  .شهاب



أخربنـا معمـر عـن      .  إمساعيل بن إبراهيم   حدثنا. وحدثناه عمرو الناقد  ) 2605 (- 2م  -101
  .ومل يذكر ما بعده" ومنى خريا"إىل قوله . الزهري، ذا اإلسناد

   باب حترمي النميمة- 28 
. حـدثنا شـعبة   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2606 (- 102

  :ود، قالمسعت أبا إسحاق حيدث عن أيب األحوص، عن عبداهللا بن مسع
وإن حممـدا   ". أال أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بني النـاس         " إن حممدا صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ".ويكذب حىت يكتب كذابا. إن الرجل يصدق حىت يكتب صديقا"صلى اهللا عليه وسلم قال 
   باب قبح الكذب، وحسن الصدق، وفضله- 29 

: قال إسـحاق  (ن بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم        حدثنا زهري بن حرب وعثما    ) 2607 (- 103
  : جرير عن منصور، عن أيب وائل، عن عبداهللا، قال) حدثنا: وقال اآلخران. أخربنا

وإن الرجـل   . وإن الرب يهدي إىل اجلنة    . إن الصدق يهدي إىل الرب    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
وإن الرجـل   . وإن الفجور يهدي إىل النار    . فجوروإن الكذب يهدي إىل ال    . ليصدق حىت يكتب صديقا   
  ".ليكذب حىت يكتب كذابا

حدثنا أبو األحـوص عـن      : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وهناد بن السري        ) 2607 (- 104
  : منصور، عن أيب وائل، عن عبداهللا بن مسعود قال

وإن العبـد ليتحـرى   . ىل اجلنـة وإن الرب يهدي إ. إن الصدق بر" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
وإن العبد ليتحرى . وإن الفجور يهدي إىل النار. وإن الكذب فجور. الصدق حىت يكتب عند اهللا صديقا

  ".الكذب حىت يكتب كذابا
  .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن أيب شيبة يف روايته

. حدثنا األعمش : قاال. ية ووكيع حدثنا أبو معاو  . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2607 (- 105
  : حدثنا األعمش عن شقيق، عن عبداهللا قال. حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا أبو كريب

وإن الرب يهـدي إىل  . فإن الصدق يهدي إىل الرب    . عليكم بالصدق " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
فـإن  . وإياكم والكـذب  . صديقاوما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اهللا           . اجلنة

وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت       . وإن الفجور يهدي إىل النار    . الكذب يهدي إىل الفجور   
  ".يكتب عند اهللا كذابا



ح وحدثنا إسحاق بن    . أخربنا ابن مسهر  . حدثنا منجاب بن احلارث التميمي    ) 2607 (-م  -105
ومل يـذكر يف حـديث      . مها عن األعمش، ذا اإلسناد    كال. أخربنا عيسى بن يونس   . إبراهيم احلنظلي 

  ".حىت يكتبه اهللا"ويف حديث ابن مسهر ". ويتحرى الكذب . ويتحرى الصدق"عيسى 
   باب فضل من ميلك نفسه عند الغضب، وبأي شيء يذهب الغضب- 30 

ا جرير عن   حدثن: قاال). واللفظ لقتيبة (حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أيب شيبة         ) 2608 (- 106
  :قال. األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن احلارث بن سويد، عن عبداهللا بن مسعود

ليس "قال  . الذي ال يولد له   : قال قلنا " ما تعدون الرقوب فيكم؟   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
: قلنـا :  قال "فما تعدون الصرعة فيكم؟   "قال  " ولكنه الرجل الذي مل يقدم من ولده شيئا       . ذاك بالرقوب 

  ".ولكنه الذي ميلك نفسه عند الغضب. ليس بذلك"قال . الذي ال يصرعه الرجال
ح وحـدثنا  . حدثنا أبو معاوية: قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب   ) 2608 (-م  -106

  .كالمها عن األعمش، ذا اإلسناد، مثل معناه. أخربنا عيسى بن يونس. إسحاق بن إبراهيم
قرأت على مالك عـن     : قاال، كالمها . حدثنا حيىي بن حيىي وعبداألعلى بن محاد      ) 2609 (- 107

  ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة؛ 
إمنا الشديد الذي ميلك نفـسه عنـد        . ليس الشديد بالصرعة  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".الغضب
. ا حممد بن حرب عن الزبيدي، عـن الزهـري         حدثن. حدثنا حاجب بن الوليد   ) 2609 (- 108

  :أخربين محيد بن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة قال
فالشديد أمي هو؟ يا رسول     : قالوا" ليس الشديد بالصرعة  " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

  ".الذي ميلك نفسه عند الغضب"قال ! اهللا
ح . أخربنا معمر . مجيعا عن عبدالرزاق  . يدوحدثناه حممد بن رافع وعبد بن مح      ) 2609 (-م  -108

كالمها عن الزهري، عن محيد     . أخربنا شعيب . أخربنا أبو اليمان  . وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن بن رام     
  .مبثله. بن عبدالرمحن بن عوف، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

) حدثنا: وقال ابن العالء  . أخربنا: قال حيىي (حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن العالء        ) 2610 (- 109
  :أبو معاوية عن األعمش، عن عدي بن ثابت، عن سليمان بن صرد، قال



قال رسول اهللا   . فجعل أحدمها حتمر عيناه وتنتفخ أوداجه     .  استب رجالن عند النيب صلى اهللا عليه وسلم       
" أعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم  : دإين ألعرف كلمة لو قاهلا لذهب عنه الذي جي        "صلى اهللا عليه وسلم     

  وهل ترى يب من جنون؟ : فقال الرجل
  .ومل يذكر الرجل. وهل ترى: فقال: قال ابن العالء

مسعت : مسعت األعمش يقول  . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 2610 (- 110
  :حدثنا سليمان بن صرد قال: عدي بن ثابت يقول

فنظر إليه النيب صلى . فجعل أحدمها يغضب وحيمر وجهه   .  صلى اهللا عليه وسلم     استب رجالن عند النيب   
فقـام إىل   " أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم    : إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب ذا عنه       "اهللا عليه وسلم فقال     

سـلم  أتدرون ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و        : الرجل رجل ممن مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال         
: فقال لـه الرجـل    " أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم    : إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب ذا عنه       "آنفا؟ قال   
  أجمنونا تراين؟

حدثنا حفص بن غياث عن األعمـش، ـذا         . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2610 (-م  -110
  .اإلسناد
   باب خلق اإلنسان خلقا ال يتمالك- 31 

عـن  . حدثنا يونس بن حممد عن محاد بن سـلمة        . و بكر بن أيب شيبة    حدثنا أب ) 2611 (- 111
  ثابت، عن أنس؛

فجعـل  . ملا صور اهللا آدم يف اجلنة تركه ما شاء اهللا أن يتركه           " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا ال يتمالك. ينظر ما هو. إبليس يطيف به

  .حدثنا محاد، ذا اإلسناد، حنوه. حدثنا ز. نا أبو بكر بن نافعحدث) 2611 (-م -111
   باب النهي عن ضرب الوجه- 32 

عن أيب الزنـاد،  ) يعين احلزامي (حدثنا املغرية   . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2612 (- 112
  :عن األعرج، عن أيب هريرة، قال

  ".حدكم أخاه، فليتجنب الوجهإذا قاتل أ" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا سفيان بن عيينة عـن أيب       : قاال. حدثناه عمرو الناقد وزهري بن حرب     ) 2612 (-م  -112

  ".إذا ضرب أحدكم"وقال . الزناد، ذا اإلسناد
  حدثنا أبو عوانة عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة،. حدثنا شيبان بن فروخ) 2612 (- 113



  ".إذا قاتل أحدكم أخاه، فليتق الوجه"يه وسلم قال  عن النيب صلى اهللا عل
مسع أبا أيوب   . حدثنا شعبة عن قتادة   . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2612 (- 114

  :حيدث عن أيب هريرة قال
  ".إذا قاتل أحدكم أخاه، فال يلطمن الوجه" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ح وحدثين حممد بـن     . حدثنا املثىن . حدثين أيب . ر بن علي اجلهضمي   حدثنا نص ) 2612 (- 115
  : حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن املثىن بن سعيد، عن قتادة، عن أيب أيوب، عن أيب هريرة، قال. حامت

إذا قاتل  "ويف حديث ابن حامت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            .  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  ".فإن اهللا خلق آدم على صورته. ه، فليتجنب الوجهأحدكم أخا

حدثنا قتادة عن حيىي بـن      . حدثنا مهام . حدثين عبدالصمد . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2612 (- 116
  ، عن أيب هريرة؛)وهو أبو أيوب(مالك املراغي 

  ".إذا قاتل أحدكم أخاه، فليتجنب الوجه" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
   باب الوعيد الشديد ملن عذب الناس بغري حق- 33 

حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة، عـن          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2613 (- 117
  :قال. أبيه، عن هشام بن حكيم بن حزام

يعذبون : ما هذا؟ قيل  : فقال.  مر بالشام على أناس، وقد أقيموا يف الشمس، وصب على رؤسهم الزيت           
إن اهللا يعذب الذين يعـذبون يف       "أما إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول           : قالف. يف اخلراج 
  ".الدنيا
  :قال. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه. حدثنا أبو كريب) 2613 (- 118

ما شـأم؟   : فقال. قد أقيموا يف الشمس   .  مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من األنباط بالشام          
إن اهللا  "أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول            : فقال هشام . بسوا يف اجلزية  ح: قالوا

  ".يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا
. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا وكيع وأبو معاوية   . حدثنا أبو كريب  ) 2613 (-م  -118

قال وأمريهم يومئذ عمري بن سعد      : روزاد يف حديث جري   . كلهم عن هشام، ذا اإلسناد    . أخربنا جرير 
  .فأمر م فخلوا. على فلسطني فدخل عليه فحدثه

أخربين يونس عن ابن شهاب، عن عـروة        . أخربنا ابن وهب  . حدثين أبو الطاهر  ) 2613 (- 119
  بن الزبري؛



 ما هذا؟: فقال.  أن هشام بن حكيم وجد رجال، وهو على محص، يشمس ناسا من النبط يف أداء اجلزية  
  ".إن اهللا يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا"إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

 باب أمر من مر بسالح، يف مسجد أو سوق أو غريمها من املواضع اجلامعة - 34 

  للناس، أن ميسك بنصاهلا
وقال أبو  . ناأخرب: قال إسحاق (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم          ) 2614 (- 120
  :مسع جابرا يقول. سفيان بت عيينة عن عمرو) حدثنا: بكر

  ".أمسك بنصاهلا" مر رجل يف املسجد بسهام فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 واللفظ له   -: وقال حيىي . حدثنا: قال أبو الربيع  (حدثنا حيىي بن حيىي وأبو الربيع       ) 2614 (- 121
  عمرو بن دينار، عن جابر بن عبداهللا؛محاد بن زيد عن ) أخربنا: -

  .فأمر أن يأخذ بنصوهلا، كي ال خيدش مسلما. قد أبدى نصوهلا.  أن رجال مر بأسهم يف املسجد
أخربنا الليث عـن  . ح وحدثنا حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2614 (- 122

  أيب الزبري، عن جابر،
؛ أنه أمر رجال، كان يتصدق بالنبل يف املسجد، أن ال مير ـا إال                عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  .كان يصدق بالنبل: وقال ابن رمح. وهو آخذ بنصوهلا
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أيب بردة، عـن أيب            . حدثنا هداب بن خالد   ) 2615 (- 123
  موسى؛

. أو سوق، وبيده نبل، فليأخذ بنصاهلا     إذا مر أحدكم يف جملس      " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".مث ليأخذ بنصاهلا. مث ليأخذ بنصاهلا

  .ما متنا حىت سددناها، بعضنا يف وجوه بعض! واهللا: قال فقال أبو موسى
حدثنا : قاال). واللفظ لعبداهللا (حدثنا عبداهللا بن براد األشعري وحممد بن العالء         ) 2615 (- 124

  دة، عن أيب موسى،أبو أسامة عن بريد، عن أيب بر
إذا مر أحدكم يف مسجدنا، أو يف سوقنا، ومعه نبل، فليمسك على            " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ".أن يصيب أحدا من املسلمني منها بشيء. نصاهلا بكفه
  ".ليقبض على نصاهلا"أو قال 



   باب النهي عن اإلشارة بالسالح إىل مسلم- 35 
حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب،      : قال عمرو . ناقد وابن أيب عمر   حدثين عمرو ال  ) 2616 (- 125

  :مسعت أبا هريرة يقول. عن ابن سريين
حىت وإن كان أخاه . من أشار إىل أخيه حبديدة، فإن املالئكة تلعنه      " قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم        

  ".ألبيه وأمه
د بن هارون عن ابن عون، عن حممد،        حدثنا يزي . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2616 (-م  -125

  .مبثله. عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
هذا : أخربنا معمر عن مهام بن منبه قال      . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2617 (- 126

  :فذكر أحاديث منها. ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فإنه ال يدري أحدكم لعـل      . ال يشري أحدكم إىل أخيه بالسالح     "لى اهللا عليه وسلم      وقال رسول اهللا ص   
  ".فيقع يف حفرة من النار. الشيطان يرتع يف يده

    باب فضل إزالة األذى عن الطريق-36

قرأت على مالك عن مسي، موىل أيب بكـر، عـن أيب            : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 1914 (- 127
  صاحل، عن أيب هريرة؛ 

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال بينما رجل ميشي بطريق، وجد غصن شـوك علـى الطريـق،     
  ".فغفر له. فشكر اهللا له. فأخره
  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. حدثين زهري بن حرب) 1914 (- 128

ألحنني هذا  ! واهللا: فقال. يقمر رجل بغصن شجرة على ظهر طر      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".فأدخل اجلنة. عن املسلمني ال يؤذيهم

حدثنا شيبان عن األعمش، عن أيب      . حدثنا عبيداهللا . حدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 1914 (- 129
  صاحل، عن أيب هريرة،

.  الطريق لقد رأيت رجال يتقلب يف اجلنة، يف شجرة قطعها من ظهر          " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".كانت تؤذي الناس

حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أيب رافع،         . حدثنا ز . حدثين حممد بن حامت   ) 1914 (- 130
  عن أيب هريرة؛



فدخل . إن شجرة كانت تؤذي املسلمني، فجاء رجل فقطعها       " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".اجلنة

حـدثين أبـو    . ثنا حيىي بن سعيد عن أبان بن صمعة       حد. حدثين زهري بن حرب   ) 2618 (- 131
  :قال. حدثين أبو برزة. الوازع
  ".اعزل األذى عن طريق املسلمني"قال . علمين شيئا أنتفع به! يا نيب اهللا:  قلت
أخربنا أبو بكر بن شعيب بن احلبـاب عـن أيب الـوزاع             . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2618 (- 132

  :؛ أن أبا برزة قالالراسيب، عن أيب برزة األسلمي
. لعسى أن متضي وأبقـى بعـدك      . إين ال أدري  ! يا رسول اهللا  :  قلت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

) أبو بكر نسيه  (افعل كذا   . افعل كذا "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فزودين شيئا ينفعين اهللا به    
  ".وأمر األذى عن الطريق

  حنوها، من احليوان الذي ال يؤذي باب حترمي تعذيب اهلرة و- 37 
) يعين ابن أمساء(حدثنا جويرية . حدثين عبداهللا بن حممد بن أمساء بن عبيد الضبعي) 2242 (- 133

  عن نافع، عن عبداهللا؛
ال . فدخلت فيها النار  . سجنتها حىت ماتت  . عذبت امرأة هرة  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض. هي حبستهاهي أطعمتها وسقتها، إذ 
مجيعا عن معن   . حدثين هارون بن عبداهللا وعبداهللا بن جعفر بن حيىي بن خالد          ) 2242 (-م  -133

مبعـىن حـديث   . بن عيسى، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  .جويرية
حدثنا عبداألعلى عن عبيداهللا بن عمر، عـن        .  اجلهضمي وحدثنيه نصر بن علي   ) 2242 (- 134

  :قال. نافع، عن ابن عمر
ومل تدعها  . فلم تطعمها ومل تسقها   . عذبت امرأة يف هرة أوثقتها    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".تأكل من خشاش األرض
 عـن سـعيد     حدثنا عبداألعلى عن عبيداهللا،   . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 2242 (-م  -134

  .مبثله. املقربي، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
هذا : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2619 (- 135

  :فذكر أحاديث منها. ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



فال هـي   . ربطتها. دخلت امرأة النار من جراء هرة هلا، أو هر        "سلم   وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و      
  ".حىت ماتت هزال. وال هي أرسلتها ترمرم من خشاش األرض. أطعمتها

   باب حترمي الكرب- 38 
. حـدثنا أيب  . حدثنا عمر بن حفص بن غياث     . حدثنا أمحد بن يوسف األزدي    ) 2602 (- 136

 مسلم األغر؛ أنه حدثه عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريـرة            حدثنا أبو إسحاق عن أيب    . حدثنا األعمش 
  :قاال

  ".فمن ينازعين، عذبته. والكربياء رداؤه. العز إزاره" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   باب النهي عن تقنيط اإلنسان من رمحة اهللا تعاىل- 39 

 حدثنا أبو عمران اجلوين     .حدثنا سويد بن سعيد عن معتمر بن سليمان، عن أبيه         ) 2621 (- 137
  عن جندب؛

: وإن اهللا تعاىل قال   . ال يغفر اهللا لفالن   ! واهللا: أن رجال قال  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدث         
  .أو كما قال" وأحبطت عملك. فإين قد غفرت لفالن. من ذا الذي يتأىل علي أن أغفر لفالن

   باب فضل الضعفاء واخلاملني- 40 
حدثين حفص بن ميسرة عن العالء بن عبدالرمحن، عن         .  حدثين سويد بن سعيد    )2622 (- 138

  أبيه، عن أيب هريرة؛
  ".رب أشعث مدفوع باألبواب، لو أقسم على اهللا ألبره" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  هلك الناس:  باب النهي من قول- 41 
نا محاد بن سلمة عن سـهيل بـن أيب          حدث. حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2623 (- 139

: ح وحدثنا حيىي بن حيىي قال     . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قال. صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة     
  قرأت على مالك عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ 

  ".كهمهلك الناس، فهو أهل: إذا قال الرجل" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .ال أدري، أهلكهم بالنصب، أو أهلكهم بالرفع: قال أبو إسحاق

ح وحـدثين   . أخربنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم       . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2623 (-م  -139
مجيعا عن سهيل، ذا اإلسـناد،      . حدثنا خالد بن خملد عن سليمان بن بالل       . أمحد بن عثمان بن حكيم    

  .مثله



  ة باجلار، واإلحسان إليه باب الوصي- 42 
ح وحدثنا قتيبة وحممد بن رمح عـن        . حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس       ) 2624 (- 140

كلهم عن حيـىي بـن      . حدثنا عبدة ويزيد بن هارون    . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . الليث بن سعد  
. مسعت حيىي بن سعيد   ). الثقفييعين  (حدثنا عبدالوهاب   ). واللفظ له (ح وحدثنا حممد بن املثىن      . سعيد

  :؛ أن عمرة حدثته؛ أا مسعت عائشة تقول)وهو ابن حممد بن عمرو بن حزم(أخربين أبو بكر 
  ".ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه ليورثنه" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

حدثين هشام بن عروة عن . يب حازمحدثنا عبدالعزيز بن أ. حدثين عمرو الناقد) 2624 (-م -140
  .مبثله. أبيه، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن حممد، عن         . حدثين عبيداهللا بن عمر القواريري    ) 2625 (- 141
  :مسعت ابن عمر يقول: قال. أبيه

  ".ار، حىت ظننت أنه سيورثهما زال جربيل يوصيين باجل" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قال أبو   (- واللفظ إلسحاق    -حدثنا أبو كامل اجلحدري وإسحاق بن إبراهيم        ) 2625 (- 142
حدثنا أبو عمران اجلـوين عـن       . عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي   ) أخربنا: وقال إسحاق . حدثنا: كامل

  :قال. عبداهللا بن الصامت، عن أيب ذر
  ".إذا طبخت مرقة، فأكثر ماءها، وتعاهد جريانك! يا أبا ذر"يه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عل

ح وحـدثنا أبـو     . أخربنا شعبة . حدثنا ابن إدريس  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2624 (- 143
أخربنا شعبة عن أيب عمران اجلوين، عن عبداهللا بن الـصامت، عـن أيب ذر         . حدثنا ابن إدريس  . كريب
  :قال

مث انظر أهل بيت من جريانـك،       . إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه    " عليه وسلم أوصاين      إن خليلي صلى اهللا   
  ".فأصبهم منها مبعروف

   باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء- 43 
) يعين اخلزاز (حدثنا أبو عامر    . حدثنا عثمان بن عمر   . حدثين أبو غسان املسمعي   ) 2626 (- 144

  : قال.  الصامت، عن أيب ذرعن أيب عمران اجلوين، عن عبداهللا بن
  ".ال حتقرن من املعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق" قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم 



   باب استحباب الشفاعة فيما ليس حبرام- 44 
حدثنا علي بن مسهر وحفص بن غياث عن بريد بن    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2627 (- 145

  :قال. ة، عن أيب موسىعبداهللا، عن أيب برد
. اشفعوا فلتؤجروا " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا أتاه طالب حاجة، أقبل على جلسائه فقال                

  ".وليقض اهللا على لسان نبيه ما أحب
   باب استحباب جمالسة الصاحلني، وجمانبة قرناء السوء- 45 

بن عيينة عن بريد بن عبـداهللا، عـن         حدثنا سفيان   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2628 (- 146
). واللفظ لـه (ح وحدثنا حممد بن العالء اهلمداين . جده، عن أيب موسى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم    

  حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى،
ـ        " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         سك ونـافخ   إمنا مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء، كحامل امل

ونافخ الكري، إما أن . فحامل املسك، إما أن حيذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحيا طيبة. الكري
  ".حيرق ثيابك، وإما أن جتد رحيا خبيثة

   باب فضل اإلحسان إىل البنات- 46 
أخربنا . داهللاأخربنا عب . حدثنا سلمة بن سليمان   . حدثنا حممد بن عبداهللا بن قهزاذ     ) 2629 (- 147

ح وحدثين عبداهللا بن    . حدثين عبداهللا بن أيب بكر بن حزم عن عروة، عن عائشة          . معمر عن ابن شهاب   
أخربنا شـعيب عـن     . أخربنا أبو اليمان  : قاال). واللفظ هلما (عبدالرمحن بن رام وأبو بكر بن إسحاق        

 عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم        حدثين عبداهللا بن أيب بكر؛ أن عروة بن الزبري أخربه؛ أن          . الزهري
  :قالت

فأخـذا  . فأعطيتها إياها . فسألتين فلم جتد عندي شيئا غري مترة واحدة       .  جاءتين امرأة، ومعها ابنتان هلا    
فدخل علي النيب صلى اهللا عليـه       . مث قامت فخرجت وابنتاها   . ومل تأكل منها شيئا   . فقسمتها بني ابنتيها  
من ابتلي من البنات بشيء، فأحسن إليهن، كن        "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       ف. وسلم فحدثته حديثها  

  ".له سترا من النار
عن ابن اهلاد؛ أن زياد بن أيب       ) يعين ابن مضر  (حدثنا بكر   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2630 (- 148

  :ة؛ أا قالتمسعته حيدث عمر بن عبدالعزيز عن عائش. حدثه عن عراك بن مالك. زياد، موىل ابن عياش
ورفعـت إىل   . فأعطت كل واحدة منهما مترة    . فأطعمتها ثالث مترات  .  جاءتين مسكينة حتمل ابنتني هلا    

فـأعجبين  . فشقت التمرة، اليت كانت تريد أن تأكلها، بينـهما        . فاستطعمتها ابنتاها . فيها مترة لتأكلها  



أو . إن اهللا قد أوجب هلا ا اجلنة       "فقال. فذكرت الذي صنعت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . شأا
  ".أعتقها ا من النار

حدثنا حممد بن عبـدالعزيز عـن       . حدثنا أبو أمحد الزبريي   . حدثين عمرو الناقد  ) 2631 (- 149
  :قال. عبيداهللا بن أيب بكر بن أنس، عن أنس بن مالك

وضـم  " وم القيامة أنا وهـو    من عال جاريتني حىت تبلغا، جاء ي      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  .أصابعه
   باب فضل من ميوت له ولد فيحتسبه- 47 

قرأت على مالك عن ابن شهاب، عـن سـعيد بـن            : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2632 (- 150
  املسيب، عن أيب هريرة،

 حتلـة   ال ميوت ألحد من املسلمني ثالثة من الولد فتمسه النار، إال          " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".القسم
حـدثنا  : قـالوا . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب          ) 2632 (-م  -150

. كالمها عن الزهـري . ح وحدثنا عبد بن محيد وابن رافع عن عبدالرزاق أخربنا معمر     . سفيان بن عيينة  
  ".القسمفيلج النار إال حتلة "إال أن يف حديث سفيان . ومبعىن حديثه. بإسناد مالك

عن سهيل، عن أبيه، عن     ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2632 (- 151
  أيب هريرة؛

ال ميوت إلحداكن ثالثة من الولد فتحتسبه، " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لنسوة من األنصار          
  ".أو اثنني"قال ! أو اثنني؟ يا رسول اهللا: فقالت امرأة منهن". إال دخلت اجلنة

حدثنا أبو عوانة عن عبدالرمحن بن . حدثنا أبو كامل اجلحدري، فضيل بن حسني) 2633 (- 152
  :األصبهاين، عن أيب صاحل، ذكوان، عن أيب سعيد اخلدري قال
فاجعل . ذهب الرجال حبديثك  ! يا رسول اهللا  :  جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت         

فأتـاهن  . فاجتمعن". اجتمعن يوم كذا وكذا   "قال  . تعلمنا مما علمك اهللا   . نفسك يوما نأتيك فيه   لنا من   
ما منكن من امرأة تقدم بني يديها، مـن         "مث قال   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعلمهن مما علمه اهللا         

ثنني؟ فقال رسول اهللا صلى     وا. واثنني. واثنني: فقالت امرأة " ولدها، ثالثة، إال كانوا هلا حجابا من النار       
  ".واثنني. واثنني. واثنني"اهللا عليه وسلم 



ح وحدثنا عبيداهللا   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2634 (- 153
وزادا مجيعا  . حدثنا شعبة عن عبدالرمحن بن األصبهاين، يف هذا اإلسناد، مبثل معناه          . حدثنا أيب . بن معاذ 
ثالثة مل يبلغوا   "مسعت أبا حازم حيدث عن أيب هريرة قال         : قال. شعبة، عن عبدالرمحن بن األصبهاين    عن  
  ".احلنث
حـدثنا  : قـاال ) وتقاربا يف اللفظ  (حدثنا سويد بن سعيد وحممد بن عبداألعلى        ) 2635 (- 154

  :املعتمر عن أبيه، عن أيب السليل، عن أيب حسان، قال
فما أنت حمدثي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم حبـديث   . ات يل ابنانإنه قد م:  قلت أليب هريرة  

 أو قال أبويه    -صغارهم دعاميص اجلنة يتلقى أحدهم أباه،       "نعم  : قال: تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال     
، - أو قال فال ينتهي -فال يتناهى، . ، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا- أو قال بيده     -، فيأخذ بثوبه،    -
  ". يدخله اهللا وأباه اجلنةحىت

عـن  ) يعين ابن سعيد  (حدثنا حيىي   . وحدثنيه عبيداهللا بن سعيد   . حدثنا أبو السليل  : ويف رواية سويد قال   
فهل مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا تطيب به أنفسنا عـن               : وقال. التيمي، ذا اإلسناد  

  .نعم: موتانا؟ قال
واللفظ (ر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري وأبو سعيد األشج             حدثنا أبو بك  ) 2636 (- 155
حدثنا أيب عن   . ح وحدثنا عمر بن حفص بن غياث      ). يعنون ابن غياث  (حدثنا حفص   : قالوا). أليب بكر 

  :جده، طلق بن معاوية، عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير، عن أيب هريرة قال
قـال  . فلقد دفنت ثالثة  . ادع اهللا له  ! يا نيب اهللا  : فقالت. يب هلا  أتت امرأة النيب صلى اهللا عليه وسلم بص       

  ".لقد احتظرت حبظار شديد من النار"قال . نعم: قالت" دفنت ثالثة؟"
  .ومل يذكروا اجلد. عن طلق: وقال الباقون. عن جده: قال عمر، من بينهم

ن طلق بن معاويـة     حدثنا جرير ع  : قاال. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهري بن حرب      ) 2636 (- 156
  :قال. النخعي، أيب غياث، عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير، عن أيب هريرة

وإين أخـاف   . إنه يشتكي ! يا رسول اهللا  : فقالت.  جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بابن هلا         
  ".لقد احتظرت حبظار شديد من النار"قال . قد دفنت ثالثة. عليه

  .يذكر الكنيةومل . عن طلق: قال زهري
   باب إذا أحب اهللا عبدا، حببه إىل عباده- 48 

  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. حدثنا زهري بن حرب) 2637 (- 157



. إين أحب فالنا فأحبه   : إن اهللا، إذا أحب عبدا، دعا جربيل فقال       " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
قـال مث  . فيحبه أهل الـسماء . إن اهللا حيب فالنا فأحبوه : ي يف السماء فيقول   مث يناد . قال فيحبه جربيل  

قال فيبغـضه   . إين أبغض فالنا فأبغضه   : وإذا أبغض عبدا دعا جربيل فيقول     . يوضع له القبول يف األرض    
مث توضع له البغـضاء يف      . قال فيبغضونه . إن اهللا يبغض فالنا فأبغضوه    : مث ينادي يف أهل السماء    . جربيل
  ".األرض
وقـال  ). يعين ابن عبدالرمحن القـاري    (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2637 (-م  -157
أخربنا عبثر عن العالء    . ح وحدثناه سعيد بن عمرو األشعثي     ). يعين الدراوردي (حدثنا عبدالعزيز   : قتيبة

كلهم ). و ابن أنس  وه(حدثين مالك   . حدثنا ابن وهب  . ح وحدثين هارون بن سعيد األيلي     . بن املسيب 
  .غري أن حديث العالء بن املسيب ليس فيه ذكر البغض. عن سهيل، ذا اإلسناد

أخربنا عبدالعزيز بن عبداهللا بـن أيب  . حدثنا يزيد بن هارون . حدثين عمرو الناقد  ) 2637 (- 158
  :قال. سلمة، املاجشون عن سهيل بن أيب صاحل

إين ! يا أبت : فقلت أليب . فقام الناس ينظرون إليه   . ى املوسم فمر عمر بن عبدالعزيز وهو عل     .  كنا بعرفة 
! بأبيك: فقال. ملا له من احلب يف قلوب الناس      : وما ذاك؟ قلت  : قال. أرى اهللا حيب عمر بن عبدالعزيز     

  .مث ذكر مبثل حديث جرير عن سهيل. أنت مسعت أبا هريرة حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  جنود جمندة باب األرواح - 49 

عن سهيل، عن أبيه، عن     ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2638 (- 159
  أيب هريرة؛

وما تناكر منها   . فما تعارف منها ائتلف   . األرواح جنود جمندة  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".اختلف
حـدثنا  . حدثنا جعفر بن برقان   . ن هشام حدثنا كثري ب  . حدثين زهري بن حرب   ) 2638 (- 160

خيـارهم يف   . الناس معادن كمعادن الفضة والذهب    "قال  . حبديث يرفعه . يزيد بن األصم عن أيب هريرة     
وما تناكر منها   . فما تعارف منها ائتلف   . واألرواح جنود جمندة  . اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا     

  ".اختلف
   باب املرء مع من أحب- 50 

حدثنا مالك عن إسحاق بن عبداهللا بـن أيب         . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2639 (- 161
  طلحة، عن أنس بن مالك؛



ما "مىت الساعة؟ قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         :  أن أعرابيا قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ."أنت مع من أحببت"قال . حب اهللا ورسوله: قال" أعددت هلا؟

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب وحممد بن عبداهللا ابن               ) 2639 (- 162
  :حدثنا سفيان عن الزهري، عن أنس، قال: قالوا). واللفظ لزهري(منري وابن أيب عمر 

 ولكين أحـب اهللا : قال. فلم يذكر كبريا" وما أعددت هلا؟"مىت الساعة؟ قال  ! يا رسول اهللا  :  قال رجل 
  ".فأنت مع من أحببت"قال . ورسوله
: وقال ابـن رافـع    . أخربنا: قال عبد (حدثنيه حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 2639 (-م  -162
  حدثين أنس بن مالك؛. أخربنا معمر عن الزهري. عبدالرزاق) حدثنا

ت هلا من كثري    ما أعدد : غري أنه قال  . مبثله.  أن رجال من األعراب أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  .أمحد عليه نفسي

حدثنا ثابت البناين عـن     ). يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . حدثين أبو الربيع العتكي   ) 2639 (- 163
  :قال. أنس بن مالك

ومـا أعـددت    "مىت الساعة؟ قال    ! يا رسول اهللا  :  جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         
  ".فإنك مع من أحببت"ل قا. حب اهللا ورسوله: قال" للساعة؟
  ".فإنك مع من أحببت"فما فرحنا بعد اإلسالم، فرحا أشد من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال أنس
  .وإن مل أعمل بأعماهلم. فأرجو أن أكون معهم. وأبا بكر وعمر. فأنا أحب اهللا ورسوله: قال أنس
حدثنا ثابت البنـاين    .  بن سليمان  حدثنا جعفر . حدثناه حممد بن عبيد الغربي    ) 2639 (-م  -163

  .وما بعده. فأنا أحب: ومل يذكر قول أنس. عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقـال  . أخربنـا : قال إسحاق (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 2639 (- 164
  :ن مالك قالحدثنا أنس ب. جرير عن منصور، عن سامل بن أيب اجلعد) حدثنا: عثمان

: فقال. فلقينا رجال عند سدة املسجد    .  بينما أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خارجني من املسجد          
قال فكـأن الرجـل     " ما أعددت هلا؟  "مىت الساعة؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          ! يا رسول اهللا  
ولكـين أحـب اهللا     .  وال صـدقة   ما أعددت هلا كبري صالة وال صيام      ! يا رسول اهللا  : مث قال . استكان
  ".فأنت مع من أحببت"قال . ورسوله
حدثنا عبداهللا بن عثمـان بـن       . حدثين حممد بن حيىي بن عبدالعزيز اليشكري      ) 2639 (-م  -164
أخربين أيب عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سامل بن أيب اجلعد، عن أنس، عن النيب صـلى اهللا                    . جبلة

  .بنحوه. عليه وسلم



ح وحدثنا ابن املـثىن     . حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن أنس      . حدثنا قتيبة ) 2639 (- 2م  -164
ح وحدثنا أبـو غـسان      . مسعت أنسا . حدثنا شعبة عن قتادة   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وابن بشار 

يب حدثين أيب عن قتادة، عن أنس، عن الن       ). يعين ابن هشام  (حدثنا معاذ   : قاال. املسمعي وحممد بن املثىن   
  .صلى اهللا عليه وسلم، ذا احلديث

وقـال  . أخربنـا : قال إسحاق (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 2640 (- 165
  :جرير عن األعمش، عن أيب وائل، عن عبداهللا قال) حدثنا: عثمان

قوما وملا  كيف ترى يف رجل أحب      ! يا رسول اهللا  :  جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         
  ".املرء مع من أحب"يلحق م؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ح وحدثنيه بشر   . حدثنا ابن أيب عدي   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2640 (-م  -165
. حدثنا أبـو اجلـواب    . ح وحدثنا ابن منري   . كالمها عن شعبة  ). يعين ابن جعفر  (أخربنا حممد   . بن خالد 
. مجيعا عن سليمان، عن أيب وائل، عن عبداهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم              . ليمان بن قرم  حدثنا س 
  .مبثله

ح وحدثنا ابن   . حدثنا أبو معاوية  : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2641 (- 165
ى النيب صلى اهللا    أت: حدثنا أبو معاوية وحممد بن عبيد عن األعمش، عن شقيق، عن أيب موسى، قال             . منري

  .فذكر مبثل حديث جرير عن األعمش. عليه وسلم رجل
   باب إذا أثىن على الصاحل فهي بشرى وال تضره- 51 

 واللفظ  -حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وأبو الربيع وأبو كامل، فضيل بن حسني             ) 2642 (- 166
عن أيب عمران اجلوين، عن عبداهللا بن       محاد بن زيد    ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال حيىي  (-ليحىي  

  :قال. الصامت، عن أيب ذر
أرأيت الرجل يعمل العمل من اخلري، وحيمده الناس عليه؟ قـال           :  قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  ".تلك عاجل بشرى املؤمن"
 ح وحدثنا حممد  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع          ) 2642 (-م  -166
. ح وحدثنا إسـحاق   . حدثين عبدالصمد . ح وحدثنا حممد بن املثىن    . حدثنا حممد بن جعفر   . بن بشار 

غـري أن يف    . مبثل حديثـه  . بإسناد محاد بن زيد   . كلهم عن شعبة، عن أيب عمران اجلوين      . أخربنا النضر 
كما قال  . سوحيمده النا : ويف حديث عبدالصمد  . وحيبه الناس عليه  : حديثهم عن شعبة، غري عبدالصمد    

  .محاد



  

   كتاب القدر- 46

 باب كيفية اخللق اآلدمي، يف بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله، وشقاوته - 1 

  وسعادته
ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن      . حدثنا أبو معاوية ووكيع   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2643 (- 1

حدثنا األعمش عن زيد بن وهب، عن       : قالوا. ووكيعحدثنا أيب وأبو معاوية     ). واللفظ له (منري اهلمداين   
  :عبداهللا قال

إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمـه        " حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو الصادق املصدوق           
مث يرسل امللك فينفخ    . مث يكون يف ذلك مضغة مثل ذلك      . مث يكون يف ذلك علقة مثل ذلك      . أربعني يوما 
إن ! فوالذي ال إله غريه. بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد   : بع كلمات ويؤمر بأر . فيه الروح 

فيعمل بعمـل   . فيسبق عليه الكتاب  . أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع           
فيـسبق  . حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع      . وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار     . فيدخلها. أهل النار 

  ".فيدخلها. فيعمل بعمل أهل اجلنة. ليه الكتابع
. كالمها عن جرير بن عبداحلميد    . حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم       ) 2643 (-م  -1

ح . وحدثنا وكيع. ح وحدثين أبو سعيد األشج. أخربنا عيسى بن يونس   . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    
قال يف . كلهم عن األعمش، ذا اإلسناد. ثنا شعبة بن احلجاجحد. حدثنا أيب. وحدثناه عبيداهللا بن معاذ

أربعني "وقال يف حديث معاذ عن شعبة       ". إن خلق أحدكم جيمع يف بطن أمه أربعني ليلة        "حديث وكيع   
  ".أربعني يوما"وأما يف حديث جرير وعيسى ". ليلة أربعني يوما

حـدثنا  : قـاال ). واللفظ البن منري   (حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وزهري بن حرب        ) 2644 (- 2
  سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن أيب الطفيل، عن حذيفة بن أسيد،

يدخل امللك على النطفة بعدما تستقر يف الـرحم بـأربعني، أو            " يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         
. أذكر أو أنثى؟ فيكتبان ! أي رب : فيقول. أشقي أو سعيد؟ فيكتبان   ! يا رب : فيقول. مخسة وأربعني ليلة  

  ".فال يزاد فيها وال ينقص. مث تطوى الصحف. ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه
أخربين عمـرو بـن     . أخربنا ابن وهب  . حدثين أبو الطاهر، أمحد بن عمرو بن سرح       ) 2645 (- 3

  : يقولاحلارث عن أيب الزبري املكي؛ أن عامر بن واثلة حدثه؛ أنه مسع عبداهللا بن مسعود



فأتى رجال من أصحاب رسـول اهللا صـلى اهللا   .  الشقي من شقي يف بطن أمه والسعيد من وعظ بغريه  
وكيف يـشقى   : فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال      . عليه وسلم، يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري       

سلم يقـول   أتعجب من ذلك؟ فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و          : رجل بغري عمل؟ فقال له الرجل     
فصورها وخلق مسعها وبصرها وجلدها وحلمها      . إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة، بعث اهللا إليها ملكا         "

. أجله! يا رب : مث يقول . ويكتب امللك . أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء      ! يا رب : مث قال . وعظامها
مث . ويكتب امللـك  . ك ما شاء  فيقضي رب . رزقه! يا رب : مث يقول . فيقول ربك ما شاء ويكتب امللك     

  ".فال يزيد على ما أمر وال ينقص. خيرج امللك بالصحيفة يف يده
أخربين أبـو   . حدثنا ابن جريج  . أخربنا أبو عاصم  . حدثنا أمحد بن عثمان النوفلي    ) 2645 (-م  -3

و بـن   وساق احلديث مبثل حديث عمـر     . الزبري؛ أن أبا الطفيل أخربه؛ أنه مسع عبداهللا بن مسعود يقول          
  .احلارث

. حدثنا زهري، أبو خيثمة. حدثنا حيىي بن أيب بكري. حدثين حممد بن أمحد بن أيب خلف  ) 2645 (- 4
دخلت على أيب سـرحية،  : حدثين عبداهللا بن عطاء؛ أن عكرمة بن خالد حدثه؛ أن أبا الطفيل حدثه قال            

  :حذيفة بن أسيد الغفاري، فقال
مث . إن النطفة تقع يف الرحم أربعـني ليلـة        "بأذين هاتني، يقول     مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

أذكر أم أنثى؟ فيجعلـه اهللا      ! يا رب : فيقول"حسبته قال الذي خيلقها     : قال زهري ". يتصور عليها امللك  
! يا رب : مث يقول . أسوي أو غري سوي؟ فيجعله اهللا سويا أو غري سوي         ! يا رب : مث يقول . ذكرا أو أنثى  
  ".جله؟ ما خلقه؟ مث جيعله اهللا شقيا أو سعيداما رزقه؟ ما أ

حدثين أيب،  . حدثنا ربيعة بن كلثوم   . حدثين أيب . حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد   ) 2645 (-م  -4
  .كلثوم عن أيب الطفيل، عن حذيفة بن أسيد الغفاري، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إذا أراد اهللا أن خيلق شـيئا       . أن ملكا موكال بالرحم    " رفع احلديث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  .مث ذكر حنو حديثهم" بإذن اهللا، لبضع وأربعني ليلة

حدثنا عبيداهللا بن . حدثنا محاد بن زيد . حدثين أبو كامل، فضيل بن حسني اجلحدري      ) 2646 (- 5
  ورفع احلديث أنه قال. أيب بكر عن أنس بن مالك

فإذا . مضغة! أي رب . علقة! أي رب . نطفة! أي رب : فيقول. لرحم ملكا إن اهللا عز وجل قد وكل با       "
ذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما األجل؟          ! أي رب : أراد اهللا أن يقضي خلقا قال قال امللك       

  ".فيكتب كذلك يف بطن أمه



 -هري   واللفظ لـز   -حدثنا عثمان بن أيب شيبة وزهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم            ) 2647 (- 6
جرير عن منصور، عن سـعد بـن عبيـدة، عـن أيب             ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق (

  :عبدالرمحن، عن علي، قال
. ومعه خمصرة . فقعد وقعدنا حوله  . فأتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      .  كنا يف جنازة يف بقيع الغرقد     
ا من نفس منفوسة، إال وقـد كتـب اهللا          ما منكم من أحد، م    "مث قال   . فنكس فجعل ينكت مبخصرته   

أفال منكث على   ! يا رسول اهللا  : قال فقال رجل  " وإال وقد كتبت شقية أو سعيدة     . مكاا من اجلنة والنار   
ومن كان مـن    . من كان من أهل السعادة، فسيصري إىل عمل أهل السعادة         "كتابنا، وندع العمل؟ فقال     

أما أهل السعادة فييسرون لعمل . اعملوا فكل ميسر"فقال " أهل الشقاوة، فسيصري إىل عمل أهل الشقاوة    
وصـدق  * فأما من أعطى واتقى{مث قرأ ". وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة    . أهل السعادة 
الليل  /92[} فسنيسره للعسرى * وكذب باحلسىن * وأما من خبل واستغىن   * فسنيسره لليسرى * باحلسىن

/5 - 10.[  
حدثنا أبـو األحـوص عـن       : قاال. ثنا أبو بكر بن أيب شيبة وهناد بن السري        حد) 2647 (-م  -6

وقال ابن أيب شيبة يف حديثه عـن        . خمصرة: ومل يقل . فأخذ عودا : وقال. منصور، ذا اإلسناد يف معناه    
  .مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب األحوص

. حدثنا وكيع : قالوا. ب وأبو سعيد األشج   حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حر        ) 2647 (- 7
. حدثنا أبو معاوية  ). واللفظ له (ح وحدثنا أبو كريب     . حدثنا األعمش . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   

  :قال. حدثنا األعمش عن سعد بن عبيدة، عن أيب عبدالرمحن السلمي، عن علي
مـا  "فرفع رأسه فقـال   . ود ينكت به   كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم جالسا ويف يده ع            

فلم نعمل؟ أفال نتكل؟ قـال      ! يا رسول اهللا  : قالوا". منكم من نفس إال وقد علم مرتهلا من اجلنة والنار         
إىل قوله فسنيسره * وصدق باحلسىن* فأما من أعطى واتقى {مث قرأ   ". فكل ميسر ملا خلق له    . اعملوا. ال"

  ]. 10- 5/الليل  /92[} للعسرى
حدثنا شـعبة عـن   . حدثنا حممد بن جعفر: قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار ) 2647 (-م  -7

منصور واألعمش؛ أما مسعا سعد بن عبيدة حيدثه عن أيب عبدالرمحن السلمي، عن علي، عن النيب صلى                 
  .بنحوه. اهللا عليه وسلم

أخربنا . حدثنا حيىي بن حيىي   ح و . حدثنا أبو الزبري  . حدثنا زهري . حدثنا أمحد بن يونس   ) 2648 (- 8
  :قال. أبو خيثمة عن أيب الزبري، عن جابر



فيما العمل اليـوم؟    . بني لنا ديننا كأنا خلقنا اآلن     ! يا رسول اهللا  :  جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال      
بل فيما جفت به األقالم وجرت به       . ال"أفيما جفت به األقالم وجرت به املقادير، أم فيما نستقبل؟ قال            

  ففيم العمل؟: قال" املقادير
  ".اعملوا فكل ميسر"ما قال؟ فقال : فسألت. مث تكلم أبو الزبري بشيء مل أفهمه: قال زهري

أخربين عمرو بن احلارث عن أيب الزبري، عن        . أخربنا ابن وهب  . حدثين أبو الطاهر  ) 2648 (-م  -8
  جابر بن عبداهللا،

كل عامل ميسر   "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  وفيه . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا املعىن       
  ".لعمله
حدثنا مطرف عن عمران    . أخربنا محاد بن زيد عن يزيد الضبعي      . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2649 (- 9

  :قال. بن حصني
 قال  ففيم يعمل العاملون؟  : قال قيل " نعم: "أعلم أهل اجلنة من أهل النار؟ قال فقال       ! يا رسول اهللا  :  قيل
  ".كل ميسر ملا خلق له"
ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري        . حدثنا عبدالوارث . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 2649 (-م  -9

أخربنـا جعفـر بـن      . ح وحدثنا حيىي بن حيىي    . بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن منري عن ابن علية         
كلهم عن يزيد الرشـك، يف هـذا        . بةحدثنا شع . حدثنا حممد بن جعفر   . ح وحدثنا ابن املثىن   . سليمان
  !يا رسول اهللا: قال قلت. ويف حديث عبدالوارث. مبعىن حديث محاد. اإلسناد
حدثنا عزرة بن ثابـت     . حدثنا عثمان بن عمر   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    ) 2650 (- 10

  :عن حيىي بن عقيل، عن حيىي بن يعمر، عن أيب األسود الدئلي، قال
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي علـيهم ومـضى             : ن بن احلصني   قال يل عمرا  

بل شيء  : عليهم من قدر ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت احلجة عليهم؟ فقلت                
: وقلـت . ففزعت من ذلك فزعا شديدا: أفال يكون ظلما؟ قال : قال فقال . قضي عليهم، ومضى عليهم   

إين مل أرد مبـا     ! يرمحك اهللا . فقال يل . فال يسأل عما يفعل وهم يسألون     .  خلق اهللا وملك يده    كل شيء 
! يا رسول اهللا  : فقاال. إن رجلني من مزينة أتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          . سألتك إال ألحزر عقلك   

 سبق، أو فيما    أرأيت ما يعمل الناس اليوم، ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد              
. بل شيء قضي عليهم ومضى فـيهم      . ال"يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت احلجة عليهم؟ فقال           

الشمس  /91" [}فأهلمها فجورها وتقواها  * ونفس وما سواها  {: وتصديق ذلك يف كتاب اهللا عز وجل      
  ].8-و-7/



عن العالء، عن أبيه، عـن      ) حممديعين ابن   (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2651 (- 11
  أيب هريرة؛

إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل اجلنة، مث خيتم عمله           " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، مث خيتم له عمله بعمل أهل اجلنة. بعمل أهل النار

عن أيب حازم، عن    ) يعين ابن عبدالرمحن القاري   (حدثنا يعقوب   . عيدحدثنا قتيبة بن س   ) 112 (- 12
  سهل بن سعد الساعدي؛

إن الرجل ليعمل عمل أهل اجلنة، فيما يبدو للناس، وهو مـن            " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار، فيما يبدو للناس، وهو من أهل اجلنة. أهل النار

  باب حجاج آدم وموسى عليهما السالم - 2 
. حدثين حممد بن حامت وإبراهيم بن دينار وابن أيب عمر املكي وأمحد بن عبدة الضيب            ) 2652 (- 13

حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن طاوس،    : قاال). واللفظ البن حامت وابن دينار    (مجيعا عن ابن عيينة     
  :مسعت أبا هريرة يقول: قال

خيبتنـا  . أنـت أبونـا  ! يا آدم: فقال موسى. احتج آدم وموسى" صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا  
اصطفاك اهللا بكالمه، وخط لك بيده، أتلومين على أمر         . أنت موسى : فقال له آدم  . وأخرجتنا من اجلنة  

 آدم  فحج. فحج آدم موسى  "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       " قدره اهللا علي قبل أن خيلقين بأربعني سنة؟       
  ".موسى

  .كتب لك التوراة بيده: وقال اآلخر. خط: قال أحدمها. ويف حديث ابن أيب عمر وابن عبدة
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عـن أيب الزنـاد، عـن                  ) 2652 (- 14

  األعرج، عن أيب هريرة؛
أنت آدم : فقال له موسى. م موسىفحج آد. حتاج آدم وموسى" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال    

أنت الذي أعطاه اهللا علم كل شئ، واصطفاه على         : الذي أغويت الناس وأخرجتهم من اجلنة؟ فقال آدم       
  ".فتلومين على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟: قال. نعم: الناس برسالته؟ قال

ـ            ) 2652 (- 15 . د األنـصاري  حدثنا إسحاق بن موسى بن عبداهللا بن موسى بن عبداهللا بن يزي
وعبدالرمحن األعـرج،   ) وهو ابن هرمز  (حدثين احلارث بن أيب ذباب عن يزيد        . حدثنا أنس بن عياض   

  :مسعنا أبا هريرة قال: قاال



قال . فحج آدم موسى. احتج آدم موسى عليهما السالم عند رما" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
 فيك من روحه، وأسجد لك مالئكتـه، وأسـكنك يف           أنت آدم الذي خلقك اهللا بيده، ونفخ      : موسى

أنت موسى الـذي اصـطفاك اهللا برسـالته         : جنته، مث أهبطت الناس خبطيئتك إىل األرض؟ فقال آدم        
وبكالمه، وأعطاك األلواح فيها تبيان كل شئ، وقربك جنيا، فبكم وجدت اهللا كتب التـوراة قبـل أن                  

طـه   /20[} وعصى آدم ربه فغوى؟   {:  وجدت فيها  فهل: قال آدم . بأربعني عاما : أخلق؟ قال موسى  
أفتلومين على أن عملت عمال كتبه اهللا علي أن أعمله قبل أن خيلقين بأربعني              : قال. نعم: قال]. 121/

  ".فحج آدم موسى"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " سنة؟
حـدثنا أيب   . اهيمحدثنا يعقوب بن إبر   : قاال. حدثين زهري بن حرب وابن حامت     ) 2652 (-م  -15

  :عن ابن شهاب، عن محيد بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة، قال
أنت آدم الـذي أخرجتـك    : فقال له موسى  . احتج آدم وموسى  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

أنت موسى الذي اصطفاك اهللا برسالته وبكالمه، مث تلومين على أمر قد           : خطيئتك من اجلنة؟ فقال له آدم     
  ". قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسىقدر علي
حدثنا حيىي بن أيب كثري     . حدثنا أيوب بن النجار اليمامي    . حدثين عمرو الناقد  ) 2652 (- 2م  -15

. حدثنا عبـدالرزاق  . ح وحدثنا ابن رافع   . عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           
  .مبعىن حديثهم. لنيب صلى اهللا عليه وسلمأخربنا معمر عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة، عن ا

حدثنا هـشام بـن     . حدثنا يزيد بن زريع   . وحدثنا حممد بن منهال الضرير    ) 2652 (- 3م  -15
  .حنو حديثهم. حسان عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. حدثنا ابن وهب.  عمرو بن سرححدثين أبو الطاهر، أمحد بن عمرو بن عبداهللا بن        ) 2653 (- 16
  :أخربين أبو هانئ اخلوالين عن أيب عبدالرمحن احلبلي، عن عبداهللا بن عمرو بن العاص، قال

كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض         " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ".قال وعرشه على املاء. خبمسني ألف سنة

ح وحدثين حممد بـن سـهل       . حدثنا حيوة . حدثنا املقرئ . حدثنا ابن أيب عمر   ) 2653 (-م  -16
غري . كالمها عن أيب هانئ، ذا اإلسناد، مثله      ). يعين ابن يزيد  (أخربنا نافع   . حدثنا ابن أيب مرمي   . التميمي

  .وعرشه على املاء: أما مل يذكرا



   باب تصريف اهللا تعاىل القلوب كيف شاء- 3 
حدثنا عبداهللا بـن    : قال زهري . كالمها عن املقرئ  . حدثين زهري بن حرب وابن منري     ) 2654 (- 17

أخربين أبو هانئ؛ أنه مسع أبا عبدالرمحن احلبلي؛ أنه مسع عبـداهللا بـن              . حدثنا حيوة : قال. يزيد املقرئ 
  عمرو بن العاص يقول؛

. ني إصبعني من أصابع الـرمحن إن قلوب بين آدم كلها ب" أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  
! مصرف القلـوب  ! اللهم"مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ". يصرفه حيث يشاء  . كقلب واحد 

  ".صرف قلوبنا على طاعتك
   باب كل شيء بقدر- 4 

ح وحدثنا قتيبة بـن     . قرأت على مالك بن أنس    : قال. حدثين عبداألعلى بن محاد   ) 2655 (- 18
  : قرئ عليه، عن زياد بن سعد، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس؛ أنه قالسعيد عن مالك، فيما

قـال ومسعـت    . كل شيء بقدر  :  أدركت ناسا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولون          
أو . حىت العجز والكـيس   . كل شيء بقدر  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عبداهللا بن عمر يقول   

  ".الكيس والعجز
حدثنا وكيع عن سفيان، عن زيـاد       : قاال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2656 (- 19

  :قال. بن إمساعيل، عن حممد بن عباد بن جعفر املخزومي، عن أيب هريرة
يوم يسحبون يف النار {: فرتلت.  جاء مشركو قريش خياصمون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القدر          

  ].49-، و48/القمر  /54[} إنا كل شيء خلقناه بقدر* على وجوههم ذوقوا مس سقر
   باب قدر على ابن آدم حظه من الزىن وغريه- 5 

أخربنـا  : قـاال ). واللفـظ إلسـحاق   (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد        ) 2657 (- 20
  :حدثنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال. عبدالرزاق

إن اهللا كتب على ابن     " مما قال أبو هريرة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال              ما رأيت شيئا أشبه باللمم    
. والنفس تمنى وتشتهي  . وزىن اللسان النطق  . فزىن العينني النظر  . أدرك ذلك ال حمالة   . آدم حظه من الزىن   

  ".والفرج يصدق ذلك أو يكذبه
  .مسعت ابن عباس. ابن طاوس عن أبيه: قال عبد يف روايته

حدثنا سهيل  . حدثنا وهيب . أخربنا أبو هشام املخزومي   . حدثنا إسحاق بن منصور   ) 2657 (- 21
  بن أيب صاحل عن أبيه، عن أيب هريرة،



فالعينـان  . مدرك ذلك ال حمالة. كتب على ابن آدم نصيبه من الزىن   " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
. والرجل زناها اخلطا  . واليد زناها البطش  . زناه الكالم واللسان  . واألذنان زنامها االستماع  . زنامها النظر 

  ".ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. والقلب يهوى ويتمىن
 باب معىن كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال - 6 

  املسلمني
 أخربين. حدثنا حممد بن حرب عن الزبيدي، عن الزهري       . حدثنا حاجب بن الوليد   ) 2658 (- 22

  :سعيد بن املسيب عن أيب هريرة؛ أنه كان يقول
فـأبواه يهودانـه وينـصرانه    . ما من مولود إال يولد على الفطرة" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

واقرؤا إن  : مث يقول أبو هريرة   " هل حتسون فيها من جدعاء؟    . كما تنتج البهيمة يمة مجعاء    . وميجسانه
  ].30/الروم  /30[اآلية . }الناس عليها ال تبديل خللق اهللافطرة اهللا اليت فطر {: شئتم
أخربنا . ح وحدثنا عبد بن محيد    . حدثنا عبداألعلى . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2658 (-م  -22

: ومل يـذكر  ". كما تنتج البهيمة يمة   "وقال  . كالمها عن معمر، عن الزهري، ذا اإلسناد      . عبدالرزاق
  .مجعاء
أخربين يونس بن   . حدثنا ابن وهب  : قاال. حدثين أبو الطاهر وأمحد بن عيسى     ) 2658 (- 2م  -22

  :يزيد عن ابن شهاب؛ أن أبا سلمة بن عبدالرمحن أخربه؛ أن أبا هريرة قال
فطـرة اهللا   {: اقرؤا: مث يقول ". ما من مولود إال يولد على الفطرة      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ]. 30/الروم/30[ }ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيماليت فطر الناس عليها 
حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريـرة،           . حدثنا زهري بن حرب   ) 2658 (- 23
  :قال

فـأبواه يهودانـه وينـصرانه      . ما من مولود إال يلد على الفطرة      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".اهللا أعلم مبا كانوا عاملني"أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال ! اهللايا رسول : فقال رجل" ويشركانه

ح وحدثنا ابن   . حدثنا أبو معاوية  : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2658 (-م  -23
  .كالمها عن األعمش، ذا اإلسناد. حدثنا أيب. منري

  ".ما من مولود يولد إال وهو على امللة"ويف حديث ابن منري 
  ".إال على هذه امللة، حىت يبني عنه لسانه"يف رواية أيب بكر عن أيب معاوية و

  ".حىت يعرب عنه لسانه. ليس من مولود يولد إال على الفطرة"ويف رواية أيب كريب عن أيب معاوية 



هذا ما : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا حممد بن رافع) 2658 (- 24
  :فذكر أحاديث منها. أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحدثنا 

كمـا  . فأبواه يهودانه وينصرانه  . من يولد يولد على هذه الفطرة     " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
أفرأيت مـن   ! يا رسول اهللا  : قالوا" فهل جتدون فيها جدعاء ؟ حىت تكونوا أنتم جتدعوا        . تنتجون اإلبل 
  ".اهللا أعلم مبا كانوا عاملني"ريا؟ قال ميوت صغ

عن العالء، عن أبيه، عن     ) يعين الدراوردي (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2658 (- 25
  أيب هريرة؛

وأبـواه، بعـد، يهودانـه      . كل إنسان تلده أمه على الفطرة     " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان يف حضنيه، إال مرمي          . مسلمني فمسلم فإن كانا   . وينصرانه وميجسانه 

  ".وابنها
أخربين ابن أيب ذئب ويونس عن ابن شهاب،        . أخربنا ابن وهب  . حدثنا أبو الطاهر  ) 2659 (- 26

  عن عطاء بن يزيد، عن أيب هريرة؛
  ".أعلم مبا كانوا عاملنياهللا "فقال .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن أوالد املشركني

ح وحدثنا عبـداهللا بـن      . أخربنا معمر . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 2659 (-م  -26
حدثنا احلسن بـن    . ح وحدثنا سلمة بن شبيب    . أخربنا شعيب . أخربنا أبو اليمان  . عبدالرمحن بن رام  

. مثل حديثهما . د يونس وابن أيب ذئب    بإسنا. كلهم عن الزهري  ). وهو ابن عبيداهللا  (حدثنا معقل   . أعني
  .سئل عن ذراري املشركني: غري أن يف حديث شعيب ومعقل

  :حدثنا سفيان عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة قال. حدثنا ابن أيب عمر) 2659 (- 27
علم مبـا   اهللا أ "فقال  . من ميوت منهم صغريا   .  سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أطفال املشركني         

  ".كانوا عاملني
أخربنا أبو عوانة عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري، عن ابـن             . وحدثنا حيىي بن حيىي   ) 2660 (- 28
  :قال. عباس

  ".اهللا أعلم مبا كانوا عاملني، إذ خلقهم" سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أطفال املشركني؟ قال 
حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه، عن رقبة بن         . عنبحدثنا عبداهللا بن مسلمة بن ق     ) 2661 (- 29

  :مسقلة، عن أيب إسحاق، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، عن أيب بن كعب، قال
ولو عاش ألرهـق أبويـه   . إن الغالم الذي قتله اخلضر طبع كافرا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

  ".طغيانا وكفرا



حدثنا جرير عن العالء بن املسيب، عن فضيل بن عمـرو،           . حدثين زهري بن حرب   ) 2662 (- 30
  :عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم املؤمنني، قالت

أو ال  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . عصفور من عصافري اجلنة   . طوىب له : فقلت.  تويف صيب 
  ".فخلق هلذه أهال، وهلذه أهال. تدرين أن اهللا خلق اجلنة وخلق النار

حدثنا وكيع عن طلحة بن حيىي، عن عمته، عن عائشة          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2662( - 31
  :بنت طلحة، عن عائشة أم املؤمنني قالت

. طوىب هلـذا  ! يا رسول اهللا  : فقلت.  دعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل جنازة صيب من األنصار           
إن اهللا خلق للجنة    ! أو غري ذلك، يا عائشة    "قال  . مل يعمل السوء ومل يدركه    ! عصفور من عصافري اجلنة   

  ".خلقهم هلا وهم يف أصالب آبائهم. وخلق للنار أهال. خلقهم هلا وهم يف أصالب آبائهم. أهال
ح . حدثنا إمساعيل بن زكرياء عن طلحة بـن حيـىي         . حدثنا حممد بن الصباح   ) 2662 (-م  -31

أخربنا حممد بـن    . وحدثين إسحاق بن منصور   ح  . حدثنا احلسني بن حفص   . وحدثين سليمان بن معبد   
  .حنو حديثه. بإسناد وكيع. كالمها عن سفيان الثوري، عن طلحة بن حيىي. يوسف
   باب بيان أن اآلجال واألرزاق وغريها، ال تزيد وال تنقص عما سبق به القدر- 7 

 حدثنا وكيع عن    :قاال). واللفظ أليب بكر  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         ) 2663 (- 32
  :قال. مسعر، عن علقمة بن مرثد، عن املغرية بن عبداهللا اليشكري، عن املعرور بن سويد، عن عبداهللا

أمتعين بزوجي، رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    ! اللهم" قالت أم حبيبة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم    
قد سألت اهللا آلجـال     "هللا عليه وسلم    قال فقال النيب صلى ا    . وبأخي، معاوية . وبأيب أيب سفيان  . وسلم

ولو كنت . أو يؤخر شيئا عن حله. لن يعجل شيئا قبل حله. مضروبة، وأيام معدودات، وأرزاق مقسومة
  ".سألت اهللا أن يعيذك من عذاب يف النار، أو عذاب يف القرب، كان خريا وأفضل

إن اهللا مل جيعل ملسخ نسال      "فقال  . وأراه قال واخلنازير من مسخ    : قال مسعر . قال وذكرت عنده القردة   
  ".وقد كانت القردة واخلنازير قبل ذلك. وال عقبا
غري أن يف حديثـه     . حدثنا ابن بشر عن مسعر، ذا اإلسناد      . حدثناه أبو كريب  ) 2663 (-م  -32

  ".وعذاب يف القرب. من عذاب يف النار"عن ابن بشر ووكيع مجيعا 
قـال   (- واللفظ حلجاج -احلنظلي وحجاج بن الشاعر   حدثنا إسحاق بن إبراهيم     ) 2663 (- 33

أخربنا الثوري عن علقمة بن مرثد، عن املغرية بـن          . عبدالرزاق) حدثنا: وقال حجاج . أخربنا: إسحاق
  :قال. عبداهللا اليشكري، عن معرور بن سويد، عن عبداهللا بن مسعود



وبـأخي،  . وبأيب، أيب سـفيان   .  وسلم متعين بزوجي، رسول اهللا صلى اهللا عليه      ! اللهم:  قالت أم حبيبة  
إنك سألت اهللا آلجال مضروبة، وآثـار موطـوءة،         "فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . معاوية

ولو سألت اهللا أن يعافيك     . وال يؤخر منها شيئا بعد حله     . ال يعجل شيئا منها قبل حله     . وأرزاق مقسومة 
  ".ا لكمن عذاب يف النار، وعذاب يف القرب، لكان خري

إن اهللا  "القردة واخلنازير، هي مما مسخ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم            ! يا رسول اهللا  : قال فقال رجل  
  ".وإن القردة واخلنازير كانوا قبل ذلك. عز وجل مل يهلك قوما، أو يعذب قوما، فيجعل هلم نسال

حدثنا سـفيان،   . حفصحدثنا احلسني بن    . حدثنيه أبو داود، سليمان بن معبد     ) 2663 (-م  -33
  ".وآثار مبلوغة"غري أنه قال . ذا اإلسناد
  .أي نزوله" قبل حله"وروى بعضهم : قال ابن معبد

  واالستعانة باهللا، وتفويض املقادير هللا.  باب يف األمر بالقوة وترك العجز- 8 
س عن ربيعة بن    حدثنا عبداهللا بن إدري   : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 2664 (- 34

  :عثمان، عن حممد بن حيىي بن حبان، عن األعرج، عن أيب هريرة، قال
ويف كـل   . املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف        " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

لو أين فعلت كـان     : وإن أصابك شيء فال تقل    . وال تعجز . احرص على ما ينفعك واستعن باهللا     . خري
  ".فإن لو تفتح عمل الشيطان. وما شاء فعل. قدر اهللا: ولكن قل.  وكذاكذا



  

   كتاب العلم- 47

 باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، والتحذير من متبعيه، والنهي عن االختالف يف - 1 

  القرآن
ن أيب  حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبداهللا ب       . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2665 (- 1

  :قالت. مليكة، عن القاسم بن حممد، عن عائشة
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب           {:  تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

وأخر متشاات، فأما الذين يف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلـم                  
 3[} الراسخون يف العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إال أولوا األلباب              و. تأويله إال اهللا  

إذا رأيتم الذين يتبعون ما تـشابه منـه،         "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قالت]. 7/آل عمران   /
  ".فأولئك الذين مسى اهللا، فاحذروهم

حدثنا أبو عمران   . دثنا محاد بن زيد   ح. حدثنا أبو كامل، فضيل بن حسني اجلحدري      ) 2666 (- 2
  :كتب إىل عبداهللا بن رباح األنصاري؛ أن عبداهللا بن عمرو قال: قال. اجلوين

فخرج علينا . قال فسمع أصوات رجلني اختلفا يف آية.  هجرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما 
ا هلك من كان قبلكم باختالفهم يف       إمن"فقال  . يعرف يف وجهه الغضب   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

  ".الكتاب
أخربنا أبو قدامة، احلارث بن عبيد عن أيب عمران، عن جنـدب            . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2667 (- 3

  :قال. بن عبداهللا البجلي
  ".اقرؤا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا أبو عمران اجلوين    . حدثنا مهام . أخربنا عبدالصمد . حدثين إسحاق بن منصور   ) 2667 (- 4
  ؛)يعين ابن عبداهللا(عن جندب 

  ".فإذا اختلفتم فقوموا. اقرؤا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حـدثنا أبـو   . حدثنا أبان. بانحدثنا ح. حدثين أمحد بن سعيد بن صخر الدارمي      ) 2667 (-م  -4

  :قال لنا جندب، وحنن غلمان بالكوفة: قال. عمران
  .مبثل حديثهما" اقرؤا القرآن" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



   باب يف األلد اخلصم- 2 
حدثنا وكيع عن ابن جريج، عن ابن أيب مليكـة، عـن            . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2668 (- 5

  عائشة، 
  ".إن أبغض الرجال إىل اهللا األلد اخلصم"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  قالت
   باب اتباع سنن اليهود والنصارى- 3 
حدثين زيد بن أسلم عن عطاء بن       . حدثنا حفص بن ميسرة   . حدثين سويد بن سعيد   ) 2669 (- 6

  :يسار، عن أيب سعيد اخلدري، قال
حىت لو  . شربا بشرب، وذراعا بذراع   . تتبعن سنن الذين من قبلكم    ل" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".فمن؟"آليهود والنصارى؟ قال ! يا رسول اهللا: قلنا" دخلوا يف جحر ضب التبعتموهم

وهو حممد بن   (أخربنا أبو غسان    . وحدثنا عدة من أصحابنا عن سعيد بن أيب مرمي        ) 2669 (-م  -6
  .حنوهعن زيد بن أسلم، ذا اإلسناد، ) مطرف
. حدثنا ابن أيب مـرمي   . حدثنا حممد بن حيىي   : قال أبو إسحاق، إبراهيم بن حممد     ) 2669 (- 2م  -6

  .حنوه. وذكر احلديث. حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. حدثنا أبو غسان
   باب هلك املتنطعون- 4 
عن ابن جريج،   حدثنا حفص بن غياث وحيىي بن سعيد        . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2670 (- 7

  :قال. عن سليمان بن عتيق، عن طلق بن حبيب، عن األحنف بن قيس، عن عبداهللا
  .قاهلا ثالثا" هلك املتنطعون" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   باب رفع العلم وقبضه، وظهور اجلهل والفنت، يف آخر الزمان- 5 
حدثين أنس بن مالـك     . دثنا أبو التياح  ح. حدثنا عبدالوارث . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 2671 (- 8
  :قال

من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويثبت اجلهل، ويشرب اخلمر،          " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".ويظهر الزىن

مسعـت  . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2671 (- 9
  :قال. كقتادة حيدث عن أنس بن مال



إن من "ال حيدثكم أحد، بعدي، مسعه منه .  أال أحدثكم حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويظهر اجلهل، ويفشو الزىن، ويشرب اخلمر، ويذهب الرجـال، وتبقـى        

  ".النساء، حىت يكون خلمسني امرأة قيم واحد
حـدثنا  . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا حممد بن بشر   .  بن أيب شيبة   حدثنا أبو بكر  ) 2671 (-م  -9

كلهم عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه                 . عبدة وأبو أسامة  
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        . ال حيدثكموه أحد بعدي   : ويف حديث ابن بشر وعبدة    . وسلم
  .فذكر مبثله. يقول
ح . حـدثنا األعمـش   : قـاال . حدثنا وكيع وأيب  . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2672 (- 10

  :حدثنا األعمش عن أيب وائل قال. حدثنا وكيع). واللفظ له(وحدثين أبو سعيد األشج 
إن بني يدي الـساعة  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقاال.  كنت جالسا مع عبداهللا وأيب موسى    

  ".واهلرج القتل.  يرفع فيها العلم، ويرتل فيها اجلهل، ويكثر فيها اهلرج.أياما
حـدثنا عبيـداهللا    . حدثنا أبو النـضر   . حدثنا أبو بكر بن النضر بن أيب النضر       ) 2672 (-م  -10

قال رسـول  : قاال. األشجعي عن سفيان، عن األعمش، عن أيب وائل، عن عبداهللا وأيب موسى األشعري  
حدثنا حسني اجلعفي عن زائدة، عن سليمان،       . ح وحدثين القاسم بن زكرياء    . ه وسلم اهللا صلى اهللا علي   

قال رسول اهللا صـلى اهللا      : فقاال. ومها يتحدثان . كنت جالسا مع عبداهللا وأيب موسى     : قال. عن شقيق 
  .مبثل حديث وكيع وابن منري. عليه وسلم

مجيعـا  . ن منري وإسحاق احلنظلي   حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب واب        ) 2672 (- 2م  -10
  .مبثله. عن أيب معاوية، عن األعمش، عن شقيق، عن أيب موسى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

إين : أخربنا جرير عن األعمش، عن أيب وائل، قال    . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2672 (- 3م  -10
. ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       ق: فقال أبو موسى  . جلالس مع عبداهللا وأيب موسى، ومها يتحدثان      

  .مبثله
حدثين محيد  . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 157 (- 11

  : بن عبدالرمحن بن عوف؛ أن أبا هريرة قال
ر يتقارب الزمان، ويقبض العلم، وتظهر الفنت، ويلقى الشح، ويكث        " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".القتل"وما اهلرج؟ قال : قالوا" اهلرج
أخربنـا شـعيب عـن      . أخربنا أبو اليمان  . حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن، الدرامي    ) 157 (-م  -11
  :الزهري؛ أن أبا هريرة قال. حدثين محيد بن عبدالرمحن. الزهري



  .مث ذكر مثله" يتقارب الزمان ويقبض العلم" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا عبداألعلى عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة    ) 157 (- 12

  أيب هريرة،
  .مث ذكر مثل حديثهما" يتقارب الزمان، وينقص العلم" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

عن )   ابن جعفريعنون(قالوا حدثنا إمساعيل . حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر) 157 (-م -12
حدثنا إسحاق بن   : قالوا. ح وحدثنا ابن منري وأبو كريب وعمرو الناقد       . العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة     

حـدثنا  . حدثنا عبـدالرزاق  . ح وحدثنا حممد بن رافع    . سليمان، عن حنظلة، عن سامل، عن أيب هريرة       
نا ابن وهب عن عمرو بن احلارث،       أخرب. ح وحدثين أبو الطاهر   . معمر عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة       

مبثل حديث الزهـري عـن      . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     : كلهم قال . عن أيب يونس، عن أيب هريرة     
  ".ويلقى الشح"غري أم مل يذكروا . محيد، عن أيب هريرة

مسعت عبداهللا بن   . حدثنا جرير عن هشام بن عروة، عن أبيه       . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2673 (- 13
  :عمرو بن العاص يقول

ولكـن  . إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من النـاس " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول    
. حىت إذا مل يترك عاملا، اختذ الناس رؤسا جهاال، فسئلوا فأفتوا بغـري علـم              . يقبض العلم بقبض العلماء   

  ".فضلوا وأضلوا
. ح وحدثنا حيىي بن حيىي    ). يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . عتكيحدثنا أبو الربيع ال   ) 2673 (-م  -13

. حدثنا وكيع : قاال. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب         . أخربنا عباد بن عباد وأبو معاوية     
حـدثنا  . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . حدثنا ابن إدريس وأبو أسامة وابن منري وعبدة       . ح وحدثنا أبو كريب   

حـدثنا  : قـال . ح وحدثين أبو بكر بن نافع     . حدثنا حيىي بن سعيد   .  حممد بن حامت   ح وحدثين . سفيان
كلهم عـن   . أخربنا شعبة بن احلجاج   . حدثنا يزيد بن هارون   . ح وحدثنا عبد بن محيد    . عمرو بن علي  

وزاد . مبثل حديث جرير  . هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبداهللا بن عمرو، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم              
مث لقيت عبداهللا بن عمرو، على رأس احلول، فسألته فرد علينا احلديث كمـا              : ديث عمر بن علي   يف ح 
  .مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. حدث
. حدثنا عبداهللا بن محران عن عبداحلميد بـن جعفـر         . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2673 (- 2م  -13

. داهللا بن عمرو بن العاص، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم          أخربين أيب، جعفر عن عمر بن احلكم، عن عب        
  .مبثل حديث هشام بن عروة



حدثين أبو شريح؛ أن أبـا      . أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثنا حرملة بن حيىي التجييب    ) 2673 (- 14
  :قالت يل عائشة: قال. األسود حدثه عن عروة بن الزبري

فإنه قد محل عن النيب صلى اهللا       . فالقه فسائله . ار بنا إىل احلج   بلغين أن عبداهللا بن عمرو م     !  يا ابن أخيت    
قـال  . قال فلقيته فساءلته عن أشياء يذكرها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   . عليه وسلم علما كثريا   

ولكن . إن اهللا ال ينتزع العلم من الناس انتزاعا"فكان فيما ذكر؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : عروة
  ".فيضلون ويضلون. يفتوم بغري علم. ويبقى يف الناس رؤسا جهاال. قبض العلماء فريفع العلم معهمي

أحدثك أنه مسع النيب صـلى اهللا       : قالت. فلما حدثت عائشة بذلك، أعظمت ذلك وأنكرته      : قال عروة 
  عليه وسلم يقول هذا؟ 

مث فاحته حىت تسأله عن احلـديث       . القهف. إن ابن عمرو قد قدم    : حىت إذا كان قابل، قالت له     : قال عروة 
: قال عـروة  . فذكره يل حنو ما حدثين به، يف مرته األوىل        . قال فلقيته فساءلته  . الذي ذكره لك يف العلم    

  .أراه مل يزد فيه شيئا ومل ينقص. ما أحسبه إال قد صدق: قالت. فلما أخربا بذلك
  أو ضاللة باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إىل هدى - 6 

حدثنا جرير بن عبداحلميد عن األعمش، عن موسى بـن          . حدثين زهري بن حرب   ) 1017 (- 15
  :قال. عبداهللا بن يزيد وأيب الضحى، عن عبدالرمحن بن هالل العبسي، عن جرير بن عبداهللا

فرأى سوء حـاهلم قـد      . عليهم الصوف .  جاء ناس من األعراب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  .حىت رؤي ذلك يف وجهه. فأبطؤا عنه. فحث الناس على الصدقة. بتهم حاجةأصا
. مث تتابعوا حىت عرف السرور يف وجهه. مث جاء آخر. مث إن رجال من األنصار جاء بصرة من ورق      : قال

من سن يف اإلسالم سنة حسنة، فعمل ا بعده، كتب له مثل أجر             "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة، فعمل ا بعده، كتب عليه           . وال ينقص من أجورهم شيء    . امن عمل   

  ".مثل وزر من عمل ا، وال ينقص من أوزارهم شيء
مجيعا عن أيب معاويـة،     . حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب          ) 1017 (-م  -15

  :قال. ن جريرعن األعمش، عن مسلم، عن عبدالرمحن بن هالل، ع
  .مبعىن حديث جرير.  خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحث على الصدقة

حدثنا حممـد بـن أيب      ). يعين ابن سعيد  (حدثنا حيىي   . حدثنا حممد بن بشار   ) 1017 (- 2م  -15
  :قال جرير بن عبداهللا: قال. حدثنا عبدالرمحن بن هالل العبسي. إمساعيل

  .مث ذكر متام احلديث" ال يسن عبد سنة صاحلة يعمل ا بعده"ه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا علي



. حدثين عبيداهللا بن عمر القواريري وأبو كامل وحممد بن عبدامللك األمـوي           ) 1017 (- 3م  -15
حدثنا أبو عوانة عن عبدامللك بن عمري، عن املنذر بن جرير، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليـه                   : قالوا
حدثنا أبـو   . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا حممد بن جعفر   . ا حممد بن املثىن   ح وحدثن . وسلم
حدثنا شعبة عن عون بن أيب جحيفة، عن املنـذر        : قالوا. حدثنا أيب . ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    . أسامة

  .ذا احلديث. بن جرير، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
يعنون ابن  (حدثنا إمساعيل   : قالوا. ن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر      حدثنا حيىي ب  ) 2674 (- 16
  عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ ) جعفر

من دعا إىل هدى، كان له من األجر مثل أجور من تبعـه، ال              " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
 مثل آثام من تبعـه، ال يـنقص     ومن دعا إىل ضاللة، كان عليه من اإلمث       . ينقص ذلك من أجورهم شيئا    

  ".ذلك من آثامهم شيئا



  

   كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار- 48

   باب احلث على ذكر اهللا تعاىل- 1 
حـدثنا جريـر عـن      : قاال). واللفظ لقتيبة (حدثنا قتيبة بن سعيد وزهري بن حرب        ) 2675 (- 2

  :األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال
. وأنا معه حني يذكرين. أنا عند ظن عبدي يب: يقول اهللا عز وجل   "ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال رسو 

وإن تقرب مـين  . وإن ذكرين يف مإل، ذكرته يف مإل هم خري منهم . إن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي      
  ".هرولةوإن أتاين ميشي، أتيته . وإن تقرب إيل ذراعا، تقربت منه باعا. شربا، تقربت إليه ذرعا

حدثنا أبو معاوية عن األعمش، ذا      : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2675 (-م  -2
  ".وإن تقرب إيل ذراعا، تقربت منه باعا"ومل يذكر . اإلسناد
هذا ما  : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2675 (- 3

  : فذكر أحاديث منها.  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحدثنا أبو هريرة
وإذا تلقـاين   . إذا تلقاين عبدي بشرب، تلقيته بذراع     : إن اهللا قال  " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".وإذا تلقاين بباع، جئته أتيته بأسرع. بذراع، تلقيته بباع
حدثنا روح بن القاسـم   ). يعين ابن زريع   (حدثنا يزيد . حدثنا أمية بن بسطام العيشي    ) 2676 (- 4

  :عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال
. سريوا"فقال  . فمر على جبل يقال له مجدان     .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسري يف طريق مكة          

  ".الذاكراتالذاكرون اهللا كثريا، و"قال ! وما املفردون؟ يا رسول اهللا: قالوا" سبق املفردون. هذا مجدان
   باب يف أمساء اهللا تعاىل، وفضل من أحصاها- 2 
). واللفظ لعمرو(مجيعا عن سفيان . حدثنا عمرو الناقد وزهري بن حرب وابن أيب عمر   ) 2677 (- 5

  حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة،
وإن اهللا وتر حيب    . من حفظها دخل اجلنة   . مساهللا تسعة وتسعون ا   " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال        

  ".من أحصاها"ويف الرواية ابن أيب عمر ". الوتر
حدثنا معمر عن أيوب، عن ابن سريين، عن        . حدثنا عبدالرزاق . حدثين حممد بن رافع   ) 2677 (- 6

  وعن مهام بن منبه، عن أيب هريرة،. أيب هريرة
  ".من أحصاها دخل اجلنة. مائة إال واحد. تسعة وتسعني امساإن هللا " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 



  ".حيب الوتر. إنه وتر"وزاد مهام عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   باب العزم بالدعاء، وال يقل إن شئت- 3 
 حدثنا: قال أبو بكر. مجيعا عن ابن علية. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب        ) 2678 (- 7

  :إمساعيل بن علية عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس، قال
إن شـئت   ! اللـهم : وال يقل . إذا دعا أحدكم فليعزم يف الدعاء     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".فإن اهللا ال مستكره له. فأعطين
عن ) ريعنون ابن جعف  (حدثنا إمساعيل   : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 2679 (- 8

  العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛
ولكـن  . اغفر يل إن شـئت    ! اللهم: إذا دعا أحدكم فال يقل    " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".فإن اهللا ال يتعاظمه شيء أعطاه. وليعظم الرغبة. ليعزم املسألة
وهو ابن  (ارث  حدثنا احل . حدثنا أنس بن عياض   . حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري    ) 2679 (- 9

  :عن عطاء بن ميناء، عن أيب هريرة، قال) عبدالرمحن بن أيب ذباب
. ارمحين إن شـئت   ! اللهم. اغفر يل إن شئت   ! اللهم: ال يقولن أحدكم  " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       

  ".فإن اهللا صانع ما شاء، ال مكره له. ليعزم يف الدعاء
   باب متين كراهة املوت، لضر نزل به- 4 

عن عبدالعزيز، عن أنـس،     ) يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   . حدثنا زهري بن حرب   ) 2680 (- 10
  :قال

: فإن كان البد متمنيا فليقل  . ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".أحيين ما كانت احلياة خريا يل، وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل! اللهم
. ح وحدثين زهري بن حـرب     . حدثنا شعبة . حدثنا روح . حدثنا ابن أيب خلف   ) 2680 (-م  -10

. كالمها عن ثابت، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم          ). يعين ابن سلمة  (حدثنا محاد   . حدثنا عفان 
  ".من ضر أصابه"غري أنه قال . مبثله
 عاصم عن النضر بن أنس، وأنس       حدثنا. حدثنا عبدالواحد . حدثين حامد بن عمر   ) 2680 (- 11

  :قال أنس. يومئذ حي
  .لتمنيته" ال يتمنني أحدكم املوت" لوال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 



حدثنا عبداهللا بن إدريس عن إمساعيل بن أيب خالد، عن . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 2681 (- 12
  :قال. قيس بن أيب حازم

لو ما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم          : فقال. وى سبع كيات يف بطنه     دخلنا على خباب وقد اكت    
  .انا أن ندعو باملوت، لدعوت به

أخربنا سفيان بن عيينة وجريـر بـن عبداحلميـد          . حدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 2681 (-م  -12
ـ . ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ وحيىي بن حبيب       . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . ووكيع حـدثنا  : االق
  .كلهم عن إمساعيل، ذا اإلسناد. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا حممد بن رافع. معتمر
هـذا  : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه  . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2682 (- 13

  :فذكر أحاديث منها. ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ال يتمىن أحدكم املوت، وال يدع به من قبل أن يأتيه، إنـه إذا              " اهللا صلى اهللا عليه وسلم        وقال رسول 

  ".وإنه ال يزيد املؤمن عمره إال خريا. مات أحدكم انقطع عمله
  ومن كره لقاء اهللا، كره اهللا لقاءه.  باب من أحب لقاء اهللا، أحب اهللا لقاءه- 5 

حدثنا قتادة عن أنس بن مالك، عن عبادة بن         .  مهام حدثنا. حدثنا هداب بن خالد   ) 2683 (- 14
  الصامت؛

ومن كره لقاء اهللا، كـره اهللا       . من أحب لقاء اهللا، أحب اهللا لقاءه      " أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".لقاءه
حدثنا شعبة عن   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2683 (-م  -14
  .مثله. مسعت أنس بن مالك حيدث عن عبادة بن الصامت، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال. قتادة
حدثنا سعيد عن   . حدثنا خالد بن احلارث اهلجيمي    . حدثنا حممد بن عبداهللا الرزي    ) 2684 (- 15

  :قالت. قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة
ومن كره لقاء اهللا، كـره اهللا     . ب لقاء اهللا، أحب اهللا لقاءه     من أح " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

ولكن املؤمن إذا بشر    . ليس كذلك "فقال  . أكراهية املوت؟ فكلنا نكره املوت    ! يا نيب اهللا  : فقلت" لقاءه
وإن الكافر إذا بشر بعذاب اهللا وسـخطه،        . برمحة اهللا ورضوانه وجنته، أحب لقاء اهللا، فأحب اهللا لقاءه         

  ".اهللا، وكره اهللا لقاءهكره لقاء 
حدثنا سعيد عـن قتـادة، ـذا        . حدثنا حممد بن بكر   . حدثناه حممد بن بشار   ) 2684 (-م  -15
  .اإلسناد



حدثنا علي بن مسهر عن زكرياء، عن الشعيب، عـن          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2684 (- 16
  :قالت. شريح بن هانئ، عن عائشة

ومن كره لقاء اهللا، كـره اهللا     . من أحب لقاء اهللا، أحب اهللا لقاءه      "لم   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس      
  ".واملوت قبل لقاء اهللا. لقاءه
. حدثنا زكرياء عن عـامر    . أخربنا عيسى بن يونس   . حدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 2684 (-م  -16

  .همبثل. حدثين شريح بن هانئ؛ أن عائشة أخربته؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
أخربنا عبثر عن مطرف، عن عامر، عن شريح بن         . حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي    ) 2685 (- 17

  :هانئ، عن أيب هريرة، قال
ومن كره لقاء اهللا، كـره اهللا     . من أحب لقاء اهللا، أحب اهللا لقاءه      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

أبا هريرة يذكر عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه           مسعت  ! يا أم املؤمنني  : قال فأتيت عائشة فقلت   " لقاءه
إن اهلالك من هلك بقول رسول اهللا صلى اهللا عليـه           : فقالت. إن كان كذلك فقد هلكنا    . وسلم حديثا 

ومـن  . من أحب لقاء اهللا، أحب اهللا لقاءه      "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وما ذاك؟ قال  . وسلم
قد قاله رسول اهللا صـلى اهللا       : فقالت.  منا أحد إال وهو يكره املوت      وليس" كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه     

ولكن إذا شخص البصر، وحشرج الـصدر، واقـشعر اجللـد،           . وليس بالذي تذهب إليه   . عليه وسلم 
  .ومن كره لقاء اهللا، كره اهللا لقاءه. فعند ذلك، من أحب لقاء اهللا، أحب اهللا لقاءه. وتشنجت األصابع

. ذا اإلسـناد  . أخربين جرير عن مطرف   . ناه إسحاق بن إبراهيم احلنظلي    وحدث) 2685 (-م  -17
  .حنو حديث عبثر

حـدثنا أبـو    : قالوا. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو عامر األشعري وأبو كريب          ) 2686 (- 18
  أسامة عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى،

ومن كره لقاء اهللا، كـره اهللا       .  أحب اهللا لقاءه   من أحب لقاء اهللا،   " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".لقاءه
   باب فضل الذكر والدعاء، والتقرب إىل اهللا تعاىل- 6 

حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن         . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2675 (- 19
  :قال. األصم، عن أيب هريرة

  ".وأنا معه إذا دعاين. أنا عن ظن عبدي يب:  يقولإن اهللا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



وابـن أيب   ) يعين ابن سـعيد   (حدثنا حيىي   . حدثنا حممد بن بشار بن عثمان العبدي      ) 2675 (- 20
  ، عن أنس بن مالك، عن أيب هريرة،)وهو التيمي(عدي عن سليمان 

.  شربا، تقربت منه ذراعـا     إذا تقرب عبدي مين   : قال اهللا عز وجل   " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".وإذا أتاين ميشي أتيته هرولة. - أو بوعا -. وإذا تقرب مين ذراعا، تقربت منه باعا

ومل يـذكر   . ذا اإلسناد . حدثنا معتمر عن أبيه   . حدثنا حممد بن األعلى القيسي    ) 2675 (-م  -20
  ".إذا أتاين ميشي، أتيته هرولة"

حـدثنا أبـو   : قاال). واللفظ أليب كريب(شيبة وأبو كريب    حدثنا أبو بكر بن أيب      ) 2675 (- 21
  :معاوية عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال

. وأنا معه حني يـذكرين    . أنا عند ظن عبدي   : يقول اهللا عز وجل   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
وإن اقترب إيل شربا، .  خري منهوإن ذكرين يف مإل، ذكرته يف مإل. فإن ذكرين يف نفسه، ذكرته يف نفسي     

  ".وإن أتاين ميشي، أتيته هرولة. وإن اقترب إيل ذراعا، اقتربت إليه باعا. تقربت إليه ذراعا
حدثنا األعمش عن املعرور بن سـويد،       . حدثنا وكيع . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2687 (- 22

  :قال. عن أيب ذر
ومن . من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا وأزيد      :  اهللا عز وجل   يقول" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
ومن تقرب مـين    . ومن تقرب مين شربا، تقربت منه ذراعا      . أو أغفر . جاء بالسيئة، فجزاؤه سيئة مثلها    

ومن لقيين بقراب األرض خطيئة ال يـشرك يب         . ومن أتاين ميشي، أتيته هرولة    . ذراعا، تقربت منه باعا   
  ".مغفرةشيئا، لقيته مبثلها 

  .ذا احلديث. حدثنا وكيع. حدثنا احلسن بن بشر: قال إبراهيم
غري أنـه   . حنوه. ذا اإلسناد . حدثنا أبو معاوية عن األعمش    . حدثنا أبو كريب  ) 2687 (-م  -22
  ".فله عشر أمثاهلا أو أزيد"قال 
   باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة يف الدنيا- 7 

حدثنا حممد بن أيب عدي عن محيد، عن        . اب، زياد بن حيىي احلساين    حدثنا أبو اخلط  ) 2688 (- 23
  ثابت، عن أنس؛

فقال له رسول   .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاد رجال من املسلمني قد خفت فصار مثل الفرخ               
ما كنت  ! اللهم: كنت أقول . نعم: قال" هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟      "اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

 -ال تطيقه   ! سبحان اهللا "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . معاقيب به يف اآلخرة، فعجله يل يف الدنيا       



قال، فدعا  " آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار؟         ! اللهم:  أفال قلت  -أو ال تستطيعه    
  .فشفاه. اهللا له
ـذا  . حدثنا محيـد  . دثنا خالد بن احلارث   ح. حدثناه عاصم بن النضر التيمي    ) 2688 (-م  -23
  .ومل يذكر الزيادة" وقنا عذاب النار"إىل قوله . اإلسناد
  أخربنا ثابت عن أنس؛. حدثنا محاد. حدثنا عفان. وحدثين زهري بن حرب) 2688 (- 24

مبعـىن  . وقد صـار كـالفرخ  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل على رجل من أصحابه يعوده 
  .فشفاه. فدعا اهللا له: ومل يذكر" ال طاقة لك بعذاب اهللا"غري أنه قال .  محيدحديث
حدثنا سامل بن نوح العطار عن سعيد بن        : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2688 (-م  -24

  .أيب عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا احلديث
  ر باب فضل جمالس الذك- 8 

حدثنا سهيل عن أبيه،    . حدثنا وهيب . حدثنا ز . حدثنا حممد بن حامت بن ميمون     ) 2689 (- 25
  عن أيب هريرة،

. يتبعون جمالس الـذكر   . فضال. إن هللا تبارك وتعاىل مالئكة سيارة     " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال        
 حىت ميلؤا ما بينـهم وبـني        .وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم   . فإذا وجدوا جملسا فيه ذكر قعدوا معهم      

من أين : قال فيسأهلم اهللا عز وجل، وهو أعلم م. فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إىل السماء . السماء الدنيا 
جئنا من عند عباد لك يف األرض، يسبحونك ويكربونـك ويهللونـك وحيمـدونك              : جئتم؟ فيقولون 
! أي رب . ال: وهل رأوا جنيت؟ قـالوا    : لقا. يسألونك جنتك : وماذا يسألوين؟ قالوا  : قال. ويسألونك

: قال! يا رب . من نارك : ومم يستجريونين؟ قالوا  : قال. ويستجريونك: فكيف لو رأوا جنيت؟ قالوا    : قال
. قد غفرت هلم  : قال فيقول . ويستغفرونك: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا    : قال. ال: وهل رأوا ناري؟ قالوا   

إمنا مر فجلـس    . عبد خطاء . فيهم فالن ! رب: قال فيقولون . روافأعطيتهم ما سألوا وأجرم مما استجا     
  ".هم القوم ال يشقى م جليسهم. وله غفرت: قال فيقول. معهم
   باب فضل الدعاء باللهم آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار- 9 

وهو ابـن   (ن عبدالعزيز   ع) يعين ابن علية  (حدثنا إمساعيل   . حدثين زهري بن حرب   ) 2690 (- 26
  :قال) صهيب

كان أكثر دعوة يدعو    : أي دعوة كان يدعو ا النيب صلى اهللا عليه وسلم أكثر؟ قال           :  سأل قتادة أنسا  
  ".آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار! اللهم"ا يقول 



  .يدعو بدعاء، دعا ا فيهفإذا أراد أن . قال وكان أنس، إذا أراد أن يدعو بدعوة، دعا ا
  :حدثنا شعبة عن ثابت، عن أنس، قال. حدثنا أيب. حدثنا عبيداهللا بن معاذ) 2690 (- 27

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنـا عـذاب            " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ".النار
   باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء- 10 

  قرأت على مالك عن مسي، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة؛ : قال. دثنا حيىي بن حيىيح) 2691 (- 28
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد            : من قال " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
يت وحم. وكتبت له مائة حسنة. كانت له عدل عشر رقاب . وهو على كل شيء قدير، يف يوم، مائة مرة        

ومل يأت أحد أفضل مما جاء به إال . وكانت له حرزا من الشيطان، يومه ذلك، حىت ميسي. عنه مائة سيئة
ولو كانت  . سبحان اهللا وحبمده، يف يوم، مائة مرة، حطت خطاياه        : ومن قال . أحد عمل أكثر من ذلك    

  ".مثل زبد البحر
يز بن املختار عن سـهيل، عـن        حدثنا عبدالعز . حدثين حممد بن عبدامللك األموي    ) 2692 (- 29

  :مسي، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال
سبحان اهللا وحبمده، مائة مرة،     : من قال، حني يصبح وحني ميسي     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".إال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. مل يأت أحد، يوم القيامة، بأفضل مما جاء به
). يعـين العقـدي   (حدثنا أبو عامر    . مان بن عبيداهللا، أبو أيوب الغيالين     حدثنا سلي ) 2693 (- 30

  :عن أيب إسحاق، عن عمرو بن ميمون؛ قال) وهو ابن أيب زائدة(حدثنا عمر 
. ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات                  :  من قال 

  .إمساعيلكان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 
. حدثنا عبداهللا بن أيب السفر عن الشعيب، عن ربيع بن خثيم          . حدثنا عمر . حدثنا أبو عامر  : وقال سليمان 
: قال فأتيت عمرو بن ميمون فقلت     . من عمرو بن ميمون   : ممن مسعته؟ قال  : قال فقلت للربيع  . مبثل ذلك 

مـن أيب أيـوب     :  ممن مسعته؟ قـال    :قال فأتيت ابن أيب ليلى فقلت     . من ابن أيب ليلى   : ممن مسعته؟ قال  
  .حيدثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. األنصاري

حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وزهري بن حرب وأبو كريب وحممد بـن طريـف                ) 2694 (- 31
  :حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة، قال: قالوا. البجلي



كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليـزان، حبيبتـان إىل           "لى اهللا عليه وسلم      قال رسول اهللا ص   
  ".سبحان اهللا العظيم. سبحان اهللا وحبمده. الرمحن
حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن      : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2695 (- 32

  :أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال
سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب، أحب           : ألن أقول "لى اهللا عليه وسلم      قال رسول اهللا ص   

  ".إيل مما طلعت عليه الشمس
ح . حدثنا علي بن مسهر وابن منري عن موسى اجلهين        . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2696 (- 33

موسى اجلهين عن مصعب بن سعد، عن       حدثنا  . حدثنا أيب ). واللفظ له (وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري       
  :أبيه، قال

ال إلـه إال اهللا     : قـل "قال  . علمين كالما أقوله  : فقال.  جاء أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
وحده ال شريك له، اهللا أكرب كبريا واحلمد هللا كثريا سبحان اهللا رب العاملني، ال حول وال قوة إال بـاهللا             

  ".اغفر يل وارمحين واهدين وارزقين! اللهم: قل"فما يل؟ قال .  فهؤالء لريب:قال" العزيز احلكيم
  .ومل يذكر ابن أيب شيبة يف حديثه قول موسى. أما عافين، فأنا أتوهم وما أدري: قال موسى

حدثنا أبو مالـك    ). يعين ابن زياد  (حدثنا عبدالواحد   . حدثنا أبو كامل اجلحدري   ) 2697 (- 34
  :الاألشجعي عن أبيه، ق

  ".اغفر يل وارمحين واهدين وارزقين! اللهم" كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلم من أسلم يقول 
حدثنا أبو مالك األشجعي عن     . حدثنا أبو معاوية  . حدثنا سعيد بن أزهر الواسطي    ) 2697 (- 35
  :قال. أبيه

! اللهم"ه أن يدعو ؤالء الكلمات      مث أمر .  كان الرجل إذا أسلم علمه النيب صلى اهللا عليه وسلم الصالة          
  ".اغفر يل وارمحين واهدين وعافين وارزقين

  أخربنا أبو مالك عن أبيه؛. حدثنا يزيد بن هارون. حدثين زهري بن حرب) 2697 (- 36
كيف أقول حني أسأل ريب؟ قـال       ! يا رسول اهللا  :  أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأتاه رجل فقال         

فإن هؤالء جتمع لـك دنيـاك       "وجيمع أصابعه إال اإلام     " فر يل وارمحين وعافين وارزقين    اغ! اللهم: قل"
  ".وآخرتك
ح . حدثنا مروان وعلي بن مسهر عن موسى اجلهـين        . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2698 (- 37

ـ  . حدثنا أيب). واللفظ له(وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري      . عدحدثنا موسى اجلهين عن مصعب بـن س
  :حدثين أيب قال



" أيعجز أحدكم أن يكسب، كل يوم، ألـف حـسنة؟         " كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال          
يسبح مائة تسبيحة، فيكتب له ألـف       "كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال       : فسأله سائل من جلسائه   

  ".أو حيط عنه ألف خطيئة. حسنة
  وعلى الذكر باب فضل االجتماع على تالوة القرآن، - 11 

 -حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وأبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن العـالء اهلمـداين                 ) 2699 (- 38
أبو معاوية عن األعمش، عن أيب صاحل، عن        ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال حيىي  (-واللفظ ليحىي   
  :قال. أيب هريرة

 كربة من كرب الدنيا، نفس اهللا عنه كربة من          من نفس عن مؤمن   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
ومن ستر مسلما، ستره اهللا يف     . ومن يسر على معسر، يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة         . كرب يوم القيامة  
ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل . واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه  . الدنيا واآلخرة 

وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا، يتلون كتاب اهللا، ويتدارسونه بينهم، إال . نةاهللا له به طريقا إىل اجل
ومن بطأ به عملـه،  . نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهللا فيمن عنده 

  ".مل يسرع به نسبه
. صر بن علي اجلهضمي   ح وحدثناه ن  . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2699 (-م  -38

حدثنا أبو  : ويف حديث أيب أسامة   . حدثنا ابن منري عن أيب صاحل     . حدثنا األعمش : قاال. حدثنا أبو أسامة  
غري أن حديث   . مبثل حديث أيب معاوية   . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قال. صاحل عن أيب هريرة   

  .أيب أسامة ليس فيه ذكر التيسري على املعسر
مسعت . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2700 (- 39

أشهد على أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري أما شـهدا  : أبا إسحاق حيدث عن األغر، أيب مسلم؛ أنه قال 
  على النيب صلى اهللا عليه وسلم؛

ئكة، وغشيتهم الرمحـة، ونزلـت علـيهم    ال يقعد قوم يذكرون اهللا عز وجل إال حفتهم املال     " أنه قال   
  ".السكينة، وذكرهم اهللا فيمن عنده

  .حدثنا شعبة، يف هذا اإلسناد، حنوه. حدثنا عبدالرمحن. وحدثنيه زهري بن حرب) 2700 (-م -39
حدثنا مرحوم بن عبدالعزيز عن أيب نعامة الـسعدي،         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2701 (- 40

  : سعيد اخلدري، قالعن أيب عثمان، عن أيب



مـا  ! آهللا: قـال . جلسنا نـذكر اهللا   : ما أجلسكم؟ قالوا  : فقال.  خرج معاوية على حلقة يف املسجد     
وما كان أحـد    . أما إين أستحلفكم مة لكم    : قال. ما أجلسنا إال ذاك   ! واهللا: أجلسكم إال ذاك؟ قالوا   

وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج . مبرتليت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقل عنه حديثا مين
جلسنا نذكر اهللا وحنمده على ما هدانا لإلسـالم،         : قالوا" ما أجلسكم؟ "فقال  . على حلقة من أصحابه   

أمـا إين مل    "قـال   . ما أجلـسنا إال ذاك    ! واهللا: قالوا" ما أجلسكم إال ذاك؟   ! آهللا"قال  . ومن به علينا  
  ".ربيل فأخربين؛ أن اهللا عز وجل يباهي بكم املالئكةولكنه أتاين ج. أستحلفكم مة لكم

   باب استحباب االستغفار واالستكثار منه- 12 
: قال حيىي . مجيعا عن محاد  . حدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد وأبو الربيع العتكي         ) 2702 (- 41

  أخربنا محاد بن زيد عن ثابت، عن أيب بردة، عن األغر املزين، وكانت له صحبة؛
  ".وإين ألستغفر اهللا، يف اليوم، مائة مرة. إنه ليغان على قليب" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا غندر عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عـن أيب           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2702 (- 42
  : قالمسعت األغر، وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، حيدث ابن عمر: قال. بردة

  ".فإين أتوب، يف اليوم، إليه مائة مرة. توبوا إىل اهللا! يا أيها الناس" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حـدثنا أبـو داود     . ح وحدثنا ابن املثىن   . حدثنا أيب . حدثناه عبيداهللا بن معاذ   ) 2702 (-م  -42

  .كلهم عن شعبة، يف هذا اإلسناد. وعبدالرمحن بن مهدي
ح وحدثنا  ). يعين سليمان بن حيان   (حدثنا أبو خالد    .  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      )2703 (- 43
كلهم عـن   ). يعين ابن غياث  (حدثنا حفص   . ح وحدثين أبو سعيد األشج    . حدثنا أبو معاوية  . ابن منري 
حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن هـشام بـن   ). واللفظ له(ح وحدثين أبو خيثمة، زهري بن حرب      . هشام

  :عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة قالحسان، 
  ".من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرا، تاب اهللا عليه" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   باب استحباب خفض الصوت بالذكر- 13 
حدثنا حممد بن فضيل وأبو معاوية عن عاصم، عن أيب          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2704 (- 44

  :قال.  موسىعثمان، عن أيب
فقال النيب صـلى اهللا عليـه       . فجعل الناس جيهرون بالتكبري   .  كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر        

. إنكم تدعون مسيعا قريبا   . إنكم ليس تدعون أصم وال غائبا     . اربعوا على أنفسكم  ! يا أيها الناس  "وسلم  



أال أدلـك   ! يا عبداهللا بن قيس   "فقال  . باهللاال حول وال قوة إال      : قال وأنا خلفه، وأنا أقول    " وهو معكم 
  ".ال حول وال قوة إال باهللا: قل"قال ! يا رسول اهللا. بلى: فقلت" على كرت من كنوز اجلنة؟

مجيعا عن حفـص بـن      . حدثنا ابن منري وإسحاق بن إبراهيم وأبو سعيد األشج        ) 2704 (-م  -44
  .غياث، عن عاصم، ذا اإلسناد، حنوه

حدثنا التيمي عن   ). يعين ابن زريع  (حدثنا يزيد   . نا أبو كامل، فضيل بن حسني     حدث) 2704 (- 45
  أيب عثمان، عن أيب موسى؛

قال فجعل رجل، كلما عال ثنية، . وهم يصعدون يف ثنية.  أم كانوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
" إنكم ال تنادون أصم وال غائبـا "سلم قال فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه و . ال إله إال اهللا واهللا أكرب     : نادى

ما هي؟ يـا    : قلت" أال أدلك على كلمة من كرت اجلنة؟      ! أو يا عبداهللا بن قيس    ! يا أبا موسى  "قال فقال   
  ".ال حول وال قوة إال باهللا"قال ! رسول اهللا

 حدثنا أبو عثمان عـن أيب . حدثنا املعتمر عن أبيه   . وحدثناه حممد بن عبداألعلى   ) 2704 (-م  -45
  .فذكر حنوه. بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. موسى
حدثنا محاد بن زيد عن أيوب، عن       : قاال. حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع     ) 2704 (- 2م  -45

  .فذكر حنو حديث عاصم. كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر: قال. أيب عثمان، عن أيب موسى
حدثنا خالد احلذاء عن أيب عثمان، عن       . أخربنا الثقفي .  بن إبراهيم  وحدثنا إسحاق ) 2704 (- 46

  :قال. أيب موسى
والذي تدعونه أقـرب إىل     "وقال فيه   . فذكر احلديث .  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة         

  .وليس يف حديثه ذكر ال حول وال قوة إال باهللا". أحدكم من عنق راحلة أحدكم
). وهو ابن غياث  (حدثنا عثمان   . أخربنا النضر بن مشيل   . ا إسحاق بن إبراهيم   حدثن) 2704 (- 47

  :قال. حدثنا أبو عثمان عن أيب موسى األشعري
 على كرت من    - أو قال    -أال أدلك على كلمة من كنوز اجلنة        " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  ".ال حول وال قوة إال باهللا"فقال . بلى: فقلت" كنوز اجلنة؟
أخربنا الليث عن يزيد . ح وحدثنا حممد بن رمح. حدثنا ليث. حدثنا قتيبة بن سعيد) 2705 (- 48

  بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن عبداهللا بن عمرو، عن أيب بكر؛
إين ظلمـت  ! اللهم: قل"قال . علمين دعاء أدعو به يف صاليت :  أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين،  .  وال يغفر الذنوب إال أنت     -كثريا  :  وقال قتيبة  -بريا  نفسي ظلما ك  
  ".إنك أنت الغفور الرحيم



أخربين رجل مساه، وعمرو بـن      . أخربنا عبداهللا بن وهب   . وحدثنيه أبو الطاهر  ) 2705 (-م  -48
  : بن العاص يقولاحلارث عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري؛ أنه مسع عبداهللا بن عمرو

دعاء أدعو به يف صاليت ! علمين، يا رسول اهللا   :  إن أبا بكر الصديق قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  ".ظلما كثريا"غري أنه قال . مث ذكر مبثل حديث الليث. ويف بييت

   باب التعوذ من شر الفنت، وغريها- 14 
. حدثنا ابـن منـري    : قاال) واللفظ أليب بكر   (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 589 (- 49

  حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛
فإين أعوذ بك من فتنة النـار،       ! اللهم" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو ؤالء الدعوات            

فتنة وأعوذ بك من شر . وعذاب النار، وفتنة القرب، وعذاب القرب، ومن شر فتنة الغىن، ومن شر فتنة الفقر
ونق قليب من اخلطايا كما نقيت الثوب األبيض        . اغسل خطاياي مباء الثلج والربد    ! اللهم. املسيح الدجال 
فإين أعوذ بـك مـن      ! اللهم. وباعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب        . من الدنس 

  ".الكسل واهلرم واملأمث واملغرم
  .و معاوية ووكيع عن هشام، ذا اإلسنادحدثنا أب. وحدثناه أبو كريب) 589 (-م -49
   باب التعوذ من العجز والكسل وغريه- 15 

حدثنا أنس بن . وأخربنا سليمان التيمي: قال. حدثنا ابن علية. حدثنا حيىي بن أيوب) 2706 (- 50
  :قال. مالك

نب واهلـرم،   إين أعوذ بك من العجز والكسل، واجل      ! اللهم" كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ".وأعوذ بك من عذاب القرب، ومن فتنة احمليا واملمات. والبخل
حدثنا . ح وحدثنا حممد بن عبداألعلى    . حدثنا يزيد بن زريع   . وحدثنا أبو كامل  ) 2706 (-م  -50
غري أن يزيد ليس يف حديثـه       . مبثله. كالمها عن التيمي، عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم          . معتمر
  ".ن فتنة احمليا واملماتوم"قوله 
أخربنا ابن مبارك عن سليمان التيمي، عن أنس        . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2706 (- 51

  .والبخل. بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه تعوذ من أشياء ذكرها
. ون األعـور  حدثنا هار . حدثنا ز بن أسد العمي    . حدثنا أبو بكر بن نافع العبدي     ) 2706 (- 52

  :قال. حدثنا شعيب بن احلبحاب عن أنس



إين أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل       ! اللهم" كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعو ؤالء الدعوات          
  ".وفتنة احمليا واملمات. وعذاب القرب. العمر
   باب يف التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغريه- 16 

حدثين مسي عن   . حدثنا سفيان بن عيينة   : قاال. الناقد وزهري بن حرب   حدثين عمرو   ) 2707 (- 53
  أيب صاحل، عن أيب هريرة؛

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن مشاتة األعداء، ومن                  
  .جهد البالء

  .أشك أين زدت واحدة منها: قال سفيان: قال عمرو يف حديثه
أخربنـا  ). واللفظ له (ح وحدثنا حممد بن رمح      . حدثنا ليث .  حدثنا قتيبة بن سعيد    )2708 (- 54

الليث عن يزيد بن أيب حبيب، عن احلارث بن يعقوب؛ أن يعقوب بن عبداهللا حدثه؛ أنه مسع بسر بـن                    
  :مسعت خولة بنت حكيم السلمية تقول: مسعت سعد بن أيب وقاص يقول: سعيد يقول

أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر      : من نزل مرتال مث قال    " عليه وسلم يقول      مسعت رسول اهللا صلى اهللا    
  ".ما خلق، مل يضره شئ، حىت يرحتل من مرتله ذلك

) واللفظ هلـارون  (كالمها عن ابن وهب     . وحدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر     ) 2708 (- 55
يزيد بن أيب حبيب واحلارث بـن       ؛ أن   )وهو ابن احلارث  (وأخربنا عمرو   : حدثنا عبداهللا بن وهب قال    

يعقوب حدثاه عن يعقوب بن عبداهللا بن األشج، عن بسر بن سعيد، عن سعد بن أيب وقاص، عن خولة                   
  بنت حليم السلمية؛

أعـوذ بكلمـات اهللا     : إذا نزل أحدكم مرتال فليقل    " أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          
  ". شيء حىت يرحتل منهفإنه ال يضره. التامات من شر ما خلق

وقال القعقاع بن حكيم عن ذكوان، أيب صاحل، عن أيب هريرة؛ أنـه             : قال يعقوب ) 2709 (- 55
  :قال

قال . ما لقيت من عقرب لدغتين البارحة     ! يا رسول اهللا  :  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        
  ". ما خلق، مل تضركأعوذ بكلمات اهللا التامات من شر: أما لو قلت، حني أمسيت"

أخربين الليث عن يزيد بن أيب حبيـب، عـن          . وحدثين عيسى بن محاد املصري    ) 2709 (-م  -55
: قال رجل : جعفر، عن يعقوب؛ أنه ذكر له؛ أن أبا صاحل، موىل غطفان أخربه؛ أنه مسع أبا هريرة يقول                

  .مبثل حديث ابن وهب. لدغتين عقرب! يا رسول اهللا



  د النوم وأخذ املضجع باب ما يقول عن- 17 
: قال إسحاق  (- واللفظ لعثمان    -حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 2710 (- 56
  حدثين الرباء بن عازب؛. جرير عن منصور، عن سعد بن عبيدة) حدثنا: وقال عثمان. أخربنا

مث اضطجع على   . إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة     " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
وأجلأت ظهري إليك رغبة    . وفوضت أمري إليك  . إين أسلمت وجهي إليك   ! اللهم: مث قل . شقك األمين 
. وبنبيك الـذي أرسـلت    . آمنت بكتابك الذي أنزلت   . ال ملجأ وال منجا منك إال إليك      . ورهبة إليك 

  ".فإن مت من ليلتك، مت وأنت على الفطرة. واجعلهن من آخر كالمك
آمنت بنبيك الذي أرسلت: قل"قال . آمنت برسولك الذي أرسلت: ن ألستذكرهن فقلتقال فردد."  

مسعـت  : قال) يعين ابن إدريس  (حدثنا عبداهللا   . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2710 (-م  -56
غـري أن   . حصينا عن سعد بن عبيدة، عن الرباء بن عازب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذا احلديث                

  ".وإن أصبح أصاب خريا"وزاد يف حديث حصني . صورا أمت حديثامن
حـدثنا  . ح وحدثنا ابن بشار   . حدثنا شعبة . حدثنا أبو داود  . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2710 (- 57

مسعت سعد بن عبيدة حيدث عن الرباء       : قال. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة     : قاال. عبدالرمحن وأبو داود  
  بن عازب؛

أسـلمت  ! اللهم" صلى اهللا عليه وسلم أمر رجال، إذا أخذ مضجعه من الليل، أن يقول                أن رسول اهللا  
ال . رغبة ورهبة إليك  . وفوضت أمري إليك  . وأجلأت ظهري إليك  . ووجهت وجهي إليك  . نفسي إليك 

فإن مات مـات    . وبرسولك الذي أرسلت  . آمنت بكتابك الذي أنزلت   . ملجأ وال منجا منك إال إليك     
  .من الليل: ومل يذكر ابن بشار يف حديثه" على الفطرة

أخربنا أبو األحوص عن أيب إسحاق، عن الرباء بن عـازب،           . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2710 (- 58
  : قال

. مبثل حديث عمرو بن مرة    " إذا أويت إىل فراشك   ! يا فالن " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لرجل         
  ".وإن أصبحت، أصبت خريا. ت من ليلتك، مت على الفطرةفإن م. وبنبيك الذي أرسلت"غري أنه قال 

حدثنا شعبة عـن أيب     . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا ابن املثىن وابن بشار    ) 2710 (-م  -58
ومل يـذكر   . مبثلـه . أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال       : إسحاق؛ أنه مسع الرباء بن عازب يقول      

  ".وإن أصبحت أصبت خريا"



حدثنا شعبة عن عبداهللا بن أيب السفر، عن أيب         . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2711 (- 59
  بكر بن أيب موسى، عن الرباء؛

وإذا ". بامسك أحيا وبامسك أمـوت    ! اللهم" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان، إذا أخذ مضجعه، قال            
  ". النشوراحلمد هللا الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه"استيقظ قال 

حدثنا شعبة عن   . حدثنا غندر : قاال. حدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر بن نافع        ) 2712 (- 60
  مسعت عبداهللا بن احلارث حيدث عن عبداهللا بن عمر؛: قال. خالد

إن أحييتها  . لك مماا وحمياها  . خلقت نفسي وأنت توفاها   ! اللهم" أنه أمر رجال، إذا أخذ مضجعه، قال        
: أمسعت هذا من عمر؟ فقـال     : فقال له رجل  " إين أسألك العافية  ! اللهم. ا، وإن أمتها فاغفر هلا    فاحفظه

  .من خري من عمر، من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .مسعت: ومل يذكر. عن عبداهللا بن احلارث: قال ابن نافع يف روايته

  :قال. حدثنا جرير عن سهيل. حدثين زهري بن حرب) 2713 (- 61
رب ! اللـهم "مث يقـول    . ن أبو صاحل يأمرنا، إذا أراد أحدنا أن ينام، أن يضطجع على شقه األمين              كا

ومرتل التـوراة   . فالق احلب والنوى  . ربنا ورب كل شئ   . السماوات ورب األرض ورب العرش العظيم     
. شئأنت األول فليس قبلك     ! اللهم. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته        . واإلجنيل والفرقان 

اقـض  . وأنت الباطن فليس دونك شئ    . وأنت الظاهر فليس فوقك شئ    . وأنت اآلخر فليس بعدك شئ    
  .وكان يروى ذلك عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم". عنا الدين وأغننا من الفقر

عن سهيل، عن   ) يعين الطحان (حدثنا خالد   . وحدثين عبداحلميد بن بيان الواسطي    ) 2713 (- 62
  :ه، عن أيب هريرة، قالأبي

وقـال  . مبثل حديث جرير  .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا، إذا أخذنا مضجعنا، أن نقول            
  ".من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها"

ح وحدثنا أبو بكر بـن أيب      . حدثنا أبو أسامة  . وحدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2713 (- 63
كالمها عن األعمش، عن أيب صاحل، عـن أيب         . حدثنا أيب . ثنا ابن أيب عبيدة   حد: قاال. شيبة وأبو كريب  

  :قال. هريرة
مبثل " رب السماوات السبع  ! اللهم: قويل"فقال هلا   .  أتت فاطمة النيب صلى اهللا عليه وسلم تسأله خادما        

  .حديث سهيل عن أبيه
.  حـدثنا عبيـداهللا    .حدثنا أنس بن عياض   . وحدثنا إسحاق بن موسى األنصاري    ) 2714 (- 64

  حدثين سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه، عن أيب هريرة؛



إذا أوى أحدكم إىل فراشه، فليأخذ داخلة إزاره، فلينفض ـا      " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
 فإذا أراد أن يضطجع، فليضطجع على شـقه . فإنه ال يعلم ما خلفه بعده على فراشه       . فراشه، وليسم اهللا  

وإن . إن أمسكت نفسي، فاغفر هلا    . وبك أرفعه . ريب بك وضعت جنيب   ! سبحانك اللهم : وليقل. األمين
  ".أرسلتها، فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني

مث "وقـال   . حدثنا عبدة عن عبيداهللا بن عمر، ذا اإلسناد       . وحدثنا أبو كريب  ) 2714 (-م  -64
  ". نفسي، فارمحهافإن أحييت. بامسك ريب وضعت جنيب: ليقل
حدثنا يزيد بن هارون عن محاد بن سلمة، عن ثابت،          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2715 (- 64

  عن أنس؛ 
احلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أوى إىل فراشه قال              

  ".فكم ممن ال كايف له وال مؤوي. وآوانا
  التعوذ من شر ما عمل، ومن شر ما مل يعمل باب - 18 

أخربنا جرير عـن    : قاال) واللفظ ليحىي (حدثنا حيىي بن حيىي وإسحاق بن إبراهيم        ) 2716 (- 65
  :قال. منصور، عن هالل، عن فروة بن نوفل األشجعي

إين ! اللـهم "كان يقـول  : قالت.  سألت عائشة عما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو به اهللا        
  ".أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما مل أعمل

حدثنا عبداهللا بن إدريـس عـن       : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2716 (-م  -65
  :حصني، عن هالل، عن فروة بن نوفل، قال

 إين! اللـهم "كان يقول : فقالت.  سألت عائشة عن دعاء كان يدعو به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".أعوذ بك من شر ما عملت، وشر ما مل أعمل

ح وحدثنا حممد   . حدثنا ابن أيب عدي   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2716 (- 2م  -65
. كالمها عن شعبة، عن حصني، ذا اإلسناد، مثلـه        ). يعين ابن جعفر  (حدثنا حممد   . بن عمرو بن جبلة   

  ". مل أعملومن شر ما"غري أن يف حديث حممد بن جعفر 
حدثنا وكيع عن األوزاعي، عن عبدة بن أيب لبابة، عن          . وحدثين عبداهللا بن هاشم   ) 2716 (- 66

  هالل بن يساف، عن فروة بن نوفل، عن عائشة؛
إين أعوذ بك من شر ما عملت، وشر مـا مل  ! اللهم" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف دعائه           

  ".أعمل



. حدثنا عبدالوارث . حدثنا عبداهللا بن عمرو، أبو معمر     . اج بن الشاعر  حدثين حج ) 2717 (- 67
  حدثين ابن بريدة عن حيىي بن يعمر، عن ابن عباس؛. حدثنا احلسني

. وعليـك توكلـت   . وبك آمنت . لك أسلمت ! اللهم" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول          
أنت احلي الـذي ال     . إله إال أنت، أن تضلين    إين أعوذ بعزتك، ال     ! اللهم. وبك خاصمت . وإليك أنبت 

  ".واجلن واإلنس ميوتون. ميوت
أخربين سليمان بن بالل عن سهيل بن       . أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثين أبو الطاهر  ) 2718 (- 68

  أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة؛
ع حبمد اهللا وحسن بالئه     مسع سام " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان، إذا كان يف سفر وأسحر، يقول              

  ".عائذا باهللا من النار. ربنا صاحبنا وأفضل علينا. علينا
حدثنا شعبة عن أيب إسحاق، عـن أيب        . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2719 (- 70

  بردة بن أيب موسى األشعري، عن أبيه،
وإسرايف يف  . اغفر يل خطيئيت وجهلي   ! اللهم" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه كان يدعو ذا الدعاء            

! اللهم. وكل ذلك عندي . وخطئي وعمدي . اغفر يل جدي وهزيل   ! اللهم. وما أنت أعلم به مين    . أمري
أنـت املقـدم وأنـت      . وما أنت أعلم به مين    . وما أسررت وما أعلنت   . اغفر يل ما قدمت وما أخرت     

  ".وأنت على كل شيء قدير. املؤخر
حدثنا شعبة، يف   . حدثنا عبدامللك بن الصباح املسمعي    . وحدثناه حممد بن بشار   ) 2719 (-م  -70

  .هذا اإلسناد
حدثنا أبو قطن، عمرو بن اهليثم القطعي، عن عبدالعزيز بن          . حدثنا إبراهيم بن دينار   ) 2720 (- 71

  :قال. عبداهللا بن أيب سلمة املاجشون، عن قدامة بن موسى، عن أيب صاحل السمان، عن أيب هريرة
وأصـلح يل   . أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري      ! اللهم" كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

واجعل . واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري      . وأصلح يل آخريت اليت فيها معادي     . دنياي اليت فيها معاشي   
  ".املوت راحة يل من كل شر

حدثنا شعبة عن   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. ارحدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بش      ) 2721 (- 72
  أيب إسحاق، عن أيب األحوص، عن عبداهللا،

  ".إين أسألك اهلدى والتقى، والعفاف والغىن! اللهم" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه كان يقول 
حدثنا عبدالرمحن عـن سـفيان، عـن أيب         : قاال. وحدثنا ابن املثىن وابن بشار    ) 2721 (-م  -72

  ".والعفة"غري أن ابن املثىن قال يف روايته . إسحاق، ذا اإلسناد، مثله



 واللفظ -حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم وحممد بن عبداهللا بن منري      ) 2722 (- 73
أبو معاوية عن عاصم، عن عبداهللا بن احلارث؛ ) حدثنا: وقال اآلخران. أخربنا: قال إسحاق (-البن منري 

  :قال. ن أيب عثمان النهدي، عن زيد بن أرقموع
إين أعوذ بك من    ! اللهم"كان يقول   :  ال أقول لكم إال كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول            

وزكها أنت خري مـن     . آت نفسي تقواها  ! اللهم. العجز والكسل، واجلنب والبخل، واهلرم وعذاب القرب      
ين أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلب ال خيشع، ومن نفـس ال               إ! اللهم. أنت وليها وموالها  . زكاها

  ".تشبع، ومن دعوة ال يستجاب هلا
حـدثنا  . حدثنا عبدالواحد بن زياد عن احلسن بن عبيـداهللا    . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2723 (- 74

  :قال. حدثنا عبدالرمحن بن يزيد عن عبداهللا بن مسعود. إبراهيم بن سويد النخعي
ال إله إال اهللا    . واحلمد هللا . أمسينا وأمسى امللك هللا   "هللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أمسى قال          كان رسول ا  

  ".وحده ال شريك له
. له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير        "فحدثين الزبيد أنه حفظ عن إبراهيم يف هذا         : قال احلسن 

إين أعوذ بك مـن     ! اللهم. شر ما بعدها  و. وأعوذ بك من شر هذه الليلة     . أسألك خري هذه الليلة   ! اللهم
  ".إين أعوذ بك من عذاب يف النار وعذاب يف القرب! اللهم. الكسل وسوء الكرب

حدثنا جرير عن احلسن بن عبيداهللا، عن إبـراهيم بـن         . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 2723 (- 75
  :سويد، عن عبدالرمحن بن يزيد، عن عبداهللا قال

ال إلـه إال اهللا  . واحلمـد هللا . أمسينا وأمسى امللك هللا" عليه وسلم إذا أمسى قال  كان نيب اهللا صلى اهللا    
أسـألك  ! رب. له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير  "أراه قال فيهن    : قال". وحده ال شريك له   

بك أعوذ ! رب. وأعوذ بك من شر ما يف هذه الليلة وشر ما بعدها. خري ما يف هذه الليلة وخري ما بعدها
وإذا أصبح قـال ذلـك   ". أعوذ بك من عذاب يف النار وعذاب يف القرب       ! رب. من الكسل وسوء الكرب   

  ".أصبحنا وأصبح امللك هللا"أيضا 
حدثنا حسني بن علي عن زائدة، عن احلـسن بـن           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2723 (- 76

  :قال. اهللاعبيداهللا، عن إبراهيم بن سويد، عن عبدالرمحن بن يزيد، عن عبد
ال إله إال اهللا    . واحلمد هللا . أمسينا وأمسى امللك هللا   " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أمسى قال           

وأعوذ بك من شرها وشر ما      . إين أسألك من خري هذه الليلة وخري ما فيها        ! اللهم. ال شريك له  . وحده
  ".فتنة الدنيا وعذاب القربو. إين أعوذ بك من الكسل واهلرم وسوء الكرب! اللهم. فيها



وزادين فيه زبيد عن إبراهيم بن سويد، عن عبدالرمحن بن يزيد، عن عبـداهللا،              : قال احلسن بن عبيداهللا   
  ".له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير. ال إله إال اهللا وحده ال شريك له"رفعه؛ أنه قال 

  يد بن أيب سعيد، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ حدثنا ليث عن سع. حدثنا قتيبة بن سعيد) 2724 (- 77
وغلـب  . ونصر عبده . أعز جنده . ال إله إال اهللا وحده    " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول          

  ".فال شيء بعده. األحزاب وحده
مسعت عاصم بن كليب    : حدثنا ابن إدريس قال   . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2725 (- 78

  :عن علي، قالعن أيب بردة، 
. واذكر، باهلدى، هدايتك الطريق   . اهدين وسددين ! اللهم: قل" قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  ".والسداد، سداد السهم
   باب التسبيح أول النهار وعند النوم- 19 

: قـالوا ). واللفظ البن أيب عمر   (حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وابن أيب عمر          ) 2726 (- 79
  حدثنا سفيان عن حممد بن عبدالرمحن، موىل آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس، عن جويرية؛

مث رجع بعد   .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج من عندها بكرة حني صلى الصبح، وهي يف مسجدها               
 اهللا  قال النيب صلى  . نعم: قالت" ما زلت على احلال اليت فارقتك عليها؟      "فقال  . أن أضحى، وهي جالسة   

سبحان : لو وزنت مبا قلت منذ اليوم لوزنتهن      . لقد قلت بعدك أربع كلمات، ثالث مرات      "عليه وسلم   
  ".اهللا وحبمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وإسحاق عن حممد بن بشر عن مسعر،               ) 2726 (-م  -79
  : أيب رشدين، عن ابن عباس، عن جويرية قالتعن حممد بن عبدالرمحن، عن

غري . فذكر حنوه .  مر ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني صلى صالة الغداة، أو بعدما صلى الغداة               
سـبحان اهللا مـداد     . سبحان اهللا زنة عرشـه    . سبحان اهللا رضا نفسه   . سبحان اهللا عدد خلقه   "أنه قال   
  ".كلماته
حدثنا حممـد بـن   : قاال) واللفظ البن املثىن(ن املثىن وحممد بن بشار      حدثنا حممد ب  ) 2727 (- 80
  حدثنا علي؛. مسعت ابن أيب ليلى: قال. حدثنا شعبة عن احلكم. جعفر

فانطلقـت فلـم   . وأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم سيب.  أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى يف يدها        
. يب صلى اهللا عليه وسلم، أخربته عائشة مبجيء فاطمة إليها         فلما جاء الن  . فأخربا. ولقيت عائشة . جتده

فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      . فذهبنا نقوم . وقد أخذنا مضاجعنا  . فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم إلينا      



أال أعلمكما خريا مما سـألتما؟  "مث قال . فقعد بيننا حىت وجدت برد قدمه على صدري     " على مكانكما "
فهو . وحتمداه ثالثا وثالثني  . وتسبحاه ثالثا وثالثني  . ضاجعكما، أن تكربا اهللا أربعا وثالثني     إذا أخذمتا م  

  ".خري لكما من خادم
حدثنا . ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    . حدثنا وكيع . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2727 (-م  -80
أخذمتا "ويف حديث معاذ    . ذا اإلسناد كلهم عن شعبة،    . حدثنا ابن أيب عدي   . ح وحدثنا ابن املثىن   . أيب

  ".مضجعكما من الليل
حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيداهللا بن أيب يزيد، عن          . وحدثين زهري بن حرب   ) 2727 (- 2م  -80

ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وعبيد بن يعيش عن . جماهد، عن ابن أيب ليلى، عن علي بن أيب طالب       
  بدامللك عن عطاء بن أيب رباح، عن جماهد، عن ابن أيب ليلى، عن علي،حدثنا ع. عبداهللا بن منري

مـا  : قال علي : وزاد يف احلديث  . بنحو حديث احلكم عن ابن أيب ليلى      .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  .وال ليلة صفني: وال ليلة صفني؟ قال: قيل له. تركته منذ مسعته من النيب صلى اهللا عليه وسلم

  وال ليلة صفني؟: قلت له:  عن جماهد، عن ابن أيب ليلى، قالويف حديث عطاء
وهو ابن  (حدثنا روح   ). يعين ابن زريع  (حدثنا يزيد   . حدثين أمية بن بسطام العيشي    ) 2728 (- 81
  عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة؛) القاسم

أال "قال " ألفيتيه عندناما "فقال . وشكت العمل.  أن فاطمة أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم تسأله خادما        
وتكـربين أربعـا   . وحتمدين ثالثا وثالثني. أدلك على ما هو خري لك من خادم؟ تسبحني ثالثا وثالثني         

  ".حني تأخذين مضجعك. وثالثني
حدثنا سهيل، ذا . حدثنا وهيب. حدثنا حبان. وحدثنيه أمحد بن سعيد الدارمي) 2728 (-م -81
  .اإلسناد
  دعاء عند صياح الديك باب استحباب ال- 20 

  حدثنا ليث بن جعفر بن ربيعة، عن األعرج، عن أيب هريرة؛. حدثين قتيبة بن سعيد) 2729 (- 82
وإذا . فإا رأت ملكا. إذا مسعتم صياح الديكة، فاسألوا اهللا من فضله  " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ". رأت شيطانافإا. مسعتم يق احلمار، فتعوذوا باهللا من الشيطان
   باب دعاء الكرب- 21 

: قـالوا ). واللفظ البن سعيد  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار وعبيداهللا بن سعيد          ) 2730 (- 83
  حدثين أيب عن قتادة، عن أيب العالية، عن ابن عباس؛. حدثنا معاذ بن هشام



ال إله إال اهللا رب     . هللا العظيم احلليم  ال إله إال ا   " أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول عند الكرب            
  ".ال إله إال اهللا رب السماوات ورب األرض ورب العرش الكرمي. العرش العظيم

وحديث معاذ . حدثنا وكيع عن هشام، ذا اإلسناد. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة    ) 2730 (-م  -83
  .بن هشام أمت

حدثنا سـعيد بـن أيب      . بن بشر العبدي  أخربنا حممد   . وحدثنا عبد بن محيد   ) 2730 (- 2م  -83
  عروبة عن قتادة؛ أن أبا العالية الرياحي حدثهم عن ابن عباس؛

فذكر مبثل حديث معاذ بـن      .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو ن ويقوهلن عند الكرب            
  ".رب السماوات واألرض"غري أنه قال . هشام عن أبيه، عن قتادة

أخربين يوسف بن   . حدثنا محاد بن سلمة   . حدثنا ز . ثين حممد بن حامت   وحد) 2730 (- 3م  -83
  عبداهللا بن احلارث عن أيب العالية، عن ابن عباس؛

وزاد معهـن   . فذكر مبثل حديث معاذ عن أبيه     .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان، إذا حزبه أمر، قال          
  ".ال إله إال رب العرش الكرمي"
   وحبمده باب فضل سبحان اهللا- 22 

حدثنا سعيد اجلريري   . حدثنا وهيب . حدثنا حبان بن هالل   . حدثنا زهري بن حرب   ) 2731 (- 84
  عن أيب عبداهللا اجلسري، عن ابن الصامت، عن أيب ذر؛

: ما اصطفى اهللا ملالئكته أو لعبـاده      "أي الكالم أفضل؟ قال     :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل       
  ".سبحان اهللا وحبمده

حدثنا حيىي بن أيب بكري عن شعبة، عن اجلريري، عـن  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ) 2731 (- 85
  :أيب عبداهللا اجلسري، من عرتة، عن عبداهللا بن الصامت، عن أيب ذر، قال

أخـربين  ! يا رسول اهللا  : قلت" أال أخربك بأحب الكالم إىل اهللا؟     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".إن أحب الكالم إىل اهللا، سبحان اهللا وحبمده"فقال . إىل اهللابأحب الكالم 

   باب فضل الدعاء للمسلمني بظهر الغيب- 23 
حدثنا أيب عـن    . حدثنا حممد بن فضيل   . حدثين أمحد بن عمر بن حفص الوكيعي      ) 2732 (- 86

  :طلحة بن عبيداهللا بن كريز، عن أم الدرداء، عن أيب الدرداء، قال
ولك، : ما من عبد مسلم يدعو ألخيه بظهر الغيب، إال قال امللك          " صلى اهللا عليه وسلم       قال رسول اهللا  

  ".مبثل



. حدثنا موسى بن سروان املعلم    . أخربنا النضر بن مشيل   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2732 (- 87
  حدثين سيدي؛: حدثتين أم الدرداء، قالت: قال. حدثين طلحة بن عبيداهللا بن كريز

. أمني: من دعا ألخيه بظهر الغيب، قال امللك املوكل به        "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         أنه مسع ر  
  ".ولك مبثل
حدثنا عبدامللك بن أيب سليمان     . أخربنا عيس بن يونس   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2733 (- 88

  :قال. وكانت حتته الدرداء) وهو ابن عبداهللا بن صفوان(عن أيب الزبري، عن صفوان 
أتريد احلج، العـام؟    : فقالت. ووجدت أم الدرداء  . فأتيت أبا الدرداء يف مرتله فلم أجده      .  قدمت الشام 

دعوة املسلم ألخيـه،    "فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول         . فادع اهللا لنا خبري   : قالت. نعم: فقلت
ولك . آمني: امللك املوكل به  كلما دعا ألخيه خبري، قال      . عند رأسه ملك موكل   . بظهر الغيب، مستجابة  

  ".مبثل
يرويه عن النيب صـلى اهللا   . فقال يل مثل ذلك   . فخرجت إىل السوق فلقيت أبا الدرداء     : قال) 2732(

  . عليه وسلم
حدثنا يزيد بن هارون عن عبـدامللك بـن أيب          . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2733 (-م  -88

  .ان بن عبداهللا بن صفوانعن صفو: وقال. سليمان، ذا اإلسناد، مثله
   باب استحباب محد اهللا تعاىل بعد األكل والشرب- 24 

حدثنا أبو أسـامة    : قاال). واللفظ البن منري  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري         ) 2734 (- 89
  :قال. وحممد بن بشر عن زكرياء بن أيب زائدة، عن سعيد بن أيب بردة، عن أنس بن مالك

أو يشرب . إن اهللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها      " صلى اهللا عليه وسلم       قال رسول اهللا  
  ".الشربة فيحمده عليها

حدثنا زكرياء، ذا . حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق   . وحدثنيه زهري بن حرب   ) 2734 (-م  -89
  .اإلسناد
  ستجب يلدعوت فلم ي:  باب بيان أنه يستجاب للداعي ما مل يعجل فيقول- 25 

قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أيب عبيد، مـوىل           : قال. حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2735 (- 90
  ابن مزهر، عن أيب هريرة؛

قد دعوت فال، أو فلم     : يستجاب ألحدكم ما مل يعجل فيقول     " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".يستجب يل



حدثين عقيل بن خالد    . حدثين أيب عن جدي   . حدثين عبدامللك بن شعيب بن ليث     ) 2735 (- 91
. وكان من القراء وأهـل الفقـه  . حدثين أبو عبيد، موىل عبدالرمحن بن عوف: عن ابن شهاب؛ أنه قال   

  :مسعت أبا هريرة يقول: قال
قد دعـوت ريب فلـم      : يستجاب ألحدكم ما مل يعجل، فيقول     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".يستجب يل
عن ربيعة بن   ) وهو ابن صاحل  (أخربين معاوية   . أخربنا ابن وهب  . حدثين أبو الطاهر  ) 2735 (- 92

  يزيد، عن أيب إدريس اخلوالين، عن أيب هريرة،
مـا مل   . ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم          " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال         

قد دعوت، وقد دعوت، فلم أر يـستجيب        : يقول"ل؟ قال   ما االستعجا ! يا رسول اهللا  : قيل". يستعجل
  ".فيستحسر عند ذلك، ويدع الدعاء. يل



  

  كتاب الرقاق -49
  وبيان الفتنة بالنساء. باب أكثر أهل اجلنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء- 26 

ا حدثن. ح وحدثين زهري بن حرب    . حدثنا محاد بن سلمة   . حدثنا هداب بن خالد   ) 2736 (- 93
. ح وحدثنا إسحاق بن إبـراهيم . حدثنا املعتمر. ح وحدثين حممد بن عبداألعلى. معاذ بن معاذ العنربي   

حـدثنا  ). واللفظ له (ح وحدثنا أبو كامل، فضيل بن حسني        . كلهم عن سليمان التيمي   . أخربنا جرير 
  :حدثنا التيمي عن أيب عثمان، عن أسامة بن زيد، قال. يزيد بن زريع
وإذا . فإذا عامة مـن دخلـها املـساكني       . قمت على باب اجلنة   " صلى اهللا عليه وسلم       قال رسول اهللا  

فإذا عامة من   . وقمت على باب النار   . فقد أمر م إىل النار    . إال أصحاب النار  . أصحاب اجلد حمبوسون  
  ".دخلها النساء

رجـاء  حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيـوب، عـن أيب           . حدثنا زهري بن حرب   ) 2737 (- 94
  :مسعت ابن عباس يقول: العطاردي، قال

واطلعت يف النار فرأيـت     . اطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء      " قال حممد صلى اهللا عليه وسلم       
  ".أكثر أهلها النساء

  .أخربنا أيوب، ذا اإلسناد. أخربنا الثقفي. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم) 2737 (-م -94
حدثنا أبو رجاء عـن ابـن       . حدثنا أبو األشهب  . ا شيبان بن فروخ   وحدثن) 2737 (- 2م  -94

  .فذكر مبثل حديث أيوب. عباس؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اطلع يف النار
مسع أبا رجـاء    . حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أيب عروبة       . حدثنا أبو كريب  ) 2737 (- 3م  -94

  .فذكر مثله. سلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: عن ابن عباس قال
  :قال. حدثنا شعبة عن أيب التياح. حدثنا أيب. حدثنا عبيداهللا بن معاذ) 2738 (- 95

: جئت من عند فالنة؟ فقـال     : فقالت األخرى . فجاء من عند إحدامها   .  كان ملطرف بن عبداهللا امرأتان    
ن أقل ساكين اجلنة    إ"فحدثنا؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          . جئت من عند عمران بن حصني     

  ".النساء
حدثنا شعبة عن   . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن الوليد بن عبداحلميد     ) 2738 (-م  -95

  .مبعىن حديث معاذ. مسعت مطرفا حيدث؛ أنه كانت له امرأتان: قال. أيب التياح



يعقـوب بـن    حـدثين   . حدثنا ابن بكري  . حدثنا عبيداهللا بن عبدالكرمي، أبو زرعة     ) 2739 (- 96
  :عبدالرمحن عن موسى بن عقبة، عن عبداهللا بن دينار، عن عبداهللا بن عمر، قال

إين أعوذ بك من زوال نعمتك، وحتول عافيتك،        ! اللهم" كان من دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  ".وفجاءة نقمتك، ومجيع سخطك

عن . يمان عن سليمان التيمي   حدثنا سفيان ومعتمر بن سل    . حدثنا سعيد بن منصور   ) 2740 (- 97
  :أيب عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد، قال

  ".ما تركت بعدي فتنة، هي أضر، على الرجال، من النساء" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مجيعا عـن   . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي وسويد بن سعيد وحممد بن عبداألعلى          ) 2741 (- 98
حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد بـن         : قال أيب : حدثنا املعتمر بن سليمان قال    : عاذقال ابن م  . املعتمر

  حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛
ما تركت بعدي يف الناس، فتنة أضـر علـى          " أما حدثا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال            

  ".الرجال من النساء
ح وحدثنا  . حدثنا أبو خالد األمحر   : قاال. يب شيبة وابن منري   وحدثنا أبو بكر بن أ    ) 2741 (-م  -98

كلهم عن سليمان التيمـي،     . أخربنا جرير . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . أخربنا هشيم . حيىي بن حيىي  
  .ذا اإلسناد، مثله

حدثنا شعبة عن   . حدثنا حممد بن جعفر   : حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار، قاال       ) 2742 (- 99
  مسعت أبا نضرة حيدث عن أيب سعيد اخلدري،: قال. يب مسلمةأ

فينظـر كيـف   . وإن اهللا مستخلفكم فيها. إن الدنيا حلوة خضرة" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال       
ويف حـديث بـشار     ". فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء       . فاتقوا الدنيا واتقوا النساء   . تعملون

  ".لينظر كيف تعملون"
   باب قصة أصحاب الغار الثالثة، والتوسل بصاحل األعمال- 27 

عـن  ) يعين ابن عياض، أبا ضمرة    (حدثين أنس   . حدثين حممد بن إسحاق املسييب    ) 2743 (- 100
  موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبداهللا بن عمر، 
فأووا إىل غـار يف  . طربينما ثالثة نفر يتمشون أخذهم امل" عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          

انظروا أعمـال  : فقال بعضهم لبعض  . فانطبقت عليهم . فاحنطت على فم غارهم صخرة من اجلبل      . جبل
إنـه كـان يل     ! اللهم: فقال أحدهم . عملتموها صاحلة هللا، فادعوا اهللا تعاىل ا، لعل اهللا يفرجها عنكم          



فإذا أرحت عليهم، حلبـت فبـدأت       . ويل صبية صغار أرعى عليهم    . وامرأيت. والدان شيخان كبريان  
. فلم آت حىت أمسيت فوجدما قـد نامـا        . وأنه نأى يب ذات يوم الشجر     . بوالدي فسقيتهما قبل بين   
. أكره أن أوقظهما مـن نومهمـا      . فقمت عند رؤوسهما  . فجئت باحلالب . فحلبت كما كنت أحلب   

زل ذلك دأيب ودأم حـىت طلـع        فلم ي . والصبية يتضاغون عند قدمي   . وأكره أن أسقي الصبية قبلهما    
ففرج اهللا  . فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج لنا منه فرجة، نرى منه السماء              . الفجر

  .فرأوا منها السماء. منه فرجة
. وطلبت إليها نفسها  . إنه كان يل ابنة عم أحببتها كأشد ما حيب الرجال من النساء           ! اللهم: وقال اآلخر 

قالت يا  . فلما وقعت بني رجليها   . فجئتها ا . فتعبت حىت مجعت مائة دينار    . ا مبائة دينار  فأبت حىت آتيه  
فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك ابتغاء وجهـك،         . فقمت عنها . وال تفتح اخلامت إال حبقه    . اتق اهللا ! عبداهللا

  .ففرج هلم. فافرج لنا منها فرجة
فعرضت . أعطين حقي : فلما قضى عمله قال   . أرزإين كنت استأجرت أجريا بفرق      ! اللهم: وقال اآلخر 

اتق اهللا وال تظلمـين     : فجاءين فقال . فلم أزل أزرعه حىت مجعت منه بقرا ورعائها       . عليه فرقه فرغب عنه   
إين ال  : اتق اهللا وال تـستهزئ يب فقلـت       : فقال. فخذها. اذهب إىل تلك البقر ورعائها    : فقلت. حقي

فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك،        . فأخذه فذهب به  . خذ ذلك البقر ورعائها   . أستهزئ بك 
  .ففرج اهللا ما بقي. فافرج لنا ما بقي

أخربنا أبو عاصم عن ابـن      : قاال. وحدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن محيد      ) 2743 (-م  -100
ح . حدثنا علي بن مسهر عـن عبيـداهللا       . ح وحدثين سويد بن سعيد    . أخربين موسى بن عقبة   . جريج
ح . حدثنا أبو ورقبة بن مـسقلة     . حدثنا ابن فضيل  : قاال. ثين أبو كريب وحممد بن طريف البجلي      وحد

يعنون ابن إبراهيم بـن     (حدثنا يعقوب   : وعبد بن محيد قالوا   . وحدثين زهري بن حرب وحسن احللواين     
. وسـلم كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه        . حدثنا أيب عن صاحل بن كيسان     ). سعد

ويف حديث صاحل   ". وخرجوا ميشون : "وزادوا يف حديثهم  . مبعىن حديث أيب ضمرة عن موسى بن عقبة       
  .ومل يذكر بعدها شيئا" وخرجوا"إال عبيداهللا فإن يف حديثه ". يتماشون"

حدثين حممد بن سهل التميمي وعبداهللا بن عبدالرمحن بن رام وأبو بكـر             ) 2743 (- 2م  -100
. أخربنا شعيب عـن الزهـري     . أبو اليمان ) اآلخران أخربنا : وقال. حدثنا: بن سهل قال ا (بن إسحاق   

  : أخربين سامل بن عبداهللا؛ أن عبداهللا بن عمر قال
حىت آواهم املبيت إىل    . انطلق ثالثة رهط ممن كان قبلكم     " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

كـان يل   ! اللـهم "قال رجل منهم    : غري أنه قال  . رواقتص احلديث مبعىن حديث نافع عن ابن عم       " غار



فامتنعت مين حىت أملت ا سنة من       "وقال  ". فكنت ال أغبق قبلهما أهال وال ماال      . أبوان شيخان كبريان  
. فثمرت أجره حـىت كثـرت منـه األمـوال         "وقال  ". فجاءتين فأعطيتها عشرين ومائة دينار    . السنني

  ".شونفخرجوا من الغار مي"وقال ". فارتعجت



  

   كتاب التوبة-50

   باب يف احلض على التوبة والفرح ا- 1 
حدثين زيد بن أسلم عن أيب صاحل،       . حدثنا حفص بن مسرية   . حدثين سويد بن سعيد   ) 2675 (- 1

  عن أيب هريرة،
وأنا معه حيث   . أنا عند ظن عبدي يب    : قال اهللا عز وجل   " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          

ومن تقرب إيل شربا، تقربـت إليـه        . هللا أفرح بتوبة عبده من أحدكم جيد ضالته بالفالة        ! واهللا. ذكرين
  ".وإذا أقبل إيل ميشي، أقبلت إليه أهرول. ومن تقرب إيل ذراعا، تقربت إليه باعا. ذراعا
) حلزامييعين ابن عبدالرمحن ا   (حدثنا املغرية   .حدثين عبداهللا بن مسلمة بن قعنب القعنيب      ) 2675 (- 2

  : عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة قال
  ".هللا أشد فرحا بتوبة أحدكم، من أحدكم بضالته، إذا وجدها" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا معمر عن مهام بن منبه، عـن أيب         . وحدثنا حممد بن رافع حدثنا عبدالرزاق     ) 2675 (-م  -2
  .ه وسلم مبعناههريرة، عن النيب صلى اهللا علي

: قال إسـحاق   (- واللفظ لعثمان    -حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 2744 (- 3
: جرير عن األعمش، عن عمارة بن عمري، عن احلارث بن سـويد، قـال             ) حدثنا: وقال عثمان . أخربنا

رسول اهللا صـلى   حديثا عن نفسه وحديثا عن      : فحدثنا حبديثني . دخلت على عبداهللا أعوده وهو مريض     
  :قال. اهللا عليه وسلم

هللا أشد فرحا بتوبة عبده املؤمن من رجل يف أرض دويـة  " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول     
مث . فطلبها حىت أدركه العطـش    . فنام فاستيقظ وقد ذهبت   . عليها طعامه وشرابه  . معه راحلته . مهلكة
فاسـتيقظ  . فوضع رأسه على ساعده ليموت    . ىت أموت فأنام ح . أرجع إىل مكاين الذي كنت فيه     : قال

  ".فاهللا أشد فرحا بتوبة العبد املؤمن من هذا براحلته وزاده. وعنده راحلته وعليها زاده طعامه وشرابه
حدثنا حيىي بن آدم عن قطبة بن عبـدالعزيز، عـن           . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2744 (-م  -3

  ".رجل بداوية من األرضمن "وقال . األعمش، ذا اإلسناد
حدثنا عمارة بن عمري . حدثنا األعمش. حدثنا أبو أسامة. وحدثين إسحاق بن منصور) 2744 (- 4
أحدمها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : حدثين عبداهللا حديثني  : مسعت احلارث بن سويد قال    : قال

  :فقال. واآلخر عن نفسه



  .مبثل حديث جرير"  أشد فرحا بتوبة عبده املؤمنهللا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  :حدثنا أبو يونس عن مساك قال. حدثنا أيب. حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي) 2745 (- 5

مث سـار  . هللا أشد فرحا بتوبة عبده من رجل محل زاده ومزاده على بعري       " خطب النعمان بن بشري فقال      
. وانـسل بعـريه   . فغلبته عينـه  . فرتل فقال حتت شجرة   . ئلةحىت كان بفالة من األرض، فأدركته القا      

. مث سعى شرفا ثالثا فلم يرى شيئا      . مث سعى شرفا ثانيا فلم ير شيئا      . فاستيقظ فسعى شرفا فلم يرى شيئا     
فلله . حىت وضع خطامه يف يده. فبينما هو قاعد إذ جاءه بعريه ميشي. فأقبل حىت أتى مكانه الذي قال فيه

  ". العبد، من هذا حني وجد بعريه على حالهأشد فرحا بتوبة
  .وأما أنا فلم أمسعه. فزعم الشعيب؛ أن النعمان رفع هذا احلديث النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال مساك

عبيداهللا ) أخربنا: وقال حيىي . حدثنا: قال جعفر (حدثنا حيىي بن حيىي وجعفر بن محيد        ) 2746 (- 6
  :اء بن عازب قالبن إياد بن لقيط عن إياد، عن الرب

جتر زمامها بأرض   . كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
مث مرت جبذل شـجرة     . فطلبها حىت شق عليه   . وعليها له طعام وشراب   . قفر ليس ا طعام وال شراب     

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        فقا! يا رسول اهللا  . شديدا: قلنا" فوجدها متعلقة به؟  . فتعلق زمامها 
  ".هللا أشد فرحا بتوبة عبده، من الرجل براحلته! أما، واهللا"

  .حدثنا عبيداهللا بن إياد عن أبيه: قال جعفر
حدثنا عكرمة  . حدثنا عمر بن يونس   : قاال. حدثنا حممد بن الصباح وزهري بن حرب      ) 2747 (- 7

  :ثنا أنس بن مالك، وهو عمه، قالحد. حدثنا إسحاق بن عبداهللا بن طلحة. بن عمار
هللا أشد فرحا بتوبة عبده، حني يتوب إليه، من أحدكم كان على            " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

. فاضطجع يف ظلها  . فأتى شجرة . فأيس منها . وعليها طعامه وشرابه  . فانفلتت منه . راحلته بأرض فالة  
: مث قال من شدة الفـرح     . فأخذ خبطامها .  قائمة عنده  فبينا هو كذلك إذا هو ا،     . قد أيس من راحلته   

  ".أخطأ من شدة الفرح. أنت عبدي وأنا ربك! اللهم
  حدثنا قتادة عن أنس بن مالك؛. حدثنا مهام. حدثنا هداب بن خالد) 2747 (- 8

، هللا أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعـريه           " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".قد أضله بأرض فالة

حدثنا أنس بـن    . حدثنا قتادة . حدثنا مهام . حدثنا حبان . وحدثنيه أمحد الدارمي  ) 2747 (-م  -8
  .مبثله. مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



   باب سقوط الذنوب باالستغفار، توبة- 2 
بدالعزيز، عـن   حدثنا ليث عن حممد بن قيس، قاص عمر بن ع         . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2748 (- 9

كنت كتمت عنكم شيئا مسعته من رسـول اهللا   : أيب صرمة، عن أيب أيوب؛ أنه قال، حني حضرته الوفاة         
  .صلى اهللا عليه وسلم

  ".لوال أنكم تذنبون خللق اهللا خلقا يذنبون، يغفر هلم" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
وهو ابن عبـداهللا    (حدثين عياض   . نا ابن وهب  حدث. حدثنا هارون بن سعيد األيلي    ) 2748 (- 10
حدثين إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن حممد بن كعب القرظي، عن أيب صرمة، عن أيب أيـوب      ). الفهري

  األنصاري،
لو أنكم مل تكن لكم ذنوب، يغفرها اهللا لكم، جلـاء اهللا            " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          

  ".مبقوم هلم ذنوب، يغفرها هل
أخربنا معمر عن جعفر اجلزري، عن يزيد       . حدثنا عبدالرزاق . حدثين حممد بن رافع   ) 2749 (- 11

  :بن األصم، عن أيب هريرة قال
لو مل تذنبوا لذهب اهللا بكم، وجلـاء بقـوم          ! والذي نفسي بيده  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".يذنبون، فيستغفرون اهللا، فيغفر هلم

ل دوام الذكر والفكر يف أمور اآلخرة، واملراقبة، وجواز ترك ذلك يف  باب فض- 3 

  بعض األوقات، واالشتغال بالدنيا
أخربنـا جعفـر بـن      ). واللفظ ليحىي (حدثنا حيىي بن حيىي التيمي وقطن بن نسري         ) 2750 (- 12

 مـن   وكـان (سليمان عن سعيد بن إياس اجلريري، عن أيب عثمان النهدي، عن حنظلة األسيدي قال               
  :قال) كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ما تقول؟ قـال    ! سبحان اهللا : قال. نافق حنظلة : قال قلت ! كيف أنت؟ يا حنظلة   :  لقيين أبو بكر فقال   
فإذا خرجنا . حىت كأنا رأي عني. يذكرنا بالنار واجلنة. نكون عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قلت

قال أبـو   . فنسينا كثريا . عليه وسلم، عافسنا األزواج واألوالد والضيعات     من عند رسول اهللا صلى اهللا       
. فانطلقت أنا وأبو بكر، حىت دخلنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. إنا لنلقى مثل هذا! فواهللا: بكر
! يا رسول اهللا  : قلت" وما ذاك؟ "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ! يا رسول اهللا  . نافق حنظلة : قلت

فإذا خرجنا مـن عنـدك، عافـسنا األزواج         . حىت كأنا رأى عني   . تذكرنا بالنار واجلنة  . نكون عندك 
إن لـو   ! والذي نفسي بيـده   "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . نسينا كثريا . واألوالد والضيعات 



 ولكن، يـا  .تدومون على ما تكونون عندي، ويف الذكر، لصافحتكم املالئكة على فرشكم ويف طرقكم       
  .ثالث مرات" ساعة وساعة! حنظلة
حـدثنا سـعيد    . مسعت أيب حيدث  . أخربنا عبدالصمد . حدثين إسحاق بن منصور   ) 2750 (- 13

  :قال. اجلريري عن أيب عثمان النهدي، عن حنظلة
مث جئت إىل البيـت فـضاحكت       : قال. فوعظنا فذكر النار  .  كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

وأنا قد فعلت مثل مـا      : فقال. فذكرت ذلك له  . قال فخرجت فلقيت أبا بكر    . والعبت املرأة الصبيان  
فحدثتـه  " مـه "فقال . نافق حنظلة! يا رسول اهللا: فقلت. فلقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . تذكر

 مـا   ولو كانـت  . ساعة وساعة ! يا حنظلة "فقال  . وأنا قد فعلت مثل ما فعل     : فقال أبو بكر  . باحلديث
  ".تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر، لصافحتكم املالئكة، حىت تسلم عليكم يف الطرق

حدثنا سـفيان عـن سـعيد       . حدثنا الفضل بن دكني   . حدثين زهري بن حرب   ) 2750 (-م  -13
كنا عند النيب صـلى اهللا      : اجلريري، عن أيب عثمان النهدي، عن حنظلة التميمي األسيدي، الكاتب قال          

  .فذكر حنو حديثهما.  فذكرنا اجلنة والنار.عليه وسلم
   باب يف سعة رمحة اهللا تعاىل، وأا سبقت غضبه- 4 

عن أيب زناد، عن األعرج، عن      ) يعين احلزامي (حدثنا املغرية   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2751 (- 14
  أيب هريرة؛

إن رمحيت  :  فهو عنده فوق العرش    ملا خلق اهللا اخللق، كتب يف كتابه،      " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".تغلب غضيب

حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب           . حدثين زهري بن حرب   ) 2751 (- 15
  هريرة،

  ".سبقت رمحيت غضيب: قال اهللا عز وجل" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بن عبدالرمحن، عن عطاء بن     أخربنا أبو ضمرة عن احلارث      . حدثنا علي بن خشرم   ) 2751 (- 16

  :ميناء، عن أيب هريرة، قال
ملا قضى اهللا اخللق، كتب يف كتابه على نفسه، فهـو موضـوع             " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".إن رمحيت تغلب غضيب: عنده
أخربين يونس عن ابن شهاب؛ أن      . أخربنا ابن وهب  . حدثنا حرملة بن حيىي التجييب    ) 2752 (- 17
  :بن املسيب أخربه؛ أن أبا هريرة قالسعيد 



. فأمسك عنده تسعة وتسعني   . جعل اهللا الرمحة مائة جزء    " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
حىت ترفع الدابة حافرها عن ولـدها،       . فمن ذلك اجلزء تتراحم اخلالئق    . وأنزل يف األرض جزءا واحدا    

  ".خشية أن تصيبه
) يعنون ابن جعفـر   (حدثنا إمساعيل   : قالوا. ن أيوب وقتيبة وابن حجر    حدثنا حيىي ب  ) 2752 (- 18

  عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛
وخبأ عنده مائة،   . فوضع واحدة بني خلقه   . خلق اهللا مائة رمحة   " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".إال واحدة
 حدثنا عبدامللك عن عطـاء، عـن أيب         .حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2752 (- 19

  هريرة، 
أنزل منها رمحة واحدة بني اجلن واإلنس والبهائم        . إن هللا مائة رمحة   " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

. وأخر اهللا تسعا وتسعني رمحة    . وا تعطف الوحش على ولدها    . وا يترامحون . فبها يتعاطفون . واهلوام
  ".مةيرحم ا عباده يوم القيا

حدثنا أبـو   . حدثنا سليمان التيمي  . حدثنا معاذ بن معاذ   . حدثين احلكم بن موسى   ) 2753 (- 20
  :عثمان النهدي عن سلمان الفارسي، قال
وتـسعة  . فمنها رمحة ا يتراحم اخللق بينـهم      . إن هللا مائة رمحة   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".وتسعون ليوم القيامة
  .حدثنا املعتمر عن أبيه، ذا اإلسناد. حدثناه حممد بن عبداألعلىو) 2753 (-م -20
حدثنا أبو معاوية عن داود بن أيب هند، عن أيب عثمان، عن سلمان، . حدثنا ابن منري ) 2753 (- 21
  :قال

كل رمحة  . إن اهللا خلق، يوم خلق السماوات واألرض، مائة رمحة        " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
والـوحش  . فبها تعطف الوالدة على ولدها    . فجعل منها يف األرض رمحة    .  بني السماء واألرض   طباق ما 

  ".فإذا كان يوم القيامة، أكملها ذه الرمحة. والطري بعضها على بعض
حـدثنا  ). واللفظ حلسن (حدثين احلسن بن علي احللواين وحممد بن سهل التميمي          ) 2754 (- 22

  :حدثين زيد بن أسلم عن أبيه، عن عمر بن اخلطاب؛ أنه قال. حدثنا أبو غسان. ابن أيب مرمي
فإذا امرأة من السيب، تبتغي، إذا وجدت صبيا يف السيب، .  قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسيب  

أترون هذه املـرأة طارحـة      "فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته   



هللا "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . وهي تقدر على أن تطرحه    ! واهللا. ال: قلنا" ار؟ولدها يف الن  
  ".أرحم بعباده من هذه بولدها

قـال ابـن    . مجيعا عن إمساعيل بن جعفر    . حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر      ) 2755 (- 23
  أخربين العالء عن أبيه، عن أيب هريرة؛. حدثنا إمساعيل: أيوب
ولو . لو يعلم املؤمن ما عند اهللا من العقوبة، ما طمع جبنته أحد           "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         أن  

  ".يعلم الكافر ما عند اهللا من الرمحة، ما قنط من جنته أحد
حدثنا مالك عن   . حدثنا روح . حدثين حممد بن مرزوق بن بنت مهدي بن ميمون        ) 2756 (- 24

  أيب هريرة؛أيب الزناد، عن األعرج، عن 
مث . إذا مات فحرقـوه   : قال رجل، مل يعمل حسنة قط، ألهله      " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

. لئن قدر اهللا عليه ليعذبنه عذابا ال يعذبه أحدا من العـاملني           ! فواهللا. اذروا نصفه يف الرب ونصفه يف البحر      
مل فعلت  : مث قال . وأمر البحر فجمع ما فيه    .  فيه فأمر اهللا الرب فجمع ما    . فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم     

  ".فغفر اهللا له. وأنت أعلم! يا رب. من خشيتك: هذا؟ قال
 واللفظ له   -وقال ابن رافع    . أخربنا: قال عبد (حدثنا حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 2756 (- 25
:  عجيبني؟ قال الزهـري    أال أحدثك حبديثني  : قال يل الزهري  : أخربنا معمر قال  . عبدالرزاق)  حدثنا -

  أخربين محيد بن عبدالرمحن عن أيب هريرة،
إذا : فلما حضره املوت أوصى بنيه فقـال      . أسرف رجل على نفسه   " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

لئن قدر علي ريب، ليعذبين عـذابا       ! فواهللا. مث اذروين يف الريح يف البحر     . مث اسحقوين . أنا مت فأحرقوين  
ما محلـك  : فقال له. فإذا هو قائم . أدي ما أخذت  : فقال لألرض . قال ففعلوا ذلك به   .  أحد ما عذبه به  

  ".فغفر له بذلك.  خمافتك- أو قال -! يا رب. خشيتك: على ما صنعت؟ فقال
  وحدثين محيد عن أيب هريرة،: قال الزهري) 2619(

وال هي  . فال هي أطعمتها  . بطتهادخلت امرأة النار يف هرة ر     " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".حىت ماتت هزال. أرسلتها تأكل من خشاش األرض

  .ذلك، لئال يتكل رجل، وال ييأس رجل: قال الزهري
قـال  . حدثين الزبيدي . حدثنا حممد بن حرب   . حدثين أبو الربيع، سليمان بن داود     ) 2756 (- 26
  : قال.حدثين محيد بن عبدالرمحن بن عوف عن أيب هريرة: الزهري



إىل قولـه  . بنحو حديث معمـر " أسرف عبد على نفسه" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  
فقال اهللا عز وجل، لكل     "ويف حديث الزبيدي قال     . ومل يذكر حديث املرأة يف قصة اهلرة      ". فغفر اهللا له  "

  ".أد ما أخذت منه: شيء أخذ منه شيئا
مسع عقبة بـن    . حدثنا شعبة عن قتادة   . حدثنا أيب . العنربيحدثين عبيداهللا بن معاذ     ) 2757 (- 27

  مسعت أبا سعيد اخلدري حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛: عبدالغافر يقول
أو ألولني مرياثي   . لتفعلن ما آمركم به   : فقال لولده . راشه اهللا ماال وولدا   . أن رجال فيمن كان قبلكم     "

فإين مل أبتـهر    . واذروين يف الريح  . مث إسحاقوين ) علمي أنه قال  وأكثر  (إذا أنا مت، فأحرقوين     . غريكم
ما : فقال اهللا ! وريب. ففعلوا ذلك به  . قال فأخذ منهم ميثاقا   . عند اهللا خريا، وإن اهللا يقدر على أن يعذبين        

  ".قال فما تالفاه غريها. خمافتك: محلك على ما فعلت؟ فقال
حدثنا : قال يل أيب  :  حدثنا معتمر بن سليمان قال     .وحدثناه حيىي بن حبيب احلارثي    ) 2757 (- 28
ح . حدثنا شـيبان بـن عبـدالرمحن      . حدثنا احلسن بن موسى   . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . قتادة

ذكروا مجيعا بإسناد شعبة حنـو   . كالمها عن قتادة  . حدثنا أبو عوانة  . حدثنا أبو الوليد  . وحدثنا ابن املثىن  
ويف حديث التيمـي    ". أن رجال من الناس رغسه اهللا ماال وولدا       " عوانة   ويف حديث شيبان وأيب   . حديثه
ما ! واهللا. فإنه"ويف حديث شيبان    . مل يدخر عند اهللا خريا    : قال فسرها قتادة  " فإنه مل يبتئر عند اهللا خريا     "

  .بامليم" ما امتأر"ويف حديث أيب عوانة ". ابتأر عند اهللا خريا
  ب، وإن تكررت الذنوب والتوبة باب قبول التوبة من الذنو- 5 

حدثنا محاد بن سلمة عن إسحاق بن عبداهللا بـن أيب           . حدثين عبداألعلى بن محاد   ) 2758 (- 29
  طلحة، عن عبدالرمحن بن أيب عمرة، عن أيب هريرة،

اغفر يل ! اللهم: فقال. أذنب عبد ذنبا" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيما حيكي عن ربه عز وجل قال            
. مث عاد فأذنب. أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب: فقال تبارك وتعاىل. ذنيب
فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ . عبدي أذنب ذنبا: فقال تبارك وتعاىل. اغفر يل ذنيب! أي رب: فقال
فعلم أن له   . نب عبدي ذنبا  أذ: فقال تبارك وتعاىل  . اغفر يل ذنيب  ! أي رب : مث عاد فأذنب فقال   . بالذنب

  ".اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب
  ".اعمل ما شئت"ال أدري أقال يف الثالثة أو الرابعة : قال عبداألعلى

حدثنا عبداألعلى بـن    . حدثين حممد بن زجنوية القرشي القشريي     : قال أبو أمحد  ) 2758 (-م  -29
  .محاد النرسي، ذا اإلسناد



حدثنا إسحاق بن عبداهللا بن     . حدثنا مهام . حدثين أبو الوليد  . حدثين عبد بن محيد   ) 2758 (- 30
مسعـت أبـا    : فسمعته يقول : قال. كان باملدينة قاص يقال له عبدالرمحن بن أيب عمرة        : قال. أيب طلحة 
  :هريرة يقول

وذكر . حديث محاد بن سلمة   مبعىن  " إن عبدا أذنب ذنبا   " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  .قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء: ويف الثالثة. ثالث مرات، أذنب ذنبا

: قال. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة     . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2759 (- 31
  مسعت أبا عبيدة حيدث عن أيب موسى،
ويبسط يده . يبسط يده بالليل، ليتوب مسيء النهارإن اهللا عز وجل " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       

  ".حىت تطلع الشمس من مغرا. بالنهار، ليتوب مسيء الليل
  .حدثنا شعبة، ذا اإلسناد، حنوه. حدثنا أبو داود. وحدثنا حممد بن بشار) 2759 (-م -31
   باب غرية اهللا تعاىل، وحترمي الفواحش- 6 

: وقال عثمان . أخربنا: قال إسحاق (يبة وإسحاق بن إبراهيم     حدثنا عثمان بن أيب ش    ) 2760 (- 32
  :جرير عن األعمش، عن أيب وائل، عن عبداهللا، قال) حدثنا

. من أجل ذلك مدح نفـسه     . ليس أحد أحب إليه املدح من اهللا      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".وليس أحد أغري من اهللا، من أجل ذلك حرم الفواحش

ح وحدثنا أبو   . حدثنا أبو معاوية  : قاال. دثنا حممد بن عبداهللا بن منري وأبو كريب       ح) 2760 (- 33
حدثنا عبداهللا بن منري وأبو معاوية عن األعمش، عن شقيق، عن عبداهللا،            ). واللفظ له (بكر بن أيب شيبة     

  :قال
ر منـها ومـا     ال أحد أغري من اهللا، ولذلك حرم الفواحش ما ظه         " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".وال أحد أحب إليه املدح من اهللا. بطن
حدثنا شـعبة عـن     . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2760 (- 34

آنت مسعتـه مـن     : قلت له (مسعت عبداهللا بن مسعود يقول      : مسعت أبا وائل يقول   : قال. عمرو بن مرة  
  ؛)ورفعه. نعم: عبداهللا؟ قال
وال أحد أحب إليه املدح     . ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن       . ال أحد أغري من اهللا    " أنه قال   

  ".من اهللا، ولذلك مدح نفسه



: قـال إسـحاق   (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وزهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم            ) 2760 (- 35
عبدالرمحن بن يزيد، عن    جرير عن األعمش، عن مالك بن احلارث، عن         ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا

  :عبداهللا بن مسعود، قال
من أجل ذلك مدح    . ليس أحد أحب إليه املدح من اهللا عز وجل        " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

من . وليس أحد أحب إليه العذر من اهللا      . من أجل ذلك حرم الفواحش    . وليس أحد أغري من اهللا    . نفسه
  ".أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل

. حدثنا إمساعيل بن إبراهيم بن علية عن حجاج بن أيب عثمان          . حدثنا عمرو الناقد  ) 2761 (- 36
  :وحدثين أبو سلمة عن أيب هريرة قال: قال حيىي: قال

وغرية اهللا أن يأيت املؤمن ما حـرم        . وإن املؤمن يغار  . إن اهللا يغار  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".عليه
  وحدثين أبو سلمة؛ أن عروة بن الزبري حدثه؛ أن أمساء بنت أيب بكر حدثته؛: قال حيىي) 2762(

  ".ليس شيء أغري من اهللا عز وجل" أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
حدثنا أبان بن يزيد وحرب بن شداد عن حيىي بن أيب . حدثنا أبو داود. حدثنا حممد بن املثىن) 2761(

حـديث أيب   . مبثل رواية حجـاج   . ة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم         كثري، عن أيب سلم   
  .ومل يذكر حديث أمساء. هريرة خاصة

حدثنا بشر بن املفضل عن هشام، عن حيىي بـن          . وحدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي     ) 2762 (- 37
  أيب كثري، عن أيب سلمة، عن عروة، عن أمساء،

  ".ال شيء أغري من اهللا عز وجل"سلم؛ أنه قال  عن النيب صلى اهللا عليه و
عن العالء، عن أبيه، عـن      ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2761 (- 38

  أيب هريرة؛
  ".واهللا أشد غريا. املؤمن يغار" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

مسعت العالء،  : حدثنا شعبة قال  . د بن جعفر  حدثنا حمم . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 2761 (-م  -38
  .ذا اإلسناد

  إن احلسنات يذهنب السيئات:  باب قوله تعاىل- 7 
كالمها عن يزيد بن    . حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل، فضيل بن حسني اجلحدري         ) 2763 (- 39
   بن مسعود؛حدثنا التيمي عن أيب عثمان، عن عبداهللا. حدثنا يزيد). واللفظ أليب كامل(زريع 



أقم الصالة {: قال فرتلت. فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له.  أن رجال أصاب من امرأة قبلة
هـود   /11[} طريف النهار وزلفى من الليل، إن احلسنات يذهنب السيئات ذلك ذكـرى للـذاكرين             

  ".يتملن عمل ا من أم"قال ! أيل هذه؟ يا رسول اهللا: قال فقال الرجل]. 114/
حدثنا أبو عثمـان عـن ابـن        . حدثنا املعتمر عن أبيه   . حدثنا حممد بن عبداألعلى   ) 2763 (- 40

  مسعود؛
. فذكر أنه أصاب من امرأة، إما قبلة، أو مسا بيد، أو شـيئا            .  أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم       

  .مث ذكر مبثل حديث يزيد. قال فأنزل اهللا عز وجل. كأنه يسأل عن كفارا
  :قال. حدثنا جرير عن سليمان التيمي، ذا اإلسناد. حدثنا عثمان بن أيب شيبة) 2763 (- 41

مث أتى أبا بكـر فعظـم       . فأتى عمر بن اخلطاب فعظم عليه     .  أصاب رجل من امرأة شيئا دون الفاحشة      
  .فذكر مبثل حديث يزيد واملعتمر. مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم. عليه
قال  (- واللفظ ليحىي    -ثنا حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة             حد) 2763 (- 42
أبو األحوص عن مساك، عن إبراهيم، عن علقمة واألسـود، عـن            ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: حيىي

  :عبداهللا قال
وإين . ى املدينـة  إين عاجلت امرأة يف أقص    ! يا رسول اهللا  :  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        

لقد سترك اهللا، لو سـترت      : فقال له عمر  . فاقض يف ما شئت   . فأنا هذا . أصبت منها ما دون أن أمسها     
فأتبعه النيب صـلى اهللا عليـه       . فقام الرجل فانطلق  . قال فلم يرد النيب صلى اهللا عليه وسلم شيئا        . نفسك

نهار وزلفى من الليل إن احلسنات يـذهنب  أقم الصالة طريف ال{: وسلم رجال دعاه، وتال عليه هذه اآلية      
له خاصة؟   هذا! يا نيب اهللا  :فقال رجل من القوم   ]. 114/هود/11[} السيئات ذلك ذكرى للذاكرين   

  ".بل للناس كافة"قال 
حدثنا شـعبة   . حدثنا أبو النعمان، احلكم بن عبداهللا العجلي      . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2763 (- 43

ت إبراهيم حيدث عن خاله األسود، عن عبداهللا، عن النيب صلى اهللا عليـه        مسع: قال. عن مساك بن حرب   
هذا هلذا خاصة، أو لنـا      ! يا رسول اهللا  : فقال معاذ : وقال يف حديثه  . وسلم مبعىن حديث أيب األحوص    

  ".بل لكم عامة"عامة؟ قال 
إسحاق بن  حدثنا مهام عن    . حدثنا عمرو بن عاصم   . حدثنا احلسن بن علي احللواين    ) 2764 (- 44

  :عبداهللا بن أيب طلحة، عن أنس، قال



وحـضرت  : قال. أصبت حدا فأقمه علي! يا رسول اهللا:  جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال  
إين أصبت حدا ! يا رسول اهللا: فلما قضى الصالة قال. الصالة فصلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  ".قد غفر لك"قال . نعم: قال"  الصالة معنا؟هل حضرت"قال . فأقم يف كتاب اهللا
حدثنا عمـر   : قاال) واللفظ لزهري (حدثنا نصر بن علي اجلهضمي وزهري بن حرب         ) 2765 (- 45

  :حدثنا أبو أمامة قال. حدثنا شداد. حدثنا عكرمة بن عمار. بن يونس
! يا رسـول اهللا   : جل فقال  بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد، وحنن قعود معه، إذ جاء ر              

! يا رسول اهللا  : مث أعاد فقال  . فسكت عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . فأقمه علي . إين أصبت حدا  
فلما انصرف نيب اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . وأقيمت الصالة . فسكت عنه . فأقمه علي . إين أصبت حدا  
واتبعت رسول اهللا صلى اهللا     . سلم حني انصرف  فاتبع الرجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و       : قال أبو أمامة  

! يا رسول اهللا  : فلحق الرجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال        . عليه وسلم أنظر ما يرد على الرجل      
أرأيـت حـني   "فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        : قال أبو أمامة  . إين أصبت حدا، فأقمه علي    

مث شـهدت   "قـال   ! يا رسول اهللا  . بلى: قال"  الوضوء؟ خرجت من بيتك، أليس قد توضأت فأحسنت      
فإن اهللا قد غفـر     "قال فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          ! يا رسول اهللا  . فقال نعم " الصالة معنا؟ 
  ". ذنبك- أو قال -. لك حدك

   باب قبول توبة القاتل، وإن كثر قتله- 8 
حدثنا معاذ بـن    : قال). واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 2766 (- 46
  حدثين أيب عن قتادة، عن أيب الصديق، عن أيب سعيد اخلدري؛. هشام

فسأل عـن  . كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعني نفسا" أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  
. ال: فهل له من توبة؟ فقال    . إنه قتل تسعة وتسعني نفسا    : أعلم أهل األرض فدل على راهب فأتاه فقال       

فهل . إنه قتل مائة نفس   : فقال. مث سأل عن أعلم أهل األرض فدل على رجل عامل         . فكمل به مائة  . فقتله
فإن ا أناسا يعبـدون     . ومن حيول بينه وبني التوبة؟ انطلق إىل أرض كذا وكذا         . نعم: له من توبة؟ فقال   
. فانطلق حىت إذا نصف الطريق أتاه املـوت       . إا أرض سوء  وال ترجع إىل أرضك ف    . اهللا فاعبد اهللا معهم   

. جاء تائبا مقبال بقلبـه إىل اهللا      : فقالت مالئكة الرمحة  . فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب     
قيسوا : فقال. فجعلوه بينهم . فأتاه ملك يف صورة آدمي    . إنه مل يعمل خريا قط    : وقالت مالئكة العذاب  

فقبـضته  . فقاسوه فوجدوه أدىن إىل األرض الـيت أراد       . إىل أيتهما كان أدىن، فهو له     ف. ما بني األرضني  
  " مالئكة الرمحة



  .ذكر لنا؛ أنه ملا أتاه املوت نأى بصدره: فقال احلسن: قال قتادة
حدثنا شعبة عن قتادة؛ أنه مسـع أبـا         . حدثنا أيب . حدثين عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2766 (- 47

   عن أيب سعيد اخلدري،الصديق الناجي،
هل له من توبة؟ فأتى     : فجعل يسأل . أن رجال قتل تسعة وتسعني نفسا     " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛       

مث خرج من قرية إىل قرية فيها قـوم         . مث جعل يسأل  . فقتل الراهب . ليست لك توبة  : راهبا فسأله فقال  
فاختصمت فيـه مالئكـة     . مث مات . رهفنأى بصد . فلما كان يف بعض الطريق أدركه املوت      . صاحلون

  ".فجعل من أهلها. فكان إىل القرية الصاحلة أقرب منها بشرب. الرمحة ومالئكة العذاب
حدثنا شعبة عن قتادة، ذا اإلسـناد،       . حدثنا ابن أيب عدي   . حدثنا حممد بن بشار   ) 2766 (- 48

  ".أن تقريب: وإىل هذه. ديأن تباع: فأوحى اهللا إىل هذه"وزاد فيه . حنو حديث معاذ بن معاذ
حدثنا أبو أسامة عن طلحة بن حيىي، عن أيب بردة، عن           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2767 (- 49

  :أيب موسى قال
إذا كان يوم القيامة، دفع اهللا عز وجل إىل كل مسلم يهوديـا أو              " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".فيقول هذا فكاكك من النار. نصرانيا
حدثنا قتـادة؛ أن    . حدثنا مهام . حدثنا عفان بن مسلم   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2767 (- 50

  عونا وسعيد بن أيب بردة حدثاه؛ أما شهدا أبا بردة حيدث عمر بن عبدالعزيز عن أبيه،
" و نصرانيا ال ميوت رجل مسلم إال أدخل اهللا مكانه، النار، يهوديا أ          " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

ثالث مرات أن أباه حدثه عـن رسـول اهللا          ! قال فاستحلفه عمر بن عبدالعزيز باهللا الذي ال إله إال هو          
  .ومل ينكر على عون قوله. قال فلم حيدثين سعيد أنه استحلفه. قال فحلف له. صلى اهللا عليه وسلم

. بدالصمد بن عبدالوارث  مجيعا عن ع  . حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن املثىن      ) 2767 (-م  -50
  .أخربنا مهام

  .عون بن عتبة: وقال. حدثنا قتادة، ذا اإلسناد، حنو حديث عفان
. حدثنا حرمي بـن عمـارة     . حدثنا حممد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أيب رواد          ) 2767 (- 51

  حدثنا شداد، أبو طلحة الراسيب عن غيالن بن جرير، عن أيب بردة، عن أبيه،
. جييء الناس يوم القيامة، ناس من املسلمني، بذنوب أمثال اجلبـال          "صلى اهللا عليه وسلم قال       عن النيب   

  . ال أدري ممن الشك: قال أبو روح. فيما أحسب أنا" ويضعها على اليهود والنصارى. فيغفرها اهللا هلم
عليـه وسـلم؟   أبوك حدثك هذا عن النيب صلى اهللا : فحدثت به عمر بن عبدالعزيز فقال  : قال أبو بردة  
  .قلت نعم



حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي، عن قتادة،         . حدثنا زهري بن حرب   ) 2768 (- 52
  :عن صفوان بن حمرز قال
مسعته يقول  : كيف مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف النجوى؟ قال           :  قال رجل البن عمر   

هل تعـرف؟   : فيقول. فيقرره بذنوبه . حىت يضع عليه كنفه   . يدين املؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل       "
فيعطى صـحيفة   . فإين قد سترا عليك يف الدنيا، وإين أغفرها لك اليوم         : قال. أعرف! أي رب : فيقول
  ".هؤالء الذي كذبوا على اهللا: وأما الكفار واملنافقون فينادى م على رؤوس اخلالئق. حسناته
  لك وصاحبيه باب حديث توبة كعب بن ما- 9 

. حدثين أبو الطاهر، أمحد بن عمرو بن عبداهللا بن عمرو بن سرح، موىل بين أميـة               ) 2769 (- 53
  :قال. أخربين يونس عن ابن شهاب. أخربين ابن وهب

قال ابـن   . وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام     .  مث غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة تبوك         
ن بن عبداهللا بن كعب بن مالك؛ أن عبداهللا بن كعب كان قائد كعب، مـن                فأخربين عبدالرمح : شهاب

مسعت كعب بن مالك حيدث حديثه حني ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه               : قال. بنيه، حني عمي  
مل أختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة غزاها    : قال كعب بن مالك   . وسلم يف غزوة تبوك   

إمنا خرج رسول   . ومل يعاتب أحدا ختلف عنه    . غري أين قد ختلفت يف غزوة بدر      . بوكإال يف غزوة ت   . قط
حىت مجع اهللا بينهم وبني عدوهم، علـى غـري          . اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون يريدون عري قريش        

ومـا  . حني تواثقنا على اإلسـالم    . ولقد شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة العقبة          . ميعاد
وكان من خربي، حني ختلفت عـن       . وإن كانت بدر أذكر يف الناس منها      . حب أن يل ا مشهد بدر     أ

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف غزوة تبوك، أين مل أكن قط أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنه يف                     
سول اهللا صـلى    فغزاها ر . حىت مجعتهما يف تلك الغزوة    . ما مجعت قبلها راحلتني قط    ! واهللا. تلك الغزوة 

فجال للمسلمني أمرهم   . واستقبل عدوا كثريا  . واستقبل سفرا بعيدا ومفازا   . اهللا عليه وسلم يف حر شديد     
واملسلمون مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          . فأخربهم بوجههم الذي يريد   . ليتأهبوا أهبة غزوهم  

قل رجل يريد أن يتغيب، يظن أن ف: قال كعب). يريد، بذلك، الديوان(وال جيمعهم كتاب حافظ    . كثري
وغزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم تلـك          . ذلك سيخفى له، ما مل يرتل فيه وحي من اهللا عز وجل           

فتجهز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملـسلمون  . فأنا إليها أصعر  . الغزوة حني طابت الثمار والظالل    
أنا قادر على ذلك، إذا     : وأقول يف نفسي  . شيئافأرجع ومل أقض    . وطفقت أغدو لكي أجتهز معهم    . معه
فأصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غاديا        . فلم يزل ذلك يتمادى يب حىت استمر بالناس اجلد        . أردت



فلم يزل ذلك يتمـادى  . مث غدوت فرجعت ومل أقض شيئا. ومل أقض من جهازي شيئا. واملسلمون معه 
. مث مل يقـدر ذلـك يل  . فيا ليتين فعلـت .  أرحتل فأدركهم  فهممت أن . يب حىت أسرعوا وتفارط الغزو    

. فطفقت، إذا خرجت يف الناس، بعد خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حيزنين أين ال أرى يل أسوة
ومل يذكرين رسول اهللا صلى اهللا      . أو رجال ممن عذر اهللا من الضعفاء      . إال رجال مغموصا عليه يف النفاق     

قال رجل مـن    " ما فعل كعب بن مالك؟    "تبوكا فقال، وهو جالس يف القوم بتبوك        عليه وسلم حىت بلغ     
يـا  ! واهللا. بئس ما قلت: فقال له معاذ بن جبل. حبسه براده والنظر يف عطفيه! يا رسول اهللا : بين سلمة 
فبينما هو على ذلك رأى     . فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . ما علمنا عليه إال خريا    ! رسول اهللا 

، فإذا هو أبو خيثمة "كن أبا خيثمة "رجال مبيضا يزول به السراب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  .وهو الذي تصدق بصاع التمر حني ملزه املنافقون. األنصاري

فلما بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد توجه قافال من تبوك، حـضرين            : فقال كعب بن مالك   
مب أخرج من سخطه غدا؟ وأستعني على ذلك كل ذي رأي مـن             :  الكذب وأقول  فطفقت أتذكر . بثي
حىت عرفت أين   . إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عين الباطل            : فلما قيل يل  . أهلي

وكان، إذا قـدم    . وصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قادما       . فأمجعت صدقة . لن أجنو منه بشيء أبدا    
فطفقـوا  . فلما فعل ذلك جاءه املخلفـون     . مث جلس للناس  .  بدأ باملسجد فركع فيه ركعتني     من سفر، 

فقبل منهم رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          . وكانوا بضعة ومثانني رجال   . وحيلفون له . يعتذرون إليه 
غضب فلما سلمت، تبسم تبسم امل. حىت جئت . ووكل سرائرهم إىل اهللا   . وبايعهم واستغفر هلم  . عالنيتهم
" ما خلفك؟ أمل تكن قد ابتعت ظهـرك؟       "فقال يل   . فجئت أمشي حىت جلست بني يديه     " تعال"مث قال   
لو جلست عند غريك من أهل الدنيا، لرأيت أين سأخرج من سخطه            ! إين، واهللا ! يا رسول اهللا  : قال قلت 
ى به عين،   لقد علمت، لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترض       ! ولكين، واهللا . ولقد أعطيت جدال  . بعذر

. ولئن حدثتك حديث صدق جتد علي فيه، إين ألرجو فيـه عقـىب اهللا             . ليوشكن اهللا أن يسخطك علي    
قال رسول اهللا صلى    . ما كنت قط أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنك         ! واهللا. ما كان يل عذر   ! واهللا

 من بـين سـلمة      وثار رجال . فقمت" فقم حىت يقضي اهللا فيك    . أما هذا، فقد صدق   "اهللا عليه وسلم    
لقد عجزت يف أن ال تكـون اعتـذرت إىل          . ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا     ! واهللا: فقالوا يل . فاتبعوين

فقد كان كافيك ذنبك، استغفار رسول اهللا       . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مبا اعتذر به إليه املخلفون          
  .صلى اهللا عليه وسلم لك

فأكذب نفـسي  . ىت أردت أن أرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ما زالوا يؤنبونين ح   ! فواهللا: قال
فقيل هلما . قاال مثل ما قلت. لقيه معك رجالن. نعم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا : قال مث قلت هلم   



قـال  . مرارة بن ربيعة العامري، وهالل بن أميـة الـواقفي         : من مها؟ قالوا  : قال قلت . مثل ما قيل لك   
  .قال فمضيت حني ذكرومها يل. جلني صاحلني قد شهدا بدرا فيهما أسوةفذكروا يل ر

قال، . قال وى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسلمني عن كالمنا، أيها الثالثة، من بني من ختلف عنه                 
فلبثنـا  . فما هي باألرض اليت أعرف    . وقال، تغريوا لنا حىت تنكرت يل يف نفسي األرض        . فاجتنبنا الناس 

وأما أنا فكنت أشـب القـوم    . فأما صاحباي فاستكانا وقعدا يف بيوما يبكيان      .  ذلك مخسني ليلة   على
وآيت رسول اهللا صلى اهللا . فكنت أخرج فأشهد الصالة وأطوف يف األسواق وال يكلمين أحد    . وأجلدهم

لـسالم، أم   هل حرك شفتيه برد ا    : فأقول يف نفسي  . عليه وسلم فأسلم عليه، وهو يف جملسه بعد الصالة        
. وإذا التفت حنوه أعرض عـين     . فإذا أقبلت على صاليت نظر إيل     . ال؟ مث أصلي قريبا منه وأسارقه النظر      

حىت إذا طال ذلك علي من جفوة املسلمني، مشيت حىت تسورت جدار حائط أيب قتادة، وهـو ابـن                   
! أنشدك باهللا ! أبا قتادة يا  : فقلت له . ما رد علي السالم   ! فواهللا. فسلمت عليه . عمي، وأحب الناس إيل   

اهللا : فقـال . فسكت فعدت فنا شـدته    . فعدت فناشدته . هل تعلمن أين أحب اهللا رسوله؟ قال فسكت       
فبينا أنا أمشي يف سوق املدينة، إذا نبطي        . ففاضت عيناي، وتوليت، حىت تسورت اجلدار     . ورسوله أعلم 

قـال فطفـق    . من يدل على كعب بن مالك     : يقول. من نبط أهل الشام، ممن قدم بالطعام يبيعه باملدينة        
أمـا  : فقرأته فإذا فيه  . وكنت كاتبا . حىت جاءين فدفع إيل كتابا من ملك غسان       . الناس يشريون له إيل   

قال . فاحلق بنا نواسك  . ومل جيعلك اهللا بدار هوان وال مضيعة      . فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك      . بعد
حىت إذا مضت أربعون مـن      . فتياممت ا التنور فسجرا ا    . وهذه أيضا من البالء   : فقلت، حني قرأا  

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : اخلمسني، واستلبث الوحي، إذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأتيين فقال     
قال . فال تقربنها . بل اعتزهلا . ال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال    : قال فقلت . وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك    

احلقي بأهلك فكوين عندهم حىت يقضي اهللا يف هـذا          : قال فقلت المرأيت  . إىل صاحيب مبثل ذلك   فأرسل  
إن ! يا رسـول اهللا   : فقالت له . قال فجاءت امرأة هالل بن أمية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           . األمر

إنه، : قالتف" ولكن ال يقربنك  . ال"فهل تكره أن أخدمه؟ قال      . هالل بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم       
  .إىل يومه هذا. ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان! وواهللا. ما به حركة إىل شئ! واهللا

لو استأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف امرأتك؟ فقد أذن المرأة هالل              : قال فقال يل بعض أهلي    
وما يدريين ماذا يقـول     . سلمال استأذن فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و        : قال فقلت . بن أمية أن ختدمه   

فكمل . قال فلبثت بذلك عشر ليال    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب           
قال مث صليت صالة الفجر صباح مخسني ليلة، على ظهر بيت           . لنا مخسون ليلة من حني ي عن كالمنا       

قد ضاقت علي نفسي وضاقت علـي       .  عز وجل منا   فبينا أنا جالس على احلال اليت ذكر اهللا       . من بيوتنا 



. أبشر! يا كعب بن مالك   : األرض مبا رحبت، مسعت صوت صارخ أوىف على سلع يقول، بأعلى صوته           
قال فآذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس بتوبـة           . وعرفت أن قد جاء فرج    . قال فخررت ساجدا  

وركض رجل  . فذهب قبل صاحيب مبشرون   . بشروننافذهب الناس ي  . اهللا علينا، حني صلى صالة الفجر     
فلما جاءين الذي   . فكان الصوت أسرع من الفرس    . وأوىف اجلبل . وسعى ساع من أسلم قبلي    . إيل فرسا 

واسـتعرت  . ما أملك غريمها يومئذ   ! واهللا. فرتعت له ثويب فكسوما إياه ببشارته     . مسعت صوته يبشرين  
يتلقاين الناس فوجا فوجا، يهنئـونين      . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    فانطلقت أتأمم رسول    . ثوبني فلبستهما 
حىت دخلت املسجد، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم            . لتهنئك توبة اهللا عليك   : بالتوبة ويقولون 

مـا قـام    ! واهللا. فقام طلحة بن عبيداهللا يهرول حىت صافحين وهنأين       . جالس يف املسجد، وحوله الناس    
  .قال فكان كعب ال ينساها لطلحة.  غريهرجل من املهاجرين

فلما سلمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، وهو يربق وجهه من السرور ويقول                : قال كعب 
أم من عند اهللا؟ فقال     ! أمن عندك؟ يا رسول اهللا    : قال فقلت " أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك       "
كأن وجهـه قطعـة     .  اهللا عليه وسلم إذا سر استنار وجهه       وكان رسول اهللا صلى   " بل من عند اهللا   . ال"
إن من توبيت أن أخنلع مـن       ! يا رسول اهللا  : قال فلما جلست بني يديه قلت     . قال وكنا نعرف ذلك   . قمر

أمـسك  "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  . "مايل صدقة إىل اهللا وإىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم        
إن اهللا ! يا رسول اهللا: قال وقلت. فإين أمسك سهمي الذي خبيرب:  فقلتقال" فهو خري لك. بعض مالك

ما علمت أن أحدا مـن    ! قال فواهللا . وإن من توبيت أن ال أحدث إال صدقا ما بقيت         . إمنا أجناين بالصدق  
املسلمني أباله اهللا يف صدق احلديث، منذ ذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل يومي هذا،                  

ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم، إىل       ! واهللا. مما أبالين اهللا به   أحسن  
  .وإين ألرجو أن حيفظين اهللا فيما بقي. يومي هذا

لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العـسرة             {: فأنزل اهللا عز وجل   : قال
وعلى الثالثة الذين خلفوا    * يق منهم مث تاب عليهم، إنه م رءوف رحيم        من بعد ما كاد يزيغ قلوب فر      

حـىت  ] 118- و 117/التوبة   /9[} حىت ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم        
  ].119/التوبة  /9[} يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني{: بلغ

مة قط، بعد إذ هداين اهللا لإلسالم، أعظم يف نفسي، من صدقي            ما أنعم اهللا علي من نع     ! واهللا: قال كعب 
إن اهللا قال للـذين     . أن ال أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا        . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

سيحلفون باهللا لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا       {: وقال اهللا . كذبوا، حني أنزل الوحي، شر ما قال ألحد       
حيلفون لكم لترضوا عنهم، *  عنهم، إم رجس، ومأواهم جهنم جزاء مبا كانوا يكسبونعنهم، فأعرضوا



كنـا  : قال كعب ]. 96- و 95/التوبة   /9[} فإن ترضوا عنهم فإن اهللا ال يرضى عن القوم الفاسقني         
. خلفنا، أيها الثالثة، عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني حلفـوا لـه                   

فبذلك قال اهللا عز    . وأرجأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرنا حىت قضى اهللا فيه           . بايعهم واستغفر هلم  ف
وإمنا هو ختليفه إيانا،    . وليس الذي ذكر اهللا مما خلفنا، ختلفنا عن الغزو        . وعلى الثالثة الذين خلفوا   : وجل

  .وإرجاؤه أمرنا، عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه
حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن      . حدثنا حجني بن املثىن   . وحدثنيه حممد بن رافع   ) 2769 (-م  -53
  .سواء. بإسناد يونس عن الزهري. شهاب
حدثنا حممد بن عبداهللا    . حدثين يعقوب بن إبراهيم بن سعد     . وحدثين عبد بن محيد   ) 2769 (- 54

عبدالرمحن بن عبداهللا بن كعب     أخربين  . بن مسلم، ابن أخي الزهري عن عمه، حممد بن مسلم الزهري          
مسعت كعب بن مالـك     : بن مالك؛ أن عبيداهللا بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب حني عمى، قال             
وزاد فيه، . وساق احلديث. حيدث حديثه، حني ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك     

حىت كانت تلـك    . وة إال ورى بغريها   فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلما يريد غز         : على يونس 
  .ومل يذكر، يف حديث ابن أخي الزهري، أبا خيثمة وحلوقه بالنيب صلى اهللا عليه وسلم. الغزوة
) وهو ابن عبيداهللا  (حدثنا معقل   . حدثنا احلسن بن أعني   . وحدثين سلمة بن شبيب   ) 2769 (- 55

  .عن عمه عبيداهللا بن كعبأخربين عبدالرمحن بن عبداهللا بن كعب بن مالك . عن الزهري
وكان أعلم قومه وأوعاهم ألحاديث أصحاب رسول اهللا صـلى          .  وكان قائد كعب حني أصيب بصره     

مسعت أيب، كعب بن مالك، وهو أحد الثالثة الذين تيب عليهم، حيدث؛ أنـه مل               : قال. اهللا عليه وسلم  
: وساق احلديث وقال فيه   . زوتنيغري غ . يتخلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة غزاها قط           

  .وال جيمعهم ديوان حافظ. وغزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بناس كثري يزيدون على عشرة آالف
   باب يف حديث اإلفك، وقبول توبة القاذف- 10 

ح . أخربنا يونس بن يزيد األيلي    . أخربنا عبداهللا بن املبارك   . حدثنا حبان بن موسى   ) 2770 (- 56
وقـال  . حـدثنا : قال ابن رافـع   . ( إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وحممد بن رافع وعبد بن محيد          وحدثنا
قال يونس  . والسياق حديث معمر من رواية عبد وابن رافع       . أخربنا معمر . عبدالرزاق) أخربنا: اآلخران
هللا بـن   أخربين سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري وعلقمة بن وقاص وعبيدا          : مجيعا عن الزهري  . ومعمر

عبداهللا بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم حني قال هلا أهل اإلفك                   
. وبعضهم كان أوعى حلديثها من بعض     . وكلهم حدثين طائفة من حديثها    . فربأها اهللا مما قالوا   . ما قالوا 



. حديثهم يصدق بعضا  وبعض  . وقد وعيت عن كل واحد منهم احلديث الذي حدثين        . وأثبت اقتصاصا 
  :ذكروا؛ أن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت

فأيتهن خرج سـهمها،    .  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد أن خيرج سفرا، أقرع بني نسائه              
. فخرج سهمي . فأقرع بيننا يف غزوة غزاها    : قالت عائشة . خرج ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معه        

فأنا أمحل هودجي، وأنـزل     . وذلك بعدما أنزل احلجاب   . جت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       فخر
حىت إذا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزوه، وقفل، ودنونا من املدينة، آذن ليلة                 . فيه، مسرينا 
بلـت إىل   فلما قضيت من شأين أق    . فمشيت حىت جاوزت اجليش   . فقمت حني آذنوا بالرحيل   . بالرحيل
فرجعت فالتمست عقـدي فحبـسين      . فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع        . الرحل
. فرحلوه على بعريي الذي كنت أركب     . وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون يل فحملوا هودجي       . ابتغاؤه

 يأكلن العلقة   إمنا. مل يهبلن ومل يغشهن اللحم    . وكانت النساء إذ ذاك خفافا    : قالت. وهم حيسبون أين فيه   
فبعثـوا  . وكنت جارية حديثة الـسن    . فلم يستنكر القوم ثقل اهلودج حني رحلوه ورفعوه       . من الطعام 

. فجئت منازهلم ولـيس ـا داع وال جميـب         . ووجدت عقدي بعد ما استمر اجليش     . اجلمل وساروا 
جالـسة يف مـرتيل     فبينا أنا   . وظننت أن القوم سيفقدوين فريجعون إيل     . فتيممت مرتيل الذي كنت فيه    

. وكان صفوان بن املعطل السلمي، مث الذكواين، قد عرس من وراء اجلـيش فـادجل          . غلبتين عيين فنمت  
وقد كان يراين قبـل أن يـضرب        . فأتاين فعرفين حني رآين   . فرأى سواد إنسان نائم   . فأصبح عند مرتيل  
ما يكلمين كلمة وال    ! اهللاوو. فخمرت وجهي جبلبايب  . فاستيقظت باسترجاعه حني عرفين   . احلجاب علي 

. فانطلق يقود يب الراحلة   . فوطئ على يدها فركبتها   . حىت أناخ راحلته  . مسعت منه كلمة غري استرجاعه    
وكان الـذي تـوىل     . فهلك من هلك يف شأين    . بعد ما نزلوا موغرين يف حنر الظهرية      . حىت أتينا اجليش  

  . عبداهللا بن أيب بن سلول. كربه
وال أشـعر   . والناس يفيضون يف قول أهل اإلفـك      . تكيت، حني قدمنا املدينة، شهرا    فاش. فقدمنا املدينة 
وهو يريبين يف وجعي أين ال أعرف من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللطف الـذي                 . بشيء من ذلك  

" كيف تـيكم؟ "إمنا يدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيسلم مث يقول . كنت أرى منه حني أشتكي 
وهـو  . حىت خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مسطح قبل املناصع         . وال أشعر بالشر  . ينفذاك يريب 
وأمرنا أمر العرب األول    . وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا       . وال خنرج إال ليال إىل ليل     . متربزنا
يب رهم بن   فانطلقت أنا وأم مسطح، وهي بنت أ      . وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا      . يف الترته 

وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد . وأمها ابنة صخر بن عامر، خالة أيب بكر الصديق      . املطلب بن عبد مناف   
. فعثرت أم مـسطح يف مرطهـا      . حني فرغنا من شأننا   . فأقبلت أنا وبنت أيب رهم قبل بييت      . بن املطلب 



أو مل ! أي هنتـاه :  قالـت .أتسبني رجال قد شهد بدرا  . بئس ما قلت  : فقلت هلا . تعس مسطح : فقالت
فلمـا  . فازددت مرضا إىل مرضي   . وماذا قال؟ قالت، فأخربتين بقول أهل اإلفك      : تسمعي ما قال؟ قلت   

أتأذن : قلت" كيف تيكم؟ "فسلم مث قال    . رجعت إىل بييت، فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
فأذن يل رسول اهللا صلى اهللا عليـه        . قبلهمايل أن آيت أبوي؟ قالت، وأنا حينئذ أريد أن أتيقن اخلرب من             

لقلما ! فواهللا. هوين عليك ! يا بنية : ما يتحدث الناس؟ فقالت   ! يا أمتاه : فجئت أبوي فقلت ألمي   . وسلم
وقـد  ! سبحان اهللا : قالت قلت . كانت امرأة قط وضيئة عند رجل حيبها، وهلا ضرائر، إال كثرن عليها           

  . حتدث الناس ذا
ودعـا  . مث أصبحت أبكـي   .  الليلة حىت أصبحت ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم          قالت، فبكيت تلك  

يستـشريمها يف  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب وأسامة بن زيد حني استلبث الوحي     
قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالذي يعلم من بـراءة                  . فراق أهله 

وأما علـي   . هم أهلك وال نعلم إال خريا     ! يا رسول اهللا  : فقال. ، وبالذي يعلم يف نفسه هلم من الود       أهله
قالت فـدعا   . وإن تسأل اجلارية تصدقك   . والنساء سواها كثري  . مل يضيق اهللا عليك   : بن أيب طالب فقال   

قالت له  "  عائشة؟ هل رأيت من شيء يريبك من     ! أي بريرة "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بريرة فقال         
إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها، أكثر من أا جارية حديثة السن، تنام ! والذي بعثك باحلق: بريرة

فاسـتعذر  . قالت فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب  . عن عجني أهلها، فتأيت الداجن فتأكله     
يـا معـشر    " صلى اهللا عليه وسلم وهو على املنرب         قالت فقال رسول اهللا   . من عبداهللا بن أيب، ابن سلول     

ولقـد  . ما علمت على أهلي إال خـريا      ! فواهللا. من يعذرين من رجل قد بلغ أذاه يف أهل بييت         ! املسلمني
فقام سعد بن معاذ األنصاري   " وما كان يدخل على أهلي إال معي      . ذكروا رجال ما علمت عليه إال خريا      

وإن كان من إخواننا اخلزرج أمرتنا      . إن كان يف األوس ضربنا عنقه     ! اهللايا رسول   . أنا أعذرك منه  : فقال
. ولكن اجتهلته احلمية  . قالت فقام سعد بن عبادة، وهو سيد اخلزرج، وكان رجال صاحلا          . ففعلنا أمرك 

فقام أسيد بن حضري، وهو ابن عم       . ال تقتله وال تقدر على قتله     ! لعمر اهللا . كذبت: فقال لسعد بن معاذ   
فثـار  . فإنك منافق جتادل عن املنافقني    . لنقتلنه! لعمر اهللا . كذبت: بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة     سعد  

فلم يزل  . ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم على املنرب        . حىت مهوا أن يقتتلوا   . احليان األوس واخلزرج  
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيفضهم حىت سكتوا وسكت

ال يرقأ يل دمـع وال      . مث بكيت ليليت املقبلة   . ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم      .  ذلك قالت وبكيت يومي  
فبينما مها جالسان عندي، وأنا أبكي، استأذنت علي       . وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي     . أكتحل بنوم 

لى اهللا  قالت فبينا حنن على ذلك دخل علينا رسول اهللا ص         . فجلست تبكي . امرأة من األنصار فأذنت هلا    



وقد لبث شهرا ال يوحى إليه يف       . قالت ومل جيلس عندي منذ قيل يل ما قيل        . فسلم مث جلس  . عليه وسلم 
فإنـه  ! يا عائشة. أما بعد"قالت فتشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني جلس مث قال         . شأين بشيء 

فاستغفري اهللا وتويب   . ذنبوإن كنت أملمت ب   . فإن كنت بريئة فسيربئك اهللا    . قد بلغين عنك كذا وكذا    
قالت فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " فإن العبد إذا اعترف بذنب مث تاب، تاب اهللا عليه . إليه

أجب عين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما         : فقلت أليب . مقالته، قلص دمعي حىت ما أحس منه قطرة       
أجييب عين رسول اهللا    : فقلت ألمي .  صلى اهللا عليه وسلم    ما أدري ما أقول لرسول اهللا     ! واهللا: فقال. قال

  . ما أدري ما أقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! واهللا: فقالت. صلى اهللا عليه وسلم
لقد عرفت أنكم قد مسعتم ذا حىت ! إين، واهللا: فقلت، وأنا جارية حديثة السن، ال أقرأ كثريا من القرآن         

ولـئن  . فإن قلت لكم إين بريئة، واهللا يعلم أين بريئة، ال تصدقوين بذلك. بهاستقر يف نفوسكم وصدقتم  
ما أجد يل ولكم مثال إال كما قال أبو         ! وإين، واهللا . اعترفت لكم بأمر، واهللا يعلم أين بريئة، لتصدقونين       

  . فصرب مجيل واهللا املستعان على ما تصفون: يوسف
. وأن اهللا مربئي برباءيت. حينئذ أعلم أين بريئة ! نا، واهللا قالت وأ . قالت مث حتولت فاضطجعت على فراشي     

ولشأين كان أحقر يف نفسي من أن يتكلم اهللا         . ما كنت أظن أن يرتل يف شأين وحي يتلى        ! ولكن، واهللا 
ولكين كنت أرجو أن يرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم رؤيا يربئين               . عز وجل يف بأمر يتلى    

  . اهللا ا
ما رام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جملسه، وال خرج من أهل البيت أحد، حىت أنـزل                  ! فواهللا: قالت

حـىت إنـه    . فأخذه ما كان يأخذه من الربحاء عند الوحي       . اهللا عز وجل على نبيه صلى اهللا عليه وسلم        
الت، فلما سري   ق. ليتحدر منه مثل اجلمان من العرق، يف اليوم الشات، من ثقل القول الذي أنزل عليه              

يـا  . أبـشري "عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم ا أن قال                 
هـو  . وال أمحد إال اهللا   . ال أقوم إليه  ! واهللا: فقلت. قومي إليه : فقالت يل أمي  "أما اهللا فقد برأك     ! عائشة

النـور   /24[} باإلفك عصبة مـنكم   إن الذين جاءوا    {: قالت فأنزل اهللا عز وجل    . الذي أنزل براءيت  
قالت فقال أبو بكر، وكان ينفـق علـى        . فأنزل اهللا عز وجل هؤالء اآليات براءيت      . عشر آيات ] 11/

وال {:فأنزل اهللا عز وجل   . بعد الذي قال لعائشة   . ال أنفق عليه شيئا أبدا    ! واهللا: مسطح لقرابته منه وفقره   
أال حتبون أن يغفر    {: إىل قوله ] 22/النور/24[} القرىب يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل       

  .}اهللا لكم
  .هذه أرجى آية يف كتاب اهللا: قال عبداهللا بن املبارك: قال حبان بن موسى



ال : وقال. فرجع إىل مسطح النفقة اليت كان ينفق عليه       . إين ألحب أن يغفر اهللا يل     ! واهللا: فقال أبو بكر  
  .أنزعها منه أبدا
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سأل زينب بنت جحش، زوج النيب صلى اهللا عليه                : قالت عائشة 

ما علمت  ! واهللا. أمحي مسعي وبصري  ! يا رسول اهللا  : فقالت" ما علمت؟ أو ما رأيت؟    "وسلم عن أمري    
  .إال خريا

.  بـالورع  فعـصمها اهللا  . وهي اليت كانت تساميين من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم          : قالت عائشة 
  .فهلكت فيمن هلك. وطفقت أختها محنة بنت حجش حتارب هلا

  . فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤالء الرهط: قال الزهري
  .احتملته احلمية: وقال يف حديث يونس

ح وحدثنا احلسن بـن علـي       . حدثنا فليح بن سليمان   . وحدثين أبو الربيع العتكي   ) 2770 (- 57
. حدثنا أيب عن صاحل بـن كيـسان       . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد     : االق. احللواين وعبد بن محيد   
  .بإسنادمها. مبثل حديث يونس ومعمر. كالمها عن الزهري
  .كما قال معمر. اجتهلته احلمية: ويف حديث فليح
كانت عائشة تكره   : قال عروة : وزاد يف حديث صاحل   . احتملته احلمية كقول يونس   : ويف حديث صاحل  
  :فإنه قال: وتقول. ها حسانأن يسب عند

  لعرض حممد منكم وقاء* فإن أيب ووالده وعرضي 
فوالـذي  ! سبحان اهللا: إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول      ! واهللا: قالت عائشة : قال عروة : وزاد أيضا 
  .قالت مث قتل بعد ذلك شهيدا يف سبيل اهللا. ما كشفت عن كنف أنثى قط! نفسي بيده

  .موغرين يف حنر الظهرية: إبراهيمويف حديث يعقوب بن 
  .موغرين: وقال عبدالرزاق
  .الوغرة شدة احلر: ما قوله موغرين؟ قال: قلت لعبدالرزاق: قال عبد بن محيد

حدثنا أبو أسامة عن هشام بن      : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن العالء        ) 2770 (- 58
  :عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت

فحمد . ن شأين الذي ذكر، وما علمت به، قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطيبا فتشهد                ملا ذكر م  
ما علمت علـى    ! وامي اهللا . أشريوا علي يف أناس أبنوا أهلي     . أما بعد "مث قال   . اهللا وأثىن عليه مبا هو أهله     

. ط إال وأنا حاضروال دخل بييت ق. ما علمت عليه من سوء قط! وأبنوهم، مبن، واهللا  . أهلي من سوء قط   
ولقد دخل رسول اهللا صلى اهللا عليـه        : وفيه. وساق احلديث بقصته  ". وال غبت يف سفر إال غاب معي      



ما علمت عليها عيبا، إال أا كانت ترقد حىت تـدخل الـشاة           ! واهللا: فقالت. وسلم بييت فسأل جارييت   
اصدقي رسول اهللا صلى اهللا     : الفانتهرها بعض أصحابه فق   ) شك هشام (أو قالت مخريها    . فتأكل عجينها 
ما علمت عليها إال ما يعلم الصائغ على ترب         ! واهللا! سبحان اهللا : فقالت. حىت أسقطوا هلا به   . عليه وسلم 

  .الذهب األمحر
  .ما كشفت عن كنف أنثى قط! واهللا! سبحان اهللا: فقال. وقد بلغ األمر ذلك الرجل الذي قيل له

  . اهللاوقتل شهيدا يف سبيل: قالت عائشة
وأما املنافق عبداهللا ابن أيب فهـو       . وكان الذين تكلموا به مسطح ومحنة وحسان      : وفيه أيضا من الزيادة   

  .وهو الذي توىل كربه، ومحنة. الذي كان يستوشيه وجيمعه
   باب براءة حرم النيب صلى اهللا عليه وسلم من الريبة- 11 

  أخربنا ثابت عن أنس؛.  محاد بن سلمةحدثنا. حدثنا عفان. حدثين زهري بن حرب) 2771 (- 59
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي        .  أن رجال كان يتهم بأم ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

. فناوله يده فأخرجه  . اخرج: فقال له علي  . فأتاه علي فإذا هو يف ركي يتربد فيها       " اذهب فأضرب عنقه  "
إنه ! يا رسول اهللا  : مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال       .  عنه فكف علي . فإذا هو جمبوب ليس له ذكر     

  .ماله ذكر. بوب

   كتاب صفات املنافقني وأحكامهم- 51 
حدثنا . حدثنا زهري بن معاوية   . حدثنا احلسن بن موسى   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2772 (- 1

  :أبو إسحاق؛ أنه مسع زيد بن أرقم يقول
فقـال عبـداهللا بـن أيب       .  صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، أصاب الناس فيه شدة           خرجنا مع رسول اهللا   

قال زهري وهي   . ال تنفقوا على من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ينفضوا من حوله              : ألصحابه
  .قراءة من خفض حوله

هللا عليه وسلم فأخربتـه     فأتيت النيب صلى ا   : قال. لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل       : وقال
كذب زيد رسول اهللا صلى اهللا عليه       : فقال. فأرسل إىل عبداهللا بن أيب فسأله فاجتهد ميينه ما فعل         . بذلك
قال مث دعـاهم    . إذا جاءك املنافقون  : حىت أنزل اهللا تصديقي   . قال فوقع يف نفسي مما قالوه شدة      . وسلم

كانوا : وقال. كأم خشب مسندة  : وقوله. وا رؤوسهم قال فلو . النيب صلى اهللا عليه وسلم ليستغفر هلم      
  .رجاال أمجل شئ



 واللفظ البن أيب -حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وأمحد بن عبدة الضيب          ) 2773 (- 2
  :سفيان بن عيينة عن عمرو؛ أنه مسع جابرا يقول) حدثنا: وقال اآلخران. أخربنا: قال ابن عبدة (-شيبة 

ونفث عليه من   . فأخرجه من قربه فوضعه على ركبتيه     . صلى اهللا عليه وسلم قرب عبداهللا بن أيب        أتى النيب   
  .فاهللا أعلم. وألبسه قميصه. ريقه
أخـربين  . أخربنا ابن جـريج   . حدثنا عبدالرزاق . حدثين أمحد بن يوسف األزدي    ) 2773 (-م  -2

ى اهللا عليه وسلم إىل عبداهللا بـن أيب،         جاء النيب صل  : مسعت جابر بن عبداهللا يقول    : عمرو بن دينار قال   
  .فذكر مبثل حديث سفيان. بعد ما أدخل حفرته

حدثنا عبيداهللا بن عمر عن نافع، عن ابن        . حدثنا أسامة . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2774 (- 3
  :عمر، قال

. صلى اهللا عليه وسـلم     ملا تويف عبداهللا بن أيب، ابن سلول، جاء ابنه، عبداهللا بن عبداهللا إىل رسول اهللا                
فقام رسول اهللا صلى اهللا عليـه       . مث سأله أن يصلي عليه    . فأعطاه. فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه      

أتصلي ! يا رسول اهللا  : فقال. فقام عمر فأخذ بثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . وسلم ليصلي عليه  
استغفر هلم : إمنا خريين اهللا فقال"لى اهللا عليه وسلم    عليه وقد اك اهللا أن تصلي عليه؟ فقال رسول اهللا ص          

  "وسأزيده على سبعني. إن تستغفر هلم سبعني مرة. أو ال تستغفر هلم
وال تصل على أحد    {: فأنزل اهللا عز وجل   . فصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . إنه منافق : قال

  ].84/التوبة  /9[} منهم مات أبدا وال تقم على قربه
عن عبيداهللا،  ) وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد      ) 2774 (- 4

  .قال فترك الصالة عليهم: وزاد. ذا اإلسناد، حنوه
حدثنا سفيان عن منصور، عن جماهد، عن أيب معمر،         . حدثنا حممد بن أيب عمر املكي     ) 2775 (- 5

  :عن ابن مسعود قال
. كثري شحم بطوم  . قليل فقه قلوم  . أو ثقفيان وقرشي  . قرشيان وثقفي . البيت ثالثة نفر   اجتمع عند   
وقال . وال يسمع، إن أخفينا   . يسمع، إن جهرنا  : أترون اهللا يسمع ما نقول؟ وقال اآلخر      : فقال أحدهم 

تترون أن  وما كنتم تس  {: فأنزل اهللا عز وجل   . إن كان يسمع، إذا جهرنا، فهو يسمع إذا أخفينا        : اآلخر
  .اآلية] 22/فصلت  /41[} يشهد عليكم مسعكم وال أبصاركم وال جلودكم

. حدثنا سـفيان  ). يعين ابن سعيد  (حدثنا حيىي   . وحدثين أبو بكر بن خالد الباهلي     ) 2775 (-م  -5
حـدثنا  . حدثنا حيـىي  : ح وقال . حدثين سليمان عن عمارة بن عمري، عن وهب بن ربيعة، عن عبداهللا           

  .بنحوه.  منصور عن جماهد، عن أيب معمر، عن عبداهللاحدثين. سفيان



) وهو ابن ثابـت   (حدثنا شعبة عن عدي     . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2776 (- 6
  مسعت عبداهللا بن يزيد حيدث عن زيد بن ثابت؛: قال

ب النيب صـلى اهللا    فكان أصحا . فرجع ناس ممن كان معه    .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل أحد        
 4[فما لكم يف املنافقني فئتني      : فرتلت. ال: وقال بعضهم . نقتلهم: قال بعضهم . عليه وسلم فيهم فرقتني   

  ].88/النساء /
حدثنا . ح وحدثين أبو بكر بن نافع. حدثنا حيىي بن سعيد. وحدثين زهري بن حرب  ) 2776 (-م  -6
  .كالمها عن شعبة، ذا اإلسناد، حنوه. غندر
. حدثنا ابن أيب مـرمي    : قاال. حدثنا احلسن بن علي احللواين وحممد بن سهل التميمي        ) 2777 (- 7

  أخربين زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري؛. أخربنا حممد بن جعفر
 أن رجاال من املنافقني، يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كانوا إذا خرج النيب صلى اهللا عليـه                    

فإذا قـدم الـنيب     . وفرحوا مبقعدهم خالف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وسلم إىل الغزو ختلفوا عنه    
ال حتسنب الـذين    {: فرتلت. وأحبوا أن حيمدوا مبا مل يفعلوا     . وحلفوا. صلى اهللا عليه وسلم اعتذروا إليه     

آل عمـران    /3[} العـذاب فرحوا مبا أتوا وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا فال حتسبنهم مبفـازة مـن                
/188.[  
حدثنا حجاج بـن    : قاال). واللفظ لزهري (حدثنا زهري بن حرب وهارون بن عبداهللا        ) 2778 (- 8

  أخربين ابن أيب مليكة؛ أن محيد بن عبدالرمحن بن عوف أخربه؛. حممد عن ابن جريج
رئ منا فرح مبـا أتـى،       لئن كان كل ام   : إىل ابن عباس فقل   ) لبوابه! (يا رافع . اذهب:  أن مروان قال  

ما لكم وهلذه اآلية؟ إمنا أنزلـت       : فقال ابن عباس  . وأحب أن حيمد مبا مل يفعل، معذبا، لنعذبن أمجعون        
وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال          {: مث تال ابن عباس   . هذه اآلية يف أهل الكتاب    

ال حيسنب الذين يفرحون مبـا أتـوا        {:  ابن عباس  وتال. هذه اآلية ] 187/آل عمران    /3[} يكتمونه
سأهلم النيب صلى اهللا عليه     : وقال ابن عباس  ]. 188/آل عمران    /3[} وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا     
واستحمدوا . فخرجوا قد أروه أن قد أخربوه مبا سأهلم عنه. وأخربوه بغريه. وسلم عن شيء فكتموه إياه    

  . من كتمام إياه، ما سأهلم عنهوفرحوا مبا أتوا،. بذلك إليه
حدثنا شعبة بن احلجاج عن قتادة، . حدثنا أسود بن عامر. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ) 2779 (- 9

  :عن أيب نضرة، عن قيس قال
أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم يف أمر علي، أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول اهللا  :  قلت لعمار 

. ما عهد إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا مل يعهده إىل الناس كافة              : وسلم؟ فقال صلى اهللا عليه    



يف أصحايب اثنا   "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       : ولكن حذيفة أخربين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         
نهم تكفيكهم الدبيلـة    مثانية م . فيهم مثانية ال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط          . عشر منافقا 
  .مل أحفظ ما قال شعبة فيهم" وأربعة
حدثنا حممد بـن    : قاال). واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 2779 (- 10
  :حدثنا شعبة عن قتادة، عن أيب نضرة، عن قيس بن عباد، قال. جعفر

أو عهدا عهده إليكم رسـول اهللا       . خيطئ ويصيب أرأيت قتالكم، أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي       :  قلنا لعمار 
. ما عهد إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا مل يعهده إىل الناس كافة              : صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال    

  .حدثين حذيفة: وأحسبه قال: قال شعبة". إن يف أميت"إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : وقال
يت اثنا عشر منافقا ال يدخلون اجلنة، وال جيدون رحيها، حىت يلج اجلمـل يف          يف أم "أراه قال   : وقال غندر 
  ".حىت ينجم من صدورهم. سراج من النار يظهر يف أكتافهم. مثانية منهم تكفيكهم الدبيلة. سم اخلياط

حدثنا أبـو   . حدثنا الوليد بن مجيع   . حدثنا أبو أمحد الكويف   . حدثنا زهري بن حرب   ) 2779 (- 11
  :الالطفيل ق

كـم كـان   ! أنشدك باهللا: فقال.  كان بني رجل من أهل العقبة وبني حذيفة بعض ما يكون بني الناس        
فإن كنت منـهم    . كنا خنرب أم أربعة عشر    : قال. أخربه إذ سألك  : أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم     

ياة الدنيا ويوم يقوم وأشهد باهللا أن اثين عشر منهم حرب هللا ولرسوله يف احل         . فقد كان القوم مخسة عشر    
. ما مسعنا منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال علمنا مبا أراد القـوم              : قالوا. وعذر ثالثة . األشهاد

فلعنـهم  . فوجد قوما قد سـبقوه    " فال يسبقين إليه أحد   . إن املاء قليل  "وقد كان يف حرة فمشى فقال       
  .يومئذ
حدثنا قرة بن خالد عن أيب الزبري، عن        . حدثنا أيب . يحدثنا عبيداهللا بن معاذ العنرب    ) 2880 (- 12

  :جابر بن عبداهللا، قال
من يصعد الثنية، ثنية املرار، فإنه حيط عنه ما حـط عـن بـين               " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".إسرائيل
 عليه وسلم   فقال رسول اهللا صلى اهللا    . مث تتام الناس  . قال فكان أول من صعدها خيلنا، خيل بين اخلزرج        

يستغفر لك رسول اهللا صـلى اهللا       : تعال: فأتيناه فقلنا له  " وكلكم مغفور له، إال صاحب اجلمل األمحر      "
قال وكان الرجل ينشد    . ألن أجد ضاليت أحب إيل من أن يستغفر يل صاحبكم         ! واهللا: فقال. عليه وسلم 
  .ضالة له



حدثنا أبـو   . حدثنا قرة . بن احلارث حدثنا خالد   . وحدثناه حيىي بن حبيب احلارثي    ) 2880 (- 13
مبثل " من يصعد ثنية املرار أو املرار     "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال. الزبري عن جابر بن عبداهللا    

  .وإذا هو أعرايب جاء ينشد ضالة له: غري أنه قال. حديث معاذ
عن ثابت، ) و ابن املغريةوه(حدثنا سليمان . حدثنا أبو النضر. حدثين حممد بن رافع) 2781 (- 14

  :قال. عن أنس بن مالك
. وكان يكتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. قد قرأ البقرة وآل عمران.  كان منا رجل من بين النجار

فمـا  . فأعجبوا به . هذا قد كان يكتب حملمد    : قالوا. قال فرفعوه . فانطلق هاربا حىت حلق بأهل الكتاب     
مث عـادوا   . فأصبحت األرض قد نبذته على وجههـا      . فحفروا له فواروه  . لبث أن قصم اهللا عنقه فيهم     

فأصـبحت  . فواروه. مث عادوا فحفروا له   . فأصبحت األرض قد نبذته على وجهها     . فواروه. فحفروا له 
  .فتركوه منبوذا. األرض قد نبذته على وجهها

عن األعمش،  ) اثيعين ابن غي  (حدثنا حفص   . حدثين أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2782 (- 15
  عن أيب سفيان، عن جابر؛

فلما كان قرب املدينة هاجت ريح شديدة تكـاد أن          .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم من سفر         
فلما قـدم   " بعثت هذه الريح ملوت منافق    "فزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          . تدفن الراكب 

  .، قد ماتاملدينة، فإذا منافق عظيم، من املنافقني
حدثنا أبو حممد، النضر بن حممد بن موسـى         . حدثين عباس بن عبدالعظيم العنربي    ) 2783 (- 16
  :قال. حدثين أيب. حدثنا إياس. حدثنا عكرمة. اليمامي

ما رأيت ! واهللا: قال فوضعت يدي عليه فقلت  .  عدنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال موعوكا         
أال أخربكم بأشد حرا منه يـوم القيامـة؟         "قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ف. كاليوم رجال أشد حرا   

  .لرجلني حينئذ من أصحابه" هذينك الرجلني الراكبني املقفيني
حدثنا . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . حدثنا أيب . حدثين حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2784 (- 17

يعـين  (أخربنـا عبـدالوهاب     ). واللفظ له (نا حممد بن املثىن     ح وحدث . حدثنا عبيداهللا : قاال. أبو أسامة 
  حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن عمر،). الثقفي

تعري إىل هذه مرة، وإىل     . مثل املنافق كمثل الشاة العائرة بني الغنمني      " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".هذه مرة



عن موسـى   ) يعين ابن عبدالرمحن القاري    (حدثنا يعقوب . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2784 (-م  -17
تكر يف هذه مـرة،    "غري أنه قال    . مبثله. بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم            

  ".ويف هذه مرة

  كتاب صفة القيامة واجلنة والنار -52 
عن )  احلزامي يعين(حدثين املغرية   . حدثنا حيىي بن بكري   . حدثين أبو بكر بن إسحاق    ) 2785 (- 18

  أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة،
إنه ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة، ال يزن عنـد اهللا            " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ].105/الكهف/18"[}فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا{:اقرؤوا. جناح بعوضة
عن منصور، عن   ) يعين ابن عياض  (حدثنا فضيل   . حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس     ) 2786 (- 19

  :إبراهيم، عن عبيداهللا السلماين، عن عبداهللا بن مسعود قال
إن اهللا تعاىل ميسك السماوات     ! أو يا أبا القاسم   ! يا حممد :  جاء حرب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        

. واملاء والثرى على إصـبع    .  إصبع واجلبال والشجر على  . واألرضني على إصبع  . يوم القيامة على إصبع   
فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . أنا امللك . أنا امللك : مث يهزهن فيقول  . وسائر اخللق على إصبع   
وما قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يـوم القيامـة            {: مث قرأ . تصديقا له . تعجبا مما قال احلرب   

  ].67/الزمر  /39[} ىل عما يشركونوالسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعا
كالمها عن جرير، عن منـصور،      . حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم       ) 2786 (- 20

  :ذا اإلسناد، قال
. مث يهـزهن  : ومل يذكر . مبثل حديث فضيل  .  جاء حرب من اليهود إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

. تصديقا له . عليه وسلم ضحك حىت بدت نواجذه تعجبا ملا قال        فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا       : وقال
  .وتال اآلية" وما قدروا اهللا حق قدره"مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مسعت إبـراهيم   : حدثنا األعمش قال  . حدثنا أيب . حدثنا عمر بن حفص بن غياث     ) 2786 (- 21
  :قال عبداهللا: مسعت علقمة يقول: يقول

إن اهللا ميـسك    ! يا أبا القاسـم   : أهل الكتاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال          جاء رجل من    
مث . واخلالئق علـى إصـبع    . والشجر والثرى على إصبع   . واألرضني على إصبع  . السماوات على إصبع  

 وما: مث قرأ . قال فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ضحك حىت بدت نواجذه          . أنا امللك . أنا امللك : يقول
  .قدروا اهللا حق قدره



ح وحـدثنا   . حدثنا أبو معاويـة   : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة و أبو كريب        ) 2786 (- 22
. ح وحدثنا عثمان بـن أيب شـيبة       . أخربنا عيسى بن يونس   : قاال. إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم     

والثرى . والشجر على إصبع  : غري أن يف حديثهم مجيعا    . كلهم عن األعمش، ذا اإلسناد    . حدثنا جرير 
وزاد يف . واجلبال على إصبع : ولكن يف حديثه  . واخلالئق على إصبع  : وليس يف حديث جرير   . على إصبع 

  .تصديقا له تعجبا ملا قال: حديث جرير
حدثين ابن . أخربين يونس عن ابن شهاب  . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2787 (- 23

  :ن يقولاملسيب؛ أن أبا هريرة كا
ويطـوي الـسماء    . يقبض اهللا تبارك وتعاىل األرض يوم القيامة      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".أين ملوك األرض؟. أنا امللك: مث يقول. بيمينه
حدثنا أبو أسامة عن عمر بن محزة، عن سـامل بـن            . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2788 (- 24
  :ر قالأخربين عبداهللا بن عم. عبداهللا

مث يأخـذهن بيـده     . يطوي اهللا عز وجل السماوات يوم القيامة      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
. أنا امللك : مث يقول . أين اجلبارون؟ أين املتكربون؟ مث يطوي األرضني بشماله       . أنا امللك : مث يقول . اليمىن

  ".أين اجلبارون؟ أين املتكربون؟
حدثين أبو حازم عن ). يعين ابن عبدالرمحن(حدثنا يعقوب . صورحدثنا سعيد بن من ) 2788 (- 25

  عبيداهللا بن مقسم؛
يأخـذ اهللا عـز وجـل    " أنه نظر إىل عبداهللا بن عمر كيف حيكي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       

يتحرك حىت نظرت إىل املنرب     " أنا امللك ) ويقبض أصابعه ويبسطها  . (أنا اهللا : فيقول. مساواته وأرضيه بيديه  
  أساقط هو برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ : حىت إين ألقول. من أسفل شيء منه

حدثين أيب عن عبيداهللا بن     . حدثنا عبدالعزيز بن أيب حازم    . حدثنا سعيد بن منصور   ) 2788 (- 26
  :مقسم، عن عبداهللا بن عمر، قال

ذ اجلبار، عز وجل، مساواته وأرضـيه  يأخ" رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب، وهو يقول         
  .مث ذكر حنو حديث يعقوب " بيديه



   باب ابتداء اخللق، وخلق آدم عليه السالم- 1 
: قـال . حدثنا حجاج بن حممد   : قاال. حدثين سريج بن يونس وهارون بن عبداهللا      ) 2789 (- 27

 رافع، موىل أم سلمة، عن أيب أخربين إمساعيل بن أمية عن أيوب بن خالد، عن عبداهللا بن: قال ابن جريج
  هريرة،
وخلـق  . خلق اهللا، عز وجل، التربة يوم السبت      "أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي فقال          :  قال

. وخلق النور يوم األربعاء   . وخلق املكروه يوم الثالثاء   . وخلق الشجر يوم االثنني   . فيها اجلبال يوم األحد   
يف . يف آخر اخللق  . ق آدم، عليه السالم، بعد العصر من يوم اجلمعة        وخل. وبث فيها الدواب يوم اخلميس    
  ".فيما بني العصر إىل الليل. آخر ساعة من ساعات اجلمعة

، وسهل بن عمار، وإبراهيم بن بنت حفـص،         )وهو احلسني بن عيسى   (حدثنا البسطامي   : قال إبراهيم 
  .وغريهم، عن حجاج، ذا احلديث

   وصفة األرض يوم القيامة باب يف البعث والنشور،- 2 
. حدثنا خالد بن خملد عن حممد بن جعفر بن أيب كثري          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2790 (- 28

  :قال. حدثين أبو حازم بن دينار عن سهل بن سعد
حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء، عفراء، كقرصة النقي،          " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ". علم ألحدليس فيها
حدثنا علي بن مسهر، عن داود، عن الـشعيب، عـن           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2791 (- 29

  :قالت. مسروق، عن عائشة
} يوم تبدل األرض غري األرض والسماوات{:  سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قوله عز وجل

  ".على الصراط"فقال ! فأين يكون الناس يومئذ؟ يا رسول اهللا] 48/إبراهيم  /14[
   باب نزل أهل اجلنة- 3 

حدثين خالد بن يزيد    . حدثين أيب عن جدي   . حدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 2792 (- 30
  عن سعيد بن أيب هالل، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري،

. يكفؤها اجلبار بيده  . قيامة خبزة واحدة  تكون األرض يوم ال   " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
بارك الـرمحن   : فقال. قال فأتى رجل من اليهود    ". نزال ألهل اجلنة  . كما يكفؤ أحدكم خبزته يف السفر     

تكون األرض خبزة واحـدة     : قال" بلى"أال أخربك برتل أهل اجلنة يوم القيامة؟ قال         ! عليك، أبا القاسم  
قال فنظر إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث ضـحك            ). سلمكما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و       (



: وما هذا؟ قال  : قالوا. إدامهم باالم ونون  : قال" بلى"أال أخربك بإدامهم؟ قال     : قال. حىت بدت نواجذه  
  .يأكل من زائدة كبدمها سبعون ألفا. ثور ونون

حدثنا حممـد   .  حدثنا قرة  .حدثنا خالد بن احلارث   . حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 2793 (- 31
  :عن أيب هريرة قال

  ".لو تابعين عشرة من اليهود، مل يبق على ظهرها يهودي إال أسلم" قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يسألونك {:  باب سؤال اليهود النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الروح، وقوله تعاىل- 4 

  ، اآلية}عن الروح
حدثين إبراهيم عـن    . حدثنا األعمش . حدثنا أيب . بن غياث حدثنا عمر بن حفص     ) 2794 (- 32

  :علقمة، عن عبداهللا، قال
.  بينما أنا أمشي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حرث، وهو متكئ على عسيب، إذ مر بنفر من اليهود        

 :فقـالوا . ما رابكم إليه؟ ال يستقبلكم بشيء تكرهونـه       : فقالوا. سلوه عن الروح  : فقال بعضهم لبعض  
. فلم يرد عليه شـيئا   . قال فأسكت النيب صلى اهللا عليه وسلم      . فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح     . سلوه

ويسألونك عن الروح، قل الروح من      {: فلما نزل الوحي قال   . قال فقمت مكاين  . فعلمت أنه يوحى إليه   
  ].85/اإلسراء  /17[} أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال قليال

ح وحـدثنا   . حدثنا وكيـع  : قاال. نا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو سعيد األشج        حدث) 2794 (- 33
كالمها عن األعمش، عن    . أخربنا عيسى بن يونس   : قاال. إسحاق بن إبراهيم احلنظلي وعلي بن خشرم      

. كنت أمشي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حـرث باملدينـة            : إبراهيم، عن علقمة، عن عبداهللا، قال     
ويف حديث عيسى بـن     . وما أوتيتم من العلم إال قليال     : غري أن يف حديث وكيع    . صبنحو حديث حف  

  .وما أوتوا، من رواية ابن خشرم: يونس
مسعـت األعمـش    : مسعت عبداهللا بن إدريس يقول    : قال. حدثنا أبو سعيد األشج   ) 2794 (- 34

 عليه وسلم يف خنل يتوكـأ       كان النيب صلى اهللا   : قال. يرويه عن عبداهللا بن مرة عن مسروق، عن عبداهللا        
  .وما أوتيتم من العلم إال قليال: وقال يف روايته. مث ذكر حنو حديثهم عن األعمش. على عسيب

حدثنا : قاال). واللفظ لعبداهللا (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعبداهللا بن سعيد األشج           ) 2795 (- 35
  :حدثنا األعمش عن أيب الضحى، عن مسروق عن خباب قال. وكيع



قال فقلـت  . لن أقضيك حىت تكفر مبحمد   : فقال يل . فأتيته أتقاضاه .  كان يل على العاص بن وائل دين      
وإين ملبعوث من بعد املوت؟ فـسوف أقـضيك إذا          : قال. إين لن أكفر مبحمد حىت متوت مث تبعث       : له

  .رجعت إىل مال وولد
كفر بآياتنا وقال ألوتـني مـاال       أفرأيت الذي   {: قال فرتلت هذه اآلية   . كذا قال األعمش  : قال وكيع 
  .}ويأتينا فردا{: إىل قوله] 77/مرمي  /19[} وولدا
ح وحـدثنا   . حدثنا أيب . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا أبو معاوية  . حدثنا أبو كريب  ) 2795 (- 36

كلهم عن األعمـش، ـذا      . حدثنا سفيان . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . أخربنا جرير . إسحاق بن إبراهيم  
فعملت للعاص بـن وائـل   . كنت قينا يف اجلاهلية: قال: ويف حديث جرير. ، حنو حديث وكيع اإلسناد
  .فأتيته أتقاضاه. عمال
  ، اآلية}وما كان اهللا ليعذم وأنت فيهم{:  باب يف قوله تعاىل- 5 

 حدثنا شعبة عن عبداحلميد الزيادي؛ أنه. حدثنا أيب. حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي) 2796 (- 37
  :مسع أنس بن مالك يقول

إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعـذاب                ! اللهم:  قال أبو جهل  
ومـا هلـم أال     * وما كان اهللا ليعذم وأنت فيهم وما كان اهللا معذم وهم يستغفرون           {: فرتلت. أليم

  .إىل آخر اآلية] 34- و33 /األنفال /8[} يعذم اهللا وهم يصدون عن املسجد احلرام
  أن رآه استغىن* إن اإلنسان ليطغى:  باب قوله- 6 

. حدثنا املعتمر عن أبيه   : قاال. حدثنا عبيداهللا بن معاذ وحممد بن عبداألعلى القيسي       ) 2797 (- 38
  :حدثين نعيم بن أيب هند عن أيب حازم، عن أيب هريرة، قال

لئن رأيتـه   ! والالت والعزى : فقال. نعم: هركم؟ قال فقيل  هل يعفر حممد وجهه بني أظ     :  قال أبو جهل  
قال فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . أو ألعفرن وجهه يف التراب    . يفعل ذلك ألطأن على رقبته    

قال فقيل . قال فما فجئهم منه إال وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. زعم ليطأ على رقبته. وهو يصلي 
  .ين وبينه خلندقا من نار وهوال وأجنحةإن بي: مالك؟ فقال: له

  ".لو دنا مين الختطفته املالئكة عضوا عضوا"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
* كال إن اإلنسان ليطغـى {: - ال ندري يف حديث أيب هريرة، أو شيء بلغه        -قال فأنزل اهللا عز وجل      

* أرأيت إن كان على اهلـدى    * ا إذا صلى  عبد* أرأيت الذي ينهى  * إن إىل ربك الرجعى   * أن رآه استغىن  



كال لئن مل ينته لنسفعا * أمل يعلم بأن اهللا يرى    ) * يعين أبا جهل  (أرأيت إن كذب وتوىل     * أو أمر بالتقوى  
  ].19 - 6/العلق  /96[} كال ال تطعه* سندع الزبانية* فليدع ناديه* ناصية كاذبة خاطئة* بالناصية

  . مبا أمره بهوأمره: زاد عبيداهللا يف حديثه قال
  .يعين قومه. فليدع ناديه: وزاد ابن عبداألعلى

   باب الدخان- 7 
أخربنا جرير عن منصور، عـن أيب الـضحى، عـن           . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2798 (- 39

  :قال. مسروق
إن قاصا عند أبـواب  ! يا أبا عبدالرمحن: فأتاه رجل فقال. وهو مضطجع بيننا  .  كنا عند عبداهللا جلوسا   

فقال . ويأخذ املؤمنني منه كهيئة الزكام    . دة يقص ويزعم؛ أن آية الدخان جتئ فتأخذ بأنفاس الكفار         كن
ومن مل يعلم، . من علم منكم شيئا، فليقل مبا يعلم . اتقوا اهللا ! يا أيها الناس  : عبداهللا، وجلس وهو غضبان   

فإن اهللا عز وجل قال لنبيه صلى اهللا        . اهللا أعلم : فإنه أعلم ألحدكم أن يقول، ملا ال يعلم       . اهللا أعلم : فليقل
إن رسول اهللا صلى ]. 86/ص /38[} قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من املتكلفني{: عليه وسلم

قال فأخذم سنة حصت كل " سبع كسبع يوسف! اللهم"فقال . اهللا عليه وسلم ملا رأى من الناس إدبارا
فأتـاه أبـو    . ينظر إىل السماء أحدهم فريى كهيئة الدخان      و. حىت أكلوا اجللود وامليتة من اجلوع     . شئ

. فادع اهللا هلـم   . وإن قومك قد هلكوا   . إنك جئت تأمر بطاعة اهللا وبصلة الرحم      ! يا حممد : سفيان فقال 
يغـشى النـاس هـذا عـذاب        * فارتقب يوم تـأيت الـسماء بـدخان مـبني         {: قال اهللا عز وجل   

يـوم  {أفيكشف عذاب اآلخـرة؟    : قال. }ائدونإنكم ع {:إىل قوله ] 11-و10/الدخان/44[}أليم
وقد مضت آية الدخان، . فالبطشة يوم بدر]. 16/الدخان  /44[} نبطش البطشة الكربى إنا منتقمون

  .والبطشة، واللزام، وآية الروم
ح وحـدثين أبـو سـعيد       . حدثنا أبو معاوية ووكيع   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2798 (- 40
ح وحدثنا حيىي   . كلهم عن األعمش  . حدثنا جرير . ح وحدثنا عثمان بن أيب شيبة     . أخربنا وكيع . األشج

حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن مسلم بن صبيح، عـن           : قاال). واللفظ ليحىي (بن حيىي وأبو كريب     
  :قال. مسروق

 تـأيت   يوم{: يفسر هذه اآلية  . تركت يف املسجد رجال يفسر القرآن برأيه      :  جاء إىل عبداهللا رجل فقال    
حىت يأخذهم منـه كهيئـة      . يأيت الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم      : قال. }السماء بدخان مبني  

فإن من فقـه الرجـل أن       . اهللا أعلم : ومن مل يعلم فليقل   . من علم علما فليقل به    : فقال عبداهللا . الزكام



صت على النيب صلى اهللا عليه وسلم،       إمنا كان هذا؛ أن قريشا ملا استع      . اهللا أعلم : يقول، ملا ال علم له به     
حىت جعل الرجل ينظر إىل السماء فريى بينـه         . فأصام قحط وجهد  . دعا عليهم بسنني كسين يوسف    
يـا  : فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل فقـال        . وحىت أكلوا العظام  . وبينها كهيئة الدخان من اجلهد    

فأنزل اهللا عز   . قال فدعا اهللا هلم   " ملضر؟ إنك جلرئ  "ال  فق. استغفر اهللا ملضر فإم قد هلكوا     ! رسول اهللا 
فلما أصـابتهم   . قال فمطروا ] 15/الدخان   /44[} إنا كاشفوا العذاب قليال إنكم عائدون     {: وجل

فارتقب يوم تأيت الـسماء بـدخان       {: قال فأنزل اهللا عز وجل    . الرفاهية، قال، عادوا إىل ما كانوا عليه      
يوم نبطش البطشة الكربى إنـا      {] 12- و 10/الدخان   /44[}  أليم يغشى الناس هذا عذاب   * مبني

  .يعين يوم بدر: قال] 16/الدخان  /44[} منتقمون
حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب الضحى، عن مـسروق،          . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2798 (- 41

  :عن عبداهللا قال
  .الدخان، واللزام، والروم، والبطشة، والقمر:  مخس قد مضني

  .حدثنا األعمش، ذا اإلسناد، مثله. حدثنا وكيع. حدثنا أبو سعيد األشج) 2798 (-م -41
ح . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 2799 (- 42

حدثنا غندر عن شعبة، عن قتادة، عن عزرة، عـن احلـسن            ). واللفظ له (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة       
  لعرين، عن حيىي بن اجلزار، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن أيب بن كعب،ا

: قـال ] 21/الـسجدة /32[}ولنذيقنهم من العذاب األدىن دون العذاب األكرب      {: يف قوله عز وجل   
  ).شعبة الشاك يف البطشة أو الدخان(مصائب الدنيا، والروم، والبطشة، أو الدخان 

   باب انشقاق القمر - 8 
حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح،        : قاال. حدثنا عمرو الناقد وزهري بن حرب     ) 2800 (- 43

  :عن جماهد، عن أيب معمر، عن عبداهللا قال
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        .  انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشقتني          

  ".اشهدوا"
. مجيعا عن أيب معاوية.  وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيمحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة  ) 2800 (- 44

ح وحدثنا منجاب بن حـارث      . كالمها عن األعمش  . حدثنا أيب . ح وحدثنا عمر بن حفص بن غياث      
أخربنا ابن مسهر عن األعمش، عن إبراهيم، عن أيب معمر، عـن عبـداهللا بـن                ). واللفظ له (التميمي  
  :قال. مسعود



فكانت فلقـة وراء اجلبـل،   . لى اهللا عليه وسلم مبىن، إذا انفلق القمر فلقتني        بينما حنن مع رسول اهللا ص     
  ".اشهدوا"فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . وفلقة دونه

حدثنا شعبة عن األعمش، عن إبراهيم،      . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2800 (- 45
  :عن أيب معمر، عن عبداهللا بن مسعود قال

وكانت فلقـة فـوق     . فستر اجلبل فلقة  .  انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلقتني          
  ".اشهد! اللهم"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . اجلبل
حدثنا شعبة عن األعمش، عن جماهد، عن ابن        . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2801 (- 45

  .مثل ذلك. عليه وسلمعمر، عن النيب صلى اهللا 
. ح وحدثنا حممد بـن بـشار      . أخربنا حممد بن جعفر   . وحدثنيه بشر بن خالد   ) 2801 (-م  -45

غري أن يف حديث ابـن      . حنو حديثه . بإسناد ابن معاذ عن شعبة    . كالمها عن شعبة  . حدثنا ابن أيب عدي   
  ".اشهدوا. اشهدوا"فقال : أيب عدي
. حدثنا شـيبان  . حدثنا يونس بن حممد   : قال. ن محيد حدثين زهري بن حرب وعبد ب     ) 2802 (-46

  حدثنا قتادة عن أنس؛
  .فأراهم انشقاق القمر، مرتني.  أن أهل مكة سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يريهم آية

. أخربنا معمر عن قتادة، عن أنـس      . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنيه حممد بن رافع   ) 2802 (-م  -46
  .مبعىن حديث شيبان

. ح وحدثنا ابـن بـشار  . حدثنا حممد بن جعفر وأبو داود . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 2802 (- 47
انـشق  : قـال . كلهم عن شعبة، عن قتادة، عن أنس      . حدثنا حيىي بن سعيد وحممد بن جعفر وأبو داود        

  .القمر فرقتني
  .انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف حديث أيب داود

. حـدثين أيب  . حدثنا إسحاق بن بكر بن مـضر      . حدثنا موسى بن قريش التميمي    ) 2803 (- 48
حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك، عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود، عن ابن عبـاس                    

  .إن القمر انشق على زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  هللا عز وجل باب ال أحد أصرب على أذى، من ا- 9 

حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة عن األعمش، عن سعيد         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2804 (- 49
  : قال. بن جبري، عن أيب عبدالرمحن السلمي، عن أيب موسى



إنه يشرك بـه،    . ال أحد أصرب على أذى يسمعه من اهللا عز وجل         " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".مث هو يعافيهم ويرزقهموجيعل له الولد، 

حـدثنا  . حدثنا وكيـع : قاال. حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وأبو سعيد األشج        ) 2804 (-م  -49
حدثنا سعيد بن جبري عن أيب عبدالرمحن السلمي، عن أيب موسى، عن النيب صـلى اهللا عليـه                  . األعمش
  .فإنه مل يذكره" وجيعل له الولد"إال قوله . مبثله. وسلم
حدثنا سعيد بن جبري عن . حدثنا أبو أسامة عن األعمش. وحدثين عبيداهللا بن سعيد   ) 2804( - 50

  :قال عبداهللا بن قيس: قال. أيب عبدالرمحن السلمي
إم جيعلون له ندا،    . ما أحد أصرب على أذى يسمعه من اهللا تعاىل        " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".هم ويعافيهم ويعطيهموجيعلون له ولدا، وهو مع ذلك يرزق

   باب طلب الكافر الفداء مبلء األرض ذهبا- 10 
حدثنا شعبة عن أيب عمران اجلوين، عن       . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2805 (- 51

  أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ت لك الدنيا وما فيها، أكنت مفتديا ـا؟         لو كان : يقول اهللا تبارك وتعاىل ألهون أهل النار عذابا       " قال  
وال ) أحسبه قال (أن ال تشرك    : قد أردت منك أهون من هذا وأنت يف صلب آدم         : فيقول. نعم: فيقول

  ".فأبيت إال الشرك. أدخلك النار
حدثنا شـعبة عـن أيب      ). يعين ابن جعفر  (حدثنا حممد   . حدثناه حممد بن بشار   ) 2805 (-م  -51
وال أدخلـك   "إال قوله   . مبثله. نس بن مالك حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم         مسعت أ : قال. عمران
  .فإنه مل يذكره" النار
حدثنا عبيداهللا بن عمر القواريري وإسحاق بن إبراهيم وحممد بن املثىن وابن بشار              ) 2805 (- 52
 حدثنا أنـس بـن      .حدثنا أيب عن قتادة   . معاذ بن هشام  ) حدثنا: وقال اآلخرون . أخربنا: قال إسحاق (

  مالك؛ 
أرأيت لو كان لك مـلء األرض ذهبـا،         : يقال للكافر يوم القيامة   " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ".قد سئلت أيسر من ذلك: فيقال له. أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم
أخربنـا  . ح وحدثين عمرو بن زرارة   . حدثنا روح بن عبادة   . وحدثنا عبد بن محيد   ) 2805 (- 53
كالمها عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النيب صلى اهللا              ). يعين ابن عطاء  (الوهاب  عبد

  ".قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. كذبت: فيقال له"غري أنه قال . عليه وسلم مبثله



   باب حيشر الكافر على وجهه- 11 
. حدثنا يونس بن حممد   : قاال). واللفظ لزهري (حدثين زهري بن حرب وعبد بن محيد        ) 2806 (- 54

  :حدثنا أنس بن مالك؛ أن رجال قال. حدثنا شيبان عن قتادة
أليس الذي أمشاه علـى رجليـه يف        "كيف حيشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال          !  يا رسول اهللا  

  ".الدنيا، قادرا على أن ميشيه على وجهه يوم القيامة؟
  !وعزة ربنا. بلى: قال قتادة

   أنعم أهل الدنيا يف النار، وصبغ أشدهم بؤسا يف اجلنة باب صبغ- 12 
أخربنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين،       . حدثنا يزيد بن هارون   . حدثنا عمرو الناقد  ) 2807 (- 55

  :قال. عن أنس بن مالك
النار فيصبغ يف   . يؤتى بأنعم أهل الدنيا، من أهل النار، يوم القيامة        " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

ويؤتى ! يا رب ! واهللا. ال: هل رأيت خريا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول         ! يا ابن آدم  : مث يقال . صبغة
هل رأيت بؤسا   ! يا ابن آدم  : فيقال له . فيصبغ صبغة يف اجلنة   . بأشد الناس بؤسا يف الدنيا، من أهل اجلنة       

  ".وال رأيت شدة قط. طما مر يب بؤس ق! يا رب! واهللا. ال: قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول
   باب جزاء املؤمن حبسناته يف الدنيا واآلخرة، وتعجيل حسنات الكافر يف الدنيا- 13 

حدثنا يزيد بن   : قاال). واللفظ لزهري (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب          ) 2808 (- 56
  :أخربنا مهام بن حيىي عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال. هارون

يعطى ا يف الدنيا وجيـزى ـا يف         . إن اهللا ال يظلم مؤمنا حسنة     "هللا صلى اهللا عليه وسلم       قال رسول ا  
مل يكـن لـه     . حىت إذا أفضى إىل اآلخرة    . وأما الكافر فيطعم حبسنات ما عمل ا هللا يف الدنيا         . اآلخرة

  ".حسنة جيزى ا
حدثنا قتادة عـن    .  أيب مسعت: قال. حدثنا معتمر . حدثنا عاصم بن النضر التيمي    ) 2808 (- 57

  أنس بن مالك؛
. إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم ا طعمة من الـدنيا          " أنه حدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

  ".وأما املؤمن فإن اهللا يدخر له حسناته يف اآلخرة ويعقبه رزقا يف الدنيا، على طاعته
بدالوهاب بن عطاء عن سـعيد، عـن        أخربنا ع . حدثنا حممد بن عبداهللا الرزي    ) 2808 (-م  -57

  .مبعىن حديثهما. قتادة، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



   باب مثل املؤمن كالزرع، ومثل الكافر كشجر األرز- 14 
حدثنا عبداألعلى عن معمر، عن الزهري، عن سعيد،        . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2809 (- 58

  : قال. عن أيب هريرة
وال يـزال املـؤمن    . ال تزال الريح متيله   . مثل املؤمن كمثل الزرع   " صلى اهللا عليه وسلم       قال رسول اهللا  
  ".ومثل املنافق كمثل شجرة األرز ال تز حىت تستحصد. يصيبه البالء

حدثنا معمر عن الزهـري،     . حدثنا حممد بن رافع وعبد بن محيد عن عبدالرزاق        ) 2809 (-م  -58
  " .تفيئه "- مكان قوله متيله -ث عبدالرزاق غري أن يف حدي. ذا اإلسناد

حـدثنا  : قـاال . حدثنا عبداهللا بن منري وحممد بن بشر      . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2810 (- 59
  :قال. حدثين ابن كعب بن مالك عن أبيه، كعب. زكرياء بن أيب زائدة، عن سعد بن إبراهيم
تصرعها مـرة   . تفيئها الريح . كمثل اخلامة من الزرع   مثل املؤمن   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

حـىت يكـون    . ال يفيئها شئ  . ومثل الكافر كمثل األرزة اذية على أصلها      . حىت يج . وتعدهلا أخرى 
  ".اجنعافها مرة واحدة

حدثنا : قاال. حدثنا بشر بن السري وعبدالرمحن بن مهدي      . حدثين زهري بن حرب   ) 2810 (- 60
  :قال. إبراهيم، عن عبدالرمحن بن كعب بن مالك، عن أبيهسفيان عن سعد بن 

تصرعها مـرة   . تفيئها الرياح . مثل املؤمن كمثل اخلامة من الزرع     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
حىت يكون اجنعافها مـرة     . اليت ال يصيبها شئ   . ومثل املنافق مثل األرزة اذية    . حىت يأتيه أجله  . وتعدهلا
  ".واحدة
حـدثنا  . حدثنا بشر بن الـسري    : قاال. وحدثنيه حممد بن حامت وحممود بن غيالن      ) 2810 (- 61

. سفيان عن سعد بن إبراهيم، عن عبداهللا بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم                   
" ملنـافق مثل ا "وأما ابن حامت فقال     ". ومثل الكافر كمثل األرزة   "غري أن حممودا قال يف روايته عن بشر         

  .كما قال زهري
عـن  ) وهو القطان (حدثنا حيىي   : قاال. وحدثناه حممد بن بشار وعبداهللا بن هاشم      ) 2810 (- 62

: وقال ابن بشار  . عن عبداهللا بن كعب بن مالك، عن أبيه       : قال ابن هاشم  (سفيان، عن سعد بن إبراهيم      
وقـاال مجيعـا يف     . نحو حـديثهم  ب. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     ) عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه      

  ".ومثل الكافر مثل األرزة"حديثهما عن حيىي 



   باب مثل املؤمن مثل النخلة- 15
) واللفـظ لـيحىي   (حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي            ) 2811 (- 63
  :هللا بن عمر يقولأخربين عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع عبدا). يعنون ابن جعفر(حدثنا إمساعيل : قالوا

فحدثوين . وإا مثل املسلم  . إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  .فوقع الناس يف شجر البوادي" ما هي؟

قال فقـال   ! حدثنا ما هي؟ يا رسول اهللا     : مث قالوا . فاستحييت. ووقع يف نفسي أا النخلة    : قال عبداهللا 
  .هي النخلة، أحب إيل من كذا وكذا: ألن تكون قلت: قال.  فذكرت ذلك لعمرقال". هي النخلة"

حدثنا أيوب عـن أيب اخلليـل       . حدثنا محاد بن زيد   . حدثين حممد بن عبيد الغربي    ) 2811 (- 64
  :قال. الضبعي، عن جماهد، عن ابن عمر

فجعـل  ".  مثل املـؤمن أخربوين عن شجرة، مثلها  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما ألصحابه          
  . القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي

فإذا أسنان القوم، فأهاب    . فجعلت أريد أن أقوهلا   . وألقي يف نفسي أو روعي؛ أا النخلة      : قال ابن عمر  
  ".هي النخلة"فلما سكتوا، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أن أتكلم
حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن      : قاال.  وابن أيب عمر   حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2811 (-م  -64

  :أيب جنيح، عن جماهد، قال
. فما مسعته حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال حديثا واحـدا             .  صحبت ابن عمر إىل املدينة    

  .فذكر بنحو حديثهما. فأيت جبمار. كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال
مسعت : مسعت جماهدا يقول  : قال. حدثنا سيف . حدثنا أيب . ا ابن منري  وحدثن) 2811 (- 2م  -64

  .فذكر حنو حديثهم. أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبمار: ابن عمر يقول
حدثنا عبيداهللا بن عمر عـن      . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2811 (- 3م  -64

  :نافع، عن ابن عمر، قال
ال يتحـات  . أخربوين بشجرة شبه، أو كالرجل املسلم  "فقال  . هللا صلى اهللا عليه وسلم     كنا عند رسول ا   

  ".ورقها
  .وال تؤيت أكلها كل حني. وكذا وجدت عند غريي أيضا. وتؤيت أكلها: لعل مسلما قال: قال إبراهيم
م أو أقول   فكرهت أن أتكل  . ورأيت أبا بكر وعمر ال يتكلمان     . فوقع يف نفسي أا النخلة    : قال ابن عمر  

  .ألن تكون قلتها أحب إيل من كذا وكذا: فقال عمر. شيئا



   باب حتريش الشيطان، وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قرينا- 16 
: وقال عثمان . أخربنا: قال إسحاق (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 2812 (- 65
  :قال. ، عن جابرجرير عن األعمش، عن أيب سفيان) حدثنا

ولكن . إن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب         " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول        
  ".يف التحريش بينهم

حدثنا أبـو  . ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة ) 2812 (-م  -65
  .كالمها عن األعمش، ذا اإلسناد. معاوية
وقـال  . أخربنـا : قال إسـحاق  (حدثنا عثمان بن أيب شيبة و إسحاق بن إبراهيم          ) 2813 (- 66
  :قال. جرير عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر) حدثنا: عثمان

. فيبعث سراياه فيفتنـون النـاس     . إن عرش إبليس على البحر    " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول        
  ".فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة

: قاال). واللفظ أليب كريب(حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء وإسحاق بن إبراهيم       ) 2813 (- 67
  :حدثنا األعمش عن أيب سفيان، عن جابر، قال. أخربنا أبو معاوية

فأدنـاهم منـه   . مث يبعث سراياه. إن إبليس يضع عرشه على املاء" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
قال مث جيئ أحدهم    . ما صنعت شيئا  : فيقول. فعلت كذا وكذا  : أحدهم فيقول جيئ  . مرتلة أعظمهم فتنة  

  ".نعم أنت: قال فيدنيه منه ويقول. ما تركته حىت فرقت بينه وبني امرأته: فيقول
  ".فيلتزمه "أراه قال : قال األعمش

حدثنا معقل عن أيب الزبري، عـن       . حدثنا احلسن بن أعني   . حدثين سلمة بن شبيب   ) 2813 (- 68
  جابر؛

فأعظمهم عنده مرتلـة    . يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس    " أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ".أعظمهم فتنة

: وقال عثمان . أخربنا: قال إسحاق (حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 2814 (- 69
  :قال. عبداهللا بن مسعودجرير عن منصور، عن سامل بن أيب اجلعد، عن أبيه، عن ) حدثنا

وإياك؟ : قالوا". ما منكم من أحد إال وقد وكل به قرينه من اجلن          " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".فال يأمرين إال خبري. إال أن اهللا أعانين عليه فأسلم. وإياي"قال ! يا رسول اهللا



عـن  ) يعنيان ابن مهـدي   (رمحن  حدثنا عبدال : قاال. حدثنا ابن املثىن وابن بشار    ) 2814 (-م  -69
. كالمها عن منـصور   . حدثنا حيىي بن آدم عن عمار بن زريق       . ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . سفيان

  ".وقد وكل به قرينه من اجلن، وقرينه من املالئكة"غري أن يف حديث سفيان . مثل حديثه. بإسناد جرير
. أخربين أبو صخر عن ابن قسيط     . ن وهب حدثنا اب . حدثين هارون بن سعيد األيلي    ) 2815 (- 70

  حدثه؛ أن عروة حدثه؛ أن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثته؛
فقال . فجاء فرأى ما أصنع   . قالت فغرت عليه  .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج من عندها ليال          

ل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        وما يل ال يغار مثلي على مثلك؟ فقا       : فقلت" أغرت؟! مالك؟ يا عائشة  "
ومع كل إنسان؟   : قلت" نعم"أو معي شيطان؟ قال     ! يا رسول اهللا  : قالت" أقد جاءك شيطانك؟  "وسلم  
  ".ولكن ريب أعانين عليه حىت أسلم. نعم"قال ! ومعك؟ يا رسول اهللا: قلت" نعم"قال 
   باب لن يدخل أحد اجلنة بعمله، بل برمحة اهللا تعاىل- 17 

  حدثنا ليث عن بكري، عن بسر بن سعيد، عن أيب هريرة،.  حدثنا قتيبة بن سعيد)2816 (- 71
وال إياك؟ يا رسول : قال رجل" لن ينجي أحد منكم عمله   " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          

  ".ولكن سددوا. إال أن يتغمدين اهللا منه برمحة. وال إياي"قال ! اهللا
أخربين عمـرو   . أخربنا عبداهللا بن وهب   . ن عبداألعلى الصديف  وحدثنيه يونس ب  ) 2816 (-م  -71

ولكـن  "ومل يـذكر    ". برمحة منه وفـضل   "غري أنه قال    . بن احلارث عن بكري بن األشج، ذا اإلسناد       
  ".سددوا
عن أيوب، عن حممد، عـن أيب       ) يعين ابن زيد  (حدثنا محاد   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2816 (- 72
  هريرة؛

قـال  ! وال أنت؟ يا رسول اهللا    : فقيل" ما من أحد يدخله عمله اجلنة     "هللا عليه وسلم قال      أن النيب صلى ا   
  ".إال أن يتغمدين ريب برمحة. وال أنا"

. حدثنا ابن أيب عدي عن ابن عون، عن حممد، عن أيب هريرة           . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2816 (- 73
  :قال

وال "قـال  ! وال أنت؟ يا رسول اهللا: قالوا" يه عملهليس أحد منكم بنج " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  ".إال أن يتغمدين اهللا منه مبغفرة ورمحة. أنا

  ".إال أن يتغمدين اهللا منه مبغفرة ورمحة. وال أنا"وأشار على رأسه . وقال ابن عون بيده هكذا
  :لقا. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. حدثين زهري بن حرب) 2816 (- 74



وال "قـال   ! وال أنت؟ يا رسول اهللا    : قالوا" ليس أحد ينجيه عمله   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".إال أن يتداركين اهللا منه برمحة. أنا

. حدثنا إبراهيم بن سـعد    . حدثنا أبو عباد، حيىي بن عباد     . وحدثين حممد بن حامت   ) 2816 (- 75
  :قال. الرمحن بن عوف، عن أيب هريرةحدثنا ابن شهاب عن أيب عبيد، موىل عبد
! وال أنت؟ يا رسول اهللا    : قالوا" لن يدخل أحدا منكم عمله اجلنة     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".إال أن يتغمدين اهللا منه بفضل ورمحة. وال أنا"قال 
حل، عـن أيب    حدثنا األعمش عن أيب صا    . حدثنا أيب . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2816 (- 76
  : قال. هريرة

يا : قالوا" واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله      . قاربوا وسددوا " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل. وال أنا"وال أنت؟ قال ! رسول اهللا

جابر، عن النيب صـلى اهللا      حدثنا األعمش عن أيب سفيان، عن       . حدثنا أيب . وحدثنا ابن منري  ) 2817(
  .عليه وسلم، مثله

كرواية . باإلسنادين مجيعا . حدثنا جرير عن األعمش   . حدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2817 (-م  -76
  . ابن منري

حدثنا أبو معاوية عن األعمـش، عـن أيب         : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2816(
  ".و أبشروا "وزاد . مبثله. هللا عليه وسلمصاحل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى ا

حدثنا معقل عن أيب الزبري، عـن       . حدثنا احلسن بن أعني   . حدثين سلمة بن شبيب   ) 2817 (- 77
  :قال. جابر

إال . وال أنا. وال جيريه من النار. ال يدخل أحد منكم عمله اجلنة" مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  ".برمحة من اهللا

ح . أخربنا موسى بن عقبة   . أخربنا عبدالعزيز بن حممد   . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2818 (- 78
مسعت أبـا   : حدثنا موسى بن عقبة قال    . حدثنا وهيب . حدثنا ز ). واللفظ له (وحدثين حممد بن حامت     

  :سلمة بن عبدالرمحن بن عوف حيدث عن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أا كانت تقول
: قالوا" فإنه لن يدخل اجلنة أحدا عمله     . وأبشروا. سددوا وقاربوا "ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         قا

واعلموا أن أحب العمـل إىل اهللا       . إال أن يتغمدين اهللا منه برمحة     . وال أنا "قال  ! وال أنت؟ يا رسول اهللا    
  ".أدومه وإن قل



حدثنا عبدالعزيز بن  .  إبراهيم بن سعد   حدثنا يعقوب بن  . وحدثناه حسن احللواين  ) 2818 (-م  -78
  ".وأبشروا "ومل يذكر . املطلب عن موسى بن عقبة، ذا اإلسناد

   باب إكثار األعمال، واالجتهاد يف العبادة- 18 
  حدثنا أبو عوانة عن زياد بن عالقة، عن املغرية بن شعبة؛. حدثنا قتيبة بن سعيد) 2819 (- 79

أتكلف هذا؟ وقد غفر اهللا لـك مـا   : فقيل له.  صلى حىت انتفخت قدماه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  
  ".أفال أكون عبدا شكورا"فقال . تقدم من ذنبك وما تأخر

مسـع  . حدثنا سفيان عن زياد بن عالقة: قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري ) 2819 (- 80
  :املغرية بن شعبة يقول

. غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر        : قالوا  قد  . ىت ورمت قدماه   قام النيب صلى اهللا عليه وسلم ح      
  ".أفال أكون عبدا شكورا"قال 
أخربين . حدثنا ابن وهب  : قاال. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد األيلي       ) 2820 (- 81

  :قالت. أبو صخر عن ابن قسيط، عن عروة بن الزبري، عن عائشة
! يا رسـول اهللا   : قالت عائشة . عليه وسلم، إذا صلى، قام حىت تفطر رجاله        كان رسول اهللا صلى اهللا      

  ".أفال أكون عبدا شكورا! يا عائشة"أتصنع هذا، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال 
   باب االقتصاد يف املوعظة- 19 

واللفظ (بن منري   ح وحدثنا ا  . حدثنا وكيع وأبو معاوية   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2821 (- 82
  :حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن شقيق، قال). له

فدخل عليه  . أعلمه مبكاننا : فقلنا. فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي     .  كنا جلوسا عند باب عبداهللا ننتظره     
فما مينعين أن أخرج إلـيكم إال كراهيـة أن    . إين أخرب مبكانكم  : فقال. فلم يلبث أن خرج علينا عبداهللا     

  .خمافة السآمة علينا. إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتخولنا باملوعظة يف األيام. ملكمأ
ح وحدثنا منجاب بـن احلـارث       . حدثنا ابن إدريس  . حدثنا أبو سعيد األشج   ) 2821 (-م  -82

أخربنا عيـسى بـن     : قاال. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم       . حدثنا ابن مسهر  . التميمي
وزاد منجاب يف   . كلهم عن األعمش، ذا اإلسناد، حنوه     . حدثنا سفيان . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . نسيو

  .وحدثين عمرو بن مرة عن شقيق، عن عبداهللا، مثله: قال األعمش: روايته عن ابن مسهر
ح وحدثنا ابـن أيب عمـر       . أخربنا جرير عن منصور   . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2821 (- 83
  :حدثنا فضيل بن عياض عن منصور، عن شقيق، أيب وائل، قال). هواللفظ ل(



. إنا حنب حـديثك ونـشتهيه     ! يا أبا عبدالرمحن  : فقال له رجل  .  كان عبداهللا يذكرنا كل يوم مخيس     
إن رسول اهللا صلى اهللا     . ما مينعين أن أحدثكم إال كراهية أن أملكم       : فقال. ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم    

  .كراهية السآمة علينا. خولنا باملوعظة يف األيامعليه وسلم كان يت



  

   كتاب اجلنة، وصفة نعيمها وأهلها- 53
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت ومحيد، عن أنس         . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2822 (- 1

  :قال. بن مالك
  ".توحفت النار بالشهوا. حفت اجلنة باملكاره" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثين ورقاء عن أيب الزناد، عن األعرج، عـن أيب          . حدثنا شبابة . وحدثين زهري بن حرب   )  2823(
  . مبثله. هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

: وقـال سـعيد   . حدثنا: قال زهري (حدثنا سعيد بن عمرو األشعثي وزهري بن حرب         ) 2824 (- 2
   أيب هريرة،سفيان عن أيب الزناد، عن األعرج، عن) أخربنا

أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت، وال        : قال اهللا عز وجل   "قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  ".أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر

 32[{ فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون            {: مصداق ذلك يف كتاب اهللا    
  ].17/السجدة /
حدثين مالك عن أيب الزناد، عـن       . حدثنا ابن وهب  .  هارون بن سعيد األيلي    حدثين) 2824 (- 3

  األعرج، عن أيب هريرة؛
أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عـني رأت، وال         : قال اهللا عز وجل   " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".بله ما أطلعكم اهللا عليه. ذخرا. أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر

ح وحدثنا ابن منري    . حدثنا أبو معاوية  : قاال. دثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ح) 2824 (- 4
  :حدثنا األعمش عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال. حدثنا أيب). واللفظ له(

أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عـني رأت،        : يقول اهللا عز وجل   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
فال تعلم نفس مـا  {: مث قرأ". بله ما أطلعكم اهللا عليه  . ذخرا. طر على قلب بشر   وال أذن مسعت، وال خ    
  .}أخفي هلم من قرة أعني

حـدثين  . حدثنا ابن وهب  : قاال. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد األيلي       ) 2825 (- 5
  :مسعت سهل بن سعد الساعدي يقول: أبو صخر؛ أن أبا حازم حدثه قال

مث قال صلى اهللا عليـه  . حىت انتهى.  صلى اهللا عليه وسلم جملسا وصف فيه اجلنة       شهدت من رسول اهللا   
مث اقتـرأ هـذه     " فيها ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر            "وسلم يف آخر حديثه     



فال تعلم نفس ما    * تتجاىف جنوم عن املضاجع يدعون رم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون          {: اآلية
  ].17- و16/السجدة  /32[} ي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملونأخف
   باب إن يف اجلنة شجرة، يسري الراكب يف ظلها مائة عام، ال يقطعها- 1 
حدثنا ليث عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن أبيه، عـن أيب             . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2826 (- 6

  هريرة،
  ".إن يف اجلنة لشجرة يسري الراكب يف ظلها مائة سنة"م؛ أنه قال  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

عن أيب الزناد، عن    ) يعين ابن عبدالرمحن احلزامي   (حدثنا املغرية   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2826 (- 7
  األعرج، عن أيب هريرة،

  ".ال يقطعها"وزاد . مبثله.  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا وهيب عن أيب حـازم،      . أخربنا املخزومي .  إبراهيم احلنظلي  حدثنا إسحاق بن  ) 2827 (- 8

  عن سهل بن سعد، 
إن يف اجلنة لشجرة يسري الراكب يف ظلـها مائـة عـام ال              " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".يقطعها
  ي،حدثين أبو سعيد اخلدر: فقال. فحدثت به النعمان بن أيب عياش الزرقي: قال أبو حازم) 2828(

إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب اجلواد املضمر السريع، مائة عام، ما " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ".يقطعها
   باب إحالل الرضوان على أهل اجلنة، فال يسخط عليهم أبدا- 2 
 .أخربنا مالك بن أنس   . حدثنا عبداهللا بن املبارك   . حدثنا حممد بن عبدالرمحن بن سهم     ) 2829 (- 9

حدثين مالك بن أنس عن زيد      . حدثنا عبداهللا بن وهب   ). واللفظ له (ح وحدثين هارون بن سعيد األيلي       
  بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري؛

! ربنـا . لبيـك : فيقولـون ! يا أهل اجلنة  : إن اهللا يقول ألهل اجلنة    " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
وقد أعطيتنا ما مل    ! وما لنا ال نرضى؟ يا رب     : هل رضيتم؟ فيقولون  : يقولف. واخلري يف يديك  . وسعديك

وأي شيء أفـضل مـن      ! يا رب : أال أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون     : فيقول. تعط أحدا من خلقك   
  ".فال أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواين: ذلك؟ فيقول



  يف السماء باب ترائي أهل اجلنة أهل الغرف، كما يرى الكوكب - 3 
عن أيب حازم،   ) يعين ابن عبدالرمحن القاري   (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2830 (- 10

  عن سهل بن سعد؛
إن أهل اجلنة ليتراءون الغرفة يف اجلنة كما تراءون الكوكب يف           " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".السماء
كمـا  : "مسعت أبا سعيد اخلدري يقـول     : اش فقال قال فحدثت بذلك النعمان بن أيب عي      ) 2831(

  ".تراءون الكوكب الدري يف األفق الشرقي أو الغريب
حدثنا وهيب عن أيب حـازم،      . أخربنا املخزومي . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم   ) 2830 (-م  -10

  .باإلسنادين مجيعا، حنو حديث يعقوب
ح وحـدثين   . حدثنا مالك . دثنا معن ح. حدثين عبداهللا بن جعفر بن حيىي بن خالد       ) 2831 (- 11

أخربين مالك بن أنس عن صـفوان بـن    . حدثنا عبداهللا بن وهب   ). واللفظ له (هارون بن سعيد األيلي     
  سليم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري؛

إن أهل اجلنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تتـراءون           " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
تلـك  ! يا رسـول اهللا : قالوا" لتفاضل ما بينهم. وكب الدري الغابر من األفق من املشرق أو املغرب  الك

  ".رجال آمنوا باهللا وصدقوا املرسلني! والذي نفسي بيده. بلى"قال . ال يبلغها غريهم. منازل األنبياء
   باب فيمن يود رؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم، بأهله وماله- 4 

عن سهيل، عن أبيـه،     ) يعين ابن عبدالرمحن  (حدثنا يعقوب   .  حدثنا قتيبة بن سعيد    )2832 (- 12
  عن أيب هريرة؛ 

من أشد أميت يل حبا، ناس يكونون بعدي، يود أحـدهم لـو   " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال     
  ".رآين، بأهله وماله

   باب يف سوق اجلنة، وما ينالون فيها من النعيم واجلمال- 5 
حدثنا محاد بن سلمة عن ثابـت       . حدثنا أبو عثمان، سعيد بن عبداجلبار البصري      ) 2833 (- 13

  البناين، عن أنس بن مالك؛
فتهب ريح الشمال فتحثو . يأتوا كل مجعة. إن يف اجلنة لسوقا" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

فيقول هلم . يهم وقد ازدادوا حسنا ومجاال فريجعون إىل أهل  . فيزدادون حسنا ومجاال  . يف وجوههم وثيام  
  ".لقد ازددمت بعدنا حسنا ومجاال! وأنتم، واهللا: فيقولون. لقد ازددمت بعدنا حسنا ومجاال! واهللا: أهلوهم



   باب أول زمرة تدخل اجلنة على صورة القمر ليلة البدر، وصفام وأزواجهم- 6 
واللفـظ  (مجيعا عن ابن عليـة      . يم الدورقي حدثين عمرو الناقد ويعقوب بن إبراه     ) 2834 (- 14

  : أخربنا أيوب عن حممد قال. حدثنا إمساعيل بن علية: قاال). ليعقوب
أو مل يقل أبو القاسم صلى      : الرجال يف اجلنة أكثر أم النساء؟ فقال أبو هريرة        : إما تفاخروا وإما تذاكروا   

واليت تليها على أضوإ كوكـب      . يلة البدر إن أول زمرة تدخل اجلنة على صورة القمر ل        "اهللا عليه وسلم    
ومـا يف اجلنـة   . يرى مخ سوقهما من وراء اللحـم . لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان. دري يف السماء 

  "أعزب؟
  :قال. حدثنا سفيان عن أيوب، عن ابن سريين. حدثنا ابن أيب عمر) 2834 (-م -14

قال أبو القاسم صـلى اهللا عليـه        :  هريرة فقال  أيهم يف اجلنة أكثر؟ فسألوا أبا     :  اختصم الرجال والنساء  
  .مبثل حديث ابن علية. وسلم
. عن عمارة بن القعقـاع ) يعين ابن زياد(حدثنا عبدالواحد . وحدثنا قتيبة بن سعيد  ) 2834 (- 15

  :مسعت أبا هريرة يقول: حدثنا أبو زرعة قال
ثنا قتيبة بن سعيد وزهري بن حرب       ح وحد ". أول من يدخل اجلنة   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

قال رسول اهللا صـلى     : حدثنا جرير عن عمارة، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة قال          : قاال) واللفظ لقتيبة (
والذين يلـوم علـى أشـد       . إن أول زمرة يدخلون اجلنة على صورة القمر ليلة البدر         "اهللا عليه وسلم    

. أمشاطهم الذهب . تغوطون وال ميتخطون وال يتفلون    ال يبولون وال ي   . كوكب دري، يف السماء، إضاءة    
علـى  . أخالقهم على خلق رجل واحـد     . وأزواجهم احلور العني  . وجمامرهم األلوة . ورشحهم املسك 
  ".ستون ذراعا، يف السماء. صورة أبيهم آدم

حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن      : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2834 (- 16
  :يب صاحل، عن أيب هريرة قالأ

مث . أول زمرة تدخل اجلنة من أميت، على صورة القمر ليلة البـدر           " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
ال يتغوطـون وال يبولـون وال    . مث هم بعد ذلك منازل    . الذين يلوم على أشد جنم، يف السماء، إضاءة       

أخالقهم على خلق رجل    . ورشحهم املسك . األلوةوجمامرهم  . أمشاطهم الذهب . يتمخطون وال يبزقون  
  ".على طول أبيهم آدم، ستون ذراعا. واحد

على صورة  : وقال ابن أيب شيبة   . على خلق رجل  : وقال أبو كريب  . على خلق رجل  : قال ابن أيب شيبة   
  .أبيهم



   باب يف صفات اجلنة وأهلها، وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا- 7 
هذا ما  : قال. حدثنا معمر عن مهام مب منبه     . حدثنا عبدالرزاق . رافعحدثنا حممد بن    ) 2834 (- 17

  :فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ال . أول زمرة تلج اجلنة، صورهم على صورة القمر ليلة البـدر          " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
وجمامرهم مـن   . آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة    . ن فيها يبصقون فيها وال يتمخطون وال يتغوطو     

ال . يرى مخ ساقهما من وراء اللحم، من احلسن       . ولكل واحد منهم زوجتان   . ورشحهم املسك . األلوة
  ".يسبحون اهللا بكرة وعشيا. قلوم قلب واحد. اختالف بينهم وال تباغض

: قال عثمـان   (- واللفظ لعثمان    -هيم  حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبرا       ) 2835 (- 18
  :قال. جرير عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر) أخربنا: وقال إسحاق. حدثنا

وال يتفلون وال يبولـون     . إن أهل اجلنة يأكلون فيها ويشربون     " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول        
يلـهمون  .  ورشح كرشـح املـسك  جشاء"فما بال الطعام؟ قال  : قالوا". وال يتغوطون وال يتمخطون   

  ".التسبيح والتحميد، كما يلهمون النفس
حدثنا أبو معاوية عن األعمش،     : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2835 (-م  -18

  ".كرشح املسك"ذا اإلسناد، إىل قوله 
قـال  .  عاصمكالمها عن أيب. وحدثين احلسن بن علي احللواين وحجاج بن الشاعر    ) 2835 (- 19
  :أخربين أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج: حسن

وال يتغوطون وال ميتخطـون وال      . يأكل أهل اجلنة فيها ويشربون    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
قال ". مون النفس يلهمون التسبيح واحلمد، كما يله    . ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح املسك     . يبولون

  ".طعامهم ذاك"ويف حديث حجاج 
أخربين أبو الزبري عن    . حدثنا ابن جريج  . حدثين أيب . وحدثين سعيد بن حيىي األموي    ) 2835 (- 20

ويلهمون التسبيح والتكبري، كمـا يلـهمون       "غري أنه قال    . مبثله. جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      
  ".النفس
ونودوا أن تلكم اجلنة أورثتموها مبا {: ل اجلنة، وقوله تعاىل باب يف دوام نعيم أه- 8 

  }كنتم تعملون
حدثنا محاد بن سـلمة عـن       . حدثنا عبدالرمحن بن مهدي   . حدثين زهري بن حرب   ) 2836 (- 21

  ثابت، عن أيب رافع، عن أيب هريرة،



  ".به وال يفىن شبابهال تبلى ثيا. من يدخل اجلنة ينعم ال يبأس"قال .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
أخربنـا  : قـاال ). واللفـظ إلسـحاق   (حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد        ) 2837 (- 22

  فحدثين أبو إسحاق؛ أن األغر حدثه عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة،: قال الثوري: قال. عبدالرزاق
وإن لكـم أن  . تسقموا أبـدا إن لكم أن تصحوا فال : ينادي مناد" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال      

فذلك قوله  " وإن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبدا      . وإن لكم أن تشبوا فال رموا أبدا      . حتيوا فال متوتوا أبدا   
  ].43/األعراف  /7[} ونودوا أن تلكم اجلنة أورثتموها مبا كنتم تعملون{: عز وجل

   باب يف صفة خيام اجلنة، وما للمؤمنني فيها من األهلني- 9 
، عـن أيب عمـران      )وهو احلارث بن عبيد   (حدثنا سعيد بن منصور عن أيب قدامة        ) 2838 (- 23

  اجلوين، عن أيب بكر بن عبداهللا بن قيس، عن أبيه،
طوهلـا سـتون    . إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤة واحدة جموفة        " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ".فال يرى بعضهم بعضا.  املؤمنيطوف عليهم. للمؤمن فيها أهلون. ميال
حدثنا أبو عمران اجلوين عـن      . حدثنا أبو عبدالصمد  . وحدثين أبو غسان املسمعي   ) 2838 (- 24

  أيب بكر بن عبداهللا بن قيس، عن أبيه؛
يف كـل   . عرضها ستون ميال  . يف اجلنة خيمة من لؤلؤة جموفة     " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".يطوف عليهم املؤمن. ما يرون اآلخرين. زاوية منها أهل
أخربنا مهام عن أيب عمـران      . حدثنا يزيد بن هارون   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2838 (- 25

  اجلوين، عن أيب بكر بن أيب موسى بن قيس، عن أبيه،
منها أهـل   يف كل زاوية    . طوهلا يف السماء ستون ميال    . اخليمة درة " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  ".ال يراهم اآلخرون. للمؤمن
   باب ما يف الدنيا من أار اجلنة- 10 

حدثنا أبو أسامة وعبداهللا بن منري وعلي بن مسهر عن          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2839 (- 26
ن حدثنا عبيداهللا عن خبيب ب    . حدثنا حممد بن بشر   . ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري      . عبيداهللا بن عمر  

  :عبدالرمحن، عن حفص بن عاصم، عن أيب هريرة، قال
  ".سيحان وجيحان، والفرات والنيل، كل من أار اجلنة" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



   باب يدخل اجلنة أقوام، أفئدم مثل أفئدة الطري- 11 
حدثنا إبراهيم  . يحدثنا أبو النضر، هاشم بن القاسم الليث      . حدثنا حجاج بن الشاعر   ) 2840 (- 27
  حدثنا أيب عن أيب سلمة، عن أيب هريرة،). يعين ابن سعد(

  ".يدخل اجلنة أقوام أفئدم مثل أفئدة الطري" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال 
هـذا  : قال. أخربنا معمر عن مهام بن منبه  . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2841 (- 28

  :فذكر أحاديث منها.  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمما حدثنا به أبو هريرة
فلمـا  . طوله ستون ذراعا  . خلق اهللا عز وجل آدم على صورته      " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

فإـا  . فاستمع ما جييبونـك   . وهم نفر من املالئكة جلوس    . اذهب فسلم على أولئك النفر    : خلقه قال 
: قال فـزادوه  . السالم عليك ورمحة اهللا   : فقالوا. السالم عليكم :  فقال قال فذهب . حتيتك وحتية ذريتك  

فلم يزل اخللق ينقص بعده     . وطوله ستون ذراعا  . قال فكل من يدخل اجلنة على صورة آدم       . ورمحة اهللا 
  ".حىت اآلن

   باب يف شدة حر نار جهنم، وبعد قعرها، وما تأخذ من املعذبني- 12 
حدثنا أيب عن العالء بن خالد الكـاهلي، عـن          . ص بن غياث  حدثنا عمر بن حف   ) 2842 (- 29

  :شقيق، عن عبداهللا، قال
مع كل زمام سبعون ألف . يؤتى جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف زمام" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ".ملك جيروا
 عن أيب الزنـاد،     )يعين ابن عبدالرمحن احلزامي   (حدثنا املغرية   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2843 (- 30

  عن األعرج، عن أيب هريرة؛
ناركم هذه، اليت يوقد ابن آدم، جزء من سبعني جـزءا مـن حـر             " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

كلها . فإا فضلت عليها بتسعة وستني جزءا     "قال  ! إن كانت لكافية، يا رسول اهللا     ! واهللا: قالوا". جهنم
  ".مثل حرها

عن مهام بن منبه، عن أيب      . حدثنا معمر . حدثنا عبدالرزاق . حممد بن رافع  حدثنا  ) 2843 (-م  -30
  هريرة،

  ".كلهن مثل حرها"غري أنه قال . مبثل حديث أيب الزناد.  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا يزيد بن كيـسان عـن أيب        . حدثنا خلف بن خليفة   . حدثنا حيىي بن أيوب   ) 2844 (- 31

  :لحازم، عن أيب هريرة، قا



تـدرون مـا    "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       . إذ مسع وجبة  .  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
فهو يهـوي يف    . هذا حجر رمي به يف النار منذ سبعني خريفا        "قال  . اهللا ورسوله أعلم  : قال قلنا " هذا؟

  ".النار اآلن، حىت انتهى إىل قعرها
حدثنا مروان عن يزيد بن كيسان،      : قاال. ابن أيب عمر  وحدثناه حممد بن عباد و    ) 2844 (-م  -31

  ".هذا وقع يف أسفلها، فسمعتم وجبتها"وقال . عن أيب حازم، عن أيب هريرة، ذا اإلسناد
. حدثنا شيبان بن عبـدالرمحن    . حدثنا يونس بن حممد   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2845 (- 32
  رة؛مسعت أبا نضرة حيدث عن مس: قال قتادة: قال

ومنهم من تأخـذه إىل     . إن منهم من تأخذه النار إىل كعبيه      " أنه مسع نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          
  ".ومنهم من تأخذه إىل عنقه. حجزته
عن سعيد، عن قتادة،    ) يعين ابن عطاء  (أخربنا عبدالوهاب   . حدثين عمرو بن زرارة   ) 2845 (- 33
  ب؛مسعت أبا نضرة حيدث عن مسرة بن جند: قال

. ومنهم من تأخذه النار إىل ركبتيه     . منهم من تأخذه النار إىل كعبيه     " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".ومنهم من تأخذه النار إىل ترقوته. ومنهم من تأخذه النار إىل حجزته

حدثنا سعيد، ـذا    . حدثنا روح : قاال. حدثناه حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 2845 (-م  -33
  . حقويه-وجعل مكان حجزته . ناداإلس
   باب النار يدخلها اجلبارون، واجلنة يدخلها الضعفاء- 13 

  :قال. حدثنا سفيان عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة. حدثنا ابن أيب عمر) 2846 (- 34
. املتكربونيدخلين اجلبارون و  : فقالت هذه . احتجت النار واجلنة  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

أنت عذايب أعذب بك من أشـاء       : فقال اهللا، عز وجل، هلذه    . يدخلين الضعفاء واملساكني  : وقالت هذه 
ولكل واحدة منكمـا    . أنت رمحيت أرحم بك من أشاء     : وقال هلذه ). أصيب بك من أشاء   : ورمبا قال (

  ".ملؤها
 الزناد، عن األعرج، عن     حدثين ورقاء عن أيب   . حدثنا شبابة . وحدثين حممد بن رافع   ) 2846 (- 35

  أيب هريرة، 
. أوثرت باملتكربين واملتجـربين   : فقالت النار . حتاجت النار واجلنة  " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

أنـت رمحـيت،    : فقال اهللا للجنة  . فما يل ال يدخلين إال ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم        : وقالت اجلنة 
ولكل واحدة  . أنت عذايب، أعذب بك من أشاء من عبادي       : وقال للنار . أرحم بك من أشاء من عبادي     



ويزوي بعضها إىل   . فهنالك متتلئ . قط قط : فتقول. فيضع قدمه عليها  . فأما النار فال متتلئ   . منكم ملؤها 
  ".بعض
عن معمر، ) يعين حممد بن محيد(حدثنا أبو سفيان . حدثنا عبداهللا بن عون اهلاليل) 2846 (-م  -35

". احتجت اجلنة والنـار   "سريين، عن أيب هريرة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            عن أيوب، عن ابن     
  .واقتص احلديث مبعىن حديث أيب الزناد

هذا ما : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا حممد بن رافع) 2846 (- 36
  :اديث منهافذكر أح. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. أوثرت باملتكربين واملتجربين  : فقالت النار . حتاجت اجلنة والنار  " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
إمنا أنت رمحيت أرحم : فما يل ال يدخلين إال ضعفاء الناس وسقطهم وغرم؟ قال اهللا للجنة           : وقالت اجلنة 

ولكـل واحـدة   . ذب بك من أشاء من عبادي     إمنا أنت عذايب أع   : وقال للنار . بك من أشاء من عبادي    
فهنالـك  . قط قط قـط   : تقول. فأما النار فال متتلئ حىت يضع اهللا، تبارك وتعاىل، رجله         . منكما ملؤها 

  ".وأما اجلنة فإن اهللا ينشئ هلا خلقا. وال يظلم اهللا من خلقه أحدا. ويزوي بعضها إىل بعض. متتلئ
 جرير عن األعمش، عن أيب صـاحل، عـن أيب سـعيد             حدثنا. وحدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 2847(

  :اخلدري قال
إىل قولـه   . فذكر حنو حديث أيب هريـرة     " احتجت اجلنة والنار  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  .ومل يذكر ما بعده من الزيادة" ولكليكما علي ملؤها"
حدثنا أنس بن . عن قتادةحدثنا شيبان . حدثنا يونس بن حممد. حدثنا عبد بن محيد ) 2848 (- 37
  مالك؛

هل من مزيد، حىت يضع فيها رب العـزة،         : ال تزال جهنم تقول   " أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".ويزوي بعضها إىل بعض. قط قط، وعزتك: فتقول. قدمه. تبارك وتعاىل

 بن يزيد   حدثنا أبان . حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث   . وحدثين زهري بن حرب   ) 2848 (-م  -37
  .مبعىن حديث شيبان. حدثنا قتادة عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. العطار
: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء، يف قوله عـز وجـل         . حدثنا حممد بن عبداهللا الرزي    ) 2848 (- 38
فأخربنا عن سعيد، عن قتـادة،      ] 30/ق   /50[} يوم نقول جلهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد        {

  بن مالك،عن أنس 



حىت يضع رب   . هل من مزيد  : ال تزال جهنم يلقى فيها وتقول     " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال         
وال يزال يف اجلنة فـضل      . بعزتك وكرمك . قط قط : فيرتوي بعضها إىل بعض وتقول    . العزة فيها قدمه  

  ".حىت ينشئ اهللا هلا خلقا، فيسكنهم فضل اجلنة
أخربنا ثابـت   ). يعين ابن سلمة  (حدثنا محاد   . حدثنا عفان . ن حرب حدثين زهري ب  ) 2848 (- 39
  مسعت أنسا يقول،: قال

مث ينشئ اهللا تعاىل هلا خلقا مما       . يبقى من اجلنة ما شاء اهللا أن يبقى       " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال        
  ".يشاء
حدثنا أبو معاوية   :  قاال ).وتقاربا يف اللفظ  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         ) 2849 (- 40

  :قال. عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب سعيد
فيوقف ) وزاد أبو كريب(جياء باملوت يوم القيامة كأنه كبش أملح " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هل تعرفون هذا؟ فيـشرئبون وينظـرون   ! يا أهل اجلنة: فيقال) واتفقا يف باقي احلديث (بني اجلنة والنار    
هل تعرفون هذا؟ قـال فيـشرئبون وينظـرون         ! يا أهل النار  : قال ويقال . هذا املوت . نعم: يقولونو

ويا أهـل   . خلود فال موت  ! يا أهل اجلنة  : قال مث يقال  . قال فيؤمر به فيذبح   . هذا املوت . نعم: ويقولون
سرة إذ قضي األمر    وأنذرهم يوم احل  {: قال مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        " خلود فال موت  ! النار

  .وأشار بيده إىل الدنيا] 39/مرمي  /19[} وهم يف غفلة وهم ال يؤمنون
. حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب سعيد. حدثنا عثمان بن أيب شيبة) 2849 (- 41
  : قال

!" يا أهل اجلنـة   : إذا أدخل أهل اجلنة اجلنة، وأهل النار النار، قيل        " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا      : ومل يقل " فذلك قوله عز وجل   "غري أنه قال    . مث ذكر مبعىن حديث أيب معاوية     

  .وأشار بيده إىل الدنيا: ومل يذكر أيضا. عليه وسلم
. أخربين: قال عبد (حدثنا زهري بن حرب واحلسن بن علي احللواين وعبد بن محيد            ) 2850 (- 42

حـدثنا نـافع؛ أن   .  حدثنا أيب عن صاحل   - وهو ابن إبراهيم بن سعد       -يعقوب  ) حدثنا: انوقال اآلخر 
  :عبداهللا قال

مث يقـوم   . ويدخل أهل النار النار   . يدخل اهللا أهل اجلنة اجلنة    " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".د فيما هو فيهكل خال. ال موت! ويا أهل النار. ال موت! يا أهل اجلنة: مؤذن بينهم فيقول

حدثين عمر  . حدثنا ابن وهب  : قاال. حدثين هارون بن سعيد األيلي وحرملة بن حيىي       ) 2850 (-43
  بن حممد بن زيد بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب؛ أن أباه حدثه عن عبداهللا بن عمر؛



ار إىل النار، أتـى     إذا صار أهل اجلنة إىل اجلنة، وصار أهل الن        " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
ال ! ويا أهل النـار   . ال موت ! يا أهل اجلنة  : مث ينادي مناد  . مث يذبح . باملوت حىت جيعل بني اجلنة والنار     

  ".ويزداد أهل النار حزنا إىل حزم. فيزداد أهل اجلنة فرحا إىل فرحهم. موت
صـاحل، عـن    حدثنا محيد بن عبدالرمحن عن احلسن بن        . حدثين سريج بن يونس   ) 2851 (- 44

  :هارون بن سعد، عن أيب حازم، عن أيب هريرة، قال
وغلظ جلـده مـسرية     . ضرس الكافر، أو ناب الكافر، مثل أحد      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".ثالث
حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن أيب       : قاال. حدثنا أبو كريب وأمحد بن عمر الوكيعي      ) 2852 (- 45

  ".ما بني منكيب الكافر يف النار، مسرية ثالثة أيام، للراكب املسرع"رفعه قال ي. حازم، عن أيب هريرة
  ".يف النار"ومل يذكر الوكيعي 

حدثين معبد بن خالد؛ أنه     . حدثنا شعبة . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2853 (- 46
  مسع حارثة بن وهب؛

قال صلى اهللا عليه وسـلم  . بلى: قالوا" خربكم بأهل اجلنة؟أال أ" أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم قال   
كـل  "قال . قالوا بلى" أال أخربكم بأهل النار؟"مث قال  ". مل أقسم على اهللا ألبره    . كل ضعيف متضعف  "

  ".عتل جواظ مستكرب
. حدثنا شعبة، ذا اإلسناد، مبثله    . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن املثىن   ) 2853 (-م  -46
  ".أال أدلكم" أنه قال غري
حدثنا سفيان عن معبد بن خالـد       . حدثنا وكيع . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2853 (- 47
  :مسعت حارثة بن وهب اخلزاعي يقول: قال

لو أقسم على اهللا    . أال أخربكم بأهل اجلنة؟ كل ضعيف متضعف      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ". النار؟ كل جواظ زنيم متكربأال أخربكم بأهل. ألبره
حدثين حفص بن ميسرة عن العالء بن عبدالرمحن، عـن          . حدثين سويد بن سعيد   ) 2854 (- 48

  أبيه، عن أيب هريرة؛
  ".رب أشعث مدفوع باألبواب، لو أقسم على اهللا ألبره" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا ابن منري عن هشام بن عروة،       : قاال.  كريب حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو      ) 2855 (- 49
  :قال. عن أبيه، عن عبداهللا بن زمعة



: إذ انبعـث أشـقاها    "فقال  . فذكر الناقة وذكر الذي عقرها    .  خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
لـد  إالم جي"مث ذكر النساء فوعظ فيهن مث قال " انبعث ا رجل عزيز عارم منيع يف رهطه، مثل أيب زمعة          

ولعله يضاجعها مـن    . جلد العبد "ويف رواية أيب كريب     " جلد األمة "يف رواية أيب بكر     " أحدكم امرأته؟ 
  " إالم يضحك أحدكم مما يفعل؟"مث وعظهم يف ضحكهم من الضرطة فقال " آخر يومه

  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. حدثين زهري بن حرب) 2856 (- 50
رأيت عمرو بن حلي بن قمعة بن خندف، أبا بين كعب هـؤالء،             " اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال رسول 

  ".جير قصبه يف النار
وقـال  . أخـربين : قال عبـد  (حدثين عمرو الناقد وحسن احللواين وعبد بن محيد         ) 2856 (- 51

: قـال . اب حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شه       - وهو ابن إبراهيم بن سعد       -يعقوب  ) حدثنا: اآلخران
وأمـا  . إن البحرية اليت مينع درها للطواغيت، فال حيلبها أحد من الناس          : مسعت سعيد بن املسيب يقول    

  :قال أبو هريرة: وقال ابن املسيب. السائبة اليت كانوا يسيبوا آلهلتهم، فال حيمل عليها شيء
وكان أول من   . صبه يف النار  رأيت عمرو بن عامر اخلزاعي جير ق      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".سيب السيوب
  :قال. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة. حدثين زهري بن حرب) 2128 (- 52

قوم معهم سياط كأذنـاب البقـر   . صنفان من أهل النار مل أرمها    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
ال . رؤوسهن كأسنمة البخـت املائلـة     . ئالتونساء كاسيات عاريات مميالت ما    . يضربون ا الناس  

  ".وإن رحيها لتوجد من مسرية كذا وكذا. يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها
حدثنا عبداهللا  . حدثنا أفلح بن سعيد   ). يعين ابن حباب  (حدثنا زيد   . حدثنا ابن منري  ) 2857 (- 53

  :مسعت أبا هريرة يقول: قال. بن رافع، موىل أم سلمة
يوشك، إن طالت بك مدة، أن ترى قوما يف أيديهم مثل أذنـاب    "لى اهللا عليه وسلم      قال رسول اهللا ص   

  ".يغدون يف غضب اهللا، ويروحون يف سخط اهللا. البقر
حدثنا أبو عـامر    : قالوا. حدثنا عبيداهللا بن سعيد وأبو بكر بن نافع وعبد بن محيد          ) 2857 (- 54
  :مسعت أبا هريرة يقول: فع، موىل أم سلمة، قالحدثين عبداهللا بن را. حدثنا أفلح بن سعيد. العقدي

إن طالت بك مدة، أوشكت أن ترى قومـا يغـدون يف   " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       
  ".يف أيديهم مثل أذناب البقر. سخط اهللا، ويروحون يف لعنته



   باب فناء الدنيا، وبيان احلشر يوم القيامة- 14 
حـدثنا  . ح وحدثنا ابن منري   . حدثنا عبداهللا بن إدريس   .  بن أيب شيبة   حدثنا أبو بكر  ) 2858 (- 55

حدثنا . ح وحدثين حممد بن رافع    . أخربنا موسى بن أعني   . ح وحدثنا حيىي بن حيىي    . أيب وحممد بن بشر   
حدثنا حيـىي بـن     ). واللفظ له (ح وحدثين حممد بن حامت      . كلهم عن إمساعيل بن أيب خالد     . أبو أسامة 
  :مسعت مستوردا، أخا بين فهر، يقول: قال. حدثنا قيس. مساعيلحدثنا إ. سعيد

 -ما الدنيا يف اآلخرة إال مثل ما جيعل أحدكم إصبعه هذه            ! واهللا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  "فلينظر مب يرجع؟.  يف اليم-وأشار حيىي بالسبابة 

  .ه وسلم يقول ذلكمسعت رسول اهللا صلى اهللا علي: ويف حديثهم مجيعا، غري حيىي
  .عن املستورد بن شداد، أخي بين فهر: ويف حديث أيب أسامة

  .قال وأشار إمساعيل باإلام: ويف حديثه أيضا
حدثين ابن  . حدثنا حيىي بن سعيد عن حامت بن أيب صغرية        . وحدثين زهري بن حرب   ) 2859 (- 56

  :قالت. أيب مليكة عن القاسم بن حممد، عن عائشة
يا رسول  : قلت" حيشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرال      " صلى اهللا عليه وسلم يقول        مسعت رسول اهللا  

األمر أشد من   ! يا عائشة "النساء والرجال مجيعا، ينظر بعضهم إىل بعض؟ قال صلى اهللا عليه وسلم             ! اهللا
  ".أن ينظر بعضهم إىل بعض

 حدثنا أبو خالد األمحر عن حامت بن        :قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 2859 (-م  -56
  ".غرال"أيب صغرية، ذا اإلسناد، ومل يذكر يف حديثه 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمـر                ) 2860 (- 57
سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبري، عن ابـن            ) حدثنا: وقال اآلخرون . أخربنا: قال إسحاق (
  .باسع

ومل يـذكر  " إنكم مالقو اهللا مشاة حفاة عراة غـرال " مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب وهو يقول       
  .خيطب: زهري يف حديثه

. حدثنا أيب . ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    . حدثنا وكيع . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2860 (- 58
حدثنا حممد بن   : قاال). واللفظ البن املثىن  (شار  ح وحدثنا حممد بن املثىن وحممد بن ب       . كالمها عن شعبة  

  :حدثنا شعبة عن املغرية بن النعمان، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال. جعفر



إنكم حتشرون إىل اهللا حفاة ! يا أيها الناس"فقال .  قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطيبا مبوعظة     
أال وإن  ] 104/األنبياء   /21[}  وعدا علينا، إنا كنا فاعلني     كما بدأنا أول خلق نعيده،    {. عراة غرال 

أال وإنه سيجاء برجال من أميت فيؤخـذ ـم        ). عليه السالم (أول اخلالئق يكسى، يوم القيامة، إبراهيم       
فأقول، كما قال العبد    . إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك     : فيقال. أصحايب! يا رب : فأقول. ذات الشمال 

يهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كـل               وكنت عل {: الصاحل
- و 117/املائدة   /5[} إن تعذم فإم عبادك، وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم          * شيء شهيدا 

  ".إم مل يزالوا مرتدين على أعقام منذ فارقتهم: قال فيقال يل] 118
  ".نك ال تدري ما أحدثوا بعدكإ: فيقال"ويف حديث وكيع ومعاذ 

ح وحدثين حممد بن حامت حـدثنا  . حدثنا أمحد بن إسحاق. حدثين زهري بن حرب   ) 2861 (- 59
  حدثنا عبداهللا بن طاوس عن أبيه، عن أيب هريرة،. حدثنا وهيب: قاال مجيعا. ز

وثالثة . ثنان على بعري  وا. حيشر الناس ثالث طرائق راغبني راهبني     "قال  .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     
وتقيـل  . تبيت معهم حيث بـاتوا    . وحتشر بقيتهم النار  . وعشرة على بعري  . وأربعة على بعري  . على بعري 

  ".ومتسي معهم حيث أمسوا. وتصبح معهم حيث أصبحوا: معهم حيث قالوا
   باب يف صفة يوم القيامة، أعاننا اهللا على أهواهلا- 15 

يعنون (حدثنا حيىي   : قالوا. ب وحممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد      حدثنا زهري بن حر   ) 2862 (- 60
  أخربين نافع عن ابن عمر،. عن عبيداهللا) ابن سعيد

يقـوم  "قـال  ] 6/املطففـني   /83[} يوم يقوم الناس لرب العاملني  { عن النيب صلى اهللا عليه وسلم،       
  .مل يذكر يوم" قوم الناسي"ويف رواية ابن املثىن قال ". أحدهم يف رشحه إىل أنصاف أذنيه

ح وحـدثين   ). يعين ابن عيـاض   (حدثنا أنس   . حدثنا حممد بن إسحاق املسييب    ) 2862 (-م  -60
. ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة      . كالمها عن موسى بن عقبة    . حدثنا حفص بن ميسرة   . سويد بن سعيد  

حـدثنا  . بن جعفر بن حيىي   ح وحدثين عبداهللا    . حدثنا أبو خالد األمحر وعيسى بن يونس عن ابن عون         
ح وحدثنا احللـواين    . حدثنا محاد بن سلمة عن أيوب     . ح وحدثين أبو نصر التمار    . حدثنا مالك . معن

كل هؤالء عن نافع، عن ابن عمر، . حدثنا أيب عن صاحل. وعبد بن محيد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد
غري أن يف حديث موسى بن عقبة وصاحل        . عمبعىن حديث عبيداهللا عن ناف    . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     

  ".حىت يغيب أحدهم يف رشحه إىل أنصاف أذنيه"



عن ثور، عن أيب الغيـث،      ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2863 (- 61
  عن أيب هريرة؛

وإنـه  . سبعني باعا إن العرق، يوم القيامة، ليذهب يف األرض        " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  .يشك ثور أيهما قال" ليبلغ إىل أفواه الناس أو إىل آذام

. حدثنا حيىي بن محزة عن عبدالرمحن بن جابر       . حدثنا احلكم بن موسى، أبو صاحل     ) 2864 (- 62
  :حدثين املقداد بن األسود قال. حدثين سليم بن عامر

س، يوم القيامة، من اخللق، حىت تكون منـهم         تدين الشم " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ".كمقدار ميل

  .ما أدري ما يعين بامليل؟ أمسافة األرض، أم امليل الذي تكتحل به العني! فواهللا: قال سليم بن عامر
ومنـهم مـن يكـون إىل       . فمنهم من يكون إىل كعبيه    . فيكون الناس على قدر أعماهلم يف العرق      "قال  
قال وأشار رسول اهللا صـلى اهللا  ". ومنهم من يلجمه العرق إجلاما. ىل حقويهومنهم من يكون إ   . ركبتيه

  .عليه وسلم بيده إىل فيه
   باب الصفات اليت يعرف ا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار- 16 

واللفظ أليب  (حدثين أبو غسان املسمعي وحممد بن املثىن وحممد بن بشار بن عثمان             ) 2865 (- 63
حدثين أيب عن قتادة، عن مطرف بن عبداهللا بن الشخري،        . حدثنا معاذ بن هشام   : قاال). ىنغسان وابن املث  

  عن عياض بن مجار ااشعي؛
أال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلـتم  "  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، ذات يوم يف خطبته           

وإـم أتتـهم    . عبادي حنفاء كلـهم   وإين خلقت   . كل مال حنلته عبدا، حالل    . مما علمين، يومي هذا   
وأمرم أن يشركوا يب ما مل أنزل بـه         . وحرمت عليهم ما أحللت هلم    . الشياطني فاحتالتهم عن دينهم   

إمنـا  : وقال. وإن اهللا نظر إىل أهل األرض فمقتهم، عرم وعجمهم، إال بقايا من أهل الكتاب             . سلطانا
وإن اهللا أمـرين أن    . تقرؤه نائما ويقظان  . ال يغسله املاء  وأنزلت عليك كتابا    . بعثتك ألبتليك وأبتلي بك   

واغزهم . استخرجهم كما استخرجوك  : قال. إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة    ! رب: فقلت. أحرق قريشا 
وأهل : قال. وقاتل مبن أطاعك من عصاك    . وابعث جيشا نبعث مخسة مثله    . وأنفق فسننفق عليك  . نغزك

. ورجل رحيم رقيق القلب لكـل ذي قـرىب، ومـسلم          . صدق موفق ذو سلطان مقسط مت   : اجلنة ثالثة 
الضعيف الذي ال زبر له، الذين هم فـيكم تبعـا ال            : وأهل النار مخسة  : قال. وعفيف متعفف ذو عيال   
ورجل ال يصبح وال ميسي إال      . واخلائن الذي ال خيفى له طمع، وإن دق إال خانه         . يتبعون أهال وال ماال   



ومل يذكر أبو غسان يف     " والشنظري الفحاش "وذكر البخل أو الكذب     ". كوهو خيادعك عن أهلك ومال    
  ".وأنفق فسننفق عليك"حديثه 
حدثنا حممد بن أيب عدي عن سعيد، عن قتادة،         . وحدثناه حممد بن املثىن العرتي    ) 2865 (-م  -63

  ".كل مال حنلته عبدا، حالل"ذا اإلسناد، ومل يذكر يف حديثه 
حدثنا حيىي بن سعيد عن هشام، صاحب       .  عبدالرمحن بن بشر العبدي    حدثين) 2865 (- 2م  -63

حدثنا قتادة عن مطرف، عن عياض بن محار؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطـب                 . الدستوائي
مسعت مطرفا يف هـذا     : قال. قال شعبة عن قتادة   : قال حيىي : وقال يف آخره  . وساق احلديث . ذات يوم 
  . احلديث
حدثنا الفضل بن موسى عن احلسني، عـن        . ثين أبو عمار، حسني بن حريث     وحد) 2865 (- 64
  :حدثين قتادة عن مطرف بن عبداهللا بن الشخري، عن عياض بن محار، أخي بين جماشع، قال. مطر

وساق يف احلديث مبثـل     " إن اهللا أمرين  "فقال  .  قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم خطيبا          
وإن اهللا أوحى إىل أن تواضعوا حىت ال يفخر أحد على أحـد، وال              "وزاد فيه   . ادةحديث هشام عن قت   
فيكون ذلك؟ يا   : فقلت". وهم فيكم تبعا ال يبغون أهال وال ماال       "وقال يف حديثه    ". يبغي أحد على أحد   

 وليـدم   وإن الرجل لريعى على احلي، ما به إال       . لقد أدركتهم يف اجلاهلية   ! واهللا. نعم: قال! أبا عبداهللا 
  .يطؤها
   باب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القرب، والتعوذ منه- 17 

  قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛: قال. حدثنا حيىي بن حيىي) 2866 (- 65
 إن. إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعـشي         " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

هذا مقعدك حـىت    : يقال. وإن كان من أهل النار، فمن أهل النار       . كان من أهل اجلنة، فمن أهل اجلنة      
  ".يبعثك اهللا إليه يوم القيامة

أخربنا معمر عن الزهري، عن سامل، عـن        . أخربنا عبدالرزاق . حدثنا عبد بن محيد   ) 2866 (- 66
  :قال. ابن عمر

إن كان من أهـل     . ت الرجل عرض عليه مقعده بالغداة والعشي      إذا ما " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  ".هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة: مث يقال"قال " وإن كان من أهل النار، فالنار. اجلنة، فاجلنة



: قال ابن أيـوب   . مجيعا عن ابن علية   . حدثنا حيىي بن أيوب وأبو بكر بن أيب شيبة        ) 2867 (- 67
. وأخربنا سعيد اجلريري عن أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري، عن زيد بن ثابت             : قال. حدثنا ابن علية  
  :ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال. ومل أشهده من النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو سعيد

 بينما النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حائط لبين النجار، على بغلة له، وحنن معه، إذ حادت به فكـادت                    
من يعرف أصحاب هـذه  "فقال ) كذا كان يقول اجلريري: قال(ذا أقرب ستة أو مخسة أو أربعة        وإ. تلقيه
إن هذه األمة تبتلى يف     "فقال  . ماتوا يف اإلشراك  : قال" فمىت مات هؤالء؟  "قال  . أنا: فقال رجل " األقرب؟
مث أقبـل علينـا     " فلوال أن ال تدافنوا، لدعوت هللا أن يسمعكم من عذاب القرب الذي أمسع منه             . قبورها

تعوذوا بـاهللا مـن     "فقال  . نعوذ باهللا من عذاب النار    : قالوا" تعوذوا باهللا من عذاب النار    "بوجهه، فقال   
: قالوا" تعوذوا باهللا من الفنت، ما ظهر منها وما بطن        "قال  . نعوذ باهللا من عذاب القرب    : قالوا" عذاب القرب 

نعوذ باهللا من فتنة    : قالوا" تعوذوا باهللا من فتنة الدجال     "قال. نعوذ باهللا من الفنت، ما ظهر منها وما بطن        
  .الدجال
حدثنا شـعبة عـن     . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2868 (- 68

  قتادة، عن أنس؛
  ".لوال أن ال تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب القرب" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

. حدثنا أيب . ح وحدثنا عبيداهللا بن معاذ    . حدثنا وكيع . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2869 (- 69
كلهم عن شعبة، عن عون بـن أيب        . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. ح وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار      

). لفظ لزهري وال(مجيعا عن حيىي القطان     . ح وحدثين زهري بن حرب وحممد بن املثىن وابن بشار         . جحيفة
  :حدثين عون بن أيب جحيفة عن أبيه، عن الرباء، عن أيب أيوب قال. حدثنا شعبة. حدثنا حيىي بن سعيد

يهـود تعـذب يف     "فقال  . فسمع صوتا .  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعدما غربت الشمس         
  ".قبورها
. ن بن عبدالرمحن عن قتادة    حدثنا شيبا . حدثنا يونس بن حممد   . حدثنا عبد بن محيد   ) 2870 (- 70

  :حدثنا أنس بن مالك قال
إن العبد إذا وضع يف قربه، وتوىل عنه أصحابه، إنه ليـسمع قـرع              " قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

: فأما املؤمن فيقول  "قال  " ما كنت تقول يف هذا الرجل؟     : يأتيه ملكان فيقعدانه فيقوالن له    "قال  " نعاهلم
" قد أبدلك اهللا به مقعدا من اجلنة      . انظر إىل مقعدك من النار    : فيقال له "قال  " رسولهأشهد أنه عبد اهللا و    

  ".فريامها مجيعا"قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .وميأل عليه خضرا إىل يوم يبعثون. وذكر لنا أنه يفسح له يف قربه سبعون ذراعا: قال قتادة



حدثنا سعيد بن أيب عروبـة      . دثنا يزيد بن زريع   ح. وحدثنا حممد بن منهال الضرير    ) 2870 (- 71
  :قال. عن قتادة، عن أنس بن مالك

  ".إن امليت إذا وضع يف قربه، إنه ليسمع خفق نعاهلم إذا انصرفوا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عن سعيد، عن قتادة،    ) يعين ابن عطاء  (أخربنا عبدالوهاب   . حدثين عمرو بن زرارة   ) 2870 (- 72
  ن أنس بن مالك؛ع

فذكر مبثل حديث   " إن العبد إذا وضع يف قربه، وتوىل عنه أصحابه        " أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  .شيبان عن قتادة

حدثنا شعبة عـن    . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن بشار بن عثمان العبدي      ) 2871 (- 73
  زب،علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن الرباء بن عا

قال ]" 27/إبراهيم  /14[} يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت  {" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
ريب اهللا ونبيي حممد صلى اهللا عليه وسلم فذلك قوله         : من ربك؟ فيقول  : فيقال له . نزلت يف عذاب القرب   "

  ".}ويف اآلخرةيثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا {: عز وجل
حـدثنا  : قـالوا . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وأبو بكر بن نـافع             ) 2871 (- 74

  :عن سفيان، عن أبيه، عن خيثمة، عن الرباء بن عازب) يعنون ابن مهدي(عبدالرمحن 
  . ذاب القربنزلت يف ع: ، قال}يثبت اهللا الذين أمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة {
حدثنا بديل عن عبداهللا بن     . حدثنا محاد بن زيد   . حدثين عبيداهللا بن عمر القواريري    ) 2872 (- 75

  .شقيق، عن أيب هريرة
  ".إذا خرجت روح املؤمن تلقاها ملكان يصعداا" قال 

روح طيبة جاءت من قبـل      : ويقول أهل السماء  "قال  . فذكر من طيب رحيها، وذكر املسك     : قال محاد 
انطلقوا بـه   : مث يقول . فينطلق به إىل ربه عز وجل     . صلى اهللا عليك وعلى جسد كنت تعمرينه      . األرض

  ".إىل آخر األجل
روح :  ويقول أهل السماء- قال محاد وذكر من نتنها، وذكر لعنا -وإن الكافر إذا خرجت روحه   "قال  

  ."انطلقوا به إىل آخر األجل: قال فيقال. خبيثة جاءت من قبل األرض
  .فرد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ريطة، كانت عليه، على أنفه، هكذا: قال أبو هريرة

: قال. حدثنا سليمان بن املغرية عن ثابت     . حدثين إسحاق بن عمر بن سليط اهلذيل      ) 2873 (- 76
، حدثنا سليمان بن املغرية عن ثابت     ). واللفظ له (ح وحدثنا شيبان بن فروخ      . كنت مع عمر  : قال أنس 

  :عن أنس بن مالك، قال



وليس أحد يزعم أنه    . فرأيته. وكنت رجال حديد البصر   . فتراءينا اهلالل .  كنا مع عمر بني مكة واملدينة     
سأراه وأنا مستلق علـى     : قال يقول عمر  . أما تراه؟ فجعل ال يراه    : قال فجعلت أقول لعمر   . رآه غريي 
هللا صلى اهللا عليه وسلم كان يرينا مصارع أهـل          إن رسول ا  : مث أنشأ حيدثنا عن أهل بدر فقال      . فراشي

ما أخطؤا  ! فوالذي بعثه باحلق  : قال فقال عمر  "  هذا مصرع فالن غدا، إن شاء اهللا      "يقول  . بدر باألمس 
قال فجعلوا يف بئر بعضهم على بعض فانطلق رسـول          . احلدود اليت حد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

هل وجـدمت مـا   ! ويا فالن بن فالن! يا فالن بن فالن   "هى إليهم فقال    اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت انت      
  ".وعدكم اهللا ورسوله حقا؟ فإين قد وجدت ما وعدين اهللا حقا

غري أم  . ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم     "كيف تكلم أجسادا ال أرواح فيها؟ قال        ! يا رسول اهللا  : قال عمر 
  ".ال يستطيعون أن يردوا علي شيئا

  حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين، عن أنس بن مالك؛. حدثنا هداب بن خالد) 2874 (- 77
يا أبا جهل   "مث أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال       .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترك قتلى بدر ثالثا          

بكم حقـا؟   أليس قد وجدمت ما وعد ر     ! يا شيبة بن ربيعة   ! يا عتبة بن ربيعة   ! يا أمية بن خلف   ! بن هشام 
! يا رسـول اهللا   : فقال. فسمع عمر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم       " فإين قد وجدت ما وعدين ريب حقا      

ولكنهم ال . ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم    ! والذي نفسي بيده  "كيف يسمعوا وأىن جييبوا وقد جيفوا؟  قال         
  .فألقوا يف قليب بدر. مث أمر م فسحبوا" يقدرون أن جييبوا

حدثنا عبداألعلى عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن         . حدثين يوسف بن محاد املعين    ) 2875 (- 78
حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن      . حدثنا روح بن عبادة   . ح وحدثنيه حممد بن حامت    . مالك؛ عن أيب طلحة   

  :ذكر لنا أنس بن مالك عن أيب طلحة قال: قال. قتادة
ويف حـديث   . ( صلى اهللا عليه وسلم أمر ببضعة وعشرين رجال         ملا كان يوم بدر، وظهر عليهم نيب اهللا       

وساق احلديث، مبعىن   . فألقوا يف طوى من أطواء بدر     . من صناديد قريش  ) روح، بأربعة وعشرين رجال   
  .حديث ثابت عن أنس

   باب إثبات احلساب- 18 
: بـو بكـر   قال أ . مجيعا عن إمساعيل  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعلي بن حجر        ) 2876 (- 79

  :قالت. حدثنا ابن علية عن أيوب، عن عبداهللا بن أيب مليكة، عن عائشة



أليس قد قـال اهللا عـز   : فقلت" من حوسب، يوم القيامة، عذب" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
إمنـا ذاك   . ليس ذاك احلـساب   "فقال  ] 8/االنشقاق   /84[} فسوف حياسب حسابا يسريا؟   {: وجل
  ".احلساب يوم القيامة عذبمن نوقش . العرض
حدثنا أيـوب،   . حدثنا محاد بن زيد   : قاال. حدثين أبو الربيع العتكي وأبو كامل     ) 2876 (-م  -79

  .ذا اإلسناد، حنوه
يعـين ابـن سـعيد      (حدثنا حيىي   . وحدثين عبدالرمحن بن بشر بن احلكم العبدي      ) 2876 (- 80
   مليكة عن القاسم، عن عائشة،حدثنا ابن أيب. حدثنا أبو يونس القشريي). القطان

: أليس اهللا يقـول   ! يا رسول اهللا  : قلت" ليس أحد حياسب إال هلك    " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".ولكن من نوقش احلساب هلك. ذاك العرض"حسابا يسريا؟ قال 

، عن عثمان بن األسود   ) وهو القطان (حدثين حيىي   . وحدثين عبدالرمحن بن بشر   ) 2876 (-م  -80
  عن ابن أيب مليكة، عن عائشة،

  . مث ذكر مبثل حديث أيب يونس" من نوقش احلساب هلك" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
   باب األمر حبسن الظن باهللا تعاىل، عند املوت- 19 

أخربنا حيىي بن زكرياء عن األعمش، عن أيب سـفيان، عـن            . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2877 (- 81
  :قال. جابر
  ".ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن باهللا الظن"عت النيب صلى اهللا عليه وسلم، قبل وفاته بثالث، يقول  مس
حـدثنا أبـو    . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا جرير . وحدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 2877 (-م  -81
ش، ـذا  كلهم عن األعم. أخربنا عيسى بن يونس وأبو معاوية     . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . معاوية

  .اإلسناد، مثله
حدثنا مهدي بـن    . حدثنا أبو النعمان، عارم   . وحدثين أبو داود، سليمان بن معبد     ) 2877 (- 82
  :حدثنا واصل عن أيب الزبري، عن جابر بن عبداهللا األنصاري، قال. ميمون

 وهو حيـسن    ال ميوتن أحدكم إال   " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قبل موته بثالثة أيام، يقول             
  ".الظن باهللا عز وجل

حدثنا جرير عن األعمش، عـن      : قاال. وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أيب شيبة       ) 2878 (- 83
  :قال. أيب سفيان، عن جابر

  ".يبعث كل عبد على ما مات عليه" مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 



ن بن مهدي عن سفيان، عن األعمش،       حدثنا عبدالرمح . حدثنا أبو بكر بن نافع    ) 2878 (-م  -83
  .مسعت: ومل يقل. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال. ذا اإلسناد، مثله

. أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي التجييب    ) 2879 (- 84
  :أخربين محزة بن عبداهللا بن عمر؛ أن عبداهللا بن عمر قال

إذا أراد اهللا بقوم عذابا، أصاب العذاب من كان فـيهم،           "لى اهللا عليه وسلم يقول       مسعت رسول اهللا ص   
  ".مث بعثوا على أعماهلم



  

   كتاب الفنت وأشراط الساعة- 54

   باب اقتران الفنت، وفتح ردم يأجوج ومأجوج- 1 
ت أم  حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن زينب بن          . حدثنا عمرو الناقد  ) 2880 (- 1

  سلمة، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش؛
. ويل للعرب من شر قد اقترب. ال إله إال اهللا" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول 

ألـك  ! يا رسـول اهللا : قلت. وعقد سفيان بيده عشرة   " فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه       
  ".ر اخلبثإذا كث. نعم"وفينا الصاحلون؟ قال 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وسعيد بن عمرو األشعثي وزهري بن حرب وابـن أيب                ) 2880 (-م  -1
عن زينـب   : وزادوا يف اإلسناد عن سفيان، فقالوا     . حدثنا سفيان عن الزهري، ذا اإلسناد     : قالوا. عمر

  .بنت أم سلمة، عن حبيبة، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش
أخربين عروة  . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . حرملة بن حيىي  حدثين  ) 2880 (- 2

بن الزبري؛ أن زينب بنت أيب سلمة أخربته؛ أن أم حبيبة بنت أيب سفيان أخربا؛ أن زينب بنت جحش،                   
  :زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت

ويل للعرب مـن    . ال إله إال اهللا    " خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما فزعا، حممرا وجهه، يقول           
قالـت  . وحلق بإصبعه اإلام، واليت تليها    " فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه       . شر قد اقترب  

  ".إذا كثر اخلبث. نعم"ألك وفينا الصاحلون؟ قال ! يا رسول اهللا: فقلت
حدثين عقيل بـن    . حدثين أيب عن جدي   . وحدثين عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 2880 (-م  -2
كالمها عن ابن   . حدثنا أيب عن صاحل   . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد     . ح وحدثنا عمرو الناقد   . خالد
  . مبثل حديث يونس عن الزهري بإسناده. شهاب
حدثنا عبـداهللا  . حدثنا وهيب. حدثنا أمحد بن إسحاق   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2881 (- 3

   هريرة،بن طاوس عن أبيه، عن أيب
وعقد وهيب بيـده    " فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه       " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

  .تسعني



   باب اخلسف باجليش الذي يؤم البيت- 2 
 - واللفظ لقتيبـة    -حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم             ) 2882 (- 4
. جرير عن عبدالعزيز بن رفيع، عن عبيداهللا بن القبطيـة         ) حدثنا: خرانوقال اآل . أخربنا: قال إسحاق (
  :قال

فسأالها عـن   .  دخل احلارث بن أيب ربيعة وعبداهللا بن صفوان، وأنا معهما، على أم سلمة، أم املؤمنني              
قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم         : فقالت. وكان ذلك يف أيام ابن الزبري     . اجليش الذي خيسف به   

! يا رسـول اهللا   : فقلت" فإذا كانوا ببيداء من األرض خسف م      .  عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث     يعوذ"
  ".ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. خيسف به معهم"فكيف مبن كان كارها؟ قال 

  .هي بيداء املدينة: وقال أبو جعفر
يع، ذا اإلسـناد، ويف     حدثنا عبدالعزيز بن رف   . حدثنا زهري . حدثناه أمحد بن يونس   ) 2882 (- 5

إـا  ! واهللا. كال: فقال أبو جعفر. ببيداء من األرض: إا إمنا قالت: قال فلقيت أبا جعفر فقلت   : حديثه
  .لبيداء املدينة

حدثنا سفيان بن عيينة عـن      : قاال). واللفظ لعمرو (حدثنا عمرو الناقد وابن أيب عمر       ) 2883 (- 6
  أخربتين حفصة؛:  صفوان يقولمسع جده عبداهللا بن. أمية بن صفوان

حىت إذا كانوا ببيداء مـن      . ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه    " أا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ".فال يبقى إال الشريد الذي خيرب عنهم. مث خيسف م. وينادي أوهلم آخرهم. األرض، خيسف بأوسطهم

شهد على حفصة أا مل تكذب على النيب صلى         وأ. أشهد عليك أنك مل تكذب على حفصة      : فقال رجل 
  . اهللا عليه وسلم

. حدثنا عبيداهللا بن عمرو   . حدثنا الوليد بن صاحل   . وحدثين حممد بن حامت بن ميمون     ) 2883 (- 7
أخربين عبداهللا بن صفوان عن أم      . حدثنا زيد بن أيب أنيسة عن عبدامللك العامري، عن يوسف بن ماهك           

  املؤمنني؛
 قوم ليست هلم منعـة وال       - يعين الكعبة    -سيعوذ ذا البيت    " صلى اهللا عليه وسلم قال        أن رسول اهللا  
  ". حىت إذا كانوا ببيداء من األرض خسف م. يبعث إليهم جيش. عدد وال عدة
  . ما هو ذا اجليش! أما واهللا: فقال عبداهللا بن صفوان. وأهل الشام يومئذ يسريون إىل مكة: قال يوسف
.  وحدثين عبدامللك العامري عن عبدالرمحن بن سابط، عن احلارث بن ربيعة، عن أم املـؤمنني               :قال زيد 

  .غري أنه مل يذكر فيه اجليش الذي ذكره عبداهللا بن صفوان. مبثل حديث يوسف بن ماهك



حدثنا القاسم بن الفضل احلداين     . حدثنا يونس بن حممد   . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2884 (- 8
  :د بن زياد، عن عبداهللا بن الزبري؛ أن عائشة قالتعن حمم

صنعت شيئا يف منامك مل تكـن       ! يا رسول اهللا  : فقلنا.  عبث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف منامه        
حىت إذا كـانوا    . قد جلأ بالبيت  . العجب إن ناسا من أميت يؤمون بالبيت برجل من قريش         "فقال  . تفعله

فيهم املستبصر وابـور    . نعم"قال  . إن الطريق قد جيمع الناس    ! ا رسول اهللا  ي: فقلنا" بالبيداء خسف م  
  ".يبعثهم اهللا على نيام. ويصدرون مصادر شىت. يهلكون مهلكا واحدا. وابن السبيل

   باب نزول الفنت كمواقع القطر- 3 
 - عمـر    حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابـن أيب             ) 2885 (- 9

سفيان بن عيينة عن الزهـري،      ) حدثنا: وقال اآلخرون . أخربنا: قال إسحاق  (-واللفظ البن أيب شيبة     
  عن عروة، عن أسامة؛

هل ترون مـا أرى؟ إين ألرى       "مث قال   .  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أشرف على أطم من آطام املدينة           
  ".مواقع الفنت خالل بيوتكم، كمواقع القطر

أخربنا معمر عن الزهري، ذا اإلسناد،      . أخربنا عبدالرزاق . وحدثنا عبد بن محيد   ) 2885 (-م  -9
  .حنوه
وقـال  . أخـربين : قال عبد (حدثين عمرو الناقد واحلسن احللواين وعبد بن محيد         ) 2886 (- 10

 حدثين. حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب      . - وهو ابن إبراهيم بن سعد       -يعقوب  ) حدثنا: اآلخران
  :ابن املسيب بن عبدالرمحن؛ أن أبا هريرة قال

ستكون فنت، القاعد فيها خري من القائم، والقائم فيها خري مـن            " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. من تشرف هلا تستشرفه. املاشي، واملاشي فيها خري من الساعي

وقـال  . أخـربين : قال عبـد  (سن احللواين وعبد بن محيد      حدثنا عمرو الناقد واحل   ) 2886 (- 11
حدثين أبو بكر بن عبـدالرمحن عـن        . حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب      . يعقوب) حدثنا: اآلخران

إال أن أبا بكر يزيـد      . عبدالرمحن بن مطيع بن األسود، عن نوفل بن معاوية، مثل حديث أيب هريرة هذا             
  ".ا وتر أهله ومالهمن الصالة صالة، من فاتته فكأمن"

حدثنا إبراهيم بن سعد عن     . أخربنا أبو داود الطيالسي   . حدثين إسحاق بن منصور   ) 2886 (- 12
  :قال. أبيه، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة



. واليقظان فيها خري من القـائم     . تكون فتنة النائم فيها خري من اليقظان      " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  ".فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ.  من الساعيوالقائم فيها خري

حدثنا عثمان  . حدثنا محاد بن زيد   . حدثين أبو كامل اجلحدري، فضيل بن حسني      ) 2887 (- 13
هل : فدخلنا عليه فقلنا  . انطلقت أنا وفرقد السبخي إىل مسلم بن أيب بكرة، وهو يف أرضه           : الشحام قال 

  :مسعت أبا بكرة حيدث قال. منع: مسعت أباك حيدث يف الفنت حديثا؟ قال
أال مث تكون فتنة القاعد فيها خري مـن املاشـي   . إا ستكون فنت  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

ومن . أال، فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله          . واملاشي فيها خري من الساعي إليها     . فيها
أرأيت ! يا رسول اهللا  : قال فقال رجل  " أرض فليلحق بأرضه  ومن كانت له    . كانت له غنم فليلحق بغنمه    

مث لينج إن اسـتطاع  . يعمد إىل سيفه فيدق على حده حبجر"من مل يكن له إبل وال غنم وال أرض؟ قال      
أرأيت ! يا رسول اهللا  : قال فقال رجل  " هل بلغت؟ ! هل بلغت؟ اللهم  ! هل بلغت؟ اللهم  ! اللهم. النجاء

ىل أحد الصفني، أو إحدى الفئتني، فضربين رجل بسيفه، أو جيـئ سـهم              إن أكرهت حىت ينطلق يب إ     
  ".ويكون من أصحاب النار. يبوء بإمثه وإمثك"فيقتلين؟ قال 

ح وحدثين حممد   . حدثنا وكيع : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2887 (-م  -13
حديث ابن أيب عـدي حنـو       . ذا اإلسناد كالمها عن عثمان الشحام،     . حدثنا ابن أيب عدي   . بن املثىن 

  .ومل يذكر ما بعده" إن استطاع النجاء"وانتهى حديث وكيع عند قوله . حديث محاد إىل آخره
   باب إذا تواجه املسلمان بسيفيهما- 4 

حدثنا محاد بن زيد عـن أيـوب        . حدثين أبو كامل، فضيل بن حسني اجلحدري      ) 2888 (- 14
  :قال. بن قيسويونس، عن احلسن، عن األحنف 
أريد نصر ابن عم    : قال قلت ! فلقيين أبو بكرة فقال أين تريد؟ يا أحنف       .  خرجت وأنا أريد هذا الرجل    
فإين مسعت رسول اهللا صلى     . ارجع! يا أحنف : قال فقال يل  . يعين عليا . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

يـا  : قال فقلت، أو قيل   " واملقتول يف النار  إذا تواجه املسلمان بسيفيهما، فالقاتل      "اهللا عليه وسلم يقول     
  ".إنه قد أراد قتل صاحبه"فما بال املقتول؟ قال . هذا القاتل! رسول اهللا

حدثنا محاد عن أيوب ويونس واملعلى بن زياد عن         . وحدثناه أمحد بن عبدة الضيب    ) 2888 (- 15
  :قال. احلسن، عن األحنف بن قيس، عن أيب بكرة

  ".إذا التقى املسلمان بسيفيهما، فالقاتل واملقتول يف النار"هللا عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى ا



أخربنا معمـر عـن     . حدثنا عبدالرزاق من كتابه   . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 2888 (-م  -15
  .إىل آخره. أيوب، ذا اإلسناد، حنو حديث أيب كامل عن محاد

ح وحدثنا حممد بن املثىن وابن . ر عن شعبةحدثنا غند. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 2888 (- 16
  حدثنا شعبة عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أيب بكرة،. حدثنا حممد بن جعفر: قاال. بشار

إذا املسلمان، محل أحدمها على أخيه السالح، فهما على جـرف           " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".فإذا قتل أحدمها صاحبه، دخالها مجيعا. جهنم
هذا ما  : قال. حدثنا معمر عن مهام بن منبه     . حدثنا عبدالرزاق . وحدثنا حممد بن رافع   ) 157 (- 17

  :فذكر أحاديث منها. حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وتكون بينهما مقتلة   . ال تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان عظيمتان      " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".ودعوامها واحدة. عظيمة
عن سهيل، عن أبيه، عن     ) يعين ابن عبدالرمحن  (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 157 (- 18

  أيب هريرة؛
وما اهلرج؟ يا رسـول  : قالوا" ال تقوم الساعة حىت يكثر اهلرج " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".القتل. القتل"قال ! اهللا
  ألمة بعضهم ببعض باب هالك هذه ا- 5 

). واللفظ لقتيبة (كالمها عن محاد بن زيد      . حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد      ) 2889 (- 19
  :حدثنا محاد عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أيب أمساء، عن ثوبان، قال

ميت سيبلغ وإن أ. فرأيت مشارقها ومغارا. إن اهللا زوى يل األرض" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وإين سألت ريب ألميت أن ال يهلكها بـسنة         . وأعطيت الكرتين األمحر واألبيض   . ملكها ما زوى يل منها    

إين إذا  ! يا حممـد  : وإن ريب قال  . فيستبيح بيضتهم . وأن ال يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم       . عامة
وأن ال أسلط عليهم عدوا من      . وإين أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسنة عامة       . قضيت قضاء فإنه ال يرد    

 حـىت   - أو قال من بني أقطارهـا        -ولو اجتمع عليهم من بأقطارها      . يستبيح بيضتهم . سوى أنفسهم 
  ".يكون بعضهم يهلك بعضا، ويسيب بعضهم بعضا

قـال  (وحدثين زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وحممد بن املثىن وابن بشار             ) 2889 (-م  -19
حدثين أيب عن قتادة، عن أيب قالبة، عـن أيب          . معاذ بن هشام  ) حدثنا: خرونوقال اآل . أخربنا: إسحاق

  أمساء الرحيب، عن ثوبان؛ 



. حىت رأيت مـشارقها ومغارـا     . إن اهللا تعاىل زوى يل األرض     " أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  .مث ذكر حنو حديث أيوب عن أيب قالبة". وأعطاين الكرتين األمحر واألبيض

). واللفظ له (ح وحدثنا ابن منري     . حدثنا عبداهللا بن منري   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2890 (- 20
  أخربين عامر بن سعد عن أبيه؛. حدثنا عثمان بن حكيم. حدثنا أيب

حىت إذا مر مبسجد بين معاويـة، دخـل         .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية           
سـألت  "فقال صلى اهللا عليه وسلم      . مث انصرف إلينا  . ودعا ربه طويال  . وصلينا معه . فركع فيه ركعتني  

وسـألته أن ال    . سألت ريب أن ال يهلك أميت بالسنة فأعطانيها       . فأعطاين ثنتني ومنعين واحدة   . ريب ثالثا 
  ".وسألته أن ال جيعل بأسهم بينهم فمنعنيها. يهلك أميت بالغرق فأعطانيها

. حدثنا عثمان بن حكيم األنصاري. حدثنا مروان بن معاوية  . ثناه ابن أيب عمر   وحد) 2890 (- 21
  أخربين عامر بن سعد عن أبيه؛

مبثل حديث  . فمر مبسجد بين معاوية   .  أنه أقبل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طائفة من أصحابه            
  .ابن منري
   قيام الساعة باب إخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما يكون إىل- 6 

أخربين يونس عن ابن شهاب؛ أن      . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي التجييب    ) 2891 (- 22
إين ألعلم الناس بكل فتنة هي كائنة، فيما        ! واهللا. قال حذيفة بن اليمان   : أبا إدريس اخلوالين كان يقول    

وسلم أسر إيل يف ذلك شيئا، مل حيدثـه  وما يب إال أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه  . بيين وبني الساعة  
  .ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، وهو حيدث جملسا أنا فيه عن الفنت. غريي

ومنهن فـنت   . منهن ثالث ال يكدن يذرن شيئا     " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو يعد الفنت           
  ".منها صغار ومنها كبار. كرياح الصيف
  .ولئك الرهط كلهم غرييفذهب أ: قال حذيفة

وقـال  . حـدثنا : قال عثمـان  (وحدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 2891 (- 23
  :جرير عن األعمش، عن شقيق، عن حذيفة قال) أخربنا: إسحاق

ما ترك شيئا يكون يف مقامه ذلك إىل قيام الـساعة، إال            .  قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقاما        
وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته      . قد علمه أصحايب هؤالء   . حفظه من حفظه ونسيه من نسيه     . بهحدث  

  .مث إذا رآه عرفه. كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه. فأراه فأذكره



حدثنا وكيع عن سفيان، عن األعمـش، ـذا         . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2891 (-م  -23
  .ومل يذكر ما بعده. ه من نسيهونسي: اإلسناد، إىل قوله

ح وحدثين أبو بكـر     . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثنا حممد بن بشار   ) 2891 (- 24
  :حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت، عن عبداهللا بن يزيد، عن حذيفة؛ أنه قال. حدثنا غندر. بن نافع

إال . فما منه شيء إال قد سألته. وم الساعة أخربين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا هو كائن إىل أن تق        
  ما خيرج أهل املدينة من املدينة؟: أين مل أسأله

  .أخربنا شعبة، ذا اإلسناد، حنوه. حدثين وهب بن جرير. حدثنا حممد بن املثىن) 2891 (-م -24
ال ق. مجيعا عن أيب عاصم. وحدثين يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر) 2892 (- 25
يعين عمرو بن   (حدثين أبو زيد    . أخربنا علباء بن أمحر   . أخربنا عزرة بن ثابت   . حدثنا أبو عاصم  : حجاج
  :قال) أخطب

. فرتل فصلى . وصعد املنرب فخطبنا حىت حضرت الظهر     .  صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفجر        
. فخطبنا حىت غربت الشمس   . املنربمث صعد   . مث نزل فصلى  . فخطبنا حىت حضرت العصر   . مث صعد املنرب  

  .فأعلمنا أحفظنا. فأخربنا مبا كان ومبا هو كائن
   باب يف الفتنة اليت متوج كموج البحر- 7 

. مجيعا عن أيب معاويـة    . حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وحممد بن العالء، أبو كريب          ) 144 (- 26
  :قال. شقيق، عن حذيفةحدثنا األعمش عن . حدثنا أبو معاوية: قال ابن العالء
أيكم حيفظ حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الفتنة كما قـال؟ قـال                : فقال.  كنا عند عمر  

فتنة "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         : وكيف قال؟ قال قلت   . إنك جلريء : قال. أنا: فقلت
الة والصدقة واألمر باملعروف والنـهي      الرجل يف أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والص         

مالك وهلا؟ يا أمري    : قال فقلت . إمنا أريد اليت متوج كموج البحر     . ليس هذا أريد  : فقال عمر ". عن املنكر 
ذلـك  : قال. بل يكسر . ال: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال قلت     : قال. إن بينك وبينها بابا مغلقا    ! املؤمنني

  .أحرى أن ال يغلق أبدا
إين حدثتـه   . كما يعلم أن دون غد الليلـة      . نعم: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال      : نا حلذيفة قال فقل 

  .عمر: فقال. فسأله. سله: من الباب؟ فقلنا ملسروق: قال فهبنا أن نسأل حذيفة. حديثا ليس باألغاليط
ثنا ح وحـد  . حدثنا وكيـع  : قاال. وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة وأبو سعيد األشج        ) 144 (- 27

ح وحـدثنا   . أخربنا عيسى بن يونس   . ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم    . حدثنا جرير . عثمان بن أيب شيبة   



ويف . كلهم عن األعمش، ذا اإلسناد، حنو حـديث أيب معاويـة          . حدثنا حيىي بن عيسى   . ابن أيب عمر  
  .مسعت حذيفة يقول: حديث عيسى عن األعمش عن شقيق قال

حدثنا سفيان عن جامع بن أيب راشد؛ واألعمـش عـن أيب   .  عمروحدثنا ابن أيب) 144 (-م  -27
  .من حيدثنا عن الفتنة؟ واقتص احلديث بنحو حديثهم: قال عمر: وائل، عن حذيفة قال

حدثنا ابن عون   . حدثنا معاذ بن معاذ   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وحممد بن حامت      ) 2893 (- 28
  :قال جندب: قال. عن حممد

! واهللا. كـال : فقال ذاك الرجل  . ليهراقن اليوم ههنا دماء   : فقلت. فإذا رجل جالس  . رعة جئت يوم اجل  
إنه حلديث رسول اهللا صـلى اهللا       ! واهللا. كال: قال! واهللا. بلى: قلت! واهللا. كال: قال! واهللا. بلى: قلت

سـول اهللا   تسمعين أخالفك وقد مسعته من ر     . بئس اجلليس يل أنت منذ اليوم     : قلت. عليه وسلم حدثنيه  
  .فإذا الرجل حذيفة. ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه أسأله: صلى اهللا عليه وسلم فال تنهاين؟ مث قلت

   باب ال تقوم الساعة حىت حيسر الفرات عن جبل من ذهب- 8 
عن سهيل، عن   ) يعين ابن عبدالرمحن القاري   (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2894 (- 29

  ؛أبيه، عن أيب هريرة
يقتتـل  . ال تقوم الساعة حىت حيسر الفرات عن جبل من ذهب     " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".لعلي أكون أنا الذي أجنو: ويقول كل رجل منهم. فيقتل، من كل مائة، تسعة وتسعون. الناس عليه
ـذا  حدثنا روح عن سـهيل،      . حدثنا يزيد بن زريع   . وحدثين أمية بن بسطام   ) 2894 (-م  -29

  .إن رأيته فال تقربنه: فقال أيب: وزاد. اإلسناد، حنوه
حدثنا عقبة بن خالد السكوين، عن عبيـداهللا،  . حدثنا أبو مسعود، سهل بن عثمان ) 2894 (- 30

  :عن خبيب بن عبدالرمحن، عن حفص بن عاصم، عن أيب هريرة قال
فمن حضره فال يأخذ . رت من ذهبيوشك الفرات أن حيسر عن ك   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".منه شيئا
حدثنا عقبة بن خالد عن عبيداهللا، عن أيب الزنـاد، عـن            . حدثنا سهل بن عثمان   ) 2894 (- 31

  :عبدالرمحن األعرج، عن أيب هريرة، قال
فمن حـضره فـال     . يوشك الفرات أن حيسر عن جبل من ذهب       " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ."يأخذ منه شيئا



: قـاال ). واللفظ أليب معن  (حدثنا أبو كامل، فضيل بن حسني وأبو معن الرقاشي          ) 2895 (- 32
أخربين أيب عن سليمان بن يسار، عن عبداهللا بـن         . حدثنا عبداحلميد بن جعفر   . حدثنا خالد بن احلارث   

  :قال. احلارث بن نوفل
إين : قال. أجل: قلت. م يف طلب الدنيا   ال يزال الناس خمتلفة أعناقه    : فقال.  كنت واقفا مع أيب بن كعب     

فإذا مسع بـه  . يوشك الفرات أن حيسر عن جبل من ذهب"مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول    
. قال فيقتتلون عليـه   . لئن تركن الناس يأخذون منه ليذهنب به كله       : فيقول من عنده  . الناس ساروا إليه  

  ".فيقتل، من كل مائة، تسعة وتسعون
  .قال وقفت أنا وأيب بن كعب يف ظل أجم حسان:  كامل يف حديثهقال أبو
حدثنا حيىي بن   : قاال). واللفظ لعبيد (حدثنا عبيداهللا بن يعيش وإسحاق بن إبراهيم        ) 2896 (- 33

حدثنا زهري عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريـرة،             . آدم بن سليمان، موىل خالد بن خالد      
  :قال

. ومنعت الشام مديها ودينارهـا    . منعت العراق درمهها وقفيزها   "لى اهللا عليه وسلم      قال رسول اهللا ص   
". وعدمت من حيث بـدأمت . وعدمت من حيث بدأمت. وعدمت من حيث بدأمت. ومنعت مصر إردا ودينارها   

  .شهد على ذلك حلم أيب هريرة ودمه
   باب يف فتح قسطنطينية، وخروج الدجال، ونزول عيسى ابن مرمي- 9 

حـدثنا  . حدثنا سليمان بن بالل   . حدثنا معلى بن منصور   . حدثين زهري بن حرب   ) 2897 (- 34
  سهيل عن أبيه، عن أيب هريرة؛

فيخـرج  . ال تقوم الساعة حىت يرتل الروم باألعماق، أم بدابق        " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
خلوا بيننا وبني الـذين     : ادفوا قالت الروم  فإذا تص . من خيار أهل األرض يومئذ    . إليهم جيش من املدينة   

فينهزم ثلـث ال    . فيقاتلوم. ال خنلي بينكم وبني إخواننا    ! واهللا. ال: فيقول املسلمون . سبوا منا نقاتلهم  
فيفتتحـون  . ال يفتنون أبدا  . ويفتتح الثلث . ويقتل ثلثهم، أفضل الشهداء عند اهللا     . يتوب اهللا عليهم أبدا   

إن املسيح  :  يقتسمون الغنائم، قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان          فبينما هم . قسطنطينية
فبينما هم يعـدون للقتـال،      . فإذا جاءوا الشام خرج   . وذلك باطل . فيخرجون. قد خلفكم يف أهليكم   

فإذا رآه عدو   . فأمهم. فيرتل عيسى ابن مرمي صلى اهللا عليه وسلم       . يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصالة    
فرييهم دمه يف   . ولكن يقتله اهللا بيده   . فلو تركه النذاب حىت يهلك    . ، ذاب كما يذوب امللح يف املاء      اهللا

  ".حربته



   باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس- 10 
أخربين الليث بـن    . حدثين عبداهللا بن وهب   . حدثنا عبدامللك بن شعيب بن الليث     ) 2898 (- 35
  :قال املستورد القرشي، عند عمرو بن العاص: قالحدثين موسى بن علي عن أبيه، . سعد

أبصر ما : فقال له عمرو". تقوم الساعة والروم أكثر الناس" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       
لئن قلت ذلك، إن فيهم خلـصاال      : قال. أقول ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : قال. تقول
وخريهم ملسكني . وأوشكهم كرة بعد فرة. وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. د فتنة إم ألحلم الناس عن   : أربعا

  .وأمنعهم من ظلم امللوك: وخامسة حسنة ومجيلة. ويتيم وضعيف
حدثين أبـو شـريح؛ أن      . حدثنا عبداهللا بن وهب   . حدثين حرملة بن حيىي التجييب    ) 2898 (- 36

  :عبدالكرمي بن احلارث حدثه؛ أن املستورد القرشي قال
قال فبلغ ذلك عمرو بن     " تقوم الساعة والروم أكثر الناس    " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

ما هذه األحاديث اليت تذكر عنك أنك تقوهلا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال له : العاص فقال
لئن قلت ذلك، إم    : وقال فقال عمر  . قلت الذي مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : املستورد

  .وخري الناس ملساكينهم وضعفائهم. وأجرب الناس عند مصيبة. ألحلم الناس عند فتنة
   باب إقبال الروم يف كثرة القتل عند خروج الدجال- 11 

واللفـظ البـن   (كالمها عن ابن علية . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعلي بن حجر   ) 2899 (- 37
براهيم عن أيوب، عن محيد بن هالل، عن أيب قتادة العدوي، عن يسري بـن               حدثنا إمساعيل بن إ   ). حجر

  :جابر قال
قال . جاءت الساعة ! يا عبداهللا بن مسعود   : فجاء رجل ليس له هجريي إال     .  هاجت ريح محراء بالكوفة   

كذا مث قال بيده ه   . إن الساعة ال تقوم، حىت ال يقسم مرياث، وال يفرح بغنيمة          : فقال. فقعد وكان متكئا  
: الروم تعين؟ قال  : قلت. عدو جيمعون ألهل اإلسالم وجيمع هلم أهل اإلسالم       : فقال) وحناها حنو الشام  (
فيقتتلون . فيشترط املسلمون شرطة للموت ال ترجع إال غالبة. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. نعم

مث يشترط املسلمون شرطة    . طةوتفىن الشر . كل غري غالب  . فيفيء هؤالء وهؤالء  . حىت حيجز بينهم الليل   
. كل غري غالـب   . فيفيء هؤالء وهؤالء  . حىت حيجز بينهم الليل   . فيقتتلون. ال ترجع إال غالبة   . للموت

فيفيء هؤالء . فيقتتلون حىت ميسوا. ال ترجع إال غالبة. مث يشترط املسلمون شرطة للموت. وتفىن الشرطة
فيجعـل اهللا   .  يوم الرابع، د إليهم بقية أهل اإلسالم       فإذا كان . وتفىن الشرطة . كل غري غالب  . وهؤالء

 حـىت إن الطـائر ليمـر        - إما قال ال يرى مثلها، وإما قال مل ير مثلها            -فيقتلون مقتلة   . الدبرة عليهم 



. فال جيدونه بقي منهم إال الرجل الواحد. فيتعاد بنو األب، كانوا مائة. جبنبام، فما خيلفهم حىت خير ميتا
فجاءهم . مة يفرح؟ أو أي مرياث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ مسعوا ببأس، هو أكرب من ذلك               فبأي غني 

فيبعثون عشرة فـوارس    . ويقبلون. فريفضون ما يف أيديهم   . الصريخ؛ إن الدجال قد خلفهم يف ذراريهم      
هـم  . مإين ألعرف أمسائهم، وأمساء آبائهم، وألوان خيوهل      "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . طليعة

  ".أو من خري فوارس على ظهر األرض يومئذ. خري فوارس على ظهر األرض يومئذ
  .عن أسري بن جابر: قال ابن أيب شيبة يف روايته

حدثنا محاد بن زيد عن أيوب، عن محيـد بـن           . وحدثين حممد بن عبيد الغربي    ) 2899 (-م  -37
وساق احلديث  . عود فهبت ريح محراء   كنت عند ابن مس   : هالل، عن أيب قتادة، عن يسري بن جابر قال        

  .وحديث ابن علية أمت وأشبع. بنحوه
يعين (حدثنا محيد   ). يعين ابن املغرية  (حدثنا سليمان   . وحدثنا شيبان بن فروخ   ) 2899 (- 2م  -37

قال . والبيت مآلن . كنت يف بيت عبداهللا بن مسعود     : عن أيب قتادة، عن أسري بن جابر، قال       ) ابن هالل 
  . فذكر حنو حديث ابن علية. راء بالكوفةفهاجت ريح مح

   باب ما يكون من فتوحات املسلمني قبل الدجال- 12 
حدثنا جرير عن عبدامللك بن عمري، عن جابر بن مسرة، عن           . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2900 (- 38

  :قال. نافع بن عتبة
اهللا عليه وسلم قوم مـن قبـل        قال فأتى النيب صلى     .  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة         

. فإم لقيام ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاعـد         . فوافقوه عند أكمة  . عليهم ثياب الصوف  . املغرب
فأتيتهم فقمت  . لعله جني معهم  : مث قلت : قال. ال يغتالونه . ائتهم فقم بينهم وبينه   : قال فقالت يل نفسي   

. تغزون جزيرة العرب، فيفتحها اهللا    "قال  . هن يف يدي  أعد. قال فحفظت منه أربع كلمات    . بينهم وبينه 
  ".مث تغزون الدجال، فيفتحه اهللا. مث تغزون الروم، فيفتحها اهللا. مث فارس، فيفتحها اهللا

  .ال نرى الدجال خيرج حىت تفتح الروم! يا جابر: قال فقال نافع
   باب يف اآليات اليت تكون قبل الساعة- 13 

 -يثمة، زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أيب عمـر املكـي              حدثنا أبو خ  ) 2901 (- 39
سفيان بن عيينة عن فرات القزاز، عن أيب        ) حدثنا: وقال اآلخران . أخربنا: قال إسحاق  (-واللفظ لزهري   

  :الطفيل، عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال



إا "قال  . نذكر الساعة : قالوا" ما تذاكرون؟ "فقال  .  اطلع النيب صلى اهللا عليه وسلم علينا وحنن نتذاكر        
فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغرـا،         ". لن تقوم حىت ترون قبلها عشر آيات      

خـسف باملـشرق،   : وثالثة خسوف. ونزول عيسى ابن مرمي صلى اهللا عليه وسلم، ويأجوج ومأجوج  
  ".ليمن، تطرد الناس إىل حمشرهم وآخر ذلك نار خترج من ا. وخسف باملغرب، وخسف جبزيرة العرب

حدثنا شعبة عن فرات القزاز، عن أيب       . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2901 (- 40
  :قال. الطفيل، عن أيب سرحية، حذيفة بن أسيد

. ةالساع: قلنا" ما تذكرون؟ "فاطلع إلينا فقال    .  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غرفة وحنن أسفل منه          
خسف باملشرق، وخسف بـاملغرب، وخـسف يف        : إن الساعة ال تكون حىت تكون عشر آيات       "قال  

جزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة األرض، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغرا، ونار           
  ".خترج من قعرة عدن ترحل الناس

ال يذكر النيب صـلى     . حية، مثل ذلك  وحدثين عبدالعزيز بن رفيع عن أيب الطفيل، عن أيب سر         : قال شعبة 
: وقال اآلخـر  . نزول عيسى ابن مرمي صلى اهللا عليه وسلم       : وقال أحدمها، يف العاشرة   . اهللا عليه وسلم  

  .وريح تلقي الناس يف البحر
. حدثنا شعبة عن فـرات    ). يعين ابن جعفر  (حدثنا حممد   . وحدثناه حممد بن بشار   ) 2901 (- 41
وحنن . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غرفة        : قال. ث عن أيب سرحية   مسعت أبا الطفيل حيد   : قال

  . مبثله. وساق احلديث. حتتها نتحدث
  .وتقيل معهم حيث قالوا. ترتل معهم إذا نزلوا: وأحسبه قال: قال شعبة
أحـد هـذين    : قال. ومل يرفعه . وحدثين رجل هذا احلديث عن أيب الطفيل، عن أيب سرحية         : قال شعبة 

  .ريح تلقيهم يف البحر: وقال اآلخر. نزول عيسى ابن مرمي: جلنيالر
حـدثنا  . حدثنا أبو النعمان، احلكم بن عبداهللا العجلي      . وحدثناه حممد بن املثىن   ) 2901 (-م  -41

فأشرف علينا رسـول  . كنا نتحدث: مسعت أبا الطفيل حيدث عن أيب سرحية قال       : قال. شعبة عن فرات  
حدثنا أبو النعمان، احلكم بن     : وقال ابن املثىن  . بنحو حديث معاذ وابن جعفر    . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

والعاشـرة  : قـال . بنحوه. حدثنا شعبة عن عبدالعزيز بن رفيع، عن أيب الطفيل، عن أيب سرحية          . عبداهللا
  . نزول عيسى ابن مرمي

  .ومل يرفعه عبدالعزيز: قال شعبة



  ن أرض احلجاز باب ال تقوم الساعة حىت خترج نار م- 14 
أخـربين  . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . حدثين حرملة بن حيىي   ) 2902 (- 42

ح وحدثين عبـدامللك بـن      . ابن املسيب؛ أن أبا هريرة أخربه؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
قـال ابـن    : حدثين عقيل بن خالد عن ابن شهاب؛ أنه قـال         . حدثنا أيب عن جدي   . شعيب بن الليث  

  أخربين أبو هريرة؛: املسيب
ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز، تضئ أعناق           " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".اإلبل ببصرى
   باب يف سكىن املدينة وعمارا قبل الساعة- 15 

يل بن أيب صاحل،    حدثنا زهري عن سه   . حدثنا األسود بن عامر   . حدثين عمرو الناقد  ) 2903 (- 43
  :عن أبيه، عن أيب هريرة، قال

  ".تبلغ املساكن إهاب أو يهاب" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .كذا وكذا ميال: فكم ذلك من املدينة؟ قال: قلت لسهيل: قال زهري
عن سهيل، عن أبيـه،     ) يعين ابن عبدالرمحن  (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2904 (- 44
  يب هريرة؛عن أ

ولكن السنة أن متطروا ومتطـروا،      . ليست السنة بأن ال متطروا    " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".وال تنبت األرض شيئا

   باب الفتنة من املشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان- 16 
 عـن   أخربنا الليث . ح وحدثين حممد بن رمح    . حدثنا ليث . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2905 (- 45

  نافع، عن ابن عمر؛
أال إن الفتنـة    . أال إن الفتنة ههنا   " أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو مستقبل املشرق يقول             

  ".ههنا، من حيث يطلع قرن الشيطان
. ح وحدثنا عبيداهللا بن سعيد    . وحدثين عبيداهللا بن عمر القواريري وحممد بن املثىن       ) 2905 (- 46

حدثين نافع عن ابن    . حدثين حيىي بن سعيد عن عبيداهللا بن عمر       : قال القواريري . طانكلهم عن حيىي الق   
  عمر؛

الفتنة ههنا من حيث    " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام عند باب حفصة، فقال بيده حنو املشرق                
  .قاهلا مرتني أو ثالثا" يطلع قرن الشيطان



  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند باب عائشةقام رسول : وقال عبيداهللا بن سعيد يف روايته
أخربين يونس عن ابن شهاب، عن سامل       . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 2905 (- 47

  بن عبداهللا، عن أبيه؛
ها . ها إن الفتنة ههنا   . ها إن الفتنة ههنا   " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، وهو مستقبل املشرق            

  ". من حيث يطلع قرن الشيطان.إن الفتنة ههنا
حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار، عن سامل، عن ابن          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2905 (- 48

  :عمر قال
رأس الكفر من ههنا، من حيث يطلع قرن        " خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بيت عائشة فقال            

  .يعين املشرق" الشيطان
مسعت ساملا : أخربنا حنظلة قال). يعين ابن سليمان(حدثنا إسحاق . وحدثنا ابن منري) 2905 (- 49
  :مسعت ابن عمر يقول: يقول

ها إن الفتنـة  . ها إن الفتنة ههنا" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يشري بيده حنو املشرق ويقول            
  ".حيث يطلع قرنا الشيطان"ثالثا " ههنا
 أبان وواصل بن عبداألعلى وأمحد بن عمـر الـوكيعي           حدثنا عبداهللا بن عمر بن    ) 2905 (- 50
يا أهل : مسعت سامل بن عبداهللا بن عمر يقول    : قال. حدثنا ابن فضيل عن أبيه    : قالوا). واللفظ البن أبان  (

  :مسعت أيب، عبداهللا بن عمر يقول! ما أسألكم عن الصغرية وأركبكم للكبرية! العراق
من حيث "وأومأ بيده حنو املشرق " إن الفتنة جتئ من ههنا"قول  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي     

وإمنا قتل موسى الذي قتل، مـن آل فرعـون،   . وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض  " يطلع قرنا الشيطان  
قال أمحد  ]. 40/طه/20[} وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا      {: خطأ فقال اهللا عز وجل له     
  .مسعت:  يقلمل:بن عمر يف روايته عن سامل

   باب ال تقوم الساعة حىت تعبد دوس ذا اخللصة- 17 
) حـدثنا : وقال ابن رافـع . أخربنا: قال عبد(حدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد     ) 2906 (- 51

  :أخربنا معمر عن الزهري، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة، قال. عبدالرزاق
حـول ذي   . الساعة حىت تضطرب أليات نـساء دوس      ال تقوم   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".اخللصة
  .وكانت صنما تعبدها دوس يف اجلاهلية بتبالة



). واللفظ أليب معـن   (حدثنا أبو كامل اجلحدري وأبو معن، زيد بن يزيد الرقاشي           ) 2907 (- 52
ـ . حدثنا خالد بن احلارث  : قاال لمة، عـن  حدثنا عبداحلميد بن جعفر عن األسود بن العالء، عن أيب س

  :عائشة، قالت
: فقلت" ال يذهب الليل والنهار حىت تعبد الالت والعزى         " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره علـى          {: إن كنت ألظن حني أنزل اهللا     ! يا رسول اهللا  
إنه سيكون  "أن ذلك تاما قال     ] 9/ف  الص /61[و] 33/التوبة   /9[} الدين كله ولو كره املشركون    

فيبقـى  . فتوىف كل من يف قلبه مثقال حبة خردل من إميان         . مث يبعث اهللا رحيا طيبة    . من ذلك ما شاء اهللا    
  ".فريجعون إىل دين آبائهم. من ال خري فيه

حدثنا عبداحلميد بـن    ). وهو احلنفي (حدثنا أبو بكر    . وحدثناه حممد بن املثىن   ) 2907 (-م  -52
  .ر، ذا اإلسناد حنوهجعف
 باب ال تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل، فيتمىن أن يكون مكان امليت، - 18 

  من البالء
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن أيب الزناد، عن األعرج،                ) 157 (- 53

  عن أيب هريرة؛
يـا ليـتين    : م الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل فيقول       ال تقو " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".مكانه
واللفـظ  (حدثنا عبداهللا بن عمر بن حممد بن أبان بن صاحل وحممد بن يزيد الرفاعي               ) 157 (- 54

  :حدثنا ابن فضيل عن أيب إمساعيل، عن أيب حازم، عن أيب هريرة، قال: قاال). البن أبان
ال تذهب الدنيا حىت مير الرجل علـى القـرب          ! والذي نفسي بيده  "لم   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس      

  ".وليس به الدين إال البالء. يا ليتين كنت مكان صاحب هذا القرب: فيتمرغ عليه، ويقول
، عـن أيب    )وهو ابن كيـسان   (حدثنا مروان عن يزيد     . وحدثنا ابن أيب عمر املكي    ) 2908 (- 55

  :حازم، عن أيب هريرة، قال
ليأتني على الناس زمان ال يدري القاتل يف أي شيء          ! والذي نفسي بيده  "يب صلى اهللا عليه وسلم       قال الن 
  ".وال يدري املقتول على أي شيء قتل. قتل
حدثنا حممد بن فضيل    : قاال. وحدثنا عبداهللا بن عمر بن أبان وواصل بن عبداألعلى        ) 2908 (- 56

  : هريرة، قالعن أيب إمساعيل األسلمي، عن أيب حازم، عن أيب



ال تذهب الدنيا حىت يأيت على الناس يوم، ال         ! والذي نفسي بيده  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
القاتل واملقتـول يف    . اهلرج"كيف يكون ذلك؟ قال     : فقيل" وال املقتول فيم قتل   . يدري القاتل فيما قتل   

  ".النار
  .مل يذكر األسلمي.  إمساعيلهو يزيد بن كيسان عن أيب: ويف رواية ابن أبان قال

حدثنا سـفيان  : قاال). واللفظ أليب بكر(حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن أيب عمر         ) 2909 (- 57
  :بن عيينة عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، مسع أبا هريرة يقول

  ".خيرب الكعبة ذو السويقتني من احلبشة" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أخربين يونس عن ابن شهاب، عن ابن       . أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 2909 (- 58

  :املسيب، عن أيب هريرة، قال
  ".خيرب الكعبة ذو السويقتني من احلبشة" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أيب عن ثور بن زيد، عن      ) يعين الدراوردي (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2909 (- 59
  الغيث، عن أيب هريرة؛

  ".ذو السويقتني من احلبشة خيرب بيت اهللا عز وجل" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
عن ثور بن زيد، عن أيب      ) يعين ابن حممد  (أخربنا عبدالعزيز   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2910 (- 60

  الغيث، عن أيب هريرة؛
ال تقوم الساعة حىت خيرج رجل من قحطان يـسوق النـاس            " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".بعصاه
. حدثنا عبدالكبري بن عبدايد، أبو بكـر احلنفـي        . حدثنا حممد بن بشار العبدي    ) 2911 (- 61

  مسعت عمر بن احلكم حيدث عن أيب هريرة،: حدثنا عبداحلميد بن جعفر قال
  ". والليايل، حىت ميلك رجل يقال له اجلهجاهال تذهب األيام" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .بنو عبدايد. شريك، وعبيداهللا، وعمري، وعبدالكبري: هم أربعة اخوة: قال مسلم
حـدثنا  : قـاال ) واللفظ البن أيب عمر   (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن أيب عمر          ) 2912 (- 62

  سفيان عن الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة؛
وال . ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا قوما كأن وجوههم اان املطرقـة          " اهللا عليه وسلم قال       أن النيب صلى  

  ".تقوم الساعة حىت تقاتلوا قوما نعاهلم الشعر
أخـربين  . أخربين يونس عن ابن شهاب. أخربنا ابن وهب  . وحدثين حرملة بن حيىي   ) 2912 (- 63

  :سعيد بن املسيب؛ أن أبا هريرة قال



وجوههم مثـل   . ال تقوم الساعة حىت تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر       " صلى اهللا عليه وسلم       قال رسول اهللا  
  ".اان املطرقة

حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد، عن األعـرج،          . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2912 (- 64
  عن أيب هريرة،

وال تقوم الساعة   . تقاتلوا قوما نعاهلم الشعر   ال تقوم الساعة حىت     " يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".حىت تقاتلوا قوما صغار األعني، ذلف اآلنف

عن سهيل، عن أبيـه،     ) يعين ابن عبدالرمحن  (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2912 (- 65
  عن أيب هريرة؛

لترك، قومـا وجـوههم   ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون ا" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".يلبسون الشعر، وميشون يف الشعر. كاان املطرقة

حدثنا وكيع وأبو أسامة عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن            . حدثنا أبو كريب  ) 2912 (- 66
  :أيب حازم، عن أيب هريرة، قال

 كأن وجوههم اان    .تقاتلون بني يدي الساعة قوما نعاهلم الشعر      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".محر الوجوه، صغار األعني. املطرقة
حدثنا إمساعيـل بـن   : قاال). واللفظ لزهري(حدثنا زهري بن حرب وعلي بن حجر       ) 2913 (- 67

  :كنا عند جابر بن عبداهللا فقال: إبراهيم عن اجلريري، عن أيب نضرة، قال
. مينعون ذاك . من قبل العجم  : من أين ذاك؟ قال   : قلنا.  يوشك أهل العراق أال جيىب إليهم قفيز وال درهم        

مث . من قبل الـروم   : من أين ذاك؟ قال   : قلنا. يوشك أهل الشام أن ال جيىب إليهم دينار وال مدي         : مث قال 
ال . يكون يف آخر أميت خليفة حيثي املال حثيا   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : مث قال . أسكت هنية 
  ".يعده عددا
  .ال: أتريان أنه عمر بن عبدالعزيز؟ فقاال: يب نضرة وأيب العالءقال قلت أل

، ـذا   )يعـين اجلريـري   (حدثنا سعيد   . حدثنا عبدالوهاب . وحدثنا ابن املثىن  ) 2913 (-م  -67
  .اإلسناد، حنوه

ح وحدثنا علي بن    ). يعين ابن املفضل  (حدثنا بشر   . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 2914 (- 68
كالمها عن سعيد بن يزيد، عن أيب نـضرة، عـن أيب            ). يعين ابن علية  (نا إمساعيل   حدث. حجر السعدي 
  :سعيد، قال

  ".ال يعده عددا. من خلفائكم خليفة حيثو املال حثيا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  ".حيثي املال"ويف رواية ابن حجر 
. حـدثنا أيب  . دالوارثحدثنا عبدالصمد بن عب   . وحدثين زهري بن حرب   ) 2914/2913 (- 69

  :حدثنا داود عن أيب نضرة، عن أيب سعيد وجابر بن عبداهللا، قاال
  ".يكون يف آخر الزمان خليفة يقسم املال وال يعده" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا أبو معاوية عن داود بن أيب هند،        . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2914/2913 (-م  -69
  .مبثله. ة، عن أيب سعيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمعن أيب نضر

. حدثنا حممد بن جعفر   : قاال). واللفظ البن املثىن  (حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 2915 (- 70
  :مسعت أبا نضرة حيدث عن أيب سعيد اخلدري قال: حدثنا شعبة عن أيب مسلمة، قال

اهللا عليه وسلم قال لعمار، حني جعل حيفر اخلندق، وجعل   أخربين من هو خري مين؛ أن رسول اهللا صلى          
  ".تقتلك فئة باغية. بؤس ابن مسية"ميسح رأسه ويقول 

حدثنا خالد بن   : قاال. وحدثين حممد بن معاذ بن عباد العنربي وهرمي بن عبداألعلى         ) 2915 (- 71
: قالوا. حممد بن قدامة  ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وحممود بن غيالن و           . احلارث

: غري أن يف حديث النضر    . كالمها عن شعبة، عن أيب مسلمة، ذا اإلسناد، حنوه        . أخربنا النضر بن مشيل   
ويف حـديث   . أراه يعين أبا قتادة   : ويف حديث خالد بن احلارث قال     . أخربين من هو خري مين، أبو قتادة      

  ".يا ويس ابن مسية"أو يقول " ويس"ويقول : خالد
ح وحدثنا عقبة بن مكرم     . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثين حممد بن عمرو بن جبلة     ) 2916 (- 72

مسعـت  : حدثنا شعبة قـال   . غندر) أخربنا: وقال أبو بكر  . حدثنا: قال عقبة (العمي وأبو بكر بن نافع      
  خالدا حيدث عن سعيد بن أيب احلسن، عن أمه، عن أم سلمة؛

  ".تقتلك الفئة الباغية"قال لعمار  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
. حدثنا شـعبة  . أخربنا عبدالصمد بن عبدالوارث   . وحدثين إسحاق بن منصور   ) 2916 (-م  -72

حدثنا خالد احلذاء عن سعيد بن أيب احلسن واحلسن، عن أمهما، عن أم سلمة، عن النيب صلى اهللا عليه                   
  .مبثله. وسلم
 حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن ابن عون، عن احلسن،          .وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2916 (- 73

  :عن أمه، عن أم سلمة، قالت
  ".تقتل عمارا الفئة الباغية" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: قـال . حدثنا شعبة عن أيب التياح    . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2917 (- 74
  مسعت أبا زرعة عن أيب هريرة،



لـو أن  : "فما تأمرنا؟ قـال  : قالوا" يهلك أميت هذا احلي من قريش     "لنيب صلى اهللا عليه وسلم قال        عن ا 
  ".الناس اعتزلوهم

يف هذا  . حدثنا شعبة . حدثنا أبو داود  : وحدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي وأمحد بن عثمان النوفلي، قاال         
  .يف معناه. اإلسناد
حدثنا سفيان عـن  : قاال). واللفظ البن أيب عمر(يب عمر حدثنا عمرو الناقد وابن أ    ) 2918 (- 75

  :الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة، قال
وإذا هلك قيصر فـال قيـصر   . قد مات كسرى فال كسرى بعده" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

  ".لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا! والذي نفسي بيده. بعده
ح وحدثين ابن رافع وعبد بن محيـد عـن          . أخربين يونس .  أخربنا ابن وهب   .وحدثين حرملة بن حيىي   

  .بإسناد سفيان ومعىن حديثه. كالمها عن الزهري. أخربنا معمر. عبدالرزاق
هذا ما  : حدثنا معمر عن مهام بن منبه، قال      . حدثنا حممد بن رافع حدثنا عبدالرزاق     ) 2918 (- 76

  :فذكر أحاديث منها.  عليه وسلمحدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا
وقيصر لـيهلكن مث ال     . هلك كسرى مث ال يكون كسرى بعده      " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".ولتقسمن كنوزمها يف سبيل اهللا. يكون قيصر بعده
  :حدثنا جرير عن عبدامللك بن عمري، عن جابر بن مسرة، قال. حدثنا قتيبة بن سعيد) 2919 (- 77
فذكر مبثل حديث أيب هريرة     " إذا هلك كسرى فال كسرى بعده     "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال  
  .سواء
حدثنا أبو عوانة عن مساك بـن       : قاال. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل اجلحدري      ) 2919 (- 78

  :قال. حرب، عن جابر بن مسرة
 املسلمني، أو من املـؤمنني، كـرت آل   لتفتحن عصابة من" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول     

  ".كسرى الذي يف األبيض
  . ومل يشك. من املسلمني: قال قتيبة
حدثنا شعبة عـن  . حدثنا حممد بن جعفر: قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2919 (-م  -78

 حـديث   مبعىن. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : مسعت جابر بن مسرة قال    : مساك بن حرب، قال   
  .أيب عوانة

عن ) وهو ابن زيد الديلي   (عن ثور   ) يعين ابن حممد  (حدثنا عبدالعزيز   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2920(
  أيب الغيث، عن أيب هريرة؛



. نعم: قالوا" مسعتم مبدينة جانب منها يف الرب وجانب منها يف البحر؟         " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
فلـم  . فإذا جاؤها نزلـوا   . قوم الساعة حىت يغزوها سبعون ألفا من بين إسحاق        ال ت "قال  ! يا رسول اهللا  

  ".فيسقط أحد جانبيها. ال إله إال اهللا واهللا أكرب: قالوا. يقاتلوا بسالح ومل يرموا بسهم
فيسقط جانبـها   . ال إله إال اهللا واهللا أكرب     : مث يقولوا الثانية  . الذي يف البحر  "ال أعلمه إال قال     : قال ثور 
فبينما هـم يقتـسمون   . فيدخلوها فيغنموا. فيفرج هلم. ال إله إال اهللا واهللا أكرب   : مث يقولوا الثالثة  . اآلخر

  ".فيتركون كل شيء ويرجعون. إن الدجال قد خرج: املغامن، إذ جاءهم الصريخ فقال
ثنا حد. حدثين سليمان بن بالل   . حدثنا بشر بن عمر الزهراين    . حدثين حممد بن مرزوق   ) م-2920(

  .ثور بن زيد الديلي، يف هذا اإلسناد، مبثله
حدثنا عبيداهللا عن نافع، عن ابن      . حدثنا حممد بن بشر   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2921 (- 79
  عمر،

. هذا يهودي ! يا مسلم : فلنقتلنهم حىت يقول احلجر   . لتقاتلن اليهود " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".فتعال فاقتله

حدثنا حيىي عن عبيداهللا، ـذا      : قاال. وحدثناه حممد بن املثىن وعبيداهللا بن سعيد      ) 2921 (-م  -79
  ".هذا يهودي ورائي"وقال يف حديثه . اإلسناد
مسعت : قال. أخربين عمرو بن محزة   . حدثنا أبو أسامة  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2921 (- 80

  أخربنا عبداهللا بن عمر؛: ساملا يقول
هذا يهودي  ! يا مسلم : حىت يقول احلجر  . تقتتلون أنتم ويهود  "ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         أن رس 
  ".تعال فاقتله. ورائي
حـدثين  . أخربين يونس عن ابن شهاب    . أخربنا ابن وهب  . حدثنا حرملة بن حيىي   ) 2921 (- 81

  سامل بن عبداهللا؛ أن عبداهللا بن عمر أخربه؛
! يا مسلم : حىت يقول احلجر  . فتسلطون عليهم . تقاتلكم اليهود "ه وسلم قال     أن رسول اهللا صلى اهللا علي     
  ".هذا يهودي ورائي فاقتله

عن سهيل، عن أبيـه،     ) يعين ابن عبدالرمحن  (حدثنا يعقوب   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2922 (- 82
  عن أيب هريرة؛ 

. فيقتلهم املسلمون. ملسلمون اليهودال تقوم الساعة حىت يقاتل ا  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
هذا يهـودي   ! يا عبداهللا ! يا مسلم : فيقول احلجر أو الشجر   . حىت خيتبئ اليهود من وراء احلجر والشجر      

  ".فإنه من شجر اليهود. إال الغرقد. فتعال فاقتله. خلفي



) حدثنا: بو بكروقال أ. أخربنا: قال حيىي(حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة ) 2923 (- 83
كالمها عن مساك، عن جابر بن مسـرة        . حدثنا أبو عوانة  . ح وحدثنا أبو كامل اجلحدري    . أبو األحوص 

  :قال
  ".إن بني يدي الساعة كذابني" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

: لم؟ قال آنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وس         : قال فقلت له  : وزاد يف حديث أيب األحوص    
  . نعم
حدثنا شـعبة عـن     . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثين ابن املثىن وابن بشار    ) 2923 (-م  -83

  . فاحذروهم: قال جابر: ومسعت أخي يقول: قال مساك. مساك، ذا اإلسناد، مثله
) حدثنا: وقال زهري. أخربنا: قال إسحاق(حدثين زهري بن حرب وإسحاق بن منصور ) 157 (- 84
   عن مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة،- وهو ابن مهدي -دالرمحن عب

كلهم . ال تقوم الساعة حىت يبعث دجالون كذابون قريب من ثالثني" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال     
  ".يزعم أنه رسول اهللا

م بن منبه، عـن أيب      أخربنا معمر عن مها   . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 157 (-م  -84
  .ينبعث: غري أنه قال. هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبثله

   باب ذكر ابن صياد- 19 
: قال إسحاق  (- واللفظ لعثمان    -حدثنا عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم         ) 2924 (- 85
  :الجرير عن األعمش، عن أيب وائل، عن عبداهللا ق) حدثنا: وقال عثمان. أخربنا

. ففر الصبيان وجلس ابن صياد. فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد  .  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
أتشهد . تربت يداك"فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم . فكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كره ذلك       

حـىت  ! يا رسول اهللا. ذرين: طابفقال عمر بن اخل. بل تشهد أين رسول اهللا   . ال: فقال" أين رسول اهللا؟  
  ".إن يكن الذي ترى، فلن تستطيع قتله"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أقتله
 واللفـظ أليب  -حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريـب           ) 2924 (- 86

نا األعمش عن شـقيق، عـن       حدث. أبو معاوية ) أخربنا: وقال اآلخران . حدثنا: قال ابن منري   (-كريب  
  :عبداهللا قال

قد "فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . فمر بابن صياد  .  كنا منشي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم       
فقـال  " فلن تعدو قـدرك   . اخسأ"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . دخ: فقال" خبأت لك خبيئا  



فإن يكن الـذي    . دعه" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        فقال. دعين فأضرب عنقه  ! يا رسول اهللا  : عمر
  ".ختاف، لن تستطيع قتله

حدثنا سامل بن نوح عن اجلريري، عن أيب نضرة، عـن أيب            . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2925 (- 87
  :قال. سعيد

ى اهللا فقال له رسول اهللا صل   .  لقيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر يف بعض طرق املدينة             
أتشهد أين رسول اهللا؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه           : فقال هو " أتشهد أين رسول اهللا؟   "عليه وسلم   
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه      . أرى عرشا على املاء   : قال" ما ترى؟ . آمنت باهللا ومالئكته وكتبه   "وسلم  
فقـال  . با أو كاذبني وصادقا   أرى صادقني وكذا  : قال" وما ترى؟ . ترى عرش إبليس على البحر    "وسلم  

  ".دعوه. لبس عليه"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مسعـت أيب   : حدثنا معتمر، قال  : حدثنا حيىي بن حبيب وحممد بن عبداألعلى قاال       ) 2926 (- 88
لقي نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن صائد، ومعه أبـو            : حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبداهللا قال       : قال

  .فذكر حنو حديث اجلريري. وابن صائد مع الغلمان. عمربكر و
حـدثنا  . حدثنا عبداألعلى : حدثين عبيداهللا بن عمر القواريري وحممد بن املثىن قاال        ) 2927 (- 89

  :داود عن أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري قال
لـست مسعـت    أ. يزعمون أين الدجال  . أما قد لقيت من الناس    : فقال يل .  صحبت ابن صائد إىل مكة    

أو ليس مسعت   . فقد ولد يل  : قال. بلى: قال قلت " إنه ال يولد له   "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        
. فقد ولدت باملدينة  : قال. بلى: قلت" ال يدخل املدينة وال مكة    "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        

قـال  . ين ألعلم مولده ومكانه وأين هـو      إ! أما، واهللا : قال مث قال يل يف آخر قوله      . وهذا أنا أريد مكة   
  .فلبسين
مسعت أيب حيدث : حدثنا معتمر قال: قاال. حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن عبداألعلى     ) 2927 (- 90

  .عن أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري قال
 نيب أمل يقل! وما يل ولكم؟ يا أصحاب حممد. هذا عذرت الناس:  قال يل ابن صائد، وأخذتين منه ذمامة   

إن اهللا قـد    "وقال  . وقد ولد يل  " وال يولد له  "قال  . وقد أسلمت " إنه يهودي "اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
إين ! أمـا، واهللا  : قال فقال له  . قال فما زال حىت كاد أن يأخذ يف قوله        . وقد حججت " حرم عليه مكة  

لو عـرض   : ل؟ قال فقال  أيسرك أنك ذاك الرج   : قال وقيل له  . وأعرف أباه وأمه  . ألعلم اآلن حيث هو   
  .علي ما كرهت



أخربين اجلريري عن أيب نضرة، عن أيب       . حدثنا سامل بن نوح   . حدثنا حممد بن املثىن   ) 2927 (- 91
  :سعيد اخلدري قال

فاستوحشت . فتفرق الناس وبقيت أنا وهو    . قال فرتلنا مرتال  .  خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد      
فلو وضعته  . إن احلر شديد  : فقلت. قال وجاء مبتاعه فوضعه مع متاعي     . يهمنه وحشة شديدة مما يقال عل     

! أبـا سـعيد  . اشـرب : فقال. فانطلق فجاء بعس. قال فرفعت لنا غنم. قال ففعل . حتت تلك الشجرة  
 - أو قال آخذ عـن يـده         -ما يب إال أين أكره أن أشرب عن يده          . إن احلر شديد واللنب حار    : فقلت
من !  مهمت أن آخذ حبال فأعلقه بشجرة مث أختنق مما يقول يل الناس، يا أبا سعيد               لقد! أبا سعيد : فقال

ألست مـن أعلـم     ! خفي عليه حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما خفي عليكم، معشر األنصار             
" هو كافر "الناس حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                  

وقد تركت ولـدي    " هو عقيم ال يولد له    " مسلم؟ أو ليس قد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             وأنا
وقد أقبلـت مـن     " ال يدخل املدينة وال مكة    "باملدينة؟ أو ليس قد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            

  املدينة وأنا أريد مكة؟ 
إين ألعرفه وأعرف مولده وأين هـو       ! أما، واهللا : مث قال . حىت كدت أن أعذره   : قال أبو سعيد اخلدري   

  .سائر اليوم. تبا لك: قال قلت له. اآلن
عن أيب مسلمة، عن    ) يعين ابن مفضل  (حدثنا بشر   . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 2928 (- 92

  :أيب نضرة، عن أيب سعيد، قال
يـا أبـا    . ضاء، مسك درمكة بي : قال" ما تربة اجلنة؟  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البن صائد          

  ".صدقت"قال ! القاسم
حدثنا أبو أسامة عن اجلريري، عن أيب نضرة، عن أيب        . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2928 (- 93
  سعيد؛

  ".درمكة بيضاء، مسك خالص" أن ابن صياد سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن تربة اجلنة؟ فقال 
حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، عن       . حدثنا أيب . نربيحدثنا عبيداهللا بن معاذ الع    ) 2929 (- 94

  :حممد بن املنكدر، قال
إين مسعـت عمـر     : أحتلف باهللا؟ قال  : فقلت.  رأيت جابر بن عبداهللا حيلف باهللا؛ أن ابن صائد الدجال         

  .فلم ينكره النيب صلى اهللا عليه وسلم. حيلف على ذلك عند النيب صلى اهللا عليه وسلم
. أخربين ابن وهب  . ثين حرملة بن حيىي بن عبداهللا بن حرملة بن عمران التجييب          حد) 2930 (- 95

  أخربين يونس عن ابن شهاب، عن سامل بن عبداهللا، أخربه؛ أن عبداهللا بن عمر أخربه؛



 أن عمر بن اخلطاب انطلق مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رهط قبل ابن صياد حىت وجده يلعب                    
فلم يشعر حىت ضرب رسـول اهللا       . وقد قارب ابن صياد، يومئذ، احللم     . م بين مغالة  مع الصبيان عند أط   

أتشهد أين رسـول    "مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البن صياد           . صلى اهللا عليه وسلم ظهره بيده     
يـه  فقال ابن صياد لرسول اهللا صلى اهللا عل       . أشهد أنك رسول األميني   : فنظر إليه ابن صياد فقال    " اهللا؟
مث قال  ". آمنت باهللا وبرسله  "أتشهد أين رسول اهللا؟ فرفضه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال             : وسلم

فقال له رسول اهللا . يأتيين صادق وكذاب: قال ابن صياد" ماذا ترى؟"له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إين قد خبأت لك    " عليه وسلم    مث قال له رسول اهللا صلى اهللا      ". خلط عليك األمر  "صلى اهللا عليه وسلم     

" فلن تعـدو قـدرك  . اخسأ"فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   " هو الدخ "فقال ابن صياد    " خبيئا
إن "فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . أضرب عنقه ! يا رسول اهللا  . ذرين: فقال عمر بن اخلطاب   
  ". قتلهوإن مل يكنه فال خري لك يف. يكنه فلن تسلط عليه

  :مسعت عبداهللا بن عمر يقول: وقال سامل بن عبداهللا) 2931(
.  انطلق بعد ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بن كعب األنصاري إىل النخل اليت فيها ابن صياد 

وهو خيتل أن يسمع من     . حىت إذا دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النخل، طفق يتقي جبذوع النخل             
فرآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مضطجع على فراش يف     .  شيئا، قبل أن يراه ابن صياد      ابن صياد 

. فرأت أم ابن صياد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يتقي جبـذوع النخـل               . قطيفة، له فيها زمزمة   
 صلى اهللا   فقال رسول اهللا  . فثار ابن صياد  . هذا حممد ) وهو اسم ابن صياد   ! (يا صاف : فقالت البن صياد  

  ".لو تركته بني"عليه وسلم 
  :قال عبداهللا بن عمر: قال سامل) 169(

إين "مث ذكر الـدجال فقـال   .  فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الناس فأثىن على اهللا مبا هو أهله              
 يقله نيب   ولكن أقول لكم فيه قوال مل     . لقد أنذره نوح قومه   . ما من نيب إال وقد أنذره قومه      . ألنذركموه

  ".وأن اهللا تبارك وتعاىل ليس بأعور. تعلموا أنه أعور. لقومه
وأخربين عمر بن ثابت األنصاري؛ أنه أخربه بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليـه     : قال ابن شهاب  

  وسلم؛
. إنه مكتوب بني عينيـه كـافر      " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، يوم حذر الناس من الدجال              

تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجـل حـىت   "وقال ". أو يقرؤه كل مؤمن   .  من كره عمله   يقرؤه
  ".ميوت



وهـو ابـن    (حدثنا يعقوب   : قاال. حدثنا احلسن بن علي احللواين وعبد بن محيد       ) 2930 (- 96
عمـر  أخربين سامل بن عبداهللا؛ أن عبداهللا بن        . حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب      ). إبراهيم بن سعد  

  :قال
حىت وجد ابن   . فيهم عمر بن اخلطاب   .  انطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه رهط من أصحابه          

. وساق احلديث مبثل حديث يونس    . يلعب مع الغلمان عند أطم بين معاوية      . صياد غالما قد ناهز احللم    
) لو تركتـه بـني  : ولهيعين ق(قال أيب : ويف احلديث عن يعقوب، قال   . إىل منتهى حديث عمر بن ثابت     

  .لو تركته أمه، بني أمره: قال
أخربنا معمر عـن    . مجيعا عن عبدالرزاق  . وحدثنا عبد بن محيد وسلمة بن شبيب      ) 2930 (- 97

  الزهري، عن سامل، عن ابن عمر؛
وهـو  . فيهم عمر بن اخلطـاب    .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بابن صياد يف نفر من أصحابه             

غري أن عبد بن محيـد مل       . مبعىن حديث يونس وصاحل   . وهو غالم . غلمان عند أطم بين مغالة    يلعب مع ال  
  .يذكر حديث ابن عمر، يف انطالق النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أيب بن كعب، إىل النخل

  :حدثنا هشام عن أيوب، عن نافع، قال. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا عبد بن محيد) 2932 (- 98
فدخل ابن  . فانتفخ حىت مأل السكة   . فقال له قوال أغضبه   . ر ابن صائد يف بعض طرق املدينة       لقي ابن عم  

ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسـول اهللا           ! رمحك اهللا : فقالت له . عمر على حفصة وقد بلغها    
  "إمنا خيرج من غضبة يغضبها؟"صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا ابن عون عن ). يعين ابن حسن بن يسار(دثنا حسني ح. حدثنا حممد بن املثىن) 2932 (- 99
  :نافع، قال

هل حتدثون أنه   : قال فلقيته فقلت لبعضهم   . لقيته مرتني : ابن صياد، قال قال ابن عمر     :  كان نافع يقول  
لقد أخربين بعضكم أنه لن ميوت حىت يكون أكثركم ماال          ! واهللا. كذبتين: قال قلت ! واهللا. ال: هو؟ قال 
قـال  . قال فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه      . قال فتحدثنا مث فارقته   .  فكذلك هو زعموا اليوم    .وولدا
إن شاء اهللا   : ال تدري وهي يف رأسك؟ قال     : قال قلت . ال أدري : مىت فعلت عينك ما أرى؟ قال     : فقلت

ـ       . قال فنخر كأشد خنري محار مسعت     . خلقها يف عصاك هذه    صا قال فزعم بعض أصحايب أين ضربته بع
فحـدثها  . قال وجاء حىت دخل على أم املؤمنني      . ما شعرت ! وأما أنا، فواهللا  . كانت معي حىت تكسرت   

  ".إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه"ما تريد إليه؟ أمل تعلم أنه قد قال : فقالت



   باب ذكر الدجال وصفته وما معه- 20 
حدثنا عبيداهللا  : قاال. سامة وحممد بن بشر   حدثنا أبو أ  . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 169 (- 100

حدثنا عبيداهللا عن نافع،    . حدثنا حممد بن بشر   ). واللفظ له (ح وحدثنا ابن منري     . عن نافع، عن ابن عمر    
  عن ابن عمر؛

أال . إن اهللا تعاىل ليس بأعور    " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر الدجال بني ظهراين الناس فقال              
  ".كأن عينه عنبة طافئة. دجال أعور العني اليمىنوإن املسيح ال

ح . عن أيـوب  ) وهو ابن زيد  (حدثنا محاد   : قاال. حدثين أبو الربيع وأبو كامل    ) 169 (-م  -100
كالمها عن نافع، عن ابـن      . عن موسى بن عقبة   ) يعين ابن إمساعيل  (حدثنا حامت   . وحدثنا حممد بن عباد   

  .ثلهمب. عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا شعبة  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 2933 (- 101

  :مسعت أنس بن مالك قال: عن قتادة، قال
وإن . أال إنه أعـور   . ما من نيب إال وقد أنذر أمته األعور الكذاب        " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".ه ك ف رومكتوب بني عيني. ربكم ليس بأعور
. حدثنا معاذ بـن هـشام   : قاال). واللفظ البن املثىن  (حدثنا ابن املثىن وابن بشار      ) 2933 (- 102

  حدثنا أنس بن مالك؛. حدثين أيب عن قتادة
  ".أي كافر. الدجال مكتوب بني عينيه ك ف ر" أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا عبدالوارث عـن شـعيب بـن        . نحدثنا عفا . وحدثين زهري بن حرب   ) 2933 (- 103
  :احلبحاب، عن أنس بن مالك، قال

. مث جاها ك ف ر" الدجال ممسوح العني مكتوب بني عينيه كافر" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  ".يقرؤه كل مسلم"

قـال  (حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري وحممد بن العالء وإسحاق بـن إبـراهيم               ) 2934 (- 104
  :أبو معاوية عن األعمش، عن شقيق، عن حذيفة، قال) حدثنا: وقال اآلخران. أخربنا: قإسحا

فنـاره  . معه جنة ونار  . جفال الشعر . الدجال أعمر العني اليسرى   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".جنة وجنته نار

لك األشجعي، عن   حدثنا يزيد بن هارون عن أيب ما      . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2934 (- 105
  :ربعي بن حراش، عن حذيفة، قال



أحـدمها، رأى  . معه ران جيريـان . ألنا أعلم مبا مع الدجال منه   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
. فإما أدركن أحد فليأت النهر الذي يراه نارا وليغمض. واآلخر، رأى العني، نار تأجج. العني، ماء أبيض

مكتوب بني  . عليها ظفرة غليظة  . وإن الدجال ممسوح العني   . فإنه ماء بارد  . نهمث ليطأطئ رأسه فيشرب م    
  ".يقرؤه كل مؤمن، كاتب وغري كاتب. عينيه كافر
ح وحدثنا حممد بـن املـثىن       . حدثنا شعبة . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2934 (- 106

ن عمري، عن ربعي بن حـراش، عـن         حدثنا شعبة عن عبدامللك ب    . حدثنا حممد بن جعفر   ). واللفظ له (
  حذيفة،

فال . فناره ماء بارد، وماؤه نار    . إن معه ماء ونارا   " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال، يف الدجال           
  ".لكوا
  .وأنا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو مسعود) 2935(

بن صفوان عن عبـدامللك بـن       حدثنا شعيب   . حدثنا علي بن حجر   ) 2934/2935 (- 107
  :عمري، عن ربعي بن حراش، عن عقبة بن عمرو، أيب مسعود األنصاري، قال

حدثين ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : فقال له عقبة  .  انطلقت معه إىل حذيفة بن اليمان     
وأما الذي  . ء فنار حترق  فأما الذي يراه الناس ما    . وإن معه ماء ونارا   . إن الدجال خيرج  "قال  . يف الدجال 

" فإنه ماء عذب طيب   . فمن أدرك ذلك منكم فليقع يف الذي يراه نارا        . يراه الناس نارا، فماء بارد عذب     
  .تصديقا حلذيفة. وأنا قد مسعته: فقال عقبة
قال  (- واللفظ البن حجر     -حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم         ) 2935 (- 108
جرير عن املغرية، عن نعيم بن أيب هند، عن ربعي بن حراش،            ) حدثنا:  ابن حجر  وقال. أخربنا: إسحاق
  :قال

إن معه را من ماء ورا من       . ألنا مبا مع الدجال أعلم منه     : "فقال حذيفة .  اجتمع حذيفة وأبو مسعود   
د املـاء  وأما الذي ترون أنه ماء، نار؛ فمن أدرك ذلك مـنكم فـأرا  . فأما الذي ترون أنه نار، ماء . نار

  ".فإنه سيجده ماء. فليشرب من الذي يراه أنه نار
  .هكذا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال أبو مسعود

حدثنا شيبان عن حيىي، عـن أيب       . حدثنا حسني بن حممد   . حدثين حممد بن رافع   ) 2936 (- 109
  :مسعت أبا هريرة قال: سلمة، قال

وإنه . أال أخربكم عن الدجال حديثا ما حدثه نيب قومه؟ إنه أعور          " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".وإين أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. فاليت يقول إا اجلنة، هي النار. جييء معه مثل اجلنة والنار



حدثين عبدالرمحن بن   . حدثنا الوليد بن مسلم   . حدثنا أبو خيثمة، زهري بن حرب     ) 2937 (- 110
حدثين عبدالرمحن بن جبري عن أبيه، جبري بن        . حدثين حيىي بن جابر الطائي، قاضي محص      . يزيد بن جابر  

). واللفـظ لـه   (ح وحدثين حممد بن مهران الرازي       . نفري احلضرمي؛ أنه مسع النواس بن مسعان الكاليب       
رمحن بن  حدثنا عبدالرمحن بن يزيد بن جابر عن حيىي بن جابر الطائي، عن عبدال            . حدثنا الوليد بن مسلم   

  :جبري بن نفري، عن أبيه، جبري بن نفري، عن النواس بن مسعان، قال
. حىت ظنناه يف طائفة النخل. فخفض فيه ورفع.  ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدجال ذات غداة   

فخفضت . ذكرت الدجال غداة  ! يا رسول اهللا  : قلنا" ما شأنكم؟ "فقال  . فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا     
إن خيرج، وأنا فيكم، فأنـا      . غري الدجال أخوفين عليكم   "فقال  . حىت ظنناه يف طائفة النخل    . ورفعتفيه  

إنه شاب  . واهللا خليفيت على كل مسلم    . وإن خيرج، ولست فيكم، فامرؤ حجيج نفسه      . حجيجه دونكم 
. سورة الكهف فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح       . كأين أشبهه بعبدالعزى بن قطن    . عينه طافئة . قطط

وما ! يا رسول اهللا  : قلنا" فاثبتوا! يا عباد اهللا  . فعاث ميينا وعاث مشاال   . إنه خارج خلة بني الشام والعراق     
: قلنا" وسائر أيامه كأيامكم  . ويوم كجمعة . ويوم كشهر . يوم كسنة . أربعون يوما "لبثه يف األرض؟ قال     

يا رسول  : قلنا" اقدروا له قدره  . ال"الة يوم؟ قال    فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه ص      ! يا رسول اهللا  
فيأيت على القوم فيدعوهم، فيؤمنـون بـه        . كالغيث استدبرته الريح  "وما إسراعه يف األرض؟ قال      ! اهللا

فتروح عليهم سارحتهم، أطول ما كانـت ذرا،        . واألرض فتنبت . فيأمر السماء فتمطر  . ويستجيبون له 
فيصبحون . فينصرف عنهم . فيدعوهم فريدون عليه قوله   . يأيت القوم مث  . وأسبغه ضروعا، وأمده خواصر   

فتتبعـه كنوزهـا    . أخرجـي كنـوزك   : ومير باخلربة فيقول هلا   . ممحلني ليس بأيديهم شيء من أمواهلم     
فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتني رمية الغرض مث يـدعوه         . مث يدعو رجال ممتلئا شبابا    . كيعاسيب النحل 

فيرتل عند املنارة البيضاء    . فبينما هو كذلك إذ بعث اهللا املسيح ابن مرمي        . حكيض. فيقبل ويتهلل وجهه  
وإذا رفعه حتدر منه    . إذا طأطأ رأسه قطر   . واضعا كفيه على أجنحة ملكني    . بني مهرودتني . شرقي دمشق 
فيطلبـه حـىت   . ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. فال حيل لكافر جيد ريح نفسه إال مات   . مجان كاللؤلؤ 

فيمسح عن وجوههم وحيدثهم    . مث يأيت عيسى ابن مرمي قوم قد عصمهم اهللا منه         . فيقتله. ركه بباب لد  يد
إين قد أخرجت عبادا يل، ال يدان ألحد        : فبينما هو كذلك إذ أوحى اهللا إىل عيسى       . بدرجام يف اجلنة  

فيمـر  . لونوهم من كل حدب ينـس     . ويبعث اهللا يأجوج ومأجوج   . فحرز عبادي إىل الطور   . بقتاهلم
وحيصر نيب  . لقد كان ذه، مرة، ماء    : ومير آخرهم فيقولون  . فيشربون ما فيها  . أوائلهم على حبرية طربية   
فريغب نيب اهللا   . حىت يكون رأس الثور ألحدهم خريا من مائة دينار ألحدكم اليوم          . اهللا عيسى وأصحابه  
مث يهـبط   . رسى كموت نفس واحدة   فيصبحون ف . فريسل اهللا عليهم النغف يف رقام     . عيسى وأصحابه 



فريغـب  . فال جيدون يف األرض موضع شرب إال مأله زمههم ونتنهم  . نيب اهللا عيسى وأصحابه إىل األرض     
مث . فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اهللا    . فريسل اهللا طريا كأعناق البخت    . نيب اهللا عيسى وأصحابه إىل اهللا     

: مث يقال لـألرض   . فيغسل األرض حىت يتركها كالزلفة    . يرسل اهللا مطرا ال يكن منه بيت مدر وال وبر         
. ويبارك يف الرسـل   . ويستظلون بقحفها . فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة    . أنبيت مثرك، وردي بركتك   

واللقحة من  . واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس      . حىت أن اللقحة من اإلبل لتكفي الفئام من الناس        
فتقبض . فتأخذهم حتت آباطهم  . فبينما هم كذلك إذ بعث اهللا رحيا طيبة       . الناسالغنم لتكفي الفخذ من     

  ".ويبقى شرار الناس، يتهارجون فيها ارج احلمر، فعليهم تقوم الساعة. روح كل مؤمن وكل مسلم
حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن بن يزيد بن جـابر         . حدثنا علي بن حجر السعدي    ) 2937 (- 111

دخل حديث أحدمها يف حديث اآلخر عن عبدالرمحن بن يزيد بـن            :  قال ابن حجر   .والوليد بن مسلم  
 مث يسريون حىت ينتهوا   - لقد كان ذه، مرة، ماء       -" وزاد بعد قوله    . حنو ما ذكرنا  . جابر، ذا اإلسناد  
. هلم فلنقتل من يف الـسماء . لقد قتلنا من يف األرض   : فيقولون. وهو جبل بيت املقدس   . إىل جبل اخلمر  

فإين قد أنزلـت    "ويف رواية ابن حجر     ". فريد اهللا عليهم نشام خمضوبة دما     . فريمون بنشام إىل السماء   
  ".عبادا يل، ال يدي ألحد بقتاهلم

   باب يف صفة الدجال، وحترمي املدينة عليه، وقتله املؤمن وإحيائه- 21 
والسياق . وألفاظهم متقاربة . حدثين عمرو الناقد واحلسن احللواين وعبد بن محيد       ) 2938 (- 112
حدثنا أيب عن صاحل، . - وهو ابن إبراهيم بن سعد    -يعقوب  ) حدثنا: وقال اآلخران . حدثين: قال(لعبد  

  :أخربين عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة؛ أن أبا سعيد اخلدري قال. عن ابن شهاب
يأيت، وهو " فكان فيما حدثنا قال . حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما حديثا طويال عن الدجال   

فيخرج إليه يومئذ رجل هو     . فينتهي إىل بعض السباخ اليت تلي املدينة      . حمرم عليه أن يدخل نقاب املدينة     
أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فيقول له. خري الناس، أو من خري الناس

قال فيقتلـه مث    . ال: ت هذا مث أحييته، أتشكون يف األمر؟ فيقولون       أرأيتم إن قتل  : فيقول الدجال . حديثه
قال فرييد الدجال أن يقتله فـال       . ما كنت فيك قط أشد بصرية مين اآلن       ! واهللا: فيقول حني حيييه  . حيييه

  ".يسلط عليه
  .يقال إن هذا الرجل هو اخلضر عليه السالم: قال أبو إسحاق

أخربنا شعيب عن   . أخربنا أبو اليمان  . عبدالرمحن الدارمي وحدثين عبداهللا بن    ) 2938 (-م  -112
  .الزهري، يف هذا اإلسناد، مبثله



حدثنا عبداهللا بن عثمان عن أيب      . حدثين حممد بن عبداهللا بن قهزاذ، من أهل مرو        ) 2938 (- 113
  :محزة، عن قيس بن وهب، عن أيب الوداك، عن أيب سعيد اخلدري، قال

فتلقاه املساحل، مساحل . خيرج الدجال فيتوجه قبله رجل من املؤمنني"عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا     
أو ما تؤمن بربنا؟    : قال فيقولون له  . أعمد إىل هذا الذي خرج    : أين تعمد؟ فيقول  : فيقولون له . الدجال
ـ        : فيقول بعضهم لبعض  . اقتلوه: فيقولون. ما بربنا خفاء  : فيقول دا أليس قد اكم ربكم أن تقتلـوا أح
هذا الدجال الذي ذكر رسـول    ! يا أيها الناس  : فإذا رآه املؤمن قال   . قال فينطلقون به إىل الدجال    . دونه

فيوسع ظهـره وبطنـه     . خذوه وشجوه : فيقول. قال فيأمر الدجال به فيشبح    . اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
ر به فيؤشر باملئشار مـن      قال فيؤم . أنت املسيح الكذاب  : أو ما تؤمن يب؟ قال فيقول     : قال فيقول . ضربا

قال مث  . فيستوي قائما . قم: مث يقول له  . قال مث ميشي الدجال بني القطعتني     . مفرقه حىت يفرق بني رجليه    
إنه ال يفعل بعـدي     ! يا أيها الناس  : قال مث يقول  . ما ازددت فيك إال بصرية    : أتؤمن يب؟ فيقول  : يقول له 

فال يـستطيع إليـه     . يجعل ما بني رقبته إىل ترقوته حناسا      ف. قال فيأخذه الدجال ليذحبه   . بأحد من الناس  
فقال ". وإمنا ألقي يف اجلنة. فيحسب الناس أمنا قذفه إىل النار  . قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به     . سبيال

  ".هذا أعظم الناس شهادة عند رب العاملني"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   عز وجل باب يف الدجال وهو أهون على اهللا- 22 

حدثنا إبراهيم بن محيد الرؤاسي عن إمساعيل بن        . حدثنا شهاب بن عباد العبدي    ) 2939 (- 114
  :أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن املغرية بن شعبة، قال

وما ينصبك منـه؟ إنـه ال       "قال  .  ما سأل أحد النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألت            
  " هو أهون على اهللا من ذلك"قال . إن معه الطعام واألار: إم يقولون! رسول اهللايا : قال قلت" يضرك
حدثنا هشيم عن إمساعيل، عن قيس، عن املغـرية بـن           . حدثنا سريج بن يونس   ) 2939 (- 115

  :شعبة، قال
ـ : قال قلـت  " وما سؤالك؟ "قال  .  ما سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته            م إ

  ".هو أهون على اهللا من ذلك"قال . معه جبال من خبز وحلم، ور من ماء: يقولون
ح وحدثنا إسحاق   . حدثنا وكيع : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري       ) 2939 (-م  -115

. ح وحدثنا أبو بكر بـن أيب شـيبة        . حدثنا سفيان . ح وحدثنا ابن أيب عمر    . أخربنا جرير . بن إبراهيم 
كلهم عن إمساعيل، ذا اإلسـناد،      . حدثنا أبو أسامة  . ح وحدثين حممد بن رافع    .  يزيد بن هارون   حدثنا

  ".أي بين"فقال يل : وزاد يف حديث يزيد. حنو حديث إبراهيم بن محيد



 باب يف خروج الدجال ومكثه يف األرض، ونزول عيسى وقتله إياه، وذهاب أهل - 23 

   وعبادم األوثان، والنفخ يف الصور، وبعث من يف القبوراخلري واإلميان، وبقاء شرار الناس
حدثنا شعبة عن النعمان بن سـامل،       . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 2940 (- 116
  :مسعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول: قال

إن الساعة تقـوم  : دث به؟ تقولما هذا احلديث الذي حت:  مسعت عبداهللا بن عمرو، وجاءه رجل، فقال  
لقد مهمت أن ال أحدث أحـدا       . أو كلمة حنومها  . أو ال إله إال اهللا    ! سبحان اهللا : فقال. إىل كذا وكذا  

قـال  : مث قـال . حيرق البيت، ويكون، ويكون. إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما : إمنا قلت . شيئا أبدا 
أربعـني يومـا، أو     : ال أدري ( أميت فيمكث أربعني     خيرج الدجال يف  "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
مث . فيطلبـه فيهلكـه   . فيبعث اهللا عيسى بن مرمي كأنه عروة بن مسعود        ). أربعني شهرا، أو أربعني عاما    

فال يبقى علـى    . مث يرسل اهللا رحيا باردة من قبل الشأم       . ليس بني اثنني عداوة   . ميكث الناس سبع سنني   
حىت لو أن أحدكم دخل يف كبد جبل        . ل ذرة من خري أو إميان إال قبضته       وجه األرض أحد يف قلبه مثقا     
فيبقى شرار الناس يف    "قال  . مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : قال". لدخلته عليه، حىت تقبضه   
أال : فيتمثل هلـم الـشيطان فيقـول      . ال يعرفون معروفا وال ينكرون منكرا     . خفة الطري وأحالم السباع   

مث . وهم يف ذلك دار رزقهم، حسن عيـشهم . فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة األوثان    : ن؟ فيقولون تستجيبو
. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله       . فال يسمعه أحد إال أصغى ليتا ورفع ليتا       . ينفخ يف الصور  

) نعمان الشاك ( مطرا كأنه الطل أو الظل       - أو قال يرتل اهللا      -مث يرسل اهللا    . قال فيصعق، ويصعق الناس   
هلـم إىل   ! يا أيها النـاس   : مث يقال . مث ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون       . فتنبت منه أجساد الناس   

من كل ألف،   : من كم؟ فيقال  : فيقال. أخرجوا بعث النار  : قال مث يقال  . وقفوهم إم مسؤلون  . ربكم
  ".وم يكشف عن ساقوذلك ي. قال فذاك يوم جيعل الولدان شيبا. تسعمائة وتسعة وتسعني

حدثنا شعبة عن النعمان بن سامل      . حدثنا حممد بن جعفر   . وحدثين حممد بن بشار   ) 2940 (- 117
  :مسعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: قال

لقد مهمت أن ال : فقال. إن الساعة تقوم إىل كذا وكذا : إنك تقول :  مسعت رجال قال لعبداهللا بن عمرو     
) هذا أو حنوه  : قال شعبة (فكان حريق البيت    . إنكم ترون بعد قليل أمرا عظيما     :  قلت إمنا. أحدثكم بشئ 

وساق احلديث مبثل   " خيرج الدجال يف أميت   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال عبداهللا بن عمرو   
 بـن   قال حممـد  ". فال يبقى أحد يف قلبه مثقال ذرة من إميان إال قبضته          "وقال يف حديثه    . حديث معاذ 

  .وعرضته عليه. حدثين شعبة ذا احلديث مرات: جعفر



حدثنا حممد بن بشر عن أيب حيان، عن أيب زرعـة،    . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2941 (- 118
  .حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثا مل أنسه بعد: عن عبداهللا بن عمرو، قال

إن أول اآليات خروجا، طلوع الشمس مـن مغرـا،           " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       
  ".وأيهما ما كانت قبل صاحبتها، فاألخرى على أثرها قريبا. وخروج الدابة على الناس ضحى

. حدثنا أبو حيان عن أيب زرعـة      . حدثنا أيب . وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2941 (-م  -118
أن : فسمعوه وهو حيدث عن اآليـات     . نفر من املسلمني  جلس إىل مروان بن احلكم باملدينة ثالثة        : قال

قد حفظت من رسول اهللا صـلى اهللا  . مل يقل مروان شيئا: فقال عبداهللا بن عمرو   . أوهلا خروجا الدجال  
  .فذكر مبثله. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول. عليه وسلم حديثا مل أنسه بعد

حدثنا سفيان عـن أيب     . حدثنا أبو أمحد  . هضميوحدثنا نصر بن علي اجل    ) 2941 (- 2م  -118
مسعت رسول اهللا صـلى  : فقال عبداهللا بن عمرو. تذاكروا الساعة عند مروان: حيان، عن أيب زرعة قال    
  .ومل يذكر ضحى. مبثل حديثهما. اهللا عليه وسلم يقول

  باب قصة اجلساسة- 24 
كالمهـا  .  وحجاج بن الشاعر   حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث،     ) 2942 (- 119

. حدثنا أيب عن جدي، عن احلسني بـن ذكـوان         ). واللفظ لعبدالوارث بن عبدالصمد   (عن عبدالصمد   
  حدثين عامر بن شراحيل الشعيب، شعب مهدان؛. حدثنا ابن بريدة

حـدثيين  : فقـال . وكانت من املهاجرات األول   .  أنه سأل فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس        
. لئن شئت ألفعلـن : فقالت. ال تسنديه إىل أحد غريه   . تيه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       حديثا مسع 
فأصيب يف أول . وهو من خيار شباب قريش يومئذ. نكحت ابن املغرية: فقالت. حدثيين. أجل: فقال هلا 

من أصحاب فلما تأميت خطبين عبدالرمحن بن عوف، يف نفر         . اجلهاد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
. وخطبين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على مواله أسامة بـن زيـد  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

فلمـا كلمـين    " من أحبين فليحب أسامة   "وكنت قد حدثت؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال            
وأم "  إىل أم شريك   انتقلي"فقال  . فأنكحين من شئت  . أمري بيدك : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلت      

فقـال  . سأفعل: فقلت. يرتل عليها الضيفان  . عظيمة النفقة يف سبيل اهللا    . شريك امرأة غنية، من األنصار    
فإين أكره أن يسقط عنك مخارك، أو ينكشف الثوب عن          . إن أم شريك امرأة كثرية الضيفان     . ال تفعلي "

" بن عمك، عبداهللا بن عمرو بن أم مكتومولكن انتقلي إىل ا  . ساقيك، فريى القوم منك بعض ما تكرهني      
فلما انقـضت عـديت     . فانتقلت إليه ) وهو رجل من بين فهر، فهر قريش وهو من البطن الذي هي منه            (

فخرجـت إىل   . الـصالة جامعـة   : مسعت نداء املنادي، منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينادي          



فلما . كنت يف صف النساء اليت تلي ظهور القوم       ف. فصليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . املسجد
ليلزم كل إنـسان    "فقال  . قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالته، جلس على املنرب وهو يضحك            

ما مجعتكم لرغبـة وال     ! إين، واهللا "قال  . اهللا ورسوله أعلم  : قالوا" أتدرون ملا مجعتكم؟  "مث قال   ". مصاله
وحدثين حديثا وافق   .  الداري، كان رجال نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم       ولكن مجعتكم، ألن متيما   . لرهبة

حدثين؛ أنه ركب يف سفينة حبرية، مع ثالثني رجال من خلـم            . الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال     
فجلسوا يف  . مث أرفؤا إىل جزيرة يف البحر حىت مغرب الشمس        . فلعب م املوج شهرا يف البحر     . وجذام

من كثـرة   . ال يدرون ما قبله من دبره     . فلقيتهم دابة أهلب كثري الشعر    . لوا اجلزيرة فدخ. أقرب السفينة 
انطلقوا إىل  ! أيها القوم : وما اجلساسة؟ قالت  : قالوا. أنا اجلساسة : ما أنت؟ فقالت  ! ويلك: فقالوا. الشعر

.  تكون شـيطانة   ملا مست لنا رجال فرقنا منها أن      : قال. فإنه إىل خربكم باألشواق   . هذا الرجل يف الدير   
جمموعة يداه  . وأشده وثاقا . فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا      . حىت دخلنا الدير  . قال فانطلقنا سراعا  

فأخربوين . قد قدرمت على خربي   : ما أنت؟ قال  ! ويلك: قلنا. إىل عنقه، ما بني ركبتيه إىل كعبيه، باحلديد       
فلعب بنا املـوج  . فصادفنا البحر حني اغتلم. نة حبريةركبنا يف سفي. حنن أناس من العرب : ما أنتم؟ قالوا  

ال . فلقيتنا دابة أهلب كثري الشعر    . فدخلنا اجلزيرة . فجلسنا يف أقرا  . مث أرفأنا إىل جزيرتك هذه    . شهرا
قلنا وما اجلساسة؟   . أنا اجلساسة : ما أنت؟ فقالت  ! ويلك: فقلنا. يدري ما قبله من دبره من كثرة الشعر       

ومل . وفزعنا منها. فأقبلنا إليك سراعا . فإنه إىل خربكم باألشواق   .  إىل هذا الرجل يف الدير     اعمدوا: قالت
أسألكم عـن  : عن أي شأا تستخرب؟ قال: قلنا. أخربوين عن خنل بيسان   : فقال. نأمن أن تكون شيطانة   
عن : قلنا. ة الطربية أخربوين عن حبري  : قال. أما إنه يوشك أن ال تثمر     : قال. نعم: خنلها، هل يثمر؟ قلنا له    
: قال. أما إن ماءها يوشك أن يذهب     : قال. هي كثرية املاء  : هل فيها ماء؟ قالوا   : أي شأا تستخرب؟ قال   
هل يف العني ماء؟ وهل يزرع أهلـها مبـاء          : عن أي شأا تستخرب؟ قال    : قالوا. أخربوين عن عني زغر   

أخربوين عن نيب األميني ما فعـل؟       : قال. من مائها هي كثرية املاء، وأهلها يزرعون      . نعم: العني؟ قلنا له  
كيف صنع م؟ فأخربناه أنه     : قال. نعم: أقاتله العرب؟ قلنا  : قال. قد خرج من مكة ونزل يثرب     : قالوا

أما إن ذلك خري هلم     : قال. نعم: قد كان ذلك؟ قلنا   : قال هلم . قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه       
فـأخرج فأسـري يف   . وإين أوشك أن يؤذن يل يف اخلروج     . إين أنا املسيح  . ينوإين خمربكم ع  . أن يطيعوه 

كلمـا  . كلتامهـا . فهما حمرمتان علي  . غري مكة وطيبة  . األرض فال أدع قرية إال هبطتها يف أربعني ليلة        
وإن على كل   . يصدين عنها . أردت أن أدخل واحدة، أو واحدا منهما، استقبلين ملك بيده السيف صلتا           

هذه "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وطعن مبخصرته يف املنرب            : قالت. ا مالئكة حيرسوا  نقب منه 
فإنه أعجبين  . "نعم: فقال الناس " أال هل كنت حدثتكم ذلك؟    "يعين املدينة   " هذه طيبة . هذه طيبة . طيبة



ال . ام أو حبر اليمن   أال إنه يف حبر الش    . حديث متيم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن املدينة ومكة          
. وأومأ بيده إىل املـشرق    " من قبل املشرق، ما هو    . من قبل املشرق، ما هو    . بل من قبل املشرق، ما هو     

  .فحفظت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت
. حدثنا خالد بن احلارث اهلجيمي، أبو عثمـان       . حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 2942 (- 120

  :حدثنا الشعيب قال. ثنا سيار، أبو احلكمحد. حدثنا قرة
فـسألتها  . وأسقتنا سويق سلت  .  دخلنا على فاطمة بنت قيس فأحتفتنا برطب يقال له رطب ابن طاب           

فأذن يل النيب صلى اهللا عليه وسـلم أن أعتـد يف            . طلقين بعلي ثالثا  : عن املطلقة ثالثا أين تعتد؟ قالت     
قالت فكنت يف   . قالت فانطلقت فيمن انطلق من الناس     .  جامعة إن الصالة : قالت فنودي يف الناس   . أهلي

قالت فسمعت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهـو         . وهو يلي املؤخر من الرجال    . الصف املقدم من النساء   
: قالـت : وزاد فيه . وساق احلديث ". إن بين عم لتميم الداري ركبوا يف البحر       "على املنرب خيطب فقال     
  .يعين املدينة" هذه طيبة" صلى اهللا عليه وسلم، وأهوى مبخصرته إىل األرض، وقال فكأمنا أنظر إىل النيب

حدثنا وهب بن   : قاال. وحدثنا احلسن بن علي احللواين وأمحد بن عثمان النوفلي        ) 2942 (- 121
  :مسعت غيالن بن جرير حيدث عن الشعيب، عن فاطمة بنت قيس، قالت: قال. حدثنا أيب. جرير

فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ركب .  اهللا صلى اهللا عليه وسلم متيم الداري       قدم على رسول  
واقـتص  . فلقي إنسانا جير شعره   . فخرج إليها يلتمس املاء   . فسقط إىل جزيرة  . فتاهت به سفينته  . البحر
فأخرجه .  طيبة أما إنه لو قد أذن يل يف اخلروج، قد وطئت البالد كلها، غري            : مث قال : وقال فيه . احلديث

  ".وذاك الدجال. هذه طيبة"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الناس فحدثهم قال 
) يعين احلزامـي  (حدثنا املغرية   . حدثنا حيىي بن بكري   . حدثين أبو بكر بن إسحاق    ) 2942 (- 122

  عن أيب الزناد، عن الشعيب، عن فاطمة بنت قيس؛
حدثين متيم الداري؛ أن أناسا مـن      ! أيها الناس "على املنرب فقال     أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قعد         

. فركب بعضهم على لوح مـن ألـواح الـسفينة         . فانكسرت م . يف سفينة هلم  . قومه كانوا يف البحر   
  .وساق احلديث" فخرجوا إىل جزيرة يف البحر

يعـين  (مرو حدثين أبو ع. حدثنا الوليد بن مسلم  . حدثين علي بن حجر السعدي    ) 2943 (- 123
  :حدثين أنس بن مالك قال. عن إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحة) األوزاعي

وليس نقب من . إال مكة واملدينة  . ليس من بلد إال سيطؤه الدجال     " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
إليه منـها   خيرج  . فترجف املدينة ثالث رجفات   . فيرتل بالسبخة . أنقاا إال عليه املالئكة صافني حترسها     

  ".كل كافر ومنافق



حدثنا يونس بن حممد عن محاد بن سلمة، عن         . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2943 (-م  -123
  إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحة، عن أنس؛
. فيأيت سبخة اجلرف فيضرب رواقه    : غري أنه قال  . فذكر حنوه .  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       

  . كل منافق ومنافقةفيخرج إليه: وقال
   باب يف بقية من أحاديث الدجال- 25 

حدثنا حيىي بن محزة عن األوزاعي، عن إسحاق بن         . حدثنا منصور بن أيب مزاحم    ) 2944 (- 124
  عبداهللا، عن عمه، أنس بن مالك؛

علـيهم  . يتبع الدجال، من يهود أصـبهان، سـبعون ألفـا         " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".السةالطي

حـدثين  : قال ابن جريج  : حدثنا حجاج بن حممد قال    . حدثين هارون بن عبداهللا   ) 2945 (- 125
  أخربتين أم شريك؛: أبو الزبري؛ أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول

يـا  : قالت أم شريك  ". ليفرن الناس من الدجال يف اجلبال     " أا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول         
  ".هم قليل"العرب يومئذ؟ قال فأين ! رسول اهللا
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج،  : قاال. وحدثناه حممد بن بشار وعبد بن محيد      ) 2945 (-م  -125

  .ذا اإلسناد
يعين (حدثنا عبدالعزيز . حدثنا أمحد بن إسحاق احلضرمي . حدثين زهري بن حرب   ) 2946 (- 126

  :قالوا. ط، منهم أبو الدمهاء وأبو قتادةحدثنا أيوب عن محيد بن هالل، عن ره). ابن املختار
إنكم لتجاوزوين إىل رجال، مـا      : فقال ذات يوم  .  كنا منر على هشام بن عامر، نأيت عمران بن حصني         
مسعت رسول اهللا صـلى اهللا      . وال أعلم حبديثه مين   . كانوا بأحضر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مين        

  ".يام الساعة خلق أكرب من الدجالما بني خلق آدم إىل ق"عليه وسلم يقول 
حدثنا عبيداهللا بن عمرو    . حدثنا عبداهللا بن جعفر الرقي    . وحدثين حممد بن حامت   ) 2946 (- 127

كنا منر على هشام بـن      : عن أيوب، عن محيد بن هالل، عن ثالثة رهط من قومه، فيهم أبو قتادة، قالوا              
  ".أمر أكرب من الدجال"غري أنه قال .  خمتارمبثل حديث عبدالعزيز بن. عامر، إىل عمران بن حصني

يعنـون  (حدثنا إمساعيل   : قالوا. حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر        ) 2947 (- 128
  عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛) ابن جعفر



لـدخان،  طلوع الشمس من مغرا، أو ا: بادروا باألعمال ستا" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال     
  ".أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة

حدثنا شعبة عن قتادة، عن     . حدثنا يزيد بن زريع   . حدثنا أمية بن بسطام العيشي    ) 2947 (- 129
  احلسن، عن زياد بن رياح، عن أيب هريرة،

ودابة األرض، وطلـوع    الدجال، والدخان،   : بادروا باألعمال ستا  " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال        
  ".الشمس من مغرا، وأمر العامة، وخويصة أحدكم

حـدثنا عبدالـصمد بـن      : قـاال . وحدثناه زهري بن حرب وحممد بن املثىن      ) 2947 (-م  -129
  .حدثنا مهام عن قتادة، ذا اإلسناد، مثله. عبدالوارث

   باب فضل العبادة يف اهلرج- 26 
أخربنا محاد بن زيد عن معلى بن زياد، عن معاوية بن قرة،            . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2948 (- 130

حدثنا محاد عـن    . ح وحدثناه قتيبة بن سعيد    . عن معقل بن يسار؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  .رده إىل معقل بن يسار. املعلى بن زياد، رده إىل معاوية بن قرة
  ".رج، كهجرة إيلالعبادة يف اهل" رده إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .حدثنا محاد، ذا اإلسناد، حنوه. وحدثنيه أبو كامل) 2948 (-م -130
   باب قرب الساعة- 27 

حدثنا شعبة عـن    ). يعين ابن مهدي  (حدثنا عبدالرمحن   . حدثنا زهري بن حرب   ) 2949 (- 131
  علي بن األقمر، عن أيب األحوص، عن عبداهللا،

  ".ال تقوم الساعة إال على شرار الناس"ل  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قا
حدثنا يعقوب بن عبدالرمحن وعبدالعزيز بن أيب حـازم         . حدثنا سعيد بن منصور   ) 2950 (- 132

ح وحدثنا قتيبة بن سعيد     . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : عن أيب حازم، عن سهل بن سعد، قال       
  : سهال يقولحدثنا يعقوب عن أيب حازم؛ أنه مسع). واللفظ له(

بعثت أنا والساعة   " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يشري بإصبعه اليت تلي اإلام والوسطى، وهو يقول               
  ".هكذا
حدثنا شعبة  . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 2951 (- 133
  :حدثنا أنس بن مالك قال. مسعت قتادة: قال



ومسعت قتادة يقـول يف     : قال شعبة ". بعثت أنا والساعة كهاتني   "صلى اهللا عليه وسلم      قال رسول اهللا    
  .فال أدري أذكره عن أنس، أو قاله قتادة. كفضل إحدامها على األخرى: قصصه
حدثنا شـعبة   ). يعين ابن احلارث  (حدثنا خالد   . وحدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 2951 (- 134
  حيدثان؛ أما مسعا أنسا حيدث؛مسعت قتادة وأبا التياح : قال

املـسبحة  . وقرن شعبة بني إصـبعيه " بعثت أنا والساعة هكذا" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        
  .والوسطى، حيكيه

حدثنا حممد  . ح وحدثنا حممد بن الوليد    . حدثنا أيب . وحدثنا عبيداهللا بن معاذ   ) 2951 (-م  -134
  .ذا.  التياح، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمحدثنا شعبة عن أيب: قاال. بن جعفر
يعـين  (حدثنا ابن أيب عدي عن شعبة، عن محزة         . وحدثناه حممد بن بشار   ) 2951 (- 2م  -134
  .مبثل حديثهم. وأيب التياح عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم) الضيب
  :يه، عن معبد، عن أنس، قالحدثنا معتمر عن أب. وحدثنا أبو غسان املسمعي) 2951 (- 135

  .قال وضم السبابة والوسطى". بعثت أنا والساعة كهاتني" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا أبو أسامة عن هشام، عـن       : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2952 (- 136

  :أبيه، عن عائشة، قالت
مىت الساعة؟ فنظر إىل    : لى اهللا عليه وسلم سألوه عن الساعة       كان األعراب إذا قدموا على رسول اهللا ص       

  ".إن يعش هذا، مل يدركه اهلرم، قامت عليكم ساعتكم"أحدث إنسان منهم فقال 
حدثنا يونس بن حممد عن محاد بن سـلمة، عـن           . وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2953 (- 137

  ثابت، عن أنس؛
مىت تقوم الساعة؟ وعنده غالم من األنصار، يقال لـه          :  وسلم  أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه       

إن يعش هذا الغالم، فعسى أن ال يدركه اهلرم، حىت تقوم           "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . حممد
  ".الساعة
يعـين ابـن    (حدثنا محاد   . حدثنا سليمان بن حرب   . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 2953 (- 138
  الل العرتي عن أنس بن مالك؛حدثنا معبد بن ه). زيد

مىت تقوم الساعة؟ قال فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه          :  أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
إن عمر هذا، مل يدركه اهلرم حىت تقـوم         "فقال  . مث نظر إىل غالم بني يديه من أزدشنوءة       . وسلم هنيهة 

  ".الساعة
  .يومئذذاك الغالم من أترايب : قال أنس: قال



حدثنا قتادة، عن   . حدثنا مهام . حدثنا عفان بن مسلم   . حدثنا هارون بن عبداهللا   ) 2953 (- 139
  :أنس، قال

إن يؤخر هذا، فلن يدركه "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم .  مر غالم للمغرية بن شعبة، وكان من أقراين       
  ".اهلرم، حىت تقوم الساعة

دثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد، عن األعرج، عـن           ح. حدثين زهري بن حرب   ) 2954 (- 140
  أيب هريرة،

تقوم الساعة والرجل حيلب اللقحة، فما يصل اإلناء إىل فيه حىت           " يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".والرجل يلط يف حوضه، فما يصدر حىت تقوم.  والرجالن يتبايعان الثوب، فما يتبايعانه حىت تقوم. تقوم
   باب ما بني النفختني- 28 

حدثنا أبو معاوية عن األعمـش، عـن أيب         . حدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2955 (- 141
  :صاحل، عن أيب هريرة، قال

: أربعون يوما؟ قـال   ! يا أبا هريرة  : قالوا" ما بني النفختني أربعون   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
مث يرتل اهللا من السماء مـاء       . "أبيت: أربعون سنة؟ قال  : قالوا.  أبيت :أربعون شهرا؟ قال  : قالوا. أبيت

  ".فينبتون كما ينبت البقل
ومنه يركب اخللـق يـوم      . إال عظما واحدا وهو عجب الذنب     . وليس من اإلنسان شيء إال يبلى     "قال  
  ".القيامة
الزناد، عن األعرج،   عن أيب   ) يعين احلزامي (حدثنا املغرية   . وحدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2955 (- 142

  عن أيب هريرة؛
منه خلق وفيـه    . كل ابن آدم يأكله التراب إال عجب الذنب       " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".يركب
هذا : حدثنا معمر عن مهام بن منبه، قال      . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2955 (- 143

  :فذكر أحاديث منها.  عليه وسلمما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا
فيه يركـب يـوم     . إن يف اإلنسان عظما ال تأكله األرض أبدا       " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".عجب الذنب"قال ! أي عظم هو؟ يا رسول اهللا: قالوا" القيامة



  

   كتاب الزهد والرقائق- 55
عن العالء، عن أبيه، عن أيب ) ين الدراوردييع(حدثنا عبدالعزيز . حدثنا قتيبة بن سعيد) 2956 (- 1

  :هريرة، قال
  ".الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عن جعفر، عـن    ) يعين ابن بالل  (حدثنا سليمان   . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2957 (- 2
  أبيه، عن جابر بن عبداهللا؛
فمـر جبـدي    . ه وسلم مر بالسوق، داخال من بعض العالية، والناس كنفته          أن رسول اهللا صلى اهللا علي     

. ما حنب أنه لنا بـشئ     : فقالوا" أيكم حيب أن هذا له بدرهم؟     "مث قال   . فتناوله فأخذ بأذنه  . أسك ميت 
فكيف وهـو  . لو كان حيا، كان عيبا فيه، ألنه أسك! واهللا: قالوا" أحتبون أنه لكم؟"وما نصنع به؟ قال  

  ".للدنيا أهون على اهللا، من هذا عليكم! فواهللا"ال ميت؟ فق
حـدثنا  : قاال. حدثين حممد بن املثىن العرتي وإبراهيم بن حممد بن عرعرة السامي          ) 2957 (-م  -2

غري أن  . مبثله. عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           ) يعنيان الثقفي (عبدالوهاب  
  .حيا كان هذا السكك به عيبافلو كان : يف حديث الثقفي

  :حدثنا قتادة عن مطرف، عن أبيه، قال. حدثنا مهام. حدثنا هداب بن خالد) 2958 (- 3
وهل ) قال(مايل  . مايل: يقول ابن آدم  "قال  . أهلاكم التكاثر :  أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقرأ       

  ".بليت، أو تصدقت فأمضيت؟من مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأ! لك، يا ابن آدم
وقاال . حدثنا شعبة . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 2958 (-م  -3

كلهم عن . حدثنا أيب. حدثنا معاذ بن هشام. ح وحدثنا ابن املثىن. حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد  : مجيعا
  .فذكر مبثل حديث مهام. لى اهللا عليه وسلمانتهيت إىل النيب ص: قتادة، عن مطرف، عن أبيه، قال

  حدثين حفص بن ميسرة عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛. حدثين سويد بن سعيد) 2959 (- 4
. ما أكل فأفىن  : إمنا له من ماله ثالث    . مايل. مايل: يقول العبد " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".سوى ذلك فهو ذاهب، وتاركه للناسوما . أو أعطى فاقتىن. أو لبس فأبلى
أخربين . أخربنا حممد بن جعفر   . أخربنا ابن أيب مرمي   . وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق    ) 2959 (-م  -4

  .العالء بن عبدالرمحن، ذا اإلسناد، مثله



أخربنا : قال حيىي . كالمها عن ابن عيينة   . حدثنا حيىي بن حيىي التميمي وزهري بن حرب       ) 2960 (- 5
  :مسعت أنس بن مالك يقول: قال. ن بن عيينة عن عبداهللا بن أيب بكرسفيا

يتبعه أهلـه ومالـه     . فريجع اثنان ويبقى واحد   . يتبع امليت ثالثة  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".ويبقى عمله. فريجع أهله، وماله. وعمله
أخربنا ابـن   ). عمران التجييب يعين ابن حرملة بن     (حدثين حرملة بن حيىي بن عبداهللا       ) 2961 (- 6

أخربين يونس عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري؛ أن املسور بن خمرمة أخربه؛ أن عمـرو بـن                   . وهب
  عوف، وهو حليف بن عامر بن لؤي، وكان شهد بدرا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أخربه؛

وكان رسـول  . يأيت جبزيتها.  البحرين  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن اجلراح إىل            
فقدم أبو عبيدة مبـال     . وأمر عليهم العالء بن احلضرمي    . اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو صاحل أهل البحرين        

. فوافوا صالة الفجر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فسمعت األنصار بقدوم أيب عبيدة   . من البحرين 
فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . فتعرضوا له .  وسلم انصرف  فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه      

! يا رسـول اهللا   . أجل: فقالوا" أظنكم مسعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟        "مث قال   . حني رآهم 
ولكين أخشى عليكم أن تبسط الـدنيا       . ما الفقر أخشى عليكم   ! فواهللا. فأبشروا وأملوا ما يسركم   "قال  

  ".ولككم كما أهلكتهم. فتنافسوها كما تنافسوها. ت على من كان قبلكمعليكم كما بسط
مجيعا عن يعقوب بن إبراهيم بـن       . حدثنا احلسن بن علي احللواين وعبد بن محيد       ) 2961 (-م  -6
. أخربنا شعيب . أخربنا أبو اليمان  . ح وحدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي     . حدثنا أيب عن صاحل   . سعد

  ".وتلهيكم كما أهلتهم"غري أن يف حديث صاحل . بإسناد يونس ومثل حديثه. لزهريكالمها عن ا
أخربين عمرو بن احلـارث؛  . أخربنا عبداهللا بن وهب. حدثنا عمرو بن سواد العامري ) 2962 (- 7

حدثه عن  ) هو أبو فراس، موىل عبداهللا بن عمرو بن العاص        (أن بكر بن سوادة حدثه؛ أن يزيد بن رباح          
   بن عمرو بن العاص،عبداهللا

قـال  " إذا فتحت عليكم فارس والروم، أي قوم أنـتم؟        " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال          
. أو غـري ذلـك    "قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          . نقول كما أمرنا اهللا   : عبدالرمحن بن عوف  

 تنطلقون يف مساكني املهاجرين،     مث. أو حنو ذلك  . مث تتباغضون . مث تتدابرون . مث تتحاسدون . تتنافسون
  ".فتجعلون بعضهم على رقاب بعض

املغرية بن  ) أخربنا: وقال حيىي . حدثنا: قال قتيبة (حدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد        ) 2963 (- 8
  عبدالرمحن احلزامي عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة؛



 أحدكم إىل من فضل عليه يف املال واخللق، فلينظر إىل           إذا نظر " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".من هو أسفل منه ممن فضل عليه

حدثنا معتمر عن مهام بن منبه، عـن أيب         . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 2963 (-م  -8
  .سواء. مبثل حديث أيب الزناد. هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

ح . حدثنا أبو معاوية  . ح وحدثنا أبو كريب   . حدثنا جرير .  حرب وحدثين زهري بن  ) 2963 (- 9
حدثنا أبو معاوية ووكيع عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب ). واللفظ له (وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة       

  :هريرة، قال
فهـو  . وال تنظروا إىل من هو فوقكم     . انظروا إىل من أسفل منكم    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".جدر أن ال تزدروا نعمة اهللاأ
  ".عليكم"قال أبو معاوية 

. حدثنا إسحاق بن عبداهللا بـن أيب طلحـة        . حدثنا مهام . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 2964 (- 10
  حدثين عبدالرمحن بن أيب عمرة؛ أن أبا هريرة حدثه؛

فـأراد اهللا أن    . ع وأعمى أبرص وأقر . إن ثالثة يف بين إسرائيل    " أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول         
لون حسن وجلد حـسن     : أي شيء أحب إليك؟ قال    : فأتى األبرص فقال  . فبعث إليهم ملكا  . يبتليهم

. وأعطي لونا حسنا وجلدا حـسنا     . قال فمسحه فذهب عنه قذره    . ويذهب عين الذي قد قذرين الناس     
 أن األبرص أو األقرع قـال        إال -) شك إسحاق . أو قال البقر  (اإلبل  : فأي املال أحب إليك؟ قال    : قال

قال فأتى األقرع   . بارك اهللا لك فيها   : فقال.  قال فأعطى ناقة عشراء    -وقال اآلخر البقر    . اإلبل: أحدمها
قال فمسحه فذهب   . شعر حسن ويذهب عين هذا الذي قذرين الناس       : أي شيء أحب إليك؟ قال    : فقال
بارك اهللا  : فقال. فأعطي بقرة حامال  .  البقر :فأي املال أحب إليك؟ قال    : قال. وأعطي شعرا حسنا  . عنه

. أن يرد اهللا إيل بصري فأبصر به النـاس        : أي شيء أحب إليك؟ قال    : قال فأتى األعمى فقال   . لك فيها 
فأنتج هذان  . فأعطي شاة والدا  . الغنم: فأي املال أحب إليك؟ قال    : قال. قال فمسحه فرد اهللا إليه بصره     

قـال مث إنـه أتـى       . وهلذا واد من الغنم   . وهلذا واد من البقر   . من اإلبل فكان هلذا واد    : قال. وولد هذا 
فال بالغ يل اليوم إال     . قد انقطعت يب احلبال يف سفري     . رجل مسكني : األبرص يف صورته وهيئته فقال    

: فقال. أسألك، بالذي أعطاك اللون احلسن واجللد احلسن واملال، بعريا أتبلغ عليه يف سفري            . باهللا مث بك  
إمنـا  : أمل تكن أبرص يقذرك الناس؟ فقريا فأعطاك اهللا؟ فقـال         . كأين أعرفك : فقال له . قوق كثرية احل

  .إن كنت كاذبا، فصريك اهللا إىل ما كنت: فقال. ورثت هذا املال كابرا عن كابر



إن كنـت   : فقال. ورد عليه مثل ما رد على هذا      . قال وأتى األقرع يف صورته فقال له مثل ما قال هلذا          
  . ا فصريك اهللا إىل ما كنتكاذب

فال . انقطعت يب احلبال يف سفري    . رجل مسكني وابن سبيل   : قال وأتى األعمى يف صورته وهيئته فقال      
قد كنت : فقال. أسألك، بالذي رد عليك بصرك، شاة أتبلغ ا يف سفري        . بالغ يل اليوم إال باهللا مث بك      
: فقال. ال أجهدك اليوم شيئا أخذته هللا     !  فواهللا .ودع ما شئت  . فخذ ما شئت  . أعمى فرد اهللا إيل بصري    

  ".فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. فإمنا ابتليتم. أمسك مالك
: قال عباس  (- واللفظ إلسحاق    -حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعباس بن عبدالعظيم        ) 2965 (- 11
  :امر بن سعد قالحدثين ع. حدثنا بكري بن مسمار. أبو بكر احلنفي) أخربنا: وقال إسحاق. حدثنا

. أعوذ باهللا من شر هذا الراكب     : فلما رآه سعد قال   . فجاءه ابنه عمر  .  كان سعد بن أيب وقاص يف إبله      
أنزلت يف إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون امللك بينهم؟ فضرب سعد يف صـدره              : فقال له . فرتل
  ".ب العبد التقي، الغين، اخلفيإن اهللا حي"مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول . اسكت: فقال
مسعت إمساعيل عن قيس، عـن      : قال. حدثنا املعتمر . حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي    ) 2966 (- 12
  :حدثنا إمساعيل عن قيس، قال: قاال. حدثنا أيب وابن بشر. ح وحدثنا حممد بن عبداهللا بن منري. سعد

ولقد كنـا  . ن العرب رمى بسهم يف سبيل اهللاإين ألول رجل م   ! واهللا:  مسعت سعد بن أيب وقاص يقول     
حىت إن أحدنا . نغزو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ما لنا طعام نأكله إال ورق احلبلة، وهذا السمر              

ومل يقـل   . لقد خبت، إذا وضل عملي    . مث أصبحت بنو أسد تعزرين على الدين      . ليضع كما تضع الشاة   
  .إذا: ابن منري
: وقال. أخربنا وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد، ذا اإلسناد        . ه حيىي بن حيىي   وحدثنا) 2966 (- 13

  .ما خيلطه بشئ. حىت إن كان أحدنا ليضع كما تضع العرت
حدثنا محيد بن هالل عن خالد      . حدثنا سليمان بن املغرية   . حدثنا شيبان بن فروخ   ) 2967 (- 14

  :قال. بن عمري العدوي
. فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء      . أما بعد : اهللا وأثىن عليه مث قال    فحمد  .  خطبنا عتبة بن غزوان   

. وإنكم منتقلون منـها إىل دار ال زوال هلـا         . يتصاا صاحبها . ومل يبقى منها إال صبابة كصبابة اإلناء      
 فيهوي فيها سبعني عامـا ال     . فإنه قد ذكر لنا أن احلجر يلقى من شفة جهنم         . فانتقلوا خبري ما حبضرتكم   

أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بني مصراعني من مصاريع اجلنـة مـسرية              . لتمألن! وواهللا. يدرك هلا قعر  
ولقد رأيتين سابع سبعة مع رسول اهللا صلى اهللا         . وليأتني عليها يوم وهو كظيظ من الزحام      . أربعني سنة 
 فشققتها بيين وبني سعد     فالتقطت بردة . حىت تقرحت أشداقنا  . ما لنا طعام إال ورق الشجر     . عليه وسلم 



فما أصبح اليوم منا أحد إال أصبح أمريا على مصر مـن            . فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها    . بن مالك 
وإـا مل تكـن نبـوة قـط إال          . وإين أعوذ باهللا أن أكون يف نفسي عظيما وعند اهللا صغريا          . األمصار

  .مراء بعدنافستخربون وجتربون األ. تناسخت، حىت يكون آخر عاقبتها ملكا
حدثنا محيد بـن    . حدثنا سليمان بن املغرية   . وحدثين إسحاق بن عمر بن سليط     ) 2967 (-م  -14

. خطب عتبة بن غزوان، وكان أمريا على البـصرة        : قال. وقد أدرك اجلاهلية  . هالل عن خالد بن عمري    
  .فذكر حنو حديث شيبان

كيع عن قرة بن خالد، عن محيد بـن         حدثنا و . وحدثنا أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2967 (- 15
  :مسعت عتبة بن غزوان يقول: هالل، عن خالد بن عمري قال

حـىت قرحـت    . ما طعامنا إال ورق احلبلة    .  لقد رأيتين سابع سبعة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  .أشداقنا
ه، عـن أيب  حدثنا سفيان عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبي     . حدثنا حممد بن أيب عمر    ) 2968 (- 16

  :هريرة قال
هل تضارون يف رؤية الشمس يف الظهرية، ليست        : قال"هل نرى ربنا يوم القيامة؟      ! يا رسول اهللا  :  قالوا

قـال  . ال: قالوا" فهل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر، ليس يف سحابة؟         "قال  . ال: قالوا" يف سحابة؟ 
قال فيلقـى العبـد    . ما تضارون يف رؤية أحدمها    ال تضارون يف رؤية ربكم إال ك      ! فوالذي نفسي بيده  "

أمل أكرمك، وأسودك، وأزوجك، وأسخر لك اخليل واإلبل، وأذرك تـرأس وتربـع؟             ! أي فل : فيقول
مث يلقـى   . فإين أنساك كما نـسيتين    : فيقول. ال: أفظننت أنك مالقي؟ فيقول   : قال فيقول . بلى: فيقول

زوجك، وأسخر لك اخليل واإلبل، وأذرك ترأس وتربع؟        أمل أكرمك، وأسودك، وأ   ! أي فل : الثاين فيقول 
مث يلقى . فإين أنساك كما نسيتين: فيقول. ال: أفظننت أنك مالقي؟ فيقول : فيقول! أي رب . بلى: فيقول

. آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت      ! يا رب : فيقول. الثالث فيقول له مثل ذلك    
  .ذاههنا إ: فيقول. ويثين خبري ما استطاع

. من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه       : ويتفكر يف نفسه  . اآلن نبعث شاهدنا عليك   : قال مث يقال له   
. وذلك ليعذر مـن نفـسه     . فتنطق فخذه وحلمه وعظامه بعمله    . انطقي: ويقال لفخذه وحلمه وعظامه   

  ".وذلك الذي يسخط اهللا عليه. وذلك املنافق
حدثنا . حدثين أبو النضر، هاشم بن القاسم     . ن أيب النضر  حدثنا أبو بكر بن النضر ب     ) 2969 (- 17

عبيداهللا األشجعي عن سفيان الثوري، عن عبيد املكتب، عن فضيل، عن الشعيب، عن أنس بـن مالـك             
  :قال



اهللا ورسوله  : قال قلنا " هل تدرون مما أضحك؟   " كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضحك فقال           
فإين : قال فيقول . بلى: أمل جترين من الظلم؟ قال يقول     ! يا رب : يقول. عبد ربه من خماطبة ال  "قال  . أعلم

وبـالكرام الكـاتبني    . كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا    : قال فيقول . ال أجيز على نفسي إال شاهدا مين      
. مقال مث خيلى بينه وبني الكال     . قال فتنطق بأعماله  . انطقي: فيقال ألركانه . قال فيختم على فيه   . شهودا

  ".فعنكن كنت أناضل. بعدا لكن وسحقا: قال فيقول
حدثنا حممد بن فضيل عن أبيه، عن عمارة بن القعقاع، عن           . حدثين زهري بن حرب   ) 1055 (- 18

  :أيب زرعة، عن أيب هريرة، قال
  ".اجعل رزق آل حممد قوتا! اللهم" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: قـالوا . أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب وأبو كريب        وحدثنا أبو بكر بن     ) 1055 (- 19
  :حدثنا األعمش عن عمارة بن القعقاع، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة، قال. حدثنا وكيع

! اللـهم "ويف رواية عمـرو     ". اجعل رزق آل حممد قوتا    ! اللهم" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".ارزق
مسعت األعمش، ذكر عـن     : قال. حدثنا أبو أسامة  . د األشج وحدثناه أبو سعي  ) 1055 (-م  -19

  ".كفافا"وقال . عمارة بن القعقاع، ذا اإلسناد
: وقـال زهـري   . أخربنا: قال إسحاق (حدثنا زهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم        ) 2970 (- 20
  :جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة، قالت) حدثنا

  . حىت قبض.  اهللا عليه وسلم، منذ قدم املدينة، من طعام بر، ثالث ليال تباعا ما شبع آل حممد صلى
. أخربنا: قال إسحاق (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم            ) 2970 (- 21

  :أبو معاوية عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة قالت) حدثنا: وقال اآلخران
  . صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أيام تباعا، من خبز بر، حىت مضى لسبيله ما شبع رسول اهللا

حدثنا شعبة عن   . حدثنا حممد بن جعفر   : حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار قاال       ) 2970 (- 22
  :مسعت عبدالرمحن بن يزيد حيدث عن األسود، عن عائشة؛ أا قالت: أيب إسحاق قال

ه وسلم من خبز شعري، يومني متتابعني، حىت قبض رسول اهللا صـلى اهللا               ما شبع آل حممد صلى اهللا علي      
  .عليه وسلم

حدثنا وكيع عن سفيان، عن عبدالرمحن بن عـابس،         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2970 (- 23
  :عن أبيه، عن عائشة، قالت

  . ما شبع آل حممد صلى اهللا عليه وسلم من خبز بر، فوق ثالث



حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة، عن أبيه،          . بو بكر بن أيب شيبة    حدثنا أ ) 2970 (- 24
  :قالت عائشة: قال

  . ما شبع آل حممد صلى اهللا عليه وسلم من خبز الرب، ثالثا، حىت مضى لسبيله
حدثنا وكيع عن مسعر، عن هالل بن محيد، عن عـروة، عـن             . حدثنا أبو كريب  ) 2971 (- 25

  :عائشة قالت
  . صلى اهللا عليه وسلم يومني من خبز بر، إال وأحدمها متر ما شبع آل حممد

وحيىي بن ميان حدثنا، عن هشام      : حدثنا عبدة بن سليمان قال    . حدثنا عمرو الناقد  ) 2972 (- 26
  :بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت

  .ملاءإن هو إال التمر وا.  إن كنا، آل حممد صلى اهللا عليه وسلم، لنمكث شهرا ما نستوقد بنار
حدثنا أبو أسامة وابن منري عـن       : قاال. وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 2972 (-م  -26

وزاد أبو كريب يف حديثه عن ابـن  . ومل يذكر آل حممد. إن كنا لنمكث: هشام بن عروة، ذا اإلسناد  
  .إال أن يأتينا اللحيم: منري
حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، .  كريبحدثنا أبو كريب، حممد بن العالء بن      ) 2973 (- 27

  :عن عائشة قالت
. إال شطر شـعري يف رف يل      .  تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما يف ريف من شيء يأكله ذو كبد              

  .فكلته ففين. فأكلت منه حىت طال علي
د بن رومـان،    حدثنا عبدالعزيز بن أيب حازم عن أبيه، عن يزي        . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2972 (- 28

  :عن عروة، عن عائشة؛ أا كانت تقول
وما أوقد يف أبيات . ثالثة أهلة يف شهرين. إن كنا لننظر إىل اهلالل مث اهلالل مث اهلالل! يا ابن أخيت!  واهللا

األسـودان التمـر    : فما كان يعيشكم؟ قالت   ! يا خالة : قال قلت . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نار      
فكـانوا  . وكانت هلم منائح  .  قد كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جريان من األنصار           إال أنه . واملاء

  .يرسلون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ألباا، فيسقيناه
أخربين أبو صخر عن يزيد بـن       . أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثين أبو الطاهر أمحد   ) 2974 (- 29

أخربين أبو صخر عن ابن قسيط، عن       . حدثنا ابن وهب  . ن بن سعيد  ح وحدثين هارو  . عبداهللا بن قسيط  
  :عروة بن الزبري، عن عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالت

  . لقد مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وما شبع من خبز وزيت، يف يوم واحد، مرتني



املكي العطار عن منصور، عن أمه،      أخربنا داود بن عبدالرمحن     . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 2975 (- 30
حـدثين منـصور بـن      . حدثنا داود بن عبدالرمحن العطـار     . ح وحدثنا سعيد بن منصور    . عن عائشة 

  :عبدالرمحن احلجيب عن أمه، صفية، عن عائشة، قالت
  .التمر واملاء:  تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حني شبع الناس من األسودين

حدثنا عبدالرمحن عن سفيان، عن منصور بن صفية، عـن          . مد بن املثىن  حدثين حم ) 2975 (- 31
  :أمه، عن عائشة، قالت

  .املاء والتمر:  تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد شبعنا من األسودين
. حدثنا أبو أمحد  . ح وحدثنا نصر بن علي    . حدثنا األشجعي . وحدثنا أبو كريب  ) 2975 (-م  -31

 ،وما شبعنا من األسودين: ذا اإلسناد، غري أن يف حديثهما عن سفيانكالمها عن سفيان.  
عن يزيد  ) يعنيان الفزاري (حدثنا مروان   : قاال. حدثنا حممد بن عباد وابن أيب عمر      ) 2976 (- 32
  :عن أيب حازم، عن أيب هريرة قال) وهو ابن كيسان(

ما أشبع رسول اهللا صلى اهللا عليـه        !) والذي نفس أيب هريرة بيده    : وقال ابن عباد  ! ( والذي نفسي بيده  
  .وسلم أهله ثالثة أيام تباعا، من خبز حنطة، حىت فارق الدنيا

حدثين أبو حازم   . حدثنا حيىي بن سعيد عن يزيد بن كيسان       . حدثين حممد بن حامت   ) 2976 (- 33
  :رأيت أبا هريرة يشري بإصبعه مرارا يقول: قال

يب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأهله، ثالثة أيام تباعا، مـن خبـز              ما شبع ن  !  والذي نفس أيب هريرة بيده    
  .حنطة، حىت فارق الدنيا

. حدثنا أبو األحوص عن مسـاك     : قاال. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة        ) 2977 (- 34
  :مسعت النعمان بن بشري يقول: قال

يه وسلم وما جيد من الدقل، ما ميأل بـه     ألستم يف طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى اهللا عل           
  . بطنه

  .به: وقتيبة مل يذكر
ح وحدثنا إسـحاق بـن      . حدثنا زهري . حدثنا حيىي بن آدم   . حدثنا حممد بن رافع   ) 2977 (- 35
: وزاد يف حديث زهـري    . كالمها عن مساك، ذا اإلسناد، حنوه     . حدثنا إسرائيل . أخربنا املالئي . إبراهيم

  .وان التمر والزبدوما ترضون دون أل
. حدثنا حممد بن جعفر   : قاال). واللفظ البن املثىن  (وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار       ) 2978 (- 36

  :مسعت النعمان خيطب قال: قال. حدثنا شعبة عن مساك بن حرب



لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يظـل اليـوم            : فقال.  ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا      
  .وي، ما جيد دقال ميأل به بطنهيلت

. أخربين أبو هـانئ . أخربنا ابن وهب. حدثين أبو الطاهر، أمحد بن عمرو بن سرح    ) 2979 (- 37
  :مسع أبا عبدالرمحن احلبلي يقول

: ألسنا من فقراء املهاجرين؟ فقال له عبـداهللا       :  مسعت عبداهللا بن عمرو بن العاص، وسأله رجل، فقال        
: قـال . فأنت من األغنياء  : قال. نعم: ألك مسكن تسكنه؟ قال   : قال. نعم: ا؟ قال ألك امرأة تأوي إليه   

  .فأنت من امللوك: قال. فإن يل خادما
  :قال أبو عبدالرمحن) 2979 (-م -37

ما نقدر على   ! إنا، واهللا ! يا أبا حممد  :  وجاء ثالثة نفر إىل عبداهللا بن عمرو بن العاص، وأنا عنده، فقالوا           
إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم مـا يـسر اهللا          . ما شئتم : فقال هلم . ال دابة، وال متاع   ال نفقة، و  . شئ
فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم      . وإن شئتم صربمت  . وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان    . لكم
ال . فإنا نصرب : اقالو". إن فقراء املهاجرين يسبقون األغنياء، يوم القيامة، إىل اجلنة، بأربعني خريفا          "يقول  

  .نسأل شيئا
   باب ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إال أن تكونوا باكني- 1 

قال ابن  . مجيعا عن إمساعيل  . حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر         ) 2980 (- 38
  :قولأخربين عبداهللا بن دينار؛ أنه مسع عبداهللا بن عمر ي. حدثنا إمساعيل بن جعفر: أيوب

إال أن  . ال تدخلوا على هؤالء القـوم املعـذبني       " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحاب احلجر          
  ".فإن مل تكونوا باكني فال تدخلوا عليهم، أن يصيبكم مثل ما أصام. تكونوا باكني

 أخربين يونس عن ابن شهاب، وهو يذكر. أخربنا ابن وهب. حدثين حرملة بن حيىي ) 2980 (- 39
  :إن عبداهللا بن عمر قال: قال سامل بن عبداهللا. احلجر، مساكن مثود

ال "فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم           .  مررنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على احلجر         
مث زجر  " حذرا أن يصيبكم مثل ما أصام     . تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إال أن تكونوا باكني        

  . خلفهافأسرع حىت
أخربنا عبيداهللا عن   . حدثنا شعيب بن إسحاق   . حدثين احلكم بن موسى، أبو صاحل     ) 2981 (- 40

  نافع؛ أن عبداهللا بن عمر أخربه؛



وعجنوا . فاستقوا من آبارها.  أن الناس نزلوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على احلجر، أرض مثود             
وأمرهم . يه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا اإلبل العجني        فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عل     . به العجني 

  .أن يستقوا من البئر اليت كانت تردها الناقة
حدثين عبيـداهللا،   . حدثنا أنس بن عياض   . وحدثنا إسحاق بن موسى األنصاري    ) 2981 (-م  -40

  .فاستقوا من بئارها واعتجنوا به: غري أنه قال. ذا اإلسناد، مثله
  حسان إىل األرملة واملسكني واليتيم باب اإل- 2 

حدثنا مالك عن ثور بن زيد، عن أيب الغيـث،     . حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنب     ) 2982 (- 41
  عن أيب هريرة،

 وأحـسبه   -الساعي على األرملة واملسكني، كااهد يف سبيل اهللا         " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
  ".ائم ال يفطر وكالقائم ال يفتر؛ وكالص-قال 
حدثنا مالك عن ثور بن زيـد       . حدثنا إسحاق بن عيسى   . حدثين زهري بن حرب   ) 2983 (- 42

  :مسعت أبا الغيث حيدث عن أيب هريرة، قال: الديلي، قال
وأشار مالـك   " كافل اليتيم له أو لغريه، أنا وهو كهاتني يف اجلنة         " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  .بالسبابة والوسطى
   باب فضل بناء املساجد- 3 

أخـربين  . حدثنا ابن وهـب   : قاال. حدثين هارون بن سعيد األيلي وأمحد بن عيسى       ) 533 (- 43
؛ أن بكريا حدثه؛ أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه؛ أنه مسع عبيداهللا اخلوالين               )وهو ابن احلارث  (عمرو  
  يذكر؛

إنكـم  :  مسجد الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        أنه مسع عثمان بن عفان، عند قول الناس فيه حني بىن          
حسبت أنه  :  قال بكري  -من بىن مسجدا    "وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          . قد أكثرمت 
  ". يبتغي به وجه اهللا، بىن اهللا له مثله يف اجلنة-قال 

  ".بىن اهللا له بيتا يف اجلنة"ويف رواية هارون 
حـدثنا  : قال ابن املثىن  . كالمها عن الضحاك  .  حرب وحممد بن املثىن    حدثنا زهري بن  ) 533 (- 44

  حدثين أيب عن حممود بن لبيد؛. أخربنا عبداحلميد بن جعفر. الضحاك بن خملد
مسعـت  : فقـال . وأحبوا أن يدعه على هيئته    . فكره الناس ذلك  .  أن عثمان بن عفان أراد بناء املسجد      
  ".من بىن مسجدا هللا، بىن اهللا له يف اجلنة مثله"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 



. حدثنا أبو بكر اخلفي وعبدامللك بن الصباح. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم احلنظلي ) 533 (-م  -44
  ".بىن اهللا له بيتا يف اجلنة"كالمها عن عبداحلميد بن جعفر، ذا اإلسناد، غري أن يف حديثهما 

   باب الصدقة يف املساكني- 4 
حدثنا يزيـد   : قاال) واللفظ أليب بكر  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب          ) 2984 (- 45

حدثنا عبدالعزيز بن أيب سلمة عن وهب بن كيسان، عن عبيد بن عمري الليثـي، عـن أيب                  . بن هارون 
  هريرة،

ق حديقـة   اس: بينا رجل بفالة من األرض، فسمع صوتا يف سحابة        " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك املاء         . فأفرغ ماءه يف حرة   . فتنحى ذلك السحاب  . فالن
: ما امسـك؟ قـال    ! يا عبداهللا : فقال له . فإذا رجل قائم يف حديقته حيول املاء مبسحاته       . فتتبع املاء . كله
إين مسعت صوتا يف    :  عن امسي؟ فقال   مل تسألين ! يا عبداهللا : فقال له . لالسم الذي مسع يف السحابة    . فالن

أما إذ قلت هذا، فإين     : فما تصنع فيها؟ قال   . المسك. اسق حديقة فالن  : السحاب الذي هذا ماؤه يقول    
  ".أنظر إىل ما خيرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيايل ثلثا، وأرد فيها ثلثه

. حدثنا عبدالعزيز بن أيب سلمة    . دأخربنا أبو داو  . وحدثناه أمحد بن عبدة الضيب    ) 2984 (-م  -45
  ".وأجعل ثلثه يف املساكني والسائلني وابن السبيل"حدثنا وهب بن كيسان، ذا اإلسناد، غري أنه قال 

  ) باب حترمي الرياء: ويف نسخة( باب من أشرك يف عمله غري اهللا - 5 
ح بن القاسـم عـن      أخربنا رو . حدثنا إمساعيل بن إبراهيم   . حدثين زهري بن حرب   ) 2985 (- 46

  :العالء بن عبدالرمحن بن يعقوب، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال
مـن عمـل    . أنا أغىن الشركاء عن الشرك    : قال اهللا تبارك وتعاىل   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".عمال أشرك فيه معي غريي، تركته وشركه
اعيل بن مسيع، عـن مـسلم       حدثين أيب عن إمس   . حدثنا عمر بن حفص بن غياث     ) 2986 (- 47

  :البطني، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال
  ".ومن راءى راءى اهللا به. من مسع مسع اهللا به" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: حدثنا وكيع عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، قـال         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 2987 (- 48
  :مسعت جندبا العلقي قال

  ".ومن يرائي يرائي اهللا به. من يسمع يسمع اهللا به"سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال ر



: وزاد. حدثنا سفيان، ذا اإلسـناد    . حدثنا املالئي . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 2987 (-م  -48
  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ومل أمسع أحدا غريه يقول

قـال  (أخربنا سفيان عن الوليد بن حـرب       . و األشعثي حدثنا سعيد بن عمر   ) 2987 (- 2م  -48
ومل أمسع  (مسعت جندبا   : مسعت سلمة بن كهيل قال    : قال) ابن احلارث بن أيب موسى    : أظنه قال : سعيد

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : يقول) مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غريه       : أحدا يقول 
  .مبثل حديث الثوري. يقول
حدثنا الصدوق األمـني، الوليـد بـن    . حدثنا سفيان . وحدثنا ابن أيب عمر   ) 2987 (- 3م  -48

  .حرب، ذا اإلسناد
  )باب حفظ اللسان: ويف نسخة( باب التكلم بالكلمة يهوي ا يف النار - 6 

عن ابن اهلاد، عن حممـد بـن        ) يعين ابن مضر  (حدثنا بكر   . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2988 (- 49
   عيسى بن طلحة، عن أيب هريرة؛إبراهيم، عن

إن العبد ليتكلم بالكلمة، يرتل ا يف النار، أبعد ما بـني  " أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول    
  ".املشرق واملغرب

حدثنا عبدالعزيز الدراوردي عن يزيد بن اهلـاد،        . وحدثناه حممد بن أيب عمر املكي     ) 2988 (- 50
  عيسى بن طلحة، عن أيب هريرة؛عن حممد بن إبراهيم، عن 

إن العبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبني ما فيها، يهوي ا يف النار،            " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".أبعد ما بني املشرق واملغرب

   باب عقوبة من يأمر باملعروف وال يفعله، وينهى عن املنكر ويفعله- 7 
بو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبداهللا بن منري و إسحاق بـن              حدثنا حيىي بن حيىي وأ    ) 2989 (- 51

أبـو  ) حدثنا: وقال اآلخرون. أخربنا: قال حيىي وإسحاق (- واللفظ أليب كريب   -إبراهيم وأبو كريب    
  :حدثنا األعمش عن شقيق، عن أسامة بن زيد، قال. معاوية
لقد كلمته فيمـا    ! ه إال أمسعكم؟ واهللا   أترون أين ال أكلم   : أال تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال     :  قيل له 
إنه : وال أقول ألحد، يكون علي أمريا. ما دون أن أفتتح أمرا ال أحب أن أكون أول من فتحه. بيين وبينه
فيلقـى يف   . يؤتى بالرجل يوم القيامـة    "بعدما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          . خري الناس 

يـا  : فيقولـون . فيجتمع إليه أهل النار   . ا كما يدور احلمار بالرحى    فيدور  . فتندلق أقتاب بطنه  . النار



قد كنت آمر باملعروف وال آتيه،      . بلى: مالك؟ أمل تكن تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر؟ فيقول        ! فالن
  ".وأى عن املنكر وآتيه

كنـا  : قال. حدثنا جرير عن األعمش، عن أيب وائل      . حدثنا عثمان بن أيب شيبة    ) 2989 (-م  -51
ما مينعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع؟ وسـاق احلـديث        : فقال رجل . عند أسامة بن زيد   

  .مبثله
   باب النهي عن هتك اإلنسان ستر نفسه- 8 

وقـال  . حـدثين : قال عبد (حدثين زهري بن حرب وحممد بن حامت وعبد بن محيد           ) 2990 (- 52
مسعت أبـا   : قال سامل : قال. ابن أخي ابن شهاب عن عمه     حدثنا  . يعقوب بن إبراهيم  ) حدثنا: اآلخران

  :هريرة يقول
وإن من اإلجهار أن يعمل     . كل أميت معافاة إال ااهرين    " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
وقـد بـات   . قد عملت البارحة كذا وكذا! يا فالن: العبد بالليل عمال، مث يصبح قد ستره ربه، فيقول      

  ".فيبيت يستره ربه، ويصبح يكشف ستر اهللا عنه. يستره ربه
  ".وإن من اهلجار"قال زهري 

   باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب- 9
عن سليمان التيمي، ) وهو ابن غياث(حدثنا حفص . حدثين حممد بن عبداهللا بن منري) 2991 (- 53

  :عن أنس بن مالك، قال
: فقال الذي مل يشمته. مت أحدمها ومل يشمت اآلخرفش.  عطس عند النيب صلى اهللا عليه وسلم رجالن     
  ".وإنك مل حتمد اهللا. إن هذا محد اهللا"قال . عطس فالن فشمته، وعطست أنا فلم تشمتين

عن سليمان التيمي، عن أنس، ) يعين األمحر(حدثنا أبو خالد . وحدثنا أبو كريب) 2991 (-م  -53
  .مبثله. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حـدثنا  : قـاال ). واللفظ لزهري (حدثين زهري بن حرب وحممد بن عبداهللا بن منري          ) 2992 (- 54
  :القاسم بن مالك عن عاصم بن كليب، عن أيب بردة، قال

وعطـست  . فعطست فلـم يـشمتين    .  دخلت على أيب موسى، وهو يف بيت بنت الفضل بن العباس          
. دك ابين فلم تشمته، وعطست فشمتها     عطس عن : فلما جاءها قالت  . فرجعت إىل أمي فأخربا   . فشمتها
مسعت رسـول اهللا    . وعطست، فحمدت اهللا، فشمتها   . إن ابنك عطس، فلم حيمد اهللا، فلم أمشته       : فقال

  ".فإن مل حيمد اهللا، فال تشمتوه. إذا عطس أحدكم فحمد اهللا، فشمتوه"صلى اهللا عليه وسلم يقول 



حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن       . ا وكيع حدثن. حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري     ) 2993 (- 55
حدثنا أبو النضر، هاشم بـن      ). واللفظ له (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم      . سلمة بن األكوع، عن أبيه    

  حدثين إياس بن سلمة بن األكوع؛ أن أباه حدثه؛. حدثنا عكرمة بن عمار. القاسم
مث عطس أخرى فقال لـه  " يرمحك اهللا "ه   أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعطس رجل عنده فقال ل           

  ".الرجل مزكوم"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حـدثنا  : قـالوا . حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر الـسعدي           ) 2994 (- 56

  عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة؛) يعنون ابن جعفر(إمساعيل 
فإذا تثـاءب أحـدكم فلـيكظم مـا         . لتئاؤب من الشيطان  ا" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ".استطاع
حـدثنا  . حدثنا بشر بن املفضل   . حدثين أبو غسان املسمعي، مالك بن عبدالواحد      ) 2995 (- 57

  :مسعت ابنا أليب سعيد اخلدري حيدث أيب عن أبيه، قال: سهيل بن أيب صاحل، قال
  ".فإن الشيطان يدخل. حدكم، فليمسك بيده على فيهإذا تثاوب أ" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا عبدالعزيز عن سهيل، عن عبدالرمحن بن أيب سـعيد،          . حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2995 (- 58
  عن أبيه؛

  ".إذا تثاوب أحدكم، فليمسك بيده، فإن الشيطان يدخل" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا وكيع عن سفيان، عن سهيل بن أيب صاحل، عن          . يب شيبة حدثين أبو بكر بن أ    ) 2995 (- 59

  :ابن أيب سعيد اخلدري، عن أبيه، قال
فإن الشيطان  . إذا تثاوب أحدكم يف الصالة، فليكظم ما استطاع       " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".يدخل
 وعـن ابـن أيب      حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه،     . حدثناه عثمان بن أيب شيبة    ) 2995 (-م  -59

  .مبثل حديث بشر وعبدالعزيز. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سعيد، عن أيب سعيد، قال
   باب يف أحاديث متفرقة- 10 

) حـدثنا : وقال ابن رافـع   . أخربنا: قال عبد (حدثنا حممد بن رافع وعبد بن محيد        ) 2996 (- 60
  :ئشة، قالتأخربنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عا. عبدالرزاق

وخلـق  . وخلق اجلان من مارج من نار     . خلقت املالئكة من نور   " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".آدم مما وصف لكم



   باب يف الفأر وأنه مسخ- 11 
مجيعـا  . حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحممد بن املثىن العرتي وحممد بن عبداهللا الرزي           ) 2997 (- 61

حدثنا خالد عن حممد بن سريين، عن أيب هريـرة،          . حدثنا عبدالوهاب ).  املثىن واللفظ البن (عن الثقفي   
  :قال

وال أراهـا إال    . فقدت أمة من بين إسرائيل، ال يدري ما فعلـت         " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".وإذا وضع هلا ألبان الشاء شربته؟. أال تروا إذا وضع هلا ألبان اإلبل مل تشربه. الفأر
: آنت مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قلت         : فحدثت هذا احلديث كعبا فقال    : أبو هريرة قال  
  ".ال ندري ما فعلت"أأقرأ التوراة؟ قال إسحاق يف روايته : قلت. قال ذلك مرارا. نعم
حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن حممد، عـن         . وحدثين أبو كريب، حممد بن العالء     ) 2997 (- 62

  ة،أيب هرير
ويوضع بني يديها لنب اإلبل فـال       . وآية ذلك أنه يوضع بني يديها لنب الغنم فتشربه        . الفأرة مسخ " قال  
  أفأنزلت علي التوراة؟: أمسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: فقال له كعب" تذوقه
   باب ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني- 12 

 حدثنا ليث عن عقيل، عن الزهري، عن ابن املسيب، عن أيب            .حدثنا قتيبة بن سعيد   ) 2998 (- 63
  هريرة،

  ".ال يلدغ املؤمن، من جحر واحد، مرتني" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال 
ح . أخربنا ابن وهب عـن يـونس      : قاال. وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة بن حيىي     ) 2998 (-م  -63

حدثنا ابن أخي ابن شـهاب      . نا يعقوب بن إبراهيم   حدث: قاال. وحدثين زهري بن حرب وحممد بن حامت      
  .مبثله. عن عمه، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

   باب املؤمن أمره كله خري- 13 
مجيعا عن سليمان بـن املغـرية       . حدثنا هداب بن خالد األزدي وشيبان بن فروخ       ) 2999 (- 64
  :حدثنا ثابت عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن صهيب، قال. نحدثنا سليما). واللفظ لشيبان(

ولـيس ذاك ألحـد إال      . إن أمره كله خـري    . عجبا ألمر املؤمن  " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  ".فكان خريا له. وإن أصابته ضراء صرب. فكان خريا له. إن أصابته سراء شكر. للمؤمن



   إفراط، وخيف منه فتنة على املمدوح باب النهي عن املدح إذا كان فيه- 14 
حدثنا يزيد بن زريع عن خالد احلذاء، عن عبدالرمحن بن أيب           . حدثنا حيىي بن حيىي   ) 3000 (- 65

  :بكرة، عن أبيه، قال
قطعت عنق . قطعت عنق صاحبك! وحيك" مدح رجل رجال، عند النيب صلى اهللا عليه وسلم قال، فقال  

وال أزكي  . واهللا حسيبه . أحسب فالنا : ادحا صاحبه ال حمالة، فليقل    إذا كان أحدكم م   "مرارا  " صاحبك
  ".أحسبه، إن كان يعلم ذاك، كذا وكذا. على اهللا أحدا

ح . حدثنا حممد بن جعفـر . وحدثين حممد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أيب رواد         ) 3000 (- 66
حلذاء، عن عبدالرمحن بن أيب بكرة،      شعبة حدثنا عن خالد ا    : أخربنا غندر قال  . وحدثين أبو بكر بن نافع    

  عن أبيه،
ما من رجـل، بعـد      ! يا رسول اهللا  : فقال رجل .  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه ذكر عنده رجل         

! وحيـك "فقال النيب صلى اهللا عليه وسـلم        . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أفضل منه يف كذا وكذا          
إن كان أحدكم مادحا    " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        مث قال . مرارا يقول ذلك  " قطعت عنق صاحبك  
  ".وال أزكى على اهللا أحدا. أحسب فالنا، إن كان يرى أنه كذلك: أخاه، ال حمالة، فليقل

ح وحدثناه أبو بكـر بـن أيب        . حدثنا هاشم بن القاسم   . وحدثنيه عمرو الناقد  ) 3000 (-م  -66
ولـيس يف   . ذا اإلسناد، حنو حديث يزيد بن زريـع       كالمها عن شعبة،    . حدثنا شبابة بن سوار   . شيبة

  .ما من رجل بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفضل منه: فقال رجل: حديثهما
حدثنا إمساعيل بن زكرياء عن بريد بن عبداهللا        . حدثين أبو جعفر، حممد بن الصباح     ) 3001 (- 67

  :بن أيب بردة، عن أيب موسى، قال
لقد أهلكتم، أو قطعتم،    "فقال  . ليه وسلم رجال يثين على رجل، ويطريه يف املدحة         مسع النيب صلى اهللا ع    

  ".ظهر الرجل
واللفظ البـن   (مجيعا عن ابن مهدي     . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن        ) 3002 (- 68
  :حدثنا عبدالرمحن، عن سفيان، عن حبيب، عن جماهد، عن أيب معمر، قال: قاال) املثىن
أمرنا رسول اهللا صـلى اهللا      : فجعل املقداد حيثي عليه التراب، وقال     . جل يثين على أمري من األمراء      قام ر 

  .عليه وسلم أن حنثي يف وجوه املداحني التراب
حدثنا حممد بـن    : قاال) واللفظ البن املثىن  (وحدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار        ) 3002 (- 69
  اهيم، عن مهام بن احلارث؛حدثنا شعبة عن منصور، عن إبر. جعفر



فجعـل حيثـو يف     . وكان رجال ضخما  . فجثا على ركبتيه  . فعمد املقداد .  أن رجال جعل ميدح عثمان    
إذا رأيـتم  "إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال   : ما شأنك؟ فقال  : فقال له عثمان  . وجهه احلصباء 

  ".املداحني، فاحثوا يف وجوههم التراب
حدثنا عبدالرمحن عن سـفيان، عـن       : قاال. اه حممد بن املثىن وابن بشار     وحدثن) 3002 (-م  -69
حدثنا األشجعي، عبيداهللا بن عبيد الرمحن عن سفيان الثوري،         . ح وحدثنا عثمان بن أيب شيبة     . منصور

  .مبثله. عن األعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن مهام، عن املقداد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  لة األكرب باب مناز- 15 

عـن  ) يعين ابن جويرية  (حدثنا صخر   . حدثنا أيب . حدثنا نصر بن علي اجلهضمي    ) 3003 (- 70
  نافع؛ أن عبداهللا بن عمر حدثه؛

أحدمها أكـرب   . فجذبين رجالن . أراين يف املنام أتسوك بسواك    " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
  ".فدفعته إىل األكرب. كرب: يلفقيل . فناولت السواك األصغر منهما. من اآلخر

   باب التثبت يف احلديث، وحكم كتابة العلم- 16 
كـان  : حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام، عن أبيه، قال. حدثنا هارون بن معروف   ) 2493 (- 71

  :أبو هريرة حيدث ويقول
أال تسمع  : عروةفلما قضت صالا قالت ل    . وعائشة تصلي ! امسعي يا ربة احلجرة   !  امسعي يا ربة احلجرة   

  .إىل هذا ومقالته آنفا؟ إمنا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيدث حديثا، لو عده العاد ألحصاه
حدثنا مهام عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،          . حدثنا هداب بن خالد األزدي    ) 3004 (- 72

  عن أيب سعيد اخلدري؛
وحـدثوا  . ومن كتب عين غري القرآن فليمحه     . ينال تكتبوا ع  " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

  ". متعمدا فليتبوأ مقعده من النار- قال مهام أحسبه قال -ومن كذب علي . عين، وال حرج
   باب قصة أصحاب اإلخدود والساحر والراهب والغالم- 17 

 حدثنا ثابت عن عبدالرمحن بـن أيب . حدثنا محاد بن سلمة . حدثنا هداب بن خالد   ) 3005 (- 73
  ليلى، عن صهيب؛ 

فلما كرب قـال    . وكان له ساحر  . كان ملك فيمن كان قبلكم    " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
فكان يف طريقـه، إذا     . فبعث إليه غالما يعلمه   . فابعث إيل غالما أعلمه السحر    . إين قد كربت  : للملك

فإذا أتـى   . حر مر بالراهب وقعد إليه    فكان إذا أتى السا   . فأعجبه. فقعد إليه ومسع كالمه   . سلك، راهب 



وإذا خـشيت  . حبسين أهلـي : إذا خشيت الساحر فقل: فقال. فشكا ذلك إىل الراهب   . الساحر ضربه 
اليـوم  : فقال. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس          . حبسين الساحر : أهلك فقل 

إن كان أمر الراهب أحب إليك مـن        ! لهمال: أعلم آلساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال        
. فأتى الراهب فـأخربه   . ومضى الناس . فرماها فقتلها . حىت ميضي الناس  . أمر الساحر فاقتل هذه الدابة    

فإن ابتليت  . وإنك ستبتلى . قد بلغ من أمرك ما أرى     . أنت، اليوم، أفضل مين   ! أي بين : فقال له الراهب  
فـسمع جلـيس    .  واألبرص ويداوي الناس من سائر األدواء      وكان الغالم يربئ األكمه   . فال تدل علي  

إين ال أشفي   : فقال. ما ههنا لك أمجع، إن أنت شفيتين      : فقال. فأتاه دايا كثرية  . للملك كان قد عمي   
فأتى امللك فجلس   . فشفاه اهللا . فآمن باهللا . فإن أنت آمنت باهللا دعوت اهللا فشفاك      . إمنا يشفي اهللا  . أحدا

ريب : ولك رب غريي؟ قال   : قال. ريب: من رد عليك بصرك؟ قال    : فقال له امللك  . لسإليه كما كان جي   
قد بلغ من   ! أي بين : فقال له امللك  . فجئ بالغالم . فأخذه فلم يزل يعذبه حىت دل على الغالم       . وربك اهللا 

فلـم  فأخذه  . إمنا يشفي اهللا  . إين ال أشفي أحدا   : فقال. سحرك ما تربئ األكمه واألبرص وتفعل وتفعل      
فوضع . فدعا باملئشار . فأىب. ارجع عن دينك  : فقيل له . فجئ بالراهب . يزل يعذبه حىت دل على الراهب     

. فـأىب . ارجع عن دينك  : مث جئ جبليس امللك فقيل له     . فشقه حىت وقع شقاه   . املئشار على مفرق رأسه   
. فأىب. ارجع عن دينك  : مث جئ بالغالم فقيل له    . فشقه به حىت وقع شقاه    . فوضع املئشار يف مفرق رأسه    
فإذا بلغتم ذروتـه،    . فاصعدوا به اجلبل  . اذهبوا به إىل جبل كذا وكذا     : فدفعه إىل نفر من أصحابه فقال     
فرجف . اكفنيهم مبا شئت  ! اللهم: فقال. فذهبوا به فصعدوا به اجلبل    . فإن رجع عن دينه، وإال فاطرحوه     

فدفعـه  . كفانيهم اهللا : ما فعل أصحابك؟ قال   : لكفقال له امل  . وجاء ميشي إىل امللك   . م اجلبل فسقطوا  
فإن رجع عـن دينـه وإال       . اذهبوا به فامحلوه يف قرقور، فتوسطوا به البحر       : إىل نفر من أصحابه فقال    

وجـاء ميـشي إىل     . فانكفأت م السفينة فغرقوا   . اكفنيهم مبا شئت  ! اللهم: فقال. فذهبوا به . فاقذفوه
إنك لست بقاتلي حىت تفعل     : فقال للملك . كفانيهم اهللا :  أصحابك؟ قال  ما فعل : فقال له امللك  . امللك

مث خذ سهما مـن     . وتصلبين على جذع  . جتمع الناس يف صعيد واحد    : وما هو؟ قال  : قال. ما آمرك به  
فإنك إذا فعلـت ذلـك   . مث ارمين. باسم اهللا، رب الغالم: مث قل. مث ضع السهم يف كبد القوس  . كنانيت
مث وضع الـسهم يف     . مث أخذ سهما من كنانته    . وصلبه على جذع  . ناس يف صعيد واحد   فجمع ال . قتلتين

فوضع يـده يف صـدغه يف       . مث رماه فوقع السهم يف صدغه     . باسم اهللا، رب الغالم   : كبد القوس مث قال   
فـأتى امللـك   . آمنا برب الغالم. آمنا برب الغالم. آمنا برب الغالم: فقال الناس. فمات. موضع السهم 

قد آمن الناس فأمر باألخـدود يف أفـواه         . نزل بك حذرك  ! أرأيت ما كنت حتذر؟ قد، واهللا     :  له فقيل
ففعلـوا  . اقتحم: أو قيل له  . من مل يرجع عن دينه فأمحوه فيها      : وقال. وأضرم النريان . السكك فخدت 



فإنك علـى   . اصربي! يا أمه : فقال هلا الغالم  . حىت جاءت امرأة ومعها صيب هلا فتقاعست أن تقع فيها         
  ".احلق
   باب حديث جابر الطويل، وقصة أيب اليسر- 18 

والـسياق  ) وتقاربا يف لفظ احلـديث    (حدثنا هارون بن معروف وحممد بن عباد        ) 3006 (- 74
حدثنا حامت بن إمساعيل عن يعقوب بن جماهد، أيب حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن : قاال. هلارون

  :الصامت، قال
فكان أول من لقينا أبا اليسر،      .  وأيب نطلب العلم يف هذا احلي من األنصار، قبل أن يهلكوا            خرجت أنا 

وعلى أيب اليسر بردة    . معه ضمامة من صحف   . ومعه غالم له  . صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
: الق. إين أرى يف وجهك سفعة من غضب      ! يا عم : فقال له أيب  . وعلى غالمه بردة ومعافري   . ومعافري
فخـرج  . ال: مث هو؟ قالوا  : فقلت. فأتيت أهله فسلمت  . كان يل على فالن بن فالن احلرامي مال       . أجل

فقـد  . اخـرج إيل  : فقلت. مسع صوتك فدخل أريكة أمي    : أين أبوك؟ قال  : فقلت له . علي ابن له جفر   
 ال  مث. أحـدثك ! أنـا، واهللا  : ما محلك على أن اختبأت مين؟ قـال       : فقلت. فخرج. علمت أين أنت  

وكنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا      . وأن أعدك فأخلفك  . أن أحدثك فأكذبك  ! خشيت، واهللا . أكذبك
. اهللا: قال! آهللا: قلت. اهللا: قال! آهللا: قلت! اهللا: قال! آهللا: قال قلت . وكنت، واهللا معسرا  . عليه وسلم 

فأشهد بصر عيين   .  حل وإال، أنت يف  . إن وجدت قضاء فاقضين   : فقال. قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده    
رسـول اهللا   ) وأشار إىل مناط قلبه   (ومسع أذين هاتني، ووعاه قليب هذا       ) ووضع إصبعيه على عينيه   (هاتني  

  ".من أنظر معسرا، أو وضع عنه، أظله اهللا يف ظله"صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول 
  :قال فقلت له أنا) 3007(

فريك، وأخذت معافريه وأعطيته بردتك، فكانت عليك مل أنك أخذت بردة غالمك وأعطيته معا!  يا عم 
بصر عيين هاتني، ومسع إذين هاتني،      ! يا ابن أخي  . بارك فيه ! اللهم: فمسح رأسي وقال  . حلة وعليه حلة  
أطعمـوهم ممـا    "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقـول          ) وأشار إىل مناط قلبه   (ووعاه قليب هذا    

 وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حـسنايت        ".وألبسوهم مما تلبسون  . تأكلون
  .يوم القيامة

. مث مضينا حىت أتينا جابر بن عبداهللا يف مسجده، وهو يصلي يف ثوب واحد، مشتمال بـه                ) 3008(
أتصلي يف ثوب واحـد ورداؤك إىل       ! يرمحك اهللا : فقلت. فتخطيت القوم حىت جلست بينه وبني القبلة      



أردت أن يدخل علـي األمحـق       : وفرق بني أصابعه وقوسها   .  فقال بيده يف صدري هكذا     :جنبك؟ قال 
  . مثلك، فرياين كيف أصنع، فيصنع مثله

فرأى يف قبلة املسجد    . ويف يده عرجون ابن طاب    . أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسجدنا هذا         
أيكم "مث قال   . قال فخشعنا " يعرض اهللا عنه؟  أيكم حيب أن    "مث أقبل علينا فقال     . خنامة فحكها بالعرجون  
ال أينا، يا رسـول  : قلنا" أيكم حيب أن يعرض اهللا عنه؟   "مث قال   . قال فخشعنا " حيب أن يعرض اهللا عنه؟    

وال عن  . فال يبصقن قبل وجهه   . فإن أحدكم إذا قام يصلي، فإن اهللا تبارك وتعاىل قبل وجهه          "قال  ! اهللا
مث طوى ثوبـه    " فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا      .  رجله اليسرى  وليبصق عن يساره، حتت   . ميينه

فأخـذه  . فجاء خبلوق يف راحته   . فقام فىت من احلي يشتد إىل أهله      " أروين عبريا "بعضه على بعض فقال     
  .مث لطخ به على أثر النخامة. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعله على رأس العرجون

  .م اخللوق يف مساجدكمفمن هناك جعلت: فقال جابر
وهو يطلب ادي بن عمرو     . سرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة بطن بواط           ) 3009(

. فدارت عقبة رجل من األنصار على ناضح له       . وكان الناضح يعقبه منا اخلمسة والستة والسبعة      . اجلهين
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه      .  لعنك اهللا  .شأ: فقال له . مث بعثه فتلدن عليه بعض التلدن     . فأناخه فركبه 

ال تـدعوا   . فال تصحبنا مبلعون  . انزل عنه "قال  ! يا رسول اهللا  . أنا: قال" من هذا الالعن بعريه؟   "وسلم  
على أنفسكم، وال تدعوا على أوالدكم، وال تدعوا على أموالكم، ال توافقوا من اهللا ساعة يسأل فيهـا                  

  ".عطاء، فيستجيب لكم
حىت إذا كانت عشيشة ودنونا مـاء مـن ميـاه    . رنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    س) 3010(

قـال  " من رجل يتقدمنا فيمدر احلوض فيشؤب ويسقينا؟      "العرب، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
أي رجـل مـع     "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ! هذا رجل، يا رسول اهللا    : فقمت فقلت : جابر
مث نزعنا  . مث مدرناه . فرتعنا يف احلوض سجال أو سجلني     . فانطلقنا إىل البئر  . قام جبار بن صخر   ف" جابر؟

يـا  . نعـم : قلنا" أتأذن؟"فقال . فكان أول طالع علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . فيه حىت أفهقناه  
جاء رسول اهللا صلى    مث  . مث عدل ا فأناخها   . شنق هلا فشجت فبالت   . فأشرع ناقته فشربت  ! رسول اهللا 

. مث قمت فتوضأت من متوضإ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم           . اهللا عليه وسلم إىل احلوض فتوضأ منه      
وكانت علي بـردة    . فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليصلي       . فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته     

مث .  خالفـت بـني طرفيهـا      وكانت هلا ذباذب فنكستها مث    . ذهبت أن أخالف بني طرفيها فلم تبلغ يل       
فأخذ بيدي فأدارين حىت    . مث جئت حىت قمت عن يسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           . تواقصت عليها 
. مث جاء فقام عن يسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم . مث جاء جبار بن صخر فتوضأ . أقامين عن ميينه  



فجعل رسول اهللا صـلى اهللا      . ا حىت أقامنا خلفه   فدفعن. فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدنا مجيعا        
فلما فرغ رسول اهللا . يعين شد وسطك. فقال هكذا، بيده. مث فطنت به  . عليه وسلم يرمقين وأنا ال أشعر     

. إذا كان واسعا فخالف بني طرفيه"قال  ! يا رسول اهللا  . لبيك: قلت!" يا جابر "صلى اهللا عليه وسلم قال      
  ".حقوكوإذا كان ضيقا فاشدده على 

. وكان قوت كل رجل منا، يف كل يوم، متـرة         . سرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ) 3011(
فأقسم أخطئها رجـل    . حىت قرحت أشداقنا  . وكنا خنتبط بقسينا ونأكل   . فكان ميصها مث يصرها يف ثوبه     

  .فأعطيها فقام فأخذها. فشهدنا أنه مل يعطها. فانطلقنا به ننعشه. منا يوما
فذهب رسول اهللا صلى اهللا     .  سرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت نزلنا واديا أفيح            )3012(

فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر . فاتبعته بإداوة من ماء. عليه وسلم يقضي حاجته
ا فأخذ بغصن مـن  فانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل إحدامه     . فإذا شجرتان بشاطئ الوادي   . به

حىت أتـى   . فانقادت معه كالبعري املخشوش، الذي يصانع قائده      " انقادي علي بإذن اهللا   "فقال  . أغصاا
حىت إذا  . فانقادت معه كذلك  " انقادي علي بإذن اهللا   "فقال  . فأخذ بغصن من أغصاا   . الشجرة األخرى 

: قـال جـابر   . فالتأمتا" تئما علي بإذن اهللا   ال"فقال  ) يعين مجعهما (كان باملنصف مما بينهما، ألم بينهما       
: وقال حممد بـن عبـاد     (فخرجت أحضر خمافة أن حيش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقريب فيبتعد              

وإذا . فحانت مين لفتة، فإذا أنا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقـبال           . فجلست أحدث نفسي  ) فيتبعد
فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقف        . هما على ساق  فقامت كل واحدة من   . الشجرتان قد افترقتا  

! يا جـابر  "فلما انتهى إيل قال     . مث أقبل ) وأشار أبو إمساعيل برأسه ميينا ومشاال     (فقال برأسه هكذا    . وقفة
فانطلق إىل الشجرتني فاقطع من كل واحدة منـهما         "قال  ! يا رسول اهللا  . نعم: قلت" هل رأيت مقامي؟  

  ".حىت إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن ميينك وغصنا عن يسارك. فأقبل ما. غصنا
فأتيت الشجرتني فقطعت مـن كـل       . فانذلق يل . فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته    : قال جابر 

أرسلت غـصنا   . مث أقبلت أجرمها حىت قمت مقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           . واحدة منهما غصنا  
إين مررت بقربين "فعم ذاك؟ قال ! يا رسول اهللا. قد فعلت: ه فقلت مث حلقت . عن مييين وغصنا عن يساري    

  ".فأحببت، بشفاعيت، أن يرفه عنهما، ما دام الغصنان رطبني. يعذبان
أال : فقلت" ناد بوضوء ! يا جابر "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . قال فأتينا العسكر  ) 3013(

وكان رجـل   . ما وجدت يف الركب من قطرة     ! ل اهللا يا رسو : وضوء؟ أال وضوء؟ أال وضوء؟ قال قلت      
قال فقال  . من األنصار يربد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املاء، يف أشجاب له، على محارة من جريد                

قال فانطلقت إليه فنظرت فيها     " انطلق إىل فالن بن فالن األنصاري، فانظر هل يف أشجابه من شئ؟           "يل  



فأتيت رسول اهللا صـلى اهللا      . الء شجب منها، لو أين أفرغه لشربه يابسه       فلم أجد فيها إال قطرة يف عز      
لو أين أفرغه لـشربه     . إين مل أجد فيها إال قطرة يف عزالء شجب منها         ! يا رسول اهللا  : عليه وسلم فقلت  

مث . ويغمزه بيديه. فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء ال أدري ما هو. فأتيته به" اذهب فأتين به"قال  . يابسه
فقـال  . فوضعتها بني يديه  . فأتيت ا حتمل  ! يا جفنة الركب  : فقلت" ناد جبفنة ! يا جابر "عطانيه فقال   أ

مث وضـعها يف قعـر      . فبسطها وفرق بني أصابعه   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده يف اجلفنة هكذا         
فرأيت املـاء   .  اهللا باسم: فصببت عليه وقلت  " باسم اهللا : وقل. فصب علي ! يا جابر . خذ"وقال  . اجلفنة

يـا  "فقـال  . مث فارت اجلفنة ودارت حىت امتألت. يفور من بني أصابع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
هل بقي أحـد لـه      : قال فقلت . قال فأتى الناس فاستقوا حىت رووا     " ناد من كان له حاجة مباء     ! جابر
  .ألىفرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده من اجلفنة وهي م. حاجة
فأتينا " عسى اهللا أن يطعمكم"فقال  . وشكا الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلوع         ) 3014(

فاطبخنا واشتوينا، وأكلنا حـىت     . فأورينا على شقها النار   . فألقى دابة . فزخر البحر زخرة  . سيف البحر 
حـىت  .  ما يرانا أحـد    .فدخلت أنا وفالن وفالن، حىت عد مخسة، يف حجاج عينها         : قال جابر . شبعنا
مث دعونا بأعظم رجل يف الركب، وأعظم مجل يف الركب،          . فأخذنا ضلعا من أضالعه فقوسناه    . خرجنا

  .وأعظم كفل يف الركب، فدخل حتته ما يطأطئ رأسه
  حديث الرحل: ويقال له.  باب يف حديث اهلجرة- 19 

حدثنا أبو إسـحاق    .  زهري حدثنا. حدثنا احلسن بن أعني   . حدثين سلمة بن شبيب   ) 2009 (- 75
  :مسعت الرباء بن عازب يقول: قال

ابعث معي ابنك حيمله معـي      : فقال لعازب . فاشترى منه رحال  .  جاء أبو بكر الصديق إىل أيب يف مرتله       
حدثين كيف  ! يا أبا بكر  : فقال له أيب  . وخرج أيب معه ينتقد مثنه    . فحملته. امحله: فقال يل أيب  . إىل مرتيل 

حىت قـام قـائم     . أسرينا ليلتنا كلها  . نعم: قال. سريت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       صنعتما ليلة   
. مل تأت عليه الشمس بعد    . حىت رفعت لنا صخرة طويلة هلا ظل      . وخال الطريق فال مير فيه أحد     . الظهرية

مث . ظلـها ينام فيه النيب صلى اهللا عليـه وسـلم يف   . فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا . فرتلنا عندها 
وخرجت أنفـض مـا     . فنام. وأنا أنفض لك ما حولك    ! يا رسول اهللا  . من: مث قلت . بسطت عليه فروة  

ملن أنت؟ يـا    : فلقيته فقلت . فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إىل الصخرة، يريد منها الذي أردنا           . حوله
. نعـم : فتحلب يل؟ قـال   أ: قلت. نعم: أيف غنمك لنب؟ قال   : قلت. لرجل من أهل املدينة   : فقال! غالم

قال فرأيت الرباء يضرب بيـده علـى      (انفض الضرع من الشعر والتراب والقذى       : فقلت له . فأخذ شاة 



قال ومعي إدواة أرتوي فيها للنيب صلى اهللا عليه         . فحلب يل، يف قعب معه، كثبة من لنب       ) األخرى ينفض 
. وكرهت أن أوقظه مـن نومـه      . لمقال فأتيت النيب صلى اهللا عليه وس      . وسلم، ليشرب منها ويتوضأ   

. اشرب من هذا اللنب   ! يا رسول اهللا  : فقلت. فصببت على اللنب من املاء حىت برد أسفله       . فوافقته استيقظ 
. قال فارحتلنا بعد ما زالـت الـشمس       . بلى: قلت" أمل يأن للرحيل؟  "مث قال   . قال فشرب حىت رضيت   
ال حتزن إن اهللا    "فقال  . أتينا! يا رسول اهللا  : فقلت. قال وحنن يف جلد من األرض     . واتبعنا سراقة بن مالك   

إين قد علمت   : أرى فقال . فارتطمت فرسه إىل بطنها   . فدعا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       " معنا
فرجع ال يلقـى    . فنجى. فدعا اهللا . فاهللا لكما أن أرد عنكما الطلب     . فادعوا يل . أنكما قد دعومتا علي   

  .قال ووىف لنا. فال يلقى أحدا إال رده. تكم ما ههناقد كفي: أحدا إال قال
ح وحـدثناه إسـحاق بـن       . حدثنا عثمان بن عمر   . وحدثنيه زهري بن حرب   ) 2009 (-م  -75
  :قال. كالمها عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن الرباء. أخربنا النضر بن مشيل. إبراهيم

. مبعىن حديث زهري عن أيب إسـحاق . ديثوساق احل.  اشترى أبو بكر من أيب رحال بثالثة عشر درمها    
فـساخ  . فلما دنا دعا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : وقال يف حديثه، من رواية عثمان بن عمر       

فادع اهللا أن خيلصين    . قد علمت أن هذا عملك    ! يا حممد : وقال. ووثب عنه . فرسه يف األرض إىل بطنه    
فإنك ستمر على إبلـي     . فخذ سهما منها  . وهذه كنانيت . يولك علي ألعمني على من ورائ     . مما أنا فيه  

فتنازعوا . فقدمنا املدينة ليال  " ال حاجة يل يف إبلك    "قال  . فخذ منها حاجتك  . وغلماين مبكان كذا وكذا   
أنزل على بين النجـار، أخـوال عبـداملطلب،         "فقال  . أيهم يرتل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

! يا حممد: ينادون. وتفرق الغلمان واخلدم يف الطرق. ال والنساء فوق البيوتفصعد الرج" أكرمهم بذلك
  !يا رسول اهللا! يا حممد! يا رسول اهللا



  

   كتاب التفسري- 56
هذا ما  : حدثنا معمر عن مهام بن منبه، قال      . حدثنا عبدالرزاق . حدثنا حممد بن رافع   ) 3015 (- 1

  :فذكر أحاديث منها. يه وسلمحدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عل
ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكـم        : قيل لبين إسرائيل  " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  ".حبة يف شعرة: وقالوا. فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم. فبدلوا. خطاياكم
قـال  (ين وعبد بن محيد     حدثين عمرو بن حممد بن بكري الناقد واحلسن بن علي احللوا          ) 3016 (- 2
 - حدثنا أيب عن صـاحل       - يعنون ابن إبراهيم بن سعد       -يعقوب  ) حدثنا: وقال اآلخران . حدثين: عبد

  أخربين أنس بن مالك؛: قال.  عن ابن شهاب-وهو ابن كيسان 
 حىت تويف، وأكثر ما كان    .  أن اهللا عز وجل تابع الوحي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل وفاته              

  .الوحي يوم تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حـدثنا  : قاال) واللفظ البن املثىن  (حدثين أبو خيثمة، زهري بن حرب وحممد بن املثىن          ) 3017 (- 3

  حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب؛). وهو ابن مهدي(عبدالرمحن 
إين ألعلـم   : فقال عمر . نا الختذنا ذلك اليوم عيد    لو أنزلت في  . إنكم تقرؤن آية  :  أن اليهود قالوا لعمر   

. أنزلـت بعرفـة   . وأين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث أنزلـت         . وأي يوم أنزلت  . حيث أنزلت 
  .ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واقف بعرفة

 5[} اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمـيت       {: يعين. أشك كان يوم مجعة أم ال     : قال سفيان 
  ].3/املائدة /
حدثنا عبداهللا بـن    : قال) واللفظ أليب بكر  (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب         ) 3017 (- 4

  :إدريس عن أبيه، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال
اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم      {: لو علينا، معشر يهود، نزلت هذه اآلية      :  قالت اليهود لعمر  

قـال فقـال    . ، نعلم اليوم الذي أنزلت فيه، الختذنا ذلك اليوم عيدا         }رضيت لكم اإلسالم دينا   نعميت و 
. وأين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني نزلـت         . والساعة. فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه     : عمر

  .نزلت ليلة مجع وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعرفات
أخربنا أبو عميس عن قيس بن مسلم،       . أخربنا جعفر بن عون   .  محيد وحدثين عبد بن  ) 3017 (- 5

  :قال. عن طارق بن شهاب



لو علينا نزلت، معـشر  . آية يف كتابكم تقرؤوا! يا أمري املؤمنني  : فقال.  جاء رجل من اليهود إىل عمر     
ت عليكم نعميت   اليوم أكملت لكم دينكم وأمتم    {: وأي آية؟ قال  : قال. اليهود، الختذنا ذلك اليوم عيدا    
. واملكان الذي نزلـت فيـه     . إين ألعلم اليوم الذي نزلت فيه     : فقال عمر . }ورضيت لكم اإلسالم دينا   

  .يف يوم مجعة. نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعرفات
: قال أبو الطاهر(حدثين أبو الطاهر، أمحد بن عمرو بن سرح وحرملة بن حيىي التجييب             ) 3018 (- 6

  أخربين عروة بن الزبري؛. أخربين يونس عن ابن شهاب. ابن وهب) أخربنا: وقال حرملة. حدثنا
وإن خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النـساء              {:  أنه سأل عائشة عن قول اهللا     

كه تـشار . هي اليتيمة تكون يف حجر وليها  ! يا ابن أخيت  : قالت] 3/النساء   /4[} مثىن وثالث ورباع  
فرييد وليها أن يتزوجها بغري أن يقسط يف صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها             . فيعجبه ماهلا ومجاهلا  . يف ماله 
وأمروا أن ينكحوا   . ويبلغوا ن أعلى سنتهن من الصداق     . فنهوا أن ينكحوهن إال أن يقسطوا هلن      . غريه

  .ما طاب هلم من النساء، سواهن
. س استفتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد هذه اآليـة، فـيهن             مث إن النا  : قالت عائشة : قال عروة 

ويستفتونك يف النساء، قل اهللا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم يف الكتاب يف يتامى              {: فأنزل اهللا عز وجل   
  ].127/النساء  /4[} النساء الاليت ال تؤتوهن ما كتب هلن وترغبون أن تنكحوهن

وإن خفتم أن   {: أنه يتلى عليكم يف الكتاب، اآلية األوىل اليت قال اهللا فيها          والذي ذكر اهللا تعاىل؛     : قالت
  ].3/النساء/4[} ال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء

وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن اليتيمة اليت تكـون         : وقول اهللا يف اآلية األخرى    : قالت عائشة 
فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا يف ماهلا ومجاهلا من يتامى النساء           . ل واجلمال يف حجره، حني تكون قليلة املا     

  .من أجل رغبتهم عنهن. إال بالقسط
. مجيعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سـعد       . وحدثنا احلسن احللواين وعبد بن محيد     ) 3018 (-م  -6

  أخربين عروة؛. حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب
وساق احلديث مبثـل حـديث      . }وإن خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى       {: أنه سأل عائشة عن قول اهللا     

  .من أجل رغبتهم عنهن، إذا كن قليالت املال واجلمال: وزاد يف آخره. يونس عن الزهري
حدثنا هشام عـن    . حدثنا أبو أسامة  : قاال. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 3018 (- 7

  أبيه، عن عائشة،
أنزلت يف الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها و         : قالت. }تم أن ال تقسطوا يف اليتامى     وإن خف {:  يف قوله 
إن {: فقال. فيضرا ويسئ صحبتها  . فال ينكحها ملاهلا  . وليس هلا أحد خياصم دوا    . وهلا مال . وارثها



هـذه  ودع  . ما أحللت لكم  : يقول. }خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء           
  .اليت تضرا

  حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام، عن أبيه، عن عائشة،. حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة) 3018 (- 8
وما يتلى عليكم يف الكتاب يف يتامى النساء الاليت ال تؤتون ما كتب هلـن وترغبـون أن                  {:  يف قوله 
. فريغب عنها أن يتزوجهـا    . الهتكون عند الرجل فتشركه يف م     . أنزلت يف اليتيمة  : قالت. }تنكحوهن

  .فيعضلها فال يتزوجها وال يزوجها غريه. فيشركه يف ماله. ويكره أن يزوجها غريه
  أخربنا هشام عن أبيه، عن عائشة،. حدثنا أبو أسامة. حدثنا أبو كريب) 3018 (- 9

. يت تكون عند الرجل   هي اليتيمة ال  : قالت. اآلية. }يستفتونك يف النساء قل اهللا يفتيكم فيهن      {:  يف قوله 
ويكره أن ينكحها رجال    . فريغب، يعين، أن ينكحها   . حىت يف العذق  . لعلها أن تكون قد شركته يف ماله      

  .فيعضلها. فيشركه يف ماله
حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام، عن أبيـه، عـن           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 3019 (- 10
  عائشة،
أنزلت يف وايل مال اليتيم الذي      : قالت] 6/النساء   /4[} املعروفومن كان فقريا فليأكل ب    {:  يف قوله 

  .إذا كان حمتاجا أن يأكل منه. يقوم عليه ويصلحه
  حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة،. حدثنا أبو أسامة. وحدثناه أبو كريب) 3019 (- 11

]. 6/النـساء   / 4[} ومن كان غنيا فلستعفف، ومن كان فقريا فليأكل بـاملعروف         {:  يف قوله تعاىل  
  .أنزلت يف ويل اليتيم، أن يصيب من ماله، إذا كان حمتاجا، بقدر ماله، باملعروف: قالت
  .حدثنا هشام، ذا اإلسناد. حدثنا ابن منري. وحدثناه أبو كريب) 3019 (-م -11
حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام، عن أبيـه، عـن           . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 3020 (- 12
  عائشة،

إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت األبـصار وبلغـت القلـوب               {:  يف قوله عز وجل   
  .كان ذلك يوم اخلندق: قالت]. 10/األحزاب  /33[} احلناجر
حدثنا هشام عن أبيه، عـن      . حدثنا عبدة بن سليمان   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 3021 (- 13
  :عائشة
أنزلـت يف املـرأة     : قالت. اآلية] 128/النساء   /4[}  وإعراضا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا      {

. ال تطلقين، وأمسكين، وأنت يف حل مـين       : فتقول. فرييد طالقها . فتطول صحبتها . تكون عند الرجل  
  .فرتلت هذه اآلية



  حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة،. حدثنا أبو أسامة. حدثنا أبو كريب) 3021 (- 14
نزلت : قالت]. 128/النساء  /4[}  امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضاوإن{:  يف قوله عز وجل

فتقول . فتكره أن يفارقها  . فلعله أن ال يستكثر منها، وتكون هلا صحبة وولد        . يف املرأة تكون عند الرجل    
  .أنت يف حل من شأين: له

  :أبيه، قالأخربنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن . حدثنا حيىي بن حيىي) 3022 (- 15
  .فسبوهم. أمروا أن يستغفروا ألصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم! يا ابن أخيت:  قالت يل عائشة

حدثنا هشام، ذا اإلسـناد،     . حدثنا أبو أسامة  . وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة     ) 3022 (-م  -15
  .مثله
 عن املغرية بن النعمان، عن      حدثنا شعبة . حدثنا أيب . حدثنا عبيداهللا بن معاذ العنربي    ) 3023 (- 16

  :سعيد بن جبري، قال
] 93/النـساء   /4[} ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجـزاؤه جهـنم  {:  اختلف أهل الكوفة يف هذه اآلية 

  .مث ما نسخها شئ. لقد أنزلت آخر ما أنزل: فرحلت إىل ابن عباس فسألته عنها، فقال
ح وحدثنا إسحاق   . حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار     ) 3023 (- 17

نزلت يف آخر   : ويف حديث ابن جعفر   . حدثنا شعبة، ذا اإلسناد   : قاال مجيعا . أخربنا النضر . بن إبراهيم 
  .إا ملن آخر ما أنزلت: ويف حديث النضر. ما أنزل
ثنا شعبة عن   حد. حدثنا حممد بن جعفر   : قاال. حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار      ) 3023 (- 18

  :منصور، عن سعيد بن جبري قال
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجـزاؤه      {:  أمرين عبدالرمحن بن أبزى؛ أن أسأل ابن عباس عن هاتني اآليتني          

والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر       {: وعن هذه اآلية  . مل ينسخها شئ  : فسألته فقال . }جهنم خالدا فيها  
  .نزلت يف أهل الشرك: قال] 68/الفرقان  /25[} إال باحلقوال يقتلون النفس اليت حرم اهللا 

حدثنا أبـو   . حدثنا أبو النضر، هاشم بن القاسم الليثي      . حدثين هارون بن عبداهللا   ) 3023 (- 19
  :عن منصور بن املعتمر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال) يعين شيبان(معاوية 

وما يغـين  : فقال املشركون. ، إىل قوله، مهانا  } إهلا آخر  والذين يدعون مع اهللا   {:  نزلت هذه اآلية مبكة   
إال من  {: عنا اإلسالم وقد عدلنا باهللا وقد قتلنا النفس اليت حرم اهللا وأتينا الفواحش؟ فأنزل اهللا عز وجل                

  .إىل آخر اآلية] 70/الفرقان  /25[} تاب وآمن وعمل عمال صاحلا
  .، فال توبة لهمث قتل. فأما من دخل يف اإلسالم وعقله: قال



وهو ابـن   (حدثنا حيىي   : قاال. حدثين عبداهللا بن هاشم وعبدالرمحن بن بشر العبدي       ) 3023 (- 20
  :حدثين القاسم بن أيب بزة عن سعيد بن جبري، قال. عن ابن جريج) سعيد القطان

: يت يف الفرقان  قال فتلوت عليه هذه اآلية ال     . ال: أملن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال      :  قلت البن عباس  
هذه : قال. ، إىل آخر اآلية}والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق{

: ويف رواية ابن هاشـم    . }ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا      {: نسختها آية مدنية  . آية مكية 
  .}إال من تاب{: فتلوت هذه اآلية اليت يف الفرقان

. أخربنـا : قال عبد (حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وهارون بن عبداهللا وعبد بن محيد             ) 3024 (- 21
أخربنا أبو عميس عن عبدايد بن سهيل، عن عبيداهللا بن عبداهللا        . جعفر بن عون  ) حدثنا: وقال اآلخران 
  :بن عتبة، قال

. نعم: رآن، نزلت مجيعا؟ قلت   آخر سورة نزلت من الق    ) تدري: وقال هارون (تعلم  :  قال يل ابن عباس   
  .صدقت: قال. إذا جاء نصر اهللا والفتح
  .آخر: ومل يقل. تعلم أي سورة: ويف رواية ابن أيب شيبة

حدثنا أبو عميس، ذا اإلسناد،     . أخربنا أبو معاوية  . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   ) 3024 (-م  -21
  .يلابن سه: ومل يقل: وقال عبدايد. آخر سورة: وقال. مثله
 واللفـظ   -حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأمحد بن عبدة الضيب              ) 3025 (- 22

. سفيان عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عبـاس        ) أخربنا: وقال اآلخران . حدثنا: قال (-البن أيب شيبة    
  :قال

. أخذوا تلك الغنيمـة فأخذوه فقتلوه و. السالم عليكم: فقال.  لقي ناس من املسلمني رجال يف غنيمة له    
: وقرأهـا ابـن عبـاس     ]. 94/النساء   /4[} وال تقولوا ملن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا       {: فرتلت
  .السالم
ح وحدثنا حممد بن املثىن وابن      . حدثنا غندر عن شعبة   . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 3026 (- 23
مسعت الـرباء   : عبة، عن أيب إسحاق، قال    حدثنا حممد بن جعفر، عن ش     : قاال) واللفظ البن املثىن  (بشار  
  :يقول

قال فجاء رجل مـن األنـصار       .  كانت األنصار إذا حجوا فرجعوا، مل يدخلوا البيوت إال من ظهورها          
 2[} ليس الرب بأن تأتوا البيوت مـن ظهورهـا        {: فرتلت هذه اآلية  . فقيل له يف ذلك   . فدخل من بابه  

  ].189/ البقرة /



  }أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوم لذكر اهللا {: باب يف قوله تعاىل- 1 
أخربين عمرو بـن    . أخربنا عبداهللا بن وهب   . حدثين يونس بن عبداألعلى الصديف    ) 3027 (- 24

  :احلارث عن سعيد بن أيب هالل، عن عون بن عبداهللا، عن أبيه؛ أن ابن مسعود قال
} أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوم لـذكر اهللا         {:  ما كان بني إسالمنا وبني أن عاتبنا اهللا ذه اآلية         

  .إال أربع سنني] 16/احلديد  /57[
  }خذوا زينتكم عند كل مسجد{:  باب يف قوله تعاىل- 2 

واللفظ (ح وحدثين أبو بكر بن نافع       . حدثنا حممد بن جعفر   . حدثنا حممد بن بشار   ) 3028 (- 25
ل، عن مسلم البطني، عن سعيد بن جبري، عـن ابـن            حدثنا شعبة عن سلمة بن كهي     . حدثنا غندر ). له

  :عباس، قال
  :وتقول. من يعريين تطوافا؟ جتعله على فرجها: فتقول.  كانت املرأة تطوف بالبيت وهي عريانة

  فما بدا منه فال أحله* اليوم يبدو بعضه أو كله 
  ].31/األعراف  /7[خذوا زينتكم عند كل مسجد : فرتلت هذه اآلية

  }وال تكرهوا فتياتكم على البغاء{:  قوله تعاىل باب يف- 3 
واللفـظ أليب   (مجيعا عـن أيب معاويـة       . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب       ) 3029 (- 26
  :حدثنا األعمش عن أيب سفيان، عن جابر، قال. حدثنا أبو معاوية). كريب

وال تكرهـوا   {:  فأنزل اهللا عز وجل    .اذهيب فابغينا شيئا  :  كان عبداهللا بن أيب بن سلول يقول جلارية له        
فتياتكم على البغاء إن أردن حتصنا لتبتغوا عرض احلياة الدنيا ومن يكرههن فإن اهللا من بعد إكـراههن                  

  ].33/النور  /24[} غفور رحيم) هلن(
حدثنا أبو عوانة عن األعمش، عن أيب سفيان، عـن          . وحدثين أبو كامل اجلحدري   ) 3029 (- 27
  جابر؛

فكان يكرههما علـى    . أميمة: وأخرى يقال هلا  . مسيكة:  لعبداهللا بن أيب بن سلول يقال هلا        أن جارية 
، إىل  }وال تكرهوا فتياتكم على البغـاء     {: فأنزل اهللا . فشكتا ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم       . الزىن
  .}غفور رحيم{: قوله
  }الوسيلةأولئك الذين يدعون يبتغون إىل رم {:  باب يف قوله تعاىل- 4 

حدثنا عبداهللا بن إدريس عن األعمش، عن إبـراهيم،         . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 3030 (- 28
  عن أيب معمر، عن عبداهللا،



]. 57/اإلسراء   /17[} أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رم الوسيلة أيهم أقرب        {:  يف قوله عز وجل   
وقد أسلم النفر . ي الذين كانوا يعبدون على عبادمفبق. وكانوا يعبدون. كان نفر من اجلن أسلموا: قال

  .من اجلن
حدثنا سفيان عن األعمش، عن     . حدثنا عبدالرمحن . حدثنا أبو بكر بن نافع العبدي     ) 3030 (- 29

  :إبراهيم، عن أيب معمر، عن عبداهللا
.  مـن اجلـن    كان نفر من اإلنس يعبدون نفرا     : قال. }أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رم الوسيلة       {

أولئك الذين يـدعون يبتغـون إىل رـم         {: فرتلت. واستمسك اإلنس بعبادم  . فأسلم النفر من اجلن   
  .}الوسيلة
عن شعبة، عن سـليمان،  ) يعين ابن جعفر(أخربنا حممد . وحدثنيه بشر بن خالد ) 3030 (-م  -29

  .ذا اإلسناد
حـدثنا  . حدثين أيب .  عبدالوارث حدثنا عبدالصمد بن  . وحدثين حجاج بن الشاعر   ) 3030 (- 30

  :حسني عن قتادة، عن عبداهللا بن معبد الزماين، عن عبداهللا بن عتبة، عن عبداهللا بن مسعود
نزلت يف نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من         : قال. }أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رم الوسيلة       {
أولئك الذين يدعون يبتغون    {: فرتلت.  يشعرون واإلنس الذين كانوا يعبدوم ال    . فأسلم اجلنيون . اجلن

  .}إىل رم الوسيلة
   باب يف سورة براءة واألنفال واحلشر- 5 

  :حدثنا هشيم عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري، قال. حدثين عبداهللا بن مطيع) 3031 (- 31
 ومنهم، ومنـهم،    :ما زالت ترتل  . بل هي الفاضحة  : آلتوبة؟ قال : سورة التوبة؟ قال  :  قلت البن عباس  

: قال قلت . تلك سورة بدر  : سورة األنفال؟ قال  : قال قلت . حىت ظنوا أن ال يبقى منا أحد إال ذكر فيها         
  .نزلت يف بين النضري: فاحلشر؟ قال

   باب يف نزول حترمي اخلمر- 6 
حدثنا علي بن مسهر عن أيب حيان، عن الشعيب، عن          . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 3032 (- 32
  :ن عمر، قالاب

أال وإن  . أما بعد : مث قال . فحمد اهللا وأثىن عليه   .  خطب عمر على منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
. من احلنطة والشعري، والتمر، والزبيب، والعـسل      . اخلمر نزل حترميها، يوم نزل، وهي من مخسة أشياء        



ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عهد        أن رس ! وثالثة أشياء وددت، أيها الناس    . واخلمر ما خامر العقل   
  اجلد، والكاللة، وأبواب من أبواب الربا: إلينا فيها
. حدثنا أبو حيان عن الشعيب، عن ابن عمر       . أخربنا ابن إدريس  . وحدثنا أبو كريب  ) 3032 (- 33
  :قال

فإنـه  ! لناسأيها ا . أما بعد :  مسعت عمر بن اخلطاب، على منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول            
واخلمر مـا خـامر     . من العنب، والتمر، والعسل، واحلنطة، والشعري     : نزل حترمي اخلمر وهي من مخسة     

وددت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي              ! وثالث، أيها الناس  . العقل
  .اجلد، والكاللة، وأبواب من أبواب الربا: إليه
ح وحدثنا إسحاق بـن     . حدثنا إمساعيل بن علية   . ا أبو بكر بن أيب شيبة     وحدثن) 3032 (-م  -33
غري أن ابن علية يف     . كالمها عن أيب حيان، ذا اإلسناد، مبثل حديثهما       . أخربنا عيسى بن يونس   . إبراهيم
  .الزبيب كما قال ابن مسهر: ويف حديث عيسى. كما قال ابن إدريس. العنب: حديثه
  }هذان خصمان اختصموا يف رم{:  باب يف قوله تعاىل- 7 

حدثنا هشيم عن أيب هاشم، عن أيب جملز، عن قـيس بـن     . حدثنا عمرو بن زرارة   ) 3033 (- 34
  :عباد، قال

إا نزلت يف   ] 19/احلج   /22[} هذان خصمان اختصموا يف رم    {:  مسعت أبا ذر يقسم قسما إن     
  . وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، والوليد بن عتبةمحزة، وعلي، وعبيدة بن احلارث،: الذين برزوا يوم بدر

حـدثنا  . ح وحدثين حممد بن املثىن    . حدثنا وكيع . حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ) 3033 (-م  -34
مسعت أبا ذر يقسم، : قال. مجيعا عن سفيان، عن أيب هاشم، عن أيب جملز، عن قيس بن عباد   . عبدالرمحن
  .نتهى اجلزء الرابع وبه متام منت صحيح مسلم ا-. مبثل حديث هشيم. هذان خصمان: لرتلت
   
  


