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ـَمنَاقِِب 
ْ
بَْواُب ال

َ
أ

َعْن رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
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َمنَاقِِب َعْن رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
ْ
بَْواُب ال

َ
48 ـ أ

1 ـ بَاُب َما َجاَء فِي فَْضِل الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص

نَا  ُمْصَعٍب،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ نَا   ، البَْغَداِدّيُ ْسلََم 
َ
أ ْبُن  ُد 

َّ
َخل َثنَا  َحّدَ ـ   3605

ملسو هيلع هللا ىلص:  رَُسوُل اهلل  قَاَل  قَاَل:  ْسَقِع 
َ
األ بِْن  َواثِلََة  َعْن  اٍر،  َعّمَ بِي 

َ
أ َعْن   ، ْوَزاِعّيُ

َ
األ

إِْسَماِعيَل  ِد 
ْ
ُول ِمْن  َواْصَطَفى  إِْسَماِعيَل،  إِبَْراِهيَم  ِد 

ْ
ُول ِمْن  اْصَطَفى  »إِّنَ اهلل 

بَِني ِكنَانََة، َواْصَطَفى ِمْن بَِني ِكنَانََة قَُريًْشا، َواْصَطَفى ِمْن قَُريٍْش بَِني َهاِشٍم، 
َواْصَطَفانِي ِمْن بَِني َهاِشٍم«. 

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح))).

48 ـ أبواب المناقب]1[ عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

1 ـ بَاُب َما َجاَء فِي فَْضِل الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص

ضد  وهي  العيني))):  قال  انتهى.  والفضيلة،  الشرف  وهي  المنقبة  جمع  القاري))):  قال   ]1[
المثلبة، انتهى.

]3605[ م: 2276، حم: 107/4، تحفة: 11741.
)))  في نسخة: »حسن صحيح«.

)))  »مرقاة المفاتيح« )131/11(.
)))  »عمدة القاري« )66/16(.
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، نَا ُعبَيُْد اهلل ْبُن  اُن البَْغَداِدّيُ َثنَا يُوُسُف ْبُن ُموَسى الَقّطَ 3606 ـ َحّدَ
بِي ِزَياٍد، َعْن َعبِْد اهلل بِْن 

َ
بِي َخاِلٍد، َعْن يَِزيَد بِْن أ

َ
ُموَسى، َعْن إِْسَماِعيَل بِْن أ

ُت: يَا رَُسوَل اهلل إِّنَ قَُريًْشا 
ْ
ِلِب قَاَل: قُل ـُمّطَ

ْ
الَحارِِث، َعِن الَعّبَاِس بِْن َعبِْد ال

ْحَساَبُهْم بَيْنَُهْم، فََجَعلُوا َمثَلََك َمثََل))) نَْخلٍَة فِي َكبَْوٍة ِمَن 
َ
َجلَُسوا َفتََذاَكُروا أ

فَِرقِِهْم  َق، فََجَعلَِني ِمْن))) َخيِْر 
ْ
ملسو هيلع هللا ىلص: »إِّنَ اهلل َخلََق الَخل الّنَِبّيُ  َفَقاَل  رِْض، 

َ
األ

البُيُوَت  تََخّيََر  ُثّمَ  قَِبيلٍَة،  ِمْن َخيِْر  فََجَعلَِني  الَقبَائَِل  َخّيََر  ُثّمَ  الَفِريَقيِْن،  وََخيِْر 
نَا َخيُْرُهْم َنْفًسا، وََخيُْرُهْم بَيْتًا«. 

َ
فََجَعلَِني ِمْن َخيِْر ُبيُوتِِهْم، فَأ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن.

َحارِِث ُهَو: اْبُن نَْوفٍَل.
ْ
َوَعبُْد اهلل ْبُن ال

فيها  الشجر  ويكون  والدمنة،  الكناسة]1[  موضع  الكبوة:  كبوة(  )في  قوله: 
أجود لقوة األرض، أو هو المرتفع من األرض، والموجب لزيادة قوة النخلة ثمة 

قلة الفضول واالكتفاء من الماء بما تحتاج إليه.

قوله: )فجعلني من خير فرقهم( يعني أنه قسم الخلق فرقًا وطوائف، ففرق

]1[ قال شمر: لم نسمع الكبو، ولكنا سمعنا الكبا والكبة وهي الكناسة والتراب الذي يكنس، 
وقال غيره: الكبة من األسماء الناقصة، أصلها ُكْبوة بالضم كُقلٍة، ويقال للربوة: كبوة، قال 
الزمخشري: جمعها أكباء، وعلى األصل جاء الحديث، لكن لم يضبط المحدث ففتحها، 
فإن صّحت الرواية يوجه بإطالقه للمرة، وحديث: »كمثل نخلة نبتت في كبا«، هي بالكسر =

]3606[ حم: 210/1، تحفة: 5130.
)))  في نسخة: »كمثل«.

)))  في نسخة: »في« في المواضع الثالثة.



أبواب المناقب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  9

.................................................................................................................

منهم خير]1[، وفرق منهم شر، ثم خير الفرقة من خيار الفرق، فمعنى خير الفرق في 
الحديثين]2[.

والقصر الكناسة)))، انتهى. وقال الدمنتي))): كهمزة، ثم ذكر كالم شمر، ثم قال: وكرحمة   =
المرة الواحدة من الكسح كساحة وكناسة، انتهى. 

»إن اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول اهلل  قال  قال:  ابن عباس  إلى  بسنده  »الشفا«)))  في  القاضي  وأخرج   ]1[
اليمين  الخلق قسمين، فجعلني من خيرهم قسمًا، فذلك قوله عّز وجل: وأصحاب  قسم 
وأصحاب الشمال، فأنا من أصحاب اليمين، وأنا خير أصحاب اليمين، ثم جعل القسمين 
أثالثًا، فجعلني من خيرها ثلثًا، وذلك قوله: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ﴾ اآليات 
من  فجعلني  قبائل،  األثالث  جعل  ثم  السابقين،  خير  وأنا  السابقين،  من  فأنا   ،]8 ]الواقعة: 

خيرها قبيلة، وذلك قوله تعالى: ﴿چ چ ڇ﴾ ]الحجرات: 13[ الحديث.
]2[ بياض في األصل بعد ذلك، ولم يذكر صاحب »المشكاة« هذا الحديث، بل ذكر الحديث 
اآليت، واملؤدى واحد، وفرسه القاري))) بقوله: »عن العباس أنه جاء« غضبان »إىل النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص فكأنه سـمع شيئًا« من الطعن في نسبه، قال الطيـبي))): قوله: »فكأنه سـمع« مسبب 
عن محذوف، أي: جاء العباس غضبان بسبب ما سمع طعنًا من الكفار، نحو قوله تعالى: 
وأن  شأنه،  حقروا  كأنهم   ]31 ]الزخرف:  ۇ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے 
هذا األمر العظيم الشأن ال يليق إال بمن هو عظيم من القريتين، فأقرهم ملسو هيلع هللا ىلص على سبيل 
التبكيت على ما يلزم تعظيمه وتفخيمه، فإنه أولى بهذا األمر من غيره، ألن نسبه أعرف 
وأروميته أعلى وأشرف، ويؤيده ما روى البخاري عن أبي سـفيان أنه حين سـأله هرقل =

)))  انظر: »مجمع بحار األنوار« )369/4( و»النهاية« )146/4(.
)))  »نفع قوت المغتذي« )ص: 143(.

)))  »الشفا« )325/1(.
)))  انظر: »مرقاة المفاتيح« )437/10 - 438(.

)))  »شرح الطيـبي« )3642/11(.
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ْحَمَد، نَا ُسْفيَاُن، َعْن يَِزيَد 
َ
بُو أ

َ
َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، نَا أ 3607 ـ َحّدَ

بِي وََداَعَة قَاَل: 
َ
ِلِب بِْن أ ـُمّطَ

ْ
بِي ِزَياٍد، َعْن َعبِْد اهلل بِْن الَحارِِث، َعِن ال

َ
ابِْن أ

َعلَى  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَِبّيُ  َفَقاَم  َشيْئًا،  َسِمَع  نَُّه))) 
َ
َوَكأ ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوِل اهلل  إِلَى  الَعّبَاُس  َجاَء 

ُد  نَا ُمَحّمَ
َ
َلُم، قَاَل: »أ نَْت رَُسوُل اهلل َعلَيَْك الّسَ

َ
نَا؟« قَالُوا: أ

َ
ـِمنْبَِر َفَقاَل: »َمْن أ

ْ
ال

َق فََجَعلَِني فِي َخيِْرِهْم، 
ْ
ِلِب، إِّنَ اهلل َخلََق الَخل ـُمّطَ

ْ
اْبُن َعبِْد اهلل بِْن َعبِْد ال

ُثّمَ َجَعلَُهْم فِْرَقتَيِْن فََجَعلَِني فِي َخيِْرِهْم فِْرقًَة، ُثّمَ َجَعلَُهْم َقبَائَِل فََجَعلَِني فِي 
َخيِْرِهْم قَِبيلًَة، ُثّمَ َجَعلَُهْم ُبيُوتًا فََجَعلَِني فِي َخيِْرِهْم بَيْتًا وََخيِْرِهْم َنْفًسا«. 

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن.

بِي ِزَياٍد نَْحَو َحِديِث 
َ
، َعْن يَِزيَْد بِْن أ َوقَْد ُروَِي َعْن ُسـْفيَاَن الّثَورِّيِ

َحارِِث، َعِن 
ْ
بِي ِزَياٍد، َعْن َعبِْد اهلل بِْن ال

َ
بِي َخاِلٍد، َعْن يَِزيَد بِْن أ

َ
إِْسَماِعيَل بِْن أ

ِلِب. ُمّطَ
ْ
الَعّبَاِس بِْن َعبِْد ال

..................................................................................

عظيم الروم عن نسبه ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: هو فينا ذو نسب، فقال هرقل: سألتك عن نسبه فذكرت أنه   =
ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، »فقال: إن اهلل خلق الخلق« أي: من الجن 
واإلنس، وأبعد الطيـبي وأدخل الملك معهم، قلت: وفي البعد خفاء، ثم قال: »فجعلني في 
الخيار واألخيار »فرقتين«  الخير بمعنى  خيرهم« وهو اإلنس، »ثم جعلهم« أي: صير هذا 
عربًا وعجمًا، »فجعلني في خيرهم فرقة« وهم العرب، »ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم 
قبيلة« يعني قريشًا، »ثم جعلهم بيوتًا« أي: بطونًا، »فجعلني في خيرهم بيتًا« يعني بطن بني 

هاشم، انتهى.

]3607[ تقدم تخريجه في 3532.
)))  في نسخة: »فكأنه«.



أبواب المناقب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  11

الرَّْحَمِن  َعبِْد  ْبُن  ُسلَيَْماُن  نَا  إِْسَماِعيَل،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3608
اٍر، ثَِني َواثِلَُة ْبُن  بُو َعّمَ

َ
اٌد أ ، نَا َشّدَ ْوَزاِعّيُ

َ
، نَا الَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم، نَا األ َمْشِقّيُ الّدِ

ِد إِْسَماِعيَل، 
ْ
ْسَقِع قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِّنَ اهلل اْصَطَفى ِكنَانََة ِمْن ُول

َ
األ

َواْصَطَفى قَُريًْشا ِمْن ِكنَانََة، َواْصَطَفى َهاِشًما ِمْن قَُريٍْش، َواْصَطَفانِي ِمْن بَِني 
َهاِشٍم«. 

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب َصِحيٌح.

نَا   ، البَْغَداِدّيُ الَوِليِد  بِْن  ُشَجاِع  ْبُن  الَوِليُد  اٍم  َهّمَ بُو 
َ
أ َثنَا  َحّدَ ـ   3609

بِي َسلََمَة، 
َ
أ َكِثيٍر، َعْن  بِي 

َ
أ بِْن  ، َعْن يَْحيَى  ْوَزاِعّيِ

َ
ُمْسِلٍم، َعِن األ ْبُن  الَوِليُد 

قَاَل:  ُة؟  الّنُبُّوَ لََك  ملسو هيلع هللا ىلص))) َمتَى وََجبَْت  بِي ُهَريَْرَة قَاَل: قَالُوا: يَا رَُسوَل اهلل 
َ
أ َعْن 

وِح َوالَجَسِد«.  »َوآَدُم َبيَْن الّرُ

 
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
بِي ُهَريَْرَة، ل

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َحِديِث أ

ِمْن َهَذا الوَْجِه.

قوله: )وآدم بين الروح والجسد( إن كان]1[ المراد .........................

]1[ توضيح هذا المبحث العظيم القدر رفيع الشأن يحتاج إلى قوة قدسية ودفاتر عظيمة ال يسعها 
هذا المختصر، وال يقدر عليها هذا األخر، وأشار إلى شيء من هذه المباحث القسطالني 
المشهور على  للغزالي، وهذا هو  والتسوية«  النفخ  ناقاًل عن »كتاب  »المواهب«  مبدأ  في 

ألسنة القوم بالحقيقة المحمدية، ال يصل إليها الواصل إال بعد طي المنازل العلوية.

]3608[ تقدم تخريجه في 3605.
]3609[ تحفة: 15397.

)))  في هامش األصل: هذا ـ أي: التصلية ـ في نسخة، وفي أكثرها ال يوجد، وهو الظاهر.
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.................................................................................................................

تقدير النبوة له]1[ فاألنبياء كلهم سواسية]2[ في ذلك، وإن أريد]3[ به إعالمه في عالم 
األرواح بكونه نبيًّا ال يكون فيه كثير مدح، مع أن سائر األنبياء لعلهم أعلموا بأن اهلل 
مستنبئهم ومرسلهم إلى أقوام في وقت، فالمعنى]4[ أنه ملسو هيلع هللا ىلص قد أعطي فاضلة التعليم 
والتربية في عالم األرواح، فكان في تهذيب األرواح وتكميلها، وبذلك يعلم وجه 

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: إن آدم ومن سواه تحت لوائه يوم القيامة، إلى غير ذلك من اإلشارات.

آدم مطروح على  أن  النبوة والحال  القاري))): وجبت لي  الشراح، وقال  بذلك  ]1[ كما جزم 
األرض صورة بال روح، والمعنى أنه قبل تعلق روحه بجسده، قال الطيـبي))): هو جواب 
محذوفان،  وصاحبها  الحال  فعامل  الحالة،  هذه  في  وجبت  أي:  وجبت؟  متى  لقولهم: 

انتهى.
نبيًّا لم يصل إلى هذا المعنى،  بأنه سيصير  ]2[ ولذا قال القسطالني))): إن من فسره بعلم اهلل 
ألن علم اهلل تعالى محيط بجميع األشياء، ووصف النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالنبوة في ذلك الوقت ينبغي 
أن يفهم منه أنه أمر ثابت له في ذلك الوقت، ولو كان المراد بذلك مجرد العلم بما سيصير 
بأنه نبي وآدم بين الروح والجسد؛ ألن جميع األنبياء  في المستقبل لم يكن له خصوصية 

يعلم اهلل تعالى نبوتهم في ذلك الوقت وقبله، فال بد من خصوصية إلخ.
أخبره  تعالى  أنه  بمعنى  المناوي))):  قال  قال:  إذ  الصغير«  الجامع  »شرح  في  حكاه  كما   ]3[

بمرتبته وهو روح قبل إيجاده األجسام، انتهى.
]4[ وإلى نحو هذا المعنى أشار شيخ مشايخنا الشاه ولي اهلل الدهلوي في مؤلفاته كما أجمله 
في »الدر الثمين«، وبسطه بشيء من التفصيل في »فيوض الحرمين«، فقال: سألته ملسو هيلع هللا ىلص عن =

)))  »مرقاة المفاتيح« )439/10(.
)))  »شرح الطيـبي« )3643/11(.

)))  »المواهب اللدنية« )43/1(.
)))  »فيض القدير« )53/5(.
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2 ـ باٌب
َلِم ْبُن َحْرٍب،  ، َثنَا َعبُْد الّسَ َثنَا الُحَسيُْن ْبُن يَِزيَد الُكوِفُّ 3610 ـ َحّدَ
نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

َ
نٍَس، َعْن أ

َ
بِيِع بِْن أ َعْن لَيٍْث، َعِن الّرَ

إَِذا  ُرُهْم  ُمبَّشِ نَا 
َ
َوأ َوفَُدوا،  إَِذا  نَا َخِطيبُُهْم 

َ
َوأ بُِعثُوا،  إَِذا  الّنَاِس ُخُروًجا  ُل  ّوَ

َ
أ نَا 

َ
»أ

 فَْخَر«. 
َ

ِد آَدَم َعلَى َرّبِ َول
ْ
َرُم ُول

ْ
ك

َ
نَا أ

َ
يُِسوا، لَِواُء الَحْمِد يَْوَمئٍِذ بِيَِدي، َوأ

َ
أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.

]2 ـ باب[
قوله: )ول فخر( ويمكن أيضًا]1[ أن يقال في معناه: .........................

معنى قوله: »كنت نبيًّا وآدم منجدل بين الماء والطين«، وكان هذا السؤال بلسان المقال وال   =
اإلخطار بالبال، فأراني صورته الكريمة المثالية قبل أن يوجد في عالم األجسام، ثم أراني 
كيفية انتقاله إلى هذا العالم من عالم المثال، وأراني أشباح األنبياء المبعوثين، وكيف أفيض 
عليهم النبوة من حضرة التدبير حذو ما أفيض عليه في عالم المثال من تلك الحضرة، ثم 
شرح كالمه ذلك، فارجع إليه، وفي »الدر الثمين«))): سألته ملسو هيلع هللا ىلص سؤااًل روحانيًّا عن معنى 
قوله ذلك، ففاض على روحي من روحه الكريمة الصورة المثالية التي كانت قبل أن يوجد 
بين الماء  في عالم األجسام، وأن فيضانها في الحضرة المثالية كان عند كون آدم منجدالً 
ا في تلك الحضرة، وهو المعبر عنه بالنبوة في ذلك الحديث،  والطين، وأن له ملسو هيلع هللا ىلص ظهورًا تامًّ
ولذلك لما وجد في العالم الجسماني انتقل معه القوى المثالية، فظهر من العلوم ما لم يكن 

بحساب، انتهى.
]1[ أشار بقوله: »أيضًا« إلى معناه المشهور، ولم يذكر هذا المعنى لشهرته وظهوره، وهو أن =

]3610[ دي: 49، تحفة: 831.
)))  »الدر الثمين« )ص: 153(.
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َلِم ْبُن َحرٍْب، َعْن يَِزيَد  ـُحَسيُْن ْبُن يَِزيَد، نَا َعبُْد الّسَ
ْ
َثنَا ال 3611 ـ َحّدَ

بِي ُهَريَْرَة 
َ
ِمنَْهاِل بِْن َعْمٍرو، َعْن َعبِْد اهلل بِْن الَحارِِث، َعْن أ

ْ
بِي َخاِلٍد)))، َعِن ال

َ
أ

َة ِمْن ُحلَِل 
ُحلَّ

ْ
َسى ال

ْ
ك

ُ
رُْض، فَأ

َ
ُل َمْن تَنَْشّقُ َعنُْه األ ّوَ

َ
نَا أ

َ
قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أ

َمَقاَم َغيْرِي«. 
ْ
َخَلئِِق َيُقوُم َذلَِك ال

ْ
َحٌد ِمَن ال

َ
َعرِْش لَيَْس أ

ْ
قُوُم َعْن يَِميِن ال

َ
َجّنَِة، ُثّمَ أ

ْ
ال

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب َصِحيٌح.

3 ـ باٌب
، بُو َعاِصٍم، نَا ُسْفيَاُن َوُهَو الّثَْورِّيُ

َ
اٍر، نَا أ

َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3612ـ  َحّدَ

الظاهر  كماالت  من  أعطاني اهلل  مما  كبيرًا  شيئًا  ليس  فإنه  ذكرته]1[  بما  فخر  ال  أن 
ليس  مناقب عند اهلل ومآثر  لي  المزية، ودون ذلك  ربي من  لي عند  وما  والباطن، 

يمكنني إحصاؤها أو إظهارها.

هذه الفضيلة التي نلتها كرامة من اهلل تعالى لم أنلها من قبل نفسي وال نلتها بقوتي، فليس لي   =
أن أفتخر بها، انتهى))).

]1[ وقال القاري))): قوله: »وال فخر«، أي: ال أقوله تفاخرًا بل تحدثًا بالنعمة، وقيل: ال أفتخر 
بذلك بل أفتخر بمن أعطاني هذه المرتبة، أقول: ويمكن أن يكون المعنى وال فخر لي بهذه 

السيادة، بل أفتخر بالعبودية له والعبادة فإنه يوجب الحسنى والزيادة.

]3611[ تحفة: 13556.
]3621[ ع: 6414، حم: 2/ 265، تحفة: 14295.

)))  وقع في األصل وأصولنا الخطية و»تحفة األشراف« )13556(: »يزيد بن أبي خالد« وهو 
»تهذيب  انظر:  الداالني،  أبو خالد  الرحمن  عبد  بن  يزيد  أثبتناه، وهو  ما  والصواب  خطأ، 

الكمال« )7336(.
)))  انظر: »مرقاة المفاتيح« )441/10(.

)))  المصدر السابق )441/10(.
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بُو ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل 
َ
بِي ُسـلَيٍْم قَاَل: ثَِنـي َكْعـٌب، ثَِني أ

َ
َعْن لَيٍْث َوُهَو اْبُن أ

الوَِسيلَُة؟  َوَما  رَُسوَل اهلل  يَا  قَالُوا:  الوَِسيلََة«)))  ِلَي  »َسلُوا اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص:  رَُسوُل اهلل 
نَا ُهَو«. 

َ
ُكوَن أ

َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ
 رَُجٌل َواِحٌد أ

َّ
 َينَالَُها إِل

َ
ْعلَى َدرََجٍة فِي الَجّنَِة، ل

َ
قَاَل: »أ

َحًدا َرَوى 
َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب))). َوَكْعٌب لَيَْس ُهَو بَِمْعُروٍف، َوَل َنْعلَُم أ

بِي ُسلَيٍْم.
َ
َعنُْه َغيَْر لَيِْث بِْن أ

ْبُن  زَُهيُْر  نَا   ، الَعْقِدّيُ َعاِمٍر  بُو 
َ
أ نَا  اٍر، 

َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3613

َكْعٍب،  بِْن  بَّيِ 
ُ
أ بِْن  َفيِْل  الّطُ َعِن  َعِقيٍل،  بِْن  ِد  ُمَحّمَ بِْن  َعبِْد اهلل  َعْن  ٍد،  ُمَحّمَ

ِبّيِيَن َكَمثَِل رَُجٍل))) َبنَى َداًرا 
ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »َمثَِلي فِي الّنَ

َ
بِيِه، أ

َ
َعْن أ

َيُطوفُوَن  الّنَاُس  فََجَعَل  لَِبنٍَة،  ِمنَْها َموِْضَع  َوتََرَك  ْجَملََها، 
َ
َوأ َملََها 

ْ
ك

َ
َوأ ْحَسنََها 

َ
فَأ

ِبّيِيَن 
الّنَ فِي  نَا 

َ
َوأ ِبنَِة، 

اللَّ َك 
ْ
تِل َموِْضُع  َتّمَ  لَْو  َوَيُقولُوَن:  ِمنُْه،  َوَيْعَجبُوَن  بِالِبنَاِء 

ِبنَِة«. 
َك اللَّ

ْ
َموِْضُع تِل

..................................................................................

]3613[ حم: 136/5، تحفة: 32.
افتقارًا  الوسيلة  بطلب  له  الدعاء  أمته  من  ملسو هيلع هللا ىلص  طلب  وإنما   :)3650/11( الطيبي  قال    (((
إلى اهلل، وهضمًا لنفسه، أو لتنفع أمته وتثاب به، أو يكون إرشادًا لهم في أن يطلب كل منهم 

من صاحبه الدعاء له، انتهى.
.» )))  زاد في نسخة: »َوإِْسنَاُدُه َلْيَس بِاْلـَقِويِّ

)))  قال الطيبي )3634/11(: هذا من التشبيه التمثيلي، شّبه األنبياء وما ُبعثوا به من الهدى 
والعلم، وإرشاَدهم الناس إلى مكارم األخالق بقصر ُشيِّد بنياُنُه وُأْحِسن بناؤه، ولكن ترك 
منه ما يصلحه وما يسّد خلله من اللبنة، فبعث نبينا لسّد ذلك الخلل مع مشاركته إياهم في 
تأسيس القواعد ورفع البنيان، هذا على أن يكون االستثناء منقطعًا، ويجوز أن يكون متصاًل 
من حيث المعنى، إذ حاصل الكالم: تعجبهم المواضع إال موضع تلك اللبنة، وليس ذلك 
المصلح إال ما اخُتّص به من معنى المحبة، وحق الحقيقة الذي يعتنيه أهل العرفان، انتهى.
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إَِماَم  ُكنُْت  الِقيَاَمِة  يَْوُم  َكاَن  »إَِذا  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَِبّيِ  َعِن  اإلِْسنَاِد  َوبَِهَذا 
ِبّيِيَن وََخِطيبَُهْم وََصاِحَب َشَفاَعِتِهْم، َغيَْر فَْخٍر«]*[.

الّنَ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب.

بِي 
َ
أ َعْن  ُجْدَعاَن،  ابِْن  َعِن  ُسْفيَاُن،  نَا  ُعَمَر،  بِي 

َ
أ اْبُن  َثنَا  َحّدَ ـ   3614

ِد آَدَم يَْوَم الِقيَاَمِة 
ْ
نَا َسّيُِد ُول

َ
بِي َسِعيٍد، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أ

َ
نَْضَرَة، َعْن أ

 فَْخَر، َوَما ِمْن نَِبّيٍ يَْوَمئٍِذ ـ آَدُم َفَمْن ِسَواُه ـ 
َ

 فَْخَر، َوبِيَِدي لَِواُء الَحْمِد َول
َ

َول
ٌة.   فَْخَر«. َوِف الَحِديِث قِّصَ

َ
رُْض َول

َ
ُل َمْن تَنَْشّقُ َعنُْه األ ّوَ

َ
نَا أ

َ
 تَْحَت لَِوائِي، َوأ

َّ
إِل

َو))) َهَذا َحِديٌث َحَسٌن.

يَِزيَد  ْبُن  َعبُْد اهلل  ْخبَرنَا 
َ
أ إِْسَماِعيَل،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3615

نَُّه 
َ
أ ُجبَيٍْر،  ْبَن  الرَّْحَمِن  َعبَْد  َسِمَع  َقَمَة، 

ْ
َعل ْبُن  َكْعُب  نَا 

َ
أ َحيَْوُة،  نَا  ـُمْقِرُئ، 

ْ
ال

َسِمْعتُُم  »إَِذا  َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوَل اهلل)))  َسِمَع  نَُّه 
َ
أ َعْمٍرو،  ْبَن  َعبَْد اهلل  َسِمَع 

َصَلًة  َعلَّيَ  ى 
َصلَّ َمْن  إِنَُّه 

فَ  ، َعلَّيَ وا 
َصلُّ ُثّمَ  َيُقوُل،  َما  ِمثَْل  َفُقولُوا  َن  ـُمؤَّذِ

ْ
ال

 
َ

الَجّنَِة ل فِي  َمنِْزلٌَة  َها 
َ
إِّن

فَ ـوَِسيلََة 
ْ
ال ِلَي  َسلُوا  ُثّمَ  َعْشًرا،  بَِها  َعلَيِْه  ى اهلل 

َصلَّ
َل ِلَي الوَِسيلََة 

َ
نَا ُهَو، َوَمْن َسأ

َ
ُكوَن أ

َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ
 ِلَعبٍْد ِمْن ِعبَاِد اهلل، َوأ

َّ
تَنْبَِغي إِل

َفاَعُة«. 
َ
ْت َعلَيِْه الّش

َحلَّ

..................................................................................

]*[ جه: 4314، حم: 137/5، تحفة: 29.
]3614[ تقدم تخريجه في 3148.

]3615[ م: 384، د: 523، ن: 678، حم: 168/2، تحفة: 8871.
)))  سقطت الواو في نسخة.

)))  في نسخة: »النبي«.



أبواب المناقب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  17

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

، َوَعبُْد الرَّْحَمِن  ٌد: َعبُْد الرَّْحَمِن ْبُن ُجبَيٍْر َهَذا قُرَِشّيٌ َوُهَو ِمْصِرّيٌ قَاَل ُمَحّمَ
. اْبُن ُجبَيِْر بِْن ُنَفيٍْر َشاِمّيٌ

، نَا ُعبَيُْد اهلل ْبُن  ـَجْهَضِمّيُ
ْ
َثنَا َعِلّيُ ْبُن نَْصِر بِْن َعِلّيٍ ال 3616 ـ َحّدَ

ـَمِجيِد، نَا َزْمَعُة ْبُن َصاِلٍح، َعْن َسلََمَة بِْن َوْهَراَم، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن ابِْن 
ْ
َعبِْد ال

ْصَحاِب رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يَنْتَِظُرونَُه، قَاَل: فََخَرَج 
َ
َعّبَاٍس قَاَل: َجلََس نَاٌس ِمْن أ

َبْعُضُهْم: َعَجبًا  َفَقاَل  فََسِمَع َحِديثَُهْم،  َيتََذاَكُروَن  َسِمَعُهْم  ِمنُْهْم  َدنَا  إَِذا  َحّتَى 
ْعَجَب 

َ
ِقِه َخِليًل، اتََّخَذ إِبَْراِهيَم َخِليًل، َوقَاَل آَخُر: َماَذا بِأ

ْ
إِّنَ اهلل اتََّخَذ ِمْن َخل

َمُه تَْكِليًما، َوقَاَل آَخُر: فَِعيَسى َكِلَمُة اهلل َوُروُحُه، َوقَاَل 
ِمْن َكَلِم ُموَسى، َكلَّ

َكَلَمُكْم  َسِمْعُت  »قَْد  َوقَاَل:  َم، 
فََسلَّ َعلَيِْهْم  فََخَرَج  اْصَطَفاُه اهلل،  آَدُم  آَخُر: 

 إِبَْراِهيَم َخِليُل اهلل َوُهَو َكَذلَِك، َوُموَسى نَِجّيُ اهلل َوُهَو َكَذلَِك، 
وََعَجبَُكْم، إِّنَ

نَا 
َ
َوأ  

َ
ل

َ
أ َكَذلَِك،  َوُهَو  اْصَطَفاُه اهلل  َوآَدُم  َكَذلَِك،  َوُهَو  َوَكَِمتُُه  ُروُحُه  وَِعيَسى 

نَا َحاِمُل لَِواِء الَحْمِد يَْوَم الِقيَاَمِة َوَل فَْخَر، ............ 
َ
َحِبيُب اهلل))) َوَل فَْخَر، َوأ

..................................................................................

]3616[ دي: 48، تحفة: 6095.
مع  والمناجاة  واالصطفاء  والتكليم  للخلة  جامع  وهو   :)239/9( »اللمعات«  في  قال    (((
من  هي  التي  الخاصة  بالمحبة  تعالى  محبوب اهلل  كونه  وهو  ألحد،  يثبت  لم  زائد  شيء 
ننقلها  أن  ينبغي  عبارات  والحبيب  الخليل  بين  الفرق  في  العلماء  ولبعض  ملسو هيلع هللا ىلص،  خواصه 
شرحًا لصدور المؤمنين وتنويرًا لقلوب العارفين، وقال: إن الخليل من الخلة أي: الحاجة 
فإبراهيم عليه الصالة والسالم كانت حاجته وافتقاره إلى اهلل تعالى، فمن هذا الوجه اتخذه 
خلياًل، والحبيب فعيل بمعنى الفاعل أو المفعول فهو ملسو هيلع هللا ىلص محب ومحبوب، والخليل محب =
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يَُحّرُِك ِحلََق  َمْن  ُل  ّوَ
َ
أ نَا 

َ
َوأ فَْخَر،   

َ
الِقيَاَمِة َول يَْوَم  ٍع 

َ
ُمَشّف ُل  ّوَ

َ
َوأ ُل َشافٍِع  ّوَ

َ
أ نَا 

َ
َوأ

نَا 
َ
ـُمْؤِمِنيَن))) َوَل فَْخَر، َوأ

ْ
الَجّنَِة، َفيَْفتَُح اهلل ِلي، َفيُْدِخلُِنيَها َوَمِعي ُفَقَراُء ال

 فَْخَر«. 
َ

ِليَن َواآلِخِريَن َول ّوَ
َ
َرُم األ

ْ
ك

َ
أ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب.

ُم ْبُن 
ْ
بُو ُقتَيْبََة َسل

َ
، َثنَا أ ائِّيُ البَْصِرّيُ ْخَزَم الّطَ

َ
َثنَا َزيُْد ْبُن أ 3617 ـ َحّدَ

بِْن  ِد  ُمَحّمَ اِك، َعْن  ّحَ الّضَ ْبُن  نَا ُعثَْماُن   ، ـَمَدنِّيُ
ْ
ال بُو َموُْدوٍد 

َ
أ قَاَل: ثَِني  ُقتَيْبََة 

هِ قَاَل: َمْكتُوٌب فِي الّتَْوَراِة  بِيِه، َعْن َجّدِ
َ
يُوُسَف بِْن َعبِْد اهلل بِْن َسَلٍم، َعْن أ

بُو َموُْدوٍد: قَْد بَِقَي فِي 
َ
ٍد، وَِعيَسى ابِْن َمْرَيَم يُْدَفُن َمَعُه قَاَل: َفَقاَل أ ِصَفُة ُمَحّمَ

البَيِْت َموِْضُع َقبٍْر. 

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.

. َمِديِنّيُ
ْ
اُك ْبُن ُعثَْماَن ال ّحَ اِك، َوالَمْعُروُف الّضَ ّحَ َهَكَذا قَاَل: ُعثَْماُن ْبُن الّضَ

، نَا َجْعَفُر ْبُن ُسلَيَْماَن  ّوَاُف البَْصِرّيُ َثنَا بِْشُر ْبُن ِهَلٍل الّصَ 3618 ـ َحّدَ

..................................................................................

]3617[ تحفة: 5336.
]3618[ جه: 1631، تم: 392، حم: 221/3، تحفة: 268.

لحاجته إلى من يحبه، والحبيب محب ال لغرض، والخليل يكون فعله برضى اهلل تعالى،   =
 ،]144 ]البقرة:  تعالى: ﴿ڻ ۀ ۀ﴾  قال اهلل  برضاه،  فعل اهلل  يكون   والحبيب 

﴿ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]الضحى: 5[، انتهى.
)))  قال الطيبي )3648/11(: هذا دليل على فضلهم وكرامتهم على اهلل تعالى، ألنهم استحقوا 
محبة اهلل تعالى لمتابعتهم حبيبه واتصافهم بصفته، وليس الفقر عند الصوفية الفاقة والحاجة، 

بل الفقر عندهم الحاجة إلى اهلل تعالى ال إلى غيره، واالستغناء به ال عنه بغيره، انتهى.
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ِذي َدَخَل ِفيِه 
ا َكاَن اليَْوُم الَّ نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: لَّمَ

َ
، َعْن ثَابٍِت، َعْن أ بَِعّيُ الّضُ

ِذي َماَت ِفيِه 
ا َكاَن اليَْوُم الَّ  َشْيٍء، فَلَّمَ

ُ
َضاَء ِمنَْها ُكّل

َ
ـَمِدينََة أ

ْ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال

يِْدي َوإِنَّا لَِفي َدفِْنِه 
َ
 َشْيٍء، َوَما َنَفْضنَا َعْن رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص األ

ُ
ْظلََم ِمنَْها ُكّل

َ
أ

نَْكْرنَا قُلُوَبنَا))). 
َ
َحّتَى أ

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َغِريٌب.

4 ـ بَاُب َما َجاَء فِي ِميَلِد))) الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص
بِي قَاَل: 

َ
، نَا َوْهُب ْبُن َجِريٍر، نَا أ اٍر الَعبِْدّيُ

َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3619ـ  َحّدَ

ِلِب بِْن َعبِْد اهلل بِْن قَيِْس بِْن  ـُمّطَ
ْ
ُث، َعِن ال َد ْبَن إِْسَحاَق يَُحّدِ َسِمْعُت ُمَحّمَ

نَا َورَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعاَم الِفيِل، قَاَل: 
َ
هِ قَاَل: ُوِلْدُت أ بِيِه، َعْن َجّدِ

َ
َمْخَرَمَة، َعْن أ

ْم 
َ
بَُر أ

ْ
ك

َ
نَْت أ

َ
َر بِْن لَيٍْث: أ َخا بَِني َيْعَمُ

َ
ْشيََم أ

َ
اَن ُقبَاَث ْبَن أ

َ
َل ُعثَْماُن ْبُن َعّف

َ
وََسأ

ـِميَلِد، 
ْ
قَْدُم ِمنُْه فِي ال

َ
أ نَا 

َ
َوأ بَُر ِمّنِي 

ْ
ك

َ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ َفَقاَل: رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أ

ْخَضَر ُمِحيًل. 
َ
يِْر))) أ يُْت َخْذَق الّطَ

َ
قَاَل: َوَرأ

ِد بِْن إِْسَحاَق.  ِمْن َحِديِث ُمَحّمَ
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، ل

..................................................................................

]3619[ حم: 215/4، تحفة: 11064.
عدم  عن  كناية  هو  بل  اإليماني،  التصديق  عدم  ُيِرْد  لم   :)535/9( »اللمعات«  في  قال    (((
حال  لتفاوت  ملسو هيلع هللا ىلص  وحضوره  مشاهدته  من  حاصاًل  كان  الذي  والصفاء  النورانية  وجدان 

الحضور والغيبة، انتهى.
)))  في نسخة: »مبدأ«.

)))  في نسخة: »خذق الفيل« بمعجمات: ذرقه، والرواية: خذق الطائر، فإن صح فلعله أراد 
ذرق أبابيل ترميهم، وإنما هو الفيل، كذا في »مجمع بحار األنوار« )18/2(.
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ِة الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص 5 ـ بَاُب َما َجاَء فِي بَْدِء ُنبُّوَ
، نَا  ْعَرُج البَْغَداِدّيُ

َ
بُو الَعّبَاِس األ

َ
َثنَا الَفْضُل ْبُن َسْهٍل أ 3620 ـ َحّدَ

بِي 
َ
بِي بَْكِر بِْن أ

َ
بِي إِْسـَحاَق، َعْن أ

َ
َعبُْد الرَّْحَمِن ْبُن َغْزَواَن، نَا يُونُُس ْبُن أ

اِم، وََخَرَج َمَعُه 
َ
بُو َطاِلٍب إِلَى الّش

َ
بِيِه قَاَل: َخَرَج أ

َ
، َعْن أ ْشـَعِرّيِ

َ
ُموَسى األ

وا 
فََحلُّ َهبََط)))  اِهِب  الّرَ ْشَرفُوا َعلَى 

َ
أ ا  فَلَّمَ قَُريٍْش،  ِمْن  ْشيَاٍخ 

َ
أ ملسو هيلع هللا ىلص فِي  الّنَِبّيُ 

إِلَيِْهْم  يَْخُرُج  فََل  بِِه  وَن  َيُمّرُ َذلَِك  َقبَْل  َوَكنُوا  اِهُب،  الّرَ إِلَيِْهُم  فََخَرَج  رَِحالَُهْم، 
َجاَء  َحّتَى  اِهُب  الّرَ لُُهُم 

َيتََخلَّ فََجَعَل  رَِحالَُهْم،  وَن 
يَُحلُّ َفُهْم  قَاَل:  تَِفُت، 

ْ
يَل  

َ
َول

َخَذ بِيَِد رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: َهَذا َسّيُِد الَعالَِميَن، َهَذا رَُسوُل رَّبِ الَعالَِميَن، 
َ
فَأ

َفَقاَل:  ُمَك؟ 
ْ
ِعل َما  قَُريٍْش:  ِمْن  ْشيَاٌخ 

َ
أ لَُه  َفَقاَل  َعالَِميَن، 

ْ
لِل رَْحَمًة  َيبَْعثُُه اهلل 

 
َ

 َخّرَ َساِجًدا، َول
َّ

 َشَجٌر إِل
َ

ـَعَقبَِة لَْم َيبَْق َحَجٌر َول
ْ
ْشَرْفتُْم ِمَن ال

َ
إِنَُّكْم ِحيَن أ

َكِتِفِه  ُغْضُروِف)))  ِمْن  ْسَفَل 
َ
أ ِة  الّنُبُّوَ بَِخاتَِم  ْعِرفُُه 

َ
أ َوإِنِّي   ، ِلنَِبّيٍ  

َّ
إِل يَْسُجَداِن 

تَاُهْم بِِه فََكاَن))) ُهَو فِي ِرْعيَِة 
َ
ا أ اَحِة، ُثّمَ رََجَع فََصنََع لَُهْم َطَعاًما، فَلَّمَ

َ
ِمثَْل الّتُّف

ا َدنَـا ِمَن الَقْوِم ُه، فَلَّمَ
ْقبََل وََعلَيِْه َغَماَمٌة تُِظلُّ

َ
رِْسلُوا إِلَيِْه، فَأ

َ
اإِلبِِل، َفَقاَل: أ

ِة الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص[ ]5 ـ بَاُب َما َجاَء فِي بَْدِء ُنبُّوَ
قوله: )إل خر ساجداً( وكان ذلك سجدة أرواحها ال أشباحها، ولذلك لم 

يتنبه له غير الراهب.

]3620[ ك: 4229، ش: 36541، تحفة: 9141.
)))  أي: نزل أبو طالب ومن معه. وفي »المشكاة« )5918(: »هبطوا«.

)))  في نسخة: »غرضوف«. الغضروف: ما الن من عظم الكتف، وهو الذي يكون على رأس 
الكتف، كذا في »الحاشية«.

)))  في نسخة: »وكان«.
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َجَرِة َعلَيِْه، َفَقاَل: 
َ
ا َجلََس َماَل فَْيُء الّش َجَرِة، فَلَّمَ

َ
وََجَدُهْم قَْد َسبَُقوُه إِلَى فَْيِء الّش

َجَرِة َماَل َعلَيِْه، قَاَل: َفبَيْنََما ُهَو قَائٌِم َعلَيِْهْم َوُهَو ُينَاِشُدُهْم 
َ
اْنُظُروا إِلَى فَْيِء الّش

َفيَْقتُلُونَُه،  َفِة  بِالّصِ َعَرفُوُه  وُْه 
َ
َرأ إِْن  وَم  الّرُ إِّنَ 

فَ وِم،  الّرُ إِلَى  بِِه  يَْذَهبُوا   
َ

ْن ل
َ
أ  

َّ
إِل

وِم فَاْستَْقبَلَُهْم، َفَقاَل: َما َجاَء بُِكْم؟ قَالُوا:  ْقبَلُوا ِمَن الّرُ
َ
إَِذا بَِسبَْعٍة قَْد أ

فَالتََفَت فَ
نَاٍس، 

ُ
 بُِعَث إِلَيِْه بِأ

َّ
ْهِر، فَلَْم َيبَْق َطِريٌق إِل

َ
ّنَ َهَذا الّنَِبّيَ َخاِرٌج فِي َهَذا الّش

َ
ِجئْنَا أ

َحٌد ُهَو َخيٌْر 
َ
َفُكْم أ

ْ
ْخِبْرنَا َخبََرُه، بُِعثْنَا إِلَى َطِريِقَك َهَذا، َفَقاَل: َهْل َخل

ُ
َوإِنَّا قَْد أ

ْن 
َ
َراَد اهلل أ

َ
ْمًرا أ

َ
ْيتُْم أ

َ
فََرأ

َ
ْخِبْرنَا َخبََرُه بَِطِريِقَك َهَذا، قَاَل: أ

ُ
َما أ

َ
ِمنُْكْم؟ قَالُوا: إِّن

قَاُموا َمَعُه، 
َ
، قَاَل: َفبَاَيُعوُه َوأ

َ
ُه؟ قَالُوا: ل َحٌد ِمَن الّنَاِس رَّدَ

َ
َيْقِضيَُه َهْل يَْستَِطيُع أ

ُه   ُينَاِشُدُه َحّتَى رَّدَ
ْ

بُو َطاِلٍب، فَلَْم يََزل
َ
يُُّكْم َوِلّيُُه؟ قَالُوا: أ

َ
نُْشُدُكْم بِاهلل أ

َ
قَاَل: أ

يِْت.  اِهُب ِمَن الَكْعِك َوالّزَ بُو بَْكٍر بَِلًل، َوَزوََّدُه الّرَ
َ
بُو َطاِلٍب، َوَبَعَث َمَعُه أ

َ
أ

 ِمْن َهَذا الوَْجِه.
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، ل

قوله: )فقال: هل خلفكم أحـد( إلخ، المراد بالخلف هو المقام الذي 
أرسلوا منه، يعني أن في دياركم هل أحد له دراية أم كل من هاهنا كحمير مثلكم؟ 
ووجهه بما قال: أرأيتم أمرًا أراد اهلل إلخ، ولكنهم لما لم يروا لذلك جوابًا أعادوا 

كالمهم األول. 

قوله: )وبعث معه أبو بكر بلًل( وقد أنكر العلماء]1[ في هذه الرواية ثالثة 
أمور: أن يبعث أبو بكر بالالً، ....................................................

]1[ قال الجزري: إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح، أو أحدهما، وذكر أبي بكر وبالل 
فيه غير محفوظ، وعّده أئمتنا َوْهمًا وهو كذلك، فإن سن النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذ ذاك اثنا عشرة سنة، 
وأبو بكر أصغر منه سنتين، وبالل لعله لم يكن ولد في ذلك الوقت، وقال في »ميزان =
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.................................................................................................................

معه  يبعث  أن  على  يحمله  ما  ملسو هيلع هللا ىلص  معه  له  يكن  لم  أبا بكر  فألن]1[  البعثة  نفس  أما 
غالمه، وإن أمكن الجواب عنه بأن أبا بكر كان محبًّا له ملسو هيلع هللا ىلص من ُبُدوِّ حاله، فال ينكر 
أن تكون محبته به باعثة لذلك البعث، والثاني بعثة أبي بكر فإنه كان أصغر منه ملسو هيلع هللا ىلص 
مع  لهم  يكون  التجار  سيما  ال  األمراء  أطفال  فإن  أيضًا  مستبعد  غير  وهذا  بعامين، 
صغر السن وقلة التجارب ما ليس ألكثر كبار الفقراء الصعاليك من النظر في األمور، 
وكان آباؤهم يصاحبونهم في أسفار التجارات، لتحصل لهم معرفة بموارد األمور 
إنما  أبا بكر  أن  ثبت  بعد، وقد  يولد  لم  فبعثة بالل، وبالل  الثالث  ومصادرها، وأما 
اشتراه بعد شيوع اإلسالم وفشو التبليغ، وكان إذ وقعت قضية الراهب غير مبعوث، 
فإما أن يقال: إن الراوي نسيه فذكر بالل موضع غيره، أو يكون هذا بالل آخر غير 

المعروف من الصحابة.

بالاًل،  أبو بكر  معه  وبعث  قوله:  الحديث  هذا  بطالن  على  يدل  مما  قيل:  االعتدال«))):   =
رجاله  الحديث  »اإلصابة«:  في  الحافظ  وقال  صبيًّا،  كان  وأبو بكر  بعد،  يخلق  لم  وبالل 
ثقات، وليس فيه سوى هذه اللفظة، فيحتمل أنها مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وهًما 

من أحد رواته، كذا في »المواهب«، هكذا في »المرقاة«))) لعلي القاري.
]1[ وفيه أن هذا أيضًا يتعلق ببعثة أبي بكر ال بنفس البعثة، فالوجه األول والثاني كالهما يتعلقان 
ببعثة أبي بكر ال بنفس البعثة، اللهم إال أن يقال: إن الوجه األول لما كان متعلقًا بأبي بكر 
والنبي ملسو هيلع هللا ىلص معًا عزاه إلى نفس البعثة، بخالف الثاني فإنه كان متعلقًا بأبي بكر خاصة باعتبار 

صغر سنه، فتأمل.

)))  »ميزان االعتدال« )581/2(.
)))  انظر: »مرقاة المفاتيح« )65/11( و»المواهب اللدنية« )115/1(.
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6 ـ بَاُب َما َجاَء فِي َمبَْعِث الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص، َواْبُن َكْم َكاَن ِحيَن بُِعَث؟
بِي 

َ
أ اْبُن  نَا  اٍر، 

َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ نَا  إِْسَماِعيَل،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3621

نِْزَل َعلَى 
ُ
اَن، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن ابِْن َعّبَاٍس قَاَل: أ ، َعْن ِهَشاِم بِْن َحّسَ َعِدّيٍ

ـَمِدينَِة َعْشًرا، 
ْ
َة ثََلثََة َعَشَر)))، َوبِال

َ
قَاَم بَِمّك

َ
ْرَبِعيَن، فَأ

َ
رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو اْبُن أ

َ َوُهَو اْبُن ثََلٍث وَِستِّيَن.  َوتُُوّفِ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

َعْن  ِهَشاٍم،  َعْن   ، َعِدّيٍ بِي 
َ
أ اْبُن  نَا  اٍر، 

َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3622

ِعْكِرَمَة، َعِن ابِْن َعّبَاٍس قَاَل: قُِبَض الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو اْبُن َخْمٍس وَِستِّيَن َسنًَة، 
ُد ْبُن إِْسَماِعيَل، ِمثَْل َذلَِك. اٍر، َوَرَوى َعنُْه ُمَحّمَ

َ
ُد ْبُن بَّش َهَكَذا َثنَا ُمَحّمَ

6 ـ بَاُب َما َجاَء فِي َمبَْعِث الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص، َواْبُن َكْم َكاَن ِحيَن بُِعَث؟
قوله: )وهو ابن خمس وستين( هذا مخالف لما ذكر أوالً، والرواية المثبتة 
لثالث وستين هي األصح]1[، وأما رواية الستين وخمس وستين فمحمولتان على

]1[ هذا هو المتفق عليه عند جمهور المحدثين، وما أفاده الشيخ من التوجيه في الجمع معروف 
أصحها  أن  على  العلماء  اتفق  »الشمائل«))):  شرح  في  القاري  قال  الحديث،  شراح  عند 
ثالث وستون، وتأولوا ما في الروايات عليها، فرواية ستون محمولة على أن الراوي اقتصر 
فيها على العقود وترك الكسور، ورواية الخمس متأولة أيضًا بإدخال سنتي الوالدة والوفاة، 
أو حصل فيها اشتباه، وقد أنكر عروة على ابن عباس قوله: خمس وستون، ونسبه إلى =

]3621[ خ: 3851، م: 2351، حم: 228/1، تحفة: 6227.
]3622[ انظر ما قبله.

)))  في نسخة: »ثالث عشرة«.
)))  »جمع الوسائل« )200/2(.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكوكب الدري   24

، نَا َمْعٌن،  نَْصارِّيُ
َ
نٍَس، ح َوَثنَا األ

َ
َثنَا ُقتَيْبَُة، َعْن َمالِِك بِْن أ 3623 ـ َحّدَ

نَُّه َسِمَع أنََس ْبَن َمالٍِك 
َ
بِي َعبِْد الرَّْحَمِن، أ

َ
نٍَس، َعْن َربِيَعَة بِْن أ

َ
نَا َمالُِك ْبُن أ

 بِاألْبيَِض 
َ

 بِالَقِصيِر، َول
َ

ِويِل البَائِِن)))، َول َيُقوُل: لَْم يَُكْن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِالّطَ
ْمَهِق)))، ................................................................................................

َ
األ

أن الراوي أسقط الكسر أي: اآلحاد، واكتفى على ذكر العشرات، أو أتم الكسر فعّده 
كاماًل، وكالهما مبني على العادة ال سيما العرب، فإنهم لما اعتادوا من القديم]1[ 
الكسر،  أتموا  وحسابهم،  أمورهم  وغرته  المحرم  رأس  من  يبدؤوا  أن  والجاهلية 
فذكروا سن الهجرة وقيام المدينة أحد عشر، وكذا مدة قيامه بمكة بعد البعثة أربعة 
عشر، مع أن األول عشر والثاني ثالثة عشر وشهور، ومثل ذلك ممكن في الوالدة 

والوفاة، وهذا يمكن فهمه بأدنى تأمل، فافهم.

الغلط، وقال: إنه لم يدرك أول النبوة وال كثرت صحبته بخالف الباقين، إلى آخر ما بسطه.  =
فقيل: رجب، وقيل: شهر  التاريخ،  مبدأ  في  الصحابة  إذ شاور عمر  إليه عثمان  أشار  ]1[ كما 
رمضان، وقيل: غير ذلك، فقال عثمان: أرخوا من المحرم أول السنة وهو شهر حرام وهو 

أول الشهور في العدة، وهو منصرف الناس عن الحج، كذا في »التدريب«))).

]3623[ خ: 3547، م: 2347، ن في الكبرى: 9310، تم: 383/1، حم: 130/3، تحفة: 833.
)))  أي: المفرط طواًل خارجًا عن االعتدال، البائن اسم فاعل من بان: إذا ظهر، وهذا يشير إلى 
أنه قد كان في قده ملسو هيلع هللا ىلص طول، واألمر كذلك، فإنه كان مربوعًا مائاًل إلى الطول بالنسبة إلى 
»لمعات  انتهى.  يخفى،  ما ال  واألبهة  والجمال  الحسن  من  وفيه  الممدوح،  القصر، وهو 

التنقيح« )262/9(.
)))  الذي ال يخالط حمرة وليس بنّير كالجص، كذا في »القاموس« )ص: 852(.

)))  »تدريب الراوي« )872/2(.
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ْرَبِعيَن 
َ
ِس أ

ْ
ِبِط، َبَعثَُه اهلل َعلَى َرأ  بِالّسَ

َ
 بِاآلَدِم، َولَيَْس بِالَجْعِد الَقَطِط، َول

َ
َول

ِس 
ْ
اُه اهلل َعلَى َرأ

َ
َة َعْشَر ِسنِيَن، َوبِالَمِدينَِة َعْشَر ِسنِيَْن، َوتََوّف

َ
قَاَم بَِمّك

َ
َسنًَة، فَأ

ِسِه َوِلْحيَِتِه ِعْشُروَن َشْعَرًة َبيَْضاَء. 
ْ
ِستِّيَن َسنًَة، َولَيَْس فِي َرأ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.
ُه اهلل بِِه ِة الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَما قَْد َخّصَ 7 ـ بَاُب َما َجاَء فِي آيَاِت ُنبُّوَ

بُو َداوَُد 
َ
: نَا أ

َ
اٍر، َوَمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، قَال

َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3624 ـ َحّدَ

، َعْن ِسَماِك بِْن َحْرٍب، َعْن َجابِِر بِْن  ّبِّيُ
، نَا ُسلَيَْماُن ْبُن ُمَعاٍذ الّضَ يَالِِسّيُ الّطَ

ُِم َعلَّيَ لَيَاِلَي بُِعثُْت، 
َة َحَجًرا َكاَن يَُسلّ

َ
َسُمَرَة قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِّنَ بَِمّك

ْعِرفُُه اآلَن«. 
َ
إِنِّي أل

قوله: )ول باآلدم( أي: أدمة]1[ فيها سواد، فحيث نفيت األدمة فبهذا المعنى، 
وحين]2[ أثبتت فبمعنى حمرة ضاربة بالبياض.

َأْءَدُم أبدلت الفاء  ]1[ قال القاري في »جمع الوسائل«))): آدم أفعل صفة مهموز الفاء، أصله 
في  السمرة  ينافي  ال  فنفيه  والسواد،  البياض  بين  منـزلة  وهي  السمرة،  شدة  واألدمة  ألفًا، 
بالبياض المنفي ما ال  الروايات أن المراد  حديث آخر، قال العسقالني: تبين من مجموع 

يخالطه الحمرة، والمراد بالسمرة الحمرُة التي يخالطها البياض، انتهى.
قال  اللون«،  »أسمر  بلفظ:  وغيره  الترمذي«  »شمائل  في  أنس  عن  حميد  حديث  في  كما   ]2[
القاري))): يريد نفي البياض القوي مع حمرة قليلة، فال ينافي حديث: »وال باآلدم« المراد 
به شديد السمرة، قال العراقي: هذه اللفظة انفرد بها حميد عن أنس، ورواه غيره من الرواة 

بلفظ: »أزهر اللون«، انتهى.

]3624[ م: 2277، حم: 89/5، تحفة: 2165.
)))  »جمع الوسائل« )11/1 - 12(.

)))  المصدر السابق )14/1(.
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.

 ، اٍر، نَا يَِزيُد ْبُن َهاُروَن، نَا ُسلَيَْماُن الّتَيِْمّيُ
َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3625 ـ َحّدَ

ِمْن  َنتََداَوُل  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَِبّيِ  َمَع  ُكّنَا  قَاَل:  ُجنَْدٍب  بِْن  َسُمَرَة  َعْن  الَعَلِء،  بِي 
َ
أ َعْن 

نَا: َفَما َكانَْت 
ْ
يِْل، َتُقوُم َعَشَرٌة َوَتْقُعُد َعَشَرٌة، قُل

قَْصَعٍة))) ِمْن ُغْدَوٍة َحّتَى اللَّ
َشاَر بِيَِدهِ إِلَى 

َ
 ِمْن َهاُهنَا، َوأ

َّ
 إِل

ّيِ َشْيٍء َتْعَجُب؟ َما َكانَْت ُتَمّدُ
َ
؟ قَاَل: ِمْن أ ُتَمّدُ

َماِء.  الّسَ

بِْن  َعبِْد اهلل  ْبُن  يَِزيُد  اْسُمُه:  الَعَلِء  بُو 
َ
َوأ َصِحيٌح،  َحَسٌن  َحِديٌث  َهَذا 

يِر. ّخِ الّشِ

8 ـ بَاٌب
بِي ثَْوٍر، َعِن 

َ
أ ْبُن  الَوِليُد  نَا   ، َيْعُقوَب الُكوِفُّ ْبُن  َعّبَاُد  َثنَا  ـ َحّدَ  3626

بِي َطاِلٍب قَاَل: ُكنُْت َمَع 
َ
بِي يَِزيَد، َعْن َعِلّيِ بِْن أ

َ
، َعْن َعّبَاِد بِْن أ ّيِ ّدِ الّسُ

 
َّ

 َشَجٌر إِل
َ

َة، فََخرَْجنَا فِي َبْعِض نََواِحيَها، َفَما اْستَْقبَلَُه َجبٌَل َول
َ
الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِمّك

َلُم َعلَيَْك يَا رَُسوَل اهلل.  َوُهَو َيُقوُل: الّسَ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.

]8 ـ بَاٌب[
قوله: )إل وهو يقول: السلم عليك يا رسول اهلل( فكان ذلك معجزة لنبينا 

وكرامة لعلينا، حيث بدا له ما كان يخفى لغيره.

]3625[ ن في الكبرى: 6903، حم: 12/5، تحفة: 4639.
]3626[ دي: 21، ك: 4238، تحفة: 10159.

في نسخة: »في قصعة«.  (((
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بِي 
َ
بِي ثَْوٍر، َوقَالُوا: َعْن َعّبَاِد بِْن أ

َ
َوقَْد َرَوى َغيُْر َواِحٍد َعِن الَوِليِد بِْن أ

ـَمْغَراِء.
ْ
بِي ال

َ
يَِزيَد، ِمنُْهْم فَْرَوُة ْبُن أ

9 ـ بَاٌب
ِعْكِرَمَة  َعْن  يُونَُس،  ْبُن  ُعَمُر  نَا  َغيَْلَن،  ْبُن  َمْحُموُد  َثنَا  َحّدَ ـ   3627
َمالٍِك:  بِْن  نَِس 

َ
أ َعْن  َحَة، 

ْ
َطل بِي 

َ
أ بِْن  َعبِْد اهلل  بِْن  إِْسَحاَق  َعْن  اٍر،  َعّمَ ابِْن 

إِلَى لِْزِق ِجْذٍع، َواتََّخُذوا لَُه ِمنْبًَرا، فََخَطَب َعلَيِْه،  ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخَطَب 
َ
أ

ُه فََسَكَت))).  ))) الِجْذُع َحِنيَن الّنَاقَِة، َفنََزَل الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص َفَمّسَ فََحّنَ

، وََجابٍِر، َوابِْن ُعَمَر، وََسْهِل بِْن َسْعٍد، َوابِْن َعّبَاٍس،  بَّيٍ
ُ
َوِف البَاِب َعْن أ

ّمِ َسلََمَة. 
ُ
َوأ

ـوَْجِه.
ْ
نٍَس َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َهَذا ال

َ
َحِديُث أ

ُد ْبُن َسِعيٍد، نَا َشِريٌك، َعْن  ُد ْبُن إِْسَماِعيَل، نَا ُمَحّمَ َثنَا ُمَحّمَ 3628 ـ َحّدَ
ْعَرابِّيٌ إِلَى رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

َ
بِي َظبْيَاَن، َعِن ابِْن َعّبَاٍس قَاَل: َجاَء أ

َ
ِسَماٍك، َعْن أ

]9 ـ باب[
قوله: )إلى لزق جزع( من إضافة الصفة إلى موصوفه، وكان الزقًا]1[ بالجدار.

]1[ قال في »المجمع«))): يقال: داره لزق دار فالن أي: الزقه والصقه، انتهى.

]3627[ دي: 42، حم: 249/1، تحفة: 194.
]3628[ حم: 223/1.

)))  أي: نزع واشتاق. وأصل الحنين: ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها. »النهاية« )452/1(.
)))  في نسخة: »فسكن«.

)))  »مجمع بحار األنوار« )494/4(.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكوكب الدري   28

؟ قَاَل: »إِْن َدَعوُْت َهَذا الِعْذَق))) ِمْن َهِذهِ الّنَْخلَِة  نََّك نَِبّيٌ
َ
ْعرُِف أ

َ
قَاَل: بَِم))) أ

نِّي رَُسوُل اهلل؟« فََدَعاُه رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فََجَعَل َينِْزُل ِمَن الّنَْخلَِة َحّتَى 
َ
تَْشَهُد أ

 . ْعَرابِّيُ
َ
ْسلََم األ

َ
َسَقَط إِلَى الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثّمَ قَاَل: »ارِْجْع« َفَعاَد، فَأ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب َصِحيٌح.
10 ـ باٌب

نَا  ثَابٍِت،  ْبُن  َعْزَرُة  نَا  بُو َعاِصٍم، 
َ
أ نَا  اٍر، 

َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3629

ْخَطَب قَاَل: َمَسَح رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يََدُه َعلَى 
َ
أ ْبُن  بُو َزيِْد 

َ
أ ْحَمَر، نَا 

َ
أ ْبُن  بَاُء 

ْ
ِعل

 
َّ

ِسِه إِل
ْ
وَْجِهي وََدَعا ِلي، قَاَل َعْزَرُة: إِنَُّه َعاَش ِمائًَة وَِعْشِريَن َسنًَة، َولَيَْس فِي َرأ

ُشَعيَْراٌت))) بِيٌض. 
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.

ْخَطَب.
َ
بُو َزيٍْد اْسُمُه: َعْمُرو ْبُن أ

َ
َوأ

]10 ـ باب[
قوله: )إل شعيرات بيض( وأما بياض شعرات النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع أنه في نصف من 

عمر هذا الصحابي الذي دعا له فلغلبة]1[ الخشية عليه.

والواقعة«،  هود  »شيبتني  قال:  شبت،  رسول اهلل  يا  قال:  أبي بكر،  حديث  في  تقدم  كما   ]1[
الحديث.

]3629[ ع: 6847، حم: 77/5، تحفة: 10697.
)))  في نسخة: »بما«.

)))  العذق بالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ، ويجمع على عذاق. »النهاية« )199/3(.
)))  في نسخة: »شعرات«.
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11 ـ باٌب
َعَرْضُت  قَاَل:  َمْعٌن  نَا   ، نَْصارِّيُ

َ
األ ُموَسى  ْبُن  إِْسَحاُق  َثنَا  َحّدَ ـ   3630

نََس 
َ
نَُّه َسِمَع أ

َ
َحَة، أ

ْ
بِي َطل

َ
نٍَس، َعْن إِْسَحاَق بِْن َعبِْد اهلل بِْن أ

َ
َعلَى َمالِِك بِْن أ

ّمِ ُسلَيٍْم: لََقْد َسِمْعُت َصوَْت رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ُ
َحَة أل

ْ
بُو َطل

َ
اْبَن َمالٍِك َيُقوُل: قَاَل أ

ْخرََجْت 
َ
فَأ َنَعْم،  َفَقالَْت:  ِمْن َشْيٍء؟  ِعنَْدِك  َفَهْل  الُجوَع،  ِفيِه  ْعرُِف 

َ
أ َضِعيًفا، 

تُْه  َدّسَ ُثّمَ  بِبَْعِضِه،  الُخبَْز  ِت 
َ
فَلَّف لََها،  ِخَماًرا  ْخرََجْت 

َ
أ ُثّمَ  َشِعيٍر،  ِمْن  قَْراًصا 

َ
أ

بِِه  فََذَهبُْت  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص،  إِلَى رَُسوِل اهلل  رَْسلَتِْني 
َ
أ ُثّمَ  بِبَْعِضِه،  تِْني  َورَّدَ يَِدي  فِي 

ـَمْسِجِد َوَمَعُه الّنَاُس، قَاَل: َفُقْمُت 
ْ
إِلَيِْه، فَوََجْدُت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َجالًِسا فِي ال

َحَة؟« ......................................
ْ
بُو َطل

َ
رَْسلََك أ

َ
َعلَيِْهْم، َفَقاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أ

]11 ـ باٌب[
قوله: )وردتني]1[ ببعضه( لئال يظهر أن في إبطه شيئًا فيشرفوا له.

قوله: )فقمت عليهم)]2[ أي: مترددًا هل أسكت فيفوت الغرض من إرسالي، 
أو أبدي ما أرسلت به فال يبقى للنبي ملسو هيلع هللا ىلص منه إال يسير.

قوله: )أرسلك أبو طلحة؟( لما علم النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذهاب أبي طلحة إلى بيته عالمًا

]1[ هكذا لفظ البخاري في »األطعمة«، ولفظه في »عالمات النبوة«: »فلفت الخبز ببعضه، ثم 
دسته تحت يدي، والثتني ببعضه«، الحديث. قال الحافظ))): والمراد أنها لّفت بعضه على 

رأسه وبعضه على إبطه.
]2[ وما ذكر الحافظ من رواية يعقوب تدل على أنه كان مأمورًا بذلك، إذ قال))): وفي رواية =

]3630[ خ: 3578، م: 204، ن في الكبرى: 6617، حم: 232/3، تحفة: 200.
)))  »فتح الباري« )589/6(.

)))  انظر: »فتح الباري« )589/6(.
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.................................................................................................................

بحاله عليه الصالة والسالم عرف أنه طلبه في بيته]1[، وعلى هذا فمعنى »بطعام« 
لطعام، ولكنه لما علم بظهور معجزته]2[، ثم ناداهم أجمع، أو ألنه لما علم من حال 
أبي طلحة أنه ال يبخل بموجود وال يتكلف بما ليس عنده طلبهم إلى بيته اعتمادًا 
على محبته له وألصحابه، وال يبعد أنه عرف إتيان أنس بما أرسل به إال أنه أراد أن 
يكون بركة على أبي طلحة نزولهم في بيته، فلذلك أخذهم معه، وعلى هذا األخير 
ال إشكال في دعوة القوم إلى بيته، ألن الدعاء لم يكن إلى طعامه، وإنما كان دعاهم 

إلى ما أهداه أبو طلحة له، فصار ملكه]3[.

لي  فقال  مسلم،  عند  وأصله  أبي نعيم،  عند  أنس  عن  أبي طلحة  بن  عبد اهلل  بن  يعقوب   =
أبو طلحة: يا أنس اذهب فقم قريبًا من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا قام فدعه حتى يتفرق أصحابه، ثم 
اتبعه حتى إذا قام على عتبة بابه فقل له: إن أبي يدعوك، ثم ال يذهب عليك أن الحافظ مال 
إلى تعدد هذه القصة الختالف الروايات الواردة في ذلك كما ذكر له القرائن في »الفتح« في 

»عالمات النبوة«.
هذه  في  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  استدعى  أبا طلحة  أن  تقتضي  الروايات  أكثر  وقال:  الحافظ  مال  وإليه   ]1[

الواقعة في بيته، ثم ذكر الروايات الدالة على ذلك.
]2[ أي: علم أن معجزته ملسو هيلع هللا ىلص سـتظهر في بيته، ويشير إلى ذلك ما ورد في الروايات من 
جوابه ملسو هيلع هللا ىلص، ففي رواية عمرو بن عبد اهلل: قال أبو طلحة: إنما هو قرص، فقال: »إن اهلل 
فقال  يعقوب:  رواية  وفي  المازني،  يحيى  بن  عمرو  رواية  في  ونحوه  فيه«،  سـيبارك 
أبو طلحة: إنما أرسلت أنسًا يدعوك وحدك، ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى، فقال: 

»ادخل فإن اهلل سيبارك فيما عندك«، ذكر هذه الروايات الحافظ))).
]3[ يشكل عليه أن الهبة ال تتم إال بالقبض ولم يتحقق بعد، فكيف صار ملكه، والجمهور على 
أن الموهوب يبقى في ملك الواهب قبله خالفًا لمالك، كما بسطه صاحب »البدائع« =

)))  انظر: »فتح الباري« )590/6(.
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َمَعُه:  لَِمْن  ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوُل اهلل  َفَقاَل  َنَعْم،  ُت: 
ْ
َفُقل »بَِطَعاٍم؟«  قَاَل:  َنَعْم،  ُت: 

ْ
َفُقل

ْخبَْرتُُه، 
َ
َحَة فَأ

ْ
بَا َطل

َ
يِْديِهْم َحّتَى ِجئُْت أ

َ
»قُوُموا«، قَاَل: فَاْنَطلَُقوا، فَاْنَطلَْقُت َبيَْن أ

ّمَ ُسلَيٍْم قَْد َجاَء رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِالّنَاِس))) َولَيَْس ِعنَْدنَا 
ُ
َحَة: يَا أ

ْ
بُو َطل

َ
َفَقاَل أ

َحَة َحّتَى 
ْ
بُو َطل

َ
ْعلَُم، قَاَل: فَاْنَطلََق أ

َ
ّمُ ُسلَيٍْم: اهلل َورَُسولُُه أ

ُ
َما ُنْطِعُمُهْم، قَالَْت أ

َحَة َمَعُه َحّتَى َدَخَل، َفَقاَل 
ْ
بُو َطل

َ
ْقبََل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوأ

َ
لَِقَي رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فَأ

بِِه  َمَر 
َ
فَأ الُخبِْز،  بَِذلَِك  َتتُْه 

َ
فَأ ِعنَْدِك«  َما  ُسلَيٍْم  ّمَ 

ُ
أ يَا  ي  »َهلُّمِ ملسو هيلع هللا ىلص:  رَُسوُل اهلل 

َدَمتُْه، ُثّمَ قَاَل ِفيِه 
َ
ٍة))) لَـَها فَأ

َ
ّمُ ُسلَيٍْم بُِعّك

ُ
)))، وََعَصَرْت أ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفُفّتَ

َكلُوا 
َ
ِذَن لَـُهْم، فَأ

َ
ْن َيُقوَل، ُثّمَ قَاَل: »ائَْذْن ِلَعَشَرٍة«، فَأ

َ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َما َشاَء اهلل أ

َكلُوا َحّتَى .......
َ
ِذَن لَـُهْم، فَأ

َ
َحّتَى َشِبُعوا، ُثّمَ َخرَُجوا، ُثّمَ قَاَل: »ائَْذْن ِلَعَشَرٍة«، فَأ

قوله: )وعصرت أم سليم( إلخ، وال يتوهم أن أم سليم كيف أرسلت األقراص 
بالزيت، ألنها فالت]1[  للقوم  تأدمه  له ملسو هيلع هللا ىلص خاصة، واآلن  أرسلتها  يابسة وقد  أوالً 
بالزيت أوالً على وجوهها، ولكنها لما فتت األقراص غلبت اليبوسة عليها، وصار 

ما أدمتها به أوالً كأن لم يكن شيئًا هذا، واهلل أعلم.

والحافظ في »الفتح«، ويمكن الجواب عنه أن الهبة لما تحققت من جانب الواهب ولم يبق   =
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص إال القبض فهو على شرف الملك، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص أطعمهم بعد ما قبض فلم يكن 

الدعوة إال إلى ملكه.
]1[ فالت بالفاء: أي: سمنت.

)))  في نسخة: »والناس«.
)))  في نسخة: »ففتت«.

والعسل، وهو  بالسمن  العكة: هي وعاء من جلد مستدير، ويختص  نسخة: »عكة«.  في    (((
بالسمن أخص. كذا في »النهاية« )284/3(.
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َكلُوا َحّتَى َشِبُعوا، ُثّمَ 
َ
ِذَن لَـُهْم، فَأ

َ
َشِبُعوا، ُثّمَ َخرَُجوا، ُثّمَ قَاَل: »ائَْذْن ِلَعَشَرٍة« فَأ

ْو َثَمانُوَن رَُجًل. 
َ
ُهْم وََشِبُعوا، َوالَقْوُم َسبُْعوَن أ

َكَل الَقْوُم ُكلُّ
َ
َخرَُجوا، فَأ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

12 ـ باٌب
ْبُن  َمالُِك  نَا  َمْعٌن،  نَا   ، نَْصارِّيُ

َ
األ ُموَسى  ْبُن  إِْسَحاُق  َثنَا  َحّدَ ـ   3631

يُْت 
َ
نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: َرأ

َ
َحَة، َعْن أ

ْ
بِي َطل

َ
نٍَس، َعْن إِْسَحاَق بِْن َعبِْد اهلل بِْن أ

َ
أ

يَِجُدوا،  فَلَْم  الوَُضوَء  الّنَاُس  َوالتََمَس  الَعْصِر،  َصَلُة  وََحانَْت  ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوَل اهلل 
َمَر 

َ
تَِي رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِوَُضوٍء، فَوََضَع رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يََدُه فِي َذلَِك اإِلنَاِء، َوأ

ُ
فَأ

 
َ
أ َفتَوَّضَ َصابِِعِه، 

َ
أ تَْحِت  ِمْن  يَنْبُُع  ـَماَء 

ْ
ال يُْت 

َ
فََرأ قَاَل:  ِمنُْه  ُؤوا  َيتَوَّضَ ْن 

َ
أ الّنَاَس 

ُؤوا ِمْن ِعنِْد آِخِرِهْم.  الّنَاُس َحّتَى تَوَّضَ

َوِف البَاِب َعْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصيٍْن، َوابِْن َمْسُعوٍد، وََجابٍِر.

]12 ـ باب[
قوله: )ينبع من تحت أصابعه)]1[ وال يبعد أن يستنبط منه جواز التوضؤ بماء

]1[ وقد وقعت هذه المعجزة عدة مرات، قال القاضي في »الشفا«))): أما األحاديث في هذا 
ا، وروى حديث نبع الماء من بين أصابعه ملسو هيلع هللا ىلص جماعة من الصحابة، منهم أنس  فكثيرة جدًّ
وجابر وابن مسعود، ثم بسط الروايات في ذلك، وحكى عن الترمذي في الباب عن عمران 
ابن حصين، ثم قال: ومثل هذا في مثل هذه المواطن الَحِفَلة والجموع الكثيرة ال تتطرق 
ث به، ألنهم كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه لما جبلت عليه نفوسهم من = التهمة إلى المحدِّ

]3631[ خ: 169، م: 2279، ن: 76، حم: 132/3، تحفة: 201.
)))  »الشفا« )550/1 - 554(.
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نٍَس َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.
َ
َحِديُث أ

13 ـ باٌب
، نَا يُونُُس ْبُن بَُكيٍْر، نَا  نَْصارِّيُ

َ
َثنَا إِْسَحاُق ْبُن ُموَسى األ

3632 ـ َحّدَ
ُل  ّوَ

َ
َها قَالَْت: أ

َ
ّن
َ
، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشَة أ ُد ْبُن إِْسَحاَق قَاَل: ثَِني الّزُْهِرّيُ ُمَحّمَ

َراَد اهلل َكَراَمتَُه َورَْحَمَة الِعبَاِد بِِه 
َ
ِة ِحيَن أ َما اْبتُِدَئ بِِه رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الّنُبُّوَ

بِْح)))، َفَمَكَث َعلَى َذلَِك َما َشاَء اهلل   َجاَءْت َكَفلَِق الّصُ
َّ

 يََرى َشيْئًا))) إِل
َ

ْن ل
َ
أ

ْن يَْخلَُو. 
َ
 إِلَيِْه ِمْن أ

َحّبَ
َ
َوُة، فَلَْم يَُكْن َشْيٌء أ

ْ
ْن َيْمُكَث، وَُحّبَِب إِلَيِْه الَخل

َ
أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب.

الشجر وبعض الثمار إذا حصل]1[ من غير صنع ولم يخرج عن طبيعة الماء.

ونسبوا  وأشاعوه،  هذا  رووا  قد  فهؤالء  باطل،  على  يسكت  ال  ممن  كانوا  وألنهم  ذلك،   =
فعلوه  أنهم  عنهم  به  حدثوا  ما  عليهم  الناس  من  أحد  ينكر  ولم  له،  الغفير  الجم  حضور 

وشاهدوه، فصار كتصديق جميعهم له، انتهى.
]1[ قال في »الهداية«))): »وال يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر« ألنه ليس بماء مطلق، وأما 
الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضؤ به ألنه يخرج من غير عالج، ذكره في »جوامع 

أبي يوسف«، وفي الكتاب إشارة إليه حيث شرط االعتصار، انتهى.
وفي »الدر المختار«))): وال بعصير نبات، أي: معتصر من شجر أو ثمر؛ ألنه مقيد، بخالف =  

]3632[ خ: 3، م: 252، حم: 153/6، تحفة: 16612.
)))  في نسخة: »رؤيا«.

وقوعه  إلى  رمز  وفيه  اشتباه،  شوب  بال  بينًا  ظاهرًا  وتأويله  تعبيره  يظهر  أي:  ضوئه  أي:    (((
صريًحا كالصبح بعد الليل، انتهى من »اللمعات« )325/9(.

)))  »الهداية« )20/1(.
)))  »الدر المختار« )180/1 - 181(.
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14 ـ باٌب
، نَا إِْسَراِئيُل، َعْن 

َبيِْرّيُ ْحَمَد الّزُ
َ
بُو أ

َ
اٍر، نَا أ

َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3633))) ـ َحّدَ

وَن اآليَاِت  َقَمَة، َعْن َعبِْد اهلل قَاَل: إِنَُّكْم َتُعّدُ
ْ
َمنُْصوٍر، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعل

َعاَم  ُكُل الّطَ
ْ
َها َعلَى َعْهِد رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بََرَكًة، لََقْد ُكّنَا نَأ َعَذابًا، َوإِنَّا ُكّنَا َنُعّدُ

تَِي الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص بِإِنَاٍء فَوََضَع 
ُ
َعاِم، قَاَل: َوأ َمَع الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َونَْحُن نَْسَمُع تَْسِبيَح الّطَ

َعلَى  »َحّيَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  الّنَِبّيُ  َفَقاَل  َصابِِعِه، 
َ
أ َبيِْن  ِمْن  يَنْبُُع  ـَماُء 

ْ
ال فََجَعَل  ِفيِه،  يََدُه 

نَا. 
نَا ُكلُّ

ْ
أ َماِء« َحّتَى تَوَّضَ ـُمبَارَِك، َوالبََرَكُة ِمَن الّسَ

ْ
الوَُضوِء ال

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

]14 ـ باٌب[
أنها كانت في عصره ملسو هيلع هللا ىلص توجب  يعني  إلخ،  اآليات عذاباً(  قوله: )تعدون 
الفائدة،  زيادة في اإليمان مبشرات كانت أو منذرات، وأما فيكم فال تفيد]1[ تلك 
فلم تبق إال تخويفات وتهويالت، أو المعنى أن األكثر فينا كانت مبشرات، واألكثر 

فيكم منذرات.

في  كما  األظهر  وهو  ال،  وقيل:  الحدث،  يرفع  فإنه  بنفسه،  الفواكه  أو  الكرم  من  يقطر  ما   =
»الشرنباللية« عن »البرهان«، واعتمده القهستاني فقال: واالعتصار يعّم الحقيقي والحكمي 

كماء الكرم، انتهى.
قال ابن عابدين: قوله: هو األظهر، وهو المصرح به في كثير من الكتب، واقتصر عليه في   
»الخانية« و»المحيط«، وفي »الحلية« أنه األوجه لكمال االمتزاج، وقال الرملي في »حاشية 

المنح«: من راجع كتب المذهب وجد أكثرها على عدم الجواز، انتهى.
]1[ الظاهر أنهم يعدون اآليات كّلها تخويفًا مستدلين باآلية كما يظهر من كالم الحافظ إذ =

)))]3633[ خ: 3579، ن: 77، حم: 396/1، تحفة: 9454.
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15 ـ بَاُب َما َجاَء َكيَْف َكاَن َينِْزُل الوَْحُي َعلَى الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص
، نَا َمْعٌن ُهَو اْبُن ِعيَسى،  نَْصارِّيُ

َ
َثنَا إِْسَحاُق ْبُن ُموَسى األ

3634 ـ َحّدَ
ّنَ الَحارَِث ْبَن ِهَشاٍم

َ
بِيِه، َعْن َعائَِشَة: أ

َ
نَا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، َعْن أ

.................................................................................................................

قال))): الذي يظهر أنه أنكر عليهم عّد جميع الخوارق تخويفًا، وإال فليس جميع الخوارق   =
بركة، فإن التحقيق يقتضي عّد بعضها بركة من اهلل كشبع الخلق الكثير من الطعام القليل، 
وبعضها تخويفًا من اهلل ككسوف الشمس والقمر، كما قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إنهما آيتان من آيات اهلل 
يخوف بهما عباده«، وكأن القوم الذين خاطبهم عبد اهلل بن مسعود بذلك تمسكوا بظاهر 
قوله تعالى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]اإلسراء: 59[، ووقع عند اإلسماعيلي من طريق 
بخسف،  مسعود  بن  عبد اهلل  سمع  الحديث:  هذا  أول  في  إسرائيل  عن  القاسم  بن  الوليد 

فقال: كنا أصحاب محمد نعد اآليات بركة، الحديث، انتهى.
التي  اآليات  إال  فيهم  ينفع  ال  الناس  عامة  أن  بذلك  ابن مسعود  أراد  قيل:  القاري))):  وقال   
نزلت بالعذاب والتخويف، وخاصتهم يعني الصحابة كان ينفع فيهم اآليات المقتضية للبركة، 
وحاصله أن طريق الخواص مبني على غلبة المحبة والرجاء، وسبيل العوام مبني على كثرة 
الخوف والعناء، واألظهر أن يقال: معناه كنا نعّد خوارق العادات الواقعة من غير سابقة طلب 
اآليات  على  العادات  خوارق  تحصرون  وأنتم  ومعجزات،  آيات  البركة  عليها  يترتب  مما 
المقترحة التي يترتب عليها مخافة العقوبة، انتهى مختصرًا. واألوجه عندي في معناه: كنا أي: 
الصحابة نهتم بإحصاء اآليات التي تظهر البركة، فإنه سبب الزدياد المحبة مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص وزيادة 
الرجاء مع اهلل عّز اسمه، وأنتم أيها المخاطبون عمدة شغفهم االهتمام بحصر آيات العذاب، 

والغرض التنبيه إلى ترك التوغل فإنه يؤثر شيئًا من اليأس لغلبة الخوف، فتأمل.

]3634[ خ: 2، م: 2333، ن: 933، حم: 58/6، تحفة: 17152.
)))  »فتح الباري« )591/6(.

)))  »مرقاة المفاتيح« )52/11(.
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تِيِني 
ْ
يَأ ْحيَانًا 

َ
»أ ملسو هيلع هللا ىلص:  رَُسوُل اهلل  َفَقاَل  الوَْحُي؟  ِتيَك 

ْ
يَأ َكيَْف  ملسو هيلع هللا ىلص:  الّنَِبّيَ  َل 

َ
َسأ

ـَملَُك 
ْ
ال ِلَي  َيتََمّثَُل  ْحيَانًا 

َ
َوأ  ،((( َعلَّيَ ُه  َشّدُ

َ
أ َوُهَو  الَجَرِس)))  َصلَِة 

ْ
َصل ِمثُْل 

ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوَل اهلل  يُْت 
َ
َرأ فَلََقْد  َعائَِشُة:  قَالَْت  َيُقوُل«،  َما  ِعي 

َ
فَأ ُِمِني 

َفيَُكلّ رَُجًل 
َجِبينَُه  َوإِّنَ  َعنُْه  َفيَْفِصُم)))  ـبَرِْد)))، 

ْ
ال ِديِد 

َ
الّش اليَْوِم  فِي  ـوَْحُي 

ْ
ال َعلَيِْه  َينِْزُل 

ُد))) َعَرقًا.  لَيَتََفّصَ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

16 ـ بَاُب َما َجاَء فِي ِصَفِة الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص
بِي إِْسَحاَق، 

َ
َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، نَا َوِكيٌع، نَا ُسْفيَاُن، َعْن أ 3635 ـ َحّدَ

ْحَسَن ِمْن رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
َ
ٍة َحْمَراَء أ

ٍة فِي ُحلَّ يُْت ِمْن ِذي لِّمَ
َ
َعِن البََراِء قَاَل: َما َرأ

ِويِل.   بِالّطَ
َ

ـَمنِْكبَيِْن، لَْم يَُكْن بِالَقِصيِر َول
ْ
لَُه َشْعٌر يَْضرُِب َمنِْكبَيِْه، ُبَعيَْد َما َبيَْن ال

]16 ـ بَاُب َما َجاَء فِي ِصَفِة الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص[
قوله: )بعيد ما بين المنكبين( مكبرًا ......................................

]3635[ تقدم تخريجه في 1724.
)))  الصلصلة في األصل: صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له 
طنين، وقيل: هو صوت متدارك ال يدرك في أول وهلة. والجرس: الجلجل الذي يعلق في 

رؤوس الدواب. »فتح الباري« )20/1(.
)))  قال في »اللمعات« )338/9(: هذا القسم من الوحي أشد أقسامه على فهم المقصود؛ ألن 

الفهم من كالم مثل الصلصلة أشكل من كالم الرجل بالتخاطب المعهود، انتهى.
)))  في )م(: »البرد الشديد«، وفي نسخة بهامشه: »الشديد البارد«.

)))  أي: يقلع ويتجلى ما يغشاني.
)))  أي: يسيل.
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

17 ـ باٌب
َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن َوِكيٍع، نَا ُحَميُْد ْبُن َعبِْد الرَّْحَمِن، نَا زَُهيٌْر،  3636 ـ َحّدَ
يِْف؟  َكاَن وَْجُه رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمثَْل الّسَ

َ
َل رَُجٌل البََراَء: أ

َ
بِي إِْسَحاَق قَاَل: َسأ

َ
َعْن أ

، ِمثَْل الَقَمِر))). 
َ

قَاَل: ل

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

ومصغرًا]1[، والمعنى على األول ظاهر، وعلى الثاني ما بين منكبيه ملسو هيلع هللا ىلص بعد قليل.

]17 ـ باٌب[
قوله: )ل، مثل القمر( لما كان التشبيه في مجرد النورانية، ولم يكن الطول 
بالقمر، رد  البحت مقصودًا في تشبيهه  التدوير  الشبه، كما ليس  مقصودًا في وجه 
الباصرة  وتضر  الناظرة  تسر  محبوبة  ليست  السيف  ضياء  ألن  بالسيف،  تشبيهه 

بخالف ضياء القمر.

]1[ وبذلك جزم القاري في »المرقاة«)))، لكنه تعقب في »شرح الشمائل« على قول العصام: 
ويروى مصغرًا، والظاهر األول، وبهما معًا ضبطه المناوي وغيره، قال القاري))): أراد =

]3636[ خ: 3552، تم: 11، حم: 281/4، تحفة: 1839.
»الشمائل«  في  اإلسناد  بهذا  الحديث  هذا  المؤلف  وأورد  الموجودة،  النسخ  في  كذا هو    (((
)10( وقال: »ال، بل مثل القمر«، وزاد مسلم: »بل مثل الشمس والقمر وكان مستديًرا«، 

انتهى من »حاشية سنن الترمذي«.
)))  »مرقاة المفاتيح« )464/10(.

)))  »جمع الوسائل« )17/1(.
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18 ـ باٌب
، َعْن  ـَمْسُعوِدّيُ

ْ
بُو ُنَعيٍْم، نَا ال

َ
ُد ْبُن إِْسَماِعيَل، نَا أ َثنَا ُمَحّمَ 3637 ـ َحّدَ

ُعثَْماَن بِْن ُمْسـِلِم بِْن ُهْرُمَز، َعْن نَافِِع بِْن ُجبَيِْر بِْن ُمْطِعٍم، َعْن َعِلّيٍ قَاَل: لَْم 
يِْن َوالَقَدَميِْن)))، َضْخـَم 

َ
 بِالَقِصيِر، َشثَْن الَكّف

َ
ِويِل َول يَُكِن الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص بِالّطَ

يًا)))  َى تََكّفِ
َ
ـَمْسُرَبِة، إَِذا َمَشى تََكّف

ْ
ِس، َضْخَم الَكَراِديِس)))، َطِويَل ال

ْ
أ الّرَ

..................................................................................

الصدر  سعة  عن  كناية  بينهما  ما  بعد  وقيل:  النجابة،  عالمة  هي  إذ  السعة،  بينهما  ما  ببعيد   =
وشرحه الدال على الجود والوقار، قال العسقالني: المنكب: مجمع عظم العضد والكتف، 
ومعناه عريض أعلى الظهر، انتهى. وهو مستلزم لعرض الصدر، ومن ثم وقع في حديث 
القاري: تصغير بعيد  أبي هريرة عند ابن سعد: »رحب الصدر« كما في »الفتح«)))، وقال 
تصغير ترخيم كغالم وغليم، واألصل في تصغيرهما بعيد وغليم بتشديد الياء فيهما، وفي 
هذا التصغير إشارة إلى أن طول ما بين منكبيه الشريفين لم يكن متناهيًا إلى العرض المنافي 

لالعتدال، انتهى.

]3637[ تم: 5، 6، حم: 96/1، تحفة: 10289.
أنامله غلظ بال قصر، وُيحَمد  الغلظ والقصر، وقيل: هو الذي في  )))  أي: أنهما يميالن إلى 

ذلك في الرجال؛ ألنه أشّد لقبضهم، وُيذّم في النساء. »النهاية« )444/2(.
)))  هي رؤوس العظام، واحدها: كردوس، وقيل: هي ملتقى كل عظمين ضخمين، كالركبتين، 

والمرفقين، والمنكبين، أراد أنه ضخم األعضاء. »النهاية« )162/4(.
)))  أي: تمايل إلى قدام، هكذا روي غير مهموز، واألصل الهمز، وبعضهم يرويه مهموًزا، ألن 
ًؤا، والهمزة حرف صحيح. فأما إذا  ٌل، كتقدم تقدمًا وتكفأ تكفُّ َل من الصحيح َتَفعُّ مصدر َتَفعَّ
ًيا، فإذا خففت الهمزة  ًيا، وتسمى تسمِّ اعتل انكسرت عين المستقبل منه، نحو: تحفى تحفِّ

يا، بالكسر. »النهاية« )183/4(. التحقت بالمعتل، وصار تكفِّ
)))  انظر: »فتح الباري« )572/6(.
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 َبْعَدُه ِمثْلَُه ملسو هيلع هللا ىلص. 
َ

َر َقبْلَُه َول
َ
َما َينَْحّطُ ِمْن َصبٍَب، لَْم أ

َ
ّن
َ
َكأ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

، بَِهَذا اإلِْسنَاِد نَْحَوُه. ـَمْسُعوِدّيِ
ْ
بِي، َعِن ال

َ
َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن َوِكيٍع، نَا أ َحّدَ

19 ـ باٌب
ِمْن  َحِليَمَة  بِي 

َ
أ بِْن  الُحَسيِْن  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َجْعَفٍر  بُو 

َ
أ َثنَا  َحّدَ ـ   3638

ِعيَسى  نَا  قَالُوا:  ُحْجٍر،  ْبُن  وََعِلّيُ   ، ّبِّيُ
الّضَ َعبَْدَة  ْبُن  ْحَمُد 

َ
َوأ ْحنَِف، 

َ
األ قَْصِر 

 

ِد 
ْ
ٍد ِمْن ُول  ُغْفَرَة، ثَِني إِبَْراِهيُم ْبُن ُمَحّمَ

َ
اْبُن يُونَُس، نَا ُعَمُر ْبُن َعبِْد اهلل َمْول

ِويِل  بِي َطاِلٍب قَاَل: َكاَن َعِلّيٌ إَِذا وََصَف الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص، قَاَل: لَيَْس بِالّطَ
َ
َعِلّيِ بِْن أ

بِالَجْعِد  َولَْم يَُكْن  الَقْوِم،  ِمَن  َربَْعًة  َوَكَن  ِد،  ـُمتََرّدِ
ْ
ال بِالَقِصيِر   

َ
ِغِط، َول ـُمّمَ

ْ
ال

ثَِم، 
ْ
بِالُمَكل  

َ
َول ِم،  بِالُمَطّهَ يَُكْن  َولَْم  َجْعًدا رَِجًل،  َكاَن  ِبِط،  بِالّسَ  

َ
َول الَقَطِط 

ْشَفاِر، َجِليُل 
َ
ْهَدُب األ

َ
ْدَعُج الَعيْنَيِْن، أ

َ
ْبيَُض ُمْشَرٌب، أ

َ
َوَكَن فِي الوَْجِه تَْدِويٌر، أ

َع 
يِْن َوالَقَدَميِْن، إَِذا َمَشى َتَقلَّ

َ
ْجَرُد ُذو َمْسُرَبٍة، َشثُْن الَكّف

َ
ـُمَشاِش َوالَكتَِِد، أ

ْ
ال

]19 ـ باب[
قوله: )من قصر األحنف( أي: كان أبو جعفر من أهله، وهو اسم موضع]1[.

]1[ قال ياقوت الحموي))): كان األحنف بن قيس قد غزا طخارستان في سنة 32 هجرية في 
أيام عثمان وإمارة عبد اهلل بن عامر، حاصر حصنًا يقال له: سنوان، ثم صالحهم على مال 

نهم، يقال لذلك الحصن: قصر األحنف، انتهى. وَأمَّ

]3638[ تم: 7، تحفة: 10024.
)))  »معجم البلدان« )355/4(.
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ِة َوُهَو  َما َيْمِشي فِي َصبٍَب، َوإَِذا التََفَت التََفَت َمًعا، َبيَْن َكِتَفيِْه َخاَتُم الّنُبُّوَ
َ
ّن
َ
َكأ

يَنُُهْم َعِريَكًة، 
ْ
ل
َ
ْصَدُق الّنَاِس لَْهَجًة، َوأ

َ
ْجوَُد الّنَاِس َصْدًرا، َوأ

َ
ِبّيِيَن، أ

َخاَتُم الّنَ
َحّبَُه، َيُقوُل نَاِعتُُه: 

َ
َرُمُهْم ِعْشَرًة، َمْن َرآُه بَِديَهًة َهابَُه، َوَمْن َخالََطُه َمْعِرفًَة أ

ْ
ك

َ
َوأ

 َبْعَدُه ِمثْلَُه ملسو هيلع هللا ىلص.
َ

َر َقبْلَُه َول
َ
لَْم أ

َهَذا َحِديٌث لَيَْس إِْسنَاُدُه بُِمّتَِصٍل.
ْصَمِعّيَ َيُقوُل فِي َتْفِسيِر ِصَفِة الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: 

َ
بُو َجْعَفٍر: َسِمْعُت األ

َ
قَاَل أ

َط فِي  ْعَرابِّيًا َيُقوُل فِي َكَلِمِه: َتَمّغَ
َ
اِهُب ُطوًل. قَاَل: وََسِمْعُت أ

َ
ِغُط: الّذ ـُمّمَ

ْ
ال

َبْعٍض  فِي  َبْعُضُه  اِخُل  فَالّدَ ُد:  ـُمتََرّدِ
ْ
ال ا  ّمَ

َ
َوأ َشِديًدا،  ا  َمّدً َها  َمّدَ ْي: 

َ
أ ابَِتِه))) 

َ
نُّش

ْي: 
َ
ِذي فِي َشْعِرهِ ُحُجونٌَة أ

ِديُد الُجُعوَدِة، َوالرَِّجُل: الَّ
َ
ا الَقَطُط: فَالّش ّمَ

َ
قَِصًرا، َوأ

ُر  ثَُم: فَالُمَدّوَ
ْ
ـُمَكل

ْ
ا ال ّمَ

َ
ْحِم، َوأ

ُم: فَالبَاِدُن الَكِثيُر اللَّ ـُمَطّهَ
ْ
ا ال ّمَ

َ
َينَْحِني قَِليًل، َوأ

ِديُد َسَواِد 
َ
ْدَعُج: الّش

َ
ِذي فِي َبيَاِضِه ُحْمَرٌة، َواأل

ـُمْشَرُب: َفُهَو الَّ
ْ
ا ال ّمَ

َ
الوَْجِه، َوأ

ْشَفاِر، َوالَكتَُد: ُمْجتََمُع الَكِتَفيِْن، َوُهَو الَكاِهُل، 
َ
ِويُل األ ْهَدُب: الّطَ

َ
الَعيِْن، َواأل

ِة،  ّرَ الّسُ إِلَى  ْدِر  الّصَ ِمَن  قَِضيٌب  نَُّه 
َ
َكأ ِذي))) 

الَّ ِقيُق  الّدَ ْعُر 
َ
الّش ُهَو  َوالَمْسُرَبُة: 

ٍة،  بُِقّوَ َيْمِشَي  ْن 
َ
أ ُع: 

َوالّتََقلُّ َوالَقَدَميِْن،  يِْن 
َ
الَكّف ِمَن  َصابِِع 

َ
األ الَغِليُظ  ثُْن: 

َ
َوالّش

بَـُب: الُحُدوُر، تَـُقوُل: انَْحَدْرنَا ِمْن َصبُوٍب وََصبٍَب، َوقَْولُـُه: َجِليُل  َوالّصَ
اِحُب،  ْحبَُة، َوالَعِشيُر: الّصَ ـَمنَاِكِب، َوالِعْشَرُة: الّصُ

ْ
ـُمَشاِش، يُِريُد ُرُؤوَس ال

ْ
ال

تُُه.
ْ
ْي: فََجأ

َ
ْمٍر: أ

َ
ُة، َيُقوُل))): بََدْهتُُه بِأ

َ
ـُمَفاَجأ

ْ
َوالبَِديَهُة: ال

..................................................................................

)))  في نسخة: »نشابة«.
ِذي ُهَو«. )))  في نسخة: »الَّ

)))  في نسخة: »ُيَقاُل«.
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20 ـ بَاٌب)))
َساَمَة بِْن َزيٍْد، 

ُ
ْسوَِد، َعْن أ

َ
َثنَا ُحَميُْد ْبُن َمْسَعَدَة، نَا ُحَميُْد ْبُن األ 3639ـ  َحّدَ

، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشَة قَالَْت: َما َكاَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يَْسُرُد َسرَْدُكْم  َعِن الّزُْهِرّيِ
ُم بَِكَلٍم يُبَّيِنُُه فَْصٍل، يَْحَفُظُه َمْن َجلََس إِلَيِْه. 

َهَذا)))، َولَِكّنَُه َكاَن َيتََكلَّ

.  ِمْن َحِديِث الّزُْهِرّيِ
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح، ل

. َوقَْد َرَواُه يُونُُس ْبُن يَِزيَد، َعِن الّزُْهِرّيِ

21 ـ بَاٌب
َعْن  ُقتَيْبََة،  ْبُن  ُم 

ْ
َسل ُقتَيْبََة  بُو 

َ
أ نَا  يَْحيَى،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3640

نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: َكاَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
ـُمثَّنَى، َعْن ُثَماَمَة، َعْن أ

ْ
َعبِْد اهلل بِْن ال

يُِعيُد الَكِلَمَة ثََلثًا ِلتُْعَقَل َعنُْه. 

]21 ـ باب[
قولـه: )يعيد الكلمـة ثلثاً( أي: بعضها]1[، وهـو المهتم بـه من الكالم، 

]1[ وبه جزم غير واحد من الشراح منهم الحافظ، كما بسط وذكر له القرائن في »باب من أعاد 
الحديث ثالثًا ليفهم عنه«. قلت: والحديث مع غرابته أخرجه البخاري في »صحيحه«، =

]3639[ خ: 3567، 3568، م: 2493، د: 3654، تم: 223، حم: 118/6، تحفة: 16406.
]3640[ تقدم تخريجه في 2723.

)))  زاد في نسخة: »فِي َكاَلِم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص«.
إثر  يأتي بعضه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص متتابعًا بحيث  الطيبي )3706/12(: يعني لم يكن حديث  )))  قال 
بعض فيلتبس على المستمع، بل كان يفصل بين كالمين بحيث لو أراد المستمع عّده أمكنه، 

فيتكلم بكالم واضح مفهوم في غاية الوضوح والبيان، انتهى.
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َما َنْعِرفُُه ِمْن َحِديِث َعبِْد اهلل بِْن 
َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب، إِّن

ـُمثَّنَى.
ْ
ال

22 ـ بَاٌب)))
ـُمِغيَرِة، 

ْ
َثنَا ُقتَيْبَـُة، نَا اْبُن لَِهيَعـَة، َعْن ُعبَيِْد اهلل بِْن ال 3641 ـ َحّدَ

ـًما ِمْن  ثََر تَبَّسُ
ْ
ك

َ
َحًدا أ

َ
يُْت أ

َ
َعْن َعبِْد اهلل بِْن الَحـارِِث بِْن َجْزٍء قَاَل: َما َرأ

رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب.

بِي َحِبيٍب، َعْن َعبِْد اهلل بِْن الَحارِِث بِْن َجزٍْء 
َ
َوقَْد ُروَِي َعْن يَِزيَد بِْن أ

ِمثُْل َهَذا.

والقرينة على ذلك »لتعقل« وسائر الروايات.

]22 ـ بَاٌب[
قوله: )أكثر تبسماً( من ضحكه]1[ ال من تبسم سائر الناس.

وبسط الحافظ في ترجمة عبد اهلل بن المثنى.  =
]1[ وبنحو ذلك جزم القاري في »شرح الشمائل« إذ قال))): تبسمه أكثر من ضحكه بخالف 
ال  قال: وذلك  ثم  المناوي،  وتعقبه  انتهى.  تبسمهم،  من  أكثر  فإن ضحكهم  الناس،  سائر 
ينافي تواصل األحزان بل ينافي السرور، وشأن الكمل إظهار االنبساط لمن يريدون تألفه أو 

استعطافه مع تلبسهم بالحزن، وإظهار االنبساط ال ينافي ظهور الحزن كما هو محسوس.

]3641[ تم: 227، حم: 190/4، تحفة: 5234.
)))  زاد في نسخة: »فِي َبَشاَشِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص«.

)))  »جمع الوسائل« )16/2(.
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ُل، نَا يَْحيَى ْبُن إِْسَحاَق، 
َّ

ْحَمُد ْبُن َخاِلٍد الَخل
َ
َثنَا بَِذلَِك أ 3642 ـ َحّدَ

بِي َحِبيٍب، َعْن َعبِْد اهلل بِْن الَحارِِث بِْن َجزٍْء 
َ
نَا لَيُْث ْبُن َسْعٍد، َعْن يَِزيَد بِْن أ

ًما.   تَبَّسُ
َّ

قَاَل: َما َكاَن َضِحُك رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إِل

 ِمْن 
َّ

 َنْعِرفُُه ِمْن َحِديِث لَيِْث بِْن َسْعٍد إِل
َ

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َغِريٌب، ل
َهَذا الوَْجِه.

ِة 23 ـ بَاُب َما َجاَء فِي َخاتَِم الّنُبُّوَ
َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل، َعِن الَجْعِد بِْن َعبِْد الرَّْحَمِن  3643ـ  َحّدَ
ائَِب ْبَن يَِزيَد َيُقوُل: َذَهبَْت بِي َخالَِتي إِلَى الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقالَْت:  قَاَل: َسِمْعُت الّسَ
 
َ
أ َوتَوَّضَ بِالبََرَكِة،  ِلي  وََدَعا  ِسي، 

ْ
بَِرأ َفَمَسَح  وَِجٌع،  ْخِتي 

ُ
أ اْبَن  إِّنَ  رَُسوَل اهلل  يَا 

إَِذا 
َف َظْهِرهِ َفنََظْرُت إِلَى الَخاتَِم َبيَْن َكِتَفيِْه، فَ

ْ
فََشِربُْت ِمْن وَُضوئِِه، َفُقْمُت َخل

ُهَو ِمثُْل ِزّرِ الَحَجلَِة))). 

ِة[ ]23 ـ بَاُب َما َجاَء فِي َخاتَِم الّنُبُّوَ
قوله: )من وضوئه( أي: فضالته أو غسالته]1[.

قوله: )مثل زر الحجلة( والتشبيه في الهيئة ................................

]1[ قال القاري في »جمع الوسائل«))): الرواية بفتح الواو، أي: ماء وضوئه، قال ابن حجر: هو 
ما أعّد للوضوء، أو ما فضل عنه، أو ما استعمله فيه، انتهى.                 =

]3642[ تم: 228، تحفة: 5235.
]3643[ خ: 19، م: 2345، ن في الكبرى: 5718، تم: 16، تحفة: 3794.

)))  زاد في نسخة: »قال أبو عيسى: الزر يقال: بيض لها«.
)))  »جمع الوسائل« )57/1(.
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بِي 
َ
، وََجابِِر بِْن َسُمَرَة، َوأ ـُمَزِنِّ

ْ
َة بِْن إِيَاٍس ال َماَن، َوقُّرَ

ْ
َوِف البَاِب َعْن َسل

بِي 
َ
ْخَطَب، َوأ

َ
، َوَعبِْد اهلل بِْن َسرِْجَس، َوَعْمِرو بِْن أ ْسلَِمّيِ

َ
ِرْمثََة، َوُبَريَْدَة األ

َسِعيٍد.

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.

يُّوُب ْبُن َجابٍِر، َعْن ِسَماِك
َ
، نَا أ الَقانِّيُ َثنَا َسِعيُد ْبُن َيْعُقوَب الّطَ 3644ـ  َحّدَ

والصورة]1[ ال المقدار، ولذلك اختلفت فيه األلفاظ.

واألنسب األوسط، واألول غير صحيح لمخالفته األدب، وإلبعاد فاء التعقيب ]عنه[، ولذا   =
اقتصر البيضاوي على االحتمالين، قال ميرك: والظاهر ما انفصل عن أعضاء وضوئه؛ ألن 

مالحظة التبرك والتيمن فيه أقوى، وبسط القاري في ترجيح الفضالة فارجع إليه.
]1[ أشار الشيخ بذلك إلى الجمع بين الروايات المختلفة الواردة في ذلك، كما بسطها القاري 
في »شرح الشمائل«، وقال القرطبي: األحاديث الثابتة تدل على أن خاتم النبوة كان شيئًا 
بارزًا أحمر عند كتفه األيسر، إذا قلل جعل كبيضة الحمام، وإذا كثر جعل كُجمع اليد، وقال 
القاضي: رواية ُجمع الكف تخالفه بيضة الحمام وزر الحجلة، فتؤول على وفق الروايات 
الكثيرة، أو كهيئة الُجمع لكنه أكثر منه في قدر بيضة الحمامة، ثم قال القاري))): زر الحجلة 
بكسر الزاي والراء المشددة وبفتح الحاء المهملة والجيم: هي بيت كالقبة لها أزرار كبار 
وُعًرى، وهذا ما عليه الجمهور، وقيل: المراد بالحجلة الطائر المعروف يقال له بالفارسية: 
َكَبْك، وزّرها: بيضها، والمعنى أنه مشّبه بها، ويؤيده الحديث اآلخر »مثل بيضة الحمامة«، 
فال وجه لقول ابن حجر في المعنى األول: هو الصواب كما قاله النووي، على أن الخطابي 
البخاري:  نسخ  بعض  في  ووقع  البيض،  به  والمراد  الزاي،  على  الراء  بتقديم  روي  ذكر: 
قال أبو عبد اهلل: الصحيح تقديم الراء على الزاي، وأما قول التوربشتي: تقديم الراء ليس 

بمرضي، فمحمول على أن األول هو المعول عليه، ال أنه معلل، انتهى.

]3644[ م: 2344، تم: 17، حم: 86/5، تحفة: 2142.
)))  »جمع الوسائل« )59/1(.
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ِذي 
ابِْن َحْرٍب، َعْن َجابِِر بِْن َسُمَرَة قَاَل: َكاَن َخاَتُم رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ـ َيْعِني الَّ

ًة َحْمَراَء ِمثَْل َبيَْضِة الَحَماَمِة.  َبيَْن َكِتَفيِْه ـ ُغّدَ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.
24 ـ بَاٌب)))

ُهَو  اُج  الَحّجَ نَا 
َ
أ اِم،  الَعّوَ ْبُن  َعّبَاُد  نَا  َمِنيٍع،  ْبُن  ْحَمُد 

َ
أ َثنَا  َحّدَ ـ   3645

َساقَْي  فِي  َكاَن  قَاَل:  َسُمَرَة  بِْن  َجابِِر  َعْن  َحْرٍب،  بِْن  ِسَماِك  َعْن  رَْطاَة، 
َ
أ اْبُن 

ًما، َوُكنُْت إَِذا َنَظْرُت إِلَيِْه   تَبَّسُ
َّ

 يَْضَحُك إِل
َ

رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُحُموَشٌة)))، َوكَن ل
َحَل ملسو هيلع هللا ىلص))).

ْ
ك

َ
َحُل الَعيْنَيِْن َولَيَْس بِأ

ْ
ك

َ
ُت: أ

ْ
قُل

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب.

قوله: )غدة)]1[ أي: كان مثل سائر الجسم ال شيئًا مبائنًا عنه بالكلية.

]1[ قال القاري))): غدة بضم المعجمة وتشديد المهملة: قطعة اللحم المرتفعة، والمراد أنه =

]3645[ تم: 226، حم: 105/5، تحفة: 2144.
)))  زاد في نسخة: »فِي ِصَفِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص«.

المفاتيح«  »مرقاة  أعضائه.  لسائر  مناسبة  ولطافة  دقة  أي:  والميم  المهملة  الحاء  بضم    (((
.)3708/9(

)))  قال في »اللمعات« )282/9(: الظاهر أن المراد ظننت أنه اكتحل أي: استعمل الكحل في 
عينيه، والحال أنه لم يكتحل، بل كان كحل في عينيه، والكحل بفتحتين: سواد في أجفان 
العين خلقة، والرجل أكحل وكحيل، فلفظ الحديث ال يخلو عن إشكال، والمراد ما ذكرنا 

فلعله جاء أكحل بمعنى اكتحل، انتهى.
)))  »مرقاة المفاتيح« )60/1(.
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25 ـ بَاٌب
بُو َقَطٍن، نَا ُشْعبَُة، َعْن ِسَماِك بِْن 

َ
أ ْحَمُد ْبُن َمِنيٍع، نَا 

َ
أ َثنَا  3646 ـ َحّدَ

ْشَكَل الَعيْنَيِْن، 
َ
َحْرٍب، َعْن َجابِِر بِْن َسُمَرَة قَاَل: َكاَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َضِليَع الَفِم، أ

ـَعِقِب. 
ْ
َمنُْهوَس ال

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

َجْعَفٍر،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ نَا  ـُمثَّنَى، 
ْ
ال ْبُن  ُد  ُمَحّمَ ُموَسى  بُو 

َ
أ َثنَا  َحّدَ ـ   3647

نَا ُشْعبَُة، َعْن ِسَماِك بِْن َحْرٍب، َعْن َجابِِر بِْن َسُمَرَة قَاَل: َكاَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َما  لِِسَماٍك:  ُت 

ْ
قُل ُشْعبَُة:  قَاَل  الَعِقِب.  َمنُْهوَس  الَعيْنَيِْن،  ْشَكَل 

َ
أ الَفِم،  َضِليَع 

َشّقِ  َطِويُل  قَاَل:  ـَعيْنَيِْن؟ 
ْ
ال ْشَكُل 

َ
أ َما  ُت: 

ْ
قُل الَفِم،  َواِسُع  قَاَل:  الَفِم؟  َضِليُع 

ْحِم. 
ـَعِقِب؟ قَاَل: قَِليُل اللَّ

ْ
ُت: َما َمنُْهوُس ال

ْ
الَعيِْن، قُل

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح))).

]25 ـ باب[
قوله: )أشكل العينين( أي: في بياضهما خطوط حمراء.

شبيه بها، وفي المناوي عن »القاموس«))): بالضم كل عقدة في الجسد أطاف بها شحم،   =
وعن »المصباح«))): الغدة لحم يحدث بين الجلد واللحم يتحرك بالتحريك، انتهى.

]3646[ م: 2339، تم: 9، حم: 86/5، تحفة: 2183.
]3647[ انظر ما قبله.

)))  في نسخة: »حسن صحيح«.
)))  »القاموس المحيط« )ص: 289(.

)))  »المصباح المنير« )443/2(.
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26 ـ باٌب
بِي ُهَريَْرَة 

َ
بِي يُونَُس، َعْن أ

َ
َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا اْبُن لَـِهيَعَة، َعْن أ 3648 ـ َحّدَ

ْمَس تَْجِري فِي وَْجِهِه)))، 
َ
ّنَ الّش

َ
ْحَسَن ِمْن رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكأ

َ
يُْت َشيْئًا أ

َ
قَاَل: َما َرأ

رُْض ُتْطَوى لَُه، 
َ
َما األ

َ
ّن
َ
ْسَرَع فِي َمْشِيِه ِمْن رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكأ

َ
َحًدا أ

َ
يُْت أ

َ
َوَما َرأ

ْنُفَسنَا، َوإِنَُّه لََغيُْر ُمْكتَرٍِث))). 
َ
إِنَّا لَنُْجِهُد أ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب.

27 ـ باٌب
ّنَ 

َ
َبـيِْر، َعـْن َجـابِـٍر، أ بِي الّزُ

َ
يْـُث، َعـْن أ

ثَـنَا ُقتَيْبَـُة، نَا اللَّ  3649ـ  َحّدَ
نَُّه 

َ
إَِذا ُموَسى َضْرٌب ِمَن الرَِّجاِل))) َكأ

نِْبيَاُء، فَ
َ
رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »ُعرَِض َعلَّيَ األ

يُْت بِِه َشبًَها 
َ
قَْرُب الّنَاِس َمْن َرأ

َ
إَِذا أ

يُْت ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم، فَ
َ
ِمْن رَِجاِل َشنُوَءَة، َوَرأ

يُْت بِِه َشبًَها َصاِحبُُكْم 
َ
قَْرُب َمْن َرأ

َ
إَِذا أ

يُْت إِبَْراِهيَم فَ
َ
ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍد)))، َوَرأ

يُْت بِِه َشبًَها ِدْحيَُة«))). 
َ
قَْرُب َمْن َرأ

َ
إَِذا أ

يُْت ِجبَْرِئيَل فَ
َ
َيْعِني َنْفَسُه، َوَرأ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب.

..................................................................................

]3648[ تم: 124، حم: 350/2، تحفة: 15471.
]3649[ م: 167، تم: 13، حم: 334/3، تحفة: 2920.

شّبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجهه. قاله الطيبي )3698/12(.  (((
)))  أي: غير مبال، وال يستعمل إال في النفي أما في اإلثبات فشاذ. قاله الطيبي )3698/12(.

)))  هو الخفيف اللحم الممشوق المستدق، »النهاية« )78/3(.
)))  الثقفي، وليس هذا أخًا لعبد اهلل بن مسعود، فإنه هذلي، »حاشية سنن الترمذي« )206/2(.

)))  زاد في نسخة: »هو ابن خليفة الكلبي«.
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28 ـ بَاٌب فِي ِسّنِ الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص، َواْبُن َكْم َكاَن ِحيَن َماَت؟
: نَا 

َ
، قَال ْوَرِقُّ ْحَمُد ْبُن َمِنيٍع، َوَيْعُقوُب ْبُن إِبَْراِهيَم الّدَ

َ
َثنَا أ 3650 ـ َحّدَ

 بَِني َهاِشٍم قَاَل: 
َ

اٌر َمْول اِء قَاَل: ثَِني َعّمَ
َ
إِْسَماِعيُل ْبُن ُعلَّيََة، َعْن َخاِلٍد الَحّذ

َ الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو اْبُن َخْمٍس وَِستِّيَن.  َسِمْعُت اْبَن َعّبَاٍس َيُقوُل: تُُوّفِ
نَا  ِل،  ـُمَفّضَ

ْ
ال ْبُن  بِْشُر  نَا   ، الَجْهَضِمّيُ َعِلّيٍ  ْبُن  نَْصُر  َثنَا  َحّدَ ـ   3651

 َ ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص تُُوّفِ
َ
 بَِني َهاِشٍم، َعِن ابِْن َعّبَاٍس: أ

َ
اٌر َمْول اُء، نَا َعّمَ

َ
َخاِلٌد الَحّذ

َوُهَو اْبُن َخْمٍس وَِستِّيَن. 
َهَذا َحِديٌث َحَسُن اإلِْسنَاِد َصِحيٌح.

29 ـ بَاٌب
ْحَمُد ْبُن َمِنيٍع، نَا َرْوُح ْبُن ُعبَاَدَة، نَا َزَكِرّيَا ْبُن إِْسَحاَق، 

َ
َثنَا أ 3652 ـ َحّدَ

َة ثََلَث َعْشَرَة)))، 
َ
نَا َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر، َعِن ابِْن َعّبَاٍس قَاَل: َمَكَث الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص بَِمّك

َ َوُهَو اْبُن ثََلٍث وَِستِّيَن.  َيْعِني يُوَحى إِلَيِْه، َوتُُوّفِ
 يَِصّحُ 

َ
نَِس بِْن َمالٍِك، وََدْغَفِل بِْن َحنَْظلََة، َول

َ
 َوِف البَاِب َعْن َعائَِشَة، َوأ

ِلَدْغَفٍل َسَماٌع ِمَن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص.
وََحِديُث ابِْن َعّبَاٍس َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْمِرو بِْن ِدينَاٍر.

..................................................................................

]3650[ م: 2353، تم: 381، حم: 223/1، تحفة: 6294.
]3651[ انظر ما قبله.

]3652[ خ: 3851، م: 2351، تم: 378، حم: 371/1، تحفة: 6300.
)))  زاد في نسخة: »سنة«.
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30 ـ بَاٌب

َعْن  ُشْعبَُة،  نَا  َجْعَفٍر،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ نَا  اٍر، 
َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3653

بِي 
َ
بِي إِْسَحاَق، َعْن َعاِمِر بِْن َسْعٍد، َعْن َجِريِر بِْن َعبِْد اهلل، َعْن ُمَعاِوَيَة بِْن أ

َ
أ

ُسْفيَاَن قَاَل: َسِمْعتُُه يَْخُطُب َيُقوُل: َماَت رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو اْبُن ثََلٍث وَِستِّيَن، 
نَا اْبُن ثََلٍث وَِستِّيَن. 

َ
بُو بَْكٍر َوُعَمُر، َوأ

َ
َوأ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

31 ـ بَاٌب

 :
َ

، قَال ـبَْصِرّيُ
ْ
، َوالُحَسيُْن ْبُن َمْهِدّيٍ ال َثنَا الَعّبَاُس الَعنْبَِرّيُ 3654ـ  َحّدَ

َعْن   ، الّزُْهِرّيِ ِشَهاٍب  ابِْن  َعِن  ْخِبْرُت 
ُ
أ قَاَل:  ُجَريٍْج  ابِْن  َعِن  ّزَاِق،  الّرَ َعبُْد  نَا 

َعِن  ُجَريٍْج،  اْبُن  َحِديِثِه:  فِي  َمْهِدّيٍ  ْبُن  الُحَسيُْن  َوقَاَل:  َعائَِشَة،  َعْن  ُعْرَوَة، 
ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص َماَت َوُهَو اْبُن ثََلٍث وَِستِّيَن.

َ
، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشَة: أ الّزُْهِرّيِ

]30 ـ بَاٌب[
قوله: )وأنا ابن ثلث وستين( رجا أن يوافقهم في ذلك وهو سبب للكرامة، 
وال ندري]1[ هل رزق ذلك أم ال، رضي اهلل تعالى عنه وعن سائر الصحابة والتابعين.

»جامع  وفي  ثمانين،  من  قريب  وهو  مات  بل  ومتوقعه،  مطلوبه  ينل  لم  لكنه  ميرك:  قال   ]1[
األصول«))): كان معاوية في زمان نقله هذا الحديث في هذا السن ولم يمت فيه، بل مات =

]3653[ م: 2352، ن في الكبرى: 7115، تم: 379، حم: 96/4، تحفة: 11402.
]3654[ خ: 3536، م: 2349، ن في الكبرى: 7114، تم: 38، حم: 93/6، تحفة: 16532.

)))  »جامع األصول« )117/12(.
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشَة، ِمثَْل َهَذا. ، َعِن الّزُْهِرّيِ ِخي الّزُْهِرّيِ
َ
َوقَْد َرَواُه اْبُن أ

يِق رضي اهلل عنه ّدِ بِي بَْكٍر الّصِ
َ
32 ـ َمنَاقُِب أ

َواْسُمُه َعبُْد اهلل ْبُن ُعثَْماَن، َولََقبُُه َعِتيٌق
بِي 

َ
، َعْن أ ّزَاِق، نَا الّثَْورِّيُ َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، نَا َعبُْد الّرَ 3655 ـ َحّدَ

 إِلَى 
ُ
بَْرأ

َ
ْحوَِص، َعْن َعبِْد اهلل قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أ

َ
بِي األ

َ
إِْسَحاَق، َعْن أ

ِِه)))، ...............................................................................
ُكّلِ َخِليٍل ِمْن ِخلّ

يِق رضي اهلُل عنه ّدِ بِي بَْكٍر الّصِ
َ
32 ـ َمنَاقُِب أ

قوله: )أبرأ إلى كل خليل من خله)]1[ يعني لو كان ألحد خلة بي فإني أبرأ 
إليه من أن أتخذه خلياًل ويرجع إليه خلتي، بل الخلة لي مع اهلل سبحانه، ولو كنت 

متخذًا خلياًل التخذت أبا بكر، لكونه أحرى بذاك وأولى من كل مؤمن. 

فإنه قتل  القاري))): ولم يذكر عثمان  وله ثمان وسبعون سنة، وقيل: ست وثمانون، قال   =
وله من العمر ثنتان وثمانون، وقيل: ثمان وثمانون، ولم يذكر عليًّا مع أن األصح أنه قتل 
وله من العمر ثالث وستون، وقيل: خمس وستون، وقيل: سبعون، وقيل: ثمان وخمسون، 
لالختالف الواقع بينهما، أو لعدم معرفته بعمره بسبب تعدد الروايات، أو لكونه حيًّا، انتهى. 
]1[ قال المجد))): الخل والخلة بكسرهما أي: المصادقة واإلخاء، انتهى. وفي الحديث عدة =

]3655[ م: 2383، جه: 93، ن في الكبرى: 8104، حم: 377/1، تحفة: 9513.
)))  في بعض النسخ: »من خلة«.
)))  »جمع الوسائل« )200/2(.

)))  »القاموس المحيط« )ص: 915(.
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.................................................................................................................

..................................................................................

أبحاث مفيدة، ال يسع المحل الكالم على جملتها بالتفصيل، ونذكر بعضًا منها مختصرًا.  =
األول: في معنى الخلة، قال الزمخشري: الخليل هو الذي يوافقك في خاللك، ويسايرك   
أصل  وقيل:  منـزلك،  خالل  يداخلك  أو  خلله،  وتسّد  خللك  يسّد  الذي  أو  طريقك،  في 
الخليل من يتخلل سرك، وقيل: من ال يسع قلبه  إلى خليله، وقيل:  الخليل  انقطاع  الخلة 
غيرك، وقيل: أصل الخلة االستصفاء، وقيل: المختص بالموّدة، وقيل: اشتقاق الخليل من 
الخلة وهي الحاجة، فعلى هذا فهو المحتاج إلى من يخاله، وهذا كله بالنسبة إلى اإلنسان، 

أما خلة اهلل للعبد فبمعنى نصره له ومعاونته، كذا في »الفتح«))).
المودة والخلة والمحبة والصداقة، هل هي مترادفة أو مختلفة؟ قال  والثاني: اختلف في   
به حديث  الذي يشعر  أرفع رتبة، وهو  الخلة  الصداقة والمودة، ويقال:  الخلة  اللغة:  أهل 
الباب، وكذا قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »لو كنت متخذًا خلياًل غير ربي«، فإنه يشعر بأنه لم يكن له خليل 
والحسنين  وعائشة  وفاطمة  كأبي بكر  أصحابه  من  لجماعة  محبته  ثبت  وقد  آدم،  بني  من 

وغيرهما، إلى آخر ما بسطه الحافظ وغيره.
والثالث: اتصاف إبراهيم عليه السالم بالخلة، ومحمد ملسو هيلع هللا ىلص بالمحبة، ويشكل إذا كانت الخلة   

أرفع، وأجاب الحافظ بأن محمدًا ملسو هيلع هللا ىلص ثبت له األمران معًا فيكون رجحانه من الجهتين.
والرابع: ما قال الحافظ أيضًا: قد تواردت األحاديث على نفي الخلة من النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألحد   
من الناس، وأما ما روي عن أبي بن كعب قال: إن أحدث عهدي بنبيكم قبل موته بخمس، 
دخلت عليه وهو يقول: »إنه لم يكن نبي إال وقد اتخذ من أمته خلياًل، وإن خليلي أبو بكر، 
أال وإن اهلل اتخذني خلياًل كما اتخذ إبراهيم خلياًل«، أخرجه أبو الحسن الحربي، ويعارضه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول قبل أن يموت بخمس: »إني أبرأ  ما في رواية جندب عند مسلم أنه سمع 
إلى اهلل أن يكون لي منكم خليل«، فإن ثبت حديث أبي أمكن أن يجمع بينهما بأنه لما برئ 
من ذلك تواضعًا لربه وإعظامًا له أذن اهلل تعالى له فيه من ذلك اليوم لما رأى من تشوقه إليه =

)))  »فتح الباري« )23/7(.
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َصاِحبَُكْم  َوإِّنَ  َخِليًل،  قَُحافََة  بِي 
َ
أ اْبَن  تََّخْذُت 

َ
ل َخِليًل  ُمّتَِخًذا  ُكنُْت  َولَْو 

لََخِليُل اهلل«. 

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

َبيِْر. بِي ُهَريَْرَة، َوابِْن َعّبَاٍس، َوابِْن الّزُ
َ
بِي َسِعيٍد، َوأ

َ
َوِف البَاِب َعْن أ

بِي 
َ
أ ْبُن  إِْسَماِعيُل  نَا   ، الَجوَْهِرّيُ َسِعيٍد  ْبُن  إِبَْراِهيُم  َثنَا  َحّدَ ـ   3656

بِيِه، َعْن َعائَِشَة، َعْن 
َ
َويٍْس، َعْن ُسلَيَْماَن بِْن بَِلٍل، َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، َعْن أ

ُ
أ

نَا إِلَى رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
َحّبُ

َ
بُو بَْكٍر َسّيُِدنَا وََخيُْرنَا َوأ

َ
اِب قَاَل: أ ُعَمَر بِْن الَخّطَ

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َغِريٌب.

، نَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِبَْراِهيَم، َعِن  ْوَرِقُّ ْحَمُد ْبُن إِبَْراِهيَم الّدَ
َ
َثنَا أ 3657 ـ َحّدَ

ْصَحاِب الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ّيُ أ

َ
ُت ِلَعائَِشَة: أ

ْ
، َعْن َعبِْد اهلل بِْن َشِقيٍق قَاَل: قُل الُجَريِْرّيِ

..................................................................................

الطبري، وقد روي  المحب  إلى ذلك  أشار  الخبران،  يتنافى  بذلك، فال  وإكرامًا ألبي بكر   =
من حديث أبي أمامة نحو حديث أبي بن كعب دون التقييد بالخمس، أخرجه الواحدي في 

»تفسيره«، والخبران واهيان، انتهى.
أخبرني  وغيرهما:  وأبي ذر  أبي هريرة  قول  هذا  ينافي  ال  الداودي:  قال  ما  والخامس:   
خليلي ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن ذلك جائز لهم، وال يجوز للواحد منهم أن يقول: أنا خليل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
ولذا يقال: إبراهيم خليل اهلل، وال يقال: اهلل خليل إبراهيم، قال الحافظ))): وال يخفى ما 

فيه، انتهى. وفيه أبحاث أخر.

]3656[ خ: 3668، تحفة: 10678.
]3657[ جه: 102، حم: 218/6، تحفة: 16212.
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ُت: ُثّمَ َمْن؟ قَالَْت: ُعَمُر، 
ْ
بُو بَْكٍر، قُل

َ
 إِلَى رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ قَالَْت: أ

َحّبَ
َ
َكاَن أ

قَاَل:  َمْن؟  ُثّمَ  ُت: 
ْ
قُل قَاَل:  اِح،  الَجّرَ ْبُن  ُعبَيَْدَة  بُو 

َ
أ ُثّمَ  قَالَْت:  َمْن؟  ُثّمَ  ُت: 

ْ
قُل

فََسَكتَْت. 

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

قوله: )قالت: ثم أبو عبيدة بن الجراح( فإما إن لم تكن عالمة]1[ بالترتيب 
كماًل، أو كانت قد علمت أن الترتيب إنما هو أبو بكر وعمر وعثمان إال أنها ذكرت 
إن  فقالت:  بها،  عالمة  هي  مما  غيرها  أو  كاألمانة  فيه  مخصوصة  بصفة  أبا عبيدة 
الشيخين فضلهما على سائر الصحابة كلي، وفي كل فضيلة، وفضل أبي عبيدة على 
من وراءهما من الصحابة جزئي، وال ضير في كون أبي عبيدة أفضل من عثمان في 

صفة مخصوصة.

قال  الخالفة،  ترتيب  على  األمة  أفضل  الراشدين  الخلفاء  أن  الجمهور  عند  الترتيب  فإن   ]1[
الحافظ))) بعد ما بسط الكالم في التخيير بعد الشيخين: نقل البيهقي في »االعتقاد« بسنده 
إلى أبي ثور عن الشافعي: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان 

ثم علي، انتهى.
أهل  بإجماع  عمر  ثم  أبو بكر  اإلطالق  على  أفضلهم  »التدريب«))):  في  السيوطي  وقال   
السنة، وممن حكى اإلجماع القرطبي، وقال: ال مباالة بأقوال أهل التشيع وال أهل البدع، 
وكذا حكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين على ذلك، انتهى. وقد أجاب شيخ المشايخ 
الدهلوي في »اإلنجاح« عن حديث الباب بأن المحبة تختلف باألسباب واألشخاص، فقد 
يكون للجزئية، وقد يكون بسبب اإلحسان، وقد يكون بسبب الحسن والجمال، وأسباب 
أخر ال يمكن تفصيلها، ومحبته ملسو هيلع هللا ىلص لفاطمة للجزئية والزهد، ومحبته لعائشة للزوجية =

)))  »فتح الباري« )17/7(.
)))  »التدريب« )682/2(.
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بِي َحْفَصَة، 
َ
ُد ْبُن فَُضيٍْل، َعْن َسالِِم بِْن أ َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا ُمَحّمَ 3658 )))ـ َحّدَ

َعْن  ُهْم 
ُكلُّ اِء  الّنَّوَ َوَكِثيٍر  لَيْلَى،  بِي 

َ
أ َوابِْن  ُصْهبَاَن،  بِْن  َوَعبِْد اهلل  ْعَمِش، 

َ
َواأل

الُعلَى  رََجاِت  الّدَ ْهَل 
َ
أ »إِّنَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  رَُسوُل اهلل  قَاَل  قَاَل:  َسِعيٍد  بِي 

َ
أ َعْن  َعِطّيََة، 

بَْكٍر  بَا 
َ
أ َوإِّنَ  َماِء،  الّسَ فُِق 

ُ
أ فِي  اِلَع  الّطَ الّنَْجَم  تََرْوَن  َكَما  تَْحتَُهْم  َمْن  لَيََراُهْم 

ْنَعَما«. 
َ
َوُعَمَر ِمنُْهْم َوأ

بِي َسِعيٍد.
َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن، َوقَْد ُروَِي ِمْن َغيِْر وَْجٍه َعْن َعِطّيََة َعْن أ

33 ـ بَاٌب
بُو َعَوانََة، 

َ
َوارِِب، نَا أ

َ
بِي الّش

َ
ـَمِلِك بِْن أ

ْ
ُد ْبُن َعبِْد ال َثنَا ُمَحّمَ 3659 ـ َحّدَ

ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
بِيِه: أ

َ
ى، َعْن أ

ـُمَعلَّ
ْ
بِي ال

َ
َمِلِك بِْن ُعَميٍْر، َعِن ابِْن أ

ْ
َعْن َعبِْد ال

ْن 
َ
ْنيَا َما َشـاَء أ ْن يَِعيَش فِي الّدُ

َ
َخَطَب يَْوًما َفَقاَل: »إِّنَ رَُجًل َخّيََرُه َرّبُُه َبيَْن أ

قوله: )وأنعما( أي: صارا ذا نعمة في إحراز ذلك، فيكون بيانًا لما سبق، أي: 
إنهما فيما أوتي لهما منعمان، أو يكون زائدًا على ما أثبته لهما أوالً، والمعنى أنهما 

أحرزا نعمًا وراء ما ذكر، وصارا ذا نعمة فوق الذي ذكرت من شأنهما.

]33 ـ باب[

والتفقه، ومحبة أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بسبب القدم في اإلسالم وإعالء الدين ووفور   =
فتوحًا كثيرة  يديه  فتح اهلل على  فقد  أبو عبيدة  الشيخين ال يخفى حالهما، وأما  فإن  العلم، 
في خالفة الشيخين، وسماه ملسو هيلع هللا ىلص أمين هذه األمة، والمراد في هذا الحديث محبته ملسو هيلع هللا ىلص لهذا 

السبب، فال يضّر ما جاء في األحاديث األخر إلخ.

)))]3658[ خ: 3256، م: 2831، د: 3987، جه: 96، حم: 27/3، تحفة: 4202.

 ]3659[ حم: 478/3، تحفة: 12176.
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ُكَل َوَبيَْن ِلَقاِء َرّبِِه، فَاْختَاَر ِلَقاَء َرّبِِه«. 
ْ
ْن يَأ

َ
ْنيَا َما َشاَء أ ُكَل فِي الّدُ

ْ
يَِعيَش، َوَيأ

يِْخ 
َ
 َتْعَجبُوَن ِمْن َهَذا الّش

َ
ل

َ
ْصَحاُب الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص: أ

َ
بُو بَْكٍر، َفَقاَل أ

َ
قَاَل: َفبََكى أ

َرّبِِه،  ِلَقاِء  َوَبيَْن  ْنيَا  الّدُ َبيَْن  َرّبُُه  َخّيََرُه  َصاِلًحا  رَُجًل  ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوُل اهلل  َذَكَر  إِْذ 
ْعلََمُهْم بَِما قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل 

َ
بُو بَْكٍر أ

َ
فَاْختَاَر ِلَقاَء َرّبِِه؟. قَاَل: فََكاَن أ

الّنَاِس  ِمَن  »َما  ملسو هيلع هللا ىلص:  رَُسوُل اهلل  َفَقاَل  ْمَواِلنَا، 
َ
َوأ بِآبَائِنَا  َنْفِديَك  بَْل  بَْكٍر:  بُو 

َ
أ

بِي قَُحافََة، َولَْو ُكنُْت ُمّتَِخًذا 
َ
 إِلَيْنَا فِي ُصْحبَِتِه وََذاِت يَِدهِ ِمِن ابِْن أ

َمّنَ
َ
َحٌد أ

َ
أ

ْو 
َ
َتيِْن أ بِي قَُحافََة َخِليًل، َولَِكْن وُّدٌ َوإَِخاُء إِيَماٍن ـ َمّرَ

َ
تََّخْذُت اْبَن أ

َ
َخِليًل ل

))) َصاِحبَُكْم َخِليُل اهلل«.  ثََلثًا ـ َوإِّنَ

قوله: )أل تعجبون من هذا الشيخ( إلخ، لم يكن ذلك اعتراضًا عليه عليه 
السالم، بل استكشافًا عما خفيت علته، واستفهامًا لما لم يتبين سببه، وتعجبًا]1[ عن 

رّقة قلبه.

قوله: )فكان أبو بكر أعلمهم( وكان من علمه أنه لما سمع القصة علم أن 
المخير هو النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه ال يخير بينهما إال نبي، وال نبي في زمانه سواه.

قوله: )ولكن ود وإخاء إيمان( ولما كان سببه اإليمان كما يشعر به اإلضافة 
إلى اإليمان، كان أكملهم إيمانًا أحب إليه ملسو هيلع هللا ىلص، وهو أبو بكر عليه السالم، ألنه قارب 

أن يبلغ الصداقة معه والخلة، وكاد أن يتخذه النبي ملسو هيلع هللا ىلص خلياًل.

]1[ قال العيني))): يعني كانوا يتعجبون من تفديته إذ لم يفهموا المناسبة بين الكالمين، وفي 
الحديث الذي في كتاب الصالة من البخاري: فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ =

)))  في نسخة: »َأاَل وإّن«.
)))  »عمدة القاري« )39/17(.
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بِي َسِعيٍد.
َ
ـبَاِب َعْن أ

ْ
َوِف ال

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب.

ـَمِلِك بِْن ُعَميٍْر 
ْ
ال بِي َعَوانََة َعْن َعبِْد 

َ
أ ـَحِديُث َعْن 

ْ
ال َوقَْد ُروَِي َهَذا 

َمّنَ َعلَيْنَا.
َ
 إِلَيْنَا« َيْعِني: أ

َمّنَ
َ
بِإِْسنَاٍد َغيِْر َهَذا. َوَمْعنَى قَْوِلِه: »أ

ْحَمُد ْبُن الَحَسِن)))، نَا َعبُْد اهلل ْبُن َمْسلََمَة، َعْن َمالِِك 
َ
َثنَا أ 3660ـ  َحّدَ

ّنَ 
َ
: أ بِي َسِعيٍد الُخْدرِّيِ

َ
بِي الّنَْضِر، َعْن ُعبَيِْد بِْن ُحنَيٍْن، َعْن أ

َ
نٍَس، َعْن أ

َ
ابِْن أ

ْن يُْؤِتيَُه 
َ
ـِمنْبَِر َفَقاَل: »إِّنَ َعبًْدا َخّيََرُه اهلل َبيَْن أ

ْ
رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َجلََس َعلَى ال

بَْكٍر:  بُو 
َ
أ َفَقاَل  ِعنَْدُه«،  َما  فَاْختَاَر  ِعنَْدُه،  َما  َوَبيَْن  َشاَء  َما  ْنيَا  الّدُ زَْهَرِة  ِمْن 

َهاتِنَا، قَاَل: َفَعِجبْنَا، َفَقاَل الّنَاُس: اْنُظُروا إِلَى  ّمَ
ُ
فََدْينَاَك يَا رَُسوَل اهلل بِآبَائِنَا َوأ

ْن يُْؤِتيَُه ِمْن زَْهَرِة 
َ
يِْخ يُْخِبُر رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َعبٍْد َخّيََرُه اهلل َبيَْن أ

َ
َهَذا الّش

َهاتِنَا، فََكاَن)))  ّمَ
ُ
ْنيَا َما َشاَء َوَبيَْن َما ِعنَْد اهلل، َوُهَو َيُقوُل: فََدْينَاَك بِآبَائِنَا َوأ الّدُ

ْعلََمنَا بِِه، َفَقاَل الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِّنَ 
َ
أ بُو بَْكٍر ُهَو 

َ
أ ـُمَخّيَُر، َوَكَن 

ْ
رَُسوُل اهلل ُهَو ال

بُو بَْكٍر)))، َولَْو ُكنُْت ُمّتَِخًذا َخِليًل 
َ
َمّنِ الّنَاِس َعلَّيَ فِي ُصْحبَِتِه َوَماِلِه أ

َ
ِمْن أ

ُة اإلِْسَلِم، ........................................ ُخّوَ
ُ
بَا بَْكٍر َخِليًل، َولَِكْن أ

َ
تََّخْذُت أ

َ
ل

..................................................................................

والقائل أبو سعيد، وجاء في حديث ابن عباس عند البالذري: فقال له أبو سعيد: ما يبكيك   =
يا أبا بكر! فذكر الحديث، انتهى.

]3660[ خ: 466، 3654، م: 2382، حم: 18/3، تحفة: 4145.
)))  في نسخة: »الحسين«.

)))  في نسخة: »قال: فكان«.
)))  في نسخة: »أبا بكر« وهو الظاهر.
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بِي بَْكٍر«. 
َ
 َخوَْخُة أ

َّ
ـَمْسِجِد َخوَْخٌة إِل

ْ
 ُتبَْقيَّنَ فِي ال

َ
ل

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

قوله: )ل تبقين في المسجد خوخة( إلخ، وقد ورد]1[ في بعض الروايات: 
ال يبقين إال باب علي، وظن التعارض وليس بشيء، فإن الوقعة متعددة، واستثناء 
علي رضي اهلل عنه كان في األول حين أمر أن ال يبقى في المسجد باب ألحد إال 
باب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وباب علي رضي اهلل عنه، فسّد الناس أبوابهم وأخذوا في المسجد 
خوخات، فلما كان أيام وفاته ملسو هيلع هللا ىلص أمر بسد الخوخات وسد باب علي كلها إال خوخة 

أبي بكر، فليكن منك على ذكر.

]1[ قال الحافظ))): جاء في سد األبواب التي حول المسجد أحاديث يخالف ظاهرها حديث 
أبي وقاص عند  بن  باب علي من حديث سعد  استثناء  فيها  التي  الروايات  ثم ذكر  الباب، 
أحمد والنسائي بإسناد قوي، قال: وفي رواية للطبراني في »األوسط« برجال ثقات: قالوا: 
يا رسول اهلل سددت أبوابنا؟ فقال: »ما أنا سددتها ولكن اهلل سّدها«، ومن رواية زيد بن أرقم 
ابن عباس عند أحمد والنسائي  عند أحمد والنسائي والحاكم برجال ثقات، ومن حديث 
برجال ثقات بلفظ: أمر بسّد األبواب غير باب علي، فكان يدخل المسجد وهو جنب ليس 
له طريق غيره، وغير ذلك من الروايات، ثم قال: وهذه األحاديث يقّوي بعضها بعضًا، وكل 
طريق منها صالح لالحتجاج فضاًل عن مجموعها، وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في 
»الموضوعات«، وأخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر مقتصرًا 
على بعض طرقه عنهم، وأعّله لبعض من تكلم فيه، وليس ذلك بقادح لما ذكرت من كثرة 
الطرق، وأعله أيضًا بأنه مخالف لألحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر، وزعم أنه من 

وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر، انتهى.
وأخطأ في ذلك خطًأ شنيعًا، فإنه سلك في ذلك رد األحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة، =  

)))  »فتح الباري« )14/7 - 15(.
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34 ـ باٌب
ُمْحِرٍز  ْبُن  َمْحبُوُب  نَا   ،

الُكوِفُّ الَحَسِن  ْبُن  َعِلّيُ  َثنَا  َحّدَ ـ   (((3661
قَاَل  قَاَل:  ُهَريَْرَة  بِي 

َ
أ َعْن  بِيِه، 

َ
أ َعْن   ، وِْدّيِ

َ
األ يَِزيَد  بِْن  َداوَُد  َعْن   ، الَقَواِريِرّيُ

إِّنَ لَُه 
بَا بَْكٍر، فَ

َ
 َوقَْد َكاَفيْنَاُه َما َخَل أ

َّ
َحٍد ِعنَْدنَا يٌَد إِل

َ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما أل

َحٍد َقّطُ َما َنَفَعِني 
َ
ِعنَْدنَا يًَدا يَُكافِئُُه اهلل بَِها يَْوَم الِقيَاَمِة، َوَما َنَفَعِني َماُل أ

..................................................................................

مع أن الجمع بين القصتين ممكن، وقد أشار إلى ذلك البزار في »مسنده« فقال: ورد من   =
أهل  روايات  من  وورد  السالم،  عليه  علي  قصة  في  حسان  بأسانيد  الكوفة  أهل  روايات 
المدينة في قصة أبي بكر، فإن ثبتت روايات أهل الكوفة فالجمع بينهما بما دل عليه حديث 
أبي سعيد الخدري، يعني الذي أخرجه الترمذي أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال يحل ألحد أن يجنب 
في هذا المسجد غيري وغيرك«، والمعنى أن باب علي عليه السالم كان إلى جهة المسجد، 
ولم يكن لبيته باب غيره، فلذلك لم يؤمر بسّده، ويؤيد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضي في 
»أحكام القرآن« من طريق المطلب بن عبد اهلل بن حنطب أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم يأذن ألحد أن يمر 
في المسجد وهو جنب إال لعلي عليه السالم ألن بيته كان في المسجد، ومحصل الجمع 
أن األمر بسد األبواب وقع مرتين، ففي األول استثني علي لما ذكر، وفي األخرى استثني 
أبو بكر، ولكن ال يتم ذلك إال بأن يحمل ما في قصة علي على الباب الحقيقي، وما في قصة 
أبي بكر على الباب المجازي، والمراد به الخوخة، كما صرح في بعض طرقه، وكأنه لما 
أمروا بسد األبواب سدوها، وأحدثوا خوخًا يستقربون الدخول إلى المسجد منها، فأمروا 
بعد ذلك بسدها، فهذه طريقة ال بأس بها في الجمع بين الحديثين، وبها جمع الطحاوي 
أبي بكر  بيت  بأن  وصرح  األخبار«،  »معاني  في  الكالباذي  وأبو بكر  اآلثار«،  »مشكل  في 
عليه السالم كان له باب من خارج المسجد، وخوخة إلى داخل المسجد، وبيت علي عليه 

السالم لم يكن له باب إال من داخل المسجد، انتهى.

)))]3661[ جه: 94، ن في الكبرى: 811، حم: 253/2، تحفة: 14849.
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 َوإِّنَ 
َ

ل
َ
بَا بَْكٍر َخِليًل، أ

َ
تََّخْذُت أ

َ
بِي بَْكٍر، َولَْو ُكنُْت ُمّتَِخًذا َخِليًل ل

َ
َماُل أ

َصاِحبَُكْم َخِليُل اهلل«. 
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.

35 ـ بَاٌب)))
اُر، نَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَيْنََة، َعْن  ّبَاِح البَّزَ َثنَا الَحَسُن ْبُن الّصَ 3662 ـ َحّدَ
ـَمِلِك بِْن ُعَميٍْر، َعْن ِربِْعّيٍ ُهَو اْبُن ِحَراٍش، َعْن ُحَذْيَفَة 

ْ
َزائَِدَة، َعْن َعبِْد ال

بِي بَْكٍر، َوُعَمَر«. 
َ
َذيِْن ِمْن َبْعِدي أ

قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْقتَُدوا بِاللَّ
َوِف البَاِب َعِن ابِْن َمْسُعوٍد. 

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن.
ـَمِلِك بِْن ُعَميٍْر، َعْن 

ْ
ـَحِديَث، َعْن َعبِْد ال

ْ
َوَرَوى ُسْفيَاُن الّثَْورِّيُ َهَذا ال

، َعْن ُحَذْيَفَة، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص. ، َعْن ِربِْعّيٍ  لِِربِْعّيٍ
ً

َمْول
ْحَمُد ْبُن َمِنيٍع، َوَغيُْر َواِحٍد قَالُوا: نَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَيْنََة، َعْن َعبِْد 

َ
َثنَا أ َحّدَ

ـَمِلِك بِْن ُعَميٍْر نَْحَوُه.
ْ
ال

ُِس فِي َهَذا الَحِديِث، فَُرّبََما َذَكَرُه َعْن َزائَِدَة، 
َوَكَن ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَيْنََة يَُدلّ

ـَمِلِك بِْن ُعَميٍْر، َوُرّبََما لَْم يَْذُكْر ِفيِه: َعْن َزائَِدَة.
ْ
َعْن َعبِْد ال

َعبِْد  َعْن   ، الّثَْورِّيِ ُسْفيَاَن  َعْن  َسْعٍد،  ْبُن  إِبَْراِهيُم  الَحِديَث  َهَذا  َوَرَوى   
، َعْن ُحَذْيَفَة، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص. ، َعْن ِربِْعّيٍ  ِربِْعّيٍ

َ
َمِلِك بِْن ُعَميٍْر، َعْن ِهَلٍل َمْول

ْ
ال

]35 ـ باب[

]3662[ حم: 382/5.
)))  زاد في نسخة: »في مناقب أبي بكر وعمر رضي اهلل عنهما«.
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َعْن  ِربِْعّيٍ  َعْن  يًْضا، 
َ
أ ـوَْجِه 

ْ
ال َهَذا  َغيِْر  ِمْن  ـَحِديُث 

ْ
ال َهَذا  ُروَِي  َوقَْد 
ُحَذْيَفَة َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص.

، نَا َوِكيٌع، َعْن َسالٍِم  َموِّيُ
ُ
َثنَا َسِعيُد ْبُن يَْحيَى بِْن َسِعيٍد األ 3663 ـ َحّدَ

، َعْن َعْمِرو بِْن َهِرٍم، َعْن ِربِْعّيِ بِْن ِحَراٍش، َعْن ُحَذْيَفَة  ـُمَراِدّيِ
ْ
بِي الَعَلِء ال

َ
أ

ْدرِي َما َبَقائِي ِفيُكْم، فَاْقتَُدوا 
َ
 أ

َ
قَاَل: ُكّنَا ُجلُوًسا ِعنَْد الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »إِنِّي ل

بِي بَْكٍر َوُعَمَر. 
َ
َشاَر إِلَى أ

َ
َذيِْن ِمْن َبْعِدي«. َوأ

بِاللَّ

.((( ...

، َعِن  ـُموقَِرّيُ
ْ
ال ٍد  ُمَحّمَ ْبُن  الَوِليُد  نَا 

َ
أ ْبُن ُحْجٍر،  َعِلّيُ  َثنَا  َحّدَ ـ   3664

َمَع  ُكنُْت  قَاَل:  َطاِلٍب  بِي 
َ
أ بِْن  َعِلّيِ  َعْن  الُحَسيِْن،  بِْن  َعِلّيِ  َعْن   ، الّزُْهِرّيِ

َسّيَِدا  »َهَذاِن  ملسو هيلع هللا ىلص:  رَُسوُل اهلل  َفَقاَل  َوُعَمُر،  بَْكٍر  بُو 
َ
أ َطلََع  إِْذ  ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوِل اهلل 

ِبّيِيَن َوالُمرَْسِليَن، ...................
 الّنَ

َّ
ِليَن َواآلِخِريَن إِل ّوَ

َ
ْهِل الَجّنَِة ِمَن األ

َ
ُكُهوِل أ

قوله: )ل أدري ما بقائي فيكم( يعني مع علمه إجماالً بقرب أجله لم يكن 
له علم بأيام بقائه فيهم تفصياًل.

قوله: )سيدا كهول أهل الجنة( ال شك]1[ أن حصول درجات الجنة ومراتبها 

أربعًا  أو  الثالثين  جاوز  من  »القاموس«  في  ما  على  وهو  الكهل،  جمع  بضمتين  الكهول   ]1[
وثالثين إلى إحدى وخمسين، فاعتبر ما كانوا عليه في الدنيا حال هذا الحديث، وإال لم يكن 
في الجنة كهل، كقوله تعالى: ﴿ڦ ڦ ڄ﴾ ]النساء: 2[، وقال الشارح: يعني الكهول 
عند الدخول، وهو معلول مدخول، وقيل: سيدا من مات كهاًل من المسلمين فدخل الجنة، =

]3663[ حم: 399/5، تحفة: 3317.
]3664[ تحفة: 10246.

زاد في نسخة: »بَاٌب«.  (((
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.................................................................................................................

على حسب الكماالت العلمية والعملية التي حصلها المرء في أيام بقائه في الدنيا، 
فمن نشأ في عبادة اهلل وشّب فيها حتى بلغ سن الكهولة تكون قوته العلمية والعملية 
أزيد ممن ليس كذلك، فلما فّضل النبي ملسو هيلع هللا ىلص صاحبيه على كهول الجنة وليس هناك 
قوتيه  أكمل  من  على  تفضيلهما  المقصود  كان  مرد،  جرد  الجنة  أهل  وإنما  كهل، 
العلمية والعملية في دار الدنيا، وأما إذا فضال على من كان كذلك كان فضلهما على 
من]1[ ليس كذلك أوضح وأبين، .................................................

ألنه ليس فيها كهل بل من يدخلها ابن ثالث وثالثين، وإذا كانا سيدي الكهول فأولى أن   =
يكونا سيدي شباب أهلها، انتهى. وفيه بحثان ال يخفيان قاله القاري)))، وقال أيضًا: إنما 
قال: »سيدا كهول أهل الجنة« مع أن أهل الجنة شباب إشارة إلى كمال الحال، فإن الكهل 

أكمل اإلنسانية عقاًل من الشباب، ومدارج الجنة على قدر العقول، انتهى.
قلت: وعلى القول بأن الكهل من جاوز الثالثين أهل الجنة كلهم كهول، فنفي كهول أهل   

الجنة على القول الثاني.
]1[ ويؤيد ذلك ما ورد من الزيادة في بعض الروايات، فقد قال القاري))): وفي »الجامع الصغير«: 
رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن علي، وابن ماجه عن أبي جحيفة، وأبو يعلى والضياء 
»الرياض«  وفي  وأبي سعيد،  جابر  عن  »األوسط«  في  والطبراني  أنس،  عن  »المختارة«  في 
»هذان  فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  أبو بكر وعمر،  إذ طلع  مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  قال: كنت  عن علي 
سيدا كهول أهل الجنة من األولين واآلخرين إال النبيين والمرسلين، يا علي ال تخبرهما«، 
أخرجه الترمذي وقال: غريب، وأخرجه عن أنس وقال: حسن غريب، وأخرجه أحمد وقال: 
الذهبي ولم  المخلص  والمرسلين«، وأخرجه  النبيين  بعد  الجنة وشبابها  أهل  »سيدا كهول 

يقل شبابها، انتهى.

)))  »مرقاة المفاتيح« )211/11(.

)))  »مرقاة المفاتيح« )211/11(.
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 تُْخِبْرُهَما«. 
َ

يَا َعِلّيُ ل

ُف  ـُموقَِرّيُ يَُضّعَ
ْ
ٍد ال ـوَْجِه. َوالَوِليُد ْبُن ُمَحّمَ

ْ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َهَذا ال

فِي الَحِديِث))). َوقَْد ُروَِي َهَذا الَحِديُث َعْن َعِلّيٍ ِمْن َغيِْر َهَذا الوَْجِه.

الشيخين  شأن  في  ورد  ما  دون  عنهما]1[  رضي اهلل  الحسنين  شأن  في  ورد  فما 
رضي اهلل عنهما، فال يلزم المعارضة، فهما سيدان لمن مات شابًّا، وهذان للكل.

العجب،  لئال يدركهما  بأنه  أما توجيه]2[ ذلك  قوله: )يا علي ل تخبرهما( 
أن  فإما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وحط لهما عن درجتهما،  فمنقصة لهما، وسوء ظن بأصحاب 
الحاصل  العلم  إياهما بذلك، فيكون  المخبر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو  ليكون  النهي  إن  يقال: 
لهما بخبره علم يقين، بخالف إخبار علي فإن العلم الحاصل به لكان ظنيًّا، أو يقال: 
إنما نهى عن اإلخبار ليكون ما يحصل لهما بعد الحشر نعمة غير مترقبة، فيكون 
السرور به أوفر منه إذا كان وجدانه على انتظار منهما وترقب، أو يقال: إنما نهى لئال 
يكون لهما استضرار بكثرة السرور، وال يأخذهما الِحمام))) لشدة الفرح، فإن ذلك

]1[ وهو ما سيأتي عند المصنف برواية أبي سعيد، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة«، انتهى. وروي عن غير واحد من الصحابة ما ذكرها القاري))).

]2[ وبذلك جزم القاري إذ قال))): ربما سبق إلى الوهم أنه عليه السالم خشي عليهما العجب 
]واألمن[، وذلك وإن كان من طبع البشرية إال أن منـزلتهما عنده ملسو هيلع هللا ىلص أعلى من ذلك، وإنما 

معناه ال تخبرهما قبلي ألبشرهما بنفسي فيبلغهما السرور مني، انتهى.

)))  زاد بعده في نسخة: »ولم يسمع علي بن الحسين من علي بن أبي طالب«.
)))  الحمام بالكسر: الموت.

)))  »مرقاة المفاتيح« )314/11(.

)))  »مرقاة المفاتيح« )211/11(.
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نٍَس، َوابِْن َعّبَاٍس.
َ
َوِف البَاِب َعْن أ

َعِن  َكِثيٍر،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ نَا  اُر،  البَّزَ ّبَاِح  الّصَ ْبُن  الَحَسُن  َثنَا  َحّدَ )))ـ   3665
بِي بَْكٍر َوُعَمَر: 

َ
نٍَس قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أل

َ
، َعْن َقتَاَدَة، َعْن أ ْوَزاِعّيِ

َ
األ

ِبّيِيَن َوالُمرَْسِليَن 
 الّنَ

َّ
ِليَن َواآلِخِريَن إِل ّوَ

َ
ْهِل الَجّنَِة ِمَن األ

َ
»َهَذاِن َسّيَِدا ُكُهوِل أ

 .»  تُْخِبْرُهَما يَا َعِلّيُ
َ

ل

ـوَْجِه.
ْ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا ال

، نَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَيْنََة قَاَل:  ْوَرِقُّ َثنَا َيْعُقوُب ْبُن إِبَْراِهيَم الّدَ 3666 ـ َحّدَ
بُو 

َ
»أ قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَِبّيِ  َعِن   ، َعِلّيٍ َعْن  الَحارِِث،  َعِن   ، ْعِبّيِ

َ
الّش َعِن  َداوُُد،  َذَكَرُه 

ِبّيِيَن 
ِليَن َواآلِخِريَن َما َخَل الّنَ ّوَ

َ
ْهِل الَجّنَِة ِمَن األ

َ
بَْكٍر َوُعَمُر َسّيَِدا ُكُهوِل أ

 .»  تُْخِبْرُهَما يَا َعِلّيُ
َ

َوالُمرَْسِليَن، ل

36 ـ بَاٌب
َعِن  ُشْعبَُة،  نَا  َخاِلٍد،  ْبُن  ُعْقبَُة  نَا   ، َشّجُ

َ
األ َسِعيٍد  بُو 

َ
أ َثنَا  َحّدَ ـ   3667

لَْسُت 
َ
بُو بَْكٍر: أ

َ
بِي َسِعيٍد الُخْدرِّيِ قَاَل: قَاَل أ

َ
بِي نَْضَرَة، َعْن أ

َ
، َعْن أ الُجَريِْرّيِ

نعمة ليـس فوقها]1[ نعمة، فعسى أن ال يأخذهما تحمل إذا أخبروا به فيخبر به 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص بحيث ال يخاف ذلك منهما.

]1[ وذلك ألن كل نعمة تحصل ألحد من أهل الجنة تكون لسيدهم أوالً وبالذات، ولألتباع ثانيًا 
وبالعرض، كما ال يخفى.

)))]3665[ طب: 976، تحفة: 1313.

 ]3366[ جه: 95، تحفة: 10035.
 ]3667[ حب: 6863، تحفة: 6596.
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لَْسُت َصاِحَب 
َ
لَْسُت َصاِحَب َكَذا، أ

َ
ْسلََم؟ أ

َ
َل َمْن أ ّوَ

َ
لَْسُت أ

َ
َحّقَ الّنَاِس بَِها؟ أ

َ
أ

َكَذا؟

بِي نَْضَرَة 
َ
، َعْن أ َهَذا َحِديٌث قَْد َرَواه َبْعُضُهْم َعْن ُشْعبََة، َعِن الُجَريِْرّيِ

. َصّحُ
َ
بُو بَْكٍر، َوَهَذا أ

َ
قَاَل: قَاَل أ

، َعْن ُشْعبََة،  اٍر، نَا َعبُْد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِدّيٍ
َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا بَِذلَِك ُمَحّمَ َحّدَ

بُو بَْكٍر، فََذَكَر نَْحَوُه بَِمْعنَاُه، َولَْم 
َ
بِي نَْضَرَة قَاَل: قَاَل أ

َ
، َعْن أ ـُجَريِْرّيِ

ْ
َعِن ال

. َصّحُ
َ
بِي َسِعيٍد، َوَهَذا أ

َ
يَْذُكْر ِفيِه: َعْن أ

37 ـ بَاٌب

بُو َداوَُد، نَا الَحَكُم ْبُن َعِطّيََة، 
َ
َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، نَا أ 3668 ـ َحّدَ

ِمَن  ْصَحابِِه 
َ
أ َعلَى  يَْخُرُج  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوَل اهلل  ّنَ 

َ
أ نٍَس: 

َ
أ َعْن  ثَابٍِت،  َعْن 

إِلَيِْه  يَْرَفُع  فََل  َوُعَمُر،  بَْكٍر  بُو 
َ
أ َوِفيِهْم  ُجلُوٌس  َوُهْم  نَْصاِر 

َ
َواأل ـُمَهاِجِريَن 

ْ
ال

ُهَما َكانَا َينُْظَراِن إِلَيِْه َوَينُْظُر إِلَيِْهَما، 
َ
إِّن

بُو بَْكٍر َوُعَمُر، فَ
َ
 أ

َّ
َحٌد ِمنُْهْم بََصَرُه إِل

َ
أ

ُم إِلَيِْهَما))). 
َماِن إِلَيِْه َوَيتَبَّسَ َوَيتَبَّسَ

 ِمْن َحِديِث الَحَكِم بِْن َعِطّيََة.
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، ل

َم َبْعُضُهْم فِي الَحَكِم بِْن َعِطّيََة.
َوقَْد تََكلَّ

..................................................................................

]3668[ حم: 150/3، تحفة: 286.
إلى  نظر أحدهما  إذا  المحبة وخاصيتها  »اللمعات« )631/9(: وذلك من عادة  قال في    (((

اآلخر يحصل منهما التبسم بال اختيار، وال يدرى سببه، انتهى.
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38 ـ بَاٌب

َثنَا ُعَمُر ْبُن إِْسَماِعيَل بِْن ُمَجاِلِد بِْن َسِعيٍد، نَا َسِعيُد ْبُن  3669 ـ َحّدَ
ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

َ
َمّيََة، َعْن نَافٍِع، َعِن ابِْن ُعَمَر: أ

ُ
َمْسلََمَة، َعْن إِْسَماِعيَل بِْن أ

َحُدُهَما َعْن يَِميِنِه َواآلَخُر 
َ
بُو بَْكٍر َوُعَمُر، أ

َ
ـَمْسِجَد َوأ

ْ
َخَرَج َذاَت يَْوٍم فََدَخَل ال

يِْديِهَما، َوقَاَل: »َهَكَذا ُنبَْعُث يَْوَم الِقيَاَمِة«. 
َ
َعْن ِشَماِلِه، َوُهَو آِخٌذ بِأ

 . َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، وََسِعيُد ْبُن َمْسلََمَة لَيَْس ِعنَْدُهْم بِالَقوِّيِ

يًْضا ِمْن َغيِْر َهَذا الوَْجِه َعْن نَافٍِع، َعِن ابِْن ُعَمَر.
َ
َوقَْد ُروَِي َهَذا الَحِديُث أ

ْبُن  َمالُِك  نَا   ، البَْغَداِدّيُ اُن  الَقّطَ ُموَسى  ْبُن  يُوُسُف  َثنَا  َحّدَ ـ   3670
َعْن  إِْسَماِعيَل،  بُو 

َ
أ َكِثيٌر  ثَِني  قَاَل:  ْسوَِد 

َ
األ بِي 

َ
أ بِْن  َمنُْصوِر  َعْن  إِْسَماِعيَل، 

بَْكٍر:  بِي 
َ
قَاَل أل ملسو هيلع هللا ىلص  ّنَ رَُسوَل اهلل 

َ
أ ُعَمَر،  ابِْن  َعِن   ، الّتَيِْمّيِ ُعَميٍْر  بِْن  ُجَميِْع 

نَْت َصاِحِبي َعلَى الَحوِْض وََصاِحِبي فِي الَغاِر«))). 
َ
»أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب َصِحيٌح.

..................................................................................

]3669[ جه: 99، تحفة: 7499.
]3670[ تحفة: 6676.

)))  يعني صاحبي في الدنيا واآلخرة، وكونه صاحًبا في الغار فضيلة تفرد بها أبو بكر لم يشاركه 
فيها أحد. »لمعات التنقيح« )601/9(. وقال القاري )3888/9(: أجمع المفسرون على 
أن المراد بصاحبه في اآلية هو أبو بكر، وقد قالوا: من أنكر صحبة أبي بكر كفر، ألنه أنكر 
النص الجلي، بخالف إنكار صحبة غيره من عمر أو عثمان أو علي رضوان اهلل عليهم 

أجمعين.
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39 ـ بَاٌب

ِلِب،  ـُمّطَ
ْ
بِي فَُديٍْك، َعْن َعبِْد الَعِزيِز بِْن ال

َ
َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا اْبُن أ 3671ـ  َحّدَ

بَا بَْكٍر 
َ
ى أ

َ
ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص َرأ

َ
هِ َعْن َعبِْد اهلل بِْن َحنَْطٍب))): أ بِيِه، َعْن َجّدِ

َ
َعْن أ

ْمُع َوالبََصُر«))).  َوُعَمَر َفَقاَل: »َهَذاِن الّسَ

َوِف البَاِب َعْن َعبِْد اهلل بِْن َعْمٍرو.

َوَهَذا َحِديٌث ُمرَْسٌل، َوَعبُْد اهلل ْبُن َحنَْطٍب لَْم يُْدرِِك الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص.

40 ـ بَاٌب

ُهَو  َمْعٌن  نَا   ، نَْصارِّيُ
َ
األ ُموَسى  ْبُن  إِْسَحاُق  ُموَسى  بُو 

َ
أ َثنَا  َحّدَ ـ   3672

ّنَ 
َ
بِيِه، َعْن َعائَِشَة، أ

َ
نٍَس، َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، َعْن أ

َ
اْبُن ِعيَسى، نَا َمالُِك ْبُن أ

]40 ـ باب[

]3671[ ك: 4432، تحفة: 5246.
]3672[ خ: 198، 679، م: 418، ن: 833، جه: 1233، حم: 96/6، تحفة: 17153.

)))  قوله: »عن جده عن عبد اهلل بن حنطب« كذا في سائر النسخ الخطية، وكذا ذكره المزي في 
»تحفة األشراف« )314/4(، وقال: »عن« مزيدة. وقال في »تهذيب الكمال« )435/14(: 

وذلك وهم، والصواب: عن جده عبد اهلل بن حنطب، انتهى.
)))  قال في »اللمعات« )632/9(: قيل: معناه أنهما في المسلمين كالسمع والبصر في الجسد 
بالنسبة إلى سائر األعضاء في الشرف والنفاسة، ويقرب منه ما قيل: إن منزلتهما في الدين 
منزلة السمع والبصر في الجسد، أو هما مني كالسمع والبصر أسمع وأبصر بهما، ويرجع 
إلى معنى الوزارة والوكالة، أو المراد شدة حرصهما على استماع الحق واتباعه ومشاهدة 

اآليات في األنفس واآلفاق، انتهى.
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يَُصّلِ بِالّنَاِس«، َفَقالَْت َعائَِشُة: يَا رَُسوَل اهلل 
ْ
بَا بَْكٍر فَل

َ
الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »ُمُروا أ

يَُصّلِ 
ْ
فَل ُعَمَر  ُمْر 

ْ
فَأ البَُكاِء  ِمَن  الّنَاَس  يُْسِمِع  لَْم  َمَقاَمَك  قَاَم  إَِذا  بَْكٍر  بَا 

َ
أ إِّنَ 

ُت 
ْ
يَُصّلِ بِالّنَاِس«، قَالَْت َعائَِشُة: َفُقل

ْ
بَا بَْكٍر فَل

َ
بِالّنَاِس، قَالَْت: َفَقاَل: »ُمُروا أ

بَا بَْكٍر إَِذا قَاَم فِي َمَقاِمَك لَْم يُْسِمِع الّنَاَس ِمَن البَُكاِء 
َ
ِلَحْفَصَة: قُوِل لَُه: إِّنَ أ

»إِنَُّكّنَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  رَُسوُل اهلل  َفَقاَل  َحْفَصُة،  َفَفَعلَْت  بِالّنَاِس،  يَُصّلِ 
ْ
فَل ُعَمَر  ُمْر 

ْ
فَأ

َحْفَصُة  َفَقالَْت  بِالّنَاِس«،  يَُصّلِ 
ْ
فَل بَْكٍر  بَا 

َ
أ ُمُروا  يُوُسَف،  َصَواِحُب  ْنتُّنَ 

َ
أل

ِصيَب ِمنِْك َخيًْرا. 
ُ
ِلَعائَِشَة: َما ُكنُْت أل

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

بِي ُموَسى، َوابِْن َعّبَاٍس، وََسالِِم 
َ
َوِف البَاِب َعْن َعبِْد اهلل بِْن َمْسُعوٍد، َوأ

ابِْن ُعبَيٍْد.

قوله: )إنكن ألنتن صواحب يوسف( أي: في إزاللي]1[ عما أردت]2[ كما 
أزللن يوسف حين قلن له ما قلن، أو المعنى إنكن صواحب يوسف حين أظهرن له

]1[ قال المجد))): َزَلْلَت تزل وَزلِْلَت كَمِلْلت: َزلِْقَت في طين أو منطق، وأزله غيُره واستزّله، 
انتهى.

]2[ وفي »المجمع«))): أراد تشبيه عائشة بزليخا وحدها وإن جمع في الطرفين، ووجهه إظهار 
خالف ما أرادتا، فعائشة أرادت أن ال يتشاءم الناس به وأظهرت كونه ال يسمع المأمومين، 
وزليخا أرادت أن ينظرن حسن يوسف ليعذرنها في محبته وأظهرت اإلكرام في الضيافة، 
وقيل: أرادت صواحبها بإتيانهن ليعتبنها، ومقصودهن أن يدعون يوسف ألنفسهن، أو أراد 

أنتن تشوشن األمر علّي كما أنهن يشوشن على يوسف، انتهى.

)))  »القاموس المحيط« )ص: 929(.

)))  »مجمع بحار األنوار« )294/3(.
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41 ـ بَاٌب
ْحَمُد ْبُن بَِشيٍر، َعْن 

َ
، نَا أ َثنَا نَْصُر ْبُن َعبِْد الرَّْحَمِن الُكوِفُّ 3673 ـ َحّدَ

ٍد، َعْن َعائَِشَة قَالَْت: قَاَل  ، َعِن الَقاِسِم بِْن ُمَحّمَ نَْصارِّيِ
َ
ِعيَسى بِْن َميُْموٍن األ

ُهْم َغيُْرُه«.  ْن يَُؤّمَ
َ
بُو بَْكٍر أ

َ
 يَنْبَِغي ِلَقْوٍم ِفيِهْم أ

َ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب.

42 ـ بَاٌب
نٍَس،

َ
، نَا َمْعٌن، نَا َمالُِك ْبُن أ نَْصارِّيُ

َ
َثنَا إِْسَحاُق ْبُن ُموَسى األ

3674 ـ َحّدَ

أن يلتفت إلى زليخا، وهن يقصدن لفتته]1[ إليهن أنفسهن، فكذلك أنتن تبدين لي 
أشياء وفي قلوبكن]2[ غيرها، وذلك أن عائشة رضي اهلل عنها أرادت أن ال يتشاءم 
الناس بأبي بكر، وحفصة أرادت تقدم أبيها على القوم، وكلتاهما مظهرة له ملسو هيلع هللا ىلص أن 

أبا بكر بتقدمه ال يكاد يسمعهم القرآن رقة.

]42 ـ باب[

]1[ قال المجد))): لفته يلفته: لواه وصرفه عن رأيه، وقال الصاوي: وورد: ما من امرأة إال دعته 
لنفسها.

ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  قوله  في  المفسرين  عامة  حكى  فيما  التشبيه  يكون  أن  ويحتمل  قلت:   ]2[
31[: سمي مكرًا ألنهن طلبن بذلك رؤية يوسف؛ ألنه قد وصف لهن  ]يوسف:  ٻ﴾ 

حسنه وجماله، فتعلقن به وأحببن أن يرينه.

]3673[ تحفة: 17548.
]3674[ خ: 1897، م: 1027، ن: 2238، حم: 268/2، تحفة: 12279.

)))  »القاموس المحيط« )ص: 160(.
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ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
بِي ُهَريَْرَة، أ

َ
، َعْن ُحَميِْد بِْن َعبِْد الرَّْحَمِن، َعْن أ َعِن الّزُْهِرّيِ

ْنَفَق َزوَْجيِْن فِي َسِبيِل اهلل نُوِدَي فِي الَجّنَِة: يَا َعبَْد اهلل َهَذا َخيٌْر، 
َ
قَاَل: »َمْن أ

ْهِل الِجَهاِد 
َ
َلِة، َوَمْن َكاَن ِمْن أ َلِة ُدِعَي ِمْن بَاِب الّصَ ْهِل الّصَ

َ
َفَمْن َكاَن ِمْن أ

َدقَِة،  الّصَ بَاِب  ِمْن  ُدِعَي  َدقَِة  الّصَ ْهِل 
َ
أ ِمْن  َوَمْن َكاَن  بَاِب الِجَهاِد،  ِمْن  ُدِعَي 

نَْت 
َ
بِي أ

َ
بُو بَْكٍر: بِأ

َ
ّيَاِن«، َفَقاَل أ يَاِم ُدِعَي ِمْن بَاِب الّرَ ْهِل الّصِ

َ
َوَمْن َكاَن ِمْن أ

َحٌد ِمْن 
َ
بَْواِب ِمْن َضُروَرٍة، َفَهْل يُْدَعى أ

َ
ي َما َعلَى َمْن ُدِعَي ِمْن َهِذهِ األ ّمِ

ُ
َوأ

ْن تَُكوَن ِمنُْهْم«. 
َ
رُْجو أ

َ
َِها؟ قَاَل: »َنَعْم، َوأ

بَْواِب ُكلّ
َ
َك األ

ْ
تِل

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

باب  فإن  كلها،  الصدقة  أبواب  من  أي:  الجنة)]1[  أبواب  من  )نودي  قوله: 
الصدقة مشتمل على أبواب شتى، وكذلك باب الصوم، وليس المعنى أنه يدعى من 
سائر كبار أبواب الجنة، ولذلك سأل أبو بكر أنه هل يدعى أحد من كبار األبواب 
كلها أم ال؟ ......................................................................

]1[ ليس هذا لفظ الترمذي في النسخ التي بأيدينا، بل لفظه: »من أنفق زوجين في سبيل اهلل 
نودي في الجنة: يا عبد اهلل هذا خير«، ولعل الشيخ ذكر هذا اللفظ على سبيل التفسير، فإن 
ذلك هو المراد لما ورد في عامة الروايات كما في البخاري وغيره بهذا اللفظ، وحاصل ما 
أفاد الشيخ في تقريره جواب لطيف ال يراد يقع على ظاهر الحديث، فإن ظاهره أن المنفق 
يدعى من األبواب كلها، وعلى هذا فيشكل سؤال أبي بكر، فإن منفق الزوجين ال يعّد وال 
يحصى في األمة، فكيف سؤال أفهم الناس وأعلمهم؟ وأيضًا فيشكل ما ورد في الروايات 
األخر من التخصيص، كما في صوم البخاري برواية سهل مرفوعًا: »إن في الجنة بابًا يقال 
له: الريان يدخل منه الصائمون، ال يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل 
منه أحد«.                     =
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.................................................................................................................

وذلك ألن الدعوة من باب طاعة موقوفة]1[ على مناسبة للمدعو بهذه الطاعة، ولما 
كانت مناسبات أبي بكر بالطاعات بأسرها سواسية]2[؛ ألنه كان يحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

عامل  »لكل  أبي هريرة:  عن  صحيح  بإسناد  وابن أبي شيبة  أحمد  برواية  الحافظ)))  وذكر   =
باب من أبواب الجنة يدعى منه بذلك العمل«، وحاصل ما أجاب الشيخ بأن للجنة أبوابًا 

كبارًا، وتحت كل باب منها أبواب صغار.
فالمراد في الحديث األبواب الصغار الداخلية تحت باب الصدقة، وعلى هذا فال إشكال   
بالروايات األخر، وأيضًا ال إشكال في سؤال أبي بكر، فإن مراده الدعاء من األبواب كلها 
الكبار والصغار، وهذا أسهل مما اختاره الشراح من المعاني في توجيه الحديث، مثل ما 
قال القاري))): أي: دعته الخزنة من جميع أبوابها، وفيه تنبيه أنه عمل عماًل يوازي األعمال 
يستحق بها الدخول من تلك األبواب على أجمل األحوال، ويمكن أن يكون التقدير من 

أحد أبوابها لما ورد أن للصدقة بابًا، ويقويه سؤال الصديق، انتهى. 
ومثل ما قال العيني وغيره))): المراد بهذه األبواب غير األبواب الثمانية، ومثل ما تكلفوا   
بأن اإلنفاق في الصالة قوُت المصلي وثوبه، أو أن يبني مسجدًا، والنفقة في الصيام أن يفطر 
صائمًا وغير ذلك، نعم بقي في الحديث إشكال وهو أن الوارد على الحوض ال يظمأ أبدًا، 
فأي فاقة له إلى باب الريان، ومن يدخل من باب الريان ال بد أن يسبقه على الحوض، وهذا 

ا كما في »األوجز«))). ضروري وإن لم يكن عكسه ضروريًّ
]1[ كما تقدم التصريح بذلك في رواية أحمد وابن أبي شيبة عن أبي هريرة.

]2[ وقد نّبه النبي ملسو هيلع هللا ىلص على ذلك بتعدد األسئلة كما في »المشكاة«))) برواية أبي هريرة، قال: قال =

)))  انظر: »فتح الباري« )28/7(.
)))  »مرقاة المفاتيح« )341/4(.

)))  »عمدة القاري« )26/10(.
)))  »أوجز المسالك« )452/9 - 453(.

)))  »مشكاة المصابيح« )1891(.
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نَا الَفْضُل ْبُن 
َ
أ  ، اُز البَْغَداِدّيُ َثنَا َهاُروُن ْبُن َعبِْد اهلل البَّزَ 3675 ـ َحّدَ

بِيِه قَاَل: َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن 
َ
ْسلََم، َعْن أ

َ
ُدَكيٍْن، نَا ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد، َعْن َزيِْد بِْن أ

َماًل،  َذلَِك ِعنِْدي  َوَواَفَق  َق،  َنتََصّدَ ْن 
َ
أ ملسو هيلع هللا ىلص  َمَرنَا رَُسوُل اهلل 

َ
أ َيُقوُل:  اِب  الَخّطَ

بَا بَْكٍر إِْن َسبَْقتُُه يَْوًما، قَاَل: فَِجئُْت بِِنْصِف َماِلي، َفَقاَل
َ
ْسِبُق أ

َ
ُت: اليَْوَم أ

ْ
َفُقل

للنبي  بما  مناسبة  له  يكون  أحدًا  الرجل  حّب  وبحسب  مزيد،  فوقه  ليس  ما  على 
مناسبة به]1[، ولألنبياء مناسبة بالطاعات على السواء.

قوله: )اليوم أسبق أبا بكر( ألن كالًّ منهما كان عالمًا بحال صاحبه]2[.

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من أصبح منكم اليوم صائمًا؟« قال أبو بكر: أنا، قال: »فمن تبع منكم اليوم   =
قال:  أنا،  أبو بكر:  قال  اليوم مسكينًا؟«  قال: »فمن أطعم منكم  أنا،  أبو بكر:  قال  جنازة؟« 
»فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟« قال أبو بكر: أنا، الحديث. قال السيوطي في »التاريخ«))): 

وقد ورد هذا الحديث من رواية أنس بن مالك وعبد الرحمن بن أبي بكر، انتهى.
مرفوعًا:  أبي هريرة  عن  أبو يعلى  أخرج  »التاريخ«))):  في  السيوطي  قال  ما  إليه  ويشير   ]1[
»عرج بي إلى السماء، فما مررت بسماء إال وجدت فيها اسمي محمد رسول اهلل، وأبو بكر 
وابن عمر،  ابن عباس،  حديث  من  أيضًا  ورد  لكنه  ضعيف،  إسناده  خلفي«)))،  الصديق 

وأنس، وأبي سعيد، وأبي الدرداء بأسانيد ضعيفة يشد بعضها بعضًا، انتهى.
]2[ يعني قول عمر: اليوم أسبقه مبني على علمه بحال أبي بكر أنه ليس له كثير مال إذ ذاك، وإال 
فكيف يقول قبل اإلتيان بمالهما، وأجمل القاري باالختصار في تفسير الحديث فقال))): =

]3675[ د: 1678، تحفة: 10390.
)))  »تاريخ الخلفاء« )ص: 46(.
)))  المصدر السابق )ص: 48(.

)))  أخرجه أبو يعلى في »مسنده« )6607(.
)))  »مرقاة المفاتيح« )173/11(.
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َما  بُِكّلِ  بَْكٍر  بُو 
َ
أ تَى 

َ
َوأ ِمثْلَُه،  ُت: 

ْ
قُل ْهِلَك؟« 

َ
أل ْبَقيَْت 

َ
أ »َما  ملسو هيلع هللا ىلص:  رَُسوُل اهلل 

ْبَقيُْت لَُهُم اهلل َورَُسولَُه، 
َ
ْهِلَك؟« قَاَل: أ

َ
ْبَقيَْت أل

َ
بَا بَْكٍر َما أ

َ
ِعنَْدُه، َفَقاَل: »يَا أ

بًَدا. 
َ
ْسِبُقُه إِلَى َشْيٍء أ

َ
 أ

َ
ُت: ل

ْ
قُل

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

43 ـ بَاٌب
ْخبََرِن َيْعُقوُب ْبُن إِبَْراِهيَم بِْن َسْعٍد، نَا 

َ
َثنَا َعبُْد ْبُن ُحَميٍْد، أ 3676 ـ َحّدَ

بَاُه ُجبَيَْر ْبَن ُمْطِعٍم 
َ
ّنَ أ

َ
ُد ْبُن ُجبَيِْر بِْن ُمْطِعٍم، أ ْخبََرِن ُمَحّمَ

َ
بِيِه قَاَل: أ

َ
بِي، َعْن أ

َ
أ

ْمٍر، َفَقالَْت: 
َ
َمَرَها بِأ

َ
َمتُْه فِي َشْيٍء فَأ

تَْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فََكلَّ
َ
ًة أ

َ
ّنَ اْمَرأ

َ
ْخبََرُه: أ

َ
أ

بَا بَْكٍر«))). 
َ
ِجْدَك؟ قَاَل: »إِْن لَْم تَِجِديِني فَائِْتي أ

َ
يَْت يَا رَُسوَل اهلل إِْن لَْم أ

َ
َرأ

َ
أ

..................................................................................

»وافق ذلك عندي ماالً« أي: صادف أمره بالتصدق حصول مال عندي، فـ»عندي« حال من   =
»مال«، والجملة حال مما قبله يعني والحال أنه كان لي مال كثير في ذلك الزمان، »فقلت: 
اليوم أسبق أبا بكر« أي: بالمبارزة أو بالمغالبة، »إن سبقته يومًا من األيام«، إن شرطية دّل 
على جوابها ما قبلها، أو التقدير: إن سبقته يومًا فهذا يومه، وقيل: »إن« نافية أي: ما سبقته 
يومًا قبل ذلك، فهو استئناف تعليل. »وأتى أبو بكر بكل ما عنده« هو أبلغ من كل ماله بكسر =

]3676[ خ: 3659، 7360، م: 2386، حم: 82/4، تحفة: 3192.
)))  أي: فإنه خليفتي مطلًقا، أو وصيي في هذا األمر، واألول أظهر. ولذا قال النووي: ليس 
أخرجه  ما  ويؤيده  قلت:  به.  أعلمه اهلل  الذي  بالغيب  إخبار  هو  بل  خالفته،  على  نص  فيه 
»تعودين«،  فقال:  شيًئا  تسأله  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إلى  امرأة  جاءت  قال:  ابن عباس  عن  ابن عساكر 
فقالت: يا رسول اهلل! إن عدت فلم أجدك تعرض بالموت قال: »إن جئت فلم تجديني فأتي 

أبا بكر فإنه الخليفة من بعدي«. »مرقاة المفاتيح« )3885/9(.
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َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح.

44 ـ بَاٌب
ـُمْختَاِر، َعْن إِْسَحاَق 

ْ
ُد ْبُن ُحَميٍْد، نَا إِبَْراِهيُم ْبُن ال َثنَا ُمَحّمَ 3677)))ـ  َحّدَ

بَْواِب 
َ
َمَر بَِسّدِ األ

َ
ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشَة: أ ابِْن َراِشٍد، َعِن الّزُْهِرّيِ

بِي بَْكٍر. 
َ
 بَاَب أ

َّ
إِل

بِي َسِعيٍد. 
َ
َوِف البَاِب َعْن أ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه. 

45 ـ بَاٌب
َحَة، َعْن 

ْ
، نَا َمْعٌن، نَا إِْسَحاُق ْبُن يَْحيَى بِْن َطل نَْصارِّيُ

َ
َثنَا األ 3678ـ  َحّدَ

بَا بَْكٍر َدَخَل َعلَى رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
ّنَ أ

َ
َحَة، َعْن َعائَِشَة: أ

ْ
ِه إِْسَحاَق بِْن َطل َعّمِ

َي َعِتيًقا.  نَْت َعِتيُق اهلل ِمَن الّنَاِر« َفيَْوَمئٍِذ ُسّمِ
َ
َفَقاَل: »أ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب.

َحَة، 
ْ
َطل بِْن  ُموَسى  َعْن  َوقَاَل:  َمْعٍن،  َعْن  الَحِديَث  َهَذا  َبْعُضُهْم  َوَرَوى 

َعْن َعائَِشَة.

..................................................................................

الالم، وأصرح من كل ما له بالفتح، »فقلت: ال أسبقه إلى شيء« من الفضائل »أبدًا« ألنه إذا لم   =
يقدر على مغالبته حين كثرة ماله وقلة مال أبي بكر، ففي غير هذا الحال أولى أن ال يسبقه، انتهى.

 ]3677[ حب: 6857، ع: 4678، تحفة: 16410.
)))]3678[ ك: 5611، طب: 9، تحفة: 15921.
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46 ـ بَاٌب

اِف،  بِي الَجّحَ
َ
، نَا تَِليُد ْبُن ُسلَيَْماَن، َعْن أ َشّجُ

َ
بُو َسِعيٍد األ

َ
َثنَا أ 3679ـ  َحّدَ

 
َّ

بِي َسِعيٍد الُخْدرِّيِ قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِمْن نَِبّيٍ إِل
َ
َعْن َعِطّيََة، َعْن أ

ْهِل 
َ
ا َوِزيَراَي ِمْن أ ّمَ

َ
رِْض، فَأ

َ
ْهِل األ

َ
َماِء، َوَوِزيَراِن ِمْن أ ْهِل الّسَ

َ
َولَُه َوِزيَراِن ِمْن أ

بُو بَْكٍر َوُعَمُر«. 
َ
رِْض فَأ

َ
ْهِل األ

َ
ا َوِزيَراَي ِمْن أ ّمَ

َ
َماِء فَِجبَْرِئيُل َوِميَكاِئيُل، َوأ الّسَ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.

الّثَْورِّيِ  َوُيْرَوى َعْن ُسْفيَاَن  بِي َعوٍْف. 
َ
أ ْبُن  اِف اْسُمُه: َداوُُد  بُو الَجّحَ

َ
َوأ

اِف َوَكَن َمرِْضّيًا))). بُو الَجّحَ
َ
َثنَا أ قَاَل: َحّدَ

نَا ُشْعبَُة، َعْن َسْعِد 
َ
ْنبَأ

َ
بُو َداوَُد، أ

َ
َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، نَا أ 3680 ـ َحّدَ

بِي ُهَريَْرَة 
َ
ُث َعْن أ بَا َسلََمَة ْبَن َعبِْد الرَّْحَمِن يَُحّدِ

َ
ابِْن إِبَْراِهيَم قَاَل: َسِمْعُت أ

َما 
َ
ْخلَْق لَِهَذا، إِّن

ُ
قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »بَيْنََما رَُجٌل َراِكٌب َبَقَرًة، إِْذ قَالَْت: لَْم أ

بُو بَْكٍر َوُعَمُر«. ....
َ
نَا َوأ

َ
َحْرِث«، َفَقاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »آَمنُْت بَِذلَِك أ

ْ
ُخِلْقُت لِل

]46 ـ باب[
قوله: )آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر( إنما كان ذلك سبقة]1[ من لسانه

]1[ ليس المراد أنه سبق ذكرهما بدون القصد، بل جاء تصورهما معًا لرؤية هذه األعجوبة بشدة 
تعلقه بهما، فكان قصدهما بالذكر العتياد اللسان بذكرهما.

]3679[ ك: 3680، تحفة: 4196.
]3680[ خ: 2324، م: 2388، ن في الكبرى: 8111، 8114، حم: 245/2.

)))  زاد في نسخة: »وتليد بن سليمان يكنى أبا إدريس، وهو شيعي«.
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بُو َسلََمَة: َوَما ُهَما فِي الَقْوِم يَْوَمئٍِذ. 
َ
قَاَل أ

اإلِْسنَاِد  بَِهَذا  ُشْعبَُة،  نَا  َجْعَفٍر،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ نَا  اٍر، 
َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ

نَْحَوُه]*[.

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

بناًء على ما كان من عادته من ذكرهما معًا]1[ إذا ذكر نفسه، وأما توجيهه بأنه]2[ قال 
ذلك اتكاالً على إيمانهما ووثوقًا فليس فيه كثير مدح.

قوله: )وما هما في القوم يومئذ( إنما قال ذلك ألنهما لو كانا في القوم فعسى 
أن يتوهم استنباط إيمانهما به بتعرف ذلك من وجههما وبشرتهما.

في  لواقف  إني  قال:  ابن عباس  عن  الشيخين  برواية  »المشكاة«)))  في  ما  عليه  يدل  كما   ]1[
على  مرفقه  وضع  قد  خلفي  من  رجل  إذا  سريره،  على  وضع  وقد  لعمر،  فدعوا اهلل  قوم 
كنت  ما  كثيرًا  ألني  صاحبيك،  مع  يجعلك اهلل  أن  ألرجو  إني  يرحمك اهلل،  يقول:  منكبي 
وانطلقت  وعمر،  وأبو بكر  وفعلت  وعمر،  وأبو بكر  »كنت  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل  أسمع 
علي  فإذا  فالتفت  وعمر«،  وأبو بكر  وخرجت  وعمر،  وأبو بكر  ودخلت  وعمر،  وأبو بكر 

ابن أبي طالب.
]2[ وهو المعروف عند الشراح ومختارهم في معنى الحديث، ففي »المرقاة«))): قال ابن حجر: 
هو محمول على أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان أخبرهما به فصدقاه، أو أطلق ذلك لما اطلع عليه من أنهما 
مقام  عليه  يدل  لما  الصحيح  هو  واألخير  القاري:  قال  فيه،  يترددان  وال  بذلك  يصدقان 
المدح، وكما يشعر إليه قول الراوي: وما هما ثم، وإال فكل مؤمن يصدق النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيما 

أخبره به، فال بد من وجه يميزهما عن غيرهما، انتهى.

]*[ انظر ما قبله.
)))  »مشكاة المصابيح« )6057(.

)))  »مرقاة المفاتيح« )208/11(.
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اِب رضي اهلل عنه بِي َحْفٍص ُعَمَر بِْن الَخّطَ
َ
47 ـ َمنَاقُِب أ

بُو َعاِمٍر 
َ
أ نَا   :

َ
َرافٍِع، قَال ْبُن  ُد  َوُمَحّمَ اٍر، 

َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3681

ّنَ 
َ
أ ُعَمَر،  ابِْن  َعِن  نَافٍِع،  َعْن   ، نَْصارِّيُ

َ
األ َعبِْد اهلل  ْبُن  َخارَِجُة  نَا   ، الَعَقِدّيُ

بِي 
َ
َحّبِ َهَذيِْن الرَُّجلَيِْن إِلَيَْك: بِأ

َ
ِعّزَ اإلِْسَلَم))) بِأ

َ
ُهّمَ أ

رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »اللَّ
َحّبَُهَما إِلَيِْه))) ُعَمُر. 

َ
اِب«، قَاَل: َوَكَن أ ْو بُِعَمَر بِْن الَخّطَ

َ
َجْهٍل أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َحِديِث ابِْن ُعَمَر.

48 ـ بَاٌب
نَا َخارَِجُة   ، الَعَقِدّيُ ُهَو  بُو َعاِمٍر 

َ
أ نَا  اٍر، 

َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3682

ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: 
َ
، َعْن نَافٍِع، َعِن ابِْن ُعَمَر، أ نَْصارِّيُ

َ ْ
اْبُن َعبِْد اهلل ُهَو األ

ِبِه«))). قَاَل: وقَاَل اْبُن ُعَمَر: َما نََزَل 
ْ
»إِّنَ اهلل َجَعَل الَحّقَ َعلَى لَِساِن ُعَمَر َوقَل

 
َ

اِب ِفيِه، َشّك ْو قَاَل اْبُن الَخّطَ
َ
ْمٌر َقّطُ َفَقالُوا ِفيِه َوقَاَل ِفيِه ُعَمُر ـ أ

َ
بِالّنَاِس أ

 نََزَل ِفيِه الُقْرآُن َعلَى نَْحِو َما قَاَل ُعَمُر. 
َّ

َخارَِجُة ـ إِل

47 ـ مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه
قوله: )على نحو ما قال عمر( وليس فيه ...................................

]3681[ حم: 267/3، تحفة: 7655.
]3682[ حم: 53/2، تحفة: 7656.

)))  أي: قّوه وانصره واجعله غالًبا على الكفر، كذا في »اللمعات« )617/9(.
)))  في نسخة: »أحبهما إلى اهلل«.

)))  أي: أجراه على لسانه، وذلك أمر خلقي جبلي له، وفي رواية أخرى: »وضع الحق على 
ا وموضًعا للحق، كذا في »اللمعات« )616/9(. لسان عمر« أي: جعله مستقرًّ
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بِي ُهَريَْرَة.
َ
، َوأ بِي َذّرٍ

َ
َوِف البَاِب َعِن الَفْضِل بِْن َعّبَاٍس، َوأ

فالجواب  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  على  بذلك  فضل  أفتراه  األول،  الخليفة  على  له  فضيلة]1[ 
الجواب، وكان الوجه في موافقة أبي بكر بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص في أمثال تلك المواضع]2[ ما 

له من مناسبة به عليه الصالة والسالم.

أن  الصحابة وأتباعهم على  تقدم من إجماع  لما  التوجيهات  أمثال هذه  إلى  الشيخ  احتاج   ]1[
مراد  فإن  الباب،  حديث  في  السيما  خالفه  به  يظهر  ما  فيوّجه  عمر،  ثم  أبو بكر،  أفضلهم 
ابن عمر لو كان تفضيله على أبي بكر يخالفه حديثه الذي هو أصح من ذلك، وهو ما في 
البخاري))) عن ابن عمر قال: كنا نخّير بين الناس في زمان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فنخير أبا بكر 

ثم عمر، الحديث.
قال الحافظ))): وفي رواية: ال نعدل بأبي بكر أحدًا ثم عمر، الحديث، وألبي داود: كنا نقول   
ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حي: أفضل أمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعده أبو بكر، ثم عمر، الحديث. زاد الطبراني: فيسمع 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذلك فال ينكره، ثم بسط الكالم إلى أن قال: ومنهم من قال: أفضلهم عمر مطلقًا 

متمسكًا بحديث المنام الذي فيه في حق أبي بكر: في نزعه ضعف، وهو تمسك واه، انتهى.
عمر،  ثم  أبي بكر  بأفضلية  السنة  أهل  بين  به  فالمقطوع  آخر))):  موضع  في  أيضًا  وقال   
والمسألة  التوقف،  مالك  وعن  عثمان،  تقديم  على  فالجمهور  بعدهما،  فيمن  اختلفوا  ثم 
إلى  التوقف  عن  مالك  رجع  عياض:  القاضي  عن  »التدريب«)))  وفي  انتهى.  اجتهادية، 

تفضيل عثمان، قال القرطبي: هو األصح، انتهى.
]2[ أي: التي تسمى بموافقات عمر، وقد وصلها بعضهم إلى أكثر من عشرين، ذكرها صاحب 

»الجمل«، والسيوطي في »تاريخ الخلفاء«))).

)))  »صحيح البخاري« )3655(.
)))  »فتح الباري« )16/7(.
)))  »فتح الباري« )34/7(.

)))  »تدريب الراوي« )683/2(.
)))  انظر: »تاريخ الخلفاء« )ص: 99(.
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ـوَْجِه.
ْ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َهَذا ال

49 ـ بَاٌب

بِي ُعَمَر، 
َ
بُو ُكَريٍْب، نَا يُونُُس ْبُن بَُكيٍْر، َعِن الّنَْضِر أ

َ
َثنَا أ 3683 ـ َحّدَ

اإِلْسَلَم  ِعّزَ 
َ
أ ُهّمَ 

»اللَّ قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص   ((( الّنَِبّيَ ّنَ 
َ
أ َعّبَاٍس،  ابِْن  َعِن  ِعْكِرَمَة،  َعْن 

َعلَى  ُعَمُر  َفَغَدا  ْصبََح 
َ
فَأ قَاَل:  اِب«.  ـَخّطَ

ْ
ال بِْن  بُِعَمَر  ْو 

َ
أ ِهَشاٍم  بِْن  َجْهِل  بِي 

َ
بِأ

ْسلََم. 
َ
رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فَأ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.

بِي ُعَمَر، َوُهَو يَْروِي َمنَاِكيَر.
َ
َِم))) فِي الّنَْضِر أ

َوقَْد تُُكلّ

50 ـ بَاٌب

بُو 
َ
ـُمثَّنَى، نَا َعبُْد اهلل ْبُن َداوَُد الَواِسِطّيُ أ

ْ
ُد ْبُن ال َثنَا ُمَحّمَ 3684 ـ َحّدَ

ِد بِْن  ـُمنَْكِدِر، َعْن ُمَحّمَ
ْ
ِد بِْن ال ِخي ُمَحّمَ

َ
ٍد، ثَِني َعبُْد الرَّْحَمِن اْبُن أ ُمَحّمَ

بِي بَْكٍر: يَا َخيَْر الّنَاِس 
َ
ـُمنَْكِدِر، َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد اهلل قَاَل: قَاَل ُعَمُر أل

ْ
ال

َت َذاَك))) فَلََقْد َسِمْعُت 
ْ
َما إِنََّك إِْن قُل

َ
بُو بَْكٍر: أ

َ
َبْعَد رَُسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل أ

]50 ـ باب[

]3683[ طب: 11657، تحفة: 6223.
]3684[ ك: 4508، تحفة: 6589.

)))  في نسخة: »رسول اهلل«.
)))  في نسخة: »تكلم بعضهم«.

)))  في نسخة: »ذلك«.
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ْمُس َعلَى رَُجٍل َخيٍْر ِمْن ُعَمَر«. 
َ
رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َما َطلََعِت الّش

 ِمْن َهَذا الوَْجِه، َولَيَْس إِْسنَاُدُه بَِذاَك.
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، ل

رَْداِء. بِي الّدَ
َ
َوِف البَاِب َعْن أ

قوله: )رجل خير من عمر( وذلك]1[ في زمن خالفته وإال لزم فضيلته عليه ملسو هيلع هللا ىلص 
وأبي بكر، ومن خّص األول فله أن يخّص الثاني بدليل التخصيص.

في  المراد  أو  أبي بكر،  ببعد  مقّيد  أو  خالفته،  أيام  على  محمول  إما  هو  القاري))):  قال   ]1[
قال  السنة،  الواردة في  األلفاظ  بين  السياسة ونحو ذلك جمعًا  أو في طريق  العدالة،  باب 
الطيـبي))): جواب قسم محذوف وقع جوابًا للشرط على سبيل اإلخبار، كأنه أنكر عليه 

قوله: يا خير الناس، لقوله: ما طلعت الشمس إلخ، انتهى.
الحديث  أهل  »الميزان« عن  في  نقل  قيل:  الترمذي: حديث غريب:  بعد قول  أيضًا  وقال   
الترمذي  رواه  الشمس«  »ما طلعت  قوله:  أن  »الجامع« من  ما في  أقول: ويقويه  تضعيفه، 
والحاكم عن أبي بكر مرفوعًا، وقد أخرج البغوي في الفضائل عن ثابت بن الحجاج قال: 
خطب عمر ابنة أبي سفيان، فأبوا أن يزوجوه، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما بين البتي المدينة 

خير من عمر«، وال شك أن المراد بعده ملسو هيلع هللا ىلص لإلجماع وبعد أبي بكر، انتهى.
قلت: ال شك أن حديث الباب أخرجه الحاكم في »المستدرك«))) برواية بشر بن معاذ عن   
عبد اهلل بن داود، وقال في آخره: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، لكن لم يقره 
عليه الذهبي، بل قال: عبد اهلل ضعفوه، وعبد الرحمن متكلم فيه، والحديث شبه موضوع، 

انتهى.
وقال أيضًا في »الميزان«))) في ترجمة عبد اهلل بن داود: وتكلم فيه ابن حبان، وابن عدي =  

)))  »مرقاة المفاتيح« )193/11(.
)))  »شرح الطيـبي« )3861/12(.

)))  »المستدرك« )96/3(.
)))  »ميزان االعتدال« )415/2(.
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اِد بِْن  ـُمثَّنَى، نَا َعبُْد اهلل ْبُن َداوَُد، َعْن َحّمَ
ْ
ُد ْبُن ال َثنَا ُمَحّمَ 3685 ـ َحّدَ

بَا بَْكٍر 
َ
ُظّنُ رَُجًل يَنْتَِقُص))) أ

َ
ِد بِْن ِسيِريَن قَاَل: َما أ يُّوَب، َعْن ُمَحّمَ

َ
َزيٍْد، َعْن أ

َوُعَمَر يُِحّبُ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص. 

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َحَسٌن.

51 ـ بَاٌب
ُشَريٍْح،  بِْن  َحيَْوَة  َعْن  ـُمْقِرُئ، 

ْ
ال نَا  َشِبيٍب،  ْبُن  َسلََمُة  َثنَا  َحّدَ ـ   3686

َعْن بَْكِر بِْن َعْمٍرو، َعْن ِمْشَرِح بِْن َهاَعاَن، َعْن ُعْقبََة بِْن َعاِمٍر، قَاَل: قَاَل 
اِب«.  رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لَْو َكاَن نَِبّيٌ َبْعِدي لََكاَن ُعَمَر ْبَن الَخّطَ

]51 ـ باب[
قوله: )لو كان نبي بعدي( إلخ، وال تخصيص فيه له]1[، بل لو كان بعده ملسو هيلع هللا ىلص 

في  الحافظ  وقال  كذب،  هذا  وقال:  الباب،  حديث  فذكر  الرحمن،  عبد  عن  ترجمته  في   =
»التقريب«))): عبد الرحمن القرشي التيمي ابن أخي محمد بن المنكدر مجهوٌل، وقال في 

»التهذيب«))): قال العقيلي: ال يتابع عليه وال يعرف إال به، انتهى.
]1[ كما يومئ إليه قوله ملسو هيلع هللا ىلص لعلي: »أنت مني بمنـزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي«، 
قال القاري تحت حديث علي هذا))): فيه إيماء إلى أنه لو كان بعده نبي لكان عليًّا، وهو =

]3685[ تحفة: 19302.
]3686[ ك: 4495، حم: 154/4، تحفة: 9966.

)))  في نسخة: »يتنقص«.
)))  »تقريب التهذيب« )4051(.

)))  »تهذيب التهذيب« )304/6(.

)))  »مرقاة المفاتيح« )241/11(.
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 ِمْن َحِديِث ِمْشَرِح بِْن َهاَعاَن.
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، ل

52 ـ بَاٌب
، َعْن َحْمَزَة  يُْث، َعْن ُعَقيٍْل، َعِن الّزُْهِرّيِ

َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا اللَّ 3687 ـ َحّدَ
نِّي 

َ
يُْت َكأ

َ
ابِْن َعبِْد اهلل بِْن ُعَمَر، َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َرأ

اِب«، قَالُوا:  ْعَطيُْت فَْضِلي ُعَمَر ْبَن الَخّطَ
َ
ِتيُت بَِقَدِح لَبٍَن، فََشِربُْت ِمنُْه، فَأ

ُ
أ

 .» ُمَ
ْ
تَُه يَا رَُسوَل اهلل؟ قَاَل: »الِعل

ْ
ل ّوَ

َ
َفَما أ

نبي لكان أوالهم بالتخصيص وأحقهم بالنبوة أبا بكر يف زمان خالفته، ثم عمر يف 
أيامه، ثم عثامن، ثم عيل، إىل غري ذلك، وال يدل احلديث عىل ختصيص عمر بالنبوة]1[.

]52 ـ باب[
قوله: )فأعطيت فضلي( إلخ، وال يلزم بذلك فضل له عليه، ولعله شرب]2[ 

قبله شيئًا كثيرًا منه، وإن لم يره النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو لم يذكره.

ال ينافي ما ورد في حق عمر صريحًا، ألن الحكم فرضي وتقديري، فكأنه قال: لو تصور   =
بعدي نبي لكان جماعة من أصحابي أنبياء، ولكن ال نبي بعدي، وهذا معنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »لو 

عاش إبراهيم لكان نبيًّا«، انتهى.
]1[ نفي الخصيصة بمعنى نفي نبوة الغير، وإال فظاهر أن الحديث ورد مورد المنقبة والفضيلة 

الدالة على الخصوصية.
السياسة  أريد علم  إذا  وأما  الحقائق،  بالعلم علم  أريد  إذا  األكبر، وهذا  الصديق  قبل  أي:   ]2[
ونحوها كما مال إليه عامة الشراح فال حاجة إلى التوجيه، فإن الفضل الجزئي لعمر حاصل، 
قال القاري))): »ثم أعطيت فضلي« أي: سؤري الكثير الخالص »عمر بن الخطاب«، فال =

]3687[ تقدم تخريجه في 2284.
)))  »مرقاة المفاتيح« )186/11(.
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب.

َثنَا َعِلّيُ ْبُن ُحْجٍر، نَا إِْسَماِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، َعْن ُحَميٍْد، َعْن  3688ـ  َحّدَ
ُت: لَِمْن 

ْ
نَا بَِقْصٍر ِمْن َذَهٍب، َفُقل

َ
إَِذا أ

ُت الَجّنََة فَ
ْ
ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »َدَخل

َ
نٍَس، أ

َ
أ

ُت: َوَمْن ُهَو؟ 
ْ
نَا ُهَو، َفُقل

َ
نِّي أ

َ
َهَذا الَقْصُر؟ قَالُوا: لَِشاّبٍ ِمْن قَُريٍْش، َفَظنَنُْت أ

اِب«.  َفَقالُوا: ُعَمُر))) ْبُن الَخّطَ

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح))).

53 ـ بَاٌب
، نَا َعِلّيُ ْبُن  ـَمْرَوزِّيُ

ْ
اٍر ال بُو َعّمَ

َ
أ َثنَا الُحَسيُْن ْبُن ُحَريٍْث  3689 ـ َحّدَ

بِي 
َ
أ ثَِني  قَاَل:  بَُريَْدَة  ْبُن  َعبُْد اهلل  ثَِني  قَاَل:  بِي 

َ
أ ثَِني  قَاَل:  َواقٍِد  بِْن  الُحَسيِْن 

ْصبََح رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فََدَعا بَِلًل َفَقاَل: »يَا بَِلُل بَِم َسبَْقتَِني إِلَى 
َ
بَُريَْدُة قَاَل: أ

ُت البَارَِحَة 
ْ
َماِمي، َدَخل

َ
 َسِمْعُت َخْشَخَشتََك))) أ

َّ
 إِل

ُت الَجّنََة َقّطُ
ْ
الَجّنَِة؟ َما َدَخل

]53 ـ باب[
قوله: )بم سبقتني إلى الجنة؟( وكان سبقه عليه سبق النقيب على أميره، أو 

ا، وال أن سؤره لعثمان وعلي أيضًا  ينافي أن سؤره حصل للصديق أيضًا فإنه كان قلياًل جدًّ  =
وصل، فإنه لهما لم يكن صافيًا، وتقدم البسط في ذلك في هامش »أبواب الرؤيا«.

]3688[ ن في الكبرى: 8127، حم: 107/3، تحفة: 590.
]3689[ ك: 1179، حم: 354/5، تحفة: 1966.

)))  في نسخة: »لعمر«.
)))  في نسخة: »حسن صحيح«.

)))  الخشخشة: هي حركة لها صوت كصوت السالح ونحوه. »مجمع بحار األنوار« )40/2(.
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َتيُْت))) َعلَى قَْصٍر ُمَرّبٍَع ُمْشرٍِف ِمْن َذَهٍب، 
َ
َماِمي، فَأ

َ
الَجّنََة فََسِمْعُت َخْشَخَشتََك أ

، لَِمْن َهَذا  نَا َعَرِبٌّ
َ
ُت: أ

ْ
ُت: لَِمْن َهَذا الَقْصُر؟ قَالُوا))): لِرَُجٍل ِمَن الَعَرِب، َفُقل

ْ
َفُقل

، لَِمْن َهَذا الَقْصُر؟ قَالُوا: لِرَُجٍل  نَا قُرَِشّيٌ
َ
ُت: أ

ْ
الَقْصُر؟ قَالُوا: لِرَُجٍل ِمْن قَُريٍْش، َفُقل

اِب«.  ٌد، لَِمْن َهَذا الَقْصُر؟ قَالُوا: ِلُعَمَر بِْن الَخّطَ نَا ُمَحّمَ
َ
ُت: أ

ْ
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، َفُقل ِة ُمَحّمَ ّمَ

ُ
ِمْن أ

َصابَِني َحَدٌث 
َ
َعتَيِْن، َوَما أ

ْ
يُْت َرك

 َصلَّ
َّ

نُْت َقّطُ إِل
َ
ّذ
َ
َفَقاَل بَِلٌل: يَا رَُسوَل اهلل َما أ

َعتَيِْن، َفَقاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »بِِهَما«. 
ْ
ّنَ هلل َعلَّيَ َرك

َ
يُْت أ

َ
ُت ِعنَْدَها َوَرأ

ْ
أ  تَوَّضَ

َّ
َقّطُ إِل

الخادم على مخدومه لما فيه مصلحة، أو صاحب السراج على من خلفه، ال لكرامة 
لهؤالء على هؤالء، بل لموجب أوجب ذلك وهما هما]1[.

قوله: )ورأيت أن هلل علي ركعتين( أي: بحسب العمل دون االعتقاد، وبذلك 
يظهر الفرق بين التزام المندوب من الطاعات وهو حسن، وبين إيجاب]2[ ما لم يجب 

وهو حرام وبدعة، فعليك بتأمل صادق.

]1[ الضميران للمخدوم ومن له السراج، وهما هما من قبيل شعري شعري، وقيل: الضميران 
إلى ضمير  الصواب: هم هم، واألوجه عندي األول، ولم يحتج  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وبالل، وقيل: 
الجمع، ألن المخدوم يشمل األمير أيضًا، وما أفاده الشيخ من توجيه السبق جزم بذلك عامة 
الفضيلة بذلك لبالل ألن رؤيا األنبياء وحي، ولذلك جزم  ثبتت  الحافظ))):  الشراح، قال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص له بذلك، ومشيه بين يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان من عادته في اليقظة، فاتفق مثله في المنام، 
وال يلزم من ذلك دخول بالل الجنة قبل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألنه في مقام التابع، وكأنه أشار ملسو هيلع هللا ىلص إلى 

بقاء بالل على ما كان عليه في حياته واستمراره على قرب منـزلته، انتهى.
]2[ ولذا أنكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص على من نذرت أن تحج ماشية، ......................................=

)))  في نسخة: »وأتيت«.
)))  في نسخة: »فقالوا«.

)))  »فتح الباري« )35/3(.
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قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَِبّيَ  ّنَ 
َ
أ ُهَريَْرَة  بِي 

َ
َوأ نٍَس، 

َ
َوأ َوُمَعاٍذ،  َجابٍِر،  َعْن  البَاِب  َوِف 

اِب«.  ُت: لَِمْن َهَذا؟ فَِقيَل: ِلُعَمَر بِْن الَخّطَ
ْ
يُْت فِي الَجّنَِة قَْصًرا ِمْن َذَهٍب َفُقل

َ
»َرأ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب.

فِي  يُْت 
َ
َرأ َيْعِني:  الَجّنََة«  البَارَِحَة  ُت 

ْ
َدَخل نِّي 

َ
»أ الَحِديِث:  َهَذا  َوَمْعنَى 

ُت الَجّنََة، َهَكَذا ُروَِي فِي َبْعِض الَحِديِث.
ْ
نِّي َدَخل

َ
ـَمنَاِم َكأ

ْ
ال

نِْبيَاِء وَْحٌي.
َ
نَُّه قَاَل: ُرْؤَيا األ

َ
َوُيْرَوى َعِن ابِْن َعّبَاٍس أ

54 ـ بَاٌب

َواقٍِد،  بِْن  الُحَسيِْن  ْبُن  َعِلّيُ  نَا  ُحَريٍْث،  ْبُن  الُحَسيُْن  َثنَا  َحّدَ ـ   3690
َخَرَج  َيُقوُل:  بَُريَْدَة  َسِمْعُت  قَاَل:  بَُريَْدَة  ْبُن  َعبُْد اهلل  ثَِني  َحّدَ قَاَل:  بِي 

َ
أ ثَِني 

ا انَْصَرَف َجاَءْت َجاِرَيٌة َسوَْداُء، َفَقالَْت:  رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي َبْعِض َمَغاِزيِه، فَلَّمَ
ْضرَِب َبيَْن يََديَْك 

َ
ْن أ

َ
يَا رَُسوَل اهلل إِنِّي ُكنُْت نََذرُْت إِْن رَّدََك اهلل َساِلـًما))) أ

]54 ـ باب[

فقد أخرج أبو داود))) عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول اهلل إن   =
أختك شيئًا،  بشقاء  »إن اهلل ال يصنع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  ماشية،  أن تحج  يعني  نذرت  أختي 
الشيخ  أفاده  الذي  المعنى  هذا  في  ورد  وقد  انتهى.  يمينها«،  عن  ولتكفر  راكبة  فلتحج 

روايات عديدة.

]3690[ حب: 4386، ق: 20101، حم: 353/5، تحفة: 1967.
)))  في نسخة: »صالحًا«.

)))  »سنن أبي داود« )3295(.
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َّ

َتَغّنَى، َفَقاَل لَـَها رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِْن ُكنِْت نََذرِْت فَاْضِرِب َوإِل
َ
َوأ  ((( ّفِ بِالّدُ

َوِهَي  َعِلّيٌ  َدَخَل  ُثّمَ  تَْضرُِب،  َوِهَي  بَْكٍر  بُو 
َ
أ فََدَخَل  تَْضرُِب،  فََجَعلَْت  فََل«، 

تَْحَت   
َ

ّف الّدُ َقِت 
ْ
ل
َ
فَأ ُعَمُر  َدَخَل  ُثّمَ  تَْضرُِب،  َوِهَي  ُعثَْماُن  َدَخَل  ُثّمَ  تَْضرُِب، 

يَْطاَن لَيََخاُف ِمنَْك يَا 
َ
اْسِتَها، ُثّمَ َقَعَدْت َعلَيِْه، َفَقاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِّنَ الّش

بُو بَْكٍر َوِهَي تَْضرُِب، ُثّمَ َدَخَل 
َ
ُعَمُر، إِنِّي ُكنُْت َجالًِسا َوِهَي تَْضرُِب، فََدَخَل أ

نَْت يَا ُعَمُر 
َ
َت أ

ْ
ا َدَخل َعِلّيٌ َوِهَي تَْضرُِب، ُثّمَ َدَخَل ُعثَْماُن َوِهَي تَْضرُِب، فَلَّمَ

 .»
َ

ّف َقِت الّدُ
ْ
ل
َ
أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َحِديِث بَُريَْدَة.

َوِف البَاِب َعْن ُعَمَر، ))) وََعائَِشَة.

قوله: )إن الشيطان ليخاف منك( إلخ، أي: لما كان الشيطان يخاف منك 
فكيف ال تخاف هذه الجارية؟ وال يحتاج إلى ما تكلفوه]1[ في توجيه ذلك.

أواًل بل  قّررها ملسو هيلع هللا ىلص  بأنه كيف  الحديث  إذ أشكل في  »اللمعات«))):  الحاشية عن  ]1[ كما في 
أمرها بذلك، وسماها آخرًا شيطانًا؟ وقالوا في الجواب بأنها لما عدت انصرافه ملسو هيلع هللا ىلص نعمة =

فأباحها  فيه  واختلف  يفتح،  وقد  الدال  بضم  »الدف«   :)619/9( »اللمعات«  في  قال    (((
العرايس واألعياد ونحوها، وهو  في  أباحوه  آخرون مطلًقا، وبعضهم  قوم مطلًقا، وكرهه 
المذهب الصحيح المختار، وقد يفصل بين ما فيه الجالجل وما ليس فيه، ويقال: األول 
هنا  وهو  مستحبًّا  كونه  على  بل  الدف  ضرب  إباحة  على  الحديث  ودل  باالتفاق.  مكروه 
كذلك؛ ألن السرور بمقدمه ملسو هيلع هللا ىلص وسالمته قربة، ودّل أيًضا أن سماع أصوات النساء بالغناء 

مباح إذا خال عن فتنة، كذا قالوا، انتهى.

)))  زاد في نسخة: »وسعد بن أبي وقاص«.
)))  »لمعات التنقيح« )619/9 - 620(.
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َعْن  ُحبَاٍب،  ْبُن  َزيُْد  نَا  اُر،  البَّزَ ّبَاِح  الّصَ ْبُن  الَحَسُن  َثنَا  َحّدَ ـ   3691
نَا يَِزيُد ْبُن ُروَماَن، 

َ
َخارَِجَة بِْن َعبِْد اهلل بِْن ُسلَيَْماَن بِْن َزيِْد بِْن ثَابٍِت قَاَل: أ

َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشَة قَالَْت: َكاَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َجالًِسا فََسِمْعنَا لََغًطا))) 
بْيَاُن َحْولََها،  إَِذا َحبَِشّيٌَة تَْزفُِن َوالّصِ

وََصوَْت ِصبْيَاٍن، َفَقاَم رَُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فَ
َمنِْكِب)))  َعلَى  لَْحيَّيَ  فَوََضْعُت  فَِجئُْت  فَاْنُظِري«،  َتَعالَْي  َعائَِشُة  »يَا  َفَقاَل: 
ِلي:  َفَقاَل  ِسِه، 

ْ
َرأ إِلَى  ـَمنِْكِب 

ْ
ال َبيَْن  َما  إِلَيَْها  ْنُظُر 

َ
أ ُت 

ْ
فََجَعل ملسو هيلع هللا ىلص،  رَُسوِل اهلل 

ْنُظـَر َمنِْزلَِتي ِعنَْدُه إِْذ 
َ
، أل

َ
قُوُل: ل

َ
ُت أ

ْ
َما َشِبْعِت«، قَالَْت: فََجَعل

َ
َما َشِبْعـِت، أ

َ
»أ

 

َطلََع ُعَمُر، .................................................................................................

قوله: )فإذا حبشية تزفن)]1[ وليست لها من الحركات وال األصوات والنغمات

من اهلل موجبًا للسرور، وهو كذلك في نفس األمر أمرها بوفاء النذر، وخرج من صفة اللهو   =
إلى الحق، ومن الكراهة إلى االستحباب، لكن ذلك كان يحصل بأدنى الضرب، فلما ازداد 
عاد إلى حد المكروه، وصادف ذلك مجيء عمر، فقال ما قال إشارة إلى منع الزيادة منه 
واإلكثار، وبنحو ذلك قال القاري وغيره، وقال القاري أيضًا))): قوله: »إن الشيطان ليخاف 
المراد  أو  الشيطان،  فعل  وتفعل  اإلنس  شيطان  ألنها  السوداء  المرأة  تلك  به  يريد  منك«، 
التي هي من جنس اللهو  المكروه، وهو زيادة الضرب  الذي يحملها على فعلها  شيطانها 

على ما حصل به إظهار الفرح، انتهى.
]1[ بسكون الزاي وكسر الفاء ويضم: أي: ترقص، كذا في »المرقاة«))).

]3691[ ن في الكبرى: 8957، تحفة: 17355.
)))  اللغط: صوت وضجة ال يفهم معناها، »النهاية« )257/4(.

)))  في نسخة: »منكبي«.
)))  »مرقاة المفاتيح« )195/11(.
)))  »مرقاة المفاتيح« )196/11(.
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ْنُظُر إِلَى 
َ

قَالَْت: فَاْرفَّضَ الّنَاُس َعنَْها)))، قَالَْت: َفَقاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنِّي أل
وا ِمْن ُعَمَر«، قَالَْت: فَرََجْعُت.  ـِجّنِ َواإِلنِْس قَْد فَّرُ

ْ
َشيَاِطيِن ال

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.

55 ـ بَاٌب

نَا  ائُِغ،  الّصَ نَافٍِع  ْبُن  َعبُْد اهلل  نَا  َشِبيٍب،  ْبُن  َسلََمُة  َثنَا  َحّدَ ـ   3692
، َعْن َعبِْد اهلل بِْن ِدينَاٍر، َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: قَاَل  َعاِصُم اْبُن ُعَمَر الُعَمِرّيُ
بُو بَْكٍر ُثّمَ ُعَمُر، ُثّمَ آتِي 

َ
رُْض، ُثّمَ أ

َ
ُل َمْن تَنَْشّقُ َعنُْه األ ّوَ

َ
نَا أ

َ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أ

ْحَشَر َبيَْن الَحَرَميِْن«. 
ُ
َة َحّتَى أ

َ
ْهَل َمّك

َ
ْنتَِظُر أ

َ
ْهَل البَِقيِع َفيُْحَشُروَن َمِعي، ُثّمَ أ

َ
أ

ما فيه فتنة، وأنت تعلم أنها كانت حبشية، فمن أين لها وجه تفتن به الناس؟ ثم إن 
بعد ذلك كله كانت أمة وإال فمن لها أن تكون بالمدينة، فليس وجهها وكفاها، بل 
وال ذراعاها وصدرها ورأسها عورة، فقياس رقص نساء الهند على رقص الحبشية 

قياس هلل در قائسيه! أسلمهم التفقه زمامها]1[ وألقت إليهم الفتيا لجامها.

قوله: )قد فروا من عمر( وال يستلزم اجتماعهم هناك كون هذا الفعل حرامًا، 
بل إنما اجتمعوا هناك ليجمعوهم على لعب ينجّر في اآلخرة إلى حرمة، أو الجواب 
عنه مثل ما مّر من أنهم يفرون منه، فكيف هؤالء الذين لم يكونوا من فعلهم على 

حرمة.

]1[ كذا في األصل، والحق التذكير.

]3692[ ك: 4429، حب: 6899، تحفة: 7200.
)))  أي: تفرقوا. »النهاية« )243/2(.
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ـَحافِِظ 
ْ
ـُعَمِرّيُ لَيَْس بِال

ْ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، وََعاِصُم ْبُن ُعَمَر ال

ـَحِديِث.
ْ
ْهِل ال

َ
ِعنَْد أ

56 ـ بَاٌب
يُْث، َعِن ابِْن َعْجَلَن، َعْن َسْعِد بِْن إِبَْراِهيَم، 

َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا اللَّ 3693ـ  َحّدَ
بِي َسلََمَة، َعْن َعائَِشَة قَالَْت: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »قَْد َكاَن يَُكوُن فِي 

َ
َعْن أ

اِب«))).  َحٌد َفُعَمُر ْبُن الَخّطَ
َ
ِتي أ ّمَ

ُ
إِْن يَُك فِي أ

ثُوَن)))، فَ َمِم ُمَحّدَ
ُ
األ

]56 ـ باب[
قوله: )فإن يك في أمتي أحد( إلخ، لكنه أورد ذلك في صورة الشك]1[ بناء 
على أنه أولى منهم وأعلى، وليس فيه مزية على أبي بكر؛ ألنه وافق ربه في أمور 
وأمثال ذلك، فكما  المنافقين  الصالة على  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، كالحجاب وترك  يوافقه  لم 
ال يلزم المزية عليه ملسو هيلع هللا ىلص كذلك ال يلزم مزيته على أبي بكر، واألصل أن التفوق فيما 

ليس بمقصود ليس بكثير شيء وإن لم ينكر فضيلته.

]1[ قال الحافظ))): قيل: لم يورد هذا القول مورد الترديد، فإن أمته أفضل األمم، وإذا ثبت =

]3693[ م: 2398، ن في الكبرى: 8119، حم: 55/6، تحفة: 17717.
)))  قوله: »محدثون« في »القاموس« )ص: 167(: المحدث كمحمد: الصادق، وفي »مجمع 
به اهلل  به حدسًا وفراسة يخص  فيخبر  نفسه شيء  يلقى في  بحار األنوار« )463/1(: من 
وروي:  المالئكة،  تكلمهم  وقيل:  به،  حدثوا  فكأنهم  ظنوا  إذا  مصيبون  وقيل:  يشاء،  من 
مكلمون، أي: يجري الصواب على ألسنتهم، ولذا قال: وافقت ربي، انتهى. »حاشية سنن 

الترمذي« )210/2(.
)))  في نسخة: »يكون عمر بن الخطاب«.

)))  »فتح الباري« )50/7(.
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

ثُوَن  ْصَحاِب ابِْن ُعيَيْنََة، َعْن ُسْفيَاَن بِْن ُعيَيْنََة قَاَل: ُمَحّدَ
َ
َوأْخبََرِن َبْعُض أ

ُموَن. َيْعِني: ُمَفّهَ

57 ـ بَاٌب
وِس،  ، نَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الُقّدُ ازِّيُ ُد ْبُن ُحَميٍْد الّرَ َثنَا ُمَحّمَ 3694 )))ـ َحّدَ
 ، َمانِّيِ

ْ
ل َة، َعْن َعبِْد اهلل بِْن َسلََمَة، َعْن َعِبيَدَة الّسَ ْعَمُش، َعْن َعْمِرو بِْن ُمّرَ

َ
نَا األ

ْهِل 
َ
ِلُع َعلَيُْكْم رَُجٌل ِمْن أ ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »َيّطَ

َ
َعْن َعبِْد اهلل بِْن َمْسُعوٍد، أ

لََع  ْهِل الَجّنَِة« فَاّطَ
َ
ِلُع َعلَيُْكْم رَُجٌل ِمْن أ بُو بَْكٍر، ُثّمَ قَاَل: »َيّطَ

َ
لََع أ الَجّنَِة« فَاّطَ

ُعَمُر. 

بِي ُموَسى، وََجابٍِر.
َ
َوِف البَاِب َعْن أ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث ابِْن َمْسُعوٍد.

، َعْن ُشْعبََة، يَالِِسّيُ بُو َداوَُد الّطَ
َ
َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، نَا أ 3695ـ  َحّدَ

..................................................................................

أن ذلك وجد في غيرهم فإمكان وجوده فيهم أولى، وإنما أورده مورد التأكيد، كما يقول   =
الرجل: إن يكن لي صديق فإنه فالن، يريد اختصاصه بكمال الصداقة ال نفي األصدقاء، 
ذلك  وسبب  وقوعه،  تحقق  قد  كان  إسرائيل  بني  في  وجودهم  أن  فيه  الحكمة  وقيل: 
احتياجهم حيث ال يكون حينئذ فيهم نبي، واحتمل عنده ملسو هيلع هللا ىلص أن ال تحتاج هذه األمة إلى 

ذلك الستغنائها بالقرآن عن حدوث نبي، وقد وقع األمر كذلك، إلى آخر ما بسطه.

)))]3694[ ك: 4443، طب: 10342، تحفة: 9406.

 ]3695[ تقدم تخريجه في 3677.
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قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَِبّيِ  ُهَريَْرَة، َعِن  بِي 
َ
أ بِي َسلََمَة، َعْن 

َ
أ إِبَْراِهيَم، َعْن  بِْن  َعْن َسْعِد 

َخَذ َشاًة، فََجاَء َصاِحبَُها فَاْنتََزَعَها 
َ
»بَيْنََما رَُجٌل يَرَْعى َغنًَما لَُه إِْذ َجاَء ِذئٌْب فَأ

بُِع))) يَْوَم َل َراِعَي لََها َغيِْري؟« قَاَل  ئُْب: َكيَْف تَْصنَُع بَِها يَْوَم الّسَ ِمنُْه، َفَقاَل الّذِ
بُو َسلََمَة: َوَما ُهَما 

َ
بُو بَْكٍر َوُعَمُر«. قَاَل أ

َ
نَا َوأ

َ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »فَآَمنُْت بَِذلَِك أ

فِي الَقْوِم يَْوَمئٍِذ. 

ُد ْبُن َجْعَفٍر، نَا ُشْعبَُة، َعْن َسْعٍد، نَْحَوُه.  اٍر، نَا ُمَحّمَ
َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ َحّدَ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

بِي 
َ
اٍر، نَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد، َعْن َسِعيِد بِْن أ

َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3696 ـ َحّدَ

ُحًدا 
ُ
ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َصِعَد أ

َ
َثُهْم: أ نََس ْبَن َمالٍِك َحّدَ

َ
ّنَ أ

َ
َعُروَبَة، َعْن َقتَاَدَة، أ

بُو بَْكٍر َوُعَمُر َوُعثَْماُن فَرََجَف بِِهْم، َفَقاَل نَِبّيُ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ............................
َ
َوأ

..................................................................................

]3696[ خ: 3675، د: 4651، ن في الكبرى:8135، حم: 112/3، تحفة: 1172.
الموضع  الباء:  بسكون  السبع  ابن األعرابي:  قال   :)336/2( »النهاية«  في  الجزري  قال    (((
الذي إليه يكون المحشر يوم القيامة، أراد من لها يوم القيامة. والسبع أيضا: الذعر، سبعت 
التأويل  الفزع، وقيل: هذا  إذا فرسها، أي من لها يوم  الغنم  الذئب  إذا ذعرته، وسبع  فالنًا 
يفسد بقول الذئب في تمام الحديث: »يوم ال راعي لها غيري«، والذئب ال يكون لها راعيًا 
يوم القيامة. وقيل: أراد من لها عند الفتن حين يتركها الناس هَماًل ال راعي لها، نهبة للذئاب 
والسباع، فجعل السبع لها راعيًا إذ هو منفرد بها، ويكون حينئذ بضم الباء، وهذا إنذار بما 
يكون من الشدائد والفتن التي يهمل الناس فيها مواشيهم فتستمكن منها السباع بال مانع. 
يشتغلون  الجاهلية  في  لهم  كان  عيد  السبع  يوم  أبي عبيدة:  عن  بإسناده  أبو موسى  وقال 
بعيدهم ولهوهم، وليس بالسبع الذي يفترس الناس. قال: وأماله أبو عامر العبدري الحافظ 

بضم الباء، وكان من العلم واإلتقان بمكان، انتهى.
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يٌق وََشِهيَداِن«.  َما َعلَيَْك نَِبّيٌ وَِصّدِ
َ
إِّن

ُحُد، فَ
ُ
»اْثبُْت أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

اَن رضي اهلل عنه 
َ
58 ـ َمنَاقُِب ُعثَْماَن بِْن َعّف

بُو َعبِْد اهلل
َ
بُو َعْمٍرو، َوأ

َ
َولَُه ُكنْيَتَاِن، ُيَقاُل: أ

بِي 
َ
أ بِْن  ُسَهيِْل  ٍد، َعْن  ُمَحّمَ ْبُن  الَعِزيِز  َعبُْد  نَا  ُقتَيْبَُة،  َثنَا  َحّدَ ـ   3697

ُهَو  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َعلَى ِحَراَء)))  ّنَ رَُسوَل اهلل 
َ
أ ُهَريَْرَة:  بِي 

َ
أ بِيِه، َعْن 

َ
أ َصاِلٍح، َعْن 

ْخَرُة، َفَقاَل  َكِت الّصَ َبيُْر، َفتََحّرَ َحُة َوالّزُ
ْ
بُو بَْكٍر َوُعَمُر َوُعثَْماُن وََعِلّيٌ َوَطل

َ
َوأ

ْو َشِهيٌد«. 
َ
يٌق أ ْو ِصّدِ

َ
 نَِبّيٌ أ

َّ
، َفَما َعلَيَْك إِل

ْ
الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْهَدأ

َوِف البَاِب َعْن ُعثَْماَن، وََسِعيِد بِْن َزيٍْد، َوابِْن َعّبَاٍس، وََسْهِل بِْن َسْعٍد، 
 . ْسلَِمّيِ

َ ْ
نَِس بِْن َمالٍِك، َوُبَريَْدَة األ

َ
َوأ

َهَذا))) َحِديٌث َصِحيٌح.

59 ـ بَاٌب
، نَا يَْحيَى ْبُن اليََماِن، َعْن َشيٍْخ ِمْن فَاِعّيُ بُو ِهَشاٍم الّرِ

َ
َثنَا أ 3698 ـ َحّدَ

اَن رضي اهلل عنه
َ
58 ـ َمنَاقُِب ُعثَْماَن بِْن َعّف

]3697[ م: 2417، ن في الكبرى: 8207، حم: 419/2، تحفة: 12700.
]3698[ ع: 665، تحفة: 4996.

)))  قال في »القاموس المحيط« )ص: 1273(: وحراء، ككتاب، وكعلى، عن عياض، ويؤنث، 
ويمنع: جبل بمكة، فيه غار تحنث فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

)))  في نسخة: »وهذا«.
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َحَة بِْن 
ْ
بِي ُذبَاٍب، َعْن َطل

َ
بَِني زُْهَرَة)))، َعِن الَحارِِث بِْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن أ

ُعبَيِْد اهلل قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِلُكّلِ نَِبّيٍ َرِفيٌق َوَرِفيِقي ـ َيْعِني فِي الَجّنَِة ـ 

 

ُعثَْماُن«))). 
، َوُهَو ُمنَْقِطٌع. َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، َولَيَْس إِْسنَاُدُه بِالَقوِّيِ

60 ـ بَاٌب
 ، ُّ ّقِ نَا َعبُْد اهلل ْبُن َجْعَفٍر الّرَ

َ
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَمِن، أ 3699 ـ َحّدَ

بِي 
َ
بِي إِْسَحاَق، َعْن أ

َ
نَيَْسَة، َعْن أ

ُ
بِي أ

َ
نَا ُعبَيُْد اهلل ْبُن َعْمٍرو، َعْن َزيٍْد ُهَو اْبُن أ

ْشَرَف َعلَيِْهْم فَْوَق َدارِهِ، ُثّمَ قَاَل: 
َ
ا ُحِصَر ُعثَْماُن، أ لَِمّيِ قَاَل: لَـّمَ َعبِْد الرَّْحَمِن الّسُ

ّنَ ِحَراَء ِحيَن اْنتََفَض قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْثبُْت 
َ
َذّكُِرُكْم بِاهلل َهْل َتْعلَُموَن أ

ُ
أ

َذّكُِرُكْم 
ُ
أ َنَعْم، قَاَل:  قَالُوا:  ْو َشِهيٌد«؟ 

َ
أ يٌق  ْو ِصّدِ

َ
أ نَِبّيٌ   

َّ
إِل ِحَراُء فَلَيَْس َعلَيَْك 

ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل فِي َجيِْش الُعْسَرِة))): ..........................
َ
بِاهلل َهْل َتْعلَُموَن أ

]60 ـ باب[

]3669[ خ: 2778، ن: 3609، حم: 59/1، تحفة: 9814.
)))  وقال المزي في »تهذيب الكمال« )457/12(: َقال َأُبو العباس المحبوبي: َعِن التِّْرِمِذّي، 
َعن أبي هشام، َعْن يحيى بن يمان، َعْن شريح، َعْن شيخ من بني زهرة. وقوله: »َعْن شريح« 

زيادة ال معنى لها، واهلل أعلم.
)))  هو ال ينافي كون غيره أيًضا رفيًقا له ملسو هيلع هللا ىلص كما ورد عن ابن مسعود في رواية الطبراني ولفظه: 
»إن لكل نبي خاصة من أصحابه وإن خاصتي من أصحابي أبو بكر وعمر«، نعم يستفاد منه 
أن لكل نبي رفيًقا وأنه له رفقاء، وال مانع من ذلك في مقام الجمع، ومع هذا في تخصيص 

ذكره إشعار بعظيم منزلته ورفع قدره، انتهى. »مرقاة المفاتيح« )3919/9(.
)))  هو جيش غزوة تبوك، سمي بها ألنه ندب الناس إلى الغزو في شدة القيظ، وكان وقت إيناع 
الثمرة وطيب الظالل، فعسر ذلك عليهم وشق. والعسر: ضد اليسر، وهو الضيق والشدة 

والصعوبة. »النهاية« )235/3(.
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ْزُت َذلَِك الَجيَْش؟  »َمْن ُينِْفُق َنَفَقًة ُمتََقّبَلًَة« َوالّنَاُس ُمْجَهُدوَن ُمْعِسُروَن، فََجّهَ
ّنَ ُروَمَة))) لَْم يَُكْن يَْشَرُب 

َ
َذّكُِرُكْم بِاهلل َهْل َتْعلَُموَن أ

ُ
قَالُوا: َنَعْم، ُثّمَ قَاَل: أ

قَالُوا:  ِبيِل؟  الّسَ َوابِْن  َوالَفِقيِر  َغِنّيِ 
ْ
لِل تَُها 

ْ
فََجَعل فَاْبتَْعتَُها  بِثََمٍن،   

َّ
إِل َحٌد 

َ
أ ِمنَْها 

َها.  ْشيَاَء َعّدَ
َ
، َنَعْم، َوأ ُهّمَ

اللَّ
بِي َعبِْد 

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه ِمْن َحِديِث أ

لَِمّيِ َعْن ُعثَْماَن. الرَّْحَمِن الّسُ
ـُمِغيَرِة، 

ْ
َكُن ْبُن ال بُو َداوَُد، نَا الّسَ

َ
اٍر، نَا أ

َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3700 ـ َحّدَ

بِي ِهَشاٍم، َعْن فَْرقٍَد 
َ
نَا الَوِليُد ْبُن أ

َ
 آِلِل ُعثَْماَن، قَاَل: أ

ً
ٍد َمْول بَا ُمَحّمَ

َ
َوُيْكنَى أ

َحَة، َعْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن َخّبَاٍب قَاَل: َشِهْدُت الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو يَُحّثُ 
ْ
بِي َطل

َ
أ

ِمائَُة  َعلَّيَ  يَا رَُسوَل اهلل  َفَقاَل:  اَن 
َ
َعّف ْبُن  ُعثَْماُن  َفَقاَم  الُعْسَرِة،  َجيِْش  َعلَى 

ْقتَابَِها فِي َسِبيِل اهلل، ُثّمَ َحّضَ َعلَى الَجيِْش َفَقاَم ُعثَْماُن 
َ
ْحَلِسَها َوأ

َ
بَِعيٍر بِأ

ْقتَابَِها))) فِي َسِبيِل اهلل، ُثّمَ 
َ
ْحَلِسَها َوأ

َ
َفَقاَل: يَا رَُسوَل اهلل َعلَّيَ ِماَئتَا بَِعيٍر بِأ

..................................................................................

]3700[ طس: 5915، حم: 75/4، تحفة: 9694.
)))  بضم أوله، وهي »بئر رومة« أو »بئر عثمان«، وفي الحديث أيًضا: »حفيرة المزني« اسم بئر 
ابتاعها عثمان بن عفان رضي اهلل عنه، وتصدق بها، وال زال مكانها معروًفا اليوم في وادي 
العقيق، على يمينك وأنت متجه نحو الجامعة اإلسالمية قبل أن تصل إلى مفترق الطرق 

التي تؤدي إلى تبوك. »المعالم األثيرة في السنة والسيرة« )ص: 131(.
)))  قال القاري )3919/9(: قال التوربشتي وغيره: األحالس جمع حلس بالكسر وسكون 
رحل  وهو  بفتحتين:  قتب  جمع  واألقتاب  البرذعة،  تحت  يجعل  رقيق  كساء  وهو  الالم، 
بجميع  اإلبل  هذه  علّي  يريد  لغيره،  كاإلكاف  للجمل  وهو  البعير،  سنام  قدر  على  صغير 

أسبابها وأدواتها، انتهى.
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ْحَلِسَها 
َ
بِأ بَِعيٍر  ِمائَِة  ثََلُث  َعلَّيَ  َفَقاَل:  ُعثَْماُن)))  َفَقاَم  الَجيِْش  َحّضَ َعلَى 

ـِمنْبَِر َوُهَو َيُقوُل: 
ْ
يُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َينِْزُل َعِن ال

َ
نَا َرأ

َ
ْقتَابَِها فِي َسِبيِل اهلل، فَأ

َ
َوأ

»َما َعلَى ُعثَْماَن َما َعِمَل َبْعَد َهِذهِ، َما َعلَى ُعثَْماَن َما َعِمَل َبْعَد َهِذهِ«. 

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه. 

َوِف البَاِب َعْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن َسُمَرَة.

نَا   ، ْمِلّيُ الّرَ َواقٍِع  ْبُن  الَحَسُن  نَا  إِْسَماِعيَل،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3701
 َعبِْد الرَّْحَمِن 

َ
َضْمَرُة، َعِن ابِْن َشوَْذٍب، َعْن َعبِْد اهلل بِْن الَقاِسِم، َعْن َكِثيٍر َمْول

 

ِف 
ْ
ل
َ
ابِْن َسُمَرَة، َعْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن َسُمَرَة قَاَل: َجاَء ُعثَْماُن إِلَى الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص بِأ

 

ِه ـ ِحيَن ِدينَاٍر ـ قَاَل))) الَحَسُن ْبُن َواقٍِع: َوِف َموِْضٍع آَخَر ِمْن ِكتَابِي: فِي ُكّمِ

قوله: )ما على عثمان ما عمل بعد هذه( أي: ال يضره]1[ ذنبه، أو ال يضره 
ترك الخيرات.

]1[ فما األولى نافية بمعنى ليس، والثانية موصولة أو نافية، قال القاري))): أي: ليس عليه وال 
يضّره الذي يعمل في جميع عمره بعد هذه الحسنة، والمعنى أنها مكفرة لذنوبه الماضية مع 
زيادة سيئاته اآلتية، وفيه إشارة إلى بشارة له بحسن الخاتمة، وقال الشارح: »ما« أي: الثانية 
إما موصولة أي: ما بأس عليه الذي عمل من الذنوب بعد هذه العطايا، أو مصدرية أي: ما 
على عثمان عمل من النوافل بعد هذه العطايا، ألن تلك الحسنة تنوب عن جميع النوافل، 

انتهى.

]3701[ ك: 4553، حم: 63/5، تحفة: 9699.
)))  في نسخة: »عثمان بن عفان«.

)))  في نسخة: »فقال«.
)))  »مرقاة المفاتيح« )222/11(.
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يُْت الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
ـُعْسَرِة َفنَثََرَها فِي ِحْجِرهِ))). قَاَل َعبُْد الرَّْحَمِن: فََرأ

ْ
َز َجيَْش ال َجّهَ

َتيِْن.  ِبَُها فِي ِحْجِرهِ َوَيُقوُل: »َما َضّرَ ُعثَْماَن َما َعِمَل َبْعَد اليَْوِم« َمّرَ
ُيَقلّ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.
َمِلِك، 

ْ
بُو ُزرَْعَة، نَا الَحَسُن ْبُن بِْشٍر، نَا الَحَكُم ْبُن َعبِْد ال

َ
َثنَا أ 3702ـ  َحّدَ

الّرِْضَواِن،  بِبَيَْعِة  ملسو هيلع هللا ىلص  ِمَر رَُسوُل اهلل 
ُ
أ ا  لَّمَ قَاَل:  َمالٍِك  بِْن  نَِس 

َ
أ َعْن  َقتَاَدَة،  َعْن 

 

َة، قَاَل: َفبَاَيَع الّنَاَس، 
َ
ْهِل َمّك

َ
اَن رَُسوَل رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إِلَى أ

َ
َكاَن ُعثَْماُن ْبُن َعّف

َفَقاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِّنَ ُعثَْماَن فِي َحاَجِة اهلل وََحاَجِة رَُسوِلِه«. فََضَرَب 
ْخَرى، فََكانَْت يَُد رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِلُعثَْماَن َخيًْرا ِمْن 

ُ
بِإِْحَدى يََديِْه َعلَى األ

ْنُفِسِهْم. 
َ
يِْديِهْم أل

َ
أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب.
 ، ورِّيُ ٍد الّدُ َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَمِن، َوَعّبَاُس ْبُن ُمَحّمَ 3703ـ  َحّدَ
نَا َسِعيُد 

َ
ـَمْعنَى َواِحٌد، قَالُوا: َثنَا َسِعيُد ْبُن َعاِمٍرـ  قَاَل َعبُْد اهلل: أ

ْ
َوَغيُْر َواِحٍد، ال

 

 ، بِي َمْسُعوٍد الُجَريِْرّيِ
َ
، َعْن أ ـِمنَْقِرّيِ

ْ
اِج ال بِي الَحّجَ

َ
اْبُن َعاِمٍرـ  َعْن يَْحيَى بِْن أ

 

ْشَرَف َعلَيِْهْم ُعثَْماُن، 
َ
اَر ِحيَن أ َعْن ُثَماَمَة بِْن َحْزٍن الُقَشيِْرّيِ قَاَل: َشِهْدُت الّدَ

ُهَما 
َ
ّن
َ
)))، قَاَل: فَِجيَء بِِهَما، َكأ بَاُكْم َعلَّيَ

لَّ
َ
َذيِْن أ

َفَقاَل: اْئتُوِن بَِصاِحبَيُْكُم اللَّ

..................................................................................

]3702[ تحفة: 1155.
]3703[ ن: 3608، تحفة: 9785.

)))  الحجر بالفتح والكسر: الثوب والحضن، »مجمع بحار األنوار« )455/1(.
)))  من أّلْبت عليه الناس أي: جمعتهم عليه وحملتهم على قصده فصاروا عليه ألبًا واحدًا أي: 

اجتمعوا عليه يقصدونه. »مجمع بحار األنوار« )74/1(.
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نُْشُدُكْم 
َ
أ َفَقاَل:  ُعثَْماُن،  َعلَيِْهْم  ْشَرَف 

َ
فَأ قَاَل:  ِحَماَراِن،  ُهَما 

َ
ّن
َ
َكأ ْو 

َ
أ َجَمَلِن 

ـَمِدينََة َولَيَْس بَِها َماٌء 
ْ
ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَـِدَم ال

َ
بِاهلل َواإلِْسَلِم َهْل َتْعلَُموَن أ

يُْستَْعَذُب َغيَْر بِئِْر ُروَمَة، َفَقاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن يَْشتَِري بِئَْر ُروَمَة، َفيَْجَعَل 
ِب 

ْ
ُصل ِمْن  فَاْشتََريْتَُها  ـَجّنَِة؟« 

ْ
ال فِي  ِمنَْها  لَُه  بَِخيٍْر  ـُمْسِلِميَن 

ْ
ال ِء 

َ
ِدل َمَع  َوُه 

ْ
َدل

ـبَْحِر)))؟. 
ْ
ْشَرَب ِمْن َماِء ال

َ
ْشَرَب ِمنَْها َحّتَى أ

َ
ْن أ

َ
ْنتُُم اليَْوَم َتْمنَُعوِن أ

َ
َماِلي، فَأ

ّنَ 
َ
أ َتْعلَُموَن  َهْل  ْسَلِم  ِ

ْ
َواإل بِاهلل  نُْشُدُكْم 

َ
أ َفَقاَل:  َنَعْم)))،  ُهّمَ 

اللَّ قَالُوا))): 
ْهِلِه، َفَقاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ................................................

َ
ـَمْسِجَد َضاَق بِأ

ْ
ال

يمينًا  وليس  وأسألكم،  أذكركم]1[  أي:  واإلسلم(  باهلل  )أنشدكم  قوله: 
حتى يلزم الحلف لغير اهلل.

بالماء  وأحقهم  فعلوه،  الذي  ذلك  في  مظلوم  أنه  على  لهم  تنبيهًا  وينشدهم  يذكرهم  كان   ]1[
وغيره الذي منعوه، وقد كتب في »اإلرشاد الرضي« في مبدأ »كتاب الفتن« تقريرًا باإلجمال 
ذكر فيه سبب حصار عثمان، وهو مبدأ الفتن بين الصحابة، وها أنا أعربه لك مختصرًا، فإنه 
كالعنوان لهذه المشاجرات المعروفة بين الصحابة، فقال: يوم الدار عبارة عن األيام التي 
حصر فيها عثمان في بيته، وكان سبب ذلك أن عثمان كان يؤثر أقاربه في الواليات، وكان 
الباعث له على ذلك كثرة حيائه، فال يقدر رد ما ألحوا عليه، وكان عمر يتجنب عن ذلك 
نظرًا في العاقبة، فكان من جملة ذلك أن عثمان َأّمر على مصر أخاه ألمه وليد بن عقبة، فقد =

)))  أي: ما فيه ملوحة كماء البحر، واإلضافة فيه للبيان، أي: ما يشبه ماء البحر، انتهى. »شرح 
الطيبي« )3876/12(.

)))  في نسخة: »فقالوا«.
)))  قال المطرزي: قد يؤتى باللهم ما قبل إاّل إذا كان المستثنى عزيزًا نادرًا، وكان قصدهم بذلك 
الشذوذ.  حد  الندرة  من  بلغ  أنه  إلى  إيماًء  ووجوده  كونه  إثبات  في  بمشيئة اهلل  االستظهار 

»شرح الطيبي« )3876/12(.
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ـَمْسِجِد بَِخيٍْر لَُه ِمنَْها فِي الَجّنَـِة؟« 
ْ
»َمْن يَْشتَِري ُبْقَعَة آِل فَُلٍن َفيَِزيَدَها فِي ال

َعتَيِْن؟ 
ْ
َِي ِفيَها َرك

َصلّ
ُ
ْن أ

َ
ْنتُُم اليَْوَم َتْمنَُعوِن أ

َ
ِب َماِلي، َوأ

ْ
فَاْشـتَـَريْتَُها ِمْن ُصل

ْزُت  َجّهَ نِّي 
َ
أ َتْعلَُموَن  َهْل  ِْسَلِم، 

ْ
َوبِاإل بِاهلل  نُْشُدُكْم 

َ
أ قَاَل:  َنَعْم،  ُهّمَ 

اللَّ قَالُوا: 
نُْشُدُكْم بِاهلل َواإلِْسَلِم 

َ
ُهّمَ َنَعْم، ُثّمَ قَاَل: أ

َجيَْش الُعْسَرِة ِمْن َماِلي؟ قَالُوا: اللَّ
ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ....................................................................

َ
َهْل َتْعلَُموَن أ

..................................................................................

ظلم وتعدى، فقد شكاه أهل مصر إلى عثمان، فدعا عثمان وليدًا لكن لم يثبت عليه شيء   =
بالبينة، فاستدعى وليد العود إلى مصر، فقبل عثمان إصراره في ذلك حياء منه، فلما رجع 

أكثر في الظلم والعدوان حتى ساءت ظنون المصريين بعثمان أيضًا.
الشيخ:  قال  عليه،  نقم  ما  أول  ذلك  إن  الخلفاء«))):  »تاريخ  في  السيوطي  وقال  قلت:   
ووقعت قصة أخرى وهي أن عائشة أرسلت محمد بن أبي بكر إلى عثمان ليستعمله على 
موضع، وكتبت له في ذلك، فأمر عثمان لكاتبه مروان أن يكتب له الوالية، فكتب الكتابة 
وفيها: إذا جاءكم محمد بن أبي بكر فاقتلوه، ولم يعجم الباء في ذلك، ولم يلتفت إلى ذلك 
الكتاب  ينظروا  أبي بكر وجماعته أن  أمينًا عنده، وأراد محمد بن  عثمان، ألن مروان كان 
بعد ما ساروا من المدينة، فإذا فيه األمر بالقتل، فتعاظموا ذلك، وكانوا مترددين في أن ذلك 
من عثمان لمكان الخاتم عليه، أو من كاتبه، وكان هناك يهودي فعّد من مثالب عثمان أمورًا 
فظنوا هذا أيضًا من فعله، فرجع محمد بن أبي بكر إلى المدينة، واجتمع مع من خرج عليه 
من أهل مصر، فلما رأى الصحابة اشتداد المخالفين أشاروا على عثمان أن ال يخرج من بيته 
خوفًا عليه، وحاصر المخالفون بيته، فأراد ناصروه من الصحابة ومماليكه القتال، فمنعهم 
عثمان وقال: ال أرضى من أن يسفك دم ألجلي، فتسور محمد بن أبي بكر الجدار، وأخذ 
بلحية عثمان، فقال: لو رآك أبوك لساءه، فتراخت يده، ودخل الرجالن عليه فتوخياه حتى 

قتاله، إلى آخر ما بسطه.

)))  »تاريخ الخلفاء« )ص: 122(.
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َحّتَى  الَجبَُل  َفتََحّرََك  نَا، 
َ
َوأ َوُعَمُر  بَْكٍر  بُو 

َ
أ َوَمَعُه  َة))) 

َ
َمّك ثَِبيِر  َعلَى  َكاَن 

َما 
َ
إِّن

تََساَقَطْت ِحَجاَرتُُه بِالَحِضيِض قَاَل: فََرَكَضُه بِرِْجِلِه َفَقاَل: »اْسُكْن ثَِبيُر، فَ
ِلي  َشِهُدوا  بَُر 

ْ
ك

َ
أ قَاَل: اهلل  َنَعْم،  ُهّمَ 

اللَّ قَالُوا:  وََشِهيَداِن؟«  يٌق  وَِصّدِ نَِبّيٌ  َعلَيَْك 
نِّي َشِهيٌد، ثََلثًا. 

َ
َورَّبِ الَكْعبَِة أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن، قَْد))) ُروَِي ِمْن َغيِْر وَْجٍه َعْن ُعثَْماَن.

يُّوُب، 
َ
أ نَا   ، الّثََقِفّيُ اِب  الَوّهَ َعبُْد  نَا  اٍر، 

َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3704

اِم، َوِفيِهْم 
َ
ّنَ ُخَطبَاَء قَاَمْت بِالّش

َ
: أ نَْعانِّيِ ْشَعِث الّصَ

َ
بِي األ

َ
بِي قَِلبََة، َعْن أ

َ
َعْن أ

ُة ْبُن َكْعٍب، ....... ْصَحاِب الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَم آِخُرُهْم رَُجٌل ُيَقاُل لَُه: ُمّرَ
َ
رَِجاٌل ِمْن أ

قوله: )اهلل أكبر( تعجب من تعظيم]1[ هؤالء لعثمان وهم عالمون بحاله.

وتعذيبه  قتله  أرادوا  أنهم  يعني  عظمًا،  عظمًا  قطعها  تعظيمًا:  الشاة  عظم  من  مأخوذ  لعله   ]1[
وهم مقرون بجاللة شأنه، ويحتمل أن يكون التعظيم في معناه المعروف، والمراد اإلقرار 
إلزام  عند  المتعجب  يقولها  كلمة  القاري))):  وقال  فيه،  ابتلي  ما  بحاله  والمراد  بمناقبه، 
الخصم وتبكيته، ولذلك قال: شهدوا لي، أي: شهد الناس أني شهيد، وقوله: »ثالثًا« أي 

قال: اهلل أكبر إلى آخره ثالث مرات لزيادة المبالغة في إثبات الحجة على الخصم، انتهى.

]3704[ حم: 236/4، تحفة: 11248.
)))  قال القاري )3923/9(: بفتح مثلثة وكسر موحدة وتحتية ساكنة فراء: جبل بمكة. وفي 
»المصباح«: جبل بين مكة ومنى، وهو يرى من منى وهو على يمين الذاهب منها إلى مكة. 
وقال الطيبي: ثبير جبل بالمزدلفة على يسار الذاهب إلى منى، وهو جبل كبير مشرف على 

كل جبل بمنى، وبمكة جبال كل منها اسمه ثبير، انتهى.
)))  في نسخة: »وقد«.

)))  »مرقاة المفاتيح« )227/11(.
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َبَها،   َحِديٌث َسِمْعتُُه ِمْن رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َما ُقْمُت، وََذَكَر الِفتََن َفَقّرَ
َ

َفَقاَل: لَْول
إَِذا ُهَو 

ٌع فِي ثَوٍْب َفَقاَل: »َهَذا يَْوَمئٍِذ َعلَى الُهَدى«، َفُقْمُت إِلَيِْه فَ
َفَمّرَ رَُجٌل ُمَقّنَ

ُت: َهَذا؟ قَاَل: »َنَعْم«. 
ْ
ُت َعلَيِْه بِوَْجِهِه، َفُقل

ْ
ْقبَل

َ
اَن، فَأ

َ
ُعثَْماُن ْبُن َعّف

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

َوِف البَاِب َعِن ابِْن ُعَمَر، َوَعبِْد اهلل بِْن َحَوالََة، َوَكْعِب بِْن ُعْجَرَة.

61 ـ بَاٌب
يُْث 

اللَّ نَا  ـُمثَّنَى، 
ْ
ال ْبُن  نَا ُحَجيُْن  َغيَْلَن،  ْبُن  َمْحُموُد  َثنَا  َحّدَ ـ   3705

اْبُن َسْعٍد، َعْن ُمَعاِوَيَة بِْن َصاِلٍح، َعْن َربِيَعَة بِْن يَِزيَد، َعْن َعبِْد اهلل بِْن َعاِمٍر، 
 اهلل 

َ
ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »يَا ُعثَْماُن إِنَُّه لََعّل

َ
َعِن الّنُْعَماِن بِْن بَِشيٍر، َعْن َعائَِشَة، أ

لَُهْم«. َوِف الَحِديِث  ِعِه فََل تَْخلَْعُه 
ْ
َراُدوَك َعلَى َخل

َ
أ إِْن 

ُصَك))) قَِميًصا، فَ ُيَقّمِ
ٌة َطِويلٌَة.  قِّصَ

َوَهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.

62 ـ بَاٌب
، نَا الَعَلُء ْبُن َعبِْد الَجّبَاِر  ْوَرِقُّ ْحَمُد ْبُن إِبَْراِهيَم الّدَ

َ
َثنَا أ 3706ـ  َحّدَ

..................................................................................

]3705[ جه: 112، حم: 86/6، تحفة: 17675.
]3706[ خ: 3655، 3697، د: 4627، تحفة: 7820.

)))  قال في »اللمعات« )643/9(: بالتشديد استعار القميص للخالفة، وذكر الخلع ترشيح 
فالناس إن قصدوا عزلك عنها فال تعزل نفسك عنها ألجلهم،  أي: سيجعلك اهلل خليفة، 

فلذا كان عثمان ما عزل نفسه حين حاصروه يوم الدار، انتهى.
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اُر، نَا الَحارُِث ْبُن ُعَميٍْر، َعْن ُعبَيِْد اهلل بِْن ُعَمَر، َعْن نَافٍِع، َعِن ابِْن ُعَمَر  الَعّطَ
بُو بَْكٍر َوُعَمُر َوُعثَْماُن. 

َ
: أ قَاَل: ُكّنَا َنُقوُل َورَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َحّيٌ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه، يُْستَْغَرُب ِمْن َحِديِث 
ُعبَيِْد اهلل بِْن ُعَمَر.

َوقَْد ُروَِي َهَذا الَحِديُث ِمْن َغيِْر وَْجٍه َعِن ابِْن ُعَمَر.
ْبُن  ْسوَُد 

َ
األ َشاَذاُن  نَا   ، الَجوَْهِرّيُ َسِعيٍد  ْبُن  إِبَْراِهيُم  َثنَا  َحّدَ ـ   (((3707

َذَكَر  قَاَل:  ُعَمَر  ابِْن  َعِن  َوائٍِل،  بِْن  ُكلَيِْب  َعْن  َهاُروَن،  بِْن  ِسنَاِن  َعْن  َعاِمٍر، 
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِتْنًَة، َفَقاَل: »ُيْقتَُل َهَذا ِفيَها َمْظلُوًما« ِلُعثَْماَن. 

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.
63 ـ بَاٌب

بِْن  ُعثَْماَن  َعْن  َعَوانََة،  بُو 
َ
أ نَا  َعبِْد اهلل،  ْبُن  َصاِلُح  َثنَا  َحّدَ ـ   3708

ى قَْوًما ُجلُوًسا 
َ
ْهِل ِمْصَر َحّجَ البَيَْت، فََرأ

َ
ّنَ رَُجًل ِمْن أ

َ
َعبِْد اهلل بِْن َموَْهٍب: أ

تَاُه 
َ
يُْخ؟ قَالُوا: اْبُن ُعَمَر، فَأ

َ
ِء؟ قَالُوا: قَُريٌْش، قَاَل: َفَمْن َهَذا الّش

َ
َفَقاَل: َمْن َهُؤل

ّنَ 
َ
َتْعلَُم أ

َ
نُْشُدَك بُِحْرَمِة َهَذا البَيِْت، أ

َ
ثِْني، أ َفَقاَل: إِنِّي َسائِلَُك َعْن َشْيٍء فََحّدِ

نَُّه َتَغّيََب َعْن َبيَْعِة الّرِْضَواِن فَلَْم 
َ
َتْعلَُم أ

َ
ُحٍد؟ قَاَل: َنَعْم، قَاَل: أ

ُ
ُعثَْماَن فَّرَ يَْوَم أ

َنَعْم،  قَاَل:  يَْشَهْدُه؟  فَلَْم  بَْدٍر  يَْوَم  َتَغّيََب  نَُّه 
َ
أ َتْعلَُم 

َ
أ قَاَل:  َنَعْم،  قَاَل:  يَْشَهْدَها؟ 

ا  ّمَ
َ
َت َعنُْه: أ

ْ
ل
َ
َبّيَِن لََك َما َسأ

ُ
بَُر، َفَقاَل لَُه اْبُن ُعَمَر: َتَعاَل َحّتَى أ

ْ
ك

َ
َفَقاَل: اهلل أ

..................................................................................

)))]3707[ حم: 115/2، تحفة: 7383.

 ]3708[ خ: 313، 4066، د: 2726، حم: 101/2، تحفة: 7319.
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بَْدٍر  يَْوَم  َتَغّيُبُُه  ا  ّمَ
َ
َوأ لَُه،  َوَغَفَر  َعنُْه  َعَفا  قَْد  ّنَ اهلل 

َ
أ ْشَهُد 

َ
فَأ ُحٍد 

ُ
أ يَْوَم  فَِرارُُه 

ْو تَْحتَُه اْبنَُة رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل لَُه رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لََك 
َ
إِنَُّه َكانَْت ِعنَْدُه أ

فَ
ا َتَغّيُبُُه َعْن َبيَْعِة الّرِْضَواِن))) فَلَْو َكاَن  ّمَ

َ
ْجُر رَُجٍل َشِهَد بَْدًرا وََسْهُمُه)))«)))، َوأ

َ
أ

َبَعَث  َمَكاَن ُعثَْماَن،  ملسو هيلع هللا ىلص  لَبََعثَُه رَُسوُل اهلل  ُعثَْماَن  ِمْن  َة 
َ
َمّك بِبَْطِن  َعّزَ 

َ
أ َحٌد 

َ
أ

َة، 
َ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُعثَْماَن، َوَكنَْت َبيَْعُة الّرِْضَواِن َبْعَد َما َذَهَب ُعثَْماُن إِلَى َمّك

ـيُْمنَى: »َهِذهِ يَُد ُعثَْماَن«، وََضَرَب بَِها َعلَى 
ْ
قَاَل: َفَقاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِيَِدهِ ال

يَِدهِ، َوقَاَل: »َهِذهِ ِلُعثَْماَن«، قَاَل لَُه: اْذَهْب بَِهَذا اآلَن َمَعَك. 

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

64 ـ بَاٌب
، َوَغيُْر َواِحٍد، قَالُوا: نَا  بِي َطاِلٍب البَْغَداِدّيُ

َ
َثنَا الَفْضُل ْبُن أ 3709 ـ َحّدَ

َبيِْر،  بِي الّزُ
َ
ِد بِْن َعْجَلَن، َعْن أ ُد ْبُن ِزَياٍد، َعْن ُمَحّمَ ُعثَْماُن ْبُن ُزفََر، نَا ُمَحّمَ

َِي))) فَلَْم يَُصّلِ َعلَيِْه، فَِقيَل: 
تَِي الّنَِبي ملسو هيلع هللا ىلص بَِجنَاَزِة رَُجٍل ِليَُصلّ

ُ
َعْن َجابٍِر قَاَل: أ

..................................................................................

]3709[ تحفة: 2943.
نظير  فيكون  أصاًل،  حقه  في  نقصان  فال  الدنيا،  وغنيمة  العقبى  أجر  بين  له  جمع  أي:    (((
تغيب علي عن تبوك حيث جعله خليفة على أهله وأمره باإلقامة فيهم، »مرقاة المفاتيح« 

.)3926/9(
)))  زاد في بعض النسخ: »َوَأَمَرُه َأْن َيْخُلَف َعَلْيَها َوَكاَنْت َعِليَلًة«.

)))  هي البيعة التي جرت تحت الشَجرة عام الحديبَية، سميت بذلك لما نزل في أهلَها: ﴿ک 
ک ک گ گ گ گ﴾ اآلية ]الفتح: 18[. »قوت المغتذي« )998/2(.

)))  زاد في نسخة: »عليه«.
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َكاَن  »إِنَُّه  قَاَل:  َهَذا؟  َقبَْل  َحٍد 
َ
أ َعلَى  َلَة  الّصَ َت 

ْ
تََرك ْينَاَك 

َ
َرأ َما  رَُسوَل اهلل  يَا 

ْبَغَضُه اهلل«. 
َ
ُيبِْغُض ُعثَْماَن فَأ

 ِمْن َهَذا الوَْجِه. 
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، ل

ُد ْبُن ِزَياٍد َهَذا ُهَو َصاِحُب َميُْموِن بِْن ِمْهَراَن َضِعيٌف فِي الَحِديِث  َوُمَحّمَ
بَا الَحارِِث، 

َ
بِي ُهَريَْرَة ُهَو))) بَْصِرّيٌ ثَِقٌة َوُيْكنَى أ

َ
ُد ْبُن ِزَياٍد َصاِحُب أ ا، َوُمَحّمَ ِجّدً

بَا ُسْفيَاَن.
َ
َماَمَة ثَِقٌة َشاِمّيٌ يُْكنَى أ

ُ
بِي أ

َ
َهانِّيُ َصاِحُب أ

ْ
ل
َ
ُد ْبُن ِزَياٍد األ َوُمَحّمَ

65 ـ بَاٌب
يُّوَب، 

َ
اُد ْبُن َزيٍْد، َعْن أ ، نَا َحّمَ ّبِّيُ

ْحَمُد ْبُن َعبَْدَة الّضَ
َ
َثنَا أ 3710 ـ َحّدَ

ْشَعِرّيِ قَاَل: اْنَطلَْقُت َمَع الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
بِي ُموَسى األ

َ
، َعْن أ بِي ُعثَْماَن الّنَْهِدّيِ

َ
َعْن أ

ْمِلْك َعلَّيَ 
َ
أ بَا ُموَسى 

َ
أ نَْصاِر َفَقَضى َحاَجتَُه، َفَقاَل ِلي: »يَا 

َ
فََدَخَل َحائًِطا لأِل

ُت: 
ْ
ـبَاَب، َفُقل

ْ
 بِإِْذٍن«، فََجاَء رَُجٌل فََضَرَب ال

َّ
َحٌد إِل

َ
البَاَب، فََل يَْدُخلَّنَ َعلَّيَ أ

ِذُن، قَاَل: 
ْ
بُو بَْكٍر يَْستَأ

َ
ُت: يَا رَُسوَل اهلل َهَذا أ

ْ
بُو بَْكٍر، َفُقل

َ
»َمْن َهَذا؟« َفَقاَل: أ

ُت: 
ْ
َفُقل ْرُه بِالَجّنَِة«، فََدَخَل)))، وََجاَء رَُجٌل آَخُر فََضَرَب البَاَب،  َوبَّشِ »ائَْذْن لَُه 

ِذُن، قَاَل: »اْفتَْح 
ْ
ُت: يَا رَُسوَل اهلل َهَذا ُعَمُر يَْستَأ

ْ
»َمْن َهَذا؟« َفَقاَل: ُعَمُر، َفُقل

ْرتُُه))) بِالَجّنَِة، فََجاَء رَُجٌل آَخُر فََضَرَب 
َ
ْرُه بِالَجّنَِة«، َفَفتَْحُت وََدَخَل َوبَّش لَُه َوبَّشِ

]65 ـ باب[

]3710[ خ: 3674، م: 2407، ن في الكبرى: 8133، حم: 393/4، تحفة: 9018.
)))  في نسخة: »وهو«.

)))  زاد بعده في نسخة: »وبشرته بالجنة«.
)))  في نسخة: »فبشرته«.
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ُت: يَا رَُسوَل اهلل َهَذا ُعثَْماُن 
ْ
ُت: »َمْن َهَذا؟« َفَقاَل))): ُعثَْماُن، قُل

ْ
البَاَب، َفُقل

َوى تُِصيبُُه)))«. 
ْ
ْرُه بِالَجّنَِة َعلَى بَل ِذُن، قَاَل: »اْفتَْح لَُه َوبَّشِ

ْ
يَْستَأ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. 

. بِي ُعثَْماَن الّنَْهِدّيِ
َ
َوقَْد ُروَِي ِمْن َغيِْر وَْجٍه َعْن أ

َوِف البَاِب َعْن َجابٍِر، َوابِْن ُعَمَر.

َعْن  َسـِعيٍد،  ْبُن  َوَيْحيَى  بِي، 
َ
أ نَا  َوِكـيٍع،  ْبُن  ُسـْفـيَاُن  َثنَا  َحّدَ ـ   3711

اِر:  بُو َسـْهلََة قَاَل: قَاَل ُعثَْماُن يَْوَم الّدَ
َ
بِي َخاِلٍد، َعْن قَيٍْس، ثَِني أ

َ
إِْسَماِعيَل بِْن أ

نَا َصابٌِر َعلَيِْه. 
َ
إِّنَ رَُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَْد َعِهَد إِلَّيَ َعْهًدا فَأ

بِي 
َ
 ِمْن َحِديِث إِْسَماِعيَل بِْن أ

َّ
ُه إِل

 َنْعِرفُ
َ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح، ل
َخاِلٍد.

قوله: )قد عهد إلّي عهداً( وهو قوله: يقمص اهلل قميصًا]1[.

]1[ كما تقدم عند المصنف بلفظ: »لعل اهلل يقمصك«، الحديث وهكذا في »المشكاة« برواية 
فال  خلعه  على  المنافقون  أرادك  »فإن  رواية:  وفي  القاري))):  قال  وابن ماجه،  المصنف 
تخلعه لهم وال كرامة«، يقولها مرتين أو ثالثًا، وفي رواية: »فإن أرادك المنافقون خلعه فال =

]3711[ جه عن عائشة: 113، حم: 58/1، تحفة: 9843.
)))  في نسخة: »قال«.

)))  هو البلية التي صار بها شهيد الدار، وخص عثمان بها مع أن عمر أيضًا قتل ألنه لم يمتحن 
إليه،  القبائح  ونسبة  حرمه،  في  والدخول  اإلمامة،  خلع  ومطالبة  التسلط،  من  عثمان  مثل 

»مجمع بحار األنوار« )218/1(.
)))  »مرقاة المفاتيح« )228/11(.
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بِي َطاِلٍب رضي اهلل عنه
َ
66 ـ َمنَاقُِب َعِلّيِ بِْن أ

ـَحَسِن)))
ْ
بُو ال

َ
بُو تَُراٍب، َوأ

َ
ُيَقاُل: َولَُه ُكنْيَتَاِن: أ

َعْن   ، بَِعّيُ الّضُ ُسلَيَْماَن  ْبُن  َجْعَفُر  نَا  َسِعيٍد،  ْبُن  ُقتَيْبَُة  َثنَا  َحّدَ ـ   3712
َبَعَث  قَاَل:  ُحَصيٍْن  بِْن  ِعْمَراَن  َعْن  َعبِْد اهلل،  بِْن  ُمَطّرِِف  َعْن  الّرِْشِك،  يَِزيَد 
بِي َطاِلٍب، َفَمـَضى فِي 

َ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َجيْـًشا، َواْستَْعـَمَل َعلَيِْهْم َعِلّيَ ْبَن أ

ِرّيَِة، ..................................................................................................... الّسَ

بِي َطاِلٍب رضي اهلل عنه
َ
66 ـ َمنَاقُِب َعِلّيِ بِْن أ

قوله: )فمضى في السرية( أطلق السرية على الجيش أو الجيش على السرية 
إطالق لفظ أحدهما على اآلخر، أو كان علي]1[ ذهب بسرية من الجيش إلى جهة، 

وعلى هذا فليس إطالقًا للفظ في غيره.

تخلعه حتى تلقاني، يا عثمان إن اهلل عسى أن يلبسك قميصًا«، فذكره ثالث مرات، أخرجها   =
أحمد، والمعنى إن قصدوا عزلك فال تعزل نفسك عن الخالفة ألجلهم، لكونك على الحق 

وكونهم على الباطل، انتهى.
وأوضح منه ما في »كنـز العمال«))): إنك مقتول مستشهد، وال تخلعن قميصًا قمصك اهلل   
ثنتي عشر سنة وستة أشهر، الحديث. وفيه أحاديث عديدة أخر في الباب منها: »يا عثمان 

إنك ستؤتى الخالفة بعدي، وسيريدك المنافقون على خلعها فال تخلعها«.
]1[ أخرج هذا الحديث اإلمام أحمد في »مسنده«))) برواية عبد الرزاق وعفان قاال: ثنا جعفر =

]3712[ ن في الكبرى: 8146، حم: 437/4، تحفة: 10861.
)))  في نسخة: »وله كنيتان، يقال له: أبو تراب، وأبو الحسن«.

)))  »كنـز العمال« )36324(.

)))  »مسند أحمد« )437/4(.
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ْصَحاِب رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ْرَبَعٌة ِمْن أ

َ
نَْكُروا َعلَيِْه، َوَتَعاقََد أ

َ
َصاَب َجاِرَيًة، فَأ

َ
فَأ

قوله: )فأصاب جارية)]1[ .................................................

ابن سليمان، ثني يزيد الرشك، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   =
وأّمر عليهم علي بن أبي طالب، فأحدث شيئًا في سفره، فتعاهد ـ قال عفان: فتعاقد ـ أربعة 
من أصحاب محمد ملسو هيلع هللا ىلص أن يذكروا أمره لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأخرج البخاري في »صحيحه«))) 
بسنده  الوداع«  حجة  قبل  اليمن  إلى  الوليد  بن  وخالد  أبي طالب  بن  علي  بعث  »باب  في 
وقد  عليًّا  أبغض  وكنت  الخمس،  ليقبض  خالد  إلى  عليًّا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بعث  قال:  بريدة  عن 
اغتسل، فقلت لخالد: أال ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذكرت له ذلك، فقال: »يا 
بريدة أتبغض عليًّا؟« فقلت: نعم، قال: »ال تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك«، قال 
الحافظ))): هكذا أورده البخاري مختصرًا، ثم ذكر اختالف الروايات في ذلك، تقدم شيء 

منها في )حديث: 1704(.
اليمن،  إلى  أبي طالب  النبي ملسو هيلع هللا ىلص علي بن  وقال صاحب »الخميس«))): وفي رمضان بعث   
وعقد له لواء وعممه بيده، فخرج في ثالث مائة فارس، ففّرق أصحابه، فأتوا بنهب وغنائم 
ونساء وأطفال ونعم وشاء وغير ذلك، ثم لقي جمعهم فدعاهم إلى اإلسالم، فأبوا ورموا 
بالنبل حتى حمل عليهم علي وأصحابه، فقتل منهم عشرين رجاًل، فتفرقوا وانهزموا، فكّف 
عن طلبهم، ثم دعاهم إلى اإلسالم فأسرعوا وأجابوا، وبايعه نفر من رؤسائهم على اإلسالم، 
ثم قفل فوافى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بمكة قد قدمها للحج سنة عشر، وفي رواية: بعث النبي ملسو هيلع هللا ىلص خالد بن 
الوليد في جماعة إلى اليمن، ثم بعث عليًّا بعد ذلك، وقال له: مر أصحاب خالد من شاء أن 
يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقفل، قال البراء: كنت فيمن عقب معه فغنمت أواقي ذات 

عدد، انتهى.
]1[ وتقدم شيء من ذلك في »باب من يستعمل على الحرب«.

)))  »صحيح البخاري« )4350(.
)))  »فتح الباري« )66/8(.

)))  »تاريخ الخميس« )144/2(.
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ـُمْسِلُموَن إَِذا 
ْ
، َوَكَن ال ْخبَْرنَاُه بَِما َصنََع َعِلّيٌ

َ
َفَقالُوا: إَِذا لَِقينَا رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أ

ُموا َعلَيِْه، ُثّمَ انَْصَرفُوا إِلَى رَِحالِِهْم، 
رََجُعوا ِمَن َسَفٍر بََدُؤوا بِرَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فََسلَّ

وكان ذلك بإذنه ملسو هيلع هللا ىلص]1[، لكن الصحابة لم يعلموا به، ولذلك ترددوا في أمره، 
النصح لعلي حتى  الذين أعلموه تركهم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص على األربعة  ووجه غضب 
أعلموا النبي ملسو هيلع هللا ىلص به، ولم يؤذنوا عليًّا بما خالج خواطرهم حتى يبين لهم عذره، 
وكان المانع لهم عن ذلك خوف الفتنة وأن يجد عليهم، والوجه الثاني للغضب 
حملهم فعل علي على الوجه الغير المشروع، بل كان عليهم حمله على الوجه 
المشروع، والثالث أنهم لوآذنوه بذلك في خلوة لم يغضب، وإنما أسخطه ملسو هيلع هللا ىلص 

قولهم ذاك بمحضر من الناس.

]1[ وبذلك وّجه المحشي إذ قال: لعله ملسو هيلع هللا ىلص قد أجاز لعلي من قبل في هذا من الخمس، انتهى. 
وقال الحافظ))): قد استشكل وقوع علي على الجارية بغير استبراء، وكذلك قسمته لنفسه، 
فأما األول فمحمول على أنها كانت بكرًا غير بالغ، ورأى أن مثلها ال يستبرأ كما صار إليه 
غيره من الصحابة، ويجوز أن تكون حاضت عقب صيرورتها له، ثم طهرت بعد يوم وليلة ـ 
وثالثة أيام ولياليها عندنا الحنفية ـ ثم وقع عليها، وليس في السياقة ما يدفعه، وأما القسمة 
فجائزة في مثل ذلك ممن هو شريك فيما يقسمه كاإلمام إذا قسم بين الرعية وهو منهم، 
فكذلك من نصبه اإلمام قام مقامه، وقد أجاب الخطابي بالثاني، وأجاب عن األول باحتمال 
الحديث  فيها، ويؤخذ من  استبراء  أن ال  اجتهاده  أداه  أو  البلوغ،  أو دون  تكون عذراء  أن 
جواز التسري على بنت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بخالف التزوج عليها، لما وقع في حديث المسور 

في كتاب النكاح، انتهى.
قلت: وحكى البخاري في »باب هل يسافر بالجارية قبل أن تستبرأ« عن ابن عمر: ال تستبرأ   

العذراء، فيمكن أن يكون مذهب علي أيضًا كذلك.

)))  »فتح الباري« )67/8(.
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يَا  َفَقاَل:  ْرَبَعِة 
َ
األ َحُد 

َ
أ َفَقاَم  ملسو هيلع هللا ىلص،  الّنَِبّيِ  َعلَى  ُموا 

َسلَّ ِرّيَُة  الّسَ قَِدَمِت  ا  فَلَّمَ
َعنُْه  ْعَرَض 

َ
فَأ َوَكَذا،  َكَذا  َصنََع  َطاِلٍب  بِي 

َ
أ بِْن  َعِلّيِ  إِلَى  تََر  لَْم 

َ
أ رَُسوَل اهلل 

إِلَيِْه  قَاَم  ُثّمَ  َعنُْه،  ْعَرَض 
َ
فَأ َمَقالَِتِه،  ِمثَْل  َفَقاَل  الّثَانِي  قَاَم  ُثّمَ  رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

قَالُوا،  َما  ِمثَْل  َفَقاَل  ابُِع  الّرَ قَاَم  ُثّمَ  َعنُْه،  ْعَرَض 
َ
فَأ َمَقالَِتِه،  ِمثَْل  َفَقاَل  الّثَاِلُث 

ْقبََل إِلَيِْه رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوالَغَضُب ُيْعَرُف فِي وَْجِهِه، َفَقاَل: »َما تُِريُدوَن ِمْن 
َ
فَأ

نَا ِمنُْه، َوُهَو 
َ
؟ إِّنَ َعِلّيًا ِمّنِي َوأ ؟ َما تُِريُدوَن ِمْن َعِلّيٍ ؟ َما تُِريُدوَن ِمْن َعِلّيٍ َعِلّيٍ

َوِلُّ ُكّلِ ُمْؤِمٍن ِمْن َبْعِدي«. 

 ِمْن َحِديِث َجْعَفِر بِْن ُسلَيَْماَن.
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، ل

َعْن  ُشْعبَُة،  نَا  َجْعَفٍر،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ نَا  اٍر، 
َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3713

ْو َزيِْد بِْن 
َ
بِي َسِريَحَة، أ

َ
ُث، َعْن أ َفيِْل يَُحّدِ بَا الّطُ

َ
َسلََمَة بِْن ُكَهيٍْل قَاَل: َسِمْعُت أ

ُه«. 
َ

ُه َفَعِلّيٌ َمْول
َ

 ُشْعبَُة، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »َمْن ُكنُْت َمْول
َ

ْرَقَم، َشّك
َ
أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.

بِْن  َزيِْد  َعْن  َعبِْد اهلل،  بِي 
َ
أ َميُْموٍن  َعْن  الَحِديَث،  َهَذا  ُشْعبَُة  َوَرَوى 

ْرَقَم، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص نَْحَوُه. 
َ
أ

ِسيٍد))) َصاِحُب الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص.
َ
بُو َسِريَحَة ُهَو: ُحَذْيَفُة ْبُن أ

َ
َوأ

بُو َعّتَاٍب َسْهُل
َ
، نَا أ اِب ِزَياُد ْبُن يَْحيَى البَْصِرّيُ بُو الَخّطَ

َ
َثنَا أ 3714ـ  َحّدَ

..................................................................................

]3713[ طب: 3049، تحفة: 3667.
]3714[ ك: 4441، طس: 5906، ع: 550، تحفة: 10107.

زاد في نسخة: »الغفاري«.  (((
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 ، َعِلّيٍ بِيِه، َعْن 
َ
أ ، َعْن  الّتَيِْمّيُ َحّيَاَن  بُو 

َ
أ نَا  نَافٍِع،  ْبُن  ـُمْختَاُر 

ْ
ال نَا  اٍد،  َحّمَ اْبُن 

بَا بَْكٍر َزوََّجِنَي ابْنَتَُه، وََحَملَِني إِلَى َداِر 
َ
قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »رَِحَم اهلل أ

ا،  ُمّرً َكاَن  َوإِْن  الَحّقَ  َيُقوُل  ُعَمَر،  رَِحَم اهلل  َماِلِه،  ِمْن  بَِلًل  ْعتََق 
َ
َوأ الِهْجَرِة، 

ـَمَلئَِكُة، رَِحَم اهلل 
ْ
تََرَكُه الَحّقُ َوَما لَُه َصِديٌق، رَِحَم اهلل ُعثَْماَن، تَْستَْحِييِه ال

ِدِر الَحّقَ َمَعُه َحيُْث َداَر«. 
َ
ُهّمَ أ

َعِلّيًا، اللَّ
 ِمْن َهَذا الوَْجِه))).

َّ
ُه إِل

 َنْعِرفُ
َ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، ل
بِي، َعْن َشِريٍك، َعْن َمنُْصوٍر، َعْن 

َ
َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن َوِكيٍع، نَا أ 3715 ـ َحّدَ

ا َكاَن يَْوُم  بِي َطاِلٍب بِالرََّحبَِة، َفَقاَل))): لَـّمَ
َ
ِربِْعّيِ بِْن ِحَراٍش قَاَل: نَا َعِلّيُ ْبُن أ

نَاٌس ِمْن 
ُ
ـُمْشِرِكيَن، ِفيِهْم ُسَهيُْل ْبُن َعْمٍرو َوأ

ْ
الُحَديِْبيَِة َخَرَج إِلَيْنَا نَاٌس ِمَن ال

ْبنَائِنَا َوإِْخَوانِنَا 
َ
ـُمْشِرِكيَن، َفَقالُوا: يَا رَُسوَل اهلل َخَرَج إِلَيَْك نَاٌس ِمْن أ

ْ
ُرؤََساِء ال

ْمَواِلنَا وَِضيَاِعنَا 
َ
َما َخرَُجوا فَِراًرا ِمْن أ

َ
يِن، َوإِّن ائِنَا، َولَيَْس لَُهْم فِْقٌه فِي الّدِ

َ
ِرّق

َ
َوأ

ُهُهْم، َفَقاَل الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص:  يِن َسنَُفّقِ إِْن لَْم يَُكْن لَـُهْم فِْقٌه فِي الّدِ
فَارُْدْدُهْم إِلَيْنَا، فَ

قوله: )سنفقههم( وهذا]1[ كان مغلظة منهم، أرادوا أنا ال نمنعهم عن تعلم 
دينهم.

]1[ هذا على النسخ التي بأيدينا من النسخ الهندية، والظاهر أن فيه سقوطًا من الناسخ كما في النسخة 
المصرية بلفظ: قال فإن لم يكن لهم فقه في الدين إلخ، وعلى هذا فهو من كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، رد 

بذلك على قولهم: ليس لهم فقه في الدين، وليس ذكر الفقه في رواية أبي داود والحاكم. 

]3715[ خ: 106، م: 1، جه: 31، حم: 83/1، تحفة: 10087.
)))  زاد في نسخة: »والمختار بن نافع شيخ بصري كثير الغرائب، وأبو حيان التيمي اسمه يحيى 

ابن سعيد بن حيان التيمي كوفي، وهو ثقة«.
)))  في نسخة: »قال«.
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ْو لَيَبَْعثَّنَ اهلل َعلَيُْكْم َمْن يَْضِرُب ِرقَابَُكْم 
َ
»يَا َمْعَشـَر قَُريْـٍش لَتَنْتَُهّنَ أ

يَماِن«، قَالُوا: َمْن ُهَو  ِ
ْ
يِن، قَِد اْمتََحَن اهلل قُلُوَبُهْم))) َعلَى اإل يِْف َعلَى الّدِ بِالّسَ

بُو بَْكٍر: َمْن ُهَو يَا رَُسوَل اهلل؟ َوقَاَل ُعَمُر: َمْن ُهَو يَا 
َ
يَا رَُسوَل اهلل؟ َفَقاَل لَُه أ

ْعَطى َعِلّيًا َنْعلَُه يَْخِصُفَها، قَاَل: 
َ
رَُسوَل اهلل؟ قَاَل: »ُهَو َخاِصُف الّنَْعِل«، َوَكَن أ

ًدا  ـتََفَت إِلَيْنَا َعِلّيٌ َفَقاَل: إِّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »َمْن َكَذَب َعلَّيَ ُمتََعّمِ
ْ
ُثّمَ ال

 َمْقَعَدُه ِمَن الّنَاِر«.
ْ
يَتَبَّوَأ

ْ
فَل

ِمْن  الوَْجِه  َهَذا  ِمْن   
َّ

إِل َنْعِرفُُه   
َ

ل َغِريٌب،  َصِحيٌح  َحَسٌن  َحِديٌث  َهَذا 
.(((

َحِديِث ِربِْعّيٍ َعْن َعِلّيٍ

67 ـ بَاٌب
 ، ـَعبِْدّيِ

ْ
بِي َهاُروَن ال

َ
َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا َجْعَفُر ْبُن ُسلَيَْماَن، َعْن أ 3717 ـ َحّدَ

نَْصاِر 
َ
ـُمنَافِِقيَن نَْحُن َمْعَشَر األ

ْ
بِي َسِعيٍد الُخْدرِّيِ قَاَل: إِْن ُكّنَا لَنَْعرُِف ال

َ
َعْن أ

بِي َطاِلٍب. 
َ
بِبُْغِضِهْم َعِلّيَ ْبَن أ

بِي َهاُروَن الَعبِْدي.
َ
َم ُشْعبَُة فِي أ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، َوقَْد تََكلَّ

..................................................................................

]3717[ تحفة: 4264.
)))  في نسخة: »قلبه«.

)))  زاد في نسخة بعد هذا:
ُد ْبُن إِْسَماِعيل،  َثنَا ُمَحّمَ بِي، َعْن إِْسَراِئيَل. وََحّدَ

َ
َثنَا أ َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن َوِكيٍع، َحّدَ 3716 ـ َحّدَ  

ّن 
َ
أ بِْن َعازٍِب،  ـبََراِء 

ْ
ال إِْسَحاق، َعِن  بِي 

َ
أ إْسَراِئيَل، َعْن  ْبُن ُموَسى، َعْن  ُعبَيُْد اهلل  َثنَا  َحّدَ

ٌة.  ـَحِديِث قِّصَ
ْ
نَا ِمنَْك«، َوِف ال

َ
نَْت ِمّنِي َوأ

َ
بِي َطاِلٍب: »أ

َ
الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل ِلَعِلّيِ بِْن أ

بُو ِعيَسى: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.
َ
قَاَل أ  
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بِي َسِعيٍد.
َ
بِي َصاِلٍح، َعْن أ

َ
ْعَمِش، َعْن أ

َ
َوقَْد ُروَِي َهَذا َعِن األ

68 ـ بَاٌب

َعْن  فَُضيٍْل،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ نَا  ْعلَى، 
َ
األ َعبِْد  ْبُن  َواِصُل  َثنَا  َحّدَ ـ  3717 م 

ِه،  ّمِ
ُ
أ َعْن   ، الِحْميَِرّيِ ـُمَساِوِر 

ْ
ال َعِن  نَْصٍر،  بِي 

َ
أ الرَّْحَمِن  َعبِْد  بِْن  َعبِْد اهلل 

 
َ

ّمِ َسلََمَة، فََسِمْعتَُها َتُقوُل: َكاَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »ل
ُ
ُت َعلَى أ

ْ
قَالَْت: َدَخل

يُِحّبُ َعِلّيًا ُمنَافٌِق)))، َوَل ُيبِْغُضُه ُمْؤِمٌن«. 

. َوِف البَاِب َعْن َعِلّيٍ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.

69 ـ بَاٌب

نَا   ، ّيِ ّدِ الّسُ بِنِْت  اْبُن  الَفَزارِّيُ  ُموَسى  ْبُن  إِْسَماِعيُل  َثنَا  َحّدَ ـ   3718
ملسو هيلع هللا ىلص:  رَُسوُل اهلل  قَاَل  قَاَل:  بِيِه 

َ
أ َعْن  بَُريَْدَة،  ابِْن  َعِن  َربِيَعَة،  بِي 

َ
أ َعْن  َشِريٌك، 

ِهْم  نَُّه يُِحّبُُهْم«، ِقيَل: يَا رَُسوَل اهلل َسّمِ
َ
ْخبََرِن أ

َ
ْرَبَعٍة، َوأ

َ
أ َمَرِن بُِحّبِ 

َ
أ »إِّنَ اهلل 

َمَرِن 
َ
َماُن، َوأ

ْ
، َوالِمْقَداُد، وََسل بُو َذّرٍ

َ
لَنَا، قَاَل: »َعِلّيٌ ِمنُْهْم«، َيُقوُل َذلَِك ثََلثًا »َوأ

نَُّه يُِحّبُُهْم«. 
َ
ْخبََرِن أ

َ
بُِحّبِِهْم، َوأ

..................................................................................

]3717م[ ع: 6904، طب: 886/375/23، حم: 292/1، تحفة: 18295.
]3718[ جه: 149، حم: 351/5، تحفة: 2008.

وكان المنافقون يبغضونه عليه السالم لما كانوا يرون من جماله وكماله وسطوته في الدين،   (((
وفيه أن حب علي آية اإليمان، اللهم ثبتنا، انتهى. »لمعات التنقيح« )663/9(.
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 ِمْن َحِديِث َشِريٍك.
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، ل

70 ـ بَاٌب
بِي إِْسَحاَق، َعْن 

َ
َثنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُموَسى، نَا َشِريٌك، َعْن أ

3719 ـ َحّدَ
 يُؤَّدِي 

َ
، َول نَا ِمْن َعِلّيٍ

َ
ُحبِْشّيِ بِْن ُجنَاَدَة قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َعِلّيٌ ِمّنِي َوأ

 .(((» ْو َعِلّيٌ
َ
نَا أ

َ
 أ

َّ
َعـّنِي إِل

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب َصِحيٌح.

، نَا َعِلّيُ ْبُن قَاِدٍم،  اُن البَْغَداِدّيُ َثنَا يُوُسُف ْبُن ُموَسى الَقّطَ 3720 ـ َحّدَ
 ، ، َعْن َحِكيِم بِْن ُجبَيٍْر، َعْن ُجَميِْع بِْن ُعَميٍْر الّتَيِْمّيِ نَا َعِلّيُ ْبُن َصاِلِح بِْن َحّيٍ
ْصَحابِِه فََجاَء َعِلّيٌ تَْدَمـُع َعيْنَاُه، 

َ
َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: آَخى رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َبيَْن أ

َحٍد، َفَقاَل لَُه 
َ
ْصَحابَِك َولَْم تَُؤاِخ بَيِْني َوَبيَْن أ

َ
َفَقاَل: يَا رَُسوَل اهلل آَخيَْت َبيَْن أ

ْنيَا َواآلِخَرِة«.  ِخي فِي الّدُ
َ
نَْت أ

َ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أ

..................................................................................

]3719[ جه: 119، حم: 164/4، تحفة: 3290.
]3720[ ك:4288، تحفة: 6677.

)))  قال التوربشتي: كان من دأب العرب إذا كان بينهم مقاولة في نقض وإبرام وصلح ونبذ عهد 
القريبة، وال يقبلون ممن سواه،  القوم، أو من يليه من ذوي قرابته  أن ال يؤدي ذلك إال سيد 
ولما كان العام الذي أمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أبا بكر عليه السالم أن يحج بالناس رأى بعد خروجه 
 أن يبعث عليًّا عليه السالم خلفه لينبذ إلى المشركين عهدهم، ويقرأ عليهم سورة براءة وفيها: 
إلى   ]28 ]التوبة:  ڤ﴾  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ 
غير ذلك من األحكام، فقال قوله هذا تكريمًا به بذلك، قال القاري )3937/9(: واعتذاًرا 

ألبي بكر في مقامه هنالك.
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب. 

ْوَف.
َ
بِي أ

َ
َوِفيِه َعْن َزيِْد بِْن أ

71 ـ بَاٌب

َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن َوِكيٍع، نَا ُعبَيُْد اهلل ْبُن ُموَسى، َعْن ِعيَسى  3721 ـ َحّدَ
نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: َكاَن ِعنَْد الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َطيٌْر َفَقاَل: 

َ
، َعْن أ ّيِ ّدِ ابِْن ُعَمَر، َعِن الّسُ

َكَل 
َ
فَأ َعِلّيٌ  فََجاَء  يَْر«  الّطَ َهَذا  َمِعي  ُكُل 

ْ
يَأ إِلَيَْك  ِقَك 

ْ
َخل َحّبِ 

َ
بِأ ائْتِِني  ُهّمَ 

»اللَّ
َمَعُه. 

 ِمْن َهَذا الوَْجِه.
َّ

ّيِ إِل ّدِ  َنْعِرفُُه ِمْن َحِديِث الّسُ
َ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، ل

]71 ـ بَاٌب[
قوله: )بأحب خلقك إليك( أي: هو من أحب]1[ خلقك.

في  ورد  ما  نظير  هو  وقال:  البسط،  بأشد  القاري)))  بسطه  كما  الشراح  جزم  وبذلك   ]1[
أفضل األعمال، وقال أيضًا: قال ابن الجوزي: موضوع، وقال الحاكم: ليس بموضوع، 
قلت: بسط الكالم على ذلك الدمنتي))) إذ قال: هذا أحد أحاديث انتقدها سراج الدين 
القزويني على »المصابيح« فزعم وضعه، وقال صالح الدين العالئي: ليس بموضوع، 
ثم بسط الكالم على طرقه، قلت: وعلى ما أفاده الشيخ من التوجيه ال يشكل عليه ما 
إليه من أسامة، والصديق، وعائشة،  اختلفت األجوبة منه ملسو هيلع هللا ىلص في سؤال أحب الخلق 

وفاطمة، وغيرهم.

]3721[ ع: 4052، تحفة: 228.
)))  »مرقاة المفاتيح« )3938/9(.

)))  »نفع قوت المغتذي« )ص: 147(.
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ّيُ اْسُمُه: إِْسَماِعيُل  ّدِ نٍَس، َوالّسُ
َ
ـَحِديُث ِمْن َغيِْر وَْجٍه َعْن أ

ْ
َوقَْد ُروَِي َهَذا ال

.(((
ى الُحَسيَْن ْبَن َعِلّيٍ

َ
نََس ْبَن َمالٍِك َوَرأ

َ
ْدرََك أ

َ
اْبُن َعبِْد الرَّْحَمِن، َوقَْد أ

نَا 
َ
أ ُشَميٍْل،  ْبُن  الّنَْضُر  نَا   ، البَْغَداِدّيُ ْسلََم 

َ
أ ْبُن  ُد 

َّ
َخل َثنَا  َحّدَ ـ   3722

إَِذا  ُكنْـُت   : َعِلّيٌ قَاَل  قَاَل:  الَجَمِلّيِ  ِهنٍْد  بِْن  َعْمِرو  بِْن  َعبِْد اهلل  َعْن  َعوٌْف، 
نِي. 

َ
ْعَطانِي، َوإَِذا َسَكّتُ اْبتََدأ

َ
ُت رَُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أ

ْ
ل
َ
َسـأ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.
72 ـ بَاٌب

 ، وِمّيِ ُد ْبُن ُعَمَر بِْن))) الّرُ َثنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُموَسى، نَا ُمَحّمَ
3723 ـ َحّدَ

َعْن   ، نَابِِحّيِ الّصُ َعِن  َغَفلََة،  بِْن  ُسَويِْد  َعْن  ُكَهيٍْل،  بِْن  َسلََمَة  َعْن  َشِريٌك،  نَا 
نَا َداُر الِحْكَمِة وََعِلّيٌ بَاُبَها«.

َ
، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أ َعِلّيٍ

قوله: )وإذا سكت ابتدأني( أي: كان يعتني بي]1[ وال ينساني.

]72 ـ بَاٌب[
سائرها  السالسل  فإن  الباطن،  علم  بذلك  أراد  الحكمة(  دار  )أنا  قوله: 

ومعظمها منتهية إليه]2[.

]1[ أي: يهتم بشأني، وال يتوقف عطاؤه على سؤالي.
]2[ وهذا أوجه وأفيد تؤيده المشاهدة، ففيه إشارة إلى أن من أراد علوم الحكمة والحقائق =

]3722[ ن في الكبرى: 8450، ك: 4630، تحفة: 10200.
]3723[ تحفة: 10209.

)))  في نسخة: »وسمع من أنس بن مالك، ورأى الحسين بن علي، وثقه شعبة وسفيان الثوري 
ويحيى بن سعيد القطان«.

)))  لفظ »ابن« سقط في األصل.
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َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ُمنَْكٌر. 

 ، نَابِِحّيِ َرَوى َبْعُضُهْم َهَذا الَحِديَث َعْن َشِريٍك، َولَْم يَْذُكُروا ِفيِه َعِن الّصُ
َحٍد ِمَن الّثَِقاِت َغيِْر َشِريٍك.

َ
 َنْعرُِف َهَذا الَحِديَث َعْن أ

َ
َول

َوِف البَاِب َعِن ابِْن َعّبَاٍس.

َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل، َعْن بَُكيِْر بِْن ِمْسَماٍر،  3724 ـ َحّدَ
بِي ُسْفيَاَن 

َ
َر ُمَعاِوَيُة ْبُن أ ّمَ

َ
بِيِه، قَاَل: أ

َ
اٍص، َعْن أ

َ
بِي َوّق

َ
َعْن َعاِمِر بِْن َسْعِد بِْن أ

ا َما َذَكْرَت ثََلثًا قَالَُهّنَ ّمَ
َ
بَا تَُراٍب؟ قَاَل: أ

َ
ْن تَُسّبَ أ

َ
َسْعًدا، َفَقاَل: َما َمنََعَك أ

قوله: )أما ما ذكرت ثلثاً( أي: ما دام ذكرت]1[.

إذ قال: وفي رواية  الزيادة  القاري من  المشايخ، ويقويه ما حكى  فعليه االنسالك بسلسلة   =
زيادة: »فمن أراد العلم فليأته من بابه«، وقال الطيـبي))): لعل الشيعة تتمسك بهذا التمثيل 
إنما  الدار  ألن  بواسطته،  إال  غيره  إلى  يتجاوز  ال  به  مختص  من  والحكمة  العلم  أخذ  أن 
يدخل من بابها، وقد قال تعالى: ﴿ې ې ې ى﴾ ]البقرة: 189[، وال حجة 
ثم  انتهى.  أبواب،  ثمانية  ولها  الحكمة،  دار  من  بأوسع  الجنة  دار  ليس  إذ  ذلك،  في  لهم 
الذهبي، فقال: بل  الحاكم وقال: صحيح، وتعقبه  بسط الكالم على الحديث وقال: رواه 
موضوع، وحكى عن الحافظ العسقالني أنه حسن ال صحيح كما قال الحاكم، وال موضوع 
والسيوطي في  الدمنتي)))  الحديث  الكالم على  بسط  قلت: وكذا  ابن الجوزي،  قال  كما 

»التعقبات« وغيرهما، انتهى.
]1[ قال النووي))): قال العلماء: األحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب = 

]3724[ خ: 3706، م: 2404، حم: 185/1، تحفة: 3872.
)))  »شرح الطيـبي« )3887/12(.

)))  انظر: »نفع قوت المغتذي« )ص: 148( و»التعقبات« للسيوطي )ص: 69(.
)))  »شرح النووي« )175/15(.
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 إِلَّيَ ِمْن ُحْمِر 
َحّبُ

َ
ْن تَُكوَن ِلي َواِحَدٌة ِمنُْهّنَ أ

َ
ُسّبَُه، أل

َ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فَلَْن أ

َفُه فِي َبْعِض َمَغاِزيِه، َفَقاَل 
الّنََعِم)))، َسِمْعُت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل ِلَعِلّيٍ وََخلَّ

بْيَاِن؟ َفَقاَل لَُه رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  ُِفِني َمَع النَِّساِء َوالّصِ
: يَا رَُسوَل اهلل تَُخلّ لَُه َعِلّيٌ

َة َبْعِدي«،   ُنبُّوَ
َ

نَُّه ل
َ
 أ

َّ
ْن تَُكوَن ِمّنِي بَِمنِْزلَِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى إِل

َ
َما تَرَْضى أ

َ
»أ

ايََة رَُجًل يُِحّبُ اهلل َورَُسولَُه َوُيِحّبُُه اهلل  ْعِطيَّنَ الّرَ
ُ َ
وََسِمْعتُُه َيُقوُل يَْوَم َخيْبََر: »أل

تَاُه َوبِِه َرَمٌد)))، 
َ
نَا لََها، َفَقاَل: »اْدُعوا ِلي َعِلّيًا«، قَاَل: فَأ

ْ
َورَُسولُُه«، قَاَل: َفتََطاَول

اآليَُة:  َهِذهِ  نِْزلَْت 
ُ
َوأ َعلَيِْه،  َفَفتََح اهلل  إِلَيِْه،  ايََة  الّرَ فََدَفَع  َعيِْنِه،  فِي  َفبََصَق 

 

﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ اآليََة ]آل عمران: 61[، َدَعا رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ْهِلي«. 

َ
ِء أ

َ
ُهّمَ َهُؤل

َعِلّيًا َوفَاِطَمَة وََحَسنًا وَُحَسيْنًا َفَقاَل: »اللَّ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب َصِحيٌح ِمْن َهَذا الوَْجِه.

..................................................................................

تأويلها، قالوا: وال يقع في روايات الثقات إال ما يمكن تأويله، فقول معاوية هذا ليس فيه   =
يقول: هل  السّب، كأنه  له من  المانع  السبب  بسّبه، وإنما سأله عن  أمر سعدًا  بأنه  تصريح 
امتنعت منه تورعًا أو خوفًا أو غير ذلك؟ فإن كان تورعًا وإجالالً له عن السّب فأنت مصيب 
محسن، وإن كان غير ذلك فله جواب آخر، ولعل سعدًا قد كان في طائفة يسّبون، فلم يسب 
معهم وعجز عن اإلنكار، أو أنكر عليهم فسأله هذا السؤال، قالوا: ويحتمل تأوياًل آخر أن 

معناه: ما منعك أن تخطئه في رأيه واجتهاده وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا، انتهى.

)))  أي: اإلبل الحمر وهي أنفس أموال العرب، فجعلت كناية عن خير الدنيا كلها. والتشبيه 
األنوار«  بحار  فيها. »مجمع  وما  اآلخرة خير من األرض  فذرة  األفهام وإال  إلى  للتقريب 

.)579/1(
)))  الرمد بالتحريك: هيجان العين، »القاموس المحيط« )ص: 283(.
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73 ـ بَاٌب

ْحوَُص ْبُن َجّوَاٍب، َعْن يُونَُس 
َ
بِي ِزَياٍد، نَا األ

َ
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن أ 3725ـ  َحّدَ

بِي إِْسَحاَق، َعِن البََراِء قَاَل: َبَعَث الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص َجيَْشيِْن 
َ
بِي إِْسَحاَق، َعْن أ

َ
ابِْن أ

بِي َطاِلٍب وََعلَى اآلَخِر َخاِلَد ْبَن الَوِليِد، َوقَاَل: 
َ
َحِدِهَما َعِلّيَ ْبَن أ

َ
َر َعلَى أ ّمَ

َ
َوأ

َخَذ ِمنُْه َجاِرَيًة، فََكتََب 
َ
« قَاَل: فَاْفتَتََح َعِلّيٌ ِحْصنًا، فَأ »إَِذا َكاَن الِقتَاُل َفَعِلّيٌ

 
َ
َمِعي َخاِلٌد ِكتَابًا إِلَى الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص يَِشي بِِه)))، قَاَل: َفَقِدْمُت َعلَى الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقَرأ
الِكتَاَب، َفتََغّيََر لَْونُُه، ُثّمَ قَاَل: »َما تََرى فِي رَُجٍل يُِحّبُ اهلل َورَُسولَُه َوُيِحّبُُه اهلل 
نَا 

َ
َما أ

َ
ُعوُذ بِاهلل ِمْن َغَضِب اهلل َوِمْن َغَضِب رَُسوِلِه، َوإِّن

َ
ُت: أ

ْ
َورَُسولُُه؟« قَاَل: قُل
رَُسوٌل، فََسَكَت. 

 ِمْن َهَذا الوَْجِه.
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، ل

74 ـ بَاٌب

ْجلَِح، 
َ
ُد ْبُن فَُضيٍْل، َعِن األ ، نَا ُمَحّمَ ُمنِْذِر الُكوِفُّ

ْ
َثنَا َعِلّيُ ْبُن ال 3726ـ  َحّدَ

]73 ـ بَاٌب[
قوله: )فكتب معي خالد( إلخ، والجواب عنه مثل ما مر]1[.

]1[ أي: قريبًا في حديث عمران بن حصين، وأما حديث البراء هذا فمكرر بسنده ومتنه تقدم في 
»باب من يستعمل على الحرب« في »كتاب فضائل الجهاد«.

]3725[ تقدم تخريجه في 1704.
]3726[ ع: 2163، طب: 1756، تحفة: 2654.

)))  وشى به يشي وشاية: إذا نّم عليه وسعى به، »النهاية« )190/5(.
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ائِِف فَاْنتََجاُه)))،  َبيِْر، َعْن َجابٍِر قَاَل: َدَعا رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِلّيًا يَْوَم الّطَ بِي الّزُ
َ
َعْن أ

ِه، َفَقاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما اْنتََجيْتُُه  َفَقاَل الّنَاُس: لََقْد َطاَل نَْجَواُه َمَع ابِْن َعّمِ
َولَِكّنَ اهلل اْنتََجاُه«. 

ْجلَِح.
َ
 ِمْن َحِديِث األ

َّ
ُه إِل

 َنْعِرفُ
َ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، ل

ْجلَِح.
َ
َوقَْد َرَواُه َغيُْر ابِْن فَُضيٍْل َعِن األ

ْنتَِجَي َمَعُه.
َ
ْن أ

َ
َمَرِن أ

َ
َوَمْعنَى قَْوِلِه: َولَِكّنَ اهلل اْنتََجاُه. َيُقوُل: إِّنَ اهلل أ

75 ـ باٌب

بِي 
َ
أ بِْن  َسالِِم  َعْن  فَُضيٍْل،  اْبُن  نَا  ـُمنِْذِر، 

ْ
ال ْبُن  َعِلّيُ  َثنَا  َحّدَ ـ   3727

: »يَا َعِلّيُ  بِي َسِعيٍد قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِلَعِلّيٍ
َ
َحْفَصَة، َعْن َعِطّيََة، َعْن أ

ـَمْسِجِد َغيِْري َوَغيُْرَك«، قَاَل َعِلّيُ ْبُن 
ْ
ْن يُْجِنَب))) فِي َهَذا ال

َ
َحٍد أ

َ
 أل

ُ
 يَِحّل

َ
ل

َحٍد 
َ
 أل

ُ
 يَِحّل

َ
ُت لِِضَراِر بِْن ُصَرٍد: َما َمْعنَى َهَذا الَحِديِث؟ قَاَل: ل

ْ
ـُمنِْذِر: قُل

ْ
ال

يَْستَْطِرقُُه ُجنُبًا َغيِْري َوَغيُْرَك. 

..................................................................................

]3727[ ع: 1042، تحفة: 4203.
)))  أي: قال معه نجوى، والمناجاة المساراة، انتجى القوم وتناجوا أي: تساروا، وانتجيته إذا 

خصصته بمناجاتك، واالسم النجوى، »لمعات التنقيح« )661/9(.
)))  والمراد أن يمر جنبًا فيه، وأن يكون يجنب صفة أحد، ويقدر قبل قوله: »في هذا المسجد« 
يمر، وذلك ألنه كان لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ولعلي عليه السالم باب وممر في المسجد، ويجوز 
لمن كان له باب في المسجد مروره منه جنبًا، ولهذا قيده بقوله: »هذا المسجد« احترازًا عن 

سائر المساجد.
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 ِمْن َهَذا الوَْجِه.
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، ل

ُد ْبُن إِْسَماِعيَل َهَذا الَحِديَث َواْستَْغَرَبُه. َوقَْد َسِمَع ِمّنِي ُمَحّمَ

76 ـ باٌب

ُمْسِلٍم  َعْن  َعابٍِس،  ْبُن  َعِلّيُ  نَا  ُموَسى،  ْبُن  إِْسَماِعيُل  َثنَا 
َحّدَ ـ   3728

ى َعِلّيٌ 
ثْنَيِْن، وََصلَّ ِ

ْ
نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: بُِعَث الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص يَْوَم ال

َ
، َعْن أ ـُمَلئِّيِ

ْ
ال

يَْوَم الّثَُلثَاِء. 

َوُمْسِلٌم  ْعَوِر، 
َ
األ ُمْسِلٍم  َحِديِث  ِمْن   

َّ
إِل ُه 

َنْعِرفُ  
َ

َغِريٌب، ل َحِديٌث  َهَذا 
. ْعَوُر لَيَْس ِعنَْدُهْم بَِذلَِك الَقوِّيِ

َ
األ

ـَحِديُث َعْن ُمْسِلٍم، َعْن َحّبََة، َعْن َعِلّيٍ نَْحَو َهَذا))).
ْ
َوقَْد ُروَِي َهَذا ال

َلِم  بُو ُنَعيٍْم، َعْن َعبِْد الّسَ
َ
، نَا أ َثنَا الَقاِسُم ْبُن ِدينَاٍر الُكوِفُّ 3730 ـ َحّدَ

بِي 
َ
ـُمَسّيَِب، َعْن َسْعِد بِْن أ

ْ
ابِْن َحْرٍب، َعْن يَْحيَى بِْن َسِعيٍد، َعْن َسِعيِد بِْن ال

اٍص، .....................................................................................................
َ
َوّق

]76 ـ باٌب[

]3728[ ك: 4587، ع: 4208، تحفة: 1589.
]3730[ خ: 3706، م: 2404، حم: 173/1، تحفة: 3858.

)))  زاد في بعض النسخ:
ْخبََرنَا َعوٌْف َعْن 

َ
َثنَا الّنَْضُر ْبُن ُشَميٍْل، أ ، َحّدَ ـبَْغَداِدّيُ

ْ
ْسلََم ال

َ
ُد ْبُن أ

َّ
َثنَا َخل 3729 ـ َحّدَ  

ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوَل اهلل  ُت 
ْ
ل
َ
َسأ إَِذا  ُكنُْت   : َعِلّيٌ قَاَل  قَاَل:  ـَجَمِلّيِ 

ْ
ال ِهنٍْد  بِْن  َعْمِرو  بِْن  َعبِْد اهلل 

ـوَْجِه.
ْ
نِي. قَاَل: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا ال

َ
ْعَطانِي، َوإَِذا َسَكّتُ اْبتََدأ

َ
أ
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نَْت ِمّنِي بَِمنِْزلَِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى«. 
َ
: »أ ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل ِلَعِلّيٍ

َ
أ

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح))).

َهَذا  َويُْستَْغَرُب  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَِبّيِ  َعِن  َسْعٍد،  َعْن  وَْجٍه  َغيِْر  ِمْن  ُروَِي  َوقَْد 
. نَْصارِّيِ

َ
الَحِديُث ِمْن َحِديِث يَْحيَى بِْن َسِعيٍد األ

َبيِْري، َعْن َشِريٍك، ْحَمَد الّزُ
َ
بُو أ

َ
َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، نَا أ 3731ـ  َحّدَ

قوله: )أنت مني بمنـزلة هارون( وال داللة فيه على الخالفة]1[، كيف وقد 
توفي هارون قبل موسى، فالتشبيه ليس إال في كونه خليفة عنه في أهله.

أن  في  الشيعة  فرق  واإلمامية وسائر  الروافض  به  تعلقت  مما  الحديث  هذا  القاضي:  قال   ]1[
ا لعلي، ثم اختلف هؤالء فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم  الخالفة كانت حقًّ
غيره، وزاد بعضهم فكفر عليًّا ألنه لم يقم في طلب حقه بزعمهم، وهؤالء أسخف مذهبًا 

وأفسد عقاًل من أن يرد قولهم أو يناظر، قاله النووي))). 
وقال الحافظ))): استدل بحديث الباب على استحقاق علي للخالفة دون غيره من الصحابة،   
وأجيب بأن هارون لم يكن خليفة موسى إال في حياته ال بعد موته، ألنه مات قبل موسى باتفاق، 
أشار إلى ذلك الخطابي. وقال الطيـبي))): معنى الحديث أنه متصل بي نازل مني منـزلة هارون 
من موسى، وفيه تشبيه مبهم بينه بقوله: إال أنه ال نبي بعدي، فعرف أن االتصال المذكور بينهما 
ليس من جهة النبوة بل من جهة ما دونها وهو الخالفة، ولما كان هارون المشبه به إنما كان 

خليفة في حياة موسى، دل ذلك على تخصيص خالفة علي للنبي ملسو هيلع هللا ىلص في حياته، انتهى.

]3731[ حم: 338/3، تحفة: 2370.
)))  في نسخة: »حسن صحيح«.

)))  »شرح النووي« )174/15(.
)))  »فتح الباري« )74/7(.

)))  »شرح الطيـبي« )3882/12(.
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ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل 
َ
ِد بِْن َعِقيٍل، َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد اهلل، أ َعْن َعبِْد اهلل بِْن ُمَحّمَ

 نَِبّيَ َبْعِدي«. 
َ

نَُّه ل
َ
 أ

َّ
نَْت ِمّنِي بَِمنِْزلَِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى إِل

َ
: »أ ِلَعِلّيٍ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.

ّمِ َسلََمَة.
ُ
بِي ُهَريَْرَة، َوأ

َ
ْرَقَم، َوأ

َ
َوِف البَاِب َعْن َسْعٍد، َوَزيِْد بِْن أ

77 ـ بَاٌب
ـُمْختَاِر، َعْن 

ْ
، نَا إِبَْراِهيُم ْبُن ال

ازِّيُ ُد ْبُن ُحَميٍْد الّرَ َثنَا ُمَحّمَ 3732 ـ َحّدَ
َمَر 

َ
ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
ٍج، َعْن َعْمِرو بِْن َميُْموٍن، َعِن ابِْن َعّبَاٍس: أ

ْ
بِي بَل

َ
ُشْعبََة، َعْن أ

 .(((
 بَاَب َعِلّيٍ

َّ
بَْواِب إِل

َ
بَِسّدِ األ

 ِمْن َهَذا الوَْجِه.
َّ

 َنْعِرفُُه َعْن ُشْعبََة بَِهَذا اإلِْسنَاِد إِل
َ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، ل

بِْن  َجْعَفِر  ْبُن  َعِلّيُ  نَا   ، الَجْهَضِمّيُ َعِلّيٍ  ْبُن  نَْصُر  َثنَا  َحّدَ ـ   3733
بِيِه َجْعَفِر بِْن 

َ
ٍد، َعْن أ ِخي ُموَسى ْبُن َجْعَفِر بِْن ُمَحّمَ

َ
ْخبََرِن أ

َ
ٍد))) قَاَل: أ ُمَحّمَ

..................................................................................

]3732[ ن في الكبرى: 8373، حم: 330/1، تحفة: 6314.
]3733[ طب: 2654، حم: 77/1، تحفة: 10073.

معارضة  في  الروافض  وضعته  وقال:  بالوضع،  الحديث  هذا  على  ابن الجوزي  حكم    (((
حديث أبي بكر، ورد الشيخ ابن حجر عليه وقال: لحديث علي طرق كثيرة بلغت بعضها 
حد الصحة وبعضها مرتبة الحسن، وال معارضة بينه وبين الحديث الوارد في شأن أبي بكر، 
ألن األمر بسد األبواب وفتح باب علي كان في أول األمر عند بناء المسجد، واألمر بسد 
الخوخات إال خوخة أبي بكر كان في آخر األمر في مرضه حين بقي من عمره ثالثة أيام أو 

أقل، كذا في »اللمعات« )595/9(.
)))  زاد في نسخة: »ابن علي«.
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بِيِه، َعْن 
َ
بِيِه َعِلّيِ بِْن الُحَسيِْن، َعْن أ

َ
، َعْن أ ِد بِْن َعِلّيٍ بِيِه ُمَحّمَ

َ
ٍد، َعْن أ ُمَحّمَ

َخَذ بِيَِد َحَسٍن وَُحَسيٍْن َفَقاَل: »َمْن 
َ
ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
بِي َطاِلٍب، أ

َ
هِ َعِلّيِ بِْن أ َجّدِ

ُهَما َكاَن َمِعي فِي َدرََجِتي يَْوَم الِقيَاَمِة«.  ّمَ
ُ
بَاُهَما َوأ

َ
َحّبَ َهَذيِْن َوأ

َ
َحّبَِني َوأ

َ
أ

ِمْن   
َّ

إِل ٍد 
ُمَحّمَ بِْن  َجْعَفِر  َحِديِث  ِمْن  َنْعِرفُُه  َل  َغِريٌب)))  َحِديٌث  َهَذا 

َهَذا الوَْجِه.

78 ـ باٌب
ـُمْختَاِر، َعْن ُشْعبََة، 

ْ
ُد ْبُن ُحَميٍْد، نَا إِبَْراِهيُم ْبُن ال َثنَا ُمَحّمَ 3734 ـ َحّدَ

 . ى َعِلّيٌ
ُل َمْن َصلَّ ّوَ

َ
ٍج، َعْن َعْمِرو بِْن َميُْموٍن، َعِن ابِْن َعّبَاٍس قَاَل: أ

ْ
بِي بَل

َ
َعْن أ

]78 ـ بَاٌب[
ووجه  الراوي]1[،  علم  بحسب  مقال  هذا  علي(  صلى  من  )أول  قوله: 

االختالف في ذلك أنهم كانوا يخفون إسالمهم إذًا.

البخاري في »باب  التوجيه فيما أخرجه  ]1[ وهذا توجيه معروف في أمثال ذلك، جزم بذلك 
إسالم سعد« من قوله: ما أسلم أحد إال في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام 
وإني لثلث اإلسالم، قلت: وأشار الترمذي بالروايات اآلتية إلى أن المرجح روايات إسالم 
أبي بكر أوالً، وقال السيوطي في »التاريخ«))): أخرج خيثمة بسند صحيح عن زيد بن أرقم 
أول من أسلم مشهور،  الصديق، والخالف في  أبو بكر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أول من صلى مع  قال: 

أجمل الكالم عليه السيوطي في »التدريب«))).

]3734[ حم: 373/1، تحفة: 6315.
)))  في نسخة: »حسن غريب«.
)))  »تاريخ الخلفاء« )31/1(.

)))  انظر: »تدريب الراوي« )689/2(.
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بِي 
َ
 َنْعِرفُُه ِمْن َحِديِث ُشْعبََة، َعْن أ

َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه، ل

بِي ُسلَيٍْم.
َ
ٍج اْسُمُه: يَْحيَى ْبُن أ

ْ
بُو بَل

َ
ِد بِْن ُحَميٍْد، َوأ  ِمْن َحِديِث ُمَحّمَ

َّ
ٍج إِل

ْ
بَل

يُق،  بُو بَْكٍر الصّدِ
َ
أ ْسلََم ِمَن الرَِّجاِل 

َ
أ ُل َمْن  ّوَ

َ
أ ِم: 

ْ
ْهِل الِعل

َ
أ وقَاَل َبْعُض 

ْسلََم ِمَن النَِّساِء َخِديَجُة.
َ
ُل َمْن أ ّوَ

َ
ْسلََم َعِلّيٌ َوُهَو ُغَلٌم اْبُن َثَماِن ِسنِيَن، َوأ

َ
َوأ

ُد ْبُن  : نَا ُمَحّمَ
َ

ُمثَّنَى، قَال
ْ
ُد ْبُن ال اٍر، َوُمَحّمَ

َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3735 ـ َحّدَ

نَْصاِر ـ، َعْن 
َ
بِي َحْمَزَة ـ رَُجٍل ِمَن األ

َ
َة، َعْن أ َجْعَفٍر، نَا ُشْعبَُة، َعْن َعْمِرو بِْن ُمّرَ

َة: فََذَكْرُت َذلَِك  . قَاَل َعْمُرو ْبُن ُمّرَ ْسلََم َعِلّيٌ
َ
ُل َمْن أ ّوَ

َ
ْرَقَم قَاَل))): أ

َ
َزيِْد بِْن أ

يُق.  ّدِ بُو بَْكٍر الّصِ
َ
ْسلََم أ

َ
ُل َمْن أ ّوَ

َ
نَْكَرُه َوقَاَل: أ

َ
، فَأ بَْراِهيَم الّنََخِعّيِ إِلِ

َحُة ْبُن يَِزيَد))).
ْ
بُو َحْمَزَة اْسُمُه: َطل

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. َوأ

79 ـ باٌب
 ، ْمِلّيِ ِخي يَْحيَى بِْن ِعيَسى الّرَ

َ
َثنَا ِعيَسى ْبُن ُعثَْماَن ابِْن أ 3736 ـ َحّدَ

ْعَمِش، َعْن َعِدّيِ بِْن ثَابٍِت، َعْن ِزّرِ بِْن 
َ
، َعِن األ ْمِلّيُ نَا يَْحيَى ْبُن ِعيَسى الّرَ

 ُمْؤِمٌن، 
َّ

َك إِل
نَُّه: »َل يُِحّبُ

َ
))) ملسو هيلع هللا ىلص أ ُحبَيٍْش، َعْن َعِلّيٍ قَاَل: لََقْد َعِهَد إِلَّيَ الّنَِبّيُ

 ُمنَافٌِق«، قَاَل َعِدّيُ ْبُن ثَابٍِت: ...............................................
َّ

 ُيبِْغُضَك إِل
َ

َول

]79 ـ باٌب[

]3735[ حم: 368/4، تحفة: 3664.
]3736[ م: 78، ن: 5018، جه: 114، حم: 84/1، تحفة: 10092.

)))  في نسخة: »قال: سمعت زيد بن األرقم يقول«.
)))  وقع في األصل وفي )ح( و)ب(: »زيد«، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه كما في نسخة )م(، 

وكذا في »تحفة األشراف« )3664(.
)))  في نسخة: »النّبي األمي«.
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ِذيَن َدَعا لَـُهُم الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص. 
نَا ِمَن الَقْرِن الَّ

َ
أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

اٍر، َوَيْعُقوُب ْبُن إِبَْراِهيَم َوَغيُْر َواِحٍد، قَالُوا: 
َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3737ـ  َحّدَ

ّمُ 
ُ
ثَتِْني أ اِح قَاَل: ثَِني َجابُِر ْبُن ُصبَيٍْح))) قَاَل: َحّدَ بِي الَجّرَ

َ
بُو َعاِصٍم، َعْن أ

َ
نَا أ

 ، ّمُ َعِطّيََة قَالَْت: َبَعَث الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص َجيًْشا ِفيِهْم َعِلّيٌ
ُ
ثَتِْني أ َشَراِحيَل قَالَْت: َحّدَ

َحّتَى  تُِمتِْني   
َ

ُهّمَ ل
َيُقوُل: »اللَّ يََديِْه  َرافٌِع  َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلص  فََسِمْعُت رَُسوَل اهلل  قَالَْت: 

تُِرَيِني َعِلّيًا«. 

َما َنْعِرفُُه ِمْن َهَذا الوَْجِه.
َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َحَسٌن، إِّن

َحَة بِْن ُعبَيِْد اهلل رضي اهلل عنه
ْ
ٍد َطل بِي ُمَحّمَ

َ
80 ـ َمنَاقُِب أ

ِد بِْن  ، نَا يُونُُس ْبُن بَُكيٍْر، َعْن ُمَحّمَ َشّجُ
َ
بُو َسِعيٍد األ

َ
َثنَا أ 3738 ـ َحّدَ

هِ ......... بِيِه، َعْن َجّدِ
َ
َبيِْر، َعْن أ إِْسَحاَق، َعْن يَْحيَى بِْن َعّبَاِد بِْن َعبِْد اهلل بِْن الّزُ

قوله: )أنا من القرن الذين( إلخ، أي: تبع تابعي]1[.

]1[ كما هو الظاهر من رواية الباب إذ يروي عن تابعي، والصحيح أنه تابعي، ويروي عن غير 
واحد من الصحابة، كما في كتب الرجال، وعّده الحافظ في »التقريب« من الرابعة، وهي 
طبقة تلي الطبقة الوسطى من التابعين، وطبقات أتباع التابعين في كالمه تبتدأ من السادسة.

]3737[ طب: 168/68/25، تحفة: 18142.
]3738[ حم: 165/1، تحفة: 3628.

)))  كذا في األصل وفي نسخة )ب(، أما في نسخة )م( و)ح( ففيهما: »صبح«، قال الحافظ في 
»التقريب« )869(: بضم المهملة وسكون الموحدة، الراسبي بكسر السين المهملة بعدها 

موحدة، أبو بشر، البصري، صدوق، من السابعة، انتهى.
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ُحٍد ِدْرَعيِْن))) 
ُ
َبيِْر قَاَل: َكاَن َعلَى رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يَْوَم أ َبيِْر، َعِن الّزُ َعبِْد اهلل بِْن الّزُ

َحَة، فََصِعَد الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص َحّتَى 
ْ
ْقَعَد تَْحتَُه َطل

َ
ْخَرِة، فَلَْم يَْستَِطْع فَأ َفنََهَض إِلَى الّصَ

َحُة«. 
ْ
وَْجَب َطل

َ
ْخَرِة، قَاَل: فََسِمْعُت الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »أ اْستََوى َعلَى الّصَ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب))).

ِت بِْن ِدينَاٍر، َعْن 
ْ
ل َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا َصاِلُح ْبُن ُموَسى، َعِن الّصَ 3739 ـ َحّدَ

»َمْن  َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوَل اهلل  َسِمْعُت  َعبِْد اهلل،  ْبُن  َجابُِر  قَاَل  قَاَل:  نَْضَرَة  بِي 
َ
أ

بِْن  َحَة 
ْ
َطل إِلَى  يَنُْظْر 

ْ
فَل رِْض 

َ
األ وَْجِه  َعلَى  َيْمِشي  َشِهيٍد  إِلَى  َينُْظَر  ْن 

َ
أ ُه  َسّرَ

ُعبَيِْد اهلل«))). 

ِت بِْن ِدينَاٍر. َوقَْد 
ْ
ل  ِمْن َحِديِث الّصَ

َّ
إِل ُه 

َنْعِرفُ  
َ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، ل
ُموا فِي َصاِلِح 

َفُه، َوتََكلَّ ِت بِْن ِدينَاٍر وََضّعَ
ْ
ل ِم فِي الّصَ

ْ
ْهِل الِعل

َ
َم َبْعُض أ

تََكلَّ
ابِْن ُموَسى.

 ، بُو َعبِْد الرَّْحَمِن ْبُن َمنُْصوٍر الَعنَِزّيُ
َ
، نَا أ َشّجُ

َ
بُو َسِعيٍد األ

َ
َثنَا أ 3740ـ  َحّدَ

..................................................................................

]3739[ جه: 125، تحفة: 3103.
]3740[ ك: 5562، تحفة: 10243.
)))  في نسخة: »درعان« وهو الظاهر.

)))  في »تحفة األشراف«: »حسن غريب، ال نعرفه إال من حديث ابن إسحاق«.
)))  وكان طلحة قد جعل نفسه يوم أحد وقاية لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكان يقول: عقرت يومئذ في 
سائر جسدي حتى عقرت في ذكري، وكانت الصحابةـ  رضي اهلل عنهمـ  إذا ذكروا يوم أحد 
قالوا: ذاك يوم كان كله لطلحة. قال القاري: يحتمل أن تكون إيماء إلى حصول الشهادة في 

مآله الدالة على حسن خاتمته وكماله، »مرقاة المفاتيح« )3956/9(.
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بِي َطاِلٍب َيُقوُل: َسِمَعْت 
َ
َقَمَة اليَْشُكِرّيِ قَاَل: َسِمْعُت َعِلّيَ ْبَن أ

ْ
َعْن ُعْقبََة بِْن َعل

َبيُْر َجاَراَي))) فِي الَجّنَِة«.  َحُة َوالّزُ
ْ
ُذنِي ِمْن فِي رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َيُقوُل: »َطل

ُ
أ

 ِمْن َهَذا الوَْجِه.
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، ل

اُر، نَا َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم،  ٍد الَعّطَ وِس ْبُن ُمَحّمَ َثنَا َعبُْد الُقّدُ 3741 ـ َحّدَ
ُت 

ْ
َدَخل قَاَل:  َحَة 

ْ
َطل بِْن  ُموَسى  ِه  َعّمِ َعْن  َحَة، 

ْ
َطل بِْن  يَْحيَى  بِْن  إِْسَحاَق  َعْن 

ْن  ِمّمَ َحُة 
ْ
َيُقوُل: »َطل ملسو هيلع هللا ىلص  ُرَك؟ َسِمْعُت رَُسوَل اهلل  بَّشِ

ُ
أ  

َ
ل

َ
أ َفَقاَل:  ُمَعاِوَيَة،  َعلَى 

قََضى نَْحبَُه«))). 

 ِمْن َهَذا الوَْجِه.
َّ

 َنْعِرفُُه ِمْن َحِديِث ُمَعاِوَيَة إِل
َ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، ل

81 ـ بَاٌب
ْبُن  َحُة 

ْ
َطل نَا  بَُكيٍْر،  ْبُن  يُونُُس  نَا  الَعَلِء،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3742

ْصَحاَب 
َ
أ ّنَ 

َ
أ َحَة، 

ْ
َطل بِيِهَما 

َ
أ َعْن  َحَة، 

ْ
َطل اْبنَْي  وَِعيَسى  ُموَسى،  َعْن  يَْحيَى، 

نُوا 
َ
ْن قََضى نَْحبَُه َمْن ُهَو؟ َوك ُه َعّمَ

ْ
ْعَرابِّيٍ َجاِهٍل: َسل

َ
رَُسوِل اهلل))) ملسو هيلع هللا ىلص قَالُوا أل

..................................................................................

]3741[ تقدم تخريجه في 3202، تحفة: 11445.
]3742[ تقدم تخريجه في 3203، تحفة: 5005.

)))  في نسخة: »جاري«.
والنصرة  القتال  مواطن  في  نفسه  ألزم  بأن  بنذره  وفى  ممن  طلحة  أي:  النذر،  النحب:    (((
لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقيل: النحب الموت، أي: طلحة ممن ذاق الموت في سبيل اهلل وإن كان 

حيًّا، انتهى. »سنن الترمذي« )215/2(.
)))  في نسخة: »النبي«.
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ْعَرَض 
َ
فَأ  ، ْعَرابِّيُ

َ
لَُه األ

َ
َوَيَهابُونَُه، فََسأ يَُوّقُِرونَُه  لَِتِه، 

َ
 يَْجتَِرئُوَن َعلَى َمْسأ

َ
ل

لَْعُت ِمْن   إِنِّي اّطَ
ْعَرَض َعنُْه، ُثّمَ

َ
لَُه فَأ

َ
ْعَرَض َعنُْه، ُثّمَ َسأ

َ
لَُه فَأ

َ
َعنُْه، ُثّمَ َسأ

ائُِل  ْيَن الّسَ
َ
ا َرآنِي الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »أ ـَمْسِجِد وََعلَّيَ ِثيَاٌب ُخْضٌر، فَلَّمَ

ْ
بَاِب ال

ْن قََضى  نَا يَا رَُسوَل اهلل، قَاَل: »َهَذا ِمّمَ
َ
: أ ْعَرابِّيُ

َ
ْن قََضى نَْحبَُه؟« قَاَل األ َعّمَ

نَْحبَُه«. 

بِي ُكَريٍْب، َعْن 
َ
 ِمْن َحِديِث أ

َّ
ُه إِل

 َنْعِرفُ
َ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، ل
يُونَُس بِْن بَُكيٍْر.

َهَذا  ُكَريٍْب  بِي 
َ
أ َعْن  الَحِديِث  ْهِل 

َ
أ ِكبَاِر  ِمْن  َواِحٍد  َغيُْر  َرَوى  َوقَْد 

بِي ُكَريٍْب، وََضَعُه 
َ
ُث بَِهَذا َعْن أ َد ْبَن إِْسَماِعيَل يَُحّدِ ـَحِديَث. وَسِمْعُت ُمَحّمَ

ْ
ال

فِي »ِكتَاِب الَفَوائِِد«.

َبيِْر بِْن الَعّوَاِم رضي اهلل عنه 82 ـ َمنَاقُِب الّزُ
َعْن  بِيِه، 

َ
أ َعْن  ُعْرَوَة،  بِْن  ِهَشاِم  َعْن  َعبَْدُة،  نَا  َهّنَاٌد،  َثنَا  َحّدَ ـ   3743

بََويِْه يَْوَم قَُريَْظَة 
َ
َبيِْر قَاَل: َجَمَع ِلي رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أ َبيِْر، َعِن الّزُ َعبِْد اهلل بِْن الّزُ

ي«))).  ّمِ
ُ
بِي َوأ

َ
َفَقاَل: »بِأ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

..................................................................................

]3743[ خ: 3720، م: 2416، جه: 123، حم: 164/1، تحفة: 3622.
)))  قال النووي في »شرح صحيح مسلم« )184/15(: فيه جواز التفدية باألبوين، وبه قال 
وكرهه  عنهما،  رضي اهلل  البصري  والحسن  الخطاب  بن  عمر  وكرهه  العلماء،  جماهير 

بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه، والصحيح الجواز مطلًقا، انتهى.
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83 ـ بَاٌب
َعْن  َزائَِدُة،  نَا  َعْمٍرو،  ْبُن  ُمَعاِوَيُة  نَا  َمِنيٍع،  ْبُن  ْحَمُد 

َ
أ َثنَا  َحّدَ ـ   3744

بِي َطاِلٍب قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِّنَ ِلُكّلِ 
َ
، َعْن َعِلّيِ بِْن أ َعاِصٍم، َعْن ِزّرٍ

اِم«.  َبيُْر ْبُن الَعّوَ نَِبّيٍ َحَواِرّيًا، َوإِّنَ َحَواِرّيِ الّزُ

: الّنَاِصُر. ـَحَوارِّيُ
ْ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح، َوُيَقاُل ال

84 ـ بَاٌب
ُنَعيٍْم،  بُو 

َ
َوأ  ، الَحَفِرّيُ َداوَُد  بُو 

َ
أ نَا  َغيَْلَن،  ْبُن  َمْحُموُد  َثنَا  َحّدَ )))ـ   3745

ـُمنَْكِدِر، َعْن َجابٍِر قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ْ
ِد بِْن ال َعْن ُسْفيَاَن، َعْن ُمَحّمَ

َبيُْر«. َيُقوُل: »إِّنَ ِلُكّلِ نَِبّيٍ َحَواِرّيًا وََحَواِرّيِ الّزُ

قَاَل  الَقْوِم؟«  بَِخبَِر  تِينَا 
ْ
يَأ »َمْن  قَاَل:  ْحَزاِب. 

َ
األ يَْوَم  ِفيِه:  ُنَعيٍْم  بُو 

َ
أ َوَزاَد 

نَا. 
َ
َبيُْر: أ نَا، قَالََها ثََلثًا. قَاَل الّزُ

َ
َبيُْر: أ الّزُ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

85 ـ بَاٌب
اُد ْبُن َزيٍْد، َعْن َصْخِر بِْن ُجَويِْرَيَة، َعْن  َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا َحّمَ 3746 ـ َحّدَ
َبيُْر إِلَى ابِْنِه َعبِْد اهلل َصِبيَحَة الَجَمِل، َفَقاَل:  وَْصى الّزُ

َ
ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة قَاَل: أ

..................................................................................

 ]3744[ ك: 5579، طب: 228، حم: 89/1، تحفة: 10096.
)))]3745[ خ: 2846، م: 2415، جه: 122، حم: 307/3، تحفة: 3020.

 ]3746[ طس: 4529، تحفة: 3627.
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 َوقَْد ُجِرَح َمَع رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َحّتَى اْنتََهى َذلَِك إِلَى فَرِْجِه. 
َّ

َما ِمّنِي ُعْضٌو إِل

اِد بِْن َزيٍْد. َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َحِديِث َحّمَ

86 ـ َمنَاقُِب َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن َعوِْف 
ابِْن َعبِْد َعوٍْف))) الّزُْهِرّيِ رضي اهلل عنه

ٍد، َعْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن  َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا َعبُْد الَعِزيِز ْبُن ُمَحّمَ 3747 ـ َحّدَ
بُو 

َ
ملسو هيلع هللا ىلص: »أ قَاَل رَُسوُل اهلل  قَاَل:  بِيِه، َعْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن َعوٍْف 

َ
أ ُحَميٍْد، َعْن 

الَجّنَِة،  فِي  وََعِلّيٌ  الَجّنَِة،  فِي  َوُعثَْماُن  الَجّنَِة،  فِي  َوُعَمُر  الَجّنَِة،  فِي  بَْكٍر 
الَجّنَِة،  فِي  َعوٍْف  ْبُن  الرَّْحَمِن  َوَعبُْد  الَجّنَِة،  فِي  َبيُْر  َوالّزُ الَجّنَِة،  فِي  َحُة 

ْ
َوَطل

بُو ُعبَيَْدَة ْبُن 
َ
اٍص فِي الَجّنَِة، وََسِعيُد ْبُن َزيٍْد فِي الَجّنَِة، َوأ

َ
بِي َوّق

َ
وََسْعُد ْبُن أ

اِح فِي الَجّنَِة«))).  الَجّرَ

ٍد، َعْن َعبِْد الرَّْحَمِن  بُو ُمْصَعٍب قَِراَءًة، َعْن َعبِْد الَعِزيِز بِْن ُمَحّمَ
َ
ْخبََرنَا أ

َ
أ

بِيِه، َعْن َسِعيِد بِْن َزيٍد))) َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص نَْحَوُه، َولَْم يَْذُكْر ِفيِه 
َ
ابِْن ُحَميٍْد، َعْن أ

َعْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن َعوٍْف.

..................................................................................

]3747[ ن في الكبرى: 8139، ع: 835، حب: 7002، حم: 193/1، تحفة: 9718.
)))  »ابن عبد عوف« سقط في نسخة.

)))  قال القاري )3953/9(: الظاهر أن هذا الترتيب هو المذكور على لسانه ملسو هيلع هللا ىلص كما يشعر إليه 
ذكر اسم الراوي بين األسماء، وإال كان مقتضى التواضع أن يذكره في آخرهم، فينبغي أن 

يعتمد عليه في ترتيب البقية من العشرة، انتهى.
)))  »عن سعيد بن زيد« سقط في نسخة.
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َعْن  بِيِه، 
َ
أ َعْن  ُحَميٍْد،  بِْن  الرَّْحَمِن  َعبِْد  َعْن  الَحِديُث  َهَذا  ُروَِي  َوقَْد 

ِل. ّوَ
َ
َصّحُ ِمَن الَحِديِث األ

َ
َسِعيِد بِْن َزيٍْد، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص نَْحَو َهَذا، َوَهَذا أ

فَُديٍْك، َعْن  بِي 
َ
أ اْبُن  نَا   ، ـَمْرَوزِّيُ

ْ
ال ْبُن ِمْسَماٍر  َثنَا َصاِلُح  َحّدَ ـ   3748

َعْن  ُحَميٍْد،  بِْن  الرَّْحَمِن  َعبِْد  َعْن  َسِعيٍد،  بِْن  ُعَمَر  َعْن  َيْعُقوَب،  بِْن  ُموَسى 
فِي  »َعَشَرٌة  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوَل اهلل  ّنَ 

َ
أ َنَفٍر،  فِي  ثَُه  َحّدَ َزيٍْد  ْبَن  َسِعيَد  ّنَ 

َ
أ بِيِه، 

َ
أ

َحُة 
ْ
َبيُْر َوَطل بُو بَْكٍر فِي الَجّنَِة، َوُعَمُر فِي الَجّنَِة، وََعِلّيٌ َوُعثَْماُن َوالّزُ

َ
الَجّنَِة: أ

التِّْسَعَة  ِء 
َ

َهُؤل َفَعّدَ  قَاَل:  اٍص«. 
َ
َوّق بِي 

َ
أ ْبُن  وََسْعُد  ُعبَيَْدَة  بُو 

َ
َوأ الرَّْحَمِن  َوَعبُْد 

ْعَوِر َمِن الَعاِشُر؟ قَاَل: 
َ
بَا األ

َ
وََسَكَت َعِن الَعاِشِر، َفَقاَل الَقْوُم: نَنُْشُدَك اهلل يَا أ

ْعَوِر فِي الَجّنَِة. 
َ
بُو األ

َ
نََشْدُتُموِن بِاهلل، أ

قَاَل: ُهَو َسِعيُد ْبُن َزيِْد بِْن َعْمِرو بِْن ُنَفيٍْل.
ِل. ّوَ

َ
َصّحُ ِمَن الَحِديِث األ

َ
ًدا َيُقوُل: َهَذا أ وََسِمْعُت ُمَحّمَ

87 ـ بَاٌب
َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا بَْكُر ْبُن ُمَضَر، َعْن َصْخِر بِْن َعبِْد اهلل، َعْن  3749 ـ َحّدَ
ِني  ا يُِهّمُ ْمَرُكّنَ لَِمّمَ

َ
ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيُقوُل: »إِّنَ أ

َ
بِي َسلََمَة، َعْن َعائَِشَة، أ

َ
أ

ابُِروَن«. قَاَل: ُثّمَ َتُقوُل َعائَِشُة: فََسَقى اهلل   الّصَ
َّ

 إِل
َبْعِدي، َولَْن يَْصِبَر َعلَيُْكّنَ

ْزَواَج 
َ
َسِبيِل الَجّنَِة، تُِريُد َعبَْد الرَّْحَمِن ْبَن َعوٍْف، َوقَْد َكاَن وََصَل أ

ْ
بَاَك ِمْن َسل

َ
أ

ًفا))). 
ْ
ل
َ
ْرَبِعيَن أ

َ
الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِماٍل، بِيَعْت بِأ

..................................................................................

]3748[ ك: 5858، ن في الكبرى: 8139، تحفة: 4454.
]3749[ طس: 3211، ك: 5360، حم: 77/6، تحفة: 17726.

)))  لعل المراد به الدينار، وفي الحديث اآلتي الدرهم، »حاشية سنن الترمذي« )216/2(.
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب.

ْحَمُد 
َ
ِهيِد البَْصرِّيُ َوأ

َ
َثنَا إِْسَحاُق ْبُن إِبَْراِهيَم بِْن َحِبيِب بِْن الّش 3750ـ  َحّدَ

ّنَ 
َ
بِي َسلََمَة: أ

َ
ِد بِْن َعْمٍرو، َعْن أ نٍَس، َعْن ُمَحّمَ

َ
: نَا قَُريُْش ْبُن أ

َ
اْبُن ُعثَْماَن، قَال

ٍف. 
ْ
ل
َ
ْرَبِع ِمائَِة أ

َ
ـُمْؤِمِنيَن بِيَعْت بِأ

ْ
َهاِت ال ّمَ

ُ
وَْصى بَِحِديَقٍة أل

َ
َعبَْد الرَّْحَمِن ْبَن َعوٍْف أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.

اٍص رضي اهلل عنه 
َ
بِي َوّق

َ
بِي إِْسَحاَق َسْعِد بِْن أ

َ
88 ـ َمنَاقُِب أ

اٍص: َمالُِك ْبُن ُوِهيٍب
َ
بِي َوّق

َ
َواْسُم أ

َعْن  َعْوٍن،  ْبُن  َجْعَفُر  نَا   ، الَعْدوِّيُ ٍد  ُمَحّمَ ْبُن  رََجاُء  َثنَا  َحّدَ ـ   3751
ُهّمَ 

ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »اللَّ
َ
بِي َخاِلٍد، َعْن قَيٍْس، َعْن َسْعٍد، أ

َ
إِْسَماِعيَل بِْن أ

اْستَِجْب لَِسْعٍد إَِذا َدَعاَك«. 

ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: 
َ
أ إِْسَماِعيَل، َعْن قَيٍْس  َوقَْد ُروَِي َهَذا الَحِديُث َعْن 

ُهّمَ اْستَِجْب لَِسْعٍد إَِذا َدَعاَك«))).
»اللَّ

89 ـ بَاٌب
َساَمَة، 

ُ
أ بُو 

َ
أ نَا   :

َ
قَال  ، َشّجُ

َ
األ َسِعيٍد  بُو 

َ
َوأ ُكَريٍْب،  بُو 

َ
أ َثنَا  َحّدَ ـ   3752

ْقبََل َسْعٌد، َفَقاَل
َ
، َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد اهلل قَاَل: أ ْعِبّيِ

َ
َعْن ُمَجاِلٍد، َعْن َعاِمٍر الّش

..................................................................................

]3750[ ك: 5359.
]3751[ ك: 4314، حب: 6990.

]3752[ ك: 6113، طب: 323، ع: 2049، تحفة: 2352.
)))  زاد في نسخة: »وهذا أصح«.
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يُِرِن اْمُرٌؤ َخالَُه«. 
ْ
الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص: »َهَذا َخاِلي فَل

 ِمْن َحِديِث ُمَجاِلٍد.
َّ

ُه إِل
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب)))، َل َنْعِرفُ

ّمُ الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن بَِني زُْهَرَة ِلَذلَِك قَاَل 
ُ
َوَكَن َسْعٌد ِمْن بَِني زُْهَرَة، َوَكنَْت أ

الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص: »َهَذا َخاِلي«.
90 ـ بَاٌب

اُر، نَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَيْنََة، َعْن  ّبَاِح البَّزَ َثنَا الَحَسُن ْبُن الّصَ 3753 ـ َحّدَ
 : ـُمَسّيَِب، َيُقوُل: قَاَل َعِلّيٌ

ْ
َعِلّيِ بِْن َزيٍْد، َوَيْحيَى بِْن َسِعيٍد، َسِمَعا َسِعيَد ْبَن ال

ُحٍد: »اْرِم فَِداَك 
ُ
 لَِسْعٍد، قَاَل لَُه يَْوَم أ

َّ
َحٍد إِل

َ
ُه أل ّمَ

ُ
بَاُه َوأ

َ
َما َجَمَع رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أ

ُر«.  َها الُغَلُم الَحَزّوَ
ُ
ّي
َ
ي، اْرِم أ ّمِ

ُ
بِي َوأ

َ
أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. 
ـبَاِب َعْن َسْعٍد.

ْ
َوِف ال

]90 ـ بَاٌب[
قوله: »قال علي: ما جمع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص« إلخ، أي: يوم أحد]1[.

روايات  من  واحد  غير  في  ذلك  وقع  وقد  المصنف،  عند  أحد  بيوم  التصريح  سيأتي  كما   ]1[
البخاري، وأشار الشيخ بذلك القيد إلى دفع ما يرد على ظاهر الحديث، قال الحافظ))) بعد 
ذكر حديث علي: وفي هذا الحصر نظر لما تقدم في ترجمة الزبير أنه ملسو هيلع هللا ىلص جمع له أبويه يوم 

الخندق، ويجمع بينهما بأن عليًّا لم يطلع على ذلك، أو مراده بذلك بقيد يوم أحد، انتهى.

]3753[ تقدم تخريجه في 2828.
)))  في نسخة: »حسن غريب«.

)))  »فتح الباري« )84/7(.
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َوقَْد َرَوى َغيُْر َواِحٍد َهَذا الَحِديَث، َعْن يَْحيَى بِْن َسِعيٍد، َعْن َسِعيِد 
ـُمَسّيَِب))).

ْ
ابِْن ال

ٍد، َعْن  يُْث ْبُن َسْعٍد، َوَعبُْد الَعِزيِز ْبُن ُمَحّمَ
َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا اللَّ 3754 ـ َحّدَ

اٍص قَاَل: َجَمَع 
َ
بِي َوّق

َ
ـُمَسّيَِب، َعْن َسْعِد بِْن أ

ْ
يَْحيَى بِْن َسِعيٍد، َعْن َسِعيِد بِْن ال

ُحٍد. 
ُ
بََويِْه يَْوَم أ

َ
ِلي رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أ

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح.

 ، َعِلّيٍ َعْن  الَهاِد،  بِْن  اِد  َشّدَ بِْن  َعبِْد اهلل  َعْن  الَحِديُث  َهَذا  ُروَِي  َوقَْد 
َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص.

َثنَا بَِذلَِك َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، نَا َوِكيٌع، نَا ُسْفيَاُن، َعْن َسْعِد  3755 ـ َحّدَ
بِي َطاِلٍب قَاَل: َما َسـِمْعُت 

َ
اٍد، َعْن َعِلّيِ بِْن أ ابِْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعبِْد اهلل بِْن َشّدَ

ُحٍد َيُقوُل: »اْرِم 
ُ
إِنِّي َسِمْعتُُه يَْوَم أ

 لَِسـْعٍد، فَ
َّ

بََويِْه إِل
َ
َحًدا بِأ

َ
ي أ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَفّدِ

ي«.  ّمِ
ُ
بِي َوأ

َ
َسْعُد، فَِداَك أ

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح.

91 ـ بَاٌب
يُْث، َعْن يَْحيَى بِْن َسـِعيٍد، َعْن َعبِْد اهلل 

َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا اللَّ 3756ـ  َحّدَ

..................................................................................

]3754[ تقدم تخريجه في 2830.
]3755[ خ: 2905، م: 2411، جه: 129، حم: 92/1، تحفة: 10190.

]3756[ خ: 2885، م: 2410، ن في الكبرى: 8819، حم: 140/6، تحفة: 16225.
)))  زاد في نسخة: »عن سعد«.
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ـَمِدينََة 
ْ
ّنَ َعائَِشَة قَالَْت: َسِهَر رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َمْقَدَمُه ال

َ
ابِْن َعاِمِر بِْن َربِيَعَة، أ

يْلََة«، قَالَْت: َفبَيْنََما نَْحُن َكَذلَِك 
لَيْلًَة، َفَقاَل: »لَيَْت رَُجًل َصاِلًحا يَْحرُُسِنَي اللَّ

اٍص، 
َ
بِي َوّق

َ
َلِح، َفَقاَل: »َمْن َهَذا؟« َفَقاَل: َسْعُد ْبُن أ إِْذ َسِمْعنَا َخْشَخَشَة الّسِ

َفَقاَل لَُه رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َجاَء بَِك؟« َفَقاَل َسْعٌد: َوَقَع فِي َنْفِسي َخوٌْف َعلَى 
ْحرُُسُه، فََدَعا لَُه رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ُثّمَ نَاَم. 

َ
رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فَِجئُْت أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

ْعَوِر
َ
بِي األ

َ
92 ـ َمنَاقُِب أ

َواْسُمُه َسِعيُد ْبُن َزيِْد بِْن َعْمِرو بِْن ُنَفيٍْل رضي اهلل عنه
نَا ُحَصيٌْن، َعْن ِهَلِل بِْن 

َ
أ ْحَمُد ْبُن َمِنيٍع، نَا ُهَشيٌْم، 

َ
َثنَا أ )))ـ َحّدَ  3757

، َعْن َسِعيِد بِْن َزيِْد بِْن َعْمِرو بِْن ُنَفيٍْل  ـَماِزِنِّ
ْ
يََساٍف، َعْن َعبِْد اهلل بِْن َظالٍِم ال

ُهْم فِي الَجّنَِة، َولَْو َشِهْدُت َعلَى الَعاِشِر لَْم آَثْم، 
َ
ّن
َ
ْشَهُد َعلَى التِّْسَعِة أ

َ
نَُّه قَاَل: أ

َ
أ

إِنَُّه 
ِقيَل: َوَكيَْف َذاَك؟ قَاَل: ُكّنَا َمَع رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِِحَراَء، َفَقاَل: »اْثبُْت ِحَراُء، فَ

ْو َشِهيٌد«، ِقيَل: َوَمْن ُهْم؟ قَاَل: رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
َ
يٌق أ ْو ِصّدِ

َ
 نَِبّيٌ أ

َّ
لَيَْس َعلَيَْك إِل

َبيُْر، وََسْعٌد، َوَعبُْد الرَّْحَمِن  َحُة، َوالّزُ
ْ
، َوَطل بُو بَْكٍر، َوُعَمُر، َوُعثَْماُن، وََعِلّيٌ

َ
َوأ

نَا. 
َ
اْبُن َعوٍْف، ِقيَل: َفَمِن الَعاِشُر؟ قَاَل: أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

َوقَْد ُروَِي ِمْن َغيِْر وَْجٍه َعْن َسِعيِد بِْن َزيٍْد َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص.

..................................................................................

)))]3757[ د: 4648، جه: 134، حم: 188/1، تحفة: 4458.
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ٍد، ثَِني ُشْعبَُة، َعِن الُحّرِ بِْن  اُج ْبُن ُمَحّمَ ْحَمُد ْبُن َمِنيٍع، نَا َحّجَ
َ
َثنَا أ َحّدَ

ْخنَِس، َعْن َسِعيِد بِْن َزيٍْد، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
ّيَاِح، َعْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن األ الّصَ

نَْحَوُه بَِمْعنَاُه.

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن.
اِح رضي اهلل عنه))) ـَجّرَ

ْ
بِي ُعبَيَْدَة بِْن َعاِمِر بِْن ال

َ
93 ـ َمنَاقُِب أ

بِي إْسَحاَق، َعْن ِصلََة 
َ
َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيْلَن، نَا َوِكيٌع، نَا ُسْفيَاُن، َعْن أ َحّدَ

ـيََماِن قَاَل: َجاَء الَعاقُِب َوالَسّيُِد))) إِلَى الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص 
ْ
ابِْن ُزفََر، َعْن ُحَذْيَفَة بِْن ال

ْشَرَف 
َ
ِميناً َحّقَ أِميٍن« فَأ

َ
إِنِّي َسأْبَعُث َمَعُكْم أ

ِمينََك، قَاَل: »فَ
َ
: اْبَعْث َمَعنَا أ

َ
َفَقال

بَِهَذا الَحِديِث  َث  إَِذا َحّدَ إِْسَحاَق  بُو 
َ
أ َوَكَن  قَاَل:  بَا ُعبَيَْدَة، 

َ
أ َفبََعَث  الّنَاُس،  لََها 

َعْن ِصلََة قَاَل: َسِمْعتُُه ُمنُْذ ِستِّيَن َسنًَة.

َهذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

..................................................................................

مناقبه  ألن  نسخ؛  عدة  في  ليس  سهيل«  حديث  »من  قوله:  إلى  أبي عبيدة«  »مناقب  قوله    (((
تجيء في شمول مناقب معاذ بن جبل وغيره، وكذا األحاديث أيًضا تجيء، »حاشية سنن 

الترمذي« )216/2(.
ُم القوم وكبيرهم. والعاقب: هو الذي يخلفه  يد: مقدَّ )))  قال في »جامع األصول« )22/9(: السَّ
ويكون من بعده. وقال في موضع آخر )733/12(: هو أحد الذين وفدوا على النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
من نصارى َنْجَران، وهو أمير القوم وذو رأيهم، وصاحب مشورتهم، واسمه عبد المسيح، 
والعاقب لقبه، انتهى. وفي »الحاشية«: هذان نصرانيان يسأالن األمين ألداء الجزية، وكانا 

من أهل نجران، انتهى.
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ِميٌن، 
َ
ٍة أ ّمَ

ُ
نَُّه قَاَل: »ِلُكّلِ أ

َ
َوقَْد ُروَِي َعِن ابِْن ُعَمَر وأنٍَس َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص أ

اِح«. ـَجّرَ
ْ
بُو ُعبَيَْدَة ْبُن ال

َ
ِة أ ِميُن َهِذهِ األّمَ

َ
َوأ

بُو َداوَُد، َعْن ُشْعبََة، َعْن 
َ
اٍر، نَا َسلََمُة ْبُن ُقتَيْبََة، َوأ

َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ َحّدَ

ُت: ِصلَُة ْبُن ُزفََر ِمْن َذَهٍب))).
ْ
بِي إِْسَحاَق قَاَل: قَاَل ُحَذْيَفُة: قُل

َ
أ

َعْن   ، الُجَريِْرّيِ َعِن  إِبَْراِهيَم،  ْبُن  إِْسَماِعيُل  نَا   ، ْوَرِقُّ الّدَ ْحَمُد 
َ
أ َثنَا  َحّدَ

َحّبَ إلَيِْه؟
َ
ْصَحاِب الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن أ

َ
ّيُ أ

َ
ُت ِلَعائَِشَة: أ

ْ
َعبِْد اهلل بِْن َشِقيٍق قَاَل: قُل

ُت: ُثّمَ َمْن؟ قَالَْت: ُثّمَ 
ْ
ُت: ُثّمَ َمْن؟ قَالَْت: ُثّمَ ُعَمُر، قُل

ْ
بُو بَْكٍر، قُل

َ
قَالَْت: أ

ُت: ُثّمَ َمْن؟ فََسَكتَْت.
ْ
اِح، قُل بُو ُعبَيَْدَة ْبُن الَجّرَ

َ
أ

َصاِلٍح،  بِي 
َ
أ بِْن  ُسَهيِْل  َعْن  ٍد،  ُمَحّمَ ْبُن  ـَعِزيِز 

ْ
ال َعبُْد  نَا  ُقتَيْبَُة،  َثنَا  َحّدَ

بُو بَْكٍر، نِْعَم 
َ
بِي ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »نِْعَم الرَُّجُل أ

َ
بِيِه، َعْن أ

َ
َعْن أ

اِح«. بُو ُعبَيَْدَة ْبُن الَجّرَ
َ
الرَُّجُل ُعَمُر، نِْعَم الرَُّجُل أ

َما َنْعِرفُُه ِمْن َحِديِث َسَهيٍْل.
َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن، إِّن

ـَفْضِل َعّمِ الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص 
ْ
بِي ال

َ
94 ـ َمنَاقُِب أ

ِلِب رضي اهلل عنه ـُمّطَ
ْ
ـَعّبَاُس ْبُن َعبِْد ال

ْ
َوُهَو ال

بِي ِزَياٍد، َعْن َعبِْد اهلل 
َ
بُو َعَوانََة، َعْن يَِزيَد بِْن أ

َ
َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا أ 3758ـ  َحّدَ

ِلِب:  ـُمّطَ
ْ
ِلِب ْبُن َربِيَعَة بِْن الَحارِِث بِْن َعبِْد ال ـُمّطَ

ْ
َحارِِث قَاَل: ثَِني َعبُْد ال

ْ
ابِْن ال

..................................................................................

]3758[ ن في الكبرى: 8120، حم: 207/1، تحفة: 11289.
)))  كذا يف أكثر النسخ، ولعل املراد أنه رجل طيب جيد كأنه من ذهب، ويف بعض النسخ: »وهب«.
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نَا ِعنَْدُه، 
َ
ِلِب َدَخَل َعلَى رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُمْغَضبًا َوأ ـُمّطَ

ْ
ّنَ الَعّبَاَس ْبَن َعبِْد ال

َ
أ

ْغَضبََك؟« قَاَل: يَا رَُسوَل اهلل َما لَنَا َوِلُقَريٍْش، إَِذا تََلقَْوا بَيْنَُهْم تََلقَْوا 
َ
َفَقاَل: »َما أ

بِوُُجوهٍ ُمبَْشَرٍة)))، َوإَِذا لَُقونَا لَُقونَا بَِغيِْر َذلَِك، قَاَل: َفَغِضَب رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َحّتَى 
َب رَُجٍل اإِليَماُن َحّتَى 

ْ
 يَْدُخُل قَل

َ
ِذي َنْفِسي بِيَِدهِ ل

اْحَمّرَ وَْجُهُه، ُثّمَ قَاَل: »َوالَّ
آَذانِي،  َفَقْد  ي  َعّمِ آَذى  َمْن  الّنَاُس)))،  َها 

ُ
ّي
َ
»أ قَاَل:  ُثّمَ  َولِرَُسوِلِه«،  يُِحّبَُكْم هلل 

بِيِه«.
َ
َما َعّمُ الرَُّجِل ِصنُْو))) أ

َ
إِّن

فَ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. ... ))).

95 ـ باٌب)))
، نَا َشبَابَُة، نَا َوْرقَاُء، َعْن ...... ْوَرِقُّ ْحَمُد ْبُن إِبَْراِهيَم الّدَ

َ
َثنَا أ 3760ـ  َحّدَ

..................................................................................

]3760[ م: 983، د: 1623، حم: 322/2، تحفة: 13934.
)))  بضم الميم وسكون الباء وفتح الشين المعجمة أي: عليها البشرـ  بالكسرـ  وهو الطالقة، وروي 

»مسفرة« ببناء اسم الفاعل من اإلسفار، أي: مضيئة مشرقة. »لمعات التنقيح« )710/9(.
َها النَّاُس«. )))  في نسخة: »َيا َأيُّ

أن  يريد  المثل، وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد،  الصنو:  »النهاية« )57/3(:  )))  في 
أصل العباس وأصل أبي واحد، وهو مثل أبي أو مثلي، وجمعه صنوان، انتهى.

)))  زاد في نسخة: 
باٌب

َعْن  إِْسـَراِئيَل،  َعْن  ُعبَيُْد اهلل،  َثنَا  قَاَل:  ـُكوِفُّ 
ْ
ال ِدينَاٍر  ْبُن  الَقاِسـُم  َثنَا  َحّدَ ـ   3759  

ْعلَى، َعْن َسِعيِد بِْن ُجبَيٍْر، َعِن ابِْن َعّبَاٍس قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الَعّبَاُس ِمّنِي 
َ
َعبِْد األ

نَا ِمنُْه«. ]ن: 4775، حم: 300/1، تحفة: 5544[.
َ
َوأ

 ِمْن َحِديِث إِْسَراِئيَل.
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
قَاَل: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب، ل  

)))  هذا الباب مع حديثه ال يوجد في بعض النسخ.
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َعّمُ  »الَعّبَاُس  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَِبّيَ  ّنَ 
َ
أ ُهَريَْرَة،  بِي 

َ
أ َعْن  ْعَرِج، 

َ
األ َعِن  نَاِد،  الّزِ بِي 

َ
أ

بِيِه«. 
َ
ْو ِمْن ِصنِْو أ

َ
بِيِه، أ

َ
رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َوإِّنَ َعّمَ الرَُّجِل ِصنُْو أ

 ِمْن َهَذا 
َّ

نَاِد إِل بِي الّزِ
َ
 َنْعِرفُُه ِمْن َحِديِث أ

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، ل

الوَْجِه.

96 ـ باٌب

بِي 
َ
، نَا َوْهُب ْبُن َجِريٍر، نَا أ ْوَرِقُّ ْحَمُد ْبُن إِبَْراِهيَم الّدَ

َ
َثنَا أ 3761 ـ َحّدَ

، َعْن  بِي البَْختَِرّيِ
َ
َة، َعْن أ ُث، َعْن َعْمِرو بِْن ُمّرَ ْعَمَش يَُحّدِ

َ
قَاَل: َسِمْعُت األ

بِيِه«، َوَكَن 
َ
ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل ِلُعَمَر فِي الَعّبَاِس: »إِّنَ َعّمَ الرَُّجِل ِصنُْو أ

َ
، أ َعِلّيٍ

َمُه فِي َصَدقَِتِه))). 
ُعَمُر َكلَّ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن.

ْبُن  اِب  الَوّهَ َعبُْد  نَا   ، الَجوَْهِرّيُ َسِعيٍد  ْبُن  إِبَْراِهيُم  َثنَا  َحّدَ ـ   3762
َعَطاٍء، َعْن ثَْوِر بِْن يَِزيَد، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن ُكَريٍْب، َعِن ابِْن َعّبَاٍس قَاَل: قَاَل 
ْدُعَو 

َ
نَْت َوَولَُدَك َحّتَى أ

َ
تِِني أ

ْ
َعّبَاِس: »إَِذا َكاَن َغَداَة اِلثْنَيِْن فَأ

ْ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لِل

بََسنَا ِكَساًء ُثّمَ قَاَل: 
ْ
ل
َ
لَُهْم بَِدْعَوٍة َينَْفُعَك اهلل بَِها َوَولََدَك«، َفَغَدا وََغَدْونَا َمَعُه، فَأ

..................................................................................

]3761[ حم: 94/1، تحفة: 10112.
]3762[ تحفة: 6364.

)))  أي: في أخذ صدقته، وكان ملسو هيلع هللا ىلص قد أخذ منه زكاة سنتين قبل وجوبها، كذا في »المجمع« 
.)360/3(
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ُهّمَ اْحَفْظُه 
 ُتَغاِدُر َذْنبًا، اللَّ

َ
َعّبَاِس َوَولَِدهِ َمْغِفَرًة َظاِهَرًة َوَباِطنًَة ل

ْ
ُهّمَ اْغِفْر لِل

»اللَّ
فِي َولَِدهِ«))). 

ـوَْجِه.
ْ
 ِمْن َهَذا ال

َّ
ُه إِل

 َنْعِرفُ
َ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، ل

بِي َطاِلٍب))) رضي اهلل عنه
َ
97 ـ َمنَاقُِب َجْعَفِر بِْن أ

الَعَلِء  َعِن  َجْعَفٍر،  ْبُن  َعبُْد اهلل  نَا  ُحْجٍر،  ْبُن  َعِلّيُ  َثنَا  َحّدَ ـ   3763
يُْت 

َ
بِي ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َرأ

َ
بِيِه، َعْن أ

َ
ابِْن َعبِْد الرَّْحَمِن، َعْن أ

ـَمَلئَِكِة«. 
ْ
َجْعَفًرا يَِطيُر فِي الَجّنَِة َمَع ال

 ِمْن َحِديِث
َّ

 َنْعِرفُـُه إِل
َ

بِي ُهَريَْرَة، ل
َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث أ

بِي َطاِلٍب رضي اهلل عنه[
َ
]97 ـ َمنَاقُِب َجْعَفِر بِْن أ

الشهداء،  سائر  بخالف  وشخصه  بجسده  أي:  يطير(  جعفراً  )رأيت  قوله: 
فإنما الطيران ألرواحهم في حواصل]1[ طير خضر ال بأجسامهم.

]1[ كما ورد التصريح بذلك في عدة روايات ذكرت في جنائز »األوجز«)))، واحتاج الشيخ إلى 
هذا التوجيه لما أن ظاهر األحاديث الواردة في فضل جعفر يدل على خصيصة له بذلك، 
ومطلق الطيران في الجنة يحصل لروح كل شهيد كما أخرج الروايات في ذلك السيوطي))) 

في تفسير قوله تعالى: ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]آل عمران: 169[.

]3763[ حب: 7047، تحفة: 14035.
)))  أي: أكرمه وراع أمره لئال يضيع في شأن ولده، »لمعات التنقيح« )711/9(.

)))  زاد في نسخة: »أخي علي رضي اهلل عنه«.
)))  انظر: »أوجز المسالك« )602/4(.

)))  انظر: »الدر المنثور« )371/2(.
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َعبِْد اهلل بِْن َجْعَفٍر، َوقَْد َضّعََف يَْحيَى ْبُن َمِعيٍن َوَغيُْرُه َعبَْد اهلل ْبَن َجْعَفٍر 
. ـَمِديِنّيِ

ْ
َوُهَو َواِلُد َعِلّيِ بِْن ال

َوِف البَاِب َعِن ابِْن َعّبَاٍس.

98 ـ باٌب

َخاِلٌد  نَا   ، الّثََقِفّيُ اِب  الَوّهَ َعبُْد  نَا  اٍر، 
َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3764

 
َ

 اْنتََعَل َول
َ

بِي ُهَريَْرَة قَاَل: َما اْحتََذى الّنَِعاَل َول
َ
اُء، َعْن ِعْكِرَمَة، َعْن أ

َ
الَحّذ

فَْضُل ِمْن َجْعَفٍر. 
َ
ـُكوَر َبْعَد رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أ

ْ
 َرِكَب ال

َ
ـَمَطايَا َول

ْ
َرِكَب ال

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب.

]98 ـ باٌب[
النعل،  صنع  على  االحتذاء  يحمل  أن  ينبغي  النعال(  احتذى  )ما  قوله: 
واالنتعال على لبسها، أو األول على نوع منها، وهو ما ليس فيه إال الجلد والشراك، 
إتقانًا، وعلى هذا ال  فإن في صنعها  الثاني  اهتمام، بخالف  كثير  وليس في صنعه 
يلزم التكرار، وكذلك في الثاني يراد بالمطايا اإلبل خاصة، بخالف األكوار]1[ فإنها 
عامة، أو غير ذلك من الفروق، ...................................................

]1[ وفي »المجمع«))): الكور بالضم: رحل الناقة بأداته، ومن فتح الكاف أخطأ، انتهى. وقال 
المجد))): الكور بالضم: الرحل، أو بأداته جمعه أكوار.

]3764[ ن في الكبرى: 8101، حم: 413/2، تحفة: 14246.
)))  »مجمع بحار األنوار« )453/4(.
)))  »القاموس المحيط« )ص: 439(.
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َعْن  ُموَسى،  ْبُن  ُعبَيُْد اهلل  نَا  إِْسَماِعيَل،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3765
ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل ِلَجْعَفِر بِْن 

َ
بِي إِْسَحاَق، َعِن البََراِء بِْن َعازٍِب، أ

َ
إِْسَراِئيَل، َعْن أ

ٌة.  ِقي وَُخلُِقي« َوِف الَحِديِث قِّصَ
ْ
ْشبَْهَت َخل

َ
بِي َطاِلٍب: »أ

َ
أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

يَْحيَى  بُو 
َ
أ إِبَْراِهيَم  ْبُن  إِْسَماِعيُل  نَا   ، َشّجُ

َ
األ َسِعيٍد  بُو 

َ
أ َثنَا  َحّدَ ـ   3766

بِي 
َ
أ ، َعْن  ـَمْقبُِرّيِ

ْ
، َعْن َسِعيٍد ال ـَمْخُزوِمّيُ

ْ
إِْسَحاَق ال بُو 

َ
أ إِبَْراِهيُم  ، نَا  الّتَيِْمّيُ

ْصَحاِب الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن اآليَاِت ِمَن 
َ
ُل الرَُّجَل ِمْن أ

َ
ْسأ

َ
ُهَريَْرَة، قَاَل: إِْن ُكنُْت أل

ْعلَُم بَِها ِمنُْه، .............................................................................
َ
نَا أ

َ
الُقْرآِن أ

الخلفاء  وكذلك  األنبياء،  منه  فيخص  ظاهره  على  ليس  العموم]1[  أن  شك  ال  ثم 
الراشدون بقرينة داللة العقل، أو يقال: إن جعفرًا ال يحتذي نعاًل وال يركب ظهرًا 
ا للمساكين والمحاويج، ومترحم لهم أن ال يجدوا  إال وهو موجب على نفسه حقًّ
ذلك، وعلى هذا فال تخصيص، إذ يمكن أن ال يكون غيره بمثابته في تلك الخلة، 
أنه متنظف في جملة حركاته حتى  التطهر والنظافة، والمعنى  المراد مدحه في  أو 

الركوب والتنعل، فال تخصيص حينئذ أيضًا.

الناس  أخير  »وكان  بلفظ:  قريبًا  اآلتي  البخاري  حديث  في  قال  إذ  الحافظ)))  مال  وإليه   ]1[
للمساكين جعفر«: وهذا التقييد يحمل عليه المطلق الذي جاء عن عكرمة عن أبي هريرة 

قال: ما احتذى النعال، الحديث، أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد صحيح، انتهى.

]3765[ تقدم تخريجه في 1904.
]3766[ جه: 4125، تحفة: 12942.

)))  »فتح الباري« )76/7(.
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لَْم  َطاِلٍب  بِي 
َ
أ ْبَن  َجْعَفَر  ُت 

ْ
ل
َ
َسأ إَِذا  فَُكنُْت  َشيْئًا،  ِليُْطِعَمِني   

َّ
إِل لُُه 

َ
ْسأ

َ
أ َما 

إَِذا 
فَ ْطِعِمينَا، 

َ
أ ْسَماُء 

َ
أ يَا  تِِه: 

َ
َفيَُقوُل ِلْمَرأ َمنِْزِلِه،  إِلَى  يُِجبِْني َحّتَى يَْذَهَب بِي 

ُثُهْم  َوُيَحّدِ إِلَيِْهْم  َوَيْجِلُس  ـَمَساِكيَن 
ْ
ال يُِحّبُ  َجْعَفٌر  َوَكَن  َجابَِني، 

َ
أ ْطَعَمتْنَا 

َ
أ

ـَمَساِكيِن. 
ْ
بِي ال

َ
ثُونَُه)))، فََكاَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يَُكّنِيِه بِأ َوُيَحّدِ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب.

َوقَْد   ، ـَمِديِنّيُ
ْ
ال ـَفْضِل 

ْ
ال ْبُن  إِبَْراِهيُم  ُهَو:  ـَمْخُزوِمّيُ 

ْ
ال إِْسَحاَق  بُو 

َ
َوأ

ْهِل الَحِديِث ِمْن قِبَِل ِحْفِظِه))).
َ
َم ِفيِه َبْعُض أ

تََكلَّ

بيته  إلى  يستتبعني]1[  فلعله  سألته  إذا  ألني  ليطعمني(  إل  أسأله  )ما  قوله: 
قصصًا فيطعمني ثمة شيئًا، فإن التعرض للكريم تذكير إياه للكرم، وإنما وجه الفقير 
باعثه على بذل النعم، ولذلك كان جعفر حيثما رآه تذكر ما له من الحق عليه، فقاده 

إلى بيته، وأحضر ما حضر بين يديه.

]1[ كما هو نص حديث البخاري في مناقب جعفر عن أبي هريرة: أن الناس كانوا يقولون: أكثر 
أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، الحديث، وفيه وإن كنت ألستقرئ الرجل اآلية =

)))  قال في »اللمعات« )714/9(: فيه داللة على أن حب الكبراء وأرباب الشرف المساكين 
وتواضعهم لهم يزيد في فضلهم، ويعّد ذلك من مناقبهم، انتهى.

)))  زاد في بعض النسخ:
ْخبََرنَا َمْعَمٌر، َعِن 

َ
ّزَاِق، أ َثنَا َعبُْد الّرَ ، َحّدَ ـَمْرَوزِّيُ

ْ
ْحَمَد َحاتُِم ْبُن ِسيَاهٍ ال

َ
بُو أ

َ
َثنَا أ 3767 ـ َحّدَ  

بِي ُهَريَْرَة قَاَل: ُكّنَا نَْدُعو َجْعَفَر 
َ
بِي َسلََمَة، َعْن أ

َ
ابِْن َعْجَلَن، َعْن يَِزيَد بِْن قَُسيٍْط، َعْن أ

تَيْنَاُه 
َ
بْنَا إِلَيِْه َما َحَضَر، فَأ

تَيْنَاُه قَّرَ
َ
ا إَِذا أ

ـَمَساِكيِن، فَُكّنَ
ْ
بَا ال

َ
بِي َطاِلٍب رضي اهلل عنه أ

َ
اْبَن أ

َعُق ِمنَْها. 
ْ
نَا نَل

ْ
ًة ِمْن َعَسٍل فََكَسَرَها فََجَعل ْخَرَج َجّرَ

َ
يَْوًما فَلَْم يَِجْد ِعنَْدُه َشيْئًا، فَأ

بِي ُهَريَْرَة.
َ
بِي َسلََمَة، َعْن أ

َ
بُو ِعيَسى: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َحِديِث أ

َ
قَاَل أ  
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بِي َطاِلٍب 
َ
ـَحَسِن بِْن َعِلّيِ بِْن أ

ْ
ٍد ال بِي ُمَحّمَ

َ
99 ـ َمنَاقُِب أ

بِي َطاِلٍب رَِضَي اهلل َعنُْهَما
َ
ـُحَسيِْن بِْن َعِلّيِ بِْن أ

ْ
َوال

، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن  بُو َداوَُد الَحَفِرّيُ
َ
َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، نَا أ 3768 ـ َحّدَ

بِي َسِعيٍد قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
َ
بِي ُنْعٍم، َعْن أ

َ
بِي ِزَياٍد، َعِن ابِْن أ

َ
يَِزيَد بِْن أ

ْهِل الَجّنَِة«. 
َ
»الَحَسُن َوالُحَسيُْن َسّيَِدا َشبَاِب أ

َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن َوِكيٍع، نَا َجِريٌر، َواْبُن فَُضيٍْل، َعْن يَِزيَد نَْحَوُه. َحّدَ

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َحَسٌن.

بِي َطاِلٍب 
َ
ـَحَسِن بِْن َعِلّيِ بِْن أ

ْ
ٍد ال بِي ُمَحّمَ

َ
99 ـ َمنَاقُِب أ

بِي َطاِلٍب رَِضَي اهلل َعنُْهَما
َ
ـُحَسيِْن بِْن َعِلّيِ بِْن أ

ْ
َوال

ا، وإن لم يموتا شابين،  قوله: )سيدا شباب أهل الجنة( أي: من مات]1[ شابًّ
وقد مر تقريره في فضل الشيخين.

هي معي؛ كي ينقلب بي فيطعمني، وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان   =
ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته.

ا في سبيل اهلل من أصحاب الجنة، ولم يرد به سن الشباب  ]1[ قال المظهر: هما أفضل من مات شابًّ
ألنهما ماتا وقد كهال، بل ما يفعله الشباب من المروءة، كما يقال: فالن فتى وإن كان شيخًا 
يشير إلى مروءته وفتوته، أو أنهما سيدا أهل الجنة سوى األنبياء والخلفاء الراشدين، وذلك 
ألن أهل الجنة كلهم في سن واحد، وهو الشباب، وليس فيهم شيخ وال كهل، قال الطيـبي: 
ويمكن أن يراد: هما اآلن سيدا شباب من هم من أهل الجنة من شبان هذا الزمان، انتهى. كذا 

في »المرقاة«)))، وبسط في تخريج الحديث، وقد روي عن جماعة من الصحابة.

]3768[ ن في الكبرى: 8473، حم: 3/3، تحفة: 4134.
)))  »مرقاة المفاتيح« )3979/9(.
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. ـُكوِفُّ
ْ
ـبََجِلّيُ ال

ْ
بِي ُنْعٍم ال

َ
بِي ُنْعٍم ُهَو: َعبُْد الرَّْحَمِن ْبُن أ

َ
َواْبُن أ

ْبُن  نَا َخاِلُد   :
َ

قَال ْبُن ُحَميٍْد،  َوَعبُْد  َوِكيٍع،  ْبُن  َثنَا ُسْفيَاُن  َحّدَ ـ   3769
بِي بَْكِر بِْن َزيِْد بِْن 

َ
، َعْن َعبِْد اهلل بِْن أ ْمِعّيُ َمْخلٍَد، نَا ُموَسى ْبُن َيْعُقوَب الّزَ

ْخبََرِن الَحَسُن ْبُن 
َ
أ بِي َسْهٍل الّنَّبَاُل قَاَل: 

َ
أ ْخبََرِن ُمْسِلُم ْبُن 

َ
أ ـُمَهاِجِر قَاَل: 

ْ
ال

َساَمُة ْبُن َزيٍْد قَاَل: َطَرقُْت))) الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص َذاَت 
ُ
بِي أ

َ
ْخبََرِن أ

َ
َساَمَة بِْن َزيٍْد قَاَل: أ

ُ
أ

ْدرِي َما 
َ
 أ

َ
لَيْلٍَة فِي َبْعِض الَحاَجِة فََخَرَج الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو ُمْشتَِمٌل َعلَى َشْيٍء ل

نَْت ُمْشتَِمٌل َعلَيِْه؟ فََكَشَفُه 
َ
ِذي أ

ُت: َما َهَذا الَّ
ْ
ا فَرَْغُت ِمْن َحاَجِتي، قُل ُهَو، فَلَّمَ

 إِنِّي 
ُهّمَ

إَِذا َحَسٌن وَُحَسيٌْن َعلَى َوِرَكيِْه، َفَقاَل: »َهَذاِن اْبنَاَي َواْبنَا ابْنَِتي، اللَّ
فَ

ِحّبَ َمْن يُِحّبُُهَما«))). 
َ
ِحّبَُهَما َوأ

َ
ِحّبُُهَما فَأ

ُ
أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.

ْبُن َجِريِر  نَا َوْهُب   ، ّيُ ـَعّمِ
ْ
ال ـبَْصِرّيُ 

ْ
ال ْبُن ُمْكَرٍم  َثنَا ُعْقبَُة  َحّدَ ـ   3770

بِي ُنْعٍم: 
َ
بِي َيْعُقوَب، َعْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن أ

َ
ِد بِْن أ بِي، َعْن ُمَحّمَ

َ
ابِْن َحاِزٍم، نَا أ

َل اْبَن ُعَمَر َعْن َدِم البَُعوِض يُِصيُب الّثَوَْب، َفَقاَل 
َ
ْهِل الِعَراِق َسأ

َ
ّنَ رَُجًل ِمْن أ

َ
أ

ُل َعْن َدِم البَُعوِض َوقَْد َقتَلُوا اْبَن رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
َ
اْبُن ُعَمَر: اْنُظُروا إِلَى َهَذا يَْسأ

وََسِمْعُت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: .......................................................................

..................................................................................

]3769[ ن في الكبرى: 8471، حب: 6967، تحفة: 86.
]3770[ خ: 3753، حم: 85/2.

)))  الطرق والطروق: اإلتيان بالليل، »لمعات التنقيح« )715/9(.
على  زيادة  أسامة  حمل  الدعاء  هذا  إظهار  من  المقصود  لعل   :)3980/9( القاري  قال    (((

محبتهما، انتهى.
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ْنيَا«.  »إِّنَ الَحَسَن َوالُحَسيَْن ُهَما َريَْحاَنتَاَي))) ِمَن الّدُ

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح.

بِي َيْعُقوَب.
َ
ِد بِْن أ َوقَْد َرَواُه ُشْعبَُة َعْن ُمَحّمَ

بُو ُهَريَْرَة، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص نَْحَو َهَذا.
َ
َوقَْد َرَوى أ

. بِي ُنْعٍم البََجِلّيُ
َ
بِي ُنْعٍم ُهَو: َعبُد الرَّْحَمِن ْبُن أ

َ
َوابُن أ

قَاَل:  َرِزيٌن  نَا  ْحَمُر، 
َ
األ َخاِلٍد  بُو 

َ
أ نَا   ، َشّجُ

َ
األ َسِعيٍد  بُو 

َ
أ َثنَا  َحّدَ ـ   3771

ُت: َما ُيبِْكيِك؟ 
ْ
ّمِ َسلََمَة، َوِهَي َتبِْكي، َفُقل

ُ
ُت َعلَى أ

ْ
َمى قَالَْت: َدَخل

ْ
ثَتِْني َسل َحّدَ

ِسِه َوِلْحيَِتِه الّتَُراُب، 
ْ
ـَمنَاِم، وََعلَى َرأ

ْ
يُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َتْعِني فِي ال

َ
قَالَْت: َرأ

ُت: َما لََك يَا رَُسوَل اهلل، قَاَل: »َشِهْدُت َقتَْل الُحَسيِْن آنًِفا«. 
ْ
َفُقل

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب.

الخيالية  القوة  في  ذلك  ارتسم  وإنما  التراب(  ولحيته  رأسه  )وعلى  قوله: 
للرائي، ولم يكن ثمة في الحقيقة تراب وال غبار، أفترى النبي ملسو هيلع هللا ىلص أغبر، وهو في 
عالم وراء عالمكم هذا الذي وقع فيه القتال، وليس هناك شيء من تلك العوارض 
التي تعتري لنا في المعارك والمالحم، غير أن النائم قّلما يرى شيئًا إال وهو يتخّيله 
الصناعات  أهل  من  كثيرًا  ترى  ولذلك  محسوساته،  من  خياله  في  ارتسم  حسبما 
والمؤدى  ومالبستهم،  ممارستهم  اختالف  حسب  مختلفة  أشياء  يرون  والحرف 

يكون واحدًا، وهذا ظاهر بالتأمل.

]3771[ ك: 6764، طب: 882/373/23، تحفة: 18279.
)))  في نسخة: »ريحانتي«.
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ْبُن  يُوُسُف  ثَِني  َخاِلٍد،  ْبُن  ُعْقبَُة  نَا   ، َشّجُ
َ
َسِعيٍد األ بُو 

َ
أ َثنَا  َحّدَ ـ   3772

بَيِْتَك  ْهِل 
َ
أ ّيُ 

َ
أ ملسو هيلع هللا ىلص  َيُقوُل: ُسئَِل رَُسوُل اهلل  َمالٍِك  ْبَن  نََس 

َ
أ نَُّه َسِمَع 

َ
أ إِبَْراِهيَم، 

 ،»  إِلَيَْك؟ قَاَل: »الَحَسُن َوالُحَسيُْن«. َوَكَن َيُقوُل ِلَفاِطَمَة: »اْدِعي ِلَي اْبنَّيَ
َحّبُ

َ
أ

ُهَما إِلَيِْه.  ُهَما َوَيُضّمُ فَيَُشّمُ

نٍَس.
َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث أ

100 ـ بَاٌب

َعبِْد اهلل،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ نَْصارِّيُ 
َ
األ نَا  اٍر، 

َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3773

بِي بَْكَرَة قَاَل: َصِعَد 
َ
ـَحَسِن، َعْن أ

ْ
ـَمِلِك، َعِن ال

ْ
ْشَعُث ُهَو اْبُن َعبِْد ال

َ
نَا األ

َبيَْن  َسّيٌِد يُْصِلُح اهلل َعلَى يََديِْه  َفَقاَل: »إِّنَ ابِْني َهَذا  ـِمنْبََر 
ْ
ال ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوُل اهلل 

فِئَتَيِْن«))). 

. َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. قَاَل: َيْعِني: الَحَسَن ْبَن َعِلّيٍ

..................................................................................

]3772[ ع: 4294، تحفة: 1706.
]3773[ خ: 2704، د: 4662، ن: 1410، حم: 37/5، تحفة: 11658.

)))  إخبار عن تفرق المسلمين فرقتين، فرقة مع الحسن وفرقة مع معاوية، وكان الحسن عليه 
السالم أحق بذلك، وقد بقي ستة أشهر من ثالثين سنة التي بها يتم ما أخبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: 
»الخالفة بعدي ثالثون سنة«، فدعاه شفقته عليه السالم على أمة جده إلى ترك الملك رغبة 
فيما عند اهلل، وروي عنه أنه قال: ما أحببت أن لي أمر أمة محمد على أن يهراق في ذلك 
محجمة دم، ودل الحديث أن كال الفريقين كانا على ملة اإلسالم مع كون إحديهما مصيبة 

واألخرى مخطئة، وصلح الحسن مع معاوية دليل على صحة إمارته، انتهى.
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101 ـ باٌب
بِي، 

َ
ُحَسيِْن بِْن َواقٍِد، ثَِني أ

ْ
َثنَا الُحَسيُْن ْبُن ُحَريٍْث، نَا َعِلّيُ ْبُن ال 3774ـ  َحّدَ

بِي بَُريَْدَة َيُقوُل: َكاَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يَْخُطبُنَا 
َ
ثَِني َعبُْد اهلل ْبُن بَُريَْدَة قَاَل: َسِمْعُت أ

َفنََزَل  َوَيْعثَُراِن،  َيْمِشيَاِن  ْحَمَراِن 
َ
أ قَِميَصاِن  َعلَيِْهَما  َوالُحَسيُْن  الَحَسُن  َجاَء  إِْذ 

قَاَل: »َصَدَق اهلل  ُثّمَ  يََديِْه،  َبيَْن  فََحَملَُهَما َووََضَعُهَما  ـِمنْبَِر، 
ْ
ال ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوُل اهلل 

ِبيَّيِْن َيْمِشيَاِن  ﴿ڱ ں ں ڻ﴾ ]التغابن: 15[ َنَظْرُت إِلَى َهَذيِْن الّصَ
ْصِبْر َحّتَى َقَطْعُت َحِديِثي َوَرَفْعتُُهَما«.

َ
َوَيْعثَُراِن، فَلَْم أ

]101 ـ باٌب[
اإللباس  جواز  استنباط  المقام  هذا  من  يمكن  أحمران(  )قميصان  قوله: 
للصبيان والدواب وغير ذلك ما حرم لبسه، وللمانع حمل لفظ أحمر على الحمرة 

الجائزة]1[.

قوله: )إنما أموالكم وأولدكم فتنة( وهو االمتحان، وإن كان افتتانه ملسو هيلع هللا ىلص 
الذي ذكر هاهنا بأفضل من كثير من طاعات األبرار، وأجزل ثوابًا من جمهرة عبادات

إذ فسروا  »البذل« وغيرهما)))  القاري وصاحب  الشراح من  الحديث عامة  ]1[ وعليها حمل 
الحديث بخطوط حمراء، وفي »الدر المختار«))): كره إلباس الصبي ذهبًا أو حريرًا فإن ما 
حرم لبسه وشربه حرم إلباسه وإشرابه، قال ابن عابدين: ألن النص حرم الذهب والحرير 
على ذكور األمة بال قيد البلوغ والحرية، واإلثم على من ألبسهم، ألنا أمرنا بحفظهم، ذكره 

التمرتاشي، انتهى.

]3774[ د: 1109، ن: 1413، جه: 3600، حم: 354/5، تحفة: 1958.
)))  انظر: »بذل المجهود« )145/5( و»مرقاة المفاتيح« )702/9(.

)))  »الدر المختار« )362/6(.
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َما َنْعِرفُُه ِمْن َحِديِث الُحَسيِْن بِْن َواقٍِد.
َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، إِّن

َة، نَا إِْسـَماِعيُل ْبُن َعّيَاٍش، َعْن 
َثنَا الَحَسـُن ْبُن َعَرفَ 3775 ـ َحّدَ

َة قَاَل:  َعبِْد اهلل بِْن ُعثَْماَن بِْن ُخثَيٍْم، َعْن َسِعيِد بِْن َراِشٍد، َعْن َيْعلَى بِْن ُمّرَ
َحّبَ ُحَسيْنًا، 

َ
َحّبَ اهلل َمْن أ

َ
نَا ِمْن ُحَسيٍْن)))، أ

َ
قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُحَسيٌْن ِمّنِي َوأ

ْسبَاِط«))). 
َ
ُحَسيٌْن ِسبٌْط ِمَن األ

وقد  كيف  والكمال،  الفضل  من  أواله اهلل  ما  حسب  على  فتنة  كان  ولكن  األخيار، 
بذلك  واستنبط  والحكم،  المصالح  من  أنواعًا  إياهما  ورفعه  الخطبة  قطعه  تتضمن 
جملة من المسائل، وهو أن الشاغل من الطاعة وجب رفعه لتقع على ما ينبغي من 
خلو البال، وأن اإلمام يجب عليه مراعاة المقتدين، فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص إن كان يقدر على 
شغل القلب عنهما إلى الخطبة، فإن كثيرًا من الصحابة لم يكونوا يقتدرون عليه، ألنهم 
كانوا يحبونهما بحبه ملسو هيلع هللا ىلص، ولما رأوهما في تلك الحالة أي: يمشيان ويعثران خالج 
قلوبهم من ذلك شيء كاد أن يفسد عليهم استماعهم الخطبة، وأن المرء معذور فيما 

يفرط عنه من األفعال التي جبلت الطبائع عليها من حب األوالد، وغير ذلك كثير.

]3775[ جه: 144، حم: 172/4، تحفة: 11850.
)))  قال القاضي: كأنه ملسو هيلع هللا ىلص علم بنور الوحي ما سيحدث بينه وبين القوم، فخصه بالذكر وبّين 
التعرض والمحاربة، وأّكد ذلك بقوله:  المحبة وحرمة  الواحد في وجوب  أنهما كالشيء 
»أحب اهلل من أحب حسينًا«، فإن محبته محبة الرسول، ومحبة الرسول محبة اهلل، انتهى. 

»شرح الطيبي« )3914/12(.
)))  قال القاضي: السبط ولد الولد، أي: هو من أوالد أوالدي، أّكد به البعضية وقررها، ويقال 
للقبيلة، قال اهلل تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ]األعراف: 160[ أي: قبائل، ويحتمل 
أن يكون المراد ها هنا على معنى أنه يتشعب منه قبيلة، ويكون من نسله خلق كثير، يكون إشارة 

إلى أن نسله يكون أكثر وأبقى، وكان األمر كذلك، انتهى. »شرح الطيبي« )3914/12(.
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن.

َعِن  َمْعَمٍر،  َعْن  ّزَاِق،  الّرَ َعبُْد  نَا  يَْحيَى،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3776
ْشبََه بِرَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

َ
أ َحٌد ِمنُْهْم 

َ
أ نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: لَْم يَُكْن 

َ
أ ، َعْن  الّزُْهِرّيِ

 . ـَحَسِن بِْن َعِلّيٍ
ْ
ِمَن ال

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

اٍر، نَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد، نَا إِْسَماِعيُل ْبُن 
َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3777 ـ َحّدَ

يُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فََكاَن))) الَحَسُن ْبُن 
َ
بِي ُجَحيَْفَة قَاَل: َرأ

َ
بِي َخاِلٍد، َعْن أ

َ
أ

َعِلّيٍ يُْشِبُهُه. 

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

َبيِْر. يِق، َوابِْن َعّبَاٍس، َوابِْن الّزُ ّدِ بِي بَْكٍر الّصِ
َ
َوِف البَاِب َعْن أ

نَا  ُشَميٍْل،  ْبُن  الّنَْضُر  نَا   ، ـبَْغَداِدّيُ
ْ
ال ْسلََم 

َ
أ ْبُن  ُد 

َّ
َخل َثنَا  َحّدَ ـ   3778

ْبُن َمالٍِك قَاَل:  نَُس 
َ
أ اَن، َعْن َحْفَصَة بِنِْت ِسيِريَن قَالَْت: ثَِني  ْبُن َحّسَ ِهَشاُم 

نِْفِه 
َ
أ فِي  بَِقِضيٍب  َيُقوُل  فََجَعَل  الُحَسيِْن،  ِس 

ْ
بَِرأ فَِجيَء  ِزَياٍد  ابِْن  ِعنَْد  ُكنُْت 

ِمْن  َكاَن  إِنَُّه  َما 
َ
أ ُت: 

ْ
قُل قَاَل:  يُْذَكُر؟  لَِم  ُحْسنًا،  َهَذا  ِمثَْل  يُْت 

َ
َرأ َما  َوَيُقوُل: 

ْشبَِهِهْم بِرَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
َ
أ

قوله: )لم يذكر( لما كان الحسين رضي اهلل عنه .............................

]3776[ خ: 3752، حم: 164/3، تحفة: 1539.
]3777[ تقدم تخريجه في 2826.

]3778[ طب: 2829، حم: 261/3، تحفة: 1729.
)))  في نسخة: »وكان«.
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب.

هذا  مثل  رأيت  ما  وقال:  زياد  بن  عبيد اهلل  حسنه  في  وطعن  الحسن،  في  يذكر]1[ 
حسنًا على سبيل التهكم]2[ أو اإلنكار كما يشعر به قوله: »لم يذكر«]3[ ناسب إثبات 
كون حسين حسينًا، فلم يثبته أنس بأن يذكر أوصاف أعضائه، وما ينبغي للحسن من 
الصفات، ألن ابن زياد أمكن أن يثبت الحسن في غير ذلك المذكور، ألن كل امرئ 
ال يجب أن يختار ما هو المختار عند غيره، فكم من مادح شيئًا هو مذموم عند غيره، 
بل أثبت حسنه بذكر المشابهة له مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وال ينكر حسنه ملسو هيلع هللا ىلص من في قلبه مثقال 
ذرة من اإليمان، .................................................................

]1[ ببناء المجهول، أي: كان يذكر حسنه في اآلفاق، وكان مشهورًا في الجمال.
بلفظ:  البخاري  سياق  من  الظاهر  وهو  الحديث،  معنى  في  المتعين  بل  األوجه  هو  هذا   ]2[
أتي ابن زياد برأس الحسين، فجعل في طست، فجعل ينكت، وقال في حسنه شيئًا، فقال 
قال:  إذ  بالمدح،  البخاري  حديث  فسر  القاري  لكن  ملسو هيلع هللا ىلص،  برسول اهلل  أشبههم  كان  أنس: 
الترمذي هذا،  وقال ابن زياد في حسنه شيئًا أي: من المدح كما سيجيء، ثم ذكر حديث 
ذكر  ما  بعد  قال  ثم  المدح،  على  معًا  الحديثين  حمل  وكأنه  سيجيء،  بقوله:  المراد  وهو 
حديث الترمذي هذا: قيل هذا ال يالئم السياق إال أن يحمل على االستهزاء، فحينئذ يحمل 

استهزاؤه على المكابرة وزيادة المعاندة، انتهى.
قلت: وهذا الذي ذكره بلفظ قيل هو موافق لمختار الشيخ وهو الصواب، وفسر صاحب   
الترمذي بالمدح استهزاًء، ومؤداهما  بالتعييب، وحديث  البخاري  »مظاهر الحق« حديث 
واحد، نعم يؤيد القاري ما في »الخميس«))) عن »ذخائر العقبى«: جيء برأسه إلى بين يدي 

ابن زياد، فنكته بقضيبه، وقال: لقد كان غالمًا صبيحًا.
]3[ وهذا القول موجود في جميع النسخ الهندية، وكذا فيما حكى العيني عن رواية الترمذي، 
وليس في المصرية وال فيما حكاه الحافظ من رواية الترمذي، وال في »المشكاة« و»جمع =

)))  انظر: »تاريخ الخميس« )300/2(.
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نَا ُعبَيُْد اهلل ْبُن ُموَسى، َعْن 
َ
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَمِن، أ 3779 ـ َحّدَ

ْشبَُه 
َ
بِي إِْسَحاَق، َعْن َهانِِئ بِْن َهانٍِئ، َعْن َعِلّيٍ قَاَل: الَحَسُن أ

َ
إِْسَراِئيَل، َعْن أ

ْشبَُه بِرَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َما 
َ
ـُحَسيُْن أ

ْ
ِس، َوال

ْ
أ ْدِر إِلَى الّرَ بِرَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َما َبيَْن الّصَ

ْسَفَل ِمْن َذلَِك. 
َ
َكاَن أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.

ْعَمِش، 
َ
بُو ُمَعاِوَيَة، َعِن األ

َ
ْعلَى، نَا أ

َ
َثنَا َواِصُل ْبُن َعبِْد األ 3780 ـ َحّدَ

ْصَحابِِه 
َ
َوأ ِزَياٍد  بِْن  ُعبَيِْد اهلل  ِس 

ْ
بَِرأ ِجيَء  ا  لَـّمَ قَاَل:  ُعَميٍْر  بِْن  ُعَماَرَة  َعْن 

ـَمْسِجِد فِي الرََّحبَِة، فَاْنتََهيُْت إِلَيِْهْم َوُهْم َيُقولُوَن: قَْد َجاَءْت 
ْ
نُِضَدْت))) فِي ال

قَْد َجاَءْت، ................................................................................................

فسكت ابن زياد]1[ ولم يدر ما يجيبه، فلله دره من مستدل على مرامه.

الفوائد« و»تيسير الوصول«، وما أفاده الشيخ من توجيه الكالم موافق لما حكاه المحشي   =
عن شيخ مشايخنا الشاه ولي اهلل الدهلوي، ولفظه: قوله: »ما رأيت مثل هذا حسنًا«، أي: 
يعيب قول من قال: إنه ذو حسن، بأن هذا ال يليق بأن يسمى حسنًا، وفي رواية البخاري: 
»وقال في حسنه شيئًا«، وإذا حمل لفظ الترمذي على معنى تلك الرواية فالوجه أن يقال: 
ما رأيت مثل هذا حسنًا، يعني ما رأيت حسنًا مثل حسن هذا، يتهكم به، وقوله: »لم يذكر« 

معناه لم يذكر في الناس بالحسن وليس له حسن، انتهى.
]1[ وال عجب منه فيما فعله، فإن أباه كان ولد زنية استلحقه معاوية، ولذا يقال له: زياد 

ابن أبيه.

]3779[ حب: 6974، حم: 99/1، تحفة: 10302.
]3780[ طب: 2832، تحفة: 19140.

بًا. »جامع األصول« )37/9(. )))  َنَضْدت المتاع: جعلُت بعضه فوق بعض مرتَّ
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ُؤوَس َحّتَى َدَخلَْت فِي َمنَْخَرْي ُعبَيِْد اهلل بِْن  ُل الّرُ
إَِذا َحّيٌَة قَْد َجاَءْت تََخلَّ

فَ
ِزَياٍد َفَمَكثَْت ُهنَيَْهًة، ُثّمَ َخرََجْت فََذَهبَْت َحّتَى َتَغّيَبَْت. ُثّمَ قَالُوا: قَْد َجاَءْت، 

ْو ثََلثًا. 
َ
َتيِْن أ قَْد َجاَءْت، َفَفَعلَْت َذلَِك َمّرَ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

102 ـ بَاٌب
 :

َ
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَمِن، َوإِْسَحاُق ْبُن َمنُْصوٍر، قَال 3781 ـ َحّدَ

ـِمنَْهاِل بِْن 
ْ
ُد ْبُن يُوُسَف، َعْن إِْسَراِئيَل، َعْن َميَْسَرَة بِْن َحِبيٍب، َعِن ال نَا ُمَحّمَ

ي َمتَى َعْهُدَك َتْعِني  ّمِ
ُ
لَتِْني أ

َ
َعْمٍرو، َعْن ِزّرِ بِْن ُحبَيٍْش، َعْن ُحَذْيَفَة قَاَل: َسأ

قوله: )فإذا حية( ولعل]1[ ذلك انتقام منه جّل مجده على ما فعل بالحسين 
من إدخال خشبة في أنفه، أراه الناس تحقيرًا له وتعظيمًا له.

]1[ قال العيني))): ثم إن اهلل تعالى جازى هذا الفاسق الظالم ابن زياد بأن جعل قتله على يدي 
أرض  على  وستين  ست  سنة  الحجة  ذي  من  بقين  لثمان  السبت  يوم  األشتر  بن  إبراهيم 
يقال لها: الجازر، بينها وبين الموصل خمسة فراسخ، وكان المختار بن أبي عبيدة الثقفي 
أرسله لقتال ابن زياد، ولما قتل ابن زياد جيء برأسه وبرؤوس أصحابه، وطرحت بين يدي 
المختار، وجاءت حية دقيقة تخللت الرؤوس حتى دخلت في فم ابن مرجانة وهو ابن زياد، 
وخرجت من منخره، ودخلت في منخره، وخرجت من فيه، وجعلت تدخل وتخرج من 
رأسه بين الرؤوس، ثم إن المختار بعث برأس ابن زياد ورؤوس الذين قتلوا معه إلى مكة 
إلى محمد بن الحنفية، وقيل: إلى عبد اهلل بن الزبير، فنصبها بمكة، وأحرق ابن األشتر جثة 

ابن زياد وجثة الباقين، انتهى.

]3781[ ن في الكبرى: 8240، حم: 391/5، تحفة: 3323.
)))  »عمدة القاري« )241/16(.
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لََها:  ُت 
ْ
َفُقل ِمّنِي،  َفنَالَْت  َوَكَذا،  ُت: َما ِلي بِِه َعْهٌد ُمنُْذ َكَذا 

ْ
َفُقل ملسو هيلع هللا ىلص،  بِالّنَِبّيِ 

َولَِك،  يَْستَْغِفَر ِلي  ْن 
َ
أ لُُه 

َ
ْسأ

َ
َوأ ـَمْغرَِب، 

ْ
ال َمَعُه  ِي 

َصلّ
ُ
فَأ ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَِبّيَ  آتِي  َدِعيِني 

ُثّمَ  الِعَشاَء،  ى 
َصلَّ َحّتَى  ى 

فََصلَّ ـَمْغرَِب، 
ْ
ال َمَعُه  يُْت 

فََصلَّ ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَِبّيَ  َتيُْت 
َ
فَأ

قَاَل:  َنَعْم،  ُت: 
ْ
قُل ُحَذْيَفُة؟«  َهَذا،  »َمْن  َفَقاَل:  َصْوِت،  فََسِمَع  َفتَِبْعتُُه،  اْنَفتََل 

َقبَْل  َقّطُ  رَْض 
َ

األ َينِْزِل  لَْم  َملٌَك  َهَذا)))  َك؟  ّمِ
ُ
َوأل لََك  َغَفَر اهلل  َحاَجتَُك  »َما 

ْهِل 
َ
ّنَ فَاِطَمَة َسّيَِدُة نَِساِء أ

َ
َرِن بِأ َِم َعلَّيَ َوُيبَّشِ

ْن يَُسلّ
َ
َذَن َرّبَُه أ

ْ
يْلَِة، اْستَأ

َهِذهِ اللَّ
ْهِل الَجّنَِة«. 

َ
ّنَ الَحَسَن َوالُحَسيَْن َسّيَِدا َشبَاِب أ

َ
الَجّنَِة، َوأ

 ِمْن َحِديِث إِْسَراِئيَل.
َّ

 َنْعِرفُُه إِل
َ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه، ل

َساَمَة، َعْن فَُضيِْل بِْن َمْرُزوٍق، 
َ
بُو أ

َ
َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، نَا أ 3782ـ  َحّدَ

بَْصَر َحَسنًا وَُحَسيْنًا َفَقاَل: 
َ
ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
َعْن َعِدّيِ بِْن ثَابٍِت، َعِن البََراِء، أ

ِحّبَُهَما«. 
َ
ِحّبُُهَما فَأ

ُ
 إِنِّي أ

ُهّمَ
»اللَّ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن.

، نَا َزْمَعُة ْبُن َصاِلٍح،  بُو َعاِمٍر الَعَقِدّيُ
َ
اٍر، نَا أ

َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3783ـ  َحّدَ

َعْن َسلََمَة بِْن َوْهَراَم، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن ابِْن َعّبَاٍس قَاَل: َكاَن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يَا  َرِكبَْت  ـَمْرَكُب 

ْ
ال نِْعَم  رَُجٌل:  َفَقاَل  َعاتِِقِه،  َعلَى  َعِلّيٍ  بِْن  ـَحَسِن 

ْ
ال َحاِمَل 

اِكُب ُهَو«.  ُغَلُم، َفَقاَل الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص: »َونِْعَم الّرَ

..................................................................................

]3782[ تحفة: 1793.

]3783[ تحفة: 6096.
)))  زاد في نسخة: »قال: إن هذا«.
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 ِمْن َهَذا الوَْجِه.
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، ل

ْهِل الَحِديِث ِمْن قِبَِل ِحْفِظِه.
َ
َفُه َبْعُض أ َوَزْمَعُة ْبُن َصاِلٍح قَْد َضّعَ

َعْن  ُشْعبَُة،  نَا  َجْعَفٍر،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ نَا  اٍر، 
َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3784

يُْت الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص َواِضَع))) 
َ
َعِدّيِ بِْن ثَابٍِت قَاَل: َسِمْعُت البََراَء ْبَن َعازٍِب قَاَل: َرأ

ِحّبَُه«. 
َ
ِحّبُُه فَأ

ُ
 إِنِّي أ

ُهّمَ
الَحَسِن بِْن َعِلّيٍ َعلَى َعاتِِقِه َوُهَو َيُقوُل: »اللَّ

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح))). 
ْهِل َبيِْت الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص)))

َ
103 ـ َمنَاقُِب أ

ْهِل َبيِْت الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص[
َ
]103 ـ َمنَاقُِب أ

]3784[ خ: 3749، م: 2433، ن في الكبرى: 8107، حم: 283/4، تحفة: 1793.
)))  في نسخة: »واضعًا«.

)))  في نسخة: »حسن صحيح« وزاد في بعض النسخ: »َوُهَو َأَصحُّ ِمْن َحِديِث الُفَضْيِل ْبِن َمْرُزوٍق«.
الصدقة  حرم  من  بمعنى  البيت  أهل  جاء  قد  أنه  اعلم   :)690/9( »اللمعات«  في  قال    (((
عليهم، وهم بنو هاشم، فيشمل آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث، 
فإن كل هؤالء يحرم عليهم الصدقة، وقد جاء بمعنى أهله ملسو هيلع هللا ىلص شاماًل ألزواجه المطهرات، 
وإخراج نسائه ملسو هيلع هللا ىلص من أهل البيت مكابرة ومخالف لسوق اآلية الكريمة، وهي قوله تعالى: 
ألن  33[؛  ]األحزاب:  ک﴾  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ﴿ڎ 
االتساق  عن  الكالم  يخرج  البين  في  وقع  مما  فإخراجهن  وسباقًا،  سياقًا  معهن  الخطاب 
ينادي  اآلية  سياق  ألن  ملسو هيلع هللا ىلص؛  لنسائه  شاملة  إنها  الرازي:  الدين  فخر  اإلمام  قال  واالنتظام. 
على ذلك، فإخراجهن عن ذلك وتخصيصه بغيرهن غير صحيح، والوجه في تركه الخطاب 
في قوله: ﴿ژ ژ ڑ﴾ و﴿ک﴾ باعتبار لفظ األهل أو لتغليب الرجال 
على النساء، ولو أنث الخطاب لكان مخصوصًا بهن، وال بد من القول بالتغليب على كل 

تقدير، وإال لخرجت فاطمة سالم اهلل عليها وهي داخلة في أهل البيت باالتفاق، انتهى.
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َعْن  الَحَسِن،  ْبُن  َزيُْد  نَا  الُكوِفُّ،  الرَّْحَمِن  َعبِْد  ْبُن  نَْصُر  َثنَا  َحّدَ ـ   3785
يُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي 

َ
بِيِه، َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد اهلل قَاَل: رَأ

َ
ٍد، َعْن أ َجْعَفِر بِْن ُمَحّمَ

َها الّنَاُس 
ُ
ّي
َ
ِتِه يَْوَم َعَرفََة وَُهَو َعلَى نَاقَِتِه الَقْصَواِء يَْخُطُب، فََسِمْعتُُه َيُقوُل: »يَا أ َحّجَ

ْهَل بَيِْتي«. 
َ
وا: ِكتَاَب اهلل، وَِعتَْرِت أ

َخْذُتْم بِِه لَْن تَِضلُّ
َ
ُت ِفيُكْم، مْن إِْن))) أ

ْ
إِنِّي تََرك

قوله: )وعترت أهل بيتي( فيه تنبيه على محبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، حتى بلغت غايته 
وتجاوزت منه إلى أهل بيته]1[، ولزم من ذلك حب أحاديثه ملسو هيلع هللا ىلص والعمل بمقتضاها، 
أو  رسوله،  وسنة  كتاب اهلل  المعنى  فكان  ظاهر،  التقدير  هذا  على  الضاللة  وعدم 
اآلتية، وهو قوله]2[:  الرواية  به  كانوا على هديه كما تشعر  الذين  العترة هم  يقال: 
هم  بالعترة  المراد  أن  على  دليل  هذا  ففي  الحوض«،  علّي  يردا  حتى  يتفرقا  »ولن 

الذين وافق أمرهم كتاب اهلل.

]1[ قال التوربشتي))): عترة الرجل: أهل بيته ورهطه األدنون، والستعمالهم العترة على أنحاء 
األدنين  وعصابته  نسله  بذلك  أراد  أنه  ليعلم  بيتي،  أهل  بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل  بّينها  كثيرة 
والعمل  حرمتهم،  ومحافظة  بمحبتهم،  التمسك  بهم  باألخذ  والمراد  انتهى.  وأزواجه، 
بروايتهم واالعتماد على مقالتهم، وهو ال ينافي أخذ السنة من غيرهم، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أصحابي 

كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم«، إلى آخر ما في »المرقاة«))).
]2[ قلت: وأوضح منه ما في أبي داود))) من حديث ابن عمر في فتنة السراء: »دخنها من تحت 

قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني، وليس مني، وإنما أوليائي المتقون«، الحديث.

]3785[ طب: 2680، تحفة: 2615.
)))  في نسخة: »ما إن«.

)))  »كتاب الميسر« )1335/4(.
)))  »مرقاة المفاتيح« )3974/9(.

)))  »سنن أبي داود« )4242(.
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ِسيٍد.
َ
ْرَقَم، وَُحَذْيَفَة بِْن أ

َ
بِي َسِعيٍد، َوَزيِْد بِْن أ

َ
، َوأ بِي َذّرٍ

َ
َوِف البَاِب َعْن أ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َحَسٌن ِمْن َهَذا الوَْجِه.

ْهِل 
َ
َوَزيُْد ْبُن الَحَسِن قَْد َرَوى َعنُْه َسِعيُد ْبُن ُسلَيَْماَن، َوَغيُْر َواِحٍد ِمْن أ

ِم.
ْ
الِعل

، َعْن  ْصبََهانِّيُ
َ
ُد ْبُن ُسلَيَْماَن األ َثنَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، نَا ُمَحّمَ 3786 ـ َحّدَ

بِي َسلََمَة، َربِيِب الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص، قَاَل: 
َ
يَْحيَى بِْن ُعبَيٍْد، َعْن َعَطاٍء، َعْن ُعَمَر بِْن أ

نََزلَْت َهِذهِ اآليَُة َعلَى الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَِبّيُ  فََدَعا  َسلََمَة،  ّمِ 

ُ
أ َبيِْت  فِي   ]33 ]األحزاب:  ک ک ک﴾ 

لَُه بِِكَساٍء، 
َف َظْهِرهِ فََجلَّ

ْ
لَُهْم بِِكَساٍء وََعِلّيٌ َخل

فَاِطَمَة وََحَسنًا وَُحَسيْنًا، فََجلَّ
َتْطِهيًرا«  ْرُهْم  َوَطّهِ الرِّْجَس  َعنُْهُم  ْذِهْب 

َ
فَأ بَيِْتي،  ْهُل 

َ
أ ِء 

َ
َهُؤل ُهّمَ 

»اللَّ قَاَل:  ُثّمَ 
نِْت إِلَى 

َ
نِْت َعلَى َمَكانِِك َوأ

َ
نَا َمَعُهْم يَا رَُسوَل اهلل)))؟ قَاَل: »أ

َ
ّمُ َسلََمَة: َوأ

ُ
قَالَْت أ
َخيٍْر«. 

فيها،  داخاًل  بل  الرداء  عن  خارجًا  يكن  ولم  ظهره(  خلف  )وعلي  قوله: 
وإلظهار ذلك كرر قوله: »فجللهم]1[ بكساء«.

قوله: )امهلل هؤلء أهل بيتي( قد مر تقريره.

]1[ هكذا في جميع النسخ الهندية والمصرية بضمير الجمع، والحديث مكرر بسنده ومتنه تقدم 
في تفسير سورة األحزاب، وفيه: »وعليٌّ خلف ظهره فجلله بكساء« بإفراد الضمير لعلي، 

فدخوله في الرداء ظاهر.

]3786[ تقدم تخريجه في 3205.
)))  في نسخة: »يا نبي اهلل«.
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نَِس بِْن 
َ
ـَحْمَراِء، َوأ

ْ
بِي ال

َ
ّمِ َسلََمَة، َوَمْعِقِل بِْن يََساٍر، َوأ

ُ
أ َوِف البَاِب َعْن 

َمالٍِك.

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.

نَا  فَُضيٍْل،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ نَا   ، الُكوِفُّ ـُمنِْذِر 
ْ
ال ْبُن  َعِلّيُ  َثنَا  َحّدَ ـ   3787

بِي ثَابٍِت، 
َ
ْعَمُش، َعْن َحِبيِب بِْن أ

َ
بِي َسِعيٍد، َواأل

َ
ْعَمُش، َعْن َعِطّيََة، َعْن أ

َ
األ

ْكتُْم  ْرَقَم قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنِّي تَارٌِك ِفيُكْم َما إِْن َتَمّسَ
َ
َعْن َزيِْد بِْن أ

ْعَظُم ِمَن اآلَخِر: ِكتَاُب اهلل َحبٌْل َمْمُدوٌد))) ِمَن 
َ
َحُدُهَما أ

َ
وا َبْعِدي، أ

بِِه لَْن تَِضلُّ
قَا َحّتَى يَرَِدا َعلَّيَ الَحوَْض  ْهُل بَيِْتي، َولَْن َيتََفّرَ

َ
رِْض، وَِعتَْرِت أ

َ
َماِء إِلَى األ الّسَ

فَاْنُظُروا َكيَْف تَْخلُُفوِن ِفيِهَما«. 

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.

بِي 
َ
أ َعْن  اِء،  الّنَّوَ َكِثيٍر  َعْن  ُسْفيَاُن،  نَا  ُعَمَر،  بِي 

َ
أ اْبُن  َثنَا  َحّدَ ـ   3788

بِي َطاِلٍب: قَاَل الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِّنَ 
َ
ـُمَسّيَِب بِْن نََجبََة، قَاَل َعِلّيُ ْبُن أ

ْ
إِْدِريَس، َعِن ال

نَا: 
ْ
ْرَبَعَة َعَشَر«، قُل

َ
نَا أ

َ
ْعِطيُت أ

ُ
ْو ُرَقبَاَء، َوأ

َ
ْعِطَي َسبَْعَة نَُجبَاَء ُرَفَقاَء أ

ُ
 نَِبّيٍ أ

َ
ُكّل

قوله: )وأعطيت أنا أربعة عشر( ولم يذكر فيهم عثمان]1[ ألن النقيبـ  وهو

برواية  »المشكاة«  صاحب  ذكره  الحديث  أن  عليك  يذهب  ال  ثم  أجاد،  ما  الشيخ  در  هلل   ]1[
الترمذي، وفيه ذكر أبي ذر موضع حذيفة، ونسخ الترمذي الهندية متظافرة بهذا السياق التي =

]3787[ حم: 14/3، تحفة: 3659.

]3788[ ك: 4901، تحفة: 10280.
أي: نور ممدود، وقيل: عهده وأمانه الذي يؤمن من العذاب، والحبل: العهد والميثاق، كذا   (((

في »اللمعات« )700/9(.
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بُو بَْكٍر، َوُعَمُر، َوُمْصَعُب ْبُن 
َ
نَا َواْبنَاَي، وََجْعَفٌر، وََحْمَزُة، َوأ

َ
َمْن ُهْم؟ قَاَل: »أ

ِمْقَداُد، وَُحَذْيَفُة، َوَعبُْد اهلل ْبُن َمْسُعوٍد«. 
ْ
اٌر، َوال َماُن، َوَعّمَ

ْ
ُعَميٍْر، َوبَِلٌل، وََسل

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.
َوقَْد ُروَِي َهَذا الَحِديُث َعْن َعِلّيٍ َمْوقُوفًا.

نَا  َمِعيٍن،  ْبُن  يَْحيَى  نَا  ْشَعِث، 
َ
األ ْبُن  ُسلَيَْماُن  َداوَُد  بُو 

َ
أ َثنَا  َحّدَ ـ   3789

َعِلّيِ  بِْن  ِد  ُمَحّمَ َعْن   ، الّنَْوفَِلّيِ ُسلَيَْماَن  بِْن  َعبِْد اهلل  َعْن  يُوُسَف،  ْبُن  ِهَشاُم 
بِيِه، َعِن ابِْن َعّبَاٍس قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

َ
ابِْن َعبِْد اهلل بِْن َعّبَاٍس، َعْن أ

ْهَل بَيِْتي بُِحّبِي«. 
َ
ِحّبُوا أ

َ
ِحّبُوِن بُِحّبِ اهلل، َوأ

َ
ِحّبُوا اهلل لَِما َيْغُذوُكْم ِمْن نَِعِمِه، َوأ

َ
»أ

َما َنْعِرفُُه ِمْن َهَذا الوَْجِه.
َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب إِّن

بَّيِ بِْن َكْعٍب، 
ُ
104 ـ َمنَاقُِب ُمَعاِذ بِْن َجبٍَل، َوَزيِْد بِْن ثَابٍِت، َوأ

اِح رَِضَي اهلل َعنُْهْم بِي ُعبَيَْدَة بِْن الَجّرَ
َ
َوأ

المراد بالنجيب ـ هو الذي يتقدم اإلمام ويتكلم بين يديه، وأما عثمان فقد بلغ حياؤه 
منـزلة ليس يمكن لهم التكلم بين يديه ملسو هيلع هللا ىلص إال لضرورة، فال يتأتى منه تلك الخدمة، 

وليس ذلك لمنقصة فيه نسبة عمن ذكر هاهنا.

بَّيِ بِْن َكْعٍب، 
ُ
]104 ـ َمنَاقُِب ُمَعاِذ بِْن َجبٍَل، َوَزيِْد بِْن ثَابٍِت، َوأ

اِح رَِضَي اهلل َعنُْهْم[ بِي ُعبَيَْدَة بِْن الَجّرَ
َ
َوأ

بأيدينا، وليست في المصرية))) هذه الرواية، ومثل الترمذي ذكرها في »جمع الفوائد«))).  =

]3789[ ك: 4716، تحفة: 6291.
)))  ثم وجد في المصرية في مناقب الحسن والحسين على سياق »المشكاة« )ز(.

)))  »جمع الفوائد« )487/3(.
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َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن َوِكيٍع، نَا ُحَميُْد ْبُن َعبِْد الرَّْحَمِن، َعْن َداوَُد  3790 ـ َحّدَ
نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

َ
أ اِر، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َقتَاَدَة، َعْن  الَعّطَ

َحيَاًء  ْصَدُقُهْم 
َ
َوأ ُعَمُر،  ْمِر اهلل 

َ
أ فِي  ُهْم  َشّدُ

َ
َوأ بَْكٍر،  بُو 

َ
أ ِتي  ّمَ

ُ
بِأ ِتي  ّمَ

ُ
أ رَْحُم 

َ
»أ

فَْرُضُهْم َزيُْد 
َ
ْعلَُمُهْم بِالَحَلِل َوالَحَراِم ُمَعاُذ ْبُن َجبٍَل، َوأ

َ
اَن، َوأ

َ
ُعثَْماُن ْبُن َعّف

بُو 
َ
أ ِة  ّمَ

ُ
األ َهِذهِ  ِميُن 

َ
َوأ ِميٌن، 

َ
أ ٍة  ّمَ

ُ
أ َوِلُكّلِ  َكْعٍب،  ْبُن  بَّيُ 

ُ
أ قَْرُؤُهْم 

َ
َوأ ثَابٍِت،  اْبُن 

اِح«.  ُعبَيَْدَة ْبُن الَجّرَ

 ِمْن َهَذا الوَْجِه، َوقَْد 
َّ

 َنْعِرفُُه ِمْن َحِديِث َقتَاَدَة إِل
َ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، ل
نٍَس، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص نَْحَوُه.

َ
بُو قَِلبََة، َعْن أ

َ
َرَواُه أ

قوله: )وأصدقهم حياء( يعني أنها ليس منه تكلفًا.

قوله: )وأعلمهم بالحلل والحرام( أي: من أعلمهم]1[.

]1[ إشارة إلى أن لفظ »من« مقدر على صيغ التفضيل في هذا الحديث، وعلى هذا فال يشكل 
بشركة غيرهم في هذه األوصاف، وأجاب النووي بجواب آخر كما حكاه عنه القاري))) 
أبي بكر  أنه أقضى من  النووي في »فتاواه«: قوله »أقضاكم علي«، ال يقتضي  إذ قال: قال 
وعمر، ألنه لم يثبت كونهما من المخاطبين، وإن ثبت فال يلزم من كون واحد أقضى من 
جماعة كونه أقضى من كل واحد، يعني الحتمال التساوي مع بعضهم، وال يلزم من كون 

واحد أقضى أن يكون أعلم من غيره، وال يلزم من كونه أعلم كونه أفضل، انتهى.
وفي »المجمع«))): قوله: »أقرؤكم أبي«، قيل: أراد من جماعة مخصوصين، أو في وقت   
ا وأنه = مخصوص، فإن غيره كان أقرأ منه، ويجوز إرادة أكثرهم قراءة، ويجوز كونه عامًّ

]3790[ تحفة: 1344.
)))  انظر: »مرقاة المفاتيح« )3954/9(.

)))  »مجمع بحار األنوار« )238/4(.
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ـَمِجيِد 
ْ
ال َعبِْد  ْبُن  اِب  الَوّهَ َعبُْد  نَا  اٍر، 

َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3791

نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: .................
َ
بِي قَِلبََة، َعْن أ

َ
اُء، َعْن أ

َ
، نَا َخاِلٌد الَحّذ الّثََقِفّيُ

..................................................................................

تقديمه ملسو هيلع هللا ىلص  ففي  فلو سلم عمومه  قلت:  انتهى.  للقرآن وأحفظ،  أتقن  أي:  الصحابة،  أقرأ   =
أبا بكر إلى اإلمامة في آخر حياته ملسو هيلع هللا ىلص دليل الجمهور على أن األعلم أحق باإلمامة، ولذا 
مال ابن الهمام وابن حجر في »شرح المنهاج« وغير واحد من أهل العلم إلى أن قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
»يؤم القوم أقرؤهم«، منسوخ بإمامة أبي بكر، ومال الزيلعي على الكنـز إلى أن الروايات 
في قوله: أقرؤهم وأعلمهم مختلفة، والفعل مرجح، وقال أيضًا: إن قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »يؤم القوم 
ولما  باإلسالم،  العهد  لقرب  علمه  على  بحفظه  يستدل  وكان  االبتداء،  في  كان  أقرؤهم« 
ا، وكان أبو بكر أعلمهم، أال ترى إلى قول أبي سعيد:  طال الزمان وتفقهوا قدم األعلم نصًّ
كان أبو بكر أعلمنا، انتهى. وقال القاري))): والظاهر أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص إنما قدم أبا بكر لكونه 
جامعًا للقرآن والسنة، والسبق والهجرة، والسن والورع، وغير ذلك مما لم يجتمع في غيره 
ينافي أن يكون في المفضول مزية من وجه على  من الصحابة، وبهذا صار أفضلهم، وال 

األفضل، انتهى.
واألوجه  الجزئية،  الفضيلة  على  وحمله  الباب  حديث  عموم  أيضًا  ذلك  ومقتضى  قلت:   
عندي أن األقرأ يطلق على معنيين، كما جزم به عامة شراح الحديث وعلماء الفقه بمعنى 
أكثرهم حفظًا للقرآن وأخذًا له، والثاني أجودهم قراءة وأعلمهم بوجوه القراءة، والمراد في 
حديث الباب الثاني، كيف وقد ثبت أن جماعة من الصحابة كانوا حفاظ القرآن كما سيأتي 
قريبًا، فلو لم يكن المراد ذلك يكون قوله: »أقرؤكم أبي« مشكاًل، والمراد في حديث اإلمامة 
هو المعنى األول، فإن مدار اإلمامة على العلم بالمسائل، وكانوا أهل لسان، فكل من كان 

أكثرهم قرآنًا كان أعلمهم بالمسائل، ولي على ذلك قرائن كثيرة ال يسعها هذا المختصر.

]3791[ خ: 3809، م: 799، حم: 130/3.
)))  »مرقاة المفاتيح« )862/3(.
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 َعلَيَْك ﴿ڄ ڄ 
َ
قَْرأ

َ
أ ْن 

َ
أ َمَرِن 

َ
أ بَّيِ بِْن َكْعٍب: »إِّنَ اهلل 

ُ
قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أل

ڃ ڃ﴾« ]البينة: 1[ ..............................................................................

فنسـخت،  بكثير  هذا  من  أطول  وكانت]1[  ڃ﴾  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  قوله: 
والمناسبة]2[ ما فيها من ذكر أهل الكتاب.

]1[ ففي »اإلتقان«))) برواية الحاكم عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى 
آله وصحبه وبارك وسلم: »إن اهلل أمرني أن أقرأ عليك القرآن«، فقرأ: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ﴾، ومن بقيتها: »لو أن ابن آدم سأل واديًا من مال فأعطيه سأل ثانيًا، 
وإن سأل ثانيًا فأعطيه سأل ثالثًا، وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب، ويتوب اهلل على من تاب، 
وإن ذات الدين عند اهلل الحنيفية غير اليهودية وال النصرانية، ومن يعمل خيرًا فلن يكفره«، 
وقال أبو عبيد بسنده إلى أبي موسى األشعري، قال: نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت، وحفظ 
منها: »إن اهلل سيؤيد هذا الدين بأقوام ال خالق لهم، ولو أن البن آدم واديين من مال لتمنى 

واديًا ثالثًا، وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب، ويتوب اهلل على من تاب«، انتهى.
فالظاهر أن المراد بالسورة في الحديث الثاني هي سورة لم يكن، الشتراك معنى الروايتين،   
وقال الحافظ))): زاد الحاكم من وجه آخر عن زر عن أبي أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قرأ عليه ﴿ڄ ڄ﴾، 
النصرانية وال المجوسية، من  اليهودية وال  الدين عند اهلل الحنيفية ال  وقرأ فيها: »إن ذات 

يفعل خيرًا فلن يكفره«، انتهى.
التوحيد،  اشتملت عليه من  لما  بالذكر  السورة  القرطبي: خص هذه  قال  الحافظ))):  قال   ]2[
والزكاة  الصالة  وذكر  األنبياء،  على  المنـزلة  والكتب  والصحف  واإلخالص  والرسالة 
هذه  تخصيص  العيني))):  وقال  انتهى.  وجازتها،  مع  والنار  الجنة  أهل  وبيان  والمعاد، 

السورة ألنها مع وجازتها جامعة ألصول وقواعد ومهمات عظيمة، انتهى.

)))  »اإلتقان في علوم القرآن« )83/3(.
)))  »فتح الباري« )127/7(.
)))  »فتح الباري« )127/7(.

)))  »عمدة القاري« )272/16(.
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انِي؟ قَاَل: »َنَعْم«، َفبََكى))).  قَاَل: وََسّمَ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

بَّيِ بِْن َكْعٍب، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص))).
ُ
ـَحِديُث َعْن أ

ْ
َوقَْد ُروَِي َهَذا ال

قوله: )فبكى( شوقًا وتلذذًا]1[ بأمر اهلل.

]1[ قال الحافظ))): قوله: سماني، أي: هل نّص على اسمي؟ أو قال: اقرأ على واحد من =

الحديث في األوهام، وقال: »هكذا ذكره  المزي في »تحفة األشراف« )960( هذا  )))  ذكر 
تي  أمَّ »أرحُم  اإلسناد  بهذا  الترمذي  رواه  والذي  الترجمة، وهو وهم،  في هذه  أبو القاسم 
ا هذا الحديث فإنَّما رواه عن ُبندار عن ُغندر، عن  م )ح 952(، وأمَّ تي أبو بكر« كما تقدَّ بأمَّ
1247(، وقد دخل عليه حديث في  يأتي في موضعه )ح  شعبة، عن قتادة، عن أنس كما 
ومتنًا  سنًدا  هنا  الحديث  فوقع  الموضع،  هذا  في  الترمذي  نسخ  اختلفت  قلت:  حديث«. 
في األصل ونسخة )ب( و)ح(، ووقع في نسخة )م( إسناد عبد الوهاب الثقفي لحديث: 
 أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ... الحديث، وبعده إسناد: )3792( محمد بن بشار عن محمد 

ابن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس بلفظ حديث الباب، واهلل أعلم.
)))  زاد في نسخة:

بُو َداوَُد، نَا ُشْعبَُة، َعْن َعاِصٍم قَال: َسِمْعُت ِزّرَ ْبَن 
َ
َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، نَا أ 3793 ـ َحّدَ  

 َعلَيَْك 
َ
قَْرأ

َ
ْن أ

َ
َمَرِن أ

َ
ّن رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل لَُه: »إِّنَ اهلل أ

َ
بَّيِ بِْن َكْعٍب، أ

ُ
ُث َعْن أ ُحبَيٍْش يَُحّدِ

ِعنَْد اهلل  يَن  الّدِ إِّنَ  ِفيَها:   
َ
َوقََرأ  ]1 ]البينة:  ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾  َعلَيِْه   

َ
َفَقَرأ

فَلَْن  َخيًْرا  َيْعَمْل  َمْن  ـَمُجوِسّيَُة 
ْ
ال  

َ
َول الّنَْصَراِنّيَُة،   

َ
َول ـيَُهوِديَُّة، 

ْ
ال  

َ
ـُمْسِلَمُة ل

ْ
ال ـَحِنيِفّيَُة 

ْ
ال

ثَاِنيًا  لَُه  َكاَن  َولَْو  ثَاِنيًا،  إِلَيِْه  ْبتََغى 
َ

ل َماٍل  ِمْن  َواِديًا  آَدَم  ِلبِْن  ّنَ 
َ
أ لَْو  َعلَيِْه:   

َ
َوقََرأ يُْكَفَرُه، 

َمْن تَاَب«. َهَذا  ُ َعلَى  الّلَ َوَيتُوُب  الّتَُراُب،   
َّ

إِل آَدَم  ابِْن   َجوَْف 
ُ
َيْمأَل  

َ
ثَاِلثًا، َول إِلَيِْه  ْبتََغى 

َ
ل

ـوَْجِه.
ْ
َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. َوقَْد ُروَِي ِمْن َغيِْر َهَذا ال

ّن الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل 
َ
بَّيِ بِْن َكْعٍب، أ

ُ
بِيِه، َعْن أ

َ
بَْزى، َعْن أ

َ
َوَرَوَى َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن أ  

ّنَ 
َ
أ نٍَس، 

َ
أ َعْن  َقتَاَدُة،  َرَوى  َوقَْد  ـُقْرآَن«. 

ْ
ال َعلَيَْك   

َ
قَْرأ

َ
أ ْن 

َ
أ َمَرِن 

َ
أ »إِّنَ اهلل  َكْعٍب:  بِْن  بَّيِ 

ُ
أل

ـُقْرآَن«.
ْ
 َعلَيَْك ال

َ
قَْرأ

َ
ْن أ

َ
َمَرِن أ

َ
: »إِّنَ اهلل َتَعالَى أ بَّيٍ

ُ
الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل أل

)))  »فتح الباري« )127/7(.
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َعْن  ُشْعبَُة،  نَا  َسِعيٍد،  ْبُن  يَْحيَى  نَا  اٍر، 
َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3794

ْرَبَعٌة 
َ
نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: َجَمَع الُقْرآَن َعلَى َعْهِد رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
َقتَاَدَة، َعْن أ

بُو َزيٍْد، 
َ
بَّيُ ْبُن َكْعٍب، َوُمَعاُذ ْبُن َجبٍَل، َوَزيُْد ْبُن ثَابٍِت، َوأ

ُ
نَْصاِر: أ

َ
ُهْم ِمَن األ

ُكلُّ
َحُد ُعُموَمِتي. 

َ
بُو َزيٍْد؟ قَاَل: أ

َ
نٍَس: َمْن أ

َ
ُت أل

ْ
قَاَل: قُل

قوله: )جمع القرآن( أي: حفظه]1[ جميعًا، وليس فيه نفي لجمع غيرهم.

أصحابك فاخترتني أنت؟ فلما قال: نعم، بكى إما فرحًا وسرورًا بذلك، وإما خشوعًا وخوفًا   =
من التقصير في شكر تلك النعمة، وفي رواية الطبراني بوجه آخر عن أبي قال: نعم باسمك 
ونسبك في المأل األعلى، قال القرطبي: تعجب أبي من ذلك ألن تسمية اهلل له ونصه عليه 

ليقرأ عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص تشريف عظيم، ولذلك بكى إما فرحًا وإما خشوعًا، انتهى.
]1[ وبهذا جزم الحافظ إذ قال: قوله: »جمع القرآن«، أي: استظهره حفظًا، ثم قال: وليس في 
من  اثنين  فذكر  أربعة«،  من  القرآن  »استقرئوا  عمرو:  بن  عبد اهلل  حديث  يعارض  ما  هذا 
اثنين، ألنه إما أن يقال: ال يلزم من األمر بأخذ القراءة عنهم أن يكونوا  األربعة ولم يذكر 
كلهم استظهروه جميعه، وإما أن ال يؤخذ بمفهوم حديث أنس، ألنه ال يلزم من قوله: جمعه 
أربعة أن ال يكون جمعه غيرهم، فلعله أراد أنه لم يقع جمعه ألربعة من قبيلة واحدة إال لهذه 

القبيلة وهي األنصار، انتهى.
ابن مسعود  البخاري))) عنه، وقد ذكر  قلت: والمراد بحديث عبد اهلل بن عمرو ما أخرج   
عنده، فقال: ذاك رجل ال أزال أحبه بعد ما سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »استقرئوا القرآن 
من أربعة: من عبد اهلل بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ 
ابن جبل«، ال أدري بدأ بأبي أو بمعاذ، وذكره في باب القراء بلفظ: »خذوا القرآن من أربعة«، 
الحديث. قال الحافظ))): وال يلزم من ذلك أن ال يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في =

]3794[ خ: 3810، م: 2465، ن في الكبرى: 7946، حم: 233/3، تحفة: 1248.
)))  انظر: »صحيح البخاري« )3758(.

)))  »فتح الباري« )48/9(.
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

..................................................................................

حفظ القرآن، بل كان الذين يحفظون مثل الذين حفظوه وأزيد، منهم جماعة من الصحابة،   =
وقد تقدم في غزوة مؤتة أن الذين قتلوا بها من الصحابة كان يقال لهم: القراء، وكانوا سبعين 

رجاًل، انتهى.
ثم ذكر بعد ذلك أسماء جماعة من حفاظ الصحابة، وبعضهم أكمله بعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقال   
القاري))) في حديث الباب: أراد أنس باألربعة أربعة من رهطه، وهم الخزرجيون، إذ روي 
به  تعلق  مما  الحديث  المازري: هذا  القرآن، وقال  أيضًا جمعوا  المهاجرين  أن جمعًا من 
بأن  تصريح  فيه  ليس  أنه  أحدهما  وجهين:  من  وجوابه  القرآن،  تواتر  في  المالحدة  بعض 
غير األربعة لم يجمعه، فيكون المراد الذين علمهم من األنصار أربعة، والمراد نفي علمه 
ال نفي غيره، وقد روى مسلم: َحِفظ جماعاٌت من الصحابة في عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وذكر منهم 
المازري خمسة عشر صحابيًّا، وثبت في الصحيح أنه قتل يوم اليمامة سبعون ممن جمع 
القرآن، فهؤالء الذين قتلوا من جامعيه، فكيف الظن بمن لم يقتل ممن حضرها وممن لم 
يحضرها، وثانيهما أنه لو ثبت أنه لم يجمع إال أربعة لم يقدح في تواتره، إذ ليس من شرط 
التواتر أن ينقل جميعهم جميعه، بل إذا نقل كل جزء عدد التواتر صارت الجملة متواترة بال 

شك، قال التوربشتي))): المراد من األربعة أربعة من رهط أنس وهم الخزرجيون، انتهى.
ومعاذ  كعب،  أبي بن  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل  عهد  في  حفظًا  القرآن  جمع  من  »التلقيح«))):  وفي   
ابن جبل، وأبو زيد األنصاري، وأبو الدرداء، وذكر فيهم عثمان وتميم الداري، وعبادة بن 
انتهى. قلت: وزاد صاحب »روضة المحتاجين« على  الصامت وأبو أيوب األنصاري، 

بعض المذكورين عليًّا وزيد بن ثابت وخالدًا، وزاد العيني أبا بكر وعبد اهلل بن مسعود.

)))  »مرقاة المفاتيح« )4000/9(.
)))  »كتاب الميسر« )1345/4(.

)))  »تلقيح فهوم أهل األثر« )ص: 320(.
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بِي 
َ
أ بِْن  ٍد، َعْن ُسَهيِْل  ُمَحّمَ ْبُن  الَعِزيِز  نَا َعبُْد  ُقتَيْبَُة،  َثنَا  َحّدَ )))ـ   3795

بُو 
َ
أ الرَُّجُل  »نِْعَم  ملسو هيلع هللا ىلص:  رَُسوُل اهلل  قَاَل  قَاَل:  ُهَريَْرَة  بِي 

َ
أ َعْن  بِيِه، 

َ
أ َعْن  َصاِلٍح، 

َسيُْد 
ُ
اِح، نِْعَم الرَُّجُل أ بُو ُعبَيَْدَة ْبُن الَجّرَ

َ
بَْكٍر، نِْعَم الرَُّجُل ُعَمُر، نِْعَم الرَُّجُل أ

اٍس، نِْعَم الرَُّجُل ُمَعاُذ ْبُن َجبٍَل،  اْبُن ُحَضيٍْر، نِْعَم الرَُّجُل ثَابُِت ْبُن قَيِْس بِْن َشّمَ
ـَجُموِح«. 

ْ
نِْعَم الرَُّجُل ُمَعاُذ ْبُن َعْمِرو بِْن ال

َما َنْعِرفُُه ِمْن َحِديِث ُسَهيٍْل.
َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن إِّن

بِي إِْسَحاَق، 
َ
َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، نَا َوِكيٌع، نَا ُسْفيَاُن، َعْن أ 3796ـ  َحّدَ

ّيُِد إِلَى الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص، 
َعْن ِصلََة بِْن ُزفََر، َعْن ُحَذْيَفَة بِْن اليََماِن قَاَل: َجاَء الَعاقُِب َوالّسَ

ْشَرَف 
َ
ِميٍن«، فَأ

َ
ِمينًا َحّقَ أ

َ
ْبَعُث َمَعُكْم أ

َ
إِنِّي َسأ

ِمينََك، قَاَل: »فَ
َ
: اْبَعْث َمَعنَا أ

َ
َفَقال

َث بَِهَذا الَحِديِث َعْن  بُو إِْسَحاَق إَِذا َحّدَ
َ
بَا ُعبَيَْدَة، قَاَل: َوَكَن أ

َ
لَـَها الّنَاُس، َبَعثَُه أ

ِصلََة، قَاَل: َسِمْعتُُه ُمنُْذ ِستِّيَن َسنًَة. 
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

ِميٌن، 
َ
أ ٍة  ّمَ

ُ
أ قَاَل: »ِلُكّلِ  نَُّه 

َ
أ ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَِبّيِ  نٍَس، َعِن 

َ
َوأ َوقَْد ُروَِي َعْن ُعَمَر، 

اِح«]*[. بُو ُعبَيَْدَة ْبُن الَجّرَ
َ
ِة أ ّمَ

ُ
ِميُن َهِذهِ األ

َ
َوأ

َماَن الَفارِِسّيِ رضي اهلل عنه
ْ
105 ـ َمنَاقُِب َسل

بِي، َعِن الَحَسِن بِْن َصاِلٍح، َعْن
َ
َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن َوِكيٍع، نَا أ 3797ـ  َحّدَ

.................................................................................

)))]3795[ ن في الكبرى: 8173، حم: 419/2، تحفة: 12708.

 ]3796[ خ: 3745، م: 2420، ن في الكبرى: 8141، جه: 135، حم: 385/5، تحفة: 3350.
 ]*[ خ: 3744، م: 2419.

 ]3797[ ك: 4666، طب: 6044، 6045، ع: 2779، 2780، تحفة: 532.
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نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
َ
، َعِن الَحَسِن، َعْن أ بِي َربِيَعَة اإِليَاِدّيِ

َ
أ

َماَن«))). 
ْ
اٍر، وََسل ، َوَعّمَ ـَجّنََة تَْشتَاُق إِلَى ثََلثٍَة: َعِلّيٍ

ْ
»إِّنَ ال

 ِمْن َحِديِث الَحَسِن بِْن َصاِلٍح.
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، ل

ـيَْقَظاِن رضي اهلل عنه
ْ
بُو ال

َ
اِر بِْن يَاِسٍر َوُكنْيَتُُه أ 106 ـ َمنَاقُِب َعّمَ

، نَا ُسْفيَاُن،  اٍر، نَا َعبُْد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِدّيٍ
َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3798 ـ َحّدَ

يَاِسٍر  ْبُن  اُر  َعّمَ َجاَء  قَاَل:  َعِلّيٍ  َعْن  َهانٍِئ،  بِْن  َهانِِئ  َعْن  إِْسَحاَق،  بِي 
َ
أ َعْن 

ـُمَطّيَِب«))). 
ْ
ّيِِب ال

ِذُن َعلَى الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »ائَْذنُوا لَُه، َمرَْحبًا بِالّطَ
ْ
يَْستَأ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

، َثنَا ُعبَيُْد اهلل ْبُن ُموَسى،  َثنَا الَقاِسـُم ْبُن ِدينَاٍر الُكوِفُّ 3799 ـ َحّدَ
بِي ثَابٍِت، َعْن َعَطاِء بِْن يََساٍر، 

َ
َعْن َعبِْد الَعِزيِز بِْن ِسيَاهٍ، َعْن َحِبيِب بِْن أ

 اْختَاَر 
َّ

ْمَريِْن إِل
َ
أ اٌر َبيَْن  َعْن َعائَِشَة قَالَْت: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ُخّيَِر َعّمَ

رَْشَدُهَما«))). 
َ
أ

ـيَْقَظاِن رضي اهلل عنه[
ْ
بُو ال

َ
اِر بِْن يَاِسٍر َوُكنْيَتُُه أ ]106 ـ َمنَاقُِب َعّمَ

قوله: )بين أمرين( أي: في الطاعات، .....................................

]3798[ جه: 146، حم: 99/1، تحفة: 10300.
]3799[ جه: 148، حم: 113/6، تحفة: 17397.

المقصود أنهم من أهل الجنة، فبالغ فيه، قيل: المراد اشتياق أهل الجنة من الحور والغلمان   (((
والمالئكة، واهلل أعلم، كذا قاله الشيخ، »حاشية سنن الترمذي« )220/2(.

)))  لعله إشارة إلى أن جوهر ذاته طاهر طيب، ثم طيبه وهذبه الشرائع والعمل بها فصار نوًرا 
على نور. »لمعات التنقيح« )770/9(.

)))  في نسخة: »أشدهما«.
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 ِمْن َهـَذا الوَْجِه ِمْن َحِديِث 
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسـٌن َغِريٌب، ل

. َعبِْد الَعِزيِز بِْن ِسيَاهٍ، َوُهَو َشيٌْخ ُكوِفٌّ

َوقَْد َرَوى َعنُْه الّنَاُس، َولَُه اْبٌن ُيَقاُل لَُه: يَِزيُد ْبُن َعبِْد الَعِزيِز ثَِقٌة َرَوى 
َعنُْه يَْحيَى ْبُن آَدَم.

َمِلِك 
ْ
َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، نَا َوِكيٌع، نَا ُسْفيَاُن، َعْن َعبِْد ال 3799م ـ َحّدَ

، َعْن ِربِْعّيِ بِْن ِحَراٍش، َعْن ُحَذْيَفَة قَاَل: ُكّنَا ُجلُوًسا   لِِربِْعّيٍ
َ

ابِْن ُعَميٍْر، َعْن َمْول
َذيِْن ِمْن 

ْدرِِي َما قَْدُر َبَقائِي ِفيُْكْم، فَاْقتَُدوا بِاللَّ
َ
 أ

َ
ِعنَْد الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »إنِِّي ل

ثَُكْم اْبُن  اٍر، َوَما َحّدَ بِي بَْكٍر َوُعَمَر، َواْهتَُدوا بَِهدِي َعّمَ
َ
َبْعِدي، َوأَشاَر إلَى أ

قُوُه«.  َمْسُعوٍد فََصّدِ

فيصّح رواية أشّدهما]1[، ألن المحنة في الطاعات توجب المنحة.

التي  األحمدية  النسخة  ففي  أشدهما«  اختار  »إال  لفظ  في  والروايات  النسخ  اختلفت   ]1[
بأيدينا: »أرشدهما« بالراء المهملة والشين المعجمة من الرشد، وهكذا في رواية الحاكم 
أخذ  إال  قط  أمران  عليه  عرض  »ما  بلفظ:  ابن مسعود  برواية  فيه  وكذا  عائشة،  رواية  من 
هامش  وفي  منهما«،  »األرشد  بلفظ:  عائشة  حديث  من  ابن ماجه  في  وهكذا  باألرشد«، 
األحمدية بطريق النسخة: »أشدهما« بالمعجمة من الشدة، وكذا في »جمع الفوائد« برواية 
الترمذي، وفي النسخة المصرية من الترمذي بلفظ: »أسّدهما« بالمهملة من السداد، وفي 
»تيسير الوصول« برواية الترمذي: »إال اختار أيسرهما«، وفي »المشكاة« برواية الترمذي: 
»أشدهما«، وفي هامشه نسخة: »أرشدهما«، قال القاري))): قوله: »أرشدهما« هو أصل 
الترمذي، أي: أصلحهما، وفي نسخة صحيحة وهو أصل »المصابيح«: »أشدهما« أي: =

]3799م[ تقدم تخريجه في 3663.

)))  »مرقاة المفاتيح« )4019/9(.
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن.

، َعْن  الّثَْورِّيِ ْبُن َسـْعٍد َهَذا الَحِديَث َعْن ُسـْفيَاَن  إِبَْراِهيُم  َوَرَوى 
، َعْن ُحَذْيَفَة، َعِن  ، َعْن ِربِْعّيٍ  ِربِْعّيٍ

َ
َمِلِك بِْن ُعَميٍْر، َعْن ِهَلٍل َمْول

ْ
َعبِْد ال

الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص نَْحَوُه.

بِْن  ِربِْعّيِ  َهِرٍم، َعْن  بِْن  َعْمِرو  ، َعْن  الُكوِفُّ ـُمَراِدّيُ 
ْ
ال َسالٌِم  َرَوى  َوقَْد 

ِحَراٍش، َعْن ُحَذْيَفَة، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص نَْحَو َهَذا.

ٍد، َعِن  ، نَا َعبُْد الَعِزيِز ْبُن ُمَحّمَ ـَمِديِنّيُ
ْ
بُو ُمْصَعٍب ال

َ
َثنَا أ 3800))) ـ َحّدَ

بِي ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
َ
بِيِه، َعْن أ

َ
الَعَلِء بِْن َعبِْد الرَّْحَمِن، َعْن أ

اُر َتْقتُلَُك الِفئَُة البَاِغيَُة«.  بِْشْر يَا َعّمَ
َ
»أ

بِي اليََسِر، وَُحَذْيَفَة.
َ
ّمِ َسلََمَة، َوَعبِْد اهلل بِْن َعْمٍرو، َوأ

ُ
َوِف البَاِب َعْن أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َحِديِث الَعَلِء بِْن َعبِْد الرَّْحَمِن.

ـِغَفارِّيِ رضي اهلل عنه
ْ
بِي َذّرٍ ال

َ
107 ـ َمنَاقُِب أ

ْعَمِش، َعْن ُعثَْماَن
َ
َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، نَا اْبُن ُنَميٍْر، َعِن األ 3801ـ  َحّدَ

ـِغَفارِّيِ رضي اهلل عنه[
ْ
بِي َذّرٍ ال

َ
]107 ـ َمنَاقُِب أ

بالنظر إلى غيره،  ينافي رواية »أيسرهما« فإنه  بالنظر إلى نفسه، فال  أصعبهما، فقيل: هذا   =
وفي نسخة: »أسدهما« بالسين المهملة أي: أصوبهما، واألظهر في الجمع بين الروايات 
أنه كان يختار أصلحهما وأصوبهما فيما تبين ترجيحه وإال اختار أيسرهما، انتهى. قلت: لم 
يظهر الجمع في كالمه برواية »أشّدهما«، وقد عرفت أن األكثر باعتبار النقل لفظ األرشد.

)))]3800[ ع: 6524، تحفة: 14081.

 ]3801[ جه: 156، حم: 163/2، تحفة: 8957.
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َعْن   ، يِلّيِ الّدِ ْسوَِد 
َ
األ بِي 

َ
أ بِْن  َحْرِب  بِي 

َ
أ َعْن  ـيَْقَظاِن، 

ْ
ال بُو 

َ
أ ُهَو  ُعَميٍْر  ابِْن 

ِت الَخْضَراُء))) 
َظلَّ

َ
َعبِْد اهلل بِْن َعْمٍرو قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َما أ

 .» بِي َذّرٍ
َ
ْصَدَق ِمْن أ

َ
ِت الَغبَْراُء أ

قَلَّ
َ
 أ

َ
َول

. بِي َذّرٍ
َ
رَْداِء، َوأ بِي الّدَ

َ
َوِف البَاِب َعْن أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن.

ٍد، نَا ِعْكِرَمُة ْبُن  ، نَا الّنَْضُر ْبُن ُمَحّمَ َثنَا الَعّبَاُس الَعنْبَِرّيُ 3802 ـ َحّدَ
قَاَل  قَاَل:  َذّرٍ  بِي 

َ
أ َعْن  بِيِه، 

َ
أ َعْن  َمْرثٍَد،  بِْن  َمالِِك  ُزَميٍْل، َعْن  بُو 

َ
أ ثَِني  اٍر،  َعّمَ

لَـْهَجٍة  ِذي  ِمْن  الَغبَْراُء  ِت 
قَلَّ

َ
أ  

َ
َول الَخْضَراُء  ِت 

َظلَّ
َ
أ »َما  ملسو هيلع هللا ىلص:  رَُسوُل اهلل  ِلي 

اِب  بِي َذّرٍ ِشبِْه ِعيَسى ابِْن َمْرَيَم«، َفَقاَل ُعَمُر ْبُن الَخّطَ
َ
ْوَف ِمْن أ

َ
 أ

َ
ْصَدَق َول

َ
أ

َفتُْعرُِف))) َذلَِك لَُه؟ قَاَل: »َنَعْم فَاْعِرفُوُه«. 
َ
َكالَحاِسِد: يَا رَُسوَل اهلل أ

قوله: )أصدق من أبي ذر( فمن سواه]1[ يساويه في الصدق أو هو دونه.

قوله: )كالحاسد( يعني به مغتبطًا، ألن الغبطة يشبه الحسد.

قوله: )أفتعرف ذلك( بصيغة الخطاب من اإلفعال، ويمكن أن يكون متكلمًا 
من المجرد.

]1[ قال التوربشتي))): قوله: »أصدق من أبي ذر« مبالغة في صدقه ال أنه أصدق من كل 
ا قد خص، وقال = على اإلطالق، ألنه ال يكون أصدق من أبي بكر باإلجماع، فيكون عامًّ

]3802[ ك: 5460، طس: 5148، حب: 7132، تحفة: 11976.
)))  الخضراء: السماء، والغبراء: األرض، »النهاية« )42/2(.

)))  في نسخة: »أفنعرف«.
)))  »كتاب الميسر« )135/4(.
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ـوَْجِه.
ْ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا ال

رِْض بُِزْهِد 
َ
بُو َذّرٍ َيْمِشي فِي األ

َ
َوقَْد َرَوى َبْعُضُهْم َهَذا الَحِديَث َفَقاَل: أ

ِعيَسى ابِْن َمْرَيَم.

108 ـ بَاُب َمنَاقِِب َعبِْد اهلل بِْن َسَلٍم رضي اهلل عنه
بُو ُمَحّيَاَة يَْحيَى ْبُن َيْعلَى، 

َ
، نَا أ َثنَا َعِلّيُ ْبُن َسِعيٍد الِكنِْدّيُ 3803 ـ َحّدَ

ِريَد 
ُ
ا أ ِخي َعبِْد اهلل بِْن َسَلٍم قَاَل: لَـّمَ

َ
ـَمِلِك بِْن ُعَميٍْر، َعِن ابِْن أ

ْ
َعْن َعبِْد ال

َقتُْل ُعثَْماَن َجاَء َعبُْد اهلل ْبُن َسَلٍم، َفَقاَل لَُه ُعثَْماُن: َما َجاَء بَِك؟ قَاَل: ِجئُْت 
ِلي  َخيٌْر  َخارًِجا  إِنََّك 

فَ َعّنِي  فَاْطُرْدُهْم  الّنَاِس  إِلَى  اْخُرْج  قَاَل:  نَْصِرَك،  فِي 
َها الّنَاُس إِنَُّه َكاَن اْسِمي 

ُ
ّي
َ
ِمنَْك َداِخًل، فََخَرَج َعبُْد اهلل إِلَى الّنَاِس، َفَقاَل: أ

ِمْن  آيَاٌت  فِّيَ  َونََزلَْت  ملسو هيلع هللا ىلص َعبَْد اهلل،  انِي رَُسوُل اهلل  فََسّمَ فَُلٌن  الَجاِهِلّيَِة  فِي 
ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴿ھ  فِّيَ  نََزلَْت  ِكتَاِب اهلل، 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ ]األحقاف: 10[، َونََزَل ﴿پ پ پ ڀ 

َمْغُموًدا  َسيًْفا  هلل  إِّنَ   ،]43 ]الرعد:  ٺ﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ِفيِه  نََزَل  ِذي 

الَّ َهَذا  بَلَِدُكْم  فِي  َجاَوَرتُْكْم  قَْد  ـَمَلئَِكَة 
ْ
ال َوإِّنَ  َعنُْكْم، 

تُُموُه لَتَْطُرُدّنَ
ْ
ْن َتْقتُلُوُه، فََواهلل لَئِْن َقتَل

َ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فَاهلل اهلل فِي َهَذا الرَُّجِل أ

..................................................................................

الطيـبي: يمكن أن يراد به أنه ال يذهب إلى التورية والمعاريض في الكالم، إلى آخر ما في   =
»المرقاة«))).

]3803[ تقدم تخريجه في 3256.
)))  انظر: »شرح الطيـبي« )3945/12(. »مرقاة المفاتيح« )4020/9(.



170  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكوكب الدري

ـَمْغُموَد َعنُْكْم فََل ُيْغَمُد إِلَى 
ْ
ّنَ َسيَْف اهلل ال

ـَمَلئَِكَة، َولَتَُسلُّ
ْ
ِجيَرانَُكُم ال

يَْوِم الِقيَاَمِة، قَالُوا: اْقتُلُوا اليَُهوِدّيَ َواْقتُلُوا ُعثَْماَن. 
ـَمِلِك بِْن ُعَميٍْر.

ْ
َما َنْعِرفُُه ِمْن َحِديِث َعبِْد ال

َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، إِّن

ـَمِلِك بِْن ُعَميٍْر، 
ْ
َوقَْد َرَوى ُشَعيُْب ْبُن َصْفَواَن َهَذا الَحِديَث َعْن َعبِْد ال

هِ َعبِْد اهلل بِْن َسَلٍم. ِد بِْن َعبِْد اهلل بِْن َسَلٍم، َعْن َجّدِ َفَقاَل: ُعَمُر ْبُن ُمَحّمَ
يُْث، َعْن ُمَعاِوَيَة بِْن َصاِلٍح، َعْن َربِيَعَة بِْن 

َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا اللَّ 3804))) ـ َحّدَ
ا َحَضَر ُمَعاَذ  ، َعْن يَِزيَد بِْن ُعَميَْرَة قَاَل: لَـّمَ نِّيِ

َ
بِي إِْدِريَس الَخْول

َ
يَِزيَد، َعْن أ

َفَقاَل:  ْجِلُسوِن، 
َ
أ قَاَل:  وِْصنَا، 

َ
أ الرَّْحَمِن  بَا َعبِْد 

َ
أ يَا  لَُه:  ِقيَل  ـَموُْت 

ْ
ال اْبَن َجبٍَل 

اٍت،  َم َواإِليَماَن َمَكاَنُهَما، َمِن اْبتََغاُهَما وََجَدُهَما، َيُقوُل َذلَِك ثََلَث َمّرَ
ْ
إِّنَ الِعل

َماَن 
ْ
َسل وَِعنَْد  رَْداِء،  الّدَ بِي 

َ
أ ُعَويِْمٍر  ِعنَْد  رَْهٍط،  ْرَبَعِة 

َ
أ ِعنَْد  َم 

ْ
الِعل َوالتَِمُسوا 

َكاَن  ِذي 
الَّ َسَلٍم  بِْن  َعبِْد اهلل  وَِعنَْد  َمْسُعوٍد،  بِْن  َعبِْد اهلل  وَِعنَْد   ، الَفارِِسّيِ

إِنِّي َسِمْعُت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »إِنَُّه َعاِشُر َعَشَرٍة فِي الَجّنَِة«. 
ْسلََم، فَ

َ
َيُهوِديًّا فَأ

َوِف البَاِب َعْن َسْعٍد. 
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.

109 ـ َمنَاقُِب َعبِْد اهلل بِْن َمْسُعوٍد رضي اهلل عنه
َثنَا إِبَْراِهيُم ْبُن إِْسَماِعيَل بِْن يَْحيَى بِْن َسـلََمَة بِْن ُكَهيٍْل، 

3805ـ  َحّدَ

قوله: )مكانهما( أي: هما موجودان، ولم ينعدما، أو المراد هما موجودان 
في المدينة، ولم ينعدما منها.

]109 ـ َمنَاقُِب َعبِْد اهلل بِْن َمْسُعوٍد رضي اهلل عنه[

)))]3804[ ن في الكبرى: 8196، حم: 242/5، تحفة: 11368.

 ]3805[ ك: 4456، طب: 8426، تحفة: 9352.
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بِي الزَّْعَراِء، َعِن ابِْن َمْسُعوٍد 
َ
بِيِه، َعْن َسلََمَة بِْن ُكَهيٍْل، َعْن أ

َ
بِي، َعْن أ

َ
ثَِني أ

بِي بَْكٍر 
َ
ْصَحابِي أ

َ
َذيِْن ِمْن َبْعِدي ِمْن أ

قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْقتَُدوا بِاللَّ
ُكوا بَِعْهِد ابِْن َمْسُعوٍد«.  اٍر)))، َوَتَمّسَ َوُعَمَر، َواْهتَُدوا بَِهْدِي َعّمَ

 
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه ِمْن َحِديِث ابِْن َمْسُعوٍد، ل

ِمْن َحِديِث يَْحيَى بِْن َسلََمَة بِْن ُكَهيٍْل. َوَيْحيَى ْبُن َسلََمَة يَُضّعَُف فِي الَحِديِث. 

َعنُْه  َرَوى  ِذي 
الَّ الزَّْعَراِء  بُو 

َ
َوأ َهانٍِئ،  ْبُن  َعبُْد اهلل  اْسُمُه:  الزَّْعَراِء  بُو 

َ
َوأ

ْحوَِص 
َ
بِي األ

َ
ِخي أ

َ
ُشْعبَُة َوالّثَْورِّيُ َواْبُن ُعيَيْنََة اْسُمُه: َعْمُرو ْبُن َعْمٍرو ُهَو اْبُن أ

َصاِحِب ابِْن َمْسُعوٍد.

بِي إِْسَحاَق، َعْن 
َ
بُو ُكَريٍْب، نَا إِبَْراِهيُم ْبُن يُوُسَف بِْن أ

َ
َثنَا أ 3806 ـ َحّدَ

بَا ُموَسى َيُقوُل: لََقْد 
َ
أ نَُّه َسِمَع 

َ
أ ْسوَِد بِْن يَِزيَد، 

َ
إِْسَحاَق، َعِن األ بِي 

َ
أ بِيِه، َعْن 

َ
أ

ّنَ َعبَْد اهلل ْبَن َمْسُعوٍد رَُجٌل 
َ
 أ

َّ
ِخي ِمَن اليََمِن، َوَما نَُرى ِحينًا إِل

َ
نَا َوأ

َ
قَِدْمُت أ

ِه َعلَى الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص.  ّمِ
ُ
ْهِل َبيِْت الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص، ِلـَما نََرى ِمْن ُدُخوِلِه وَُدُخوِل أ

َ
ِمْن أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

بِي إِْسَحاَق.
َ
، َعْن أ َوقَْد َرَواُه ُسْفيَاُن الّثَْورِّيُ

..................................................................................

]3806[ خ: 3736، م: 2460، ن في الكبرى: 8329، حم: 401/4، تحفة: 8979.
أمور  من  به  يوصيهم  ما  ابن مسعود  بعهد  والمراد  الحسنة،  السيرة  والهدي:  سيرته،  أي:    (((
بقوله: ال  أبي بكر وصحته  به استخالف  الدين وأحكامه، وقالوا: ومن جملة ما أوصاهم 
»لمعات  من  انتهى  لديننا،  ارتضاه  من  لدنيانا  نرضى  أال  ملسو هيلع هللا ىلص،  رسول اهلل  قدمه  من  نؤخر 

التنقيح« )768/9(.
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، نَا إِْسَراِئيُل،  اٍر، نَا َعبُْد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِدّيٍ
َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3807ـ  َحّدَ

ْثنَا  نَا: َحّدِ
ْ
تَيْنَا ُحَذْيَفَة، َفُقل

َ
بِي إِْسَحاَق، َعْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن يَِزيَد قَاَل: أ

َ
َعْن أ

ُخَذ َعنُْه َونَْسَمَع ِمنُْه؟ قَاَل: 
ْ
قَْرِب الّنَاِس ِمْن رَُسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َهْديًا وََدل))) َفنَأ

َ
بِأ

 وََسْمتًا بِرَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اْبَن َمْسُعوٍد، َحّتَى َيتََوارَى 
ًّ

قَْرُب الّنَاِس َهْديًا وََدل
َ
َكاَن أ

ّمِ 
ُ
ّنَ اْبَن أ

َ
ْصَحاِب رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
ـَمْحُفوُظوَن ِمْن أ

ْ
ِمّنَا فِي بَيِْتِه، َولََقْد َعِلَم ال

َفى. 
ْ
قَْربِِهْم إِلَى اهلل ُزل

َ
َعبٍْد ُهَو ِمْن أ

أن  إلى  إشارة]1[  فيه  إلخ،  أصحاب(  من  المحفوظون  علم  )ولقد  قوله: 
الخلفاء قربتهم معلومة لكل أحد.

فضل  يعرفوا  أن  بد  فال  فضلهم،  ومراتب  الصحابة  درجات  يعرفون  أنهم  على  يدل  فإنه   ]1[
بمعرفة  اهتمامهم  عرف  وقد  بعدهم،  يأتي  من  كل  يعرفهم  مأثور،  فضلهم  الذين  الخلفاء 
قال:  الناس؟  أكرم  من  سؤالهم:  وطرق  بروايات  البخاري)))  أخرج  فقد  الناس،  مراتب 
»أتقاهم هلل«، قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: »فأكرم الناس يوسف نبي اهلل«، قالوا: ليس 

عن هذا نسألك، قال: »فعن معادن العرب تسألوني«، الحديث.
وأخرج))) أيضًا عن ابن عمر: كنا نخير بين الناس في زمان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فنخير أبا بكر   
ثم عمر ثم عثمان، وحديث الباب أخرجه أحمد برواية حسين عن إسرائيل نحو الترمذي، 
وأخرج))) أيضًا عن شقيق عن حذيفة بلفظ آخر، وفيه: من حين يخرج من بيته حتى يرجع، 

فال أدري ما يصنع في أهله، الحديث.

]3807[ خ: 3762، ن في الكبرى: 8208، حم: 389/5، تحفة: 3374.
)))  الهدى والدل والسمت عبارة عن حالة اإلنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة 

واستقامة الهيئة، انتهى. كذا في »مجمع بحار األنوار« )195/2(.
)))  »صحيح البخاري« )3383(.
)))  »صحيح البخاري« )3655(.
)))  »صحيح البخاري« )6097(.
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

، نَا زَُهيٌْر،  انِّيُ َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَمِن، نَا َصاِعٌد الَحّرَ 3808 ـ َحّدَ
بِي إِْسَحاَق، َعِن الَحارِِث، َعْن َعِلّيٍ قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

َ
نَا َمنُْصوٌر، َعْن أ

ّمِ َعبٍْد«))). 
ُ
ْرُت))) اْبَن أ ّمَ

َ
َحًدا ِمنُْهْم ِمْن َغيِْر َمُشوَرٍة أل

َ
ًرا أ »لَْو ُكنُْت ُمَؤّمِ

. َما َنْعِرفُُه ِمْن َحِديِث الَحارِِث َعْن َعِلّيٍ
َ
َهَذا َحِديٌث إِّن

بِي 
َ
، َعْن أ بِي، َعْن ُسْفيَاَن الّثَْورِّيِ

َ
َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن َوِكيٍع، نَا أ 3809 ـ َحّدَ

ًرا  ُمَؤّمِ ُكنُْت  »لَْو  ملسو هيلع هللا ىلص:  رَُسوُل اهلل  قَاَل  قَاَل:  َعِلّيٍ  َعْن  الَحارِِث،  َعِن  إِْسَحاَق، 
ّمِ َعبٍْد«. 

ُ
ْرُت اْبَن أ ّمَ

َ
َحًدا ِمْن َغيِْر َمُشوَرٍة أل

َ
أ

بِْن  َشِقيِق  َعْن  ْعَمِش، 
َ
األ َعِن  ُمَعاِوَيَة،  بُو 

َ
أ نَا  َهّنَاٌد،  َثنَا  َحّدَ ـ   3810

َسلََمَة، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعبِْد اهلل بِْن َعْمٍرو قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُخُذوا 
وََسالٍِم  َجبٍَل،  بِْن  َوُمَعاِذ  َكْعٍب،  بِْن  بَّيِ 

ُ
َوأ َمْسُعوٍد،  ابِْن  ِمِن  ْرَبَعٍة: 

َ
أ ِمْن  الُقْرآَن 

بِي ُحَذْيَفَة«. 
َ
 أ

َ
َمْول

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

..................................................................................

]3808[ جه: 137، حم: 76/1، تحفة: 10045.
]3809[ انظر ما قبله.

]3810[ خ: 3758، م: 2464، ن في الكبرى: 8184، حم: 163/2، تحفة: 8932.
)))  زاد في نسخة: »َعَلْيِهْم«.

)))  أراد تأميره على جيش بعينها، أو استخالفه في أمر من أموره حال حياته، فإنه لم يكن من 
قريش وإن كان ذا فضائل جمة. »مجمع بحار األنوار« )85/1(.
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بِي، 
َ
، نَا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم، ثَِني أ اُح ْبُن َمْخلٍَد البَْصِرّيُ َثنَا الَجّرَ 3811ـ  َحّدَ

َر  ْن يُيَّسِ
َ
ُت اهلل أ

ْ
ل
َ
ـَمِدينََة فََسأ

ْ
َتيُْت ال

َ
بِي َسبَْرَة قَاَل: أ

َ
َعْن َقتَاَدَة، َعْن َخيْثََمَة بِْن أ

ُت اهلل 
ْ
ل
َ
ُت لَُه: إِنِّي َسأ

ْ
بَا ُهَريَْرَة، فََجلَْسُت إِلَيِْه، َفُقل

َ
َر ِلي أ َجِليًسا َصاِلًحا، فَيَّسَ

ْهِل 
َ
ُت: ِمْن أ

ْ
نَْت؟ قُل

َ
ْيَن أ

َ
َر ِلي َجِليًسا َصاِلًحا فَُوّفِْقَت ِلي، َفَقاَل: ِمْن أ ْن يُيَّسِ

َ
أ

َمالٍِك  ْبُن  َسْعُد  ِفيُكْم  لَيَْس 
َ
أ َفَقاَل:  ْطلُبُُه، 

َ
َوأ الَخيَْر  تَِمُس 

ْ
ل
َ
أ ِجئُْت  الُكوفَِة، 

ْعَوِة، َواْبُن َمْسُعوٍد َصاِحُب َطُهوِر رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَنْعلَيِْه، وَُحَذْيَفُة  ُمَجاُب الّدَ
يَْطاِن َعلَى لَِساِن 

َ
َجارَُه اهلل ِمَن الّش

َ
ِذي أ

اٌر الَّ َصاِحُب ِسّرِ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعّمَ
ـُقْرآُن. 

ْ
نِْجيُل َوال ِ

ْ
ـِكتَابَاِن اإل

ْ
َماُن َصاِحُب الِكتَاَبيِْن؟ قَاَل َقتَاَدُة: َوال

ْ
نَِبّيِِه، وََسل

قوله: )وحذيفة صاحب سّر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص( وقد أسّر إليه أشياء لم يعلمها]1[ 
أحد، منها حال المنافقين.

قوله: )وعمار الذي أجاره اهلل( إلخ]2[.

]1[ كما هو نص حديث البخاري عن أبي الدرداء بمعنى حديث الباب، ولفظه: »أو ليس فيكم 
صاحب سر النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي ال يعلم أحد غيره«، قال الحافظ))): والمراد بالسر ما أعلمه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص من أحوال المنافقين، انتهى. وفي »اإلصابة«))): روى عنه مسلم قال: لقد حدثني 
انتهى. قلت: وقد اشتهرت الروايات  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما كان وما يكون حتى تقوم الساعة، 

عنه في الفتن أن الناس كانوا يسألونه ملسو هيلع هللا ىلص عن الخير، وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
]2[ بياض في األصل بعد ذلك، وقال الحافظ))): زعم ابن التين أن المراد بقوله: »على لسان 
نبيه« قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار«، وهو محتمل، ويحتمل =

]3811[ ك: 5679، تحفة: 12306.
)))  »فتح الباري« )92/7(.

)))  »اإلصابة في تمييز الصحابة« )40/2(.
)))  »فتح الباري« )92/7(. 
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب َصِحيٌح.

هِ. بِي َسبَْرَة نُِسَب إِلَى َجّدِ
َ
وََخيْثََمُة ُهَو اْبُن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن أ

110 ـ َمنَاقُِب ُحَذْيَفَة بِْن اليََماِن رضي اهلل عنه
نَا إِْسَحاُق ْبُن ِعيَسى، َعْن 

َ
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَمِن، أ 3812 )))ـ َحّدَ

يَا رَُسوَل اهلل  قَالُوا:  قَاَل:  َزاَذاَن، َعْن ُحَذْيَفَة  اليَْقَظاِن، َعْن  بِي 
َ
أ َشِريٍك، َعْن 

َما  َولَِكْن  ْبتُْم،  ُعّذِ َفَعَصيْتُُموُه  اْستَْخلَْفُت َعلَيُْكْم  »إِِن  قَاَل:  اْستَْخلَْفَت،  لَِو 
ُكْم َعبُْد اهلل فَاقَْرُؤوُه«. 

َ
قَْرأ

َ
قُوُه، َوَما أ ثَُكْم ُحَذْيَفُة فََصّدِ َحّدَ

بِي َوائٍِل، 
َ
ُت إِلِْسَحاَق بِْن ِعيَسى: َيُقولُوَن َهَذا َعْن أ

ْ
قَاَل َعبُْد اهلل: َفُقل

، َعْن َزاَذاَن إِْن َشاَء اهلل]*[. 
َ

قَاَل: ل

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن، َوُهَو َحِديُث َشِريٍك.

..................................................................................

أن يكون المراد بذلك حديث عائشة مرفوعًا: »ما خير عمار إال اختار أرشدهما«، فكونه   =
بالغّي،  األمر  شأنه  من  الذي  الشيطان  من  أجير  قد  أنه  يقتضي  دائمًا  األمرين  أرشد  يختار 
والبن سعد في »الطبقات« من طريق الحسن قال: قال عمار: نزلنا منـزالً، فأخذت قربتي 
رأس  على  كنت  فلما  الماء«،  من  يمنعك  من  »سيأتيك  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  فقال  ألستقي،  ودلوي 
الماء إذا رجل أسود كأنه مرس، فصرعته، الحديث، وفيه قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ذلك الشيطان«، 
فلعله أشار إلى هذه القصة، ويحتمل أن تكون اإلشارة باإلجارة إلى ثباته على اإليمان لما 

ڌ ڎ ڎ  ﴿ڍ ڌ  فيه:  فنـزلت  الكفر،  بكلمة  النطق  على  المشركون  أكرهه 
ڈ﴾ ]النحل: 106[، انتهى.

)))]3812[ تحفة: 3322.

 ]*[ ك: 70/3.
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111 ـ َمنَاقُِب َزيِْد بِْن َحاِرثََة رضي اهلل عنه
ُد ْبُن بَْكٍر، َعِن ابِْن ُجَريٍْج،  َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن َوِكيٍع، نَا ُمَحّمَ 3813 ـ َحّدَ
ٍف 

َ
آل ثََلثَِة  فِي  َساَمَة 

ُ
فََرَض أل نَُّه 

َ
أ ُعَمَر:  َعْن  بِيِه، 

َ
أ َعْن  ْسلََم، 

َ
أ بِْن  َزيِْد  َعْن 

َعبُْد اهلل  َفَقاَل  ٍف، 
َ

آل ثََلثَِة  فِي  ُعَمَر  بِْن  ِلَعبِْد اهلل  َوفَـَرَض  ِمائٍَة،  وََخـْمِس 
إِلَى َمْشَهٍد، قَاَل:  ؟ فََواهلل َما َسبََقِني  َساَمَة َعلَّيَ

ُ
أ َت 

ْ
ل لَِم فَّضَ بِيِه: 

َ
اْبُن ُعَمَر أل

إِلَى  َحّبَ 
َ
أ َساَمُة 

ُ
أ َوَكَن  بِيَك، 

َ
أ ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوِل اهلل  إِلَى  َحّبَ 

َ
أ َكاَن  َزيًْدا  ّنَ 

َ
أل

رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمنَْك، فَآثَْرُت ِحّبَ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعلَى ِحّبِي.

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.

]111 ـ َمنَاقُِب َزيِْد بِْن َحاِرثََة رضي اهلل عنه[
قوله: )لم فضلت أسامة علّي( وكان سؤاله ذلك حرصًا على العلم ال على 
المال، وطلبًا الستكشاف ما خفي عليه]1[ من فضله، ال طمعًا فيما ناله أسامة من 
طوله، ألن عمر رضي اهلل عنه]2[ إنما كان يفضلهم فيما بينهم بالعطاء، إمـا لكثرة 

]1[ وبذلك جزم القاري))) إذ قال: لم فضلت أسامة، أي: في الوظيفة المشعرة بزيادة الفضيلة، 
انتهى.

يومًا  الخطاب  بن  قال: ذكر عمر  بن أوس  مالك  برواية  أبو داود))) عنه  أخرج  لما  ]2[ وذلك 
الفيء فقال: ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا أحق به من أحد، إال أنا على منازلنا 
فالرجل وقدمه، والرجل وبالؤه، والرجل وعياله،  من كتاب اهلل عّز وجّل وقسم رسوله، 

والرجل وحاجته، انتهى.

]3813[ طس: 6608، حب: 7043، ع: 162، تحفة: 10401.
)))  »مرقاة المفاتيح« )3982/9(.

)))  »سنن أبي داود« )2950(.



أبواب المناقب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  177

بِْن  ُموَسى  َعْن  الرَّْحَمِن،  َعبِْد  ْبُن  َيْعُقوُب  نَا  ُقتَيْبَُة،  َثنَا  َحّدَ ـ   3814
بِيِه قَاَل: َما ُكّنَا نَْدُعو َزيَْد ْبَن 

َ
ُعْقبََة، َعْن َسالِِم بِْن َعبِْد اهلل بِْن ُعَمَر، َعْن أ

ٍد َحّتَى نََزلَْت ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾   َزيَْد ْبَن ُمَحّمَ
َّ

َحاِرثََة إِل
]األحزاب: 5[. 

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

ُد ْبُن ُعَمَر  اُح ْبُن َمْخلٍَد َوَغيُْر َواِحٍد، قَالُوا: نَا ُمَحّمَ َثنَا الَجّرَ 3815 ـ َحّدَ
بِي َعْمٍرو 

َ
بِي َخاِلٍد، َعْن أ

َ
، نَا َعِلّيُ ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن إِْسَماِعيَل بِْن أ وِمّيِ ابِْن الّرُ

ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوِل اهلل  َعلَى  قَِدْمُت  قَاَل:  َحاِرثََة)))  ْبُن  َجبَلَُة  ْخبََرِن 
َ
أ قَاَل:  يْبَانِّيِ 

َ
الّش

إِِن اْنَطلََق َمَعَك لَـْم 
ِخي َزيًْدا قَاَل: »ُهَو َذا، فَ

َ
ُت: يَا رَُسوَل اهلل اْبَعْث َمِعي أ

ْ
َفُقل

َي 
ْ
يُْت َرأ

َ
َحًدا، قَاَل: فََرأ

َ
ْختَاُر َعلَيَْك أ

َ
 أ

َ
ْمنَْعُه«. قَاَل َزيٌْد: يَا رَُسوَل اهلل، َواهلل ل

َ
أ

يِي. 
ْ
فَْضَل ِمْن َرأ

َ
ِخي أ

َ
أ

المشاهد أو لقدم الهجرة، ولما لم يره في شيء منهما أفضل من نفسه سأل، فأجيب 
أن ذلك لحبه ملسو هيلع هللا ىلص إياه، وإنما كان دلياًل على محبة عمر أنه اختار حب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
على حب نفسه، وال يذهب عليك أن للمحبة أنواعًا ومراتب وجهات مختلفة، فال 
يلتبس عليك حب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أبا بكر وعمر، وعائشة وخديجة، وحسنًا وحسينًا، وعليًّا 
وفاطمة، وأسامة وزيدًا، وبين هؤالء بون ال يكتنهه مقياس، وال يحصي كنهه وهم 

وال قياس.

قوله: )فرأيت رأي أخي( إلخ، ............................................

]3814[ تقدم تخريجه في 3209.
]3815[ ك: 4948، هب: 1321، تحفة: 3182.

)))  زاد في نسخة: »َأُخو َزْيٍد«.
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وِمّيِ َعْن  الّرُ  ِمْن َحِديِث ابِْن 
َّ

إِل ُه 
َنْعِرفُ  

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، ل

َعِلّيِ بِْن ُمْسِهٍر.

ْحَمُد ْبُن الَحَسِن، نَا َعبُْد اهلل ْبُن َمْسلََمَة، َعْن َمالِِك 
َ
َثنَا أ 3816 ـ َحّدَ

ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَث َبْعثًا 
َ
نٍَس، َعْن َعبِْد اهلل بِْن ِدينَاٍر، َعِن ابِْن ُعَمَر: أ

َ
ابِْن أ

َساَمَة ْبَن َزيٍْد، َفَطَعَن الّنَاُس فِي إِْمَرتِِه)))، َفَقاَل: »إِْن َتْطَعنُوا فِي 
ُ
َر َعلَيِْهْم أ ّمَ

َ
َوأ

لََخِليًقا  َكاَن  إِْن  َواْيُم اهلل  َقبُْل،  ِمْن  بِيِه 
َ
أ إِْمَرِة  فِي  َتْطَعنُوَن  ُكنْتُْم  َفَقْد  إِْمَرتِِه 

َحّبِ الّنَاِس إِلَّيَ َبْعَدُه«. 
َ
، َوإِّنَ َهَذا ِمْن أ َحّبِ الّنَاِس إِلَّيَ

َ
لإِلَِماَرِة، َوإِْن َكاَن ِمْن أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

َثنَا َعِلّيُ ْبُن ُحْجٍر، نَا إِْسَماِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َعبِْد اهلل بِْن ِدينَاٍر،  َحّدَ
نٍَس]*[. 

َ
َعِن ابِْن ُعَمَر، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص نَْحَو َحِديِث َمالِِك بِْن أ

ألنه]1[ اختار ما عند اهلل من العلم والطاعة، ومالزمة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ففاز بالدرجات 
العلى.

]1[ قال القاري))): قوله: »عن جبلة« بفتح الجيم والموحدة »ابن حارثة« هو أكبر من أخيه زيد 
ابن حارثة، قوله: »هو ذا« »هو« عائد إلى زيد و»ذا« إشارة إليه، أي: هو حاضر مخير، قوله: 
»لم أمنعه« أي: فإني أعتقته، قال جبلة: »فرأيت« أي: فعلمت بعد ذلك »رأي أخي« أي: زيد 

»أفضل« من رأيي، حيث اختار المالزمة لحضرة المتفرع عليه خير الدنيا واآلخرة، انتهى.

]3816[ خ: 3730، م: 2426، ن في الكبرى: 8125، حم: 20/2، تحفة: 7236.
]*[ تحفة: 7124.

أي: المنافقون أو أجالف العرب، »مرقاة المفاتيح« )3973/9(.  (((
)))  »مرقاة المفاتيح« )3983/9(. 
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َساَمَة بِْن َزيٍْد رضي اهلل عنه
ُ
112 ـ َمنَاقُِب أ

ِد بِْن إِْسـَحاَق،  بُو ُكَريٍْب، نَا يُونُُس ْبُن بَُكيٍْر، َعْن ُمَحّمَ
َ
َثنَا أ 3817)))ـ  َحّدَ

بِيِه 
َ
أ َساَمَة بِْن َزيٍْد، َعْن 

ُ
أ ِد بِْن  ـّبَاِق، َعْن ُمَحّمَ َعْن َسـِعيِد بِْن ُعبَيِْد بِْن الّسَ

ُت َعلَى 
ْ
ـَمِدينََة، فََدَخل

ْ
ا َثُقَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َهبَْطُت َوَهبََط الّنَاُس ال قَاَل: لَـّمَ

ْم، فََجَعَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يََضُع يََديِْه َعلَّيَ 
ْصِمَت فَلَْم َيتََكلَّ

ُ
رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوقَْد أ

نَُّه يَْدُعو ِلي. 
َ
ْعرُِف أ

َ
َوَيْرَفُعُهَما، فَأ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.

َحَة 
ْ
َثنَا الُحَسيُْن ْبُن ُحَريٍْث، نَا الَفْضُل ْبُن ُموَسى، َعْن َطل 3818 ـ َحّدَ

َراَد 
َ
أ قَالَْت:  ـُمْؤِمِنيَن 

ْ
ال ّمِ 

ُ
أ َعائَِشَة  َعْن  َحَة، 

ْ
َطل بِنِْت  َعائَِشَة  َعْن  يَْحيَى،  ابِْن 

ِذي 
نَا الَّ

َ
ُكوَن أ

َ
َساَمَة، قَالَْت َعائَِشُة: َدْعِني َحّتَى أ

ُ
َي ُمَخاَط أ ْن ُينَّحِ

َ
الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص أ

ِحّبُُه«. 
ُ
إِنِّي أ

ِحّبِيِه فَ
َ
ْفَعُل، قَاَل: »يَا َعائَِشُة أ

َ
أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌْب.

بُو َعَوانََة 
َ
ْحَمُد ْبُن الَحَسِن، نَا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيَل، نَا أ

َ
ْخبََرنَا أ

َ
3819 ـ أ

َساَمُة 
ُ
ْخبََرِن أ

َ
بِيِه قَاَل: أ

َ
بِي َسلََمَة بِْن َعبِْد الرَّْحَمِن، َعْن أ

َ
َثنَا ُعَمُر ْبُن أ قَاَل: َحّدَ

َساَمُة 
ُ
: يَا أ

َ
ِذنَاِن، َفَقال

ْ
ـَعّبَاُس يَْستَأ

ْ
اْبُن َزيٍْد قَاَل: ُكنُْت َجالًِسا إِْذ َجاَء َعِلّيٌ َوال

ِذنَاِن، 
ْ
ُت: يَا رَُسوَل اهلل َعِلّيٌ َوالَعّبَاُس يَْستَأ

ْ
ِذْن لَنَا َعلَى رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َفُقل

ْ
اْستَأ

..................................................................................

 ]3817[ طب: 377، حم: 201/5، تحفة: 122.
)))]3818[ حب: 7058، تحفة: 17875.

 ]3819[ ك: 3562، تحفة: 123.
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لَُهَما«،  ائَذْن  ْدرِي، 
َ
أ »لَِكّنِي  َفَقاَل))):   ،

َ
ُت: ل

ْ
قُل بِِهَما؟«  َجاَء  َما  تَْدرِي، 

َ
»أ قَاَل: 

قَاَل:  إِلَيَْك؟  َحّبُ 
َ
أ ْهِلَك 

َ
أ ّيُ 

َ
أ لَُك 

َ
نَْسأ ِجئْنَاَك  رَُسوَل اهلل  يَا   :

َ
َفَقال فََدَخَل، 

ْهِلي 
َ
َحّبُ أ

َ
ْهِلَك، قَاَل: »أ

َ
لَُك َعْن أ

َ
: َما ِجئْنَاَك نَْسأ

َ
ٍد«، قَال »فَاِطَمُة بِنُْت ُمَحّمَ

: »ُثّمَ َمْن؟ قَاَل: 
َ

َساَمُة ْبُن َزيٍْد«، قَال
ُ
ْنَعْمُت َعلَيِْه أ

َ
ْنَعَم اهلل َعلَيِْه َوأ

َ
إِلَّيَ َمْن قَْد أ

َك آِخَرُهْم؟  َت َعّمَ
ْ
بِي َطاِلٍب«، َفَقاَل الَعّبَاُس: يَا رَُسوَل اهلل َجَعل

َ
ُثّمَ َعِلّيُ ْبُن أ

))) َعِلّيًا َسبََقَك))) بِالِهْجَرِة«.  قَاَل: »إّنَ

ولم  متعددة،  معان  باألهل]1[  يراد  وكان  إليك؟(  أحب  أهلك  )أي  قوله: 
علم  والسالم  الصالة  عليه  ولعله  بينهم،  فيما  بيته  أهل  تفضيل  عن  سألوه  يكونوا 
للفائدة  اللفظ تكثيرًا  أنه أجاب بحسب ظاهر  البيت، إال  ما كان السائل أراد بأهل 

وتتميمًا للعائدة.

قوله: )نسألك عن أهلك( أي: وراء ذلك، فإن كل أحد يعلم أن الرجل يحب 
أوالده ما ال يحب غيرهم، وكذلك األزواج المطهرات، وإنما السؤال عمن يدانيه

من  مجراهما  يجري  ما  أو  دين،  أو  نسب  وإياهم  يجمعه  من  الرجل  أهل  الراغب))):  قال   ]1[
به  الرجل في األصل من يجمعه وإياهم مسكن واحد، ثم تجوز  صناعة وبيت وبلد، فأهل 
فقيل: أهل الرجل لمن يجمعه وإياهم نسب، وتعورف في أسرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص مطلقًا إذا قيل: أهل 
البيت، لقوله عّز وجّل: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ ]األحزاب: 33[، 

وعّبر بأهل الرجل عن امرأته وأهل اإلسالم الذين يجمعهم، انتهى.

)))  في نسخة: »قال«، وزاد في أخرى: »النبي ملسو هيلع هللا ىلص«.
)))  في نسخة: »ألن«.

)))  في نسخة: »قد َسَبَقَك«.
)))  »مفردات ألفاظ القرآن« )ص: 96(.
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بِي َسلََمَة.
َ
ُف ُعَمَر ْبَن أ َهَذا َحِديٌث َحَسٌن، َوَكَن ُشْعبَُة يَُضّعِ

113 ـ َمنَاقُِب َجِريِر بِْن َعبِْد اهلل البََجِلّيِ رضي اهلل عنه
، نَا َزائَِدُة،  زِْدّيُ

َ
ْحَمُد ْبُن َمِنيٍع، نَا ُمَعاِوَيُة ْبُن َعْمٍرو األ

َ
َثنَا أ 3820ـ  َحّدَ

ويتعلق به]1[ من الحواشي والخدام، واإلخوة وبني األعمام، وسائر الصحابة الكرام 
رضي اهلل عنهم إلى يوم القيام.

]113 ـ َمنَاقُِب َجِريِر بِْن َعبِْد اهلل البََجِلّيِ رضي اهلل عنه[

عن  أي:  أهلك،  عن  نسألك  جئناك  ما  القاري))):  قال  الحديث،  شرح  من  جزم  وبذلك   ]1[
أزواجك وأوالدك، بل نسألك عن أقاربك ومتعلقيك، ثم في الحديث إشكال ذكره الشيخ 
قد  من  يكن  لم  بن زيد  أسامة  بأن  عليه  يشكل  كتابه:  هامش  على  المهاجر  أحمد  خليل 
أنعم اهلل عليه وأنعمت عليه، بل مصداقه أبوه زيد، فأوفق السياق هو الذي أخرجه السيوطي 
وابن مردويه عن  والحاكم وصححه،  وابن أبي حاتم  البزار،  برواية  المنثور«)))  »الدر  في 
أسامة في هذا الحديث بلفظ: قاال: ما نسألك عن فاطمة، قال: فأسامة بن زيد الذي أنعم اهلل 

عليه وأنعمت عليه، الحديث، انتهى بزيادة.
أي:  المقيد،  به  ويراد  مطلق،  إليك؟  أحب  أهلك  أّي  الطيـبي:  قال  »المرقاة«))):  وفي   
نسخ  وفي  عليه،  أنعم اهلل  قد  من  إلي  أهلي  أحب  قوله:  وهو  بعده  ما  بّينه  الرجال،  من 
»المصابيح«: قوله: ما جئناك نسألك عن أهلك، مقيد بقوله: من النساء، وليس في »جامع 
أنعم اهلل  إال وقد  الصحابة  الزيادة، ولم يكن أحد من  الترمذي« و»جامع األصول« هذه 
عليه، وأنعم عليه رسوله، إال أن المراد المنصوص عليه في الكتاب، وهو قوله تعالى: =

]3820[ خ: 3035، م: 2475، جه: 159، حم: 358/4، تحفة: 3224.
)))  »مرقاة المفاتيح« )3984/9(.

)))  »الدر المنثور« )611/6(.
)))  »مرقاة المفاتيح« )3984/9(.
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بِي َحاِزٍم، َعْن َجِريِر بِْن َعبِْد اهلل قَاَل: َما َحَجبَِني 
َ
َعْن َبيَاٍن، َعْن قَيِْس بِْن أ

 َضِحَك. 
َّ

 َرآنِي إِل
َ

ْسلَْمُت، َول
َ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُمنُْذ أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

ْحَمُد ْبُن َمِنيٍع، ثَِني ُمَعاِوَيُة ْبُن َعْمٍرو، ثَِني))) َزائَِدُة، َعْن 
َ
َثنَا أ 3821ـ  َحّدَ

بِي َخاِلٍد، َعْن قَيٍْس، َعْن َجِريٍر قَاَل َما َحَجبَِني رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
إِْسَماِعيَل بِْن أ

َم.   تَبَّسَ
َّ

 َرآنِي إِل
َ

ْسلَْمُت، َول
َ
ُمنُْذ أ

أمر يطلبني،  الرجال  قوله: )ما حجبني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص( أي: إن كان]1[ في 
بنفسه  خرج  أو  لي،  وأذن  حجبهن  نساء  في  كان  وإن  استأذنت،  إذا  يمنعني  ولم 

النفيسة إلي.

في  خالف  ال  زيد  وهو   ،]37 ]األحزاب:  ڄ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ   =
ذلك وال شك، وهو وإن نزل في حق زيد لكنه ال يبعد أن يجعل أسامة تابعًا ألبيه في هاتين 

النعمتين، انتهى.
فاستأذنت  بيته  في  كان  إذا  إليه  الدخول  من  منعني  ما  أي:  حجبني«  »ما  الحافظ))):  قال   ]1[
محرم  على  يدخل  أن  له  جاز  كيف  فقال:  إطالقه،  على  بعضهم  حمله  كما  وليس  عليه، 
المراد  أن  أو  بالرجال،  المختص  مجلسه  المراد  أن  الجواب  في  تكّلف  ثم  حجاب،  بغير 
بالحجاب منع ما يطلبه منه، قال الحافظ: وقوله: »ما حجبني« يتناول الجميع مع بعد إرادة 
األخير، انتهى. وقال العيني))): أي: ما منعني مما التمست منه أو من دخول الدار، وال يلزم 

منه النظر إلى أمهات المؤمنين، انتهى.

]3821[ انظر ما قبله.
)))  في نسخة: »نا«.

)))  »فتح الباري« )132/7(.
)))  »عمدة القاري« )280/14(.
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

114 ـ َمنَاقُِب َعبِْد اهلل بِْن الَعّبَاٍس))) رَِضَي اهلل َعنُْهَما
َعْن  ْحَمَد، 

َ
أ بُو 

َ
أ نَا   :

َ
قَال َغيَْلَن،  ْبُن  َوَمْحُموُد  ُبنَْداٌر،  َثنَا  َحّدَ ـ   3822

َتيِْن،  ى ِجبَْرِئيَل َمّرَ
َ
نَُّه َرأ

َ
بِي َجْهَضٍم، َعِن ابِْن َعّبَاٍس: أ

َ
ُسْفيَاَن، َعْن لَيٍْث، َعْن أ

َتيِْن.  وََدَعا لَُه الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص َمّرَ

بُو َجْهَضٍم))) لَـْم يُْدرِِك اْبَن َعّبَاٍس َواْسُمُه: ُموَسى 
َ
َهَذا َحِديٌث ُمرَْسٌل، أ

اْبُن َسالٍِم.

 ، ـُمَزِنُّ
ْ
ُب، نَا قَاِسُم ْبُن َمالٍِك ال ـُمؤَّدِ

ْ
ُد ْبُن َحاتٍِم ال َثنَا ُمَحّمَ 3823 ـ َحّدَ

بِي ُسلَيَْماَن، َعْن َعَطاٍء، َعِن ابِْن َعّبَاٍس قَاَل: َدَعا ِلي 
َ
ـَمِلِك بِْن أ

ْ
َعْن َعبِْد ال

َتيِْن.  ـُحْكَم))) َمّرَ
ْ
ْن يُْؤتِيَِني اهلل ال

َ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه ِمْن َحِديِث َعَطاٍء.

َوقَْد َرَواُه ِعْكِرَمُة، َعِن ابِْن َعّبَاٍس.

اُء،
َ
َحّذ

ْ
، نَا َخاِلٌد ال اِب الّثََقِفّيُ اٍر، نَا َعبُْد الَوّهَ

َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3824ـ  َحّدَ

..................................................................................

]3822[ تحفة: 6502.
]3823[ ن في الكبرى: 8122، تحفة: 5910.

]3824[ خ: 75، جه: 166، ن في الكبرى: 8123، حم: 214/1، تحفة: 6049.
)))  في نسخة: »عباس«.

)))  في نسخة: »وأبو جهضم«.
)))  يف نسخة: »احلكمة«. معنامها واحد، أي: العلم والفقه، كذا يف »جممع بحار األنوار« )553/1(.
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ُهّمَ 
َوقَاَل: »اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص  إِلَيِْه رَُسوُل اهلل  ِني  قَاَل: َضّمَ َعّبَاٍس  ابِْن  َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن 

ـِحْكَمَة«. 
ْ
ِْمُه ال

َعلّ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

115 ـ َمنَاقُِب َعبِْد اهلل بِْن ُعَمَر رَِضَي اهلل َعنُْهَما
يُّوَب، 

َ
إِبَْراِهيَم، َعْن أ ْحَمُد ْبُن َمِنيٍع، نَا إِْسَماِعيُل ْبُن 

َ
َثنَا أ 3825 ـ َحّدَ

َما بِيَِدي قِْطَعُة إِْستَبَْرٍق، 
َ
ّن
َ
ـَمنَاِم َكأ

ْ
يُْت فِي ال

َ
َعْن نَافٍِع، َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: َرأ

َعلَى  َفَقَصْصتَُها  إِلَيِْه،)))  بِي  َطارَْت   
َّ

إِل الَجّنَِة  ِمَن  َموِْضٍع  إِلَى  بَِها  ِشيُر 
ُ
أ  

َ
َول

ْو: 
َ
َخاِك رَُجٌل َصاِلٌح«، أ

َ
تَْها َحْفَصُة َعلَى الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: »إِّنَ أ َحْفَصَة، َفَقّصَ

»إِّنَ َعبَْد اهلل رَُجٌل َصاِلٌح«. 

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.
َبيِْر رَِضَي اهلل َعنُْه))) 116 ـ َمنَاقُِب َعبِْد اهلل بِْن الّزُ

َعْن  َعاِصٍم،  بُو 
َ
أ نَا   ، الَجوَْهِرّيُ إِْسَحاَق  ْبُن  َعبُْد اهلل  َثنَا  َحّدَ ـ   3826

ى فِي
َ
ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص َرأ

َ
بِي ُملَيَْكَة، َعْن َعائَِشَة: أ

َ
ِل، َعِن ابِْن أ ـُمَؤّمَ

ْ
َعبِْد اهلل بِْن ال

..................................................................................

]3825[ خ: 1156، 7015، م: 2478، ن في الكبرى: 7599، حم: 5/2، تحفة: 7514.
]3826[ تحفة: 16243.

)))  أي: تبلِّغني إلى ذلك المكان مثل جناح الطائر، والباء للتعدية، وقال الطيبي: أي: ال أريد 
الميل بها إلى مكان في الجنة إال كانت َمطيرة بي ومبلغة إياي إلى تلك المنزلة، فكأنها لي 

مثل جناح الطير للطائر، »مرقاة المفاتيح« )3996/9(.
)))  في نسخة: »رضي اهلل عنهما«.
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فََل  نُِفَسْت،  قَْد   
َّ

إِل ْسَماَء 
َ
أ رَى 

ُ
أ َما  َعائَِشُة  »يَا  َفَقاَل:  ِمْصبَاًحا،  َبيِْر  الّزُ َبيِْت 

اُه َعبَْد اهلل، وََحّنََكُه بِتَْمَرٍة))).  يَُه«. فََسّمَ َسّمِ
ُ
وُه َحّتَى أ تَُسّمُ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.

نَِس بِْن َمالٍِك رضي اهلل عنه
َ
117 ـ َمنَاقُِب أ

بِي ُعثَْماَن، 
َ
َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا))) َجْعَفُر ْبُن ُسلَيَْماَن، َعِن الَجْعِد أ 3827 ـ َحّدَ

َصْوتَُه،  ُسلَيٍْم  ّمُ 
ُ
أ ي  ّمِ

ُ
أ فََسِمَعْت  ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوُل اهلل  َمّرَ  قَاَل:  َمالٍِك  بِْن  نَِس 

َ
أ َعْن 

نَيٌْس، قَاَل: فََدَعا ِلي رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثََلَث 
ُ
ي يَا رَُسوَل اهلل، أ ّمِ

ُ
بِي َوأ

َ
َفَقالَْت: بِأ

رُْجو الّثَاِلثََة فِي اآلِخَرِة. 
َ
نَا أ

َ
ْنيَا، َوأ يُْت ِمنُْهّنَ اثْنَتَيِْن فِي الّدُ

َ
َدَعَواٍت، قَْد َرأ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.

نَِس بِْن َمالٍِك َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص.
َ
َوقَْد ُروَِي َهَذا الَحِديُث ِمْن َغيِْر وَْجٍه َعْن أ

ُد ْبُن َجْعَفٍر، نَا ُشْعبَُة، قَاَل: ..... اٍر، نَا ُمَحّمَ
َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3828 ـ َحّدَ

نَِس بِْن َمالٍِك رضي اهلل عنه[
َ
]117 ـ َمنَاقُِب أ

]3827[ م: 2481، ن في الكبرى: 8235، تحفة: 515.
]3828[ خ: 1982، م: 2480، حم: 430/6، تحفة: 18322.

)))  أي: مضغ تمرًا ودلك به حنكه، والحنك: ما تحت الذقن، أو أعلى داخل الفم، أو األسفل 
في طرف مقدم اللحيين من أسفلهما، والجمع أحناك. واتفقوا على تحنيك المولود عند 
الحلو، فيمضع حتى يصير مائعًا، فيضع في فيه  بتمر، فإن تعذر فبما في معناه من  والدته 
ليصل شيء إلى جوفه، ويستحب كون المحنك من الصالحين، وأن يدعو للمولود بالبركة 
عند التحنيك، وفيه حمل المولود إلى الصالحين، وجواز التسمية يوم الوالدة، وتفويض 

التسمية إلى الصالحين. »مجمع بحار األنوار« )595/1(.
)))  في نسخة: »أنا«.



186  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكوكب الدري

يَا  قَالَْت:  َها 
َ
ّن
َ
أ ُسلَيٍْم  ّمِ 

ُ
أ َعْن  َمالٍِك،  بِْن  نَِس 

َ
أ َعْن  ُث  يَُحّدِ َقتَاَدَة،  َسِمْعُت 

ِثْر َمالَُه َوَولََدُه، 
ْ
ك

َ
ُهّمَ أ

نَُس ْبُن َمالٍِك َخاِدُمَك اْدُع اهلل لَُه، قَاَل: »اللَّ
َ
رَُسوَل اهلل أ

ْعَطيْتَُه«))). 
َ
َوَبارِْك لَُه ِفيَما أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

بُو َداوَُد، َعْن ُشْعبََة، َعْن َجابٍِر، 
َ
، نَا أ ائِّيُ ْخَزَم الّطَ

َ
َثنَا َزيُْد ْبُن أ 3829ـ  َحّدَ

ْجتَنِيَها. 
َ
نٍَس قَاَل: َكّنَانِي رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِبَْقلٍَة))) ُكنُْت أ

َ
بِي نَْصٍر، َعْن أ

َ
َعْن أ

َجابٍِر  َحِديِث  ِمْن  ـوَْجِه 
ْ
ال َهَذا  ِمْن   

َّ
إِل َنْعِرفُُه   

َ
ل َغِريٌب،  َحِديٌث  َهَذا 

بِي نَْصٍر. 
َ
الُجْعِفّيِ َعْن أ

َحاِديَث.
َ
نٍَس أ

َ
بِي َخيْثََمَة البَْصِرّيُ َرَوى َعْن أ

َ
بُو نَْصٍر ُهَو: َخيْثََمُة ْبُن أ

َ
َوأ

بُو 
َ
أ َميُْموٌن  نَا  ْبُن ُحبَاٍب،  َزيُْد  نَا  َيْعُقوَب،  ْبُن  إِبَْراِهيُم  َثنَا 

َحّدَ ـ   3830
إِنََّك 

نَُس ْبُن َمالٍِك: يَا ثَابُِت ُخْذ َعّنِي فَ
َ
َعبِْد اهلل، نَا ثَابٌِت البُنَانِّيُ قَاَل: قَاَل ِلي أ

َخْذتُُه َعْن رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، .......................
َ
ْوَثَق ِمّنِي، إِنِّي أ

َ
َحٍد أ

َ
ُخَذ َعْن أ

ْ
لَْن تَأ

قوله: )فإنك لن تأخذ عن أحد أوثق مني( ألن جيل الصحابة]1[ قد انقرضوا، 

]1[ وقد تعددت الروايات بنحو ذلك عن أنس باأللفاظ المختلفة. وبمثل ما أفاده الشيخ فسرها =

]3829[ ع: 4057، حم: 127/3، تحفة: 826.
]3830[ ك: 6455، تحفة: 491.

)))  قد استجيب دعاؤه، فكان له بستان بالبصرة يثمر مرتين، وكان يطوف بالبيت ومعه من نسله 
أكثر من سبعين نفسًا. »مجمع بحار األنوار« )166/1(.

»مرقاة  اِي،  َوالزَّ بِاْلـَحاِء  َحْمَزُة  اْسُمَها  ُحُموَضٌة  َطْعِمَها  فِي  َخِريِفيٍَّة  َبْقَلٍة  اْسِم  بَِسَبِب  َأْي:    (((
المفاتيح« )3006/7(.
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 .
َ

َخَذُه ِجبَْرِئيُل َعِن اهلل َعّزَ وََجّل
َ
َخَذُه رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ِجبَْرِئيَل، َوأ

َ
َوأ

بِي 
َ
أ َميُْموٍن  َعْن  الُحبَاِب،  ْبُن  َزيُْد  نَا  ُكَريٍْب،  بُو 

َ
أ َثنَا  َحّدَ ـ   3831

َيْعُقوَب،  بِْن  إِبَْراِهيَم  نَْحَو َحِديِث  َمالٍِك،  بِْن  نَِس 
َ
أ ثَابٍِت، َعْن  َعبِْد اهلل، َعْن 

َخَذُه الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن))) ِجبَْرِئيَل. 
َ
َولَـْم يَْذُكْر ِفيِه: َوأ

 ِمْن َحِديِث َزيِْد بِْن ُحبَاٍب.
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، ل

َعْن  َشِريٍك،  َعْن  َساَمَة، 
ُ
أ بُو 

َ
أ نَا  َغيَْلَن،  ْبُن  َمْحُموُد  َثنَا  َحّدَ ـ   3832

ُذَنيِْن«))). 
ُ
نٍَس قَاَل: ُرّبََما قَاَل ِلَي رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يَا َذا األ

َ
ْحَوِل، َعْن أ

َ
َعاِصٍم األ

َساَمَة: َيْعِني ُيَمازُِحُه. 
ُ
بُو أ

َ
قَاَل أ

فلم يبق إال من أخذ منهم، وبكثرة الوسائط يختل الوثوق.

الشراح، فقد أخرج البخاري))) في »باب رفع العلم« عن قتادة عن أنس قال: ألحدثنكم   =
حديثًا ال يحدثكم أحد بعدي، الحديث. قال الحافظ))): عرف أنس أنه لم يبق أحد ممن =

]3831[ انظر ما قبله.
]3832[ تقدم تخريجه في 1992.

)))  في نسخة: »من«.
أداء  ظاهر  من  يفهم  ولكنه  األذنين،  صاحب  إنسان  كل   :)184/8( »اللمعات«  في  قال    (((
هذه العبارة أن هذه صفة خاصة غريبة أسندت إليه ال توجد في غيره، فيكون مزاحًا بهذا 
االعتبار، وقيل: هذا مدح منه ملسو هيلع هللا ىلص ألنس رضي اهلل عنه بتيقظه في االستماع، أو تنبيه له على 
أنه ينبغي أن يكون مستيقظًا؛ ألن من أعطاه اهلل آلتين مع كفاية واحدة منها في أصل الغرض 

ينبغي أن يكون كذلك، انتهى.
)))  »صحيح البخاري« )81(.
)))  »فتح الباري« )179/1(.
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب َصِحيٌح.

َدَة، قَاَل: 
ْ
بِي َخل

َ
بُو َداوَُد، َعْن أ

َ
َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، نَا أ 3833 ـ َحّدَ

نٌَس، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: َخَدَمُه َعْشَر ِسنِيَن، وََدَعا 
َ
بِي الَعاِليَِة: َسِمَع أ

َ
ُت أل

ْ
قُل

َتيِْن، َوَكَن ِفيَها  نَِة))) الَفاِكَهَة َمّرَ لَُه الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكَن لَُه بُْستَاٌن يَْحِمُل))) فِي الّسَ
ـِمْسِك. 

ْ
َريَْحاٌن يَِجُد))) ِمنُْه ِريَح ال

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.

َوقَْد  الَحِديِث،  ْهِل 
َ
أ ِعنَْد  ثَِقٌة  َوُهَو  ِدينَاٍر،  ْبُن  َخاِلُد  اْسُمُه:  َدَة 

ْ
َخل بُو 

َ
َوأ

نََس ْبَن َمالٍِك َوَرَوى َعنُْه.
َ
ْدرََك أ

َ
أ

بِي ُهَريَْرَة رضي اهلل عنه
َ
118 ـ َمنَاقُِب أ

ـُمثَّنَى، نَا ُعثَْماُن ْبُن ُعَمَر، نَا ....
ْ
ُد ْبُن ال بُو ُموَسى ُمَحّمَ

َ
َثنَا أ 3834 ـ َحّدَ

بِي ُهَريَْرَة رضي اهلل عنه[
َ
]118 ـ َمنَاقُِب أ

سمعه من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص غيره، ألنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة، فلعل الخطاب   =
ا وكان تحديثه بذلك في آخر عمره، ألنه لم يبق بعده  بذلك كان ألهل البصرة، أو كان عامًّ
من الصحابة من ثبت سماعه من النبي ملسو هيلع هللا ىلص، إال النادر ممن لم يكن هذا المتن في مرويه، 
وقال ابن بطال: يحتمل أنه قال ذلك لما رأى من التغيير ونقص العلم، يعني فاقتضى ذلك 

عنده أنه لفساد الحال ال يحدثهم أحد بالحق، انتهى.

]3833[ تحفة: 835.
]3834[ خ: 119، حم: 240/2، تحفة: 13015.

)))  في نسخة: »تحمل«.
)))  في نسخة: »في كل سنة«.

)))  في نسخة: »يجيء«.
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ُت: يَا رَُسوَل اهلل 
ْ
بِي ُهَريَْرَة قَاَل: قُل

َ
، َعْن أ ـَمْقبُِرّيِ

ْ
بِي ِذئٍْب، َعْن َسِعيٍد ال

َ
اْبُن أ

َث َحِديثًا  ْحَفُظَها، قَاَل: »ابُْسْط رَِداَءَك« فَبََسْطتُُه، فََحّدَ
َ
ْشيَاَء فََل أ

َ
ْسَمُع ِمنَْك أ

َ
أ

ثَِني بِِه.  َكِثيًرا، َفَما نَِسيُت َشيْئًا َحّدَ

قوله: )فما نسيت شيئاً حدثني به( أي: في مجلسه]1[ ذاك وغيره.

]1[ يعني ما حدث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص في هذا المجلس أو غيره ما نسيت شيئًا من ذلك، والمقصود 
التعميم، وهذا هو الوجه في معنى الحديث، واختلفت ألفاظ الرواية، ولفظ البخاري))) في 
»باب حفظ العلم« برواية المقبري عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول اهلل إني أسمع منك 
حديثًا كثيرًا أنساه، قال: »ابسط رداءك« فبسطته، قال: فغرف بيديه، ثم قال: »ضم« فضممته، 
فما نسيت شيئًا بعد، قال الحافظ))): تنكير شيئًا بعد النفي ظاهر العموم في عدم النسيان منه 
لكل شيء من الحديث وغيره، ووقع في رواية ابن عيينة وغيره عن الزهري عند البخاري: 
فو الذي بعثه بالحق ما نسيت شيئًا سمعته منه، وفي رواية يونس عند مسلم: فما نسيت بعد 

ذلك اليوم شيئًا حدثني به، وهذا يقتضي تخصيص عدم النسيان بالحديث.
ووقع في رواية شعيب عند البخاري في البيوع: فما نسيت من مقالته تلك من شيء، وهذا   
يقتضي عدم النسيان بتلك المقالة فقط، لكن سياق الكالم يقتضي ترجيح رواية يونس ومن 
تلك  على  حمله  يصح  فال  الحديث،  من  محفوظه  كثرة  على  به  نّبه  أبا هريرة  ألن  وافقه، 
المقالة وحدها، ويحتمل أن تكون وقعت له قضيتان، فالتي رواها الزهري مختصة بتلك 
المقالة، والقضية التي رواها المقبري عامة، وأما ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن 
عمرو بن أمية قال: تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره، فقلت: إني سمعته منك، فقال: 
إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي، فقد يتمسك به في تخصيص النسيان بتلك المقالة، 
لكن سنده ضعيف، ويلتحق به حديث أبي سلمة عنه: ال عدوى، فإنه قال فيه: إن أبا هريرة 

أنكره، قال: فما رأيته نسي شيئًا غيره، انتهى.

)))  »صحيح البخاري« )119(.
)))  »فتح الباري« )215/1(.
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بِي ُهَريَْرَة.
َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح، َوقَْد ُروَِي ِمْن َغيِْر وَْجٍه َعْن أ

 ، بِي َعِدّيٍ
َ
، نَا اْبُن أ ِمّيُ ُمَقّدَ

ْ
ُد ْبُن ُعَمَر بِْن َعِلّيٍ ال َثنَا ُمَحّمَ 3835 ـ َحّدَ

َتيُْت الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
بِي ُهَريَْرَة قَاَل: أ

َ
بِيِع، َعْن أ بِي الّرَ

َ
َعْن ُشْعبََة، َعْن ِسَماٍك، َعْن أ

ِبي، قَاَل: َفَما نَِسيُت َبْعَدُه. 
ْ
َخَذُه فََجَمَعُه َعلَى قَل

َ
فَبََسْطُت ثَْوِب ِعنَْدُه، ُثّمَ أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.

ْحَمُد ْبُن َمِنيٍع، نَا ُهَشيٌْم، نَا َيْعلَى ْبُن َعَطاٍء، َعِن الَوِليِد 
َ
َثنَا أ 3836ـ  َحّدَ

نَْت ُكنَْت 
َ
بَا ُهَريَْرَة أ

َ
بِي ُهَريَْرَة: يَا أ

َ
نَُّه قَاَل أل

َ
ابِْن َعبِْد الرَّْحَمِن، َعِن ابِْن ُعَمَر، أ

ْحَفَظنَا ِلَحِديِثِه. 
َ
َزَمنَا لِرَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوأ

ْ
ل
َ
أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن.

بِي ُشَعيٍْب))) 
َ
ْحَمُد ْبُن أ

َ
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَمِن، نَا أ 3837 ـ َحّدَ

ِد بِْن إِبَْراِهيَم،  ِد بِْن إِْسَحاَق، َعْن ُمَحّمَ ُد ْبُن َسلََمَة، َعْن ُمَحّمَ نَا ُمَحّمَ
َ
، أ انِّيُ الَحّرَ

..................................................................................

]3835[ انظر ما قبله، تحفة: 14885.
]3836[ حم: 2/2، تحفة: 8557.

]3837[ ك: 6172، ع: 636، 637، تحفة: 5010.
)))  وقع في األصل و)ب( و)ح(: »أحمد بن أبي سعيد«، وفي )م(: »أحمد بن أبي شعيب« وهو 
الصواب، وفي »تحفة األشراف« )5010(: »أحمد بن شعيب«، ثم قال المزي: كذا عنده، 
والصواب: »أحمد بن أبي شعيب«، وقال الحافظ في »تهذيب التهذيب« )33/1(: أحمد 
الترمذي:  الحراني، وقع في بعض نسخ  أبي شعيب  الحراني صوابه: أحمد بن  ابن سعيد 
أحمد بن شعيب فحرفها بعضهم أحمد بن سعيد، فنشأ منه هذا الوهم وإنما أخرج الترمذي 

عن الدارمي عنه، انتهى.
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بَا 
َ
َحَة بِْن ُعبَيِْد اهلل، َفَقاَل: يَا أ

ْ
بِي َعاِمٍر قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِلَى َطل

َ
َعْن َمالِِك بِْن أ

ْعلَُم بَِحِديِث رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
ُهَو أ

َ
بَا ُهَريَْرَةـ  أ

َ
ـ  َيْعِني أ يَْت َهَذا اليََمانِّيَ

َ
َرأ

َ
ٍد أ ُمَحّمَ

ْو َيُقوُل َعلَى رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َما لَـْم 
َ
 نَْسَمُع ِمنُْكْم ـ أ

َ
ِمنُْكْم؟ نَْسَمُع ِمنُْه َما ل

نَُّه 
َ
ْن يَُكوَن َسِمَع ِمْن رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َما لَـْم نَْسَمْع َعنُْه، وََذلَِك أ

َ
ا أ ّمَ

َ
َيُقْل ـ قَاَل: أ

 َشْيَء لَُه َضيًْفا لِرَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، يَُدُه َمَع يَِد رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َوُكّنَا 
َ

َكاَن ِمْسِكينًا ل
 

َّ
إِل  

ُ
ُشّك

َ
أ  

َ
الّنََهاِر، ل َطَرَفِ  ملسو هيلع هللا ىلص  تِي رَُسوَل اهلل 

ْ
نَأ َوُكّنَا  ُبيُوتَاٍت وَِغنًى،  ْهَل 

َ
أ نَْحُن 

َحًدا ِفيِه َخيٌْر َيُقوُل َعلَى 
َ
 تَِجُد أ

َ
نَُّه َسِمَع ِمْن رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َما لَـْم نَْسَمْع، َول

َ
أ

رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َما لَـْم َيُقْل. 

ِد بِْن إِْسَحاَق.  ِمْن َحِديِث ُمَحّمَ
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، ل

ِد بِْن إِْسَحاَق. َوقَْد َرَواُه يُونُُس ْبُن بَُكيٍْر، َوَغيُْرُه َعْن ُمَحّمَ

َمِد ْبُن َعبِْد  اِن، نَا َعبُْد الّصَ ّمَ زَْهَر الّسَ
َ
َثنَا بِْشُر ْبُن آَدَم اْبُن ابِنِْة أ 3838ـ  َحّدَ

ْن  بِي ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل ِلي الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِمّمَ
َ
بُو الَعاِليَِة، َعْن أ

َ
َدَة، نَا أ

ْ
بُو َخل

َ
الَوارِِث، نَا أ

َحًدا ِفيِه َخيٌْر«))). 
َ
 فِي َدوٍْس أ

ّنَ
َ
رَى أ

َ
ُت: ِمْن َدوٍْس، قَاَل: »َما ُكنُْت أ

ْ
نَْت؟« قُل

َ
أ

أي:  الخبر،  محذوف  مبتدأ  وهو  ناصبة،  أن  سمع(  يكون  أن  )أما  قوله: 
أحرى به وأليق.

كبار  من  وهو  بأبي هريرة  فكيف  إلخ،  خير(  فيه  أحداً  تجد  )ول  قوله: 
الصحابة رضي اهلل عنهم أجمعين.

]3838[ تحفة: 12894.
ٌة لَِدْوٍس َلْوالَ  بِي ُهَرْيَرَة، َوَمَذمَّ ْزَهاِر«: فِيِه َمنَْقَبٌة أِلَ )))  قال القاري )3869/9(: َقاَل فِي »األَْ

َأُبو ُهَرْيَرَة.
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بُو 
َ
َوأ ِدينَاٍر،  ْبُن  َخاِلُد  اْسُمُه:  َدَة 

ْ
َخل بُو 

َ
َوأ َصِحيٌح.  َغِريٌب  َحِديٌث  َهَذا 

الَعاِليَِة اْسُمُه: ُرَفيٌْع.

ـُمَهاِجُر، 
ْ
اُد ْبُن َزيٍْد، نَا ال اُز، نَا َحّمَ َثنَا ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى الَقّزَ 3839 )))ـ َحّدَ

ُت: 
ْ
َتيُْت الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص بِتََمَراٍت، َفُقل

َ
بِي ُهَريَْرَة قَاَل: أ

َ
، َعْن أ َياِحّيِ بِي الَعاِليَِة الّرِ

َ
َعْن أ

ُهّنَ ُثّمَ َدَعا ِلي ِفيِهّنَ بِالبََرَكِة، َفَقاَل  يَا رَُسوَل اهلل اْدُع اهلل ِفيِهّنَ بِالبََرَكِة، فََضّمَ
ْن 

َ
رَْدَت أ

َ
َما أ

ـِمْزوَِد ـ، ُكلَّ
ْ
ْو فِي َهَذا ال

َ
ُهّنَ فِي ِمْزوَِدَك َهَذا ـ أ

ْ
ِلي: »ُخْذُهّنَ فَاْجَعل

ُت ِمْن َذلَِك 
ْ
 تَنْثُْرُه َنثًْرا«، َفَقْد َحَمل

َ
ْدِخْل يََدَك ِفيِه فَُخْذُه َول

َ
ُخَذ ِمنُْه َشيْئًا فَأ

ْ
تَأ

 ُيَفاِرُق 
َ

ُكُل ِمنُْه َوُنْطِعُم، َوَكَن ل
ْ
الّتَْمِر َكَذا َوَكَذا ِمْن وَْسٍق فِي َسِبيِل اهلل، َوُكّنَا نَأ
إِنَُّه اْنَقَطَع. 

ِحْقوِي َحّتَى َكاَن يَْوُم َقتِْل ُعثَْماَن فَ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.

بِي ُهَريَْرَة.
َ
َوقَْد ُروَِي َهَذا الَحِديُث ِمْن َغيِْر َهَذا الوَْجِه َعْن أ

َساَمُة 
ُ
، نَا َرْوُح ْبُن ُعبَاَدَة، نَا أ ُمَرابِِطّيُ

ْ
ْحَمُد ْبُن َسِعيٍد ال

َ
َثنَا أ 3840 ـ َحّدَ

بَا ُهَريَْرَة؟ 
َ
بِي ُهَريَْرَة: لَِم ُكّنِيَت أ

َ
ُت أل

ْ
اْبُن َزيٍْد، َعْن َعبِْد اهلل بِْن َرافٍِع قَاَل: قُل

ْهِلي، 
َ
رَْعى َغنََم أ

َ
َهابَُك، قَاَل: ُكنُْت أ

َ
ُت: بَلَى َواهلل إِنِّي أل

ْ
َما َتْفَرُق ِمّنِي؟ قُل

َ
قَاَل أ

إَِذا َكاَن الّنََهاُر 
يِْل فِي َشَجَرٍة، فَ

َضُعَها بِاللَّ
َ
أ َوَكنَْت ِلي ُهَريَْرٌة َصِغيَرٌة، فَُكنُْت 

بَا ُهَريَْرَة. 
َ
َذَهبُْت بَِها َمِعي، فَلَِعبُْت بَِها، فََكّنَْوِن أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.

..................................................................................

)))]3839[ حب: 6532، حم: 352/2، تحفة: 12893.

 ]3840[ تحفة: 13560.
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َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَيْنََة، َعْن َعْمِرو بِْن ِدينَاٍر، َعْن  3841 )))ـ َحّدَ
ثََر 

ْ
ك

َ
َحٌد أ

َ
بِي ُهَريَْرَة قَاَل: لَيَْس أ

َ
ّبٍِه، َعْن أ

اِم بِْن ُمنَ ِخيِه َهّمَ
َ
ّبٍِه، َعْن أ

َوْهِب بِْن ُمنَ
يَْكتُُب  َكاَن  إِنَُّه 

فَ َعْمٍرو،  ْبَن  َعبَْد اهلل   
َّ

إِل ِمّنِي  ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوِل اهلل  َعْن  َحِديثًا 
تُُب. 

ْ
ك

َ
 أ

َ
َوُكنُْت ل

بِي ُسْفيَاَن رضي اهلل عنه
َ
119 ـ َمنَاقُِب ُمَعاِوَيَة بِْن أ

بُو ُمْسِهٍر، َعْن َسِعيِد بِْن َعبِْد الَعِزيِز، 
َ
ُد ْبُن يَْحيَى، نَا أ َثنَا ُمَحّمَ  3842ـ  َحّدَ

ْصَحاِب 
َ
بِي َعِميَرَة، َوَكـاَن ِمْن أ

َ
َعْن َربِيَعَة بِْن يَِزيَد، َعْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن أ

ُه َهاِديًا َمْهِديًّا، 
ْ
ُهّمَ اْجَعل

نَُّه قَاَل لُِمَعاِوَيَة: »اللَّ
َ
رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص أ

َواْهِد بِِه«. 

قوله: )إل عبد اهلل بن عمرو( هو ابن العاص، وكان قوله ذلك نسبة إلى ما 
سمعه قبل القصة التي ذكرها قبل، وأما بعدها فلم ينس أبو هريرة شيئًا حتى يلزم 
فضل البن عمرو عليه، والحاصل أن أبا هريرة فضل عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
على  زيادة  ابن عمرو  أحاديث  في  فكان  بعدها،  واستويا  القصة،  قبل  سمعه  فيما 
تشتهر  لم  لكنه  والتحمل،  األخذ]1[  في  ثابتًا  كان  وإن  وهذا  أبي هريرة،  أحاديث 

روايات ابن عمرو على اشتهار روايات أبي هريرة رضي اهلل تعالى عنهم أجمعين.

تكون  أن  مقتضاه  أن  من  الحديث  ظاهر  على  يرد  إشكال  جواب  إلى  بذلك  الشيخ  أشار   ]1[
مرويات عبد اهلل بن عمرو أكثر من أبي هريرة، والواقعة خالف ذلك، كما تقدم مبسوطًا في 

هامش »باب الرخصة في كتابة العلم«، فإن الحديث مكرر.

)))]3841[ تقدم تخريجه في 2668، تحفة: 14800.

 ]3842[ حم: 216/4، تحفة: 9708.



194  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكوكب الدري

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.

نَا   ، الّنَُفيِْلّيُ ٍد  ُمَحّمَ ْبُن  نَا َعبُْد اهلل  يَْحيَى،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3843
ا  ، قَاَل: لَـّمَ نِّيِ

َ
بِي إِْدِريَس الَخْول

َ
بٍَس، َعْن أ

ْ
َعْمُرو ْبُن َواقٍِد، َعْن يُونَُس بِْن َحل

 ُمَعاِوَيَة، َفَقاَل الّنَاُس: 
َّ

اِب ُعَميَْر ْبَن َسْعٍد َعْن ِحْمَص َول َعَزَل ُعَمُر ْبُن الَخّطَ
إِنِّي 

فَ بَِخيٍْر،   
َّ

إِل ُمَعاِوَيَة  تَْذُكُروا   
َ

ل ُعَميٌْر:  َفَقاَل  ُمَعاِوَيَة،   
َّ

َوَول ُعَميًْرا  َعَزَل 
ُهّمَ اْهِد بِِه«))). 

َسِمْعُت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »اللَّ

120 ـ َمنَاقُِب َعْمِرو بِْن الَعاِص رضي اهلل عنه
َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا اْبُن لَِهيَعَة، َعْن ِمْشَرِح بِْن َهاَعاَن، َعْن ُعْقبََة  3844 ـ َحّدَ

ْسلََم الّنَاُس َوآَمَن َعْمُرو ْبُن الَعاِص«. 
َ
ابِْن َعاِمٍر قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أ

]120 ـ َمنَاقُِب َعْمِرو بِْن الَعاِص رضي اهلل عنه[
قوله: )أسلم الناس وآمن عمرو( إلخ، المراد بالناس مؤمنو يوم الفتح، ولم 
يكن إسالم هؤالء في ظاهر األمر إال للسيف، وأما عمرو]1[ فقد آمن بقلبه ظاهرًا 

وباطنًا، ألنه أتى مؤمنًا من نفسه من غير خوف وال دهشة.

]1[ ذكر في الحاشية عن »اللمعات«))): خّصه باإليمان ألنه آمن رغبة، ألنه وقع اإلسالم في 
قلبه في الحبشة حين اعترف النجاشي بنبوته، فأقبل إلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مؤمنًا من غير أن =

]3843[ تحفة: 10892.
]3844[ حم: 155/4، تحفة: 9967.

)))  في نسخة: »اهده«. وزاد بعده في بعض النسخ: »قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، قال: 
وعمرو بن واقد يضعف«.

)))  »لمعات التنقيح« )776/9(.
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لَِهيَعَة َعْن ِمْشَرٍح،  ابِْن   ِمْن َحِديِث 
َّ

إِل ُه 
َنْعِرفُ  

َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، ل

. َولَيَْس إِْسنَاُدُه بِالَقوِّيِ
َساَمَة، َعْن نَافِِع بِْن ُعَمَر 

ُ
بُو أ

َ
َثنَا إِْسَحاُق ْبُن َمنُْصوٍر، نَا أ

3845 ـ َحّدَ
َحُة ْبُن ُعبَيِْد اهلل: َسِمْعُت رَُسوَل اهلل 

ْ
بِي ُملَيَْكَة قَاَل: قَاَل َطل

َ
، َعِن ابِْن أ الُجَمِحّيِ

ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »إِّنَ َعْمَرو ْبَن الَعاِص ِمْن َصاِلِحي قَُريٍْش«. 
. َما َنْعِرفُُه ِمْن َحِديِث نَافِِع بِْن ُعَمَر الُجَمِحّيِ

َ
َهَذا َحِديٌث إِّن

َحَة.
ْ
بِي ُملَيَْكَة لَـْم يُْدرِْك َطل

َ
َونَافٌِع ثَِقٌة، َولَيَْس إِْسنَاُدُه بُِمّتَِصٍل، اْبُن أ

121 ـ َمنَاقُِب َخاِلِد بِْن الَوِليِد رضي اهلل عنه
ْسلََم، 

َ
يُْث، َعْن ِهَشاِم بِْن َسْعٍد، َعْن َزيِْد بِْن أ

َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا اللَّ 3846))) ـ َحّدَ
وَن،  َيُمّرُ الّنَاُس  فََجَعَل  َمنِْزًل،  ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوِل اهلل  َمَع  نَا 

ْ
نََزل قَاَل:  ُهَريَْرَة،  بِي 

َ
أ َعْن 

قُوُل: فَُلٌن، َفيَُقوُل: ..............
َ
بَا ُهَريَْرَة؟« فَأ

َ
َفيَُقوُل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َهَذا يَا أ

..................................................................................

يدعوه أحد إليه، فجاء إلى المدينة ساعيًا فآمن به، وكان قبل إسالمه مبالغًا في عداوته ملسو هيلع هللا ىلص،   =
والمراد بالناس من أسلم يوم الفتح من مكة، فإنهم أسلموا جبرًا وقهرًا، ثم حسن إسالم من 
انتهى. قلت:  باإليمان،  بينهم  فلذلك خّصه  راغبًا مهاجرًا،  آمن طائعًا  منهم، وهو  شاء اهلل 
وبذلك جزم القاري))) إذ قال: »أسلم الناس« التعريف فيه للعهد والمعهود مسلمة الفتح 
إلى  مهاجرًا  راغبًا  طائعًا  سنتين  أو  بسنة  الفتح  قبل  بن العاص  عمرو  وآمن  مكة،  أهل  من 

المدينة، انتهى.

)))]3845[ ع: 645، حم: 161/1، تحفة: 5001.

 ]3846[ حم: 360/2، تحفة: 12907.
 )))  »مرقاة المفاتيح« )4023/9(.
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قُوُل: فَُلٌن، َفيَُقوُل: »بِئَْس َعبُْد اهلل 
َ
»نِْعَم َعبُْد اهلل َهَذا«، َوَيُقوُل: »َمْن َهَذا؟« فَأ

ُت: َخاِلُد ْبُن الَوِليِد)))، 
ْ
َهَذا«، َحّتَى َمّرَ َخاِلُد ْبُن الَوِليِد، َفَقاَل: »َمْن َهَذا؟« َفُقل

قَاَل: »نِْعَم َعبُْد اهلل َخاِلُد ْبُن الَوِليِد، َسيٌْف ِمْن ُسيُوِف اهلل«))). 
بِي ُهَريَْرَة، 

َ
ْسلََم َسَماًعا ِمْن أ

َ
 َنْعرُِف لَِزيِْد بِْن أ

َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب. َول

َوُهَو َحِديٌث ُمرَْسٌل))). 
يِق رضي اهلل عنه. ّدِ بِي بَْكٍر الّصِ

َ
ـبَاِب َعْن أ

ْ
َوِف ال

122 ـ َمنَاقُِب َسْعِد بِْن ُمَعاٍذ رضي اهلل عنه
بِي 

َ
أ َعْن  ُسْفيَاَن،  َعْن  َوِكيٌع،  نَا  َغيَْلَن،  ْبُن  َمْحُموُد  َثنَا  َحّدَ ـ   3847

ْهِدَي لِرَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثَوُْب َحِريٍر، فََجَعلُوا َيْعَجبُوَن 
ُ
إِْسَحاَق، َعِن البََراِء قَاَل: أ

َتْعَجبُوَن ِمْن َهَذا؟ لََمنَاِديُل َسْعِد بِْن ُمَعاٍذ فِي 
َ
ِمْن ِليِنِه، َفَقاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أ

ْحَسُن ِمْن َهَذا«. 
َ
الَجّنَِة أ

نٍَس. 
َ
َوِف البَاِب َعْن أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.
ْخبََرن

َ
نَا اْبُن ُجَريٍْج، أ

َ
ّزَاِق، أ َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، نَا َعبُْد الّرَ 3848ـ  َحّدَ

]122 ـ َمنَاقُِب َسْعِد بِْن ُمَعاٍذ رضي اهلل عنه[

]3847[ خ: 3249، م: 2468، ن في الكبرى: 8164، جه: 157، حم: 289/4، تحفة: 1850.
]3848[ خ: 3803، م: 2466، جه: 158، حم: 295/3، تحفة: 2815.

)))  في نسخة: »هذا خالد بن الوليد«.
)))  أي: كسيف سّله اهلل على المشركين، وسلطه على الكافرين، أو ذو سيف من سيوف اهلل عز وجل، 

أي: حيث يقاتل مقاتلة شديدة في سبيله مع أعداء دينه، انتهى. »مرقاة المفاتيح« )4028/9(.
)))  زاد في نسخة: »عندي«.
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نَُّه َسِمَع َجابَِر ْبَن َعبِْد اهلل َيُقوُل: َسِمْعُت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل 
َ
َبيِْر، أ بُو الّزُ

َ
أ

يِْديِهْم: »اْهتَّزَ لَُه َعْرُش الرَّْحَمِن«. 
َ
وََجنَاَزُة َسْعِد بِْن ُمَعاٍذ َبيَْن أ

بِي َسِعيٍد، َوُرَميْثََة.
َ
َسيِْد بِْن ُحَضيٍْر، َوأ

ُ
َوِف البَاِب َعْن أ

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح.

ّزَاِق، نَا َمْعَمٌر، َعْن َقتَاَدَة،  نَا َعبُْد الّرَ
َ
َثنَا َعبُْد ْبُن ُحَميٍْد، أ 3849 ـ َحّدَ

 
َ

َخّف
َ
ـُمنَافُِقوَن: َما أ

ْ
ا ُحِملَْت َجنَاَزُة َسْعِد بِْن ُمَعاٍذ، قَاَل ال نٍَس قَاَل: لَـّمَ

َ
َعْن أ

َجنَاَزتَُه، وََذلَِك ِلُحْكِمِه فِي بَِني قَُريَْظَة، َفبَلََغ َذلَِك الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »إِّنَ 
ـَمَلئَِكَة َكانَْت تَْحِملُُه«. 

ْ
ال

قوله: )اهتز له عرش الرحمن( إما فرحًا بوصول روحه إليه، أو ترحًا]1[ على 
مفارقة مثل هذا الرجل نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

جنازته  غير  المالئكة  حمل  ويكون  تحمله(  كانت  الملئكة  )إن  قوله: 
بحيث ال يبدو أثره]2[ في عالمنا هذا.

]1[ الترح محركة: الهم، ذكر هذا الوجه في هامش »المشكاة« عن »اللمعات«))) بلفظ »قيل«، 
ذكرها  أخر  بوجوه  ذلك  في  وقيل  بالرواية،  وأيده  »الفتح«،  في  الحافظ  باألول  وجزم 

القاري))) وغيره.
يظهر  ال  وغيرهما،  والجنائز  األعمال  من  أخر  ألشياء  المالئكة  حمل  من  يكون  ما  يعني   ]2[

لحملهم أثر في الدنيا بخالف هذه الجنازة، فكان أثر حملهم ظاهرًا وهو التخفيف.

]3849[ ك: 4926، طب: 5345، ع: 3034، تحفة: 1345.
)))  »لمعات التنقيح« )747/9(.

)))  انظر: »مرقاة المفاتيح« )218/1(.
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َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َغِريٌب.

123 ـ َمنَاقُِب قَيِْس بِْن َسْعِد بِْن ُعبَاَدَة رضي اهلل عنه
َعبِْد اهلل  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ نَا   ، البَْصِرّيُ َمْرُزوٍق  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3850
نَـٍس قَاَل: َكاَن قَيُْس ْبُن َسْعٍد ِمَن 

َ
بِي، َعْن ُثَماَمَة، َعْن أ

َ
، ثَِني أ نَْصارِّيُ

َ
األ

ا يَِلي  : َيْعِني ِمّمَ نَْصارِّيُ
َ
ِميِر، قَاَل األ

َ
َرِط ِمَن األ ُ

الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِمنِْزلَِة َصاِحِب الّش
ُمورِهِ. 

ُ
ِمـْن أ

. نَْصارِّيِ
َ
 ِمْن َحِديِث األ

َّ
ُه إِل

 َنْعِرفُ
َ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، ل

]123 ـ َمنَاقُِب قَيِْس بِْن َسْعِد بِْن ُعبَاَدَة رضي اهلل عنه[
قوله: )يعني مما يلي من أموره( ترك]1[ لفظة »مما يلي« من النساخ فليكتب، 

والمعنى أنه كان بمنـزلة صاحب الشرط ألجل ما يتواله من أموره ملسو هيلع هللا ىلص.

]1[ يعني في النسخة األحمدية التي بين يدي الشيخ، وهو موجود في النسخ األخر كالمصرية 
أفاده  وما  الترمذي،  رواية  الغابة«))) من  »أسد  في  ابن األثير  فيما حكى  وغيرها، وكذلك 
الشيخ من المعنى هو نص رواية اإلسماعيلي بلفظ: لما ينفذ من أموره، قال الحافظ))): 
ترجم ابن حبان لهذا الحديث احتراز المصطفى من المشركين في مجلسه إذا دخلوا عليه، 
وهذا يدل على أنه فهم من الحديث أن ذلك وقع لقيس بن سعد على سبيل الوظيفة الراتبة، 
وهو الذي فهمه األنصاري راوي الحديث، لكن يعكر عليه ما زاد اإلسماعيلي ولفظه: لما 
قدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان قيس بن سعد في مقدمته بمنـزلة صاحب الشرطة من األمير، فكلم سعد 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص في قيس أن يصرفه من الموضع الذي وضعه فيه مخافة أن يقدم على شيء، =

]3850[ خ: 7155، تحفة: 501.
)))  انظر: »أسد الغابة« )404/4(.

)))  »فتح الباري« )135/13(.
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قَْوَل  ِفيِه  يَْذُكْر  َولَـْم  نَْحَوُه،  نَْصارِّيُ 
َ
األ نَا  يَْحيَى،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ

. نَْصارِّيِ
َ
األ

124 ـ َمنَاقُِب َجابِِر بِْن َعبِْد اهلل رَِضَي اهلل َعنُْهَما
، نَا ُسْفيَاُن،  اٍر، نَا َعبُْد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِدّيٍ

َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3851 ـ َحّدَ

ـُمنَْكِدِر، َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد اهلل قَاَل: َجاَءنِي رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ْ
ِد بِْن ال َعْن ُمَحّمَ

 بِْرَذْوٍن))). 
َ

لَيَْس بَِراِكِب َبْغٍل َول

]124 ـ َمنَاقُِب َجابِِر بِْن َعبِْد اهلل رَِضَي اهلل َعنُْهَما[
على  وبيته  مرضه،  في  يعوده  إليه  ذهب  وقد  رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص(  )جاءني  قوله: 

أميال من المدينة، ثالث أو نحوها]1[.

فصرفه عن ذلك، والمراد بصاحب الشرطة كبيرهم، فقيل: سموا بذلك ألنهم رذلة الجند،   =
ومنه حديث الزكاة: وال الشرط اللئيمة، أي: رديء المال، وقيل: ألنهم األشداء األقوياء 
من الجند، ومنه حديث المالحم: وتشترط شرطة للموت، وقال األزهري: شرط كل شيء 
خياره، ومنه الشرط ألنهم نخبة الجند، وقيل: هم أول طائفة تتقدم الجيش وتشهد الوقعة، 
وقيل: سموا شرطًا ألن لهم عالمات يعرفون بها من هيئة وملبس، وهو اختيار األصمعي، 
قاله  أعّدها،  إذا  كذا:  ألمر  نفسه  فالن  أشرط  يقال:  لذلك،  أنفسهم  أعدوا  إنهم  ويقال: 

أبو عبيد، وقيل: مأخوذ من الشريط، وهو الحبل المبرم لما فيه من الشدة، انتهى.
]1[ واختلفت الروايات في المسافة بين بني سلمة وبين المدينة، فورد قدر ميل، وروي قدر =

]3851[ تقدم تخريجه في 2097.
)))  البرذون: ُيطلق على غير اْلـَعَربِّي من اْلـَخيل َواْلـبَِغال من الفصيلة الخيلية َعظِيم اْلـخلَقة 
الطيبي  قال   ،)48/1( الوسيط«  »المعجم  الحوافر،  َعظِيم  األرجل  قوي  اأْلَْعَضاء  غليظ 
واألنثى  العراب،  وخالفها  البراذين،  والجمع  الخيل،  من  التركي  البرذون:   :)2593/8(

برذونة، انتهى.
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

اِد بِْن َسلََمَة،  ، َعْن َحّمَ ِرّيِ بِي ُعَمَر، نَا بِْشُر ْبُن الّسَ
َ
َثنَا اْبُن أ 3852 ـ َحّدَ

َبيِْر، َعْن َجابٍِر قَاَل: اْستَْغَفَر ِلي رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لَيْلََة البَِعيِر َخْمًسا  بِي الّزُ
َ
َعْن أ

ًة. وَِعْشِريَن َمّرَ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب َصِحيٌح.

نَُّه َكاَن َمَع الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
َوَمْعنَى لَيْلََة البَِعيِر َما ُروَِي ِمْن َغيِْر وَْجٍه َعْن َجابٍِر: أ

ـَمِدينَِة، َيُقوُل َجابٌِر: 
ْ
فِي َسَفٍر، َفبَاَع بَِعيَرُه ِمَن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص، َواْشتََرَط َظْهَرُه إِلَى ال

ًة، َكاَن َجابٌِر قَْد لَيْلََة بِْعُت ِمَن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص البَِعيَر اْستَْغَفَر ِلي َخْمًسا وَِعْشِريَن َمّرَ

قوله: )استغفر لي( إلخ، فقال]1[ في أثناء كالمه: غفر اهلل لك مرارًا.

ا ما كان فمسكنه  ميلين، أخرجهما أحمد في »مسنده« في أسانيد جابر، وقيل غير ذلك، وأيًّ  =
كان بعيدًا عن المدينة، أي: من منـزله ملسو هيلع هللا ىلص.

]1[ قال الحافظ))) في أثناء اختالف الروايات في هذه القصة: زاد النسائي من طريق أبي الزبير: 
أتبيع  فقال:  جابر،  عن  أبي نضرة  طريق  من  والبن ماجه  ارحمه،  له، اللهم  اغفر  قال: اللهم 
ناضحك هذا واهلل يغفر لك؟ زاد النسائي من هذا الوجه: وكانت كلمة تقولها العرب: افعل 
كذا واهلل يغفر لك، وألحمد: قال سليمان ـ يعني بعض رواته ـ: فال أدري كم مرة يعني قال 
له: واهلل يغفر لك، وللنسائي من طريق أبي الزبير عن جابر قال: استغفر لي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليلة 
البعير خمسًا وعشرين مرة، انتهى. وفي »المجمع«))): هي ليلة اشترى فيها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من 

جابر جماًل في السفر.

]3852[ حب: 7142، تحفة: 2691.
)))  »فتح الباري« )315/5(.

)))  »مجمع بحار األنوار« )200/1(.
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َجابٌِر  فََكاَن  َبنَاٍت،  َوتََرَك  ُحٍد 
ُ
أ يَْوَم  َحَراٍم  بِْن  َعْمِرو  ْبُن  َعبُْد اهلل  بُوُه 

َ
أ قُِتَل 

َذلَِك،  بَِسبَِب  يَرَْحُمُه)))  َجابًِرا،  َيبَّرُ  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَِبّيُ  فََكاَن   ، َعلَيِْهّنَ َوُينِْفُق  َيُعولُُهّنَ 
َهَكَذا ُروَِي فِي َحِديٍث َعْن َجابٍِر نَْحَو َهَذا.

125 ـ َمنَاقُِب ُمْصَعِب بِْن ُعَميٍْر رضي اهلل عنه
َعِن  ُسْفيَاُن،  نَا  ْحَمَد، 

َ
أ بُو 

َ
أ نَا  َغيَْلَن،  ْبُن  َمْحُموُد  َثنَا  َحّدَ ـ   3853

بِي َوائٍِل، َعْن َخّبَاٍب قَاَل: َهاَجْرنَا َمَع رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نَبْتَِغي 
َ
ْعَمِش، َعْن أ

َ
األ

ْجِرهِ َشيْئًا، َوِمّنَا 
َ
ُكْل ِمْن أ

ْ
ْجُرنَا َعلَى اهلل، فَِمّنَا َمْن َماَت لَـْم يَأ

َ
وَْجَه اهلل، فََوَقَع أ

ْينََعْت لَُه َثَمَرتُُه))) َفُهَو َيْهِدُبَها)))، .........................................................
َ
َمْن أ

كان  أنه  ال  معه،  وصلة  ا  برًّ أيضًا  البعير  شراء  وكان  إلخ،  جابراً(  )يبر  قوله: 
قصد شراء البعير، ولذلك رّد البعير عليه بعد ما أوفى له القيمة، إال أنه عليه الصالة 

والسالم جعل امتنانه في]1[، لئال يستحيي منه.

]125 ـ َمنَاقُِب ُمْصَعِب بِْن ُعَميٍْر رضي اهلل عنه[
قوله: )لم يأكل من أجره شيئاً( أي: في دار الدنيا، فبقي له سالمًا يوفيه اهلل 

يوم القيامة. 

]1[ بياض في األصل والظاهر في صورة الشراء.

]3853[ خ: 1276، م: 940، د: 2876، ن: 1903، حم: 109/5، تحفة: 3514.
)))  في نسخة: »ويرحمه«.

)))  أي: نضجت له ثمرته، وأدركت وطابت وبلغت أوان الجذاذ، وهو كناية عن حصول بعض 
المراد، انتهى. »مرقاة المفاتيح« )4001/9(.

)))  أي: يجتنيها، »مجمع بحار األنوار« )142/5(.
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َسُه 
ْ
َرأ بِِه  ْوا  َغّطَ إَِذا  َكانُوا  ثَْوًبا،   

َّ
إِل َيتُْرْك  َولَـْم  َماَت  ُعَميٍْر  ْبَن  ُمْصَعَب  َوإِّنَ 

وا  ُسُه، َفَقاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َغّطُ
ْ
ْوا بِِه رِْجلَيِْه َخَرَج َرأ َخرََجْت رِْجَلُه، َوإَِذا َغّطَ

َسُه َواْجَعلُوا َعلَى رِْجلَيِْه اإلِْذِخَر«))). 
ْ
َرأ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

بِي َوائٍِل، َعْن َخّبَاِب 
َ
ْعَمِش، َعْن أ

َ
َثنَا َهّنَاٌد، نَا اْبُن إِْدِريَس، َعِن األ َحّدَ

رَّتِ نَْحَوُه.
َ
ابِْن األ

قوله: )ولم يترك إل ثوباً( ولم يكن لمن معه من الثياب ما يزيد حاجته، وإال 
لم يبخل بمواساته، فإن إتمام الكفن فرض]1[ على المسلمين كفاية.

]1[ ففي »الدر المختار«))): كفن الضرورة لهما ما يوجد، وأقّله ما يعم البدن، وعند الشافعي 
ما يستر العورة كالحي، انتهى. قال ابن عابدين: قوله: ما يعم البدن، ظاهره أنه لو لم يوجد 
له ذلك سألوا الناس له ثوبًا يعمه، وأن ما دون ذلك بمنـزلة العدم، وأنه ال يسقط به الفرض 
عن المكلفين وإن كان ساترًا للعورة ما لم يعم البدن، لكن ال يخفى أن كفن الضرورة ما ال 
يصار إليه إال عند العجز، فال يناسب تقييده بشيء، ولذا عبر المصنف بما يوجد، نعم ما يعم 
البدن هو كفن الفرض، كما صرح به في »شرح المنية«، فيسقط به الفرض عن المكلفين، 
ال بقيد كونه عند الضرورة، ولذا لما استشهد مصعب بن عمير يوم أحد ولم يكن عنده إال 
ورجليه  بها  رأسه  بتغطية  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أمر  وبالعكس،  رجاله  بدت  رأسه  بها  غطي  إذا  نمرة، 
باإلذخر، إال أن يقال: إن ما ال يستر البدن ال يكفي عند الضرورة أيضًا، بل يجب ستر باقيه 
بنحو حشيش كاإلذخر، ولذا قال الزيلعي بعد سوقه حديث مصعب: وهذا دليل على أن 

ستر العورة وحدها ال يكفي خالفًا للشافعي، انتهى.

)))  اإلذخر: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب، »النهاية« )33/1(.
)))  »الدر المختار« )204/2(.
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126 ـ َمنَاقُِب البََراِء بِْن َمالٍِك رضي اهلل عنه
بِي ِزَياٍد، نَا َسّيَاٌر، نَا َجْعَفُر ْبُن ُسلَيَْماَن، 

َ
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن أ 3854 ـ َحّدَ

نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َكْم 
َ
نَا ثَابٌِت، وََعِلّيُ ْبُن َزيٍْد، َعْن أ

ُه، ِمنُْهُم  بَّرَ
َ

قَْسَم َعلَى اهلل أل
َ
ْغبََر، ِذي ِطْمَريِْن)))، َل يُْؤَبُه لَُه، لَْو أ

َ
ْشَعَث أ

َ
ِمْن أ

البََراُء ْبُن َمالٍِك«.
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب.

ْشَعِرّيِ رضي اهلل عنه
َ
بِي ُموَسى األ

َ
127 ـ َمنَاقُِب أ

 ، انِّيُ بُو يَْحيَى الِحّمَ
َ
، نَا أ َثنَا ُموَسى ْبُن َعبِْد الرَّْحَمِن الِكنِْدّيُ 3855ـ  َحّدَ

بِي ُموَسى، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
بِي بُرَْدَة، َعْن أ

َ
بِي بُرَْدَة، َعْن أ

َ
َعْن بَُريِْد بِْن َعبِْد اهلل بِْن أ

ْعِطيَت ِمْزَماًرا))) ِمْن َمَزاِميِر آِل َداوَُد«. 
ُ
بَا ُموَسى لََقْد أ

َ
نَُّه قَاَل: »يَا أ

َ
أ

ْشَعِرّيِ رضي اهلل عنه[
َ
بِي ُموَسى األ

َ
]127 ـ َمنَاقُِب أ

لحسن  قرآنًا،  منه]1[  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وسمع  إلخ،  مزماراً(  أعطيت  )لقد  قوله: 
صوته، فكان مدحًا له حسن صوته لذلك.

]1[ قال الحافظ))): أخرج مسلم من طريق طلحة عن أبي بردة بلفظ: لو رأيتني وأنا أستمع =

]3854[ حم: 145/3، تحفة: 275.
]3855[ خ: 5048، م: 793، تحفة: 9068.

»قوت  لحقارته.  إليه  يلتفت  وال  به،  يبالى  ال  أي:  لُه«  يؤَبُه  »ال  الخلق،  الثوب  الطمر:    (((
المغتذي« )1033/2(.

)))  المزمار بالكسر: آلة الزمر، وهو التغني، شّبه حسن صوته وحالوة نغمته بصوت المزمار. 
كذا في »النهاية« )312/2(.

)))  »فتح الباري« )93/9(.
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َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َحَسٌن َصِحيٌح.

نٍَس.
َ
بِي ُهَريَْرَة، َوأ

َ
َوِف البَاِب َعْن بَُريَْدَة، َوأ

128 ـ َمنَاقُِب َسْهِل بِْن َسْعٍد رضي اهلل عنه
ُد ْبُن َعبِْد اهلل بِْن بَِزيٍع، نَا الُفَضيُْل ْبُن ُسلَيَْماَن، نَا  َثنَا ُمَحّمَ 3856ـ  َحّدَ
بُو َحاِزٍم، َعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد قَاَل: ُكّنَا َمَع رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو يَْحِفُر الَخنَْدَق 

َ
أ

َونَْحُن َننُْقُل الّتَُراَب، َفيَُمّرُ بِنَا، َفَقاَل:
 َعيُْش اآلِخَرهْ

َّ
 َعيَْش إِل

َ
ُهّمَ ل

ـُمَهاِجـَرهْاللَّ
ْ
نَْصـاِر َوال

َ
فَاْغِفـْر لأِل

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.

اِهُد))). ْعَرُج الّزَ
َ

بُو َحاِزٍم))) اْسُمُه: َسلََمُة ْبُن ِدينَاٍر األ
َ
أ

ُد ْبُن َجْعَفٍر، نَا ُشْعبَُة، ............. اٍر نَا ُمَحّمَ
َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3857 ـ َحّدَ

..................................................................................

قراءتك البارحة، الحديث، وأخرجه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه بزيادة فيه:   =
أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعائشة مرا بأبي موسى وهو يقرأ في بيته، فقاما يستمعان لقراءته، ثم إنهما مضيا، 
فلما أصبح لقي أبو موسى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: »يا أبا موسى مررت بك«، الحديث. فقال: 
أما إنه لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرًا، قال الخطابي: قوله: آل داود يريد داود نفسه، 

ألنه لم ينقل أن أحدًا من أوالد داود وال من أقاربه كان أعطي من حسن الصوت ما أعطي.

]3856[ خ: 3797، م: 1804، ن في الكبرى: 8254، حم: 332/5، تحفة: 1246.
]3857[ خ: 2834، م: 1805، حم: 169/3، تحفة: 1246[.

)))  في نسخة: »وأبو حازم«.
)))  زاد في نسخة: »وفي الباب عن أنس بن مالك«.
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ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيُقوُل: 
َ
نَُس ْبُن َمالٍِك، أ

َ
َعْن َقتَاَدَة، َثنَا أ

 َعيُْش اآلِخَرهْ
اَّ

 َعيَْش إِل
َ

ـُمَهاِجـَرهْ.اللاَُّهماَّ ل
ْ
نَْصـاَر َوال

َ
ـِرِم األ

ْ
ك

َ
فَأ

نٍَس.
َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. َوقَْد ُروَِي ِمْن َغيِْر وَْجٍه َعْن أ

ى الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص وََصِحبَُه
َ
129 ـ بَاُب َما َجاَء فِي فَْضِل َمْن َرأ

ْبُن  ُموَسى  نَا   ، ـبَْصِرّيُ
ْ
ال َعَرِبٍّ  بِْن  َحِبيِب  ْبُن  يَْحيَى  َثنَا  َحّدَ ـ   3858

َسِمْعُت  َيُقوُل:  ِخَراٍش  ْبَن  َحَة 
ْ
َطل َسِمْعُت  قَاَل:  نَْصارِّيُ 

َ
األ َكِثيٍر  بِْن  إِبَْراِهيَم 

 َتَمّسُ الّنَاُر ُمْسِلًما َرآنِي،
َ

َجابَِر ْبَن َعبِْد اهلل، َيُقوُل: َسِمْعُت الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »ل

129 ـ باب ما جاء في فضل من رأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه]1[
لم  والموت على اإلسالم شرط، وإال  إلخ،  النار مسلماً(  تمس  )ل  قوله: 
يصدق عليه أنه مسلم، ووجه عدم المس مع أن وقوع المعاصي غير منكر ما هم 
عليه من شدة مراقبة اهلل تعالى، فال يتراخون في المتاب، أو رجحان]2[ الحسنات 
على السيئات لو سلم الموت من غير توبة، ولكن يشكل عليه بعض ما ورد في األخبار

]1[ لعل المصنف أشار بهذا اللفظ إلى أن المراد بمن رأى هو الصحابي ال مطلق الرائي، وإليه 
أشار الشيخ في تقريره إذ قال: والموت على اإلسالم شرط، فإنهم اتفقوا على هذا الشرط 
في تعريف الصحابي، كما بسط أهل الفن سيما الحافظ في مبدأ »اإلصابة«))) إذ قال: أصح 
ما وقفت عليه في تعريف الصحابي: هو من لقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص مؤمنًا به ومات على اإلسالم، ثم 

بسط الكالم على ذلك.
]2[ وقد اشتهر قوله ملسو هيلع هللا ىلص في »الصحيحين«))) وغيرهما: »لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا لما =

]3858[ تحفة: 2288.
)))  انظر: »اإلصابة« )130/1(.

)))  »صحيح البخاري« )3673(، و»صحيح مسلم« )2540(.
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يُْت َجابَِر ْبَن َعبِْد اهلل، وقَاَل ُموَسى: َوقَْد 
َ
َحُة: َفَقْد َرأ

ْ
ى َمْن َرآنِي« قَاَل َطل

َ
ْو َرأ

َ
أ

يْتَِني َونَْحُن نَرُْجو اهلل. 
َ
َحَة، قَاَل يَْحيَى: َوقَاَل ِلي ُموَسى: َوقَْد َرأ

ْ
يُْت َطل

َ
َرأ

..................................................................................

مشهور،  معلوم  يمكنهم  ما  بأقصى  عنهم  رضي اهلل  وإنفاقهم  نصيفه«،  وال  أحدهم  مد  بلغ   =
وأجمل الحافظ الكالم على فضلهم في مبدأ »اإلصابة«)))، فقال: اتفق أهل السنة على أن 
الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إال شذوذ من المبتدعة، وقد ذكر الخطيب في »الكفاية« 
فصاًل نفيسًا في ذلك فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل اهلل لهم، وإخباره عن طهارتهم 
واختياره لهم، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ﴾ اآلية ]آل عمران: 110[. وقوله تعالى: 

﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ اآلية ]البقرة: 143[، وقوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ 
چ  ڃ ڃ چ چ  ڃ  ﴿ڃ  تعالى:  وقوله   ،]100 ]التوبة:  اآلية  ٻ﴾  ٻ 
إلى  تعالى: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾  وقوله   ،]64 ]األنفال:  چ﴾ 
قوله: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ ]الحشر: 8 ـ 10[ في آيات كثيرة يطول ذكرها، وأحاديث شهيرة يكثر 
تعدادها، وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم، وال يحتاج أحد منهم مع تعديل اهلل له إلى 
ألوجبت  ذكرنا  مما  شيء  فيهم  ورسوله  من اهلل  يرد  لم  لو  أنه  على  الخلق،  من  أحد  تعديل 
الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد، ونصرة اإلسالم وبذل المهج واألموال، وقتل 
اآلباء واألبناء، والمناصحة في الدين وقوة اإليمان واليقين، القطع على تعديلهم واالعتقاد 
من  يجيئون  الذين  والمعدلين  بعدهم،  الخالفين  جميع  من  أفضل  كافة  وأنهم  لنـزاهتهم، 
بعدهم، هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله، ثم قال: وقال أبو محمد بن حزم: الصحابة 

كلهم من أهل الجنة قطعًا، قال اهلل تعالى: ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی 
 ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب﴾ ]الحديد: 10[، وقال تعالى: 
 ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ﴾ ]األنبياء: 101[ فإن قلت: التقييد 
باإلنفاق والقتال يخرج من ليس كذلك، وكذلك التقييد باإلحسان في اآلية السابقة، قلنا: إن 
التقييدات المذكورة خرجت مخرج الغالب، وإال فالمراد من اتصف باإلنفاق والقتال =

)))  »اإلصابة« )131/1(.
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 ِمْن َحِديِث ُموَسى بِْن إِبَْراِهيَم 
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، ل

. نَْصارِّيِ
َ
األ

ُموَسى  َعْن  الَحِديِث  ْهِل 
َ
أ ِمْن  َواِحٍد  َوَغيُْر  ـَمِديِنّيِ 

ْ
ال ْبُن  َعِلّيُ  َوَرَوى 

َهَذا الَحِديَث.

ْعَمِش، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن 
َ
بُو ُمَعاِوَيَة، َعِن األ

َ
َثنَا َهّنَاٌد، نَا أ 3859)))ـ  َحّدَ

من القصص التي هي مشعرة بخالف ذلك كما ورد]1[.

بالفعل أو القوة، وروى البزار في »مسنده« بسند رجاله موثقون من حديث سعيد بن المسيب   =
وروي  والمرسلين«،  النبيين  سوى  الثقلين  على  أصحابي  اختار  »إن اهلل  مرفوعًا:  جابر  عن 
عن سفيان يقول في قوله تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]النمل: 59[ هم 
ا، فلنقتصر على هذا القدر ففيه مقنع، انتهى  أصحاب محمد ملسو هيلع هللا ىلص، واألخبار في هذا كثيرة جدًّ

مختصرًا.
]1[ بياض في األصل بعد ذلك، ولعل الشيخ لم يذكر الروايات في ذلك عمدًا، فإن خاطري 
الشملة،  أيضًا ال يطيب بإحصائها، لكنها ال تخفى على من نظر كتب الحديث، كحديث 
ورد  ما  وكذا  ذلك،  وغير  بإسالمهما،  القول  على  والبول  بالنميمة،  القبر  في  والمعذبين 
في قاتل عمار، ومبغض علي والحسنين رضي اهلل عنهم أجمعين، والجواب عن حديث 
الباب ظاهر، على أن المرجو من كرمه تعالى أن ال يدخل النار أحدًا من الصحابة رضي اهلل 
عنهم أجمعين، كما يدل عليه ما ورد في الروايات من فضلهم، كما تقدم شيء من ذلك، 
وأخرج أبو داود عن سعيد بن زيد: كنا عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص فذكر فتنة فعظم أمرها، فقلنا أو قالوا: 
القتل«،  بحسبكم  إن  »كال،  ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول اهلل  فقال  لتهلكنا،  هذه  أدركتنا  لئن  رسول اهلل  يا 
الحديث، وعن أبي موسى قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أمتي هذه مرحومة ليس عليها عذاب 

في اآلخرة، وعذابها في الدنيا الفتن والزالزل والقتل«. 

)))]3859[ خ: 2652، م: 2533، ن يف الكربى: 5987، جه: 2362، حم: 378/1، حتفة: 9403.
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، َعْن َعبِْد اهلل بِْن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َخيُْر  َمانِّيُ
ْ
ل َعِبيَدَة ُهَو الّسَ

تِي قَْوٌم َبْعَد َذلَِك تَْسِبُق 
ْ
ِذيَن يَلُوَنُهْم، ُثّمَ يَأ

ِذيَن يَلُوَنُهْم، ُثّمَ الَّ
الّنَاِس قَْرِن، ُثّمَ الَّ

ْيَماَنُهْم«. 
َ
ْو َشَهاَداُتُهْم أ

َ
ْيَماُنُهْم َشَهاَداتِِهْم أ

َ
أ

َوِف البَاِب َعْن ُعَمَر، وَِعْمَراَن بِْن ُحَصيٍْن، َوُبَريَْدَة.

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

َجَرِة
َ
130 ـ َما َجاَء))) فِي فَْضِل َمْن بَاَيَع تَْحَت الّش

َبيِْر، َعْن َجابٍِر، قَاَل: قَاَل  بِي الّزُ
َ
يُْث، َعْن أ

َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا اللَّ 3860 ـ َحّدَ
َجَرِة«. 

َ
ْن بَاَيَع تَْحَت الّش َحٌد ِمّمَ

َ
 يَْدُخُل الّنَاَر أ

َ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

ْصَحاَب الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص
َ
))) أ 131 ـ ِفيَمْن َسّبَ

نَا ُشْعبَُة، َعِن .........
َ
ْنبَأ

َ
بُو َداوَُد، أ

َ
َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، نَا أ 3861 ـ َحّدَ

قوله: )أو شهاداتهم أيمانهم( أي: مرة كذا ومرة كذا، والمعنى بذلك قلة المباالة 
فيما يأتون، فال يتأملون فيما يقترفون عما ال يفعلون هل هو حق أم غير واقع؟. 

ْصَحاَب الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص[
َ
]131 ـ ِفيَمْن َسّبَ أ

]3860[ د: 4653، ن في الكبرى: 11444، حم: 350/3، تحفة: 2918.
 ،11/3 حم:   ،161 جه:   ،8250 الكبرى:  في  ن   ،4658 د:   ،541 م:   ،6973 خ:   ]3861[

تحفة: 4001.
)))  في نسخة »باب ما جاء«.

.» )))  في نسخة: »َيُسبُّ
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قَاَل  قَاَل:  الُخْدرِّيِ  َسِعيٍد  بِي 
َ
أ بَا َصاِلٍح، َعْن 

َ
أ َواَن 

ْ
َذك َسِمْعُت  قَاَل:  ْعَمِش 

َ
األ

َحَدُكْم 
َ
أ ّنَ 

َ
أ لَْو  بِيَِدهِ  َنْفِسي  ِذي 

فََوالَّ ْصَحابِي)))، 
َ
أ تَُسّبُوا   

َ
ملسو هيلع هللا ىلص: »ل رَُسوُل اهلل 

 نَِصيَفُه«. 
َ

َحِدِهْم َول
َ
ْدرََك ُمّدَ أ

َ
ُحٍد َذَهبًا َما أ

ُ
ْنَفَق ِمثَْل أ

َ
أ

به عادة، وهي  يوزن ويكال  ما  بالمد  المراد  أن  الظاهر  أحدهم(  )مد  قوله: 
بقرينة مقابلة أحد  الذهب  مّد  إرادة  بعد  األطعمة والحبوب، وإن كان يمكن على 
المعنيين كليهما، وإن كان في األول ما ليس  ثابت على  الذهب، والفضل]1[ لهم 

في الثاني. 

]1[ ظاهر هذا الحديث والتي تقدمت من الروايات أن الصحابة أفضل من التابعين، وهم من 
أو األفراد  إلى المجموع  بالنسبة  الحافظ في »الفتح«))): هل هذه األفضلية  أتباعهم، قال 
محل بحث، وإلى الثاني نحا الجمهور، واألول قول ابن عبد البر، والذي يظهر أن من قاتل 
مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو في زمانه بأمره، أو أنفق شيئًا من ماله بسببه، ال يعدله في الفضل أحد بعده 
البحث، واألصل في ذلك قوله تعالى:  له ذلك فهو محل  يقع   كائنًا من كان، وأما من لم 
البر  ابن عبد  واحتج   ،]10 ]الحديد:  اآلية  ىئ﴾  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ﴿ۆئ 
بحديث: »مثل أمتي مثل المطر ال يدرى أوله خير أم آخره«، وهو حديث حسن، له طرق قد 
يرتقي بها إلى الصحة، وأغرب النووي فعزاه في »فتاواه« إلى »مسند أبي يعلى« من حديث 
وصححه  أنس،  حديث  من  منه  أقوى  بإسناد  الترمذي  عند  أنه  مع  ضعيف،  بإسناد  أنس 
ابن حبان من حديث عمار، وأجاب عنه النووي بما حاصله أن المراد من يشتبه عليه الحال =

أكبر  ومن  حرام،  الصحابة  أن سب  اعلم  مسلم«:  وفي »شرح   :)3875/9( القاري  قال    (((
الفواحش، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر، وقال بعض المالكية: يقتل، وقال القاضي 
سّب  من  يقتل  بأنه  علمائنا  بعض  صّرح  وقد  انتهى.  الكبائر،  من  أحدهم  سب  عياض: 
الدنيا  في  مقبولة  فتوبته  تاب،  كافر  كل   :)158 )ص:  والنظائر«  »األشباه  وفي  الشيخين، 

واآلخرة إال الكافر يسّب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو يسّب الشيخين أو أحدهما، انتهى مختصًرا.
)))  »فتح الباري« )6/7(.
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. 
هِ. َوَمْعنَى قَْوِلِه: نَِصيَفُه، َيْعِني نِْصَف ُمّدِ

بِي َصاِلٍح، 
َ
ْعَمِش، َعْن أ

َ
بُو ُمَعاِوَيَة، َعِن األ

َ
، نَا أ َثنَا الَحَسُن ْبُن َعِلّيٍ َحّدَ

بِي َسِعيٍد، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص نَْحَوُه.
َ
َعْن أ

..................................................................................

في ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى، ويرون ما في زمانه من الخير والبركة وانتظام   =
كلمة اإلسالم ودحض كلمة الكفر، فيشتبه الحال على من شاهد ذلك أّي الزمانين خير، 
ابن أبي شيبة من  وقد روى  قرني«،  القرون  »خير  قوله ملسو هيلع هللا ىلص:  بصريح  مندفع  االشتباه  وهذا 
حديث عبد الرحمن بن جعفر أحد التابعين بإسناد حسن قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ليدركن 

المسيح أقوامًا إنهم لمثلكم أو خير ثالثًا«، الحديث.
وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة رفعه: »تأتي أيام للعامل فيهن أجر خمسين،   
مثل  أمتي  »مثل  لحديث:  شاهد  وهو  منكم«،  بل  قال:  رسول اهلل؟  يا  منا  أو  منهم  قيل: 
المطر«، واحتج ابن عبد البر أيضًا بحديث عمر رفعه: »أفضل الخلق إيمانًا قوم في أصالب 
إسناده ضعيف  لكن  الطيالسي وغيره،  أخرجه  الحديث  يروني«،  ولم  بي  يؤمنون  الرجال 
فال حجة فيه، وروى أحمد والدارمي والطبراني من حديث أبي جمعة قال: قال أبو عبيدة: 
يا رسول اهلل! أأحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك، قال: »قوم يكونون من بعدكم 
البر  ابن عبد  كالم  وتعقب  الحاكم،  صححه  وقد  حسن،  إسناده  يروني«،  ولم  بي  يؤمنون 
بأن مقتضى كالمه أن يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة، 
وبذلك صرح القرطبي، لكن كالم ابن عبد البر ليس على اإلطالق في حق جميع الصحابة، 
فإنه صرح في كالمه باستثناء أهل بدر والحديبية، نعم الذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة 
إليه  والسبق  عنه  الذب  له  اتفق  من  أما  ملسو هيلع هللا ىلص،  رسول اهلل  لمشاهدة  عمل  يعدلها  ال  الصحبة 
بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده، فإنه ال يعدله أحد ممن 
يأتي بعده، ألنه ما من خصلة من الخصال المذكورة إال وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها 
من بعده، فظهر فضلهم، ومحصل النـزاع يتمحض فيمن لم يحصل له إال مجرد المشاهدة =
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إِبَْراِهيَم بِْن َسْعٍد، نَا  ْبُن  َيْعُقوُب  ُد ْبُن يَْحيَى، نَا  َثنَا ُمَحّمَ 3862))) ـ َحّدَ
ٍل 

َ
ُمَغّف بِْن  َعبِْد اهلل  َعْن  ِزَياٍد،  بِْن  الرَّْحَمِن  َعبِْد  َعْن  َرائَِطَة،  بِي 

َ
أ ْبُن  َعِبيَدُة 

 َتّتَِخُذوُهْم َغَرًضا َبْعِدي، 
َ

ْصَحابِي، ل
َ
قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اهلل اهلل فِي أ

ْبَغَضُهْم، َوَمْن آَذاُهْم َفَقْد 
َ
ْبَغَضُهْم فَِببُْغِضي أ

َ
َحّبَُهْم، َوَمْن أ

َ
َحّبَُهْم فَِبُحّبِي أ

َ
َفَمْن أ

ُخَذُه«. 
ْ
ْن يَأ

َ
آَذانِي، َوَمْن آَذانِي َفَقْد آَذى اهلل، َوَمْن آَذى اهلل يُوِشُك أ

ـوَْجِه.
ْ
 ِمْن َهَذا ال

َّ
ُه إِل

 َنْعِرفُ
َ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، ل

ُسلَيَْماَن  َعْن  اُن،  ّمَ الّسَ زَْهُر 
َ
أ نَا  َغيَْلَن،  ْبُن  َمْحُموُد  َثنَا  َحّدَ ـ   3863

َبيِْر، َعْن َجابٍِر، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »لَيَْدُخلَّنَ  بِي الّزُ
َ
، َعْن ِخَداٍش، َعْن أ الّتَيِْمّيِ

ْحَمِر«. 
َ
 َصاِحَب الَجَمِل األ

َّ
َجَرِة إِل

َ
الَجّنََة َمْن بَاَيَع تَْحَت الّش

قوله: )إل صاحب الجمل األحمر( استثناه .................................

كما تقدم، فإن جمع بين مختلف األحاديث المذكورة كان متجهًا على أن حديث: »للعامل   =
منهم أجر خمسين منكم« ال يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة، ألن مجرد زيادة 
إلى ما  بالنسبة  يقع تفاضله  إنما  المطلقة، وأيضًا فاألجر  ثبوت األفضلية  األجر ال يستلزم 
يماثله في ذلك العمل، فأما ما فاز به من شاهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص من زيادة فضيلة المشاهدة، فال 
أبي جمعة  وأما حديث  المتقدمة،  األحاديث  تأويل  يمكن  الطريق  فبهذه  أحد،  فيها  يعدله 
فلم تتفق الرواة على لفظه، فقد رواه بعضهم بلفظ الخيرية كما تقدم، ورواه بعضهم: قلنا: 
يا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هل من قوم أعظم منا أجرًا؟ الحديث. أخرجه الطبراني وإسناد هذه الرواية 
أقوى من إسناد الرواية المتقدمة، وهي توافق حديث أبي ثعلبة، وتقدم الجواب عنه، انتهى. 

قلت: وتقدم بعض ما يتعلق بحديث الشهادة في أبوابها.  

)))]3862[ حم: 87/4، تحفة: 9662.

 ]3863[ تحفة: 2702.
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َهَذا َحِديٌث َغِريٌب))).

مع كونه لم يدخل فيهم]1[ دفعًا لما عسى أن يتوهم أحد قياسه على عثمان رضي اهلل 
عنه، فإنه عّد من هؤالء في الوعد واألجر وإن لم يحضرها، أو يظن دخوله الجنة 

نظرًا إلى قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »هم جلساء ال يشقى جليسهم«.

]1[ كما هو نص الرواية المفصلة عند مسلم)))، ولفظها: عن جابر قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من 
يصعد الثنية ثنية المرار، فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، قال: فكان أول من صعدها 
خيلنا خيل بني الخزرج، ثم تتامَّ الناس«، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »وكلكم مغفور له إال صاحب 
الجمل األحمر«، فأتيناه فقلنا: تعال يستغفر لك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: لئن أجد ضالتي أحّب 
إذا  له، وفي رواية أخرى:  ينشد ضالة  قال: وكان رجل  أن يستغفر لي صاحبكم،  إلّي من 
هو أعرابي جاء ينشد ضالة له، وذكر في حاشية الترمذي: صاحب الجمل األحمر هو جد 
ابن قيس، كان منافقًا يطلب جمله ولم يبايع، واالستثناء منقطع، انتهى. وحكى النووي))) 
عن القاضي عياض قيل: هذا الرجل هو الجد بن قيس المنافق، انتهى. وقال ابن األثير))): 
الناس رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إال الجد بن قيس، فإنه استتر تحت بطن  فبايع  حضر يوم الحديبية، 
الحديبية  في  يعني  أحد  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل  بيعة  عن  يتخلف  لم  قال:  ابن إسحاق  وعن  ناقته، 
من المسلمين حضرها إال الجد بن قيس أخو بني سلمة، قال جابر: كأني أنظر إليه الصقًا 
بإبط ناقة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قد صبأ إليها يستتر بها من الناس، وقيل: إنه تاب وحسنت توبته، 
انتهى. وجزم القاري))) في شرح »المشكاة« بأن صاحب الجمل األحمر هذا هو عبد اهلل 

ابن أبي المنافق المشهور.

)))  في نسخة: »حسن غريب«.

)))  »صحيح مسلم« )2780(.
)))  »شرح النووي« )127/17(.

)))  »أسد الغابة« )521/1(.
)))  »مرقاة المفاتيح« )4016/9(.
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ّنَ َعبًْدا 
َ
َبيِْر، َعْن َجابٍِر: أ بِي الّزُ

َ
يُْث، َعْن أ

َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا اللَّ 3864 ـ َحّدَ
لَيَْدُخلَّنَ  رَُسوَل اهلل  يَا  َفَقاَل:  َحاِطبًا،  يَْشُكو  ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوَل اهلل  َجاَء  ِلَحاِطٍب 

ـُحَديِْبيََة«))). 
ْ
إِنَُّه َشِهَد بَْدًرا َوال

 يَْدُخلَُها فَ
َ

َحاِطٌب الّنَاَر، َفَقاَل: »َكَذبَْت ل

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

بُو ُكَريٍْب، نَا ُعثَْماُن ْبُن نَاِجيََة، َعْن َعبِْد اهلل بِْن ُمْسِلٍم 
َ
َثنَا أ 3865ـ  َحّدَ

بِيِه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِمْن 
َ
بِي َطيْبََة، َعْن َعبِْد اهلل بِْن بَُريَْدَة، َعْن أ

َ
أ

 بُِعَث قَائًِدا َونُوًرا لَُهْم يَْوَم الِقيَاَمِة«. 
َّ

رٍْض إِل
َ
ْصَحابِي َيُموُت بِأ

َ
َحٍد ِمْن أ

َ
أ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب.

ابِْن  َعِن  َطيْبََة  بِي 
َ
أ ُمْسِلٍم  بِْن  َعبِْد اهلل  َعْن  الَحِديُث  َهَذا  ُروَِي  َوقَْد 

.((( َصّحُ
َ
بَُريَْدَة َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص ُمرَْسٌل، َوَهَذا أ

اٍد، نَا َسيُْف ْبُن  بُو بَْكِر ْبُن نَافٍِع، نَا الّنَْضُر ْبُن َحّمَ
َ
َثنَا أ 3866 ـ َحّدَ

ُعَمَر، َعْن ُعبَيِْد اهلل بِْن ُعَمَر، َعْن نَافٍِع، َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُكْم«.  ْصَحابِي َفُقولُوا: لَْعنَُة اهلل َعلَى َشّرِ

َ
ِذيَن يَُسّبُوَن أ

ْيتُُم الَّ
َ
»إَِذا َرأ

..................................................................................

]3864[ م: 2195، ن في الكبرى: 8238، حم: 325/3، تحفة: 2910.
]3865[ تحفة: 1983.

]3866[ طس: 8366، تحفة: 7913.
قال القاري )4025/9(: أي: ومن حضرهما ال يدخل النار جزمًا أو رجاء، انتهى.  (((

)))  في نسخة: »وهو أصح«.
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 ِمْن َهَذا 
َّ

 َنْعِرفُُه ِمْن َحِديِث ُعبَيِْد اهلل بِْن ُعَمَر إِل
َ

َهَذا َحِديٌث ُمنَْكٌر، ل
ـوَْجِه.

ْ
ال

132 ـ َما َجاَء فِي فَْضِل فَاِطَمَة رَِضَي اهلل َعنَْها
ـِمْسَوِر بِْن 

ْ
بِي ُملَيَْكَة، َعِن ال

َ
يُْث، َعِن ابِْن أ

َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا اللَّ 3867))) ـ َحّدَ
ـِمنْبَِر: »إِّنَ بَِني ِهَشاِم بِْن 

ْ
َمْخَرَمَة قَاَل: َسِمْعُت الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل َوُهَو َعلَى ال

بِي َطاِلٍب فََل آَذُن، ُثّمَ 
َ
ْن ُينِْكُحوا ابْنَتَُهْم َعِلّيَ ْبَن أ

َ
َذنُوِن فِي أ

ْ
ـُمِغيَرِة اْستَأ

ْ
ال

َِق ابْنَِتي َوَينِْكَح ابْنَتَُهْم 
ْن ُيَطلّ

َ
بِي َطاِلٍب أ

َ
ْن يُِريَد اْبُن أ

َ
 أ

َّ
 آَذُن، إِل

َ
 آَذُن، ُثّمَ ل

َ
ل

َها بَْضَعٌة ِمّنِي يَِريبُِني َما َراَبَها َوُيؤِْذيِني َما آَذاَها«. 
َ
إِّن

فَ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

ْسوَُد ْبُن َعاِمٍر، َعْن 
َ
، نَا األ َثنَا إِبَْراِهيُم ْبُن َسِعيٍد الَجوَْهِرّيُ

3868 ـ َحّدَ
بِيِه قَاَل: َكاَن 

َ
أ ْحَمِر، َعْن َعبِْد اهلل بِْن َعَطاٍء، َعِن ابِْن بَُريَْدَة، َعْن 

َ
َجْعَفٍر األ

.  النَِّساِء إِلَى رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فَاِطَمُة، َوِمَن الرَِّجاِل َعِلّيٌ
َحّبَ

َ
أ

ْهِل بَيِْتِه. 
َ
قَاَل إِبَْراِهيُم: َيْعِني ِمْن أ

]132 ـ َما َجاَء فِي فَْضِل فَاِطَمَة رَِضَي اهلل َعنَْها[
قوله: )قال إبراهيم: يعني من أهل بيته( أراد بذلك دفع المعارضة بما ورد 

في الشيخين وأسامة وغيرهم، وأنت على علم مما قلنا أن للحب أنواعًا]1[.

]1[ كما تقدم شيء من ذلك، ثم اختلفوا في النساء أيتهن أفضل مريم أو خديجة؟ أو فاطمة =

)))]3867[ خ: 5230، م: 2449، د: 2070، ن في الكبرى: 8465، جه: 1998، حم: 328/4، 

تحفة: 11267.
 ]3868[ ن في الكبرى: 8444، ك: 4735، تحفة: 1981.
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 ِمْن َهَذا الوَْجِه.
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، ل

يُّوَب، َعِن 
َ
ْحَمُد ْبُن َمِنيٍع، نَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُعلَّيََة، َعْن أ

َ
َثنَا أ 3869 ـ َحّدَ

بِي َجْهٍل، َفبَلََغ 
َ
ّنَ َعِلّيًا َذَكَر بِنَْت أ

َ
َبيِْر: أ بِي ُملَيَْكَة، َعْن َعبِْد اهلل بِْن الّزُ

َ
ابِْن أ

َما فَاِطَمُة بَْضَعٌة ِمّنِي، يُؤِْذيِني َما آَذاَها َوُينِْصبُِني َما 
َ
َذلَِك الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »إِّن

نَْصبََها«. 
َ
أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

َبيِْر، َوقَاَل َغيُْر َواِحٍد:  بِي ُملَيَْكَة، َعِن ابِْن الّزُ
َ
يُّوُب: َعِن ابِْن أ

َ
َهَكَذا قَاَل أ

ـِمْسَوِر بِْن َمْخَرَمَة.
ْ
بِي ُملَيَْكَة، َعِن ال

َ
َعِن ابِْن أ

بِي ُملَيَْكَة، َرَوى َعنُْهَما َجِميًعا))).
َ
ْن يَُكوَن اْبُن أ

َ
َوُيْحتََمُل أ

..................................................................................

أو عائشة؟ وبسط الحافظ شيئًا من الكالم على ذلك في »باب فضل خديجة« ورجح أنها   =
أفضل نسائه، وذكر االختالف في نبوة مريم، وقال القاري))): قال السيوطي في »النقاية«: 
وفي  وعائشة،  خديجة  المؤمنين  أمهات  وأفضل  وفاطمة،  مريم  النساء  أفضل  أن  نعتقد 
ليس  إذ  أولى،  الكل  في حق  التوقف  القاري:  قال  التوقف،  ثالثها  أقوال،  بينهما  التفضيل 
في المسألة دليل قطعي، والظنيات متعارضة غير مفيدة للعقائد المبنية على اليقين، انتهى، 

وتقدم ما أفاده الشيخ في »باب الشواء« من كتاب األطعمة.

]3869[ طب: 277/113/13، حم: 5/4، تحفة: 5271.
)))  قال الحافظ في »الفتح« )327/9( بعد نقل كالم الترمذي هذا: والذي يظهر ترجيح رواية 
الليث لكونه توبع ولكون الحديث قد جاء عن المسور من غير رواية ابن أبي مليكة، انتهى.

)))  »مرقاة المفاتيح« )3994/9(.
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ـِمْسَوِر بِْن َمْخَرَمَة 
ْ
بِي ُملَيَْكَة، َعِن ال

َ
َوقَْد َرَواُه َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر، َعِن ابِْن أ

يِْث.
نَْحَو َحِديِث اللَّ

، نَا َعِلّيُ ْبُن قَاِدٍم،  َثنَا ُسلَيَْماُن ْبُن َعبِْد الَجّبَاِر البَْغَداِدّيُ 3870 ـ َحّدَ
َعْن  َسلََمَة،  ّمِ 

ُ
أ  

َ
َمْول ُصبَيٍْح  َعْن   ، ّيِ ّدِ الّسُ َعِن   ، الَهْمَدانِّيُ نَْصٍر  ْبُن  ْسبَاُط 

َ
أ نَا 

نَا 
َ
ـُحَسيِْن: »أ

ْ
ـَحَسِن َوال

ْ
ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل ِلَعلّيٍ َوفَاِطَمَة َوال

َ
ْرَقَم: أ

َ
َزيِْد بِْن أ

ٌم لَِمْن َسالَْمتُْم«. 
ْ
َحْرٌب))) لَِمْن َحاَربْتُْم، وَِسل

َما َنْعِرفُُه ِمْن َهَذا الوَْجِه.
َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب إِّن

ّمِ َسلََمَة لَيَْس بَِمْعُروٍف.
ُ
 أ

َ
وَُصبَيٌْح َمْول

، نَا ُسْفيَاُن، َعْن  َبيِْرّيُ ْحَمَد الّزُ
َ
بُو أ

َ
َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، نَا أ 3871ـ  َحّدَ

َل َعلَى الَحَسِن 
ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص َجلَّ

َ
ّمِ َسلََمَة: أ

ُ
ُزَبيٍْد، َعْن َشْهِر بِْن َحوَْشٍب، َعْن أ

ِتي)))،  ْهُل بَيِْتي وََحاّمَ
َ
ِء أ

َ
ُهّمَ َهُؤل

َوالُحَسيِْن وََعِلّيٍ َوفَاِطَمَة ِكَساًء، ُثّمَ قَاَل: »اللَّ
يَا  َمَعُهْم  نَا 

َ
َوأ َسـلََمَة:  ّمُ 

ُ
أ َفَقالَْت  َتْطِهيًرا«،  ْرُهْم  َوَطّهِ الرِّْجَس،  َعنُْهُم  ْذِهْب 

َ
أ

رَُسوَل اهلل؟ قَاَل: »إِنَِّك َعلَى))) َخيٍْر«. 

..................................................................................

]3870[ جه: 145، تحفة: 3662.
]3871[ ع: 7021، حم: 298/6، تحفة: 18165.

)))  قال القاري )3976/9(: أي: محارب، جعل ملسو هيلع هللا ىلص نفسه نفس الحرب مبالغة كرجل عدل، 
»وسلم« بكسر أوله ويفتح، أي: مسالم ومصالح، انتهى.

)))  في بعض النسخ: »خاصتي«. حامة اإلنسان: خاصته ومن يقرب منه. »النهاية« )446/1(.
)))  في نسخة: »إلى«.
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ْحَسُن َشْيٍء ُروَِي فِي َهَذا البَاِب.
َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح، َوُهَو أ

ـَحْمَراِء))).
ْ
بِي ال

َ
بِي َسلََمَة، َوأ

َ
نَِس، َوُعَمَر بِْن أ

َ
َوِف البَاِب َعْن أ

اٍر، نَا ُعثَْماُن ْبُن ُعَمَر، نَا إِْسَراِئيُل، َعْن 
َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3872 ـ َحّدَ

َعْن  َحَة، 
ْ
َطل بِنِْت  َعائَِشَة  َعْن  َعْمٍرو،  بِْن  ـِمنَْهاِل 

ْ
ال َعِن  َحِبيٍب،  بِْن  َميَْسَرَة 

 َوَهْديًا بِرَُسوِل اهلل 
ًّ

ْشبََه َسْمتًا وََدل
َ
َحًدا أ

َ
يُْت أ

َ
ـُمْؤِمِنيَن قَالَْت: َما َرأ

ْ
ّمِ ال

ُ
َعائَِشَة أ

فِي ِقيَاِمَها َوُقُعوِدَها ِمْن فَاِطَمَة بِنِْت رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قَالَْت: َوَكنَْت إَِذا َدَخلَْت 
ْجلََسـَها فِي َمْجِلِسـِه، َوَكَن الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص 

َ
َعلَى الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَم إِلَيَْها، َفَقّبَلََها َوأ

للتعظيم]1[  جوازه  في  شك  وال  إلخ،  قامت  قوله:  وكذا  إليها(  )قام  قوله: 
ا إلى ما هو مذموم في آخر األمر. والتواضع، وإنما كان ال يرتضيه ملسو هيلع هللا ىلص لكونه منجرًّ

]1[ قال العيني))): في حديث الخدري: إن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد، فأرسل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
من  السيد  بإكرام  والحاكم  السلطان  أمر  فيه  الحديث،  إلى سيدكم«،  »قوموا  فقال:  فجاء، 
المرسلين وإلزام الناس كافة للقيام إلى سيدهم، وقد منع ذلك قوم لحديث أبي أمامة عند 
أبي داود وابن ماجه، قال: خرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص متوكئًا على عصى فقمنا له، فقال: »ال تقوموا كما 
يقوم األعاجم«، وهو حديث ضعيف مضطرب السند، ثم حكى عن أبي الوليد بن رشد أن 
القيام على أربعة أوجه: األول محظور، وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرًا وتعاظمًا 
على القائمين، والثاني مكروه وهو أن يقع لمن ال يتكبر، لكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب 
ذلك،  يريد  ال  لمن  واإلكرام  البر  سبيل  على  يقع  أن  وهو  جائز،  والثالث  يحذر،  ما  ذلك 
والرابع مندوب وهو أن يقع لمن قدم من سفر فرحًا بقدومه ليسلم عليه، أو إلى من تجددت 

له نعمة فيهنيه بسببها، انتهى.

]3872[ د: 5217، ن في الكبرى: 8311، تحفة: 17883.
)))  زاد في نسخة: »ومعقل بن يسار، وعائشة«.

)))  »عمدة القاري« )111/13(.
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ا  فَلَّمَ َمْجِلِسَها،  فِي  ْجلََستُْه 
َ
َوأ َفَقّبَلَتُْه  َمْجِلِسَها،  ِمْن  قَاَمْت  َعلَيَْها  َدَخَل  إَِذا 

َسـَها 
ْ
َكّبَْت َعلَيِْه َفَقّبَلَتْـُه، ُثّمَ َرَفَعْت َرأ

َ
َمرَِض الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخلَْت فَاِطَمُة، فَأ

ُظّنُ 
َ
ُت: إِْن ُكنُْت أل

ْ
َسَها فََضِحَكْت، َفُقل

ْ
َكّبَْت َعلَيِْه، ُثّمَ َرَفَعْت َرأ

َ
َفبََكـْت، ُثّمَ أ

ُت لَـَها: 
ْ
َ الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص قُل ا تُُوّفِ إَِذا ِهَي ِمَن النَِّساِء، فَلَّمَ

ْعَقِل نَِسائِنَا فَ
َ
ّنَ َهِذهِ ِمْن أ

َ
أ

بَبِْت))) 
ْ
ك

َ
أ ُثّمَ  َسِك َفبََكيِْت، 

ْ
بَبِْت َعلَى الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص، فََرَفْعِت َرأ

ْ
ك

َ
أ يِْت ِحيَن 

َ
َرأ

َ
أ

لَبَِذَرٌة)))،  إًِذا  إِنِّي  قَالَْت:  َذلَِك؟  َعلَى  َحَملَِك  َما  فََضِحْكِت،  َسِك 
ْ
َرأ فََرَفْعِت 

ْهِلِه لُُحوقًا 
َ
ْسَرُع أ

َ
نِّي أ

َ
ْخبََرِن أ

َ
نَُّه َمّيٌِت ِمْن وََجِعِه َهَذا َفبََكيُْت، ُثّمَ أ

َ
ْخبََرِن أ

َ
أ

بِِه، فََذاَك ِحيَن َضِحْكُت. 

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.

قد  لكونها  تخبر  فلم  ذلك  قبل  سألتها  كانت  وقد  لبذرة(  إذاً  )إني  قوله: 
منعت]1[ عنه، وإذا قضى النبي ملسو هيلع هللا ىلص أخبرت.

قوله: )ثم أخبرن أني( إلخ، ذكرت]2[ هاهنا شيئًا من الشيئين اللذين أخبرها 
بهما، كما يجيء الثاني منهما بعد ذلك من كونها سيدة نساء الجنة.

]1[ كما هو مصرح في روايات الصحيحين وغيرهما من أن عائشة لما سألتها أوالً في حياته ملسو هيلع هللا ىلص 
ما أخبرت، وقالت: ال أفشي سر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ثم أخبرت بذلك لما سألتها ثانيًا بعد 
ا إذ ذاك، وبّوب البخاري على الحديث في  وفاته ملسو هيلع هللا ىلص، ولعل ذلك ألن وفاته ملسو هيلع هللا ىلص لم يبق سرًّ
كتاب االستئذان »باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه، فإذا مات أخبر به«.

]2[ وبسط ذلك الحافظ في آخر المغازي في »باب وفاته ملسو هيلع هللا ىلص«.

)))  زاد في نسخة: »عليه«.
»النهاية« )110/1(، و»مجمع  َيْسمعه.  َما  وُيْظهر  الّسرَّ  ُيْفشي  ِذي  الَّ الَبِذر:  البذرة مؤنث    (((

بحار األنوار« )153/1(.
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َوقَْد ُروَِي َهَذا الَحِديُث ِمْن َغيِْر وَْجٍه َعْن َعائَِشَة))).

َحْرٍب،  ْبُن  َلِم  الّسَ َعبُْد  نَا   ، الُكوِفُّ يَِزيَد  ْبُن  ُحَسيُْن  َثنَا  َحّدَ ـ   3874
ِتي َعلَى  ُت َمَع َعّمَ

ْ
اِف، َعْن ُجَميِْع بِْن ُعَميٍْر الّتَيِْمّيِ قَاَل: َدَخل بِي الَجّحَ

َ
َعْن أ

فَاِطَمُة،  قَالَْت:  ملسو هيلع هللا ىلص؟  رَُسوِل اهلل  إِلَى  َحّبَ 
َ
أ َكاَن  الّنَاِس  ّيُ 

َ
أ فَُسئِلَْت:  َعائَِشَة، 

اًما.  اًما قَّوَ فَِقيَل: ِمَن الرَِّجاِل؟ قَالَْت: َزوُْجَها، إِْن َكاَن َما َعِلْمُت َصّوَ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب))).

133 ـ ِمْن فَْضِل َعائَِشَة رَِضَي اهلل َعنَْها
بِْن  ِهَشاِم  َعْن  َزيٍْد،  ْبُن  اُد  َحّمَ نَا  ُدرُْسَت،  ْبُن  يَْحيَى  َثنَا  َحّدَ ـ   3875
ْوَن بَِهَدايَاُهْم يَْوَم َعائَِشَة،  بِيِه، َعْن َعائَِشَة قَالَْت: َكاَن الّنَاُس َيتََحّرَ

َ
ُعْرَوَة، َعْن أ

133 ـ ِمْن فَْضِل َعائَِشَة رَِضَي اهلل َعنَْها

]3874[ ك: 4744، تحفة: 16054.
]3875[ خ: 2574، ن: 3950، تحفة: 16861.

)))  زاد في نسخة: 
ثَِني ُموَسى  ُد ْبُن َخاِلٍد اْبُن َعثَْمَة قَاَل: َحّدَ َثنَا ُمَحّمَ اٍر قَاَل: َحّدَ

َ
ُد ْبُن بَّش ْخبََرنَا ُمَحّمَ

َ
3873 ـ أ  

ْخبََرتُْه: 
َ
ّمَ َسلََمَة أ

ُ
ّنَ أ

َ
ْخبََرُه، أ

َ
ّنَ َعبَْد اهلل ْبَن َوْهٍب أ

َ
، َعْن َهاِشِم بِْن َهاِشٍم، أ ْمِعّيُ اْبُن َيْعُقوَب الّزَ

ا  َثَها فََضِحَكْت. قَالَْت: فَلَّمَ ـَفتِْح َفنَاَجاَها َفبََكْت ُثّمَ َحّدَ
ْ
ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َدَعا فَاِطَمَة َعاَم ال

َ
أ

نَُّه َيُموُت 
َ
ْخبََرِن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
تَُها َعْن بَُكائَِها وََضِحِكَها. قَالَْت: أ

ْ
ل
َ
َ رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َسأ تُُوّفِ

 َمْرَيَم اْبنََة ِعْمَراَن فََضِحْكُت. ]ن في 
َّ

ِة إِل
ْهِل الَجّنَ

َ
أ نِّي َسّيَِدُة نَِساِء 

َ
ْخبََرِن أ

َ
ُثّمَ أ َفبََكيُْت، 

الكبرى: 8460، تحفة: 17040[.
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.  

بِي َعوٍْف، َوُيْرَوى َعْن ُسْفيَاَن الّثَْورِّيِ قَاَل: 
َ
اِف اْسُمُه: َداوُُد ْبُن أ بُو الَجّحَ

َ
)))  زاد في نسخة: »َوأ

اِف، َوَكَن َمرِْضّيًا«. بُو الَجّحَ
َ
َثنَا أ َحّدَ
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ْوَن  ّمَ َسلََمَة إِّنَ الّنَاَس َيتََحّرَ
ُ
َن: يَا أ

ْ
ّمِ َسلََمَة َفُقل

ُ
قَالَْت: فَاْجتََمَع َصَواِحبَاتِي إِلَى أ

بَِهَدايَاُهْم يَْوَم َعائَِشَة، َوإِنَّا نُِريُد الَخيَْر َكَما تُِريُد َعائَِشُة، َفُقوِل لِرَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ْعَرَض َعنَْها، ُثّمَ 

َ
ّمُ َسلََمَة فَأ

ُ
ْينََما َكاَن، فََذَكَرْت َذلَِك أ

َ
ُمِر الّنَاَس ُيْهُدوَن إِلَيِْه أ

ْ
يَأ

ّنَ 
َ
َعاَدِت الَكَلَم، َفَقالَْت: يَا رَُسوَل اهلل إِّنَ َصَواِحبَاتِي قَْد َذَكْرَن أ

َ
َعاَد إِلَيَْها فَأ

ا  فَلَّمَ ْينََما ُكنَْت، 
َ
أ ُيْهُدوَن  الّنَاَس  ُمِر 

ْ
فَأ يَْوَم َعائَِشَة  بَِهَدايَاُهْم  ْوَن  َيتََحّرَ الّنَاَس 

نِْزَل 
ُ
إِنَُّه َما أ

 تُؤِْذيِني فِي َعائَِشَة، فَ
َ

ّمَ َسلََمَة ل
ُ
َكانَِت الّثَاِلثَُة قَالَْت َذلَِك، قَاَل: »يَا أ

ٍة ِمنُْكّنَ َغيِْرَها«. 
َ
نَا فِي ِلَحاِف اْمَرأ

َ
َعلَّيَ الوَْحُي َوأ

بِْن  ِهَشاِم  َعْن  َزيٍْد،  بِْن  اِد  َحّمَ َعْن  ـَحِديَث 
ْ
ال َهَذا  َبْعُضُهْم  َرَوى  َوقَْد 

بِيِه، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص ُمرَْسًل.
َ
ُعْرَوَة، َعْن أ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب.
َوقَْد ُروَِي َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، َهَذا الَحِديُث َعْن َعوِْف بِْن الَحارِِث، 

ّمِ َسلََمَة َشيْئًا ِمْن َهَذا.
ُ
َعْن ُرَميْثََة، َعْن أ

َوَهَذا َحِديٌث قَْد ُروَِي َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة ِفيِه))) ِرَوايَاٌت ُمْختَِلَفٌة.
اِد  ْبُن بَِلٍل، َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، نَْحَو َحِديِث َحّمَ َوقَْد َرَوى ُسلَيَْماُن 

ابِْن َزيٍْد.
ّزَاِق، َعْن َعبِْد اهلل بِْن َعْمِرو  َثنَا َعبُْد ْبُن ُحَميٍْد، نَا َعبُْد الّرَ 3876 ـ َحّدَ
بِي ُملَيَْكَة، َعْن َعائَِشَة، 

َ
بِي ُحَسيٍْن، َعِن ابِْن أ

َ
، َعِن ابِْن أ ّيِ َمّكِ

ْ
َقَمَة ال

ْ
ابِْن َعل

..................................................................................

]3876[ حب: 7094، تحفة: 16258.
)))  في نسخة: »على«.
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ّنَ ِجبِْريَل َجاَء بُِصوَرتَِها فِي ِخْرقَِة َحِريٍر َخْضَراَء إِلَى الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َهِذهِ))) 
َ
أ

ْنيَا َواآلِخَرِة.  َزوَْجتَُك فِي الّدُ

 ِمْن َحِديِث َعبِْد اهلل بِْن َعْمِرو 
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، ل

َقَمَة
ْ
ابِْن َعل

بِْن  َعبِْد اهلل  َعْن  الَحِديَث  َهَذا  َمْهِدّيٍ  ْبُن  الرَّْحَمِن  َعبُْد  َرَوى  َوقَْد 
َقَمَة بَِهَذا اإلِْسنَاِد ُمرَْسًل، َولَْم يَْذُكْر ِفيِه َعْن َعائَِشَة، َوقَْد َرَوى 

ْ
َعْمِرو بِْن َعل

بِيِه، َعْن َعائَِشَة، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َشيْئًا 
َ
َساَمَة، َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، َعْن أ

ُ
بُو أ

َ
أ

ِمْن َهَذا.

ـُمبَارَِك، نَا َمْعَمٌر، َعِن 
ْ
َثنَا ُسَويُْد ْبُن نَْصٍر، نَا َعبُْد اهلل ْبُن ال 3877 ـ َحّدَ

بِي َسلََمَة، َعْن َعائَِشَة قَالَْت: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يَا َعائَِشُة َهَذا 
َ
، َعْن أ الّزُْهِرّيِ

َلُم َورَْحَمُة اهلل  ُت: وََعلَيِْه الّسَ
ْ
َلَم« قَالَْت: قُل ِجبَْرِئيُل َوُهَو ُيْقِرُئ َعلَيِْك الّسَ

 نََرى. 
َ

َوَبَرَكتُُه، تََرى َما ل

إلى  يحتاج  فال  لنا،  إال  التصوير  عن  النهي  وليس  بصورتها(  )جاء  قوله: 
الجواب]1[ بأن ذلك قبل النهي. 

ووعد  لها  فضل  اآلخرة  في  زوجته  وكونها  واآلخرة(  الدنيا  )في  قوله: 
بمغفرتها.

]1[ كما أجاب به المحشي إذ قال: والتصاوير إنما حرمت بعد النبوة، بل بعد القدوم بالمدينة، 
وأيضًا حرمتها إنما كانت في هذا العالم، انتهى.

]3877[ تقدم تخريجه في 2693، تحفة: 17766.
)))  في نسخة: »إن هذه«.
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َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح))).

 ، ْعِبّيِ
َ
ـُمبَارَِك، نَا َزَكِرّيَا، َعِن الّش

ْ
نَا َعبُْد اهلل ْبُن ال

َ
َثنَا ُسَويٌْد، أ 3878ـ  َحّدَ

بِي َسلََمَة بِْن َعبِْد الرَّْحَمِن، َعْن َعائَِشَة قَالَْت: قَاَل ِلي رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
َ
أ َعْن 

َلُم َورَْحَمُة اهلل.  ُت: َعلَيِْه))) الّسَ
ْ
َلَم«، َفُقل »إِّنَ ِجبَْرِئيَل ُيْقِرُئ))) َعلَيِْك الّسَ

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح.

بِيِع، نَا َخاِلُد ْبُن َسلََمَة  َثنَا ُحَميُْد ْبُن َمْسَعَدَة، نَا ِزَياُد ْبُن الّرَ 3879 ـ َحّدَ
ْصَحاَب 

َ
أ َعلَيْنَا  ْشَكَل 

َ
أ َما  قَاَل:  ُموَسى  بِي 

َ
أ َعْن  بُرَْدَة،  بِي 

َ
أ َعْن   ، ـَمْخُزوِمّيُ

ْ
ال

ًما. 
ْ
 وََجْدنَا ِعنَْدَها ِمنُْه ِعل

َّ
نَا َعائَِشَة إِل

ْ
ل
َ
، فََسأ رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َحِديٌث َقّطُ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح))).

َعْن  َعْمٍرو،  ْبُن  ُمَعاِوَيُة  نَا   ، الُكوِفُّ ِدينَاٍر  ْبُن  الَقاِسُم  َثنَا  َحّدَ ـ   3880
َحًدا 

َ
يُْت أ

َ
َحَة قَاَل: َما َرأ

ْ
ـَمِلِك بِْن ُعَميٍْر، َعْن ُموَسى بِْن َطل

ْ
َزائَِدَة، َعْن َعبِْد ال
فَْصَح ِمْن َعائَِشَة. 

َ
أ

..................................................................................

]3878[ تقدم تخريجه في 2693، تحفة: 17727.
]3879[ تحفة: 16278.

]3880[ ك: 6735، طب: 292/182/23، تحفة: 17668/أ.
في نسخة: »حسن صحيح«.  (((

)))  في نسخة: »يقرأ«.
)))  في نسخة: »وعليه«.

)))  زاد في نسخة: »غريب«.
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َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َغِريٌب))).

اٍد،  : نَا يَْحيَى ْبُن َحّمَ
َ

َثنَا إِبَْراِهيُم ْبُن َيْعُقوَب، َوُبنَْداٌر قَال
3881 ـ َحّدَ

، َعْن  بِي ُعثَْماَن الّنَْهِدّيِ
َ
اُء، َعْن أ

َ
ـُمْختَاِر، نَا َخاِلٌد الَحّذ

ْ
نَا َعبُْد الَعِزيِز ْبُن ال

الّسَلِسِل،  َذاِت  َجيِْش  َعلَى  اْستَْعَملَُه  ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوَل اهلل  ّنَ 
َ
أ الَعاِص:  بِْن  َعْمِرو 

ُت: 
ْ
 إِلَيَْك؟ قَاَل: »َعائَِشُة«، قُل

َحّبُ
َ
ّيُ الّنَاِس أ

َ
ُت: يَا رَُسوَل اهلل أ

ْ
تَيْتُُه َفُقل

َ
قَاَل: فَأ

بُوَها«.
َ
ِمَن الرَِّجاِل؟ قَاَل: »أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

قوله: )استعمله على جيش ذات السلسل)]1[ وفيهم أبو بكر وعمر، فظن

]1[ قال الحافظ))): بالمهملتين، والمشهور أنها بفتح األولى على لفظ جمع السلسلة، وضبطه 
بعض  على  بعضه  رمل  به  كان  ألنه  بذلك  المكان  سمي  قيل:  البكري،  أبو عبيد  كذلك 
انتهى.  السهل،  أي:  السلسال  بمعنى  هو  وقال:  بالضم،  ابن األثير  وضبطها  كالسلسلة، 
قاله  السالسل«، وهي غزوة لخم وجذام،  البخاري في صحيحه »باب غزوة ذات  وبوب 

إسماعيل بن أبي خالد.
بعض  إلى  بعضهم  ارتبط  المشركين  ألن  السالسل  بذات  سميت  وقيل:  الحافظ))):  قال   
مخافة أن يفروا، وقيل: ألن بها ماء يقال له السلسل، وذكر ابن سعد أنها وراء وادي القرى، 
الهجرة،  من  ثمان  سنة  األخرى  جمادى  في  وكانت  قال:  أيام،  عشرة  المدينة  وبين  بينها 
أنها كانت  ابن عساكر االتفاق على  ابن أبي خالد، ونقل  وقيل: كانت سنة سبع، وبه جزم 

بعد غزوة مؤتة إال ابن إسحاق، فقال: قبلها، انتهى.

]3881[ خ: 3662، م: 2384، ن في الكبرى: 8063، حم: 203/4، تحفة: 10738.
)))  في نسخة: »حسن صحيح غريب«.

)))  »فتح الباري« )26/7(.

)))  »فتح الباري« )74/8(.
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.................................................................................................................

أنه أحب الناس]1[ إليه ملسو هيلع هللا ىلص، ولوال ذلك لما أّمره عليهم، فلما رجع سأل، وأجيب 
خالف ما ظن فسكت، وإنما كان أّمره عليهم لما له من بصيرة]2[ في الحرب ونظر 
في مواقعها، فإنه لما نزل على قرب العدو منع أن يوقد أحد نارًا والناس في شدة من 
البرد، فغاظ ذلك عمر رضي اهلل عنه فشكى إلى أبي بكر وبين له ما لهم من العناء، 
فقال أبو بكر: إنما أّمره رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص علينا حين رآه أهاًل لذاك، فالسمع والطاعة، 
وحصلت  فهزموا،  العدو  على  أغار  الليل  آخر  في  كان  إذا  حتى  عمر،  فسكت 

للمسلمين غنيمة، فبين لهم عمرو بن العاص عذره في منع االستيقاد.

أّمره  السؤال، وأنه وقع في نفس عمرو لما  ابن سعد سبب هذا  ]1[ قال الحافظ))): وقع عند 
فسأله  عليهم،  المنـزلة  في  عنده  مقدم  أنه  وعمر:  أبو بكر  وفيهم  الجيش  على  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
لذلك، انتهى. زاد البخاري في المناقب بعد حديث الباب: فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر 
ابن الخطاب، فعّد رجاالً، قال الحافظ: زاد في المغازي من وجه آخر: فسكت مخافة أن 

يجعلني في آخرهم، انتهى.
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بلي، فبعث  العاص كانت من  ابن إسحاق أن أم عمرو بن  الحافظ))): ذكر  ]2[ قال 
والحاكم  راهويه  بن  إسحاق  وروى  بذلك،  ويستألفهم  اإلسالم،  إلى  الناس  يستنفر  عمرًا 
من حديث بريدة أن عمرو بن العاص أمرهم في تلك الغزوة: أن ال يوقدوا نارًا، فأنكر ذلك 
بالحرب، فسكت  يبعثه علينا إال لعلمه  أبو بكر: دعه فإن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لم  له  عمر، فقال 

عنه، فهذا السبب أصح إسنادًا من الذي ذكره ابن إسحاق، لكن ال يمتنع الجمع.
وروى ابن حبان من طريق قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   
بعثه في ذات السالسل، فسأله أصحابه أن يوقدوا نارًا فمنعهم، فكلموا أبا بكر فكلمه في 
ذلك، فقال: ال يوقد أحد منهم نارًا إال قذفته فيها، قال: فلقوا العدو فهزموهم، فأرادوا أن =

)))  »فتح الباري« )26/7(.

)))  »فتح الباري« )75/8(.
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َسِعيٍد  ْبُن  يَْحيَى  نَا   ، الَجوَْهِرّيُ َسِعيٍد  ْبُن  إِبَْراِهيُم  َثنَا  َحّدَ ـ   3882
بِي َحاِزٍم، َعْن َعْمِرو 

َ
أ بِْن  قَيِْس  بِي َخاِلٍد، َعْن 

َ
أ بِْن  إِْسَماِعيَل  ، َعْن  َموِّيُ

ُ
األ

َحّبُ الّنَاِس إِلَيَْك؟ قَاَل: »َعائَِشُة«، 
َ
نَُّه قَاَل لِرَُسوِل اهلل))) ملسو هيلع هللا ىلص: َمْن أ

َ
ابِْن الَعاِص أ

بُوَها«. 
َ
قَاَل: ِمَن الرَِّجاِل؟ قَاَل: »أ

إِْسَماِعيَل، َعْن  الوَْجِه ِمْن َحِديِث  َهَذا  ِمْن  َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب 
قَيٍْس.

َثنَا َعِلّيُ ْبُن ُحْجٍر، نَا إِْسَماِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َعبِْد اهلل  3883 ـ َحّدَ
ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

َ
نَِس بِْن َمالٍِك، أ

َ
، َعْن أ نَْصارِّيِ

َ
ابِْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن َمْعَمٍر األ

َعاِم«))).  قَاَل: »فَْضُل َعائَِشَة َعلَى النَِّساِء َكَفْضِل الّثَِريِد َعلَى َسائِِر الّطَ

بِي ُموَسى. 
َ
َوِف البَاِب َعْن َعائَِشَة، َوأ

..................................................................................

يتبعوهم فمنعهم، فلما انصرفوا ذكروا ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فسأله، فقال: كرهت أن آذن لهم، أن   =
يوقدوا نارًا فيرى عدوهم قلتهم، وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد، فحمد أمره، فقال: 

يا رسول اهلل، من أحب الناس إليك؟ الحديث، انتهى.

]3882[ ك: 6741، تحفة: 10745.
]3883[ خ: 3770، م: 2446، ن في الكبرى: 6658، جه: 3281، حم: 156/3، تحفة: 970.

)))  في نسخة: »قيل لرسول اهلل«.
)))  قال في »المجمع« )286/1(: مثل بالثريد ألنه أفضل طعام العرب ألنه مع اللحم جامع 
مع  أعطيت  بأنها  فيفيد  المضغ  في  المؤنة  وقلة  التناول  والقوة وسهولة  واللذة  الغذاء  بين 
للتبعل والتحدث،  الرأي فهي تصلح  النطق وفصاحة اللهجة رزانة  الخلق وحالوة  حسن 
وحسبك أنها عقلت ما لم يعقل غيرها من النساء وروت ما لم يرو مثلها من الرجال، انتهى.
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. 
 ، نَْصارِّيُ َمِديِنّيٌ

َ
بُو ُطَوالََة األ

َ
َوَعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن َمْعَمٍر ُهَو: أ

َوُهَو ثَِقٌة))).
، َثنَا ُسْفيَاُن،  اٍر، نَا َعبُْد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِدّيٍ

َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3884ـ  َحّدَ

اِر  ّن رَُجًل نَاَل ِمْن َعائَِشَة))) ِعنَْد َعّمَ
َ
بِي إِْسَحاَق، َعْن َعْمِرو بِْن َغاِلٍب، أ

َ
َعْن أ

تُؤِْذي َحِبيبََة رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
َ
ابِْن يَاِسٍر، قَاَل: اُْغُرْب َمْقبُوًحا َمنْبُوًحا)))، أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.
ْبُن  بَْكِر  بُو 

َ
أ نَا   ، َمْهِدّيٍ ْبُن  الرَّْحَمِن  َعبُْد  نَا  ُبنَْداٌر،  َثنَا  َحّدَ ـ   3885

اَر  َسِدّيِ قَاَل: َسِمْعُت َعّمَ
َ
بِي ُحَصيٍْن، َعْن َعبِْد اهلل بِْن ِزَياٍد األ

َ
َعّيَاٍش، َعْن أ

ْنيَا َواآلِخَرِة، َيْعِني َعائَِشَة.  اْبَن يَاِسٍر َيُقوُل: ِهَي َزوَْجتُُه فِي الّدُ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

ـُمْعتَِمُر ْبُن ُسلَيَْماَن، َعْن
ْ
، نَا ال ّبِّيُ

ْحَمُد ْبُن َعبَْدَة الّضَ
َ
َثنَا أ 3886ـ  َحّدَ

..................................................................................

]3884[ ك: 5684، تحفة: 10364.

]3885[ خ: 3772، تحفة: 10356.
]3886[ جه: 101، تحفة: 884.

)))  زاد في نسخة: »حافظ، َوَقْد َرَوى َعنُْه َمالُِك ْبُن َأَنٍس رحمه اهلل«.
)))  َأْي: َذَكَرَها بُِسوٍء.

)))  »اغرب« بمعنى ابعد، كأنه أمره بالغروب واالختفاء. المقبوح: الذي يردُّ ويطرد، ويقال: 
انتهى. »جامع األصول«  قبَّحه اهلل، أي: أبعده. المنبوح: الذي يضرب له مثل الكلب، 

.)135 /9(
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َحّبُ الّنَاِس إِلَيَْك؟ قَاَل: »َعائَِشُة«، 
َ
نٍَس قَاَل: ِقيَل: يَا رَُسوَل اهلل َمْن أ

َ
ُحَميٍْد، َعْن أ

بُوَها«. 
َ
ِقيَل: ِمَن الرَِّجاِل؟ قَاَل: »أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه))).

134 ـ فَْضُل َخِديَجَة رَِضَي اهلل َعنَْها
، نَا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعْن ِهَشاِم ابِْن  فَاِعّيُ بُو ِهَشاٍم الّرِ

َ
َثنَا أ 3887 ـ َحّدَ

ْزَواِج الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
َحٍد ِمْن أ

َ
بِيِه، َعْن َعائَِشَة قَالَْت: َما ِغْرُت َعلَى أ

َ
ُعْرَوَة، َعْن أ

ِر 
ْ
ِذك ِلَكثَْرِة   

َّ
إِل َذلَِك  َوَما  تَُها، 

ْ
ْدَرك

َ
أ ُكوَن 

َ
أ ْن 

َ
أ بِي  َوَما  َما ِغْرُت َعلَى َخِديَجَة، 

اَة َفيَتَتَّبَُع بَِها َصَدائَِق َخِديَجَة َفيُْهِديَها 
َ
رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لَـَها، َوإِْن َكاَن لَيَْذبَُح الّش

 . لَُهّنَ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب.

]134 ـ فضل خديجة رضي اهلل عنها[
قوله: )وما بي أن أكون أدركتها( أي: لم يكن لي إدراكها في الزمان]1[، فإنها 
لها، وإنما غرت حسب  الفضل  فإن  أدرك فضلها،  أن  لي  لم يكن  أو  قبلي،  ماتت 

اقتضاء البشرية.

]1[ ويؤيد هذا المعنى ما في أكثر الروايات من الصحيحين وغيرهما بلفظ: ما غرت على أحد 
من نساء النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يكثر ذكرها، وفي 
الحافظ:  قال  أسمعه،  كنت  لما  يتزوجني،  أن  قبل  هلكت  خديجة  على  غرت  ما  بعضها: 
قوله: »ما رأيتها«، وفي رواية مسلم من هذا الوجه: »ولم أدركها«، ولم أر هذه اللفظة إال =

]3887[ تقدم تخريجه في 2017.
)))  زاد في نسخة: »من حديث أنس«.
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َثنَا الُحَسيُْن ْبُن ُحَريٍْث، نَا الَفْضُل ْبُن ُموَسى، َعْن ِهَشاِم  3888 ـ َحّدَ
ًة َما َحَسْدُت َخِديَجَة، 

َ
بِيِه، َعْن َعائَِشَة قَالَْت: َما َحَسْدُت اْمَرأ

َ
ابِْن ُعْرَوَة، َعْن أ

َرَها 
َ
ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَّش

َ
 َبْعَد َما َماتَْت، وََذلَِك أ

َّ
َوَما تََزوََّجِني رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إِل

 نََصَب))). 
َ

 َصَخَب ِفيِه َول
َ

بِبَيٍْت فِي الَجّنَِة ِمْن قََصٍب))) ل

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح.

، نَا َعبَْدُة، َعْن ِهَشاِم بِْن  ـَهْمَدانِّيُ
ْ
َثنَا َهاُروُن ْبُن إِْسَحاَق ال 3889 ـ َحّدَ

بِي َطاِلٍب
َ
بِيِه، َعْن َعبِْد اهلل بِْن َجْعَفٍر قَاَل: َسِمْعُت َعِلّيَ ْبَن أ

َ
ُعْرَوَة، َعْن أ

..................................................................................

بلفظ: »وما  الزهري عن عروة عن عائشة  نعم أخرجها مسلم من طريق  الطريق،  في هذه   =
رأيتها قط«، ورؤية عائشة لخديجة كانت ممكنة، وأما إدراكها لها فال نزاع فيه، ألنه كان لها 
عند موتها ست سنين، كأنها أرادت بنفي الرؤية واإلدراك النفي بقيد اجتماعهما عنده ملسو هيلع هللا ىلص، 
أي: لم أرها وأنا عنده وال أدركتها كذلك، انتهى. قلت: ولهذا اإلشكال ذكر الشيخ معنى 
أو  الثانية مصدرية  ما  الطيـبي:  قال  »ما غرت«:  قوله:  في  الدمنتي)))  وقال  لإلدراك،  آخر 

موصولة، أي: مثل الذي غرت.

]3888[ تقدم تخريجه في 2017.
]3889[ خ: 3432، م: 2430، ن في الكبرى: 8296، حم: 84/1، تحفة: 10161.

َواِسٌع  ف  ُمَجوَّ ُلْؤُلٌؤ  اْلـَحِديِث:  َهَذا  فِي  الَقَصب   :)67/4( »النهاية«  في  الجزري  قال    (((
كالَقْصر الـُمنِيف. والَقَصب ِمَن الَجْوهر: َما اْسَتطال ِمنُْه فِي َتْجويف.

)))  أي: ال صياح أو ال اختالط صوت فيه، أي: في القصب المعبر به عن القصر، »وال نصب« 
أي: وال تعب. قال شارح: أي: ال يكون لها شاغل يشغلها عن لذائذ الجنة وال تعب ينقصها. 

كذا في »المرقاة« )3989/9(.
)))  »نفع قوت المغتذي« )ص: 153(.
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َيُقوُل: َسِمْعُت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َخيُْر نَِسائَِها َخِديَجُة بِنُْت ُخَويِْلٍد وََخيُْر 
نَِسائَِها َمْرَيُم ْبنَُت ِعْمَراَن«.

نٍَس، َوابِْن َعّبَاٍس. 
َ
ـبَاِب َعْن أ

ْ
َوِف ال

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.
ّزَاِق، نَا َمْعَمٌر، َعْن  بُو بَْكِر ْبُن َزنُْجَويِْه، َثنَا َعبُْد الّرَ

َ
َثنَا أ 3890 ـ َحّدَ

ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »َحْسبَُك ِمْن نَِساِء الَعالَِميَن: َمْرَيُم بِنُْت 
َ
نٍَس، أ

َ
َقتَاَدَة، َعْن أ

ُة فِرَْعْوَن«. 
َ
ٍد، َوآِسيَُة اْمَرأ ِعْمَراَن، وََخِديَجُة بِنُْت ُخَويِْلٍد، َوفَاِطَمُة بِنُْت ُمَحّمَ

قوله: )خير نسائها( أي: الدنيا]1[، فكل منهما أفضل نسوة زمانها، ويمكن 
تقدير]2[ العبارة بحيث يكون المرجع مذكورًا في العبارة، وهو أن يكون »خديجة« 
أو  مالبسة،  بأدنى  خديجة  إلى  راجع  والمجرور  عنه،  خبرًا  نسائها«  و»خير  مبتدأ 

بحذف المضاف وهو الزمان، وكذلك في القرينة الثانية.

]1[ قال القرطبي: الضمير عائد على غير مذكور لكنه يفسره الحال والمشاهدة، يعني به الدنيا، 
وقال الطيـبي))): الضمير األول يعود على األمة التي كانت فيها مريم، والثاني على هذه 
األمة، إلى آخر ما بسطه، وهذا على سياق »المشكاة«، فإن فيه ذكر مريم مقدم بخالف سياق 

الترمذي، والمآل واحد.
]2[ وهو مختار الحافظ))) إذ قال: والذي يظهر لي أن قوله: »خير نسائها« خبر مقدم والضمير 
لمريم، فكأنه قال: مريم خير نسائها أي: نساء زمانها، وكذا في خديجة، وقد جزم كثير من 
البزار والطبراني من  المراد نساء زمانها، وجاء ما يفسر المراد صريحًا، فروى  الشراح أن 
حديث عمار بن ياسر رفعه: »لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على 

نساء العالمين«، وهو حديث حسن اإلسناد.

]3890[ حم: 135/3، تحفة: 1346.
)))  »شرح الطيـبي« )137/7(.

)))  »فتح الباري« )135/7(.
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َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح.

ْزَواِج الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص
َ
135 ـ فِي فَْضِل أ

اَن،  بُو َغّسَ
َ
، نَا يَْحيَى ْبُن َكِثيٍر الَعنْبَِرّيُ أ َثنَا َعّبَاٌس الَعنْبَِرّيُ 3891 )))ـ َحّدَ

بَاَن، َعْن ِعْكِرَمَة قَاَل: ِقيَل 
َ
ُم ْبُن َجْعَفٍر ـ َوَكَن ثَِقًة ـ َعِن الَحَكِم بِْن أ

ْ
نَا َسل

ْزَواِج الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص فََسَجَد، 
َ
بِْح: َماتَْت فَُلنَُة ِلبَْعِض أ ِلبِْن َعّبَاٍس َبْعَد َصَلِة الّصُ

ْيتُْم آيًَة 
َ
لَيَْس قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا َرأ

َ
اَعَة؟ َفَقاَل: أ تَْسُجُد َهِذهِ الّسَ

َ
فَِقيَل لَُه: أ

ْزَواِج الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص. 
َ
ْعَظُم ِمْن َذَهاِب أ

َ
ّيُ آيٍَة أ

َ
فَاْسُجُدوا«، فَأ

ْزَواِج الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص[
َ
]135 ـ فِي فَْضِل أ

إنما هو  النهي  أن  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص( وحاصل جوابه  أليس  قوله: )فقال: 
وجبت  التي  كالسجدة  فال،  ذاك  إذ  وجوبه  سبب]1[  حدث  ما  وأما  النوافل،  عن 
بتالوة القرآن، وصالة الجنازة التي وجبت بحضورها، وكذلك حدوث اآلية سبب 

للسجدة.

]1[ ولعل السجدة تكون واجبة عنده إلطالق األمر، أو يكون مسلكه جواز الصالة ذات السبب 
في هذه األوقات، كما قالت به الشافعية، وذكر صاحب »جمع الفوائد« برواية رزين: ماتت 
سودة فسماها، وقال القاري: هي صفية، وقيل: حفصة، وقال: الطيـبي: الحديث مطلق، 
غيرهما،  كانت  وإن  الصالة،  بالسجود  فالمراد  والقمر،  الشمس  خسوف  باآلية  أريد  فإن 
المتعارف، ويجوز الحمل على  الشديدة والزلزلة وغيرهما، فالسجود هو  الريح  كمجيء 
الصالة أيضًا لما ورد: كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصالة، انتهى. قلت: وهو الصواب على 

أصول الحنفية، وكذا المالكية بخالف الشافعية والحنابلة، فيحمل على مجرد السجود.

)))]3891[ د: 1197، تحفة: 6037.
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 ِمْن َهَذا الوَْجِه.
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، ل

نَا   ، ْبُن َسِعيٍد الُكوِفُّ نَا َهاِشُم  َمِد،  الّصَ نَا َعبُْد  ُبنَْداٌر،  َثنَا  ـ َحّدَ  3892
َوقَْد  ملسو هيلع هللا ىلص  َعلَّيَ رَُسوُل اهلل  َدَخَل  قَالَْت:  ّيٍ 

ُحيَ بِنُْت  َصِفّيَُة  ثَتْنَا  َحّدَ قَاَل:  ِكنَانَُة 
ِت: َوَكيَْف 

ْ
 قُل

َ
ل

َ
بَلََغِني َعْن َحْفَصَة وََعائَِشَة َكَلٌم، فََذَكْرُت َذلَِك لَُه، قَاَل))): أ

ِذي 
َن الَّ

َ
ي ُموَسى)))؟ َوك بِي َهاُروُن َوَعّمِ

َ
ٌد َوأ تَُكونَاِن َخيًْرا ِمّنِي َوَزوِْجي ُمَحّمَ

ْزَواُج 
َ
أ نَْحُن  َوقَالُوا:  ِمنَْها،  ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوِل اهلل  َعلَى  َرُم 

ْ
ك

َ
أ نَْحُن  قَالُوا:  ُهْم 

َ
ّن
َ
أ بَلََغَها 

ِه.  ))) َوَبنَاُت َعّمِ
الّنَِبّيِ

نٍَس.
َ
َوِف البَاِب َعْن أ

َولَيَْس   ، الُكوِفِّ َهاِشٍم  َحِديِث  ِمْن   
َّ

إِل َنْعِرفُُه   
َ

ل َغِريٌب،  َحِديٌث  َهَذا 
إِْسنَاُدُه بَِذاَك.

................. :
َ

َثنَا إِْسَحاُق ْبُن َمنُْصوٍر، َوَعبُْد ْبُن ُحَميٍْد، قَال
3893 ـ َحّدَ

..................................................................................

]3892[ ك: 6790، طب: 196/75/24، تحفة: 15905.

]3893[ ن في الكبرى: 8870، حم: 135/3، تحفة: 471.
)))  في نسخة: »فقال«.

)))  قال في »اللمعات« )737/9(: فإن قلت: أليست حفصة ابنة بني إسماعيل؛ ألنها قرشية، 
وعمها نبي وهو إسحاق، وتحت نبي وهو النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ قلت: المراد هذه الصفات مشتركة 
فيها؛ ألن موسى وهارون من  لهن  أيضًا شاركة  قريش، وصفية  الالتي من  نسائه ملسو هيلع هللا ىلص  بين 
بأنها أيضًا  المنقصة عن صفية  المقصود دفع  أو  أوالد يعقوب بن إسحاق عليهم السالم، 

تجمع صفات الفضل والكرم، انتهى.
)))  زاد في نسخة: »ملسو هيلع هللا ىلص«.
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َحْفَصَة  ّنَ 
َ
أ َصِفّيََة  بَلََغ  قَاَل:  نٍَس 

َ
أ َعْن  ثَابٍِت،  َعْن  َمْعَمٌر،  نَا 

َ
أ ّزَاِق،  الّرَ َعبُْد  نَا 

َ
أ

، َفبََكْت، فََدَخَل َعلَيَْها الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص َوِهَي َتبِْكي، َفَقاَل: »َما  قَالَْت: بِنُْت َيُهوِدّيٍ
، َفَقاَل الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَِّك)))  ُيبِْكيِك؟« قَالَْت: قَالَْت ِلي َحْفَصُة: إِنِّي اْبنَُة َيُهوِدّيٍ
ُثّمَ  َعلَيِْك؟«  َتْفَخُر)))  فَِفيَم   ، نَِبّيٍ لَتَْحَت  َوإِنَِّك   ، لَنَِبّيٌ ِك  َعّمَ َوإِّنَ   ، نَِبّيٍ لْبنَُة 

قَاَل: »اتَِّقي اهلل يَا َحْفَصُة«. 

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.

ثَِني  اْبُن َعثَْمَة،  َخاِلٍد  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ نَا  اٍر، 
َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3894

ْخبََرُه 
َ
ّنَ َعبَْد اهلل ْبَن َوْهٍب أ

َ
، َعْن َهاِشِم بِْن َهاِشٍم، أ ْمِعّيُ ُموَسى ْبُن َيْعُقوَب الّزَ

ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َدَعا فَاِطَمَة َعاَم الَفتِْح، َفنَاَجاَها َفبََكْت،
َ
ْخبََرتُْه: أ

َ
ّمَ َسلََمَة أ

ُ
ّنَ أ

َ
أ

قوله: )عام الفتح( ويجاب بتعدد]1[ الوقعة، ...............................

]1[ وبالتعدد جزم عامة شراح الحديث من الحافظ والعيني وغيرهما، وتبعهم القسطالني في 
»المواهب«)))، لكن كالمهم يشير إلى أن كلتا القصتين وقعتا في شكوى الوفاة، وعلى هذا 
فلفظ »عام الفتح« خطأ من أحد الرواة، مع أن في السند من يخطأ، لكنه مؤيد بعدة روايات 
أخر ذكرها السيوطي في »الدر« في تفسير سورة النصر والقسطالني، تدل على أنه ملسو هيلع هللا ىلص ـ لما 
الروايات في عام نزولها، ففي  باقتراب أجله، واختلفت  النصر ـ سار فاطمة  نزلت سورة 
غير واحد من الروايات أنها نزلت عام الفتح، وفي أكثرها عام حجة الوداع، والظاهر عندي 
بمالحظة هذه الروايات كلها أن إحدى القصتين وقعت عند نزول هذه السورة، والثانية في 

مرض الوفاة.

]3894[ تقدم تخريجه في 3873، تحفة: 18187.
)))  في نسخة: »وإنك«.

)))  الفخر واالفتخار: التمدح بالخصال والتفضل بها على الغير، »لمعات التنقيح« )737/9(.
)))  انظر: »المواهب اللدنية« )526/4(.
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بَُكائَِها  َعْن  تَُها 
ْ
ل
َ
َسأ ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوُل اهلل   َ تُُوّفِ ا  فَلَّمَ قَالَْت:  فََضِحَكْت،  َثَها  َحّدَ ُثّمَ 

نِّي 
َ
ْخبََرِن أ

َ
نَُّه َيُموُت َفبََكيُْت، ُثّمَ أ

َ
ْخبََرِن رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
وََضِحِكَها، قَالَْت: أ

 َمْرَيَم بِنَْت ِعْمَراَن فََضِحْكُت. 
َّ

ِة إِل
ْهِل الَجّنَ

َ
َسّيَِدُة نَِساِء أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.

ُد ْبُن يُوُسَف، نَا ُسْفيَاُن، َعْن  ُد ْبُن يَْحيَى، نَا ُمَحّمَ َثنَا ُمَحّمَ 3895 ـ َحّدَ
بِيِه، َعْن َعائَِشَة قَالَْت: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َخيُْرُكْم 

َ
ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، َعْن أ

ْهِلي، ........................................................
َ
نَا َخيُْرُكْم أل

َ
ْهِلِه، َوأ

َ
َخيُْرُكْم أل

وال يبعد السرور]1[ والبكاء في كليهما إذا األمر فظيع.

لكونها زوج  عليها  الحق]2[  لها من  بما  كانت سألتها  وإنما  )سألتها(  قوله: 
أبيها، فلما سلمت حقها ذلك وأخبرت علم حق أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص على األمة خاصة 

وعامة، وبذلك يصح إيراد الحديث هاهنا.

وقوله: )أنا خيركم ألهلي(، فيه بيان لفضيلة األهل حيث عامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

]1[ ال سيما إذ كانت بين القصتين برهة من الزمان.
]2[ كما في »المشكاة«))) برواية الشيخين عن عائشة، وفيها: فلما قام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سألتها عما 
ساّرك، قالت: ما كنت ألفشي على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سّره، فلما توفي قلت: عزمت عليك بما 
القاري))): قوله:  أما اآلن فنعم، الحديث، قال  لي عليك من الحق لما أخبرتيني، قالت: 
»من الحق« أي: من األمومة الثانية، أو األخوة، أو المحبة الصادقة، أو المودة السابقة، فما 

موصولة، انتهى.

]3895[ د: 4899، تحفة: 16919.
)))  »مشكاة المصابيح« )6138(.

)))  »مرقاة المفاتيح« )3964/9(.
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َوإَِذا َماَت َصاِحبُُكْم فََدُعوُه«. 

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

بِيِه، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص ُمرَْسًل.
َ
َوُروَِي َهَذا َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، َعْن أ

ُد ْبُن يُوُسَف، َعْن إِْسَراِئيَل،  ُد ْبُن يَْحيَى، نَا ُمَحّمَ َثنَا ُمَحّمَ 3896 ـ َحّدَ
َعِن الَوِليِد، َعْن َزيِْد بِْن َزائَِدَة، َعْن َعبِْد اهلل بِْن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللملسو هيلع هللا ىلص: 
ِحّبُ ...........................

ُ
إِنِّي أ

ْصَحابِي َشيْئًا؛ فَ
َ
َحٍد))) ِمْن أ

َ
َحٌد ِمْن أ

َ
ُِغِني أ

 ُيبَلّ
َ

»ل

معهن خيرًا، ولوال فيهن ما يوجب ذلك لم يفعل.

والمعنى  نفسه،  بالصاحب]1[  أراد  فدعوه(  صاحبكم  مات  )وإذا  قوله: 
وعباداتكم،  بطاعاتكم  مشتغلين  واتركوني  شأني  يهمنكم  فال  عنكم  مضيت  إذا 
أو المراد كل صاحب]2[ لكم إذا انقضى ومات فدعوه، إن كان خيرًا فال تشتغلوا 

ا فال تذكروا مساويه.  بتذكاره والبكاء عليه، وإن كان شرًّ

]1[ قال القاري))): »إذا مات صاحبكم« أي: واحد منكم ومن جملة أهليكم فدعوه، أي: اتركوا 
األحياء  مع  المعاملة  دّلهم ملسو هيلع هللا ىلص على حسن  تركه من محاسن األخالق،  فإن  ذكر مساويه، 
إلى  فاتركوه  يقال:  أن  واألحسن  عليه،  والبكاء  محبته  اتركوا  مات  إذا  وقيل:  واألموات، 
رحمة اهلل تعالى، وقيل: أراد به نفسه الشريفة، أي: دعوا التحسر والتلهف علّي، فإن في اهلل 
بيتي،  بإيذاء عترتي وأهل  تؤذوني  فدعوني وال  إذا مت  معناه  فائت، وقيل:  خلفًا عن كل 

انتهى.
]2[ قلت: ويؤيد ذلك ما في نسخة ألبي داود بلفظ: »إذا مات أحدكم«.

]3896[ د: 4860، حم: 395/1، تحفة: 9227.
)))  في نسخة: »عن أحد«.

)))  »مرقاة المفاتيح« )2125/5(.
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تَِي رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِماٍل 
ُ
ْدِر«. قَاَل َعبُْد اهلل: فَأ نَا َسِليُم الّصَ

َ
ْخُرَج إِلَيِْهْم َوأ

َ
ْن أ

َ
أ

َراَد 
َ
ِن: َواهلل َما أ

َ
َمُه الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص، فَاْنتََهيُْت إِلَى رَُجلَيِْن َجالَِسيِْن َوُهَما َيُقول َفَقّسَ

اَر اآلِخَرَة، َفتَثَّبَّتُ ِحيَن َسِمْعتَُها،   الّدَ
َ

ِتي قََسَمَها وَْجَه اهلل َول
ٌد بِِقْسَمِتِه الَّ ُمَحّمَ

وِذَي 
ُ
ْخبَْرتُُه، فَاْحَمّرَ وَْجُهُه َوقَاَل: »َدْعِني َعنَْك، َفَقْد أ

َ
َتيُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فَأ

َ
فَأ

ثََر ِمْن َهَذا فََصبََر«. 
ْ
ك

َ
ُموَسى بِأ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه، َوقَْد ِزيَد فِي َهَذا اإلِْسنَاِد رَُجٌل.
نَا 

َ
أ ٍد،  ُمَحّمَ ْبُن  َعبُْد اهلل  نَا  إِْسَماِعيَل،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ ْخبََرنَا 

َ
أ )))ـ   3897

، َعِن  ّيِ ّدِ ٍد، َعْن إِْسَراِئيَل، َعِن الّسُ ُعبَيُْد اهلل ْبُن ُموَسى، َوالُحَسيُْن ْبُن ُمَحّمَ
بِي ِهَشاٍم، َعْن َزيِْد بِْن َزائَِدَة، َعِن ابِْن َمْسُعوٍد، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َشيْئًا 

َ
الَوِليِد بِْن أ

ِمْن َهَذا ِمْن َغيِْر َهَذا الوَْجِه. 
بَّيِ بِْن َكْعٍب رَِضَي اهلل َعنُْه

ُ
136 ـ فَْضُل أ

بُو َداوَُد، نَا ُشْعبَُة، َعْن َعاِصٍم، 
َ
َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، نَا أ 3898ـ  َحّدَ

قوله: )أخرج إليهم وأنا سليم الصدر( فيه تنبيه على فضل األزواج، إذ يعلم 
منه بقاؤه فيهن ما دام فيهن بسالمة صدره، فلم يكن يسخط على إحداهن، أي: إذا 
طلب خروجه من بيوته إليهم سليم الصدر، وذلك بأن ال يبلغ أحد عن أحد، علم 

أنه سليم الصدر ما دام فيها، فعلم رضاه منهن جميعًا، فافهم.

قوله: )رجل( وهو السدي]1[ كما بينه بعد.

]1[ يعني زاد بعضهم بين إسرائيل والوليد واسطة السدي، كما سيأتي في السند اآلتي، والمراد =

)))]3897[ انظر ما قبله.

 ]3898[ ك: 3962، حم: 131/5، تحفة: 21.
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ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل 
َ
بَّيِ بِْن َكْعٍب، أ

ُ
ُث َعْن أ قَاَل: َسِمْعُت ِزّرَ ْبَن ُحبَيٍْش يَُحّدِ

 َعلَيِْه: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾ 
َ
 َعلَيَْك الُقْرآَن«، َفَقَرأ

َ
قَْرأ

َ
ْن أ

َ
َمَرِن أ

َ
لَُه: »إِّنَ اهلل أ

 الّنَْصَراِنّيَُة 
َ

 اليَُهوِديَُّة َول
َ

ـُمْسِلَمُة، ل
ْ
يَن ِعنَْد اهلل الَحِنيِفّيَُة ال  ِفيَها: إِّنَ الّدِ

َ
َوقََرأ

ّنَ ِلبِْن آَدَم 
َ
 َعلَيِْه: »لَْو أ

َ
ـَمُجوِسّيَُة، َمْن َيْعَمْل َخيًْرا فَلَْن يُْكَفَرُه«، َوقََرأ

ْ
 ال

َ
َول

 
ُ
 َيْمأَل

َ
ْبتََغى إِلَيِْه ثَاِلثًا، َول

َ
ْبتََغى إِلَيِْه ثَاِنيًا، َولَْو َكاَن لَُه ثَاِنيًا ل

َ
َواِديًا ِمْن َماٍل ل

 الّتَُراُب، َوَيتُوُب اهلل َعلَى َمْن تَاَب«. 
َّ

َجوَْف ابِْن آَدَم إِل

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

بِْن  الرَّْحَمِن  َعبِْد  ْبُن  َعبُْد اهلل  َوَرَوى  الوَْجِه،  َهَذا  َغيِْر  ِمْن  ُروَِي  َوقَْد 
بَّيِ بِْن َكْعٍب: »إِّنَ اهلل 

ُ
ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل أِل

َ
بَّيِ بِْن َكْعٍب أ

ُ
بِيِه، َعْن أ

َ
بَْزى، َعْن أ

َ
أ

 َعلَيَْك الُقْرآَن«.
َ
قَْرأ

َ
ْن أ

َ
َمَرِن أ

َ
أ

َتَعالَى  »إِّنَ اهلل   : بَّيٍ
ُ
أل قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَِبّيَ  ّنَ 

َ
أ نٍَس، 

َ
أ َعْن  َقتَاَدُة،  َرَوى  َوقَْد 
 َعلَيَْك الُقْرآَن«.

َ
قَْرأ

َ
ْن أ

َ
َمَرِن أ

َ
أ

نَْصاِر))) َوقَُريٍْش
َ
137 ـ فَْضُل األ

ٍد، َعْن َعبِْد اهلل  بُو َعاِمٍر، َعْن زَُهيِْر بِْن ُمَحّمَ
َ
َثنَا ُبنَْداٌر، نَا أ 3899 ـ َحّدَ

نَْصاِر َوقَُريٍْش[
َ
]137 ـ فَْضُل األ

القسمة  في  قال  من  وقصة  السدي،  الرحمن  عبد  بن  إسماعيل  هو  الظاهر  على  بالسّدي   =
معروفة عند البخاري وغيره بغير هذا السند عن ابن مسعود.

]3899[ حم: 137/5، 138، تحفة: 33.
)))  في نسخة: »في فضل األنصار«.
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بِيِه قَاَل: قَاَل 
َ
بَّيِ بِْن َكـْعٍب، َعْن أ

ُ
َفيِْل بِْن أ ِد بِْن َعِقيٍل، َعِن الّطُ ابِْن ُمَحّمَ

نَْصاِر«. 
َ
 ِمَن األ

ً
 الِهْجَرُة لَُكنُْت اْمَرأ

َ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لَْول

ْو ِشْعبًا 
َ
نَْصاُر))) َواِديًا أ

َ
َوبَِهَذا اإلِْسنَاِد َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »لَْو َسلََك األ

نَْصاِر«))). 
َ
لَُكنُْت َمَع األ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن.
ُد ْبُن َجْعَفٍر، نَا ُشْعبَُة، َعْن َعِدّيِ  اٍر، نَا ُمَحّمَ

َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3900ـ  َحّدَ

ْو قَاَل: قَاَل الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص ـ 
َ
نَُّه َسِمَع الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أ

َ
ابِْن ثَابٍِت، َعِن البََراِء بِْن َعازٍِب، أ

نَْصاِر: ................................................................................................
َ
فِي األ

 من األنصار( يعني أن اهلل أنعم علي بفاضلة 
ً
قوله: )لول الهجرة لكنت امرأ

الهجرة، ولوال ذلك لجعلني من األنصار، فبين بذلك ما للنصرة من المزية))).

]3900[ خ: 3783، م: 75، ن في الكبرى: 8276، جه: 163، حم: 283/4، تحفة: 1792.
)))  في نسخة: »النَّاُس«.

عن  الطريق  ضاق  فإذا  والشعاب،  األودية  كثيرة  الحجاز  أرض  أن  أراد  الخطابي:  قال    (((
الجميع فسلك رئيس شعبًا اتبعه قومه حتى يفضوا إلى الجادة، وقيل: أراد بالوادي الرأي 
والمذهب، وقيل: أراد ملسو هيلع هللا ىلص بذلك حسن موافقته إياهم وترجيحهم في ذلك على غيرهم، لما 
شاهد منهم حسن الوفاء بالعهد وحسن الجوار، وما أراد بذلك وجوب متابعته إياهم فإن 
متابعته حق على كل مؤمن، ألنه ملسو هيلع هللا ىلص هو المتبوع المطاع ال التابع المطيع، انتهى مختصًرا 

من »شرح الطيبي« )3936/12(.
)))  قال القاري )4008/9(: في »شرح السنة«: ليس المراد منه االنتقال على النسب الوالدي، 
ألنه حرام مع أن نسبه ملسو هيلع هللا ىلص أفضل األنساب وأكرمها، وإنما أراد به النسب البالدي، ومعناه 
لوال الهجرة من الدين ونسبتها دينية ال يسعني تركها؛ ألنها عبادة كنت مأمورًا بها النتسبت 
إليكم. وقيل: أراد ملسو هيلع هللا ىلص بهذا الكالم إكرام األنصار،  إلى داركم، والنتقلت عن هذا االسم 

والتعريض بأن ال رتبة بعد الهجرة أعلى من النصرة، انتهى.
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َوَمْن  َحّبَُه اهلل، 
َ
فَأ َحّبَُهْم 

َ
أ َمْن  ُمنَافٌِق،   

َّ
إِل ُيبِْغُضُهْم   

َ
َول ُمْؤِمٌن،   

َّ
إِل يُِحّبُُهْم   

َ
»ل

َث.  ـبََراِء؟ َفَقاَل: إِيَّاَي َحّدَ
ْ
نَْت َسِمْعتَُه ِمَن ال

َ
أ
َ
نَا لَُه: أ

ْ
ْبَغَضُه اهلل«، َفُقل

َ
ْبَغَضُهْم فَأ

َ
أ

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح.

قَاَل:  ُشْعبَُة  نَا  َجْعَفٍر،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ نَا  اٍر، 
َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3901

َفَقاَل:  نَْصاِر 
َ
األ ِمَن  نَاًسا  ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوُل اهلل  َجَمَع  قَاَل:  نٍَس 

َ
أ َعْن  َقتَاَدَة،  َسِمْعُت 

ْخٍت لَنَا، َفَقاَل: »اْبُن 
ُ
 اْبَن أ

َّ
، إِل

َ
َحٌد ِمْن َغيِْرُكْم؟« َفَقالُوا: ل

َ
»َهلُّمَ َهْل ِفيُكْم أ

َوُمِصيبٍَة،  بَِجاِهِلّيٍَة  َعْهُدُهْم  َحِديٌث  قَُريًْشا  »إِّنَ  قَاَل:  ُثّمَ  ِمنُْهْم«،  الَقْوِم  ْخِت 
ُ
أ

ْنيَا  بِالّدُ الّنَاُس  يَرِْجَع  ْن 
َ
أ تَرَْضْوَن  َما 

َ
أ َفُهْم، 

لَّ
َ
تَأ

َ
َوأ ْجبَُرُهْم))) 

َ
أ ْن 

َ
أ رَْدُت 

َ
أ َوإِنِّي 

»لَْو  ملسو هيلع هللا ىلص:  رَُسوُل اهلل  َفَقاَل  بَلَى،  قَالُوا:  ُبيُوتُِكْم؟«  إِلَى  بِرَُسوِل اهلل  َوتَرِْجُعوَن 
ْو ِشْعبًا لََسلَْكُت َواِدَي 

َ
أ نَْصاُر َواِديًا 

َ
ْو ِشْعبًا وََسلََكِت األ

َ
أ َسلََك الّنَاُس َواِديًا 
نَْصاِر وَِشْعبَُهْم«. 

َ
األ

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح.

قوله: )ابن أخت القوم منهم( هذا دليل]1[ لجعله من ذوي األرحام.

]1[ قال الحافظ))): استدل بذلك من قال بأن ذوي األرحام يرثون كما يرث العصبة، وحمله 
من لم يقل بذلك على أن المراد منهم في المعاونة واالنتصار والبر والشفقة ونحو ذلك، 

انتهى مختصرًا.

]3901[ خ: 3146، م: 1059، ن: 2610، حم: 172/3، تحفة: 1244.
)))  »أجبرهم« من جبرت الوهن والكسر إذا أصلحته، وجبرت المصيبة إذا فعلت مع صاحبها 
انتهى.  المال،  في  رغبة  اإلسالم  في  ليدخلوا  واإليناس  المداراة  والتألف  به،  ينساها  ما 

»مجمع بحار األنوار« )317/1(.
)))  »فتح الباري« )49/12(.
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نَا َعِلّيُ ْبُن َزيِْد بِْن ُجْدَعاَن، 
َ
ْحَمُد ْبُن َمِنيٍع، نَا ُهَشيٌْم، أ

َ
َثنَا أ 3902 ـ َحّدَ

يِه ِفيَمْن  نَِس بِْن َمالٍِك ُيَعّزِ
َ
نَُّه َكتََب إِلَى أ

َ
ْرَقَم، أ

َ
نٍَس، َعْن َزيِْد بِْن أ

َ
نَا الّنَْضُر ْبُن أ

بِبُْشَرى  ُرَك  بَّشِ
ُ
أ نَا 

َ
أ إِلَيِْه:  فََكتََب  ِة)))،  الَحّرَ يَْوَم  ِه  َعّمِ َوَبِني  ْهِلِه 

َ
أ ِمْن  ِصيَب 

ُ
أ

َوِلَذَرارِّيِ  نَْصاِر 
َ
لأِل اْغِفْر  ُهّمَ 

»اللَّ قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوَل اهلل  َسِمْعُت  إِنِّي  ِمَن اهلل، 
نَْصاِر َوِلَذَرارِّيِ َذَراِريِهْم«. 

َ
األ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

ْرَقَم.
َ
نٍَس، َعْن َزيِْد بِْن أ

َ
َوقَْد َرَواُه َقتَاَدُة، َعِن الّنَْضِر بِْن أ

َداوَُد،  بُو 
َ
أ نَا   ، البَْصِرّيُ الُخَزاِعّيُ  َعبِْد اهلل  ْبُن  َعبَْدُة  َثنَا  َحّدَ ـ   3903

نَِس بِْن َمالٍِك، 
َ
بِيِه، َعْن أ

َ
، َعْن أ ُد ْبُن ثَابٍِت البُنَانِّيُ : نَا ُمَحّمَ

َ
َمِد، قَال َوَعبُْد الّصَ

ُهْم ـ َما 
َ
إِّن

َلَم، فَ قِْرئْ قَْوَمَك الّسَ
َ
َحَة قَاَل: قَاَل ِلي رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أ

ْ
بِي َطل

َ
َعْن أ

ٌة ُصبٌُر«. 
َ
ِعّف

َ
َعِلْمُت ـ أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

َثنَا الُحَسيُْن ْبُن ُحَريٍْث، نَا الَفْضُل ْبُن ُموَسى، َعْن َزَكِرّيَا بِْن 3904ـ  َحّدَ

قوله: )فكتب إليه( بيان لـ»كتب« األول، وفاعله زيد بن أرقم.

]3902[ م: 2506، حم: 380/4، تحفة: 3686.
]3903[ ك: 6973، طب: 4710، ع: 1420، تحفة: 3774.

]3904[ ع: 1025، حم: 89/3، تحفة: 4198.
)))  هو اليوم المشهور الذي جرى من أهل الشام فيه ما جرى، من قتل أهل المدينة ونهبها، 
وَسبي النساء والولدان في زمن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. »جامع األصول« )329/8(.



240  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكوكب الدري

 إِّنَ َعيْبَِتَي))) 
َ

ل
َ
بِي َسِعيٍد، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »أ

َ
بِي َزائَِدَة، َعْن َعِطّيََة، َعْن أ

َ
أ

ُمِسيئِِهْم،  َعْن  فَاْعُفوا  نَْصاُر)))، 
َ
األ َكرِِشَي  َوإِّنَ  بَيِْتي،  ْهُل 

َ
أ إِلَيَْها  آوِي  ِتي 

الَّ
َواْقبَلُوا ِمْن ُمْحِسِنِهْم«. 

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن. 
نٍَس.

َ
َوِف البَاِب َعْن أ

قَاَل:  ُشْعبَُة،  نَا  َجْعَفٍر،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ نَا  اٍر، 
َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3905

نَْصاُر 
َ
نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »األ

َ
ُث َعْن أ َسِمْعُت َقتَاَدَة يَُحّدِ

ُمْحِسِنِهْم،  ِمْن  فَاْقبَلُوا  وَن، 
َوَيِقلُّ َسيَْكثُُروَن  الّنَاَس  َوإِّنَ  َوَعيْبَِتي،  َكرِِشي 

َوتََجاَوُزوا َعْن ُمِسيئِِهْم«. 
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

نَا   ، الَهاِشِمّيُ َداوَُد  ْبُن  ُسلَيَْماُن  نَا  الَحَسِن،  ْبُن  ْحَمُد 
َ
أ َثنَا  َحّدَ ـ   3906

بِي 
َ
أ بِْن  ِد  ُمَحّمَ َعْن   ، الّزُْهِرّيِ َعِن  َكيَْساَن،  ْبُن  َصاِلُح  نَا  َسْعٍد،  ْبُن  إِبَْراِهيُم 

بِيِه قَاَل: ............
َ
ِد بِْن َسْعٍد، َعْن أ ُسْفيَاَن، َعْن يُوُسَف بِْن الَحَكِم، َعْن ُمَحّمَ

..................................................................................

]3905[ خ: 3799، م: 2510، ن في الكبرى: 6267، حم: 176/3، تحفة: 1245.
]3906[ ك: 6956، ع: 775، حم: 183/1، تحفة: 3925.

َها ُمْسَتْوَدع  نَّ دور بالِعَياب، أِلَ تي وَموضُع ِسّري. َواْلـَعَرُب َتْكنِي َعِن الُقلوب والصُّ )))  َأي: خاصَّ
رائر، َكَما َأنَّ الِعَياب ُمْسَتْودُع الثَّياب. »النهاية« )327/3(. السَّ

)))  قال في »النهاية« )163/4(: أراد أنهم بطانته وموضع سره وأمانته، والذين يعتمد عليهم 
في أموره، واستعار الكرش والعيبة لذلك؛ ألن المجتر يجمع علفه في كرشه، والرجل يضع 
ثيابه في عيبته، وقيل: أراد بالكرش الجماعة، أي: جماعتي وصحابتي، ويقال: عليه كرش 

من الناس: أي جماعة.
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َهانَُه اهلل«. 
َ
قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن يُرِْد َهَواَن قَُريٍْش أ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب.
بِي، َعْن 

َ
ْخبََرنَا َعبُْد ْبُن ُحَميٍْد، َثنَا َيْعُقوُب ْبُن إِبَْراِهيَم بِْن َسْعٍد، ثَِني أ

َ
أ

ِْسنَاِد نَْحَوُه.
ْ

َصاِلِح بِْن َكيَْساَن، َعِن ابِْن ِشَهاٍب، بَِهَذا اإل
 :

َ
ُل، قَال ، َوالُمَؤّمَ ِرّيِ َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، َثنَا بِْشُر ْبُن الّسَ 3907 ـ َحّدَ

بِي ثَابٍِت، َعْن َسِعيِد بِْن ُجبَيٍْر، َعِن ابِْن َعّبَاٍس، 
َ
أ نَا ُسْفيَاُن، َعْن َحِبيِب بِْن 

نَْصاَر رَُجٌل))) يُْؤِمُن بِاهلل َواليَْوِم اآلِخِر«. 
َ
 ُيبِْغُض األ

َ
ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل ِلي: »ل

َ
أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.
ْعَمِش، 

َ
األ َعِن   ، انِّيُ الِحّمَ يَْحيَى  بُو 

َ
أ نَا  ُكَريٍْب،  بُو 

َ
أ َثنَا  َحّدَ ـ   3908

َعْن َطاِرِق بِْن َعبِْد الرَّْحَمِن، َعْن َسِعيِد بِْن ُجبَيٍْر، َعِن ابِْن َعّبَاٍس قَاَل: قَاَل 
ِذْق آِخَرُهْم نََواًل«. 

َ
َل قَُريٍْش نََكاًل فَأ ّوَ

َ
َذقَْت أ

َ
ُهّمَ أ

رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب.

ْعَمِش 
َ
، َعِن األ َموِّيُ

ُ
اِب الَوّرَاُق، ثَِني يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد األ َثنَا َعبُْد الَوّهَ َحّدَ

نَْحَوُه.
، نَا إِْسَحاُق ْبُن َمنُْصوٍر، َعْن  َثنَا الَقاِسُم ْبُن ِدينَاٍر الُكوِفُّ 3909ـ  َحّدَ

..................................................................................

]3907[ ن في الكبرى: 8275، حم: 309/1، تحفة: 5483.
]3908[ حم: 242/1، تحفة: 5522.
]3909[ حم: 162/3، تحفة: 1091.

في نسخة: »أحد«.  (((
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ُهّمَ 
نٍَس، َعِن))) الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »اللَّ

َ
ائِِب، َعْن أ ْحَمِر، َعْن َعَطاِء بِْن الّسَ

َ
َجْعَفٍر األ

نَْصاِر«. 
َ

نَْصاِر)))، َوِلنَِساِء األ
َ
ْبنَاِء األ

َ
ْبنَاِء أ

َ
نَْصاِر، َوأل

َ
ْبنَاِء األ

َ
نَْصاِر، َوأل

َ
اْغِفْر لأِل

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.

نَْصاِر َخيٌْر
َ
ّيِ ُدوِر األ

َ
138 ـ بَاُب َما َجاَء فِي أ

يُْث ْبُن َسـْعٍد، َعْن يَْحيَى بِْن َسـِعيٍد 
َثنَا ُقتَيْبَـُة، نَا اللَّ 3910 ـ َحّدَ

ْخِبُرُكْم 
ُ
 أ

َ
ل

َ
نََس ْبَن َمالٍِك َيُقوُل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أ

َ
نَُّه َسِمَع أ

َ
، أ نَْصارِّيِ

َ
األ

»َبنُو  قَاَل:  رَُسوَل اهلل،  يَا  بَلَى  قَالُوا:  نَْصاِر؟« 
َ
األ بَِخيِْر  ْو 

َ
أ نَْصاِر، 

َ
األ ُدوِر  بَِخيِْر 

الَحارِِث  َبنُو  يَلُوَنُهْم  ِذيَن 
الَّ ُثّمَ  ْشَهِل، 

َ
األ َعبِْد  َبنُو  يَلُوَنُهْم  ِذيَن 

الَّ ُثّمَ  اِر،  الّنَّجَ

 

َصابَِعُه، ُثّمَ 
َ
ِذيَن يَلُوَنُهْم َبنُو َساِعَدَة«، ُثّمَ قَاَل بِيََديِْه َفَقبََض أ

ابِْن الَخْزَرِج، ُثّمَ الَّ
َِها َخيٌْر«. 

نَْصاِر ُكلّ
َ
اِمي بِيََديِْه، قَاَل: »َوِف ُدوِر األ بََسَطُهّنَ َكالّرَ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

، َعِن  ـاِعِدّيِ َسـيٍْد الّسَ
ُ
بِي أ

َ
نٍَس، َعْن أ

َ
َوقَْد ُروَِي َهَذا الَحِديُث َعْن أ

الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص.

نَْصاِر َخيٌْر[
َ
ّيِ ُدوِر األ

َ
]138 ـ بَاُب َما َجاَء فِي أ

قوله: )كالرامي بيديه( أي: الذي يرمي بهما شيئًا.

]3910[ خ: 5300، م: 2511، د: 3454، ن في الكبرى: 8278، حم: 56/1، تحفة: 1656.
)))  في نسخة: »أن«.

)))  قال في »اللمعات« )762/9(: ظاهره تخصيص طلب المغفرة إلى مرتبتين: األبناء وأبناء 
األبناء، ولو حمل على آخر مراتب األبناء بالغًا ما بلغ إلى مدة بقائهم لم يبعد، بل لو حمل 

األبناء على معنى األوالد كان له وجه، انتهى.
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قَاَل:  ُشْعبَُة  نَا  َجْعَفٍر،  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ نَا  اٍر، 
َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3911

اِعِدّيِ قَاَل: قَاَل  َسيٍْد الّسَ
ُ
بِي أ

َ
نَِس بِْن َمالٍِك، َعْن أ

َ
ُث، َعْن أ َسِمْعُت َقتَاَدَة يَُحّدِ

ْشَهِل، 
َ
اِر، ُثّمَ ُدوُر بَِني َعبِْد األ نَْصاِر ُدوُر بَِني الّنَّجَ

َ
رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َخيُْر ُدوِر األ

نَْصاِر َخيٌْر)))«، 
َ
ُثّمَ بَِني الَحارِِث بِْن الَخْزَرِج، ُثّمَ بَِني َساِعَدَة، َوِف ُكّلِ ُدوِر األ

لَُكْم  فَّضَ قَْد  فَِقيَل:  َعلَيْنَا،  َل  فَّضَ قَْد   
َّ

إِل ملسو هيلع هللا ىلص  رَى رَُسوَل اهلل 
َ
أ َما  َسْعٌد:  َفَقاَل 

َعلَى َكِثيٍر. 

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

اِعِدّيُ اْسُمُه: َمالُِك ْبُن َربِيَعَة. َسيٍْد الّسَ
ُ
بُو أ

َ
َوأ

ْحَمُد ْبُن بَِشيٍر، 
َ
ٍم، نَا أ

ْ
ُم ْبُن ُجنَاَدَة بِْن َسل

ْ
ائِِب َسل بُو الّسَ

َ
َثنَا أ 3912 ـ َحّدَ

ملسو هيلع هللا ىلص:  رَُسوُل اهلل  قَاَل  قَاَل:  َعبِْد اهلل  بِْن  َجابِِر  َعْن   ، ْعِبّيِ
َ
الّش َعِن  ُمَجاِلٍد،  َعْن 

اِر«))).  نَْصاِر َبنُو الّنَّجَ
َ
»َخيُْر ِديَاِر األ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب.

 ، ْعِبّيِ
َ
ْحَمُد ْبُن بَِشيٍر، َعْن ُمَجاِلٍد، َعِن الّش

َ
ائِِب، نَا أ بُو الّسَ

َ
َثنَا أ 3913ـ  َحّدَ

..................................................................................

]3911[ خ: 3789، م: 2511، ن في الكبرى: 8281، حم: 496/3، تحفة: 11189.
]3912[ تحفة: 2353.
]3913[ تحفة: 2354.

)))  أي: فضل بالنسبة إلى غيرهم من أهل المدينة، وهو تعميم بعد تخصيص. قال العسقالني: 
الخير األول بمعنى أفضل، والثاني بمعنى الفضل، يعني الخير حاصل في جميع األنصار، 

وإن تفاوتت مراتبهم. »مرقاة المفاتيح« )4012/9(.
)))  في نسخة: »خير دور األنصار دور بني النجار«.
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َعبِْد  َبنُو  نَْصاِر 
َ
األ »َخيُْر  ملسو هيلع هللا ىلص:  رَُسوُل اهلل  قَاَل  قَاَل:  َعبِْد اهلل  بِْن  َجابِِر  َعْن 

ْشَهِل«. 
َ
األ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.

ـَمِدينَِة
ْ
139 ـ بَاُب َما َجاَء فِي فَْضِل ال

َسِعيٍد  بِي 
َ
أ بِْن  َسِعيِد  يُْث، َعْن 

اللَّ نَا  َسِعيٍد،  ْبُن  ُقتَيْبَُة  َثنَا  َحّدَ ـ   (((3914
بِي 

َ
أ بِْن  َعِلّيِ  َعْن  َعْمٍرو،  بِْن  َعاِصِم  َعْن  ُسلَيٍْم،  بِْن  َعْمِرو  َعْن   ، ـَمْقبُِرّيِ

ْ
ال

ِتي َكانَْت 
ْقيَا الَّ ِة الّسُ ى إَِذا َكاَن بَِحّرَ

َطاِلٍب قَاَل: َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َحّتَ
قَاَم  ُثّمَ   

َ
أ َفتَوَّضَ بِوَُضوٍء«،  »اْئتُوِن  ملسو هيلع هللا ىلص:  َفَقاَل رَُسوُل اهلل  اٍص، 

َ
َوّق بِي 

َ
أ بِْن  لَِسْعِد 

ْهِل 
َ
 إِبَْراِهيَم َكاَن َعبَْدَك وََخِليلََك، وََدَعا أل

 إِّنَ
ُهّمَ

فَاْستَْقبََل الِقبْلََة، َفَقاَل: »اللَّ
نَا َعبُْدَك َورَُسولَُك، .............................................................

َ
َة بِالبََرَكِة، َوأ

َ
َمّك

قوله: )خير األنصار بنو عبد األشهل( الخيرية هاهنا]1[ إضافية.

139 ـ باب ما جاء في فضل المدينة

]1[ أي: باعتبار من بعدهم كما تقدم الترتيب في الروايات السابقة، فال ينافي الحديث لما تقدم 
من تفضيل بني النجار على بني عبد األشهل، وهذا التوجيه يمشي في رواية الباب بال تردد، 
ألنه ال ذكر فيها لبني النجار، لكن يتمشى في روايات وردت فيها: أال أخبركم بخير دور 
األنصار؟ قالوا: بلى، قال: بنو عبد األشهل، قالوا: ثم من يا رسول اهلل؟ قال: ثم بنو النجار، 
ورجح الحافظ بعد ذكر االختالف في ذلك روايات ترجيح بني النجار، ألنهم أخوال جد 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فإن والدة عبد المطلب منهم، وعليهم نزل لما قدم المدينة، فلهم مزية على 

غيرهم.

)))]3914[ ن في الكبرى: 4256، خزيمة: 209، حب: 3746، حم: 115/1، تحفة: 10147.
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َت 
ْ
بَاَرك َما  ِمثْلَْي  وََصاِعِهْم  ِهْم  ُمّدِ فِي  لَُهْم  ُتبَارَِك  ْن 

َ
أ ـَمِدينَِة 

ْ
ال ْهِل 

َ
أل ْدُعوَك 

َ
أ

َة َمَع البََرَكِة بََرَكتَيِْن«. 
َ
ْهِل َمّك

َ
أل

المحتمل أن يراد منه كون كل شيء  باركت( إلخ، لما كان  قوله: )مثلي ما 
بأن  وذلك  محتمليه،  ثاني  لتعيين  بركتين  البركة  مع  قوله:  زاد  أربعة،  وكونه  ثالثة 
ان مثاًل إذا كان واحدًا كان ببركة واحدة قدر اثنين، فلو سأل البركة مثلما بورك  الرمَّ
ألهل مكة لكان كل شيء اثنين، لكنه أربى في المسألة، فجعله مثليه، فصار كل شيء 
المزيد  الظاهر من الجملة األولى طلب  أربعة، ثم إني لم أحصله بعد، ووجهه أن 
ثنتها  بحيث يصير الشيء ثالثة أشياء، فإن األصل لما كان واحدًا والبركة الواحدة 
كانت البركة الثانية المطلوبة بقوله: مثلي ما باركت، جاعلة لألصل]1[ ثالثة فحسب،

عبدك  إبراهيم  إن  »اللهم  بلفظ:  أبي هريرة  عن  مسلم  برواية  »المشكاة«)))  في  ما  ويؤيده   ]1[
ما دعاك  بمثل  للمدينة  أدعوك  وأنا  لمكة،  وإنه دعاك  وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، 
مستدالت  من  والحديث  وأبي هريرة،  أنس  برواية  »الشمائل«  في  هكذا  معه«،  ومثله  لمكة 
النقاية«: علماؤنا والشافعي فضلوا  القاري في »شرح  اإلمام مالك في أفضلية المدينة، قال 
مكة على المدينة، ومالك عكس القضية لهذا الحديث، ورواه مسلم، ولنا حديث عبد اهلل ابن 
عدي الحمراء، وحديث ابن عباس اآلتيان قريبًا في »باب فضل مكة«، وأما دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
بمثل دعاء إبراهيم عليه السالم، فإنما كان في الرزق من الثمرات، وال ريب في أكثرية ثمر 

المدينة، وليس هذا بسبب ألفضليتها، انتهى مختصرًا بتغير.
قلت: والمسألة خالفية شهيرة، قال القاضي في »الشفا«))): تفضيل المدينة على مكة هو قول   
عمر بن الخطاب ومالك وأكثر المدنيين، وذهب أهل مكة والكوفة إلى تفضيل مكة، وهو 
قول عطاء وابن حبيب من أصحاب مالك، وحكاه الساجي عن الشافعي، انتهى. قال القاري 
في شرحه: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل والثوري وأصحاب الشافعي، انتهى.

)))  »مشكاة المصابيح« )2731(.
)))  »الشفا بتعريف حقوق المصطفى« )212/2(.
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

بِي ُهَريَْرَة.
َ
َوِف البَاِب َعْن َعائَِشَة، َوَعبِْد اهلل بِْن َزيٍْد، َوأ

بُو ُنبَاتََة يُونُُس ْبُن يَْحيَى بِْن 
َ
بِي ِزَياٍد، نَا أ

َ
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن أ 3915 ـ َحّدَ

بِي 
َ
ى، َعْن َعِلّيِ بِْن أ

ـُمَعلَّ
ْ
بِي ال

َ
بِي َسِعيِد بِْن أ

َ
ُنبَاتََة، نَا َسلََمُة ْبُن َورَْداَن، َعْن أ

: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َبيَْن بَيِْتي َوِمنْبَِري َروَْضٌة 
َ

بِي ُهَريَْرَة، قَال
َ
َطاِلٍب، َوأ

ـَجّنَِة«))). 
ْ
ِمْن ِرَياِض ال

ـوَْجِه.
ْ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب))) ِمْن َهَذا ال

البركة  مع  قوله:  مقتضى  هو  ما  بخالف  اللفظ،  يقتضيه]1[  فال  أربعة  جعله  وأما 
بركتين، فإنه نص في جعل كل شيء أربعة]2[، ألنه لما كانت البركات ثالثًا كما هو 

مقتضى اللفظ صار الكل أربعة.

]1[ ويمكن أن يؤخذ هذا المعنى بما حكى العيني))) عن الفقهاء إذ قال في حديث أنس عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة«، قال الجوهري: 
ضعف الشيء مثله وضعفاه مثاله، وقال الفقهاء: ضعفه مثاله، وضعفاه ثالثة أمثاله، انتهى.

]2[ فلو ثبت هذا المعنى يجمع بما تقدم من حديث أبي هريرة باختالف األوقات، كما يجمع 
بحديث البخاري عن عبد اهلل بن زيد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت 
المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة، =

]3915[ تحفة: 10327.
)))  يعني ذلك ينقل إلى الجنة أو العبادة فيه تؤدي إليها، والبيت فسر بالقبر، وقيل: بيت سكناه 

وال تنافي ألن قبره في حجرته. »مجمع بحار األنوار« )394/2(.
)))  في نسخة: »حسن غريب«.

)))  »عمدة القاري« )247/10(.
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بِي 
َ
أ ْبُن  الَعِزيِز  َعبُْد  نَا   ، ـَمْرَوزِّيُ

ْ
ال َكاِمٍل  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3916

بِي ُهَريَْرَة، َعِن 
َ
اِهُد، َعْن َكِثيِر بِْن َزيٍْد، َعِن الَوِليِد بِْن َرَباٍح، َعْن أ َحاِزٍم الّزَ

الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »َما َبيَْن بَيِْتي َوِمنْبَِري َروَْضٌة ِمْن ِرَياِض الَجّنَِة«. 

َوبَِهَذا اإلِْسنَاِد َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »َصَلٌة فِي َمْسِجِدي َهَذا َخيٌْر ِمْن 
ـَمْسِجَد الَحَراَم«]*[.

ْ
 ال

َّ
ـَمَساِجِد إِل

ْ
ِف َصَلٍة ِفيَما ِسَواُه ِمَن ال

ْ
ل
َ
أ

بِي ُهَريَْرَة َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َغيِْر 
َ
َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح. َوقَْد ُروَِي َعْن أ

وَْجٍه.

َعْن  يُّوَب، 
َ
أ َعْن  بِي، 

َ
أ ثَِني  ِهَشاٍم،  ْبُن  ُمَعاُذ  نَا  ُبنَْداٌر،  َثنَا  َحّدَ ـ   3917

بِالَمِدينَِة  َيُموَت  ْن 
َ
أ اْستََطاَع  »َمِن  ملسو هيلع هللا ىلص:  الّنَِبّيُ  قَاَل  قَاَل:  ُعَمَر  ابِْن  َعِن  نَافٍِع، 

ْشَفُع لَِمْن َيُموُت بَِها«. 
َ
إِنِّي أ

يَُمْت بَِها)))، فَ
ْ
فَل

..................................................................................

انتهى. فيقال: إنه ملسو هيلع هللا ىلص دعا أوالً بمثل ما دعا إبراهيم عليه السالم لهذا الحديث، ثم دعا بمثلي   =
ما دعا على حديث أبي هريرة، ثم دعا بثالثة أمثال ما دعا على حديث علي في الترمذي، 

وللتوجيه مجال ال يخفى على المتأمل.

]3916[ خ: 1196، م: 1391، حم: 236/2، تحفة: 14810
]*[ تحفة: 14811.

]3917[ جه: 3112، حم: 74/2، تحفة: 7553.
)))  أمر له بالموت بها، وليس ذلك من استطاعته بل هو إلى اهلل تعالى، لكنه أمر بلزومها واإلقامة 
السبب،  وأراد  المسبب  فأطلق  فيها،  يموت  ألن  سبًبا  ذلك  فيكون  يفارقها،  ال  بحيث  بها 

كقوله تعالى: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ ]البقرة: 132[. »شرح الطيبي« )2063/6(.



248  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكوكب الدري

ْسلَِمّيَِة.
َ
َوِف البَاِب َعْن ُسبَيَْعَة بِنِْت الَحارِِث األ

يُّوَب))).
َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه ِمْن َحِديِث أ

ـُمْعتَِمُر ْبُن ُسلَيَْماَن قَاَل: 
ْ
ْعلَى، نَا ال

َ
ُد ْبُن َعبِْد األ َثنَا ُمَحّمَ 3918 ـ َحّدَ

َتتُْه َفَقالَْت: 
َ
ًة لَُه أ

َ
ّنَ َمْول

َ
َسِمْعُت ُعبَيَْد اهلل ْبَن ُعَمَر، َعْن نَافٍِع، َعِن ابِْن ُعَمَر أ

اِم 
َ
الّش إِلَى   

َّ
َفَهل قَاَل:  الِعَراِق،  إِلَى  ْخُرَج 

َ
أ ْن 

َ
أ ِريُد 

ُ
أ َوإِنِّي  َماُن،  الّزَ َعلَّيَ  اْشتَّدَ 

إِنِّي َسِمْعُت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َمْن 
ـَمنَْشِر))) اْصِبِري لََكاِع)))، فَ

ْ
رِْض ال

َ
أ

ْو َشِفيًعا يَْوَم الِقيَاَمِة«. 
َ
َوائَِها ُكنُْت لَُه َشِهيًدا أ

ْ َ
تَِها َوأل َصبََر َعلَى ِشّدَ

ْسلَِمّيَِة.
َ
بِي زَُهيٍْر، وَُسبَيَْعَة األ

َ
بِي َسِعيٍد، وَُسْفيَاَن بِْن أ

َ
َوِف البَاِب َعْن أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب.

ٍم، َعْن ِهَشاِم بِْن 
ْ
بِي ُجنَاَدُة ْبُن َسل

َ
ائِِب)))، َثنَا أ بُو الّسَ

َ
َثنَا أ 3919 ـ َحّدَ

بِي ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »آِخُر قَْرَيٍة ِمْن قَُرى 
َ
بِيِه، َعْن أ

َ
ُعْرَوَة، َعْن أ

ـَمِدينَُة«. 
ْ
اإلِْسَلِم َخَرابًا ال

..................................................................................

]3918[ م: 1377، حم: 155/2، تحفة: 8122.
]3919[ حب: 6776.

.» ْختَِيانِيِّ )))  زاد في نسخة: »السَّ
اِم، َيْحُشر اهلل اْلـَمْوَتى إَِلْيَها يوَم اْلـِقَياَمِة،  سة ِمَن الشَّ ْرُض المَقدَّ )))  َأي: َمْوِضِع النُّشور، َوِهَي األَْ

َوِهَي َأْرُض اْلـَمْحَشِر. »النهاية« )54/5(.
م. ُيَقاُل للرُجل: ُلَكُع، َولِْلَمْرَأِة َلَكاِع.  )))  اللَُّكع ِعنَْد اْلـَعَرِب: الَعبد، ُثمَّ اْسُتعِمل فِي الُحمق والذَّ

»النهاية« )268/4(.
)))  زاد في نسخة: »سلم بن جنادة«.
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 ِمْن َحِديِث ُجنَاَدَة َعْن ِهَشاٍم))).
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، ل

ُقتَيْبَُة،  ونَا  نٍَس، 
َ
أ ْبُن  َمالُِك  نَا  َمْعٌن،  نَا   ، نَْصارِّيُ

َ
األ َثنَا  َحّدَ ـ   3920

بَاَيَع  ْعَرابِّيًا 
َ
أ ّنَ 

َ
أ َجابٍِر:  َعْن  ـُمنَْكِدِر، 

ْ
ال بِْن  ِد  ُمَحّمَ َعْن  نٍَس، 

َ
أ بِْن  َمالِِك  َعْن 

َصابَُه وََعٌك بِالَمِدينَِة، ....................................
َ
رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعلَى اإلِْسَلِم فَأ

قوله: )أن أعرابّيًا]1[ بايع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على اإلسلم( ولم يكن للمسلمين]2[ 
الرجال والنساء والولدان، فكان  المستضعفين من  إال  الكفر  دار  إقامة  رخصة في 

الذي بايع على اإلسالم بايع على الهجرة.

]1[ قال الحافظ))): لم أقف على اسمه إال أن الزمخشري ذكر في »ربيع األبرار« أنه قيس بن 
قد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فوجد  هاجر  بأنه  صرحوا  مشهور،  كبير  تابعي  ألنه  مشكل،  وهو  أبي حازم، 
في  ألبي موسى  الذيل  وفي  أبيه،  واسم  اسمه  وافق  آخر  فلعله  محفوظًا،  كان  فإن  مات، 

الصحابة قيس بن أبي حازم المنقري، فيحتمل أن يكون هو هذا، انتهى.
]2[ وبذلك جزم الحافظ))) إذ قال: وكانت الهجرة في ذلك الوقت واجبة، ووقع الوعيد على 
جماعة  في  نزل  »الجاللين«))):  في  السيوطي  وقال  انتهى.  هجرته،  بعد  أعرابيًّا  رجع  من 
بدر: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾  يوم  الكفار  فقتلوا مع  يهاجروا،  أسلموا ولم 
اآلية ]النساء: 97[، قال الصاوي: وهل ماتوا عصاة أو كفارًا خالف، ألن الهجرة كانت ركنًا 
گ﴾  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ  تعالى:  قال اهلل  اإلسالم،  صحة  في  شرطًا  أو 
]األنفال: 72[، وهذا كان قبل الفتح، ثم نسخ بعده، انتهى. وحكى صاحب »الجمل«))) عن =

]3920[ خ: 7209، م: 1383، ن: 4185، حم: 306/3، تحفة: 3071.
)))  زاد في نسخة: »قال: تعجب محمد بن إسماعيل من حديث أبي هريرة هذا«.

)))  »فتح الباري« )97/4(.
)))  »فتح الباري« )200/13(.

)))  »تفسير الجاللين« )ص: 94(.
)))  »الفتوحات اإللهية« )108/2(.
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ْعَرابِّيُ 
َ
بَى، فََخَرَج األ

َ
ِني َبيَْعِتي، فَأ

ْ
قِل

َ
ْعَرابِّيُ إِلَى رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: أ

َ
فََجاَء األ

ملسو هيلع هللا ىلص:  َفَقاَل رَُسوُل اهلل   ، ْعَرابِّيُ
َ
فََخَرَج األ بَى، 

َ
فَأ َبيَْعِتي،  ِني 

ْ
قِل

َ
أ َفَقاَل:  َجاَءُه  ُثّمَ 

ُع َطّيِبََها«. ـَمِدينَُة َكالِكيِر َتنِْفي َخبَثََها َوُتنَّصِ
ْ
َما ال

َ
»إِّن

قوله: )أقلني بيعتي( إنما كان ظنًّا منه أن البيعة كما كانت انعقدت به ملسو هيلع هللا ىلص، 
فكذلك انفساخها منوط بمشيئته وإرادته، ولم يكن األمر كذلك، بل المدار في ذلك 
على عقيدة]1[ المسترشد وإرادته، إن ثبت على عهده الذي عقد فذاك وإال انفسخ، 
إقالته ذلك الذي عهد؛ ألنه كان ارتدادًا من اإلسالم]2[،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص عليه  وإنما أبى 

فكيف ال ينكره النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

قوله: )وتنصع طيبها( من التفعيل]3[ والطيب مفعوله، أو من المجرد وهو فاعله، 

الخازن: لم يقبل اهلل اإلسالم من أحد بعد هجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى يهاجر إليه، ثم نسخ ذلك   =
بعد فتح مكة، انتهى.

فرقة  كل  بدء  الدقاق:  أبو علي  األستاذ  قال  حتى  التصوف،  أهل  عند  معروف  هو  كما   ]1[
فمن  البقعة،  جمعتهما  وإن  طريقته  على  يبق  لم  شيخه  خالف  من  أن  به  يعني  المخالفة، 
صحب شيخًا من الشيوخ، ثم اعترض عليه بقلبه، فقد نقض عقد الصحبة، ألنه بذلك ترك 
تقليد من لزمه تقليده، ووجبت عليه التوبة من ذلك، وقال الشيخ أبو سهل الصعلوكي: من 

قال ألستاذه: لم، ال يفلح أبدًا، هكذا في »القشيرية«))).
إنما  غيره:  وقال  عياض،  جزم  وبه  اإلسالم،  من  اإلقالة  سأل  أنه  ظاهره  الحافظ))):  قال   ]2[

استقاله من الهجرة وإال لكان قتله على الردة، انتهى.
]3[ قال العيني))): »ينصع« بفتح ياء المضارعة وسكون النون وفتح الصاد المهملة في آخره =

)))  »الرسالة القشيرية« )501/2(.
)))  »فتح الباري« )97/4(.

)))  »عمدة القاري« )245/1(.
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بِي ُهَريَْرَة. 
َ
َوِف البَاِب َعْن أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

..................................................................................

عين مهملة من النصوع، وهو الخلوص، والناصع الخالص، و»طيبها« بكسر الطاء وسكون   =
الياء مرفوع على أنه فاعل، ألن النصوع الزم، وفي رواية األكثرين بضم الياء وفتح النون 
قال  هكذا  بالنصب،  مفعوله  الياء  بتشديد  طيبها،  وقوله:  التنصيع،  من  الصاد  وتشديد 
التنصيع أو اإلنصاع  أنه من اإلنصاع، وسواء كان من  التنصيع، لكن الظاهر  الكرماني من 
فهو متعد، فلذلك نصب طيبها، فافهم. وقال القزاز: قوله: »ينصع« لم أجد له في الطيب 
وجهًا، وإنما الكالم يتضوع طيبها أي: يفوح، قال: ويروى ينضخ بضاد وخاء معجمتين، 
الموحدة،  وسكون  الياء  بضم  »يبضع«  الزمخشري:  وقال  أقل،  وهو  مهملة  بحاء  ويروى 
ابن األثير))):  الرواة. وقال  القول جميع  الزمخشري خالف بهذا  بأن  ورد عليه الصاغاني 

المشهور بالنون والصاد المهملة، انتهى. 
ثم قال ابن المنير: ظاهر الحديث ذم من خرج من المدينة، وهو مشكل فقد خرج منها جمع   
الفضالء، والجواب أن  البالد، وكذا من بعدهم من  كثير من الصحابة وسكنوا غيرها من 
المذموم من خرج عنها كراهية فيها ورغبة عنها كما فعل األعرابي المذكور، وأما المشار 
إليهم فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة كنشر العلم وفتح بالد الشرك، والمرابطة في الثغور 

وجهاد األعداء، وهم مع ذلك على اعتقاد فضل المدينة، هكذا في »الفتح«))).
وفيه أيضًا في موضع آخر: قوله: »تنفي الناس«، قال عياض: هذا مختص بزمنه ألنه لم يكن   
يصبر على الهجرة والمقام بها معه إال من ثبت إيمانه، وقال النووي: ليس هذا بظاهر ألن 
عند مسلم: »ال تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد«، وهذا 

ـ واهلل أعلم ـ زمن الدجال.
قال الحافظ))): ويحتمل أن يكون المراد كالًّ من الزمانين، وكان األمر في حياته ملسو هيلع هللا ىلص كذلك =  

)))  »النهاية في غريب الحديث واألثر« )134/1(.
)))  »فتح الباري« )200/13(.

)))  »فتح الباري« )88/4(.
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َمالٍِك،  َعْن  ُقتَيْبَُة،  ونَا  َمالٌِك،  نَا  َمْعٌن،  نَا   ، نَْصارِّيُ
َ
األ َثنَا  َحّدَ ـ   3921

نَُّه َكاَن َيُقوُل: لَْو 
َ
بِي ُهَريَْرَة أ

َ
ـُمَسّيَِب، َعْن أ

ْ
َعِن ابِْن ِشَهاٍب، َعْن َسِعيِد بِْن ال

بَتَيَْها 
َ

بَاَء تَْرَتُع بِالَمِدينَِة َما َذَعْرُتَها، إِّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »َما َبيَْن ل يُْت الّظِ
َ
َرأ

َحَراٌم«. 

وليس المراد أنه ال يبقى فيه خبيث، بل انتفاء الخبث منها]1[ قدر ما كان.

ا في وجوب الجزاء، وهو الذي  قوله: )لو رأيت الظباء( إلخ، هذا ليس]2[ نصًّ
فيه النـزاع، والرواية التي استدل بها أبو هريرة كذلك، .............................

الزمان  آخر  في  هذا  يكون  ثم  األعرابي،  خروج  به  معلاًل  ذكره  ملسو هيلع هللا ىلص  فإنه  األعرابي،  لقصة   =
أيضًا عند ما ينـزل بها الدجال فترجف بأهلها، فال يبقى منافق وال كافر إال خرج، ثم قال 
 مجيبًا عن اإليراد: إن ذلك إنما هو في خاص من الزمان ومن الناس، بدليل قوله تعالى: 
101[، والمنافق خبيث بال شك، وقد خرج  ]التوبة:   ﴾ ﴿ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ 
والزبير  وطلحة  علي  ثم  وطائفة،  وابن مسعود  وأبو عبيدة  معاذ  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بعد  المدينة  من 
وعمار وآخرون، وهم من أطيب الخلق، فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون 

ناس ووقت دون وقت، انتهى.
قال العيني))): فإن قلت: إن المنافقين سكنوا المدينة، وماتوا بها ولم تنفهم، قلت: كانت   
المدينة دارهم أصاًل ولم يسكنوها باإلسالم وال حبًّا له، وإنما سكنوها لما فيها من أصل 

معاشهم، ولم يرد ملسو هيلع هللا ىلص بضرب المثل إال من عقد اإلسالم راغبًا فيه ثم خبث قلبه، انتهى.
]1[ وهذا إشارة إلى جواب إشكال تقدم في كالم العيني من وجود المنافقين في المدينة.

]2[ أشار الشيخ بذلك إلى جواب الحديث عن مسلك الحنفية، وكذا عن الجمهور في مسألة 
فقهية مختلفة بين العلماء، وتوضيح ذلك كما في »البذل«))): اختلف العلماء في تحريم =

]3921[ خ: 1873، م: 1372، ن في الكبرى: 4272، حم: 236/2، تحفة: 13235.
)))  »عمدة القاري« )246/1(.
))) »بذل المجهود« )552/7(.
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يُّوَب، َوَزيِْد بِْن 
َ
بِي أ

َ
نٍَس، َوأ

َ
َوِف البَاِب َعْن َسْعٍد، َوَعبِْد اهلل بِْن َزيٍْد، َوأ

ثَابٍِت، َوَرافِِع بِْن َخِديٍج، وََجابٍِر، وََسْهِل بِْن ُحنَيٍْف نَْحَوُه.

بِي ُهَريَْرَة َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.
َ
َحِديُث أ

، نَا َمْعٌن، نَا َمالٌِك،  نَْصارِّيُ
َ

ُقتَيْبَُة، َعْن َمالٍِك، وَثنَا األ َثنَا  )))ـ َحّدَ  3922
ُحٌد، 

ُ
ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َطلََع لَُه أ

َ
نَِس بِْن َمالٍِك، أ

َ
بِي َعْمٍرو، َعْن أ

َ
َعْن َعْمِرو بِْن أ

َما  ُم  َحّرِ
ُ
أ َوإِنِّي  َة 

َ
َمّك َم  َحّرَ إِبَْراِهيَم   

إِّنَ  
ُهّمَ

اللَّ َونُِحّبُُه،  يُِحّبُنَا  َفَقاَل: »َهَذا َجبٌَل 
بَتَيَْها«. 

َ
َبيَْن ل

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

وبيان شرفه  تعظيمه  بذلك  المراد  بل  الجزاء،  لوازمها وجوب  ليست من  الحرمة  فإن 
وغايته، واألصل المترتب على حرمته تغليظ الجناية فيه لو سيئة، وتكثير األجر لو حسنة.

المدينة وعدم تحريمها، فقال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق: المدينة لها حرم، فال يجوز   =
قطع شجرها، وال أخذ صيدها، ولكنه ال يجب الجزاء فيه عندهم، خالفًا البن أبي ذئب فإنه 
قال: يجب الجزاء، وكذا ال يحل سلب من يفعل ذلك عندهم إال عند الشافعي في القديم، 
وقال في الجديد بخالفه، وقال ابن نافع: سئل مالك عن قطع سدر المدينة وما جاء فيه من 
النهي، فقال: إنما نهى عنه لئال توحش، وليبقى فيها شجرها، ويستأنس بذلك ويستظل به 
من هاجر إليها، وقال ابن حزم: من احتطب في حرم المدينة فحالل سلبه وكل ما معه في 
حاله تلك وتجريده إال ما يستر عورته، وقال الثوري وابن المبارك وأبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد: ليس للمدينة حرم كما كان لمكة، وأجابوا عن الحديث بأنه ملسو هيلع هللا ىلص إنما قال ذلك ال 
لما ذكروه من التحريم، بل إنما أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها كما ذكرنا 
عن قريب عن مالك، وذلك كمنعه ملسو هيلع هللا ىلص من هدم آطام المدينة، وقال: إنها زينة المدينة على 
دلياًل على  الطحاوي  ذكر  ثم  إسناد صحيح،  ابن عمر، وهو  بسنده عن  الطحاوي  رواه  ما 

ذلك من حديث النغير، إلى آخر ما بسط من الدالئل.

)))]3922[ خ: 2889، م: 1365، جه: 3115، حم: 149/3، تحفة: 1116.
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َثنَا الُحَسيُْن ْبُن ُحَريٍْث، نَا الَفْضُل ْبُن ُموَسى، َعْن ِعيَسى  3923))) ـ َحّدَ
بِْن  بِي ُزرَْعَة بِْن َعْمِرو 

َ
أ ، َعْن  الَعاِمِرّيِ ابِْن ُعبَيٍْد، َعْن َغيَْلَن بِْن َعبِْد اهلل 

ّيَ 
َ
أ  : إِلَّيَ وَْحى 

َ
َجِريٍر، َعْن َجِريِر بِْن َعبِْد اهلل، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »إِّنَ اهلل أ

ْو قِنَّْسِريَن«. 
َ
ِو البَْحَريِْن، أ

َ
ـَمِدينََة، أ

ْ
َت فَِهَي َداُر ِهْجَرتَِك: ال

ْ
ِء الّثََلثَِة نََزل

َ
َهُؤل

 ِمْن َحِديِث الَفْضِل بِْن ُموَسى. َتَفّرََد 
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، ل

بُو َعاِمٍر.
َ
بِِه أ

َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، نَا الَفْضُل ْبُن ُموَسى، نَا ِهَشاُم ْبُن  3924 ـ َحّدَ
ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

َ
بِي ُهَريَْرَة، أ

َ
بِيِه، َعْن أ

َ
بِي َصاِلٍح، َعْن أ

َ
ُعْرَوَة، َعْن َصاِلِح بِْن أ

ْو َشِهيًدا 
َ
 ُكنُْت لَُه َشِفيًعا أ

َّ
َحٌد إِل

َ
تَِها أ ـَمِدينَِة وَِشّدَ

ْ
َواِء ال

ْ َ
 يَْصِبُر َعلَى أل

َ
قَاَل: »ل

يَْوَم الِقيَاَمِة«. 

ـوَْجِه.
ْ
َوَهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا ال

بِي َصاِلٍح.
َ
ُخو ُسَهيِْل بِْن أ

َ
بِي َصاِلٍح أ

َ
وََصاِلُح ْبُن أ

َة
َ
140 ـ فِي فَْضِل َمّك

بِي 
َ
أ َعْن   ، الّزُْهِرّيِ َعِن  ُعَقيٍْل،  َعْن  يُْث، 

اللَّ نَا  ُقتَيْبَُة،  َثنَا  َحّدَ ـ   3925
َسلََمَة، َعْن َعبِْد اهلل بِْن َعِدّيِ بِْن َحْمَراَء قَاَل: ..............................................

140 ـ في فضل مكة

 ]3923[ ك: 4258، طب: 2417، تحفة: 3241.
)))]3924[ م: 1378، حم: 288/2، تحفة: 12804.

 ]3925[ ن في الكبرى: 4238، جه: 3108، حم: 305/4، تحفة: 6641.



أبواب المناقب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  255

رِْض اهلل، 
َ
يُْت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َواقًِفا َعلَى الَحْزَوَرِة َفَقاَل: »َواهلل إِنَِّك لََخيُْر أ

َ
َرأ

ْخرِْجُت ِمنِْك َما َخرَْجُت«. 
ُ
نِّي أ

َ
 أ

َ
رِْض اهلل إِلَى اهلل، َولَْول

َ
َحّبُ أ

َ
َوأ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب.

قوله: )واقفاً على الحزورة)]1[ وكان ذلك حين رجع من عمرة القضاء]2[.

الرابية  اللغة:  الواو وراء وهاء، هو في  السكون وفتح  ثم  بالفتح  الحموي))):  ياقوت  قال   ]1[
الواو، وهو  الزاي ويشددون  يفتحون  والمحدثون  الدارقطني: كذا صوابه،  قال  الصغيرة، 
ذكر  ثم  فيه،  زيد  لما  المسجد  في  دخلت  وقد  مكة،  سوق  الحزورة  وكانت  تصحيف، 
الحناطين،  باب  عند  بمكة  فزاي كقسورة: موضع  بحاء  الدمنتي))):  وقال  الباب،  حديث 
قال الشافعي: الناس يشددون الحزورة والحديبية وهما مخففتان، وفي األمثال للمدائني: 
أن وكيع بن سلمة ـ وقد كان ولي البيت بعد جرهم ـ بنى صرحًا بأسفل مكة، وجعل أمة 
له تسمى حزورة، فبها سميت حزورة بمكة، انتهى. وهكذا في »المرقاة«، وزاد: وهو في 
األصل: التل الصغير، سميت بذلك ألنه هناك كان تالًّ صغيرًا، وقيل: اسم سوق بمكة، وهو 

اآلن معروف بالغرورة، وهو باب الوداع، انتهى.
]2[ هكذا كتب الشيخ على هامش كتابه من ابن ماجه، وجزم القاري في »المرقاة« تحت حديث 
انتهى. ثم  ابن عباس في هذا المعنى: قالها خطابًا لها حين وداعها، وذلك يوم فتح مكة، 
قال القاري))): وفي الحديث دليل للجمهور على أن مكة أفضل من المدينة خالفًا لإلمام 
فيه  الباب:  حديث  بعد  أيضًا  وقال  المسألة،  هذه  في  رسالة  السيوطي  صنف  وقد  مالك، 
تصريح بأن مكة أفضل من المدينة كما عليه الجمهور، إال البقعة التي ضمت أعضاءه ملسو هيلع هللا ىلص 
المالكية في رد هذا  َل  العرش إجماعًا، وتمحَّ الكعبة، بل من  فإنها أفضل من مكة بل من 
الحديث من جهة المبنى والمعنى، انتهى.                    =

)))  »معجم البلدان« )255/2(.
)))  »نفع قوت المغتذي« )ص: 154(.

)))  »مرقاة المفاتيح« )1868/5(.
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بِي 
َ
ُد ْبُن َعْمٍرو، َعْن أ َوقَْد َرَواُه يُونُُس، َعِن الّزُْهِرّيِ نَْحَوُه، َوَرَواُه ُمَحّمَ

بِي َسلََمَة، َعْن 
َ
، َعْن أ بِي ُهَريَْرَة، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص. وََحِديُث الّزُْهِرّيِ

َ
َسلََمَة، َعْن أ

. َصّحُ
َ
َعبِْد اهلل بِْن َعِدّيِ بِْن َحْمَراَء ِعنِْدي أ

ُسلَيَْماَن،  ْبُن  الُفَضيُْل  نَا   ، البَْصِرّيُ ُموَسى  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3926
َفيِْل، َعِن ابِْن  بُو الّطُ

َ
َعْن َعبِْد اهلل بِْن ُعثَْماَن بِْن ُخثَيٍْم، نَا َسِعيُد ْبُن ُجبَيٍْر، َوأ

 
َ

، َولَْول ِك إِلَّيَ
َحّبَ

َ
ْطيَبَِك ِمْن بَلٍَد، َوأ

َ
َة: »َما أ

َ
َعّبَاٍس قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لَِمّك

ْخرَُجوِن ِمنِْك َما َسَكنُْت َغيَْرِك«. 
َ
ّنَ قَْوِمي أ

َ
أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه.

141 ـ فِي فَْضِل الَعَرِب
ْحَمُد ْبُن َمِنيٍع، َوَغيُْر َواِحٍد 

َ
، َوأ زِْدّيُ

َ
ُد ْبُن يَْحيَى األ َثنَا ُمَحّمَ 3927ـ  َحّدَ

بِيِه، َعْن 
َ
بِي َظبْيَاَن، َعْن أ

َ
بُو بَْدٍر ُشَجاُع ْبُن الَوِليِد، َعْن قَابُوَس بِْن أ

َ
قَالُوا: نَا أ

 ُتبِْغْضِني َفتَُفاِرَق ِدينََك«، 
َ

َماُن ل
ْ
َماَن قَاَل: قَاَل ِلي رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يَا َسل

ْ
َسل

]141 ـ فِي فَْضِل الَعَرِب[

قلت: وتقدم شيء منه قريبًا في فضل المدينة، ثم قال الحافظ في »اإلصابة«))): انفرد برواية   =
حديثه الزهري، واختلف عليه، فقال األكثر: عنه عن أبي سلمة عن عبد اهلل بن عدي، وقال 
معمر فيه: عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومرة أرسله، قال البغوي: ال أعلم له 

غيره، انتهى.

]3926[ ك: 1787، طب: 10624، حب: 3709، تحفة: 5539.
]3927[ ك: 6995، طب: 6093، حم: 440/5، تحفة: 4488.

)))  »اإلصابة« )153/4(.
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بِْغُضَك َوبَِك َهَدانِي))) اهلل؟ قَاَل: »ُتبِْغُض الَعَرَب 
ُ
ُت: يَا رَُسوَل اهلل َكيَْف أ

ْ
قُل

َفتُبِْغُضِني«. 

بَْدٍر ُشَجاِع  بِي 
َ
أ ِمْن َحِديِث   

َّ
إِل ُه 

َنْعِرفُ  
َ

َغِريٌب، ل َهَذا َحِديٌث َحَسٌن 
ابِْن الَوِليِد.

، نَا َعبُْد اهلل  ُد ْبُن بِْشٍر الَعبِْدّيُ َثنَا َعبُْد ْبُن ُحَميٍْد، نَا ُمَحّمَ 3928 ـ َحّدَ
ْسوَِد)))، َعْن ُحَصيِْن بِْن ُعَمَر، َعْن ُمَخاِرِق بِْن َعبِْد اهلل، 

َ
اْبُن َعبِْد اهلل بِْن األ

»َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قَاَل رَُسوُل اهلل  قَاَل:  اَن 
َ
َعّف بِْن  ُعثَْماَن  َعْن  ِشَهاٍب،  بِْن  َطاِرِق  َعْن 

ُه َموَّدَتِي«. 
ْ
َغّشَ الَعَرَب لَْم يَْدُخْل فِي َشَفاَعِتي َولَْم َتنَل

ْحَمِسّيِ 
َ
 ِمْن َحِديِث ُحَصيِْن بِْن ُعَمَر األ

َّ
ُه إِل

 َنْعِرفُ
َ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، ل
. ْهِل الَحِديِث بَِذاَك الَقوِّيِ

َ
َعْن ُمَخاِرٍق، َولَيَْس ُحَصيٌْن ِعنَْد أ

ُد ْبُن  َثنَا يَْحيَى ْبُن ُموَسى، نَا ُسلَيَْماُن ْبُن َحْرٍب، نَا ُمَحّمَ 3929 ـ َحّدَ
َحٌد ِمَن الَعَرِب اْشتَّدَ 

َ
ّمُ الَحِريِر إَِذا َماَت أ

ُ
ِه قَالَْت: َكانَْت أ ّمِ

ُ
بِي َرِزيٍن، َعْن أ

َ
أ

قَالَْت:  َعلَيِْك،  اْشتَّدَ  الَعَرِب  ِمَن  رَُجٌل  َماَت  إَِذا  نََراِك  إِنَّا  لََها:  فَِقيَل  َعلَيَْها، 
اَعِة َهَلُك الَعَرِب«.  َي َيُقوُل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِمِن اقِْتَراِب الّسَ

َ
َسِمْعُت َمْول

َحُة ْبُن َمالٍِك.
ْ
َها َطل

َ
بِي َرِزيٍن: َوَمْول

َ
ُد ْبُن أ قَاَل ُمَحّمَ

..................................................................................

]3928[ ش: 3271، حم: 72/1، تحفة: 9812.
]3929[ طس: 4942، ش: 32477، تحفة: 5022.

)))  في نسخة: »هدانا«.
)))  وقع في األصل: »أبي األسود« وهو خطأ.
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 ِمْن َحِديِث ُسلَيَْماَن بِْن َحْرٍب.
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، ل

َعِن  ٍد،  ُمَحّمَ ْبُن  اُج  َحّجَ نَا   ، زِْدّيُ
َ
األ يَْحيَى  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3930

ثَتِْني  َبيِْر، َسِمَع))) َجابَِر ْبَن َعبِْد اهلل َيُقوُل: َحّدَ بُو الّزُ
َ
ْخبََرِن أ

َ
ابِْن ُجَريٍْج قَاَل: أ

َحُقوا 
ْ
يَل َحّتَى  اِل  ّجَ الّدَ ِمَن  الّنَاُس  ّنَ  »لَيَِفّرَ قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوَل اهلل  ّنَ 

َ
أ َشِريٍك،  ّمُ 

ُ
أ

ْيَن))) الَعَرُب يَْوَمئٍِذ؟ قَاَل: »ُهْم قَِليٌل«. 
َ
ّمُ َشِريٍك: يَا رَُسوَل اهلل َوأ

ُ
بِالِجبَاِل«. قَالَْت أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب.

، نَا يَِزيُد ْبُن ُزَريٍْع، َعْن َسِعيِد بِْن  َثنَا بِْشُر ْبُن ُمَعاٍذ الَعَقِدّيُ 3931 ـ َحّدَ
ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

َ
بِي َعُروَبَة، َعْن َقتَاَدَة، َعِن الَحَسِن، َعْن َسُمَرَة بِْن ُجنَْدٍب، أ

َ
أ

بُو الَحبَِش«. 
َ
وِم، وََحاٌم أ بُو الّرُ

َ
بُو الَعَرِب، َوَيافُِث أ

َ
قَاَل: »َساٌم أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن. َوُيَقاُل: يَافُِث َوَيافُِت َوَيَفُث.

والعرب]1[  األمر،  ذلك  وقوع  استبعدت  كأنها  يومئذ(  العرب  )وأين  قوله: 
شجاعتهم وحميتهم تأبى أن يفروا منه إلى الجبال.

]1[ وظاهر كالم الشيخ أن العرب جملتهم تكون قليلة إذ ذاك، ال يستطيعون المقاومة بمن مع 
ويؤيد  غيرهم،  أعلم  واهلل  الطيالسة،  عليهم  أصفهان  يهود  من  ألفًا  سبعون  منهم  الدجال، 
ذلك لفظ أحمد قال: كلهم قليل، وحكى القاري))) عن الطيـبي أنه قال: الفاء جزاء شرط =

]3930[ م: 2945، حم: 462/6، تحفة: 18330.
]3931[ تقدم تخريجه في 3231.

)))  في نسخة: »أنه سمع«.
)))  في نسخة: »فأين«.

)))  »مرقاة المفاتيح« )3469/8(.
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142 ـ فِي فَْضِل الَعَجِم
بِي بَْكِر بِْن 

َ
َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن َوِكيٍع، نَا يَْحيَى ْبُن آَدَم، َعْن أ 3932 )))ـ َحّدَ

بَا ُهَريَْرَة 
َ
 َعْمِرو بِْن ُحَريٍْث قَاَل: َسِمْعُت أ

َ
بِي َصاِلٍح، َمْول

َ
َعّيَاٍش، نَا َصاِلُح ْبُن أ

ْو 
َ
أ بِِهْم  نَا 

َ
»أل ملسو هيلع هللا ىلص:  الّنَِبّيُ  َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص،  رَُسوِل اهلل  ِعنَْد  َعاِجُم 

َ
األ ُذِكَرِت  َيُقوُل: 

ْو بِبَْعِضُكْم«. 
َ
ْوَثُق ِمّنِي بُِكْم أ

َ
بِبَْعِضِهْم أ

]142 ـ فِي فَْضِل الَعَجِم[
العجم  الوثوق ببعض  تقدير  ببعضهم)]1[ والمعنى على  أو  بهم  قوله: )ألنا 
كون  تقدير  على  وأما  فيه،  بعد  ال  إذ  التأويل،  عن  مستغن  العرب  بعض  إلى  نسبة 
العبارة ألنا بهم أوثق مني بكم فباعتبار أمور جزئية وكماالت]2[ شخصية، أو يقال: 
حكم على الكل بالفضل وهو الوثوق بهم لفضيلة ذلك البعض، فاللفظ وإن كان 

ا لكن الفاضل هو ذلك المخصوص، وباعتباره تتعدى الكرامة إلى قومه. عامًّ

محذوف، أي: إذا كان هذا حال الناس فأين المجاهدون في سبيل اهلل الذابون عن حريم   =
اإلسالم، فكنى عنهم بها، انتهى. قلت: واألوجه عندي األول كما يشير إليه ذكر المصنف 
الحديث في فضل العرب، ويؤيده أيضًا حديث أم الحرير المتقدم، بخالف ما أفاد الطيـبي 

فإنه يشير إلى قلة المجاهدين ال إلى قلة العرب. 
]1[ بسط القاري في تعلق هذه الجوار والصالت فارجع إليه لو شئت التفصيل، والمعنى ظاهر، 

وهو أن وثوقي بهم أو ببعضهم أكثر من وثوقي بكم أو ببعضكم.
]2[ وهذا أوجه مما قال الطيـبي من أن المخاطبين بقوله: بكم أو ببعضكم، قوم مخصوصون 
دعوا إلى اإلنفاق في سبيل اهلل فتقاعدوا عنه، فهو كالتأنيب والتعيير عليهم، ويدل عليه 
قوله تعالى في الحديث السابق: ﴿ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴾ ]محمد: 38[، فإنه جاء =

)))]3932[ تحفة: 13502.
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َعّيَاٍش،  بِْن  بَْكِر  بِي 
َ
أ َحِديِث  ِمْن   

َّ
إِل َنْعِرفُُه   

َ
ل َغِريٌب،  َحِديٌث  َهَذا 

 َعْمِرو بِْن ُحَريٍْث.
َ

وََصاِلٌح ُهَو: اْبُن ِمْهَراَن َمْول

َثنَا َعِلّيُ ْبُن ُحْجٍر، نَا َعبُْد اهلل ْبُن َجْعَفٍر، ثَِني ثَْوُر ْبُن َزيٍْد  3933 ـ َحّدَ
ِحيَن  ملسو هيلع هللا ىلص  ِعنَْد رَُسوِل اهلل  ُكّنَا  قَاَل:  ُهَريَْرَة،  بِي 

َ
أ َعْن  الَغيِْث،  بِي 

َ
أ َعْن   ، يِلّيُ الّدِ

 ]3 ]الجمعة:  ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾  بَلََغ  ا  فَلَّمَ َفتََلَها،  الُجُمَعِة  ُسوَرُة  نِْزلَْت 
ُ
أ

ِْمُه، قَاَل: 
َحُقوا بِنَا؟ فَلَْم يَُكلّ

ْ
ِذيَن لَْم يَل

ِء الَّ
َ

قَاَل لَُه رَُجٌل: يَا رَُسوَل اهلل َمْن َهُؤل
َفَقاَل:  َماَن، 

ْ
َسل َعلَى  يََدُه  ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوُل اهلل  فَوََضَع  قَاَل:  ِفينَا،  الَفارِِسّيُ  َماُن 

ْ
وََسل

ِء«))). 
َ

ِذي َنْفِسي بِيَِدهِ لَْو َكاَن اإِليَماُن بِالّثَُرّيَا لَتَنَاَولَُه رَِجاٌل ِمْن َهُؤل
»َوالَّ

..................................................................................

عقيب قوله تعالى: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ اآلية ]محمد: 38[، يعني   =
في سبيل اهلل خير  اإلنفاق  بأن  األحوال وعلمكم  ممارستكم  بعد  المشاهدون  أنتم هؤالء 
لكم تدعون إليه فَتثَّبَّطون عنه وتتولون، فإن استمر توليكم يستبدل اهلل قومًا غيركم بّذالون 
ألرواحهم وأموالهم في سبيل اهلل، وال يكونوا أمثالكم في الشح المبالغ، فهو تعريض وبعث 
لهم على اإلنفاق، فال يلزم منه التفضيل. قال القاري))): إن كان مراده أنه ال يلزم التفضيل 
 مطلقًا فهو خالف الكتاب والسنة، مع أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، وإن كان 
مراده أنه ال يلزم التفضيل المطلق فهو صحيح، إذ يدل على أنهم في بعض الصفات أفضل =

]3933[ تقدم تخريجه في 3310.
)))  قال في »اللمعات« )752/9(: المراد سلمان وأضرابه من أهل فارس أو من العجم مطلقًا، 
والمقصود أن المراد بالذين لم يلحقوا بهم أهل العجم من التابعين لحقوا بالصحابة، وأكثر 
في  واالجتهاد  العلم  بسطة  ظهر  ولقد  العرب،  من  والصحابة  العجم،  أهل  من  التابعين 

التابعين ما لم يظهر في غيرهم، انتهى.
)))  »مرقاة المفاتيح« )4026/9(.
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن.

بِي ُهَريَْرَة َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص))).
َ
َوقَْد ُروَِي ِمْن َغيِْر وَْجٍه َعْن أ

143 ـ فِي فَْضِل اليََمِن
بُو َداوَُد 

َ
أ نَا  ِزَياٍد َوَغيُْر َواِحٍد، قَالُوا:  بِي 

َ
أ ْبُن  َثنَا َعبُْد اهلل  َحّدَ ـ   3934

ّنَ 
َ
أ ثَابٍِت:  بِْن  َزيِْد  نٍَس، َعْن 

َ
أ َعْن  َقتَاَدَة،  اُن، َعْن  الَقّطَ ِعْمَراُن  نَا   ، يَالِِسّيُ الّطَ

قِْبْل بُِقلُوبِِهْم)))، َوَبارِْك لَنَا فِي َصاِعنَا 
َ
ُهّمَ أ

الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص َنَظَر قِبََل اليََمِن َفَقاَل: »اللَّ
نَا«.  َوُمّدِ

 ِمْن 
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َحِديِث َزيِْد بِْن ثَابٍِت، ل

اِن. َحِديِث ِعْمَراَن الَقّطَ

]143 ـ فِي فَْضِل اليََمِن[

من العرب، وال بدع أن يوجد في المفضول زيادة فضيلة بالنسبة إلى بعض فضائل الفاضل،   =
انتهى.  الكالم في بعض األفراد،  العجم بال شبهة، وإنما  العرب أفضل من جنس  فجنس 
إليه  أشار  الذي  السابق  والحديث  الشيخ،  كالم  مفاد  هو  هذا  القاري  اختاره  وما  قلت: 
الطيـبي هو ما تقدم عند المصنف في تفسير سورة محمد من حديث أبي هريرة، وفيه: »لو 

كان الدين بالثريا لتناوله رجال من فارس«.

]3934[ طب: 4779، حم: 185/5، تحفة: 3697.
)))  زاد في نسخة: »وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد اهلل بن مطيع مديني«.

أهل  ألن  والمد  الصاع  في  بالبركة  الدعاء  مناسبة  ووجه  إلينا،  مقبلة  قلوبهم  اجعل  أي:    (((
المدينة كانوا في ضيق عيش ال يقوم بهم، فلما دعا بإقبال قلوب اليمن إليها، وهم جم غفير 
فقراء دعا بالبركة في طعام أهلها ليتسع على المقيمين والقادمين، انتهى. »لمعات التنقيح« 

.)813/9(
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ِد بِْن َعْمٍرو،  ٍد، َعْن ُمَحّمَ َثنَا ُقتَيْبَُة، نَا َعبُْد الَعِزيِز ْبُن ُمَحّمَ 3935 ـ َحّدَ
ْهُل اليََمِن، 

َ
تَاُكْم أ

َ
بِي ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أ

َ
بِي َسلََمَة، َعْن أ

َ
َعْن أ

فْئَِدًة، اإِليَماُن َيَماٍن، َوالِحْكَمُة َيَماِنيٌَة«. 
َ
 أ

ُ
َرّق

َ
ْضَعُف قُلُوًبا، َوأ

َ
ُهْم أ

َوِف البَاِب َعِن ابِْن َعّبَاٍس، َوابِْن َمْسُعوٍد))).

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

قوله: )هم أضعف قلوباً وأرق أفئدة( أما الفرق]1[ بين القلب والفؤاد ففرق 
الظاهر والباطن، فاألول القبول الظاهري، والثاني ظهور آثاره بحيث يعلم وصول 
استعيذ  فإنهما قد  الخور والجبن،  بالضعف هو  المراد  إلى سويدائه، وليس  األمر 
منهما، فكيف يعّدان منقبة ومدحًا، بل المراد هو ضّد القساوة، والرقة واللين وإن 

كانا متقاربين لكنه قد يفرق بينهما هاهنا بأن]2[.

]1[ اختلفوا في الفرق بينهما، قال العيني))): األفئدة جمع فؤاد، قال الخطابي: وصف األفئدة 
ما  إلى  وخلص  فيه،  القول  نفذ  رّق  إذا  القلب  غشاء  الفؤاد  ألن  باللين؛  والقلوب  بالرقة 
وراءه، وإذا غلظ تعّذر وصوله إلى داخله، فإذا صادف القلب شيئًا علق به، أي: إذا كان لينًا، 
والمشهور أن الفؤاد هو القلب، فعلى هذا تكرار لفظ القلب بلفظين أولى من تكرره بلفظ 

واحد، وقيل: الفؤاد غير القلب وهو عين القلب، وقيل: غشاء القلب، انتهى.
]2[ بياض في األصل بعد ذلك، وحكى القاري عن القاضي: الرقة ضد الغلظة والصفاقة، واللين 
مقابل القساوة، انتهى. قلت: والروايات في ذلك مختلفة، ففي رواية للبخاري: »هم أرق 
أفئدة وألين قلوبًا«، وفي أخرى له: »أضعف قلوبًا وأرق أفئدة«، قال العيني: قوله: أضعف =

]3935[ حم: 502/2، تحفة: 15047.
)))  في نسخة: »وأبي مسعود«.

)))  »عمدة القاري« )32/18(.
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ْحَمُد ْبُن َمِنيٍع، نَا َزيُْد ْبُن ُحبَاٍب، نَا ُمَعاِوَيُة ْبُن َصاِلٍح، 
َ
َثنَا أ 3936 ـ َحّدَ

ُك فِي 
ْ
ـُمل

ْ
بِي ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال

َ
، َعْن أ نَْصارِّيُ

َ
بُو َمْرَيَم األ

َ
نَا أ

زِْد« َيْعِني: 
َ
َمانَُة فِي األ

َ
َذاُن فِي الَحبََشِة، َواأل

َ
نَْصاِر، َواأل

َ
قَُريٍْش، َوالَقَضاُء فِي األ

اليََمَن. 

قوله: )الملك]1[ في قريش( إلخ، هذا بيان]2[ لما كان األمر وقع عليه إذ ذاك 
سواء كان لألبد كما في كون الملك لقريش، أو ال كما في األذان.

قلوبًا، وذكر فيما مضى ألين قلوبًا، ألن الضعف عبارة عن السالمة من الغلظة والشدة والقسوة   =
التي وصفت بها قلوب اآلخرين، واللين عبارة عن االستكانة وسرعة اإليجاب والتأثر بقوارع 

التذكير، انتهى. قلت: وتقدم الكالم على قوله: »اإليمان يمان« في أبواب الفتن.
]1[ قال القاري))): قوله: »الملك« بالضم أي: الخالفة »في قريش« أي: غالبًا، أو ينبغي أن تكون 
فيهم، وهو األظهر المطابق لبقية القرائن اآلتية، انتهى. قلت: وقد تقدم في »باب الخلفاء 
من قريش« اإلجماع على أنهم مستحقون لذلك، ثم قال القاري: »والقضاء في األنصار« 
قاله تطييبًا لقلوبهم، ألنهم آووا ونصروا، وبهم قام عمود اإلسالم،  الجزئي،  أي: الحكم 
ذكره ابن الملك، وقال في »األزهار«: قيل: المراد بالقضاء النقابة؛ ألن النقباء كانوا منهم، 
القضاء  وقيل:  معاذ«،  والحرام  بالحالل  »أعلمكم  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  ألنه  الجزئي،  القضاء  وقيل: 
القاري: واألخير أظهر لقوله: »األذان في الحبشة«  المعروف لبعثه ملسو هيلع هللا ىلص معاذًا قاضيًا، قال 
أي: ألن رئيس مؤذنيه ملسو هيلع هللا ىلص كان بالالً وهو حبشي، و»األمانة في األزد« أي: أزد شنوءة، وهم 
حي من اليمن، وال ينافي قول بعض الرواة، يعني »اليمن«، لكن الظاهر المتبادر من كالمه 

إرادة عموم أهل اليمن، فإنهم أرّق أفئدة وأهل أمن وإيمان، انتهى.
]2[ وهذا المعنى ال غبار فيه وال إشكال، ويؤيد ذلك ترجيح الترمذي وقفه، فإن كان موقوفًا 

فالظاهر أن الصحابي بين ما رأى من تعامله ملسو هيلع هللا ىلص في هذه األمور قوالً وفعاًل.

]3936[ حم: 364/2، تحفة: 15461.
)))  »مرقاة المفاتيح« )3871/9(.
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بِْن  ُمَعاِوَيَة  َعْن   ، َمْهِدّيٍ ْبُن  الرَّْحَمِن  َعبُْد  نَا  اٍر، 
َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ

َصّحُ 
َ
بِي ُهَريَْرَة نَْحَوُه، َولَْم يَْرَفْعُه. َوَهَذا أ

َ
، َعْن أ نَْصارِّيِ

َ
بِي َمْرَيَم األ

َ
َصاِلٍح، َعْن أ

ِمْن َحِديِث َزيِْد بِْن ُحبَاٍب.
ي َصاِلُح ْبُن  اُر، ثَِني َعّمِ ٍد الَعّطَ وِس ْبُن ُمَحّمَ َثنَا َعبُْد الُقّدُ 3937 ـ َحّدَ
َعْن  بِيِه، 

َ
أ َعْن  ُشَعيٍْب،  ْبُن  َلِم  الّسَ َعبُْد  ي  َعّمِ ثَِني  ُشَعيٍْب،  بِْن  الَكِبيِر  َعبِْد 

ْن 
َ
أ الّنَاُس  يُِريُد  رِْض، 

َ
األ فِي  زُْد اهلل 

َ
أ زُْد 

َ
»األ ملسو هيلع هللا ىلص:  رَُسوُل اهلل  قَاَل  قَاَل:  نٍَس 

َ
أ

ِتيَّنَ َعلَى الّنَاِس َزَماٌن َيُقوُل الرَُّجُل: 
ْ
ْن يَْرَفَعُهْم، َولَيَأ

َ
 أ

َّ
بَى اهلل إِل

ْ
يََضُعوُهْم َوَيأ

زِْديًَّة«. 
َ
ي َكانَْت أ ّمِ

ُ
زِْديًّا، يَا لَيَْت أ

َ
بِي َكاَن أ

َ
يَا لَيَْت أ

ـوَْجِه.
ْ
 ِمْن َهَذا ال

َّ
ُه إِل

 َنْعِرفُ
َ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، ل

قوله: )ياليت أبي كان( إلخ، سواء]1[ كان تمنيه ذلك لمناقب باطنة أو مآثر 
ظاهرة.

أزد اهلل،  بتلقيب  لهم  والباعث  مدحهم،  سبب  من  فيه  اختلفوا  ما  إلى  بذلك  الشيخ  أشار   ]1[
قال القاضي: يريد باألزد أزد شنوءة، وهو حي من اليمن أوالد أزد بن الغوث بن ليث بن 
مالك بن كهالن بن سبأ، وأضافهم إلى اهلل من حيث إنهم حزبه وأهل نصرة رسوله، وقال 
الطيـبي: قوله: »أزد اهلل« يحتمل وجوهًا: أحدها: اشتهارهم بهذا االسم؛ ألنهم ثابتون في 
الحرب ال يفرون، وعليه كالم القاضي، وثانيها: أن تكون اإلضافة لالختصاص والتشريف، 
كبيت اهلل وناقة اهلل، على ما يدل عليه قوله: يريد الناس أن يضعوهم إلخ، وثالثها: أن يراد 
قلب  أو  مشاكلة،  إما  به  فجاء  أسد اهلل،  األسد  أي:  التشبيه،  على  والكالم  الشجاعة،  بها 
السين زايًا، انتهى. وتبعه صاحب »األزهار« من شراح »المصابيح«، لكن إنما يتّم هذا لو 
من  يفهم  ما  على  كذلك  ليس  وهو  بفتحتين،  األسد  في  لغة  والسكون  بالفتح  األسد  كان 

»القاموس«، هكذا في »المرقاة« ))).

]3937[ طس: 7403، تحفة: 919.
)))  »مرقاة المفاتيح« )3867/9(.
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. َصّحُ
َ
ِْسنَاِد َمْوقُوفًا، َوُهَو ِعنَْدنَا أ

ْ
نٍَس بَِهَذا اإل

َ
َوُروَِي َعْن أ

ُد  ، نَا ُمَحّمَ ـبَْصِرّيُ
ْ
اُر ال ـَعّطَ

ْ
ٍد ال وِس ْبُن ُمَحّمَ ـُقّدُ

ْ
َثنَا َعبُْد ال 3938 ـ َحّدَ

ْخبََرِن َمْهِدّيُ ْبُن َميُْموٍن، ثَِني َغيَْلُن ْبُن َجِريٍر قَاَل: َسِمْعُت 
َ
اْبُن َكِثيٍر)))، أ

زِْد فَلَْسنَا ِمَن الّنَاِس))).
َ
نََس ْبَن َمالٍِك َيُقوُل: إِْن لَْم نَُكْن ِمَن األ

َ
أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب َصِحيٌح.
بِي، 

َ
ْخبََرِن أ

َ
ّزَاِق، أ بُو بَْكِر ْبُن َزنُْجَويِْه)))، نَا َعبُْد الّرَ

َ
َثنَا أ 3939 ـ َحّدَ

بَا ُهَريَْرَة َيُقوُل: ُكّنَا ِعنَْد 
َ
 َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن َعوٍْف قَاَل: َسِمْعُت أ

َ
َعْن ِمينَاَء، َمْول

ْحَسبُُه ِمْن قَيٍْس، َفَقاَل: يَا رَُسوَل اهلل الَعْن ِحْميًَرا، 
َ
رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فََجاَءُه رَُجٌل، أ

ّقِ  الّشِ ِمَن  َجاَءُه  ُثّمَ  َعنُْه،  ْعَرَض 
َ
فَأ اآلَخِر  ّقِ  الّشِ ِمَن  َجاَءُه  ُثّمَ  َعنُْه،  ْعَرَض 

َ
فَأ

ْعَرَض َعنُْه، َفَقاَل الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص: 
َ
ّقِ اآلَخِر، فَأ ْعَرَض َعنُْه، ُثّمَ َجاَءُه ِمَن الّشِ

َ
اآلَخِر فَأ

 

ْمٍن َوإِيَماٍن«.
َ
ْهُل أ

َ
يِْديِهْم َطَعاٌم، َوُهْم أ

َ
فَْواُهُهْم َسَلٌم، َوأ

َ
»رَِحَم اهلل ِحْميًَرا، أ

ّزَاِق.   ِمْن َهَذا الوَْجِه ِمْن َحِديِث َعبِْد الّرَ
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، ل

َحاِديُث َمنَاِكيُر.
َ
َوُيْرَوى َعْن ِمينَاَء أ

ْسلََم وَُجَهيْنََة َوُمَزيْنََة
َ
144 ـ فِي ِغَفاٍر َوأ

 ، ْشَجِعّيُ
َ
بُو َمالٍِك األ

َ
ْحَمُد ْبُن َمِنيٍع، نَا يَِزيُد ْبُن َهاُروَن، نَا أ

َ
َثنَا أ 3940ـ  َحّدَ

..................................................................................

]3939[ حم: 278/2، تحفة: 14633.
]3940[ م: 2519، حم: 417/5، تحفة: 3492.

)))  زاد في نسخة: »العبدي البصري«.
سنن  »حاشية  األزدي،  عامر  أوالد  من  واألنصار  ا،  أنصاريًّ كان  وأنس  الكاملين،  أي:    (((

الترمذي« )231/2(.
)))  زاد في نسخة: »بغدادي«.
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ملسو هيلع هللا ىلص:  رَُسوُل اهلل  قَاَل  قَاَل:  نَْصارِّيِ 
َ
األ يُّوَب 

َ
أ بِي 

َ
أ َعْن  َحَة، 

ْ
َطل بِْن  ُموَسى  َعْن 

 ، اِر َمَواِلّيَ ْشَجُع وَِغَفاٌر َوَمْن َكاَن ِمْن بَِني َعبِْد الّدَ
َ
نَْصاُر َوُمَزيْنَُة وَُجَهيْنَُة َوأ

َ
»األ

ُهْم«. 
َ

 ُدوَن اهلل، َواهلل َورَُسولُُه َمْول
ً

لَيَْس لَُهْم َمْول

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح))).

145 ـ فِي ثَِقيٍف َوَبِني َحِنيَفَة

 ، الّثََقِفّيُ اِب  الَوّهَ َعبُْد  نَا  َخلٍَف،  ْبُن  يَْحيَى  َسلََمَة  بُو 
َ
أ َثنَا  َحّدَ ـ   3942

َبيِْر، َعْن َجابٍِر قَاَل: قَالُوا: يَا  بِي الّزُ
َ
َعْن َعبِْد اهلل بِْن ُعثَْماَن بِْن ُخثَيٍْم، َعْن أ

ُهّمَ اْهِد ثَِقيًفا«. 
ْحَرَقتْنَا نِبَاُل ثَِقيٍف فَاْدُع اهلل َعلَيِْهْم، َفَقاَل: »اللَّ

َ
رَُسوَل اهلل أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب.

نَا  ُشَعيٍْب،  ْبُن  الَقاِهِر  َعبُْد  نَا   ، ائِّيُ الّطَ ْخَزَم 
َ
أ ْبُن  َزيُْد  َثنَا  َحّدَ ـ   3943

ِهَشاٌم، َعِن الَحَسِن، َعْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصيٍْن قَاَل: َماَت الّنَِبّيُ ملسو هيلع هللا ىلص ..................

145 ـ فِي ثَِقيٍف َوَبِني َحِنيَفَة

]3942[ ش: 32496، حم: 342/3، تحفة: 2776.
]3943[ طب: 379/169/18، تحفة: 10813.

)))  زاد في بعض النسخ: 
َثنَا َعِلّيُ ْبُن ُحْجٍر، نَا إِْسَماِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َعبِْد اهلل بِْن ِدينَاٍر، َعِن ابِْن  3941 ـ َحّدَ  
ْسلَُم َسالََمَها اهلل، وَِغَفاٌر َغَفَر اهلل لََها، وَُعَصّيَُة َعَصِت اهلل 

َ
ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »أ

َ
ُعَمَر، أ

َورَُسولَُه«. ]خ: 3514، م: 2518، حم: 20/2، تحفة: 7130[. 
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.  
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َمّيََة. 
ُ
ْحيَاٍء: ثَِقيًفا َوَبِني َحِنيَفَة َوَبِني أ

َ
َوُهَو يَْكَرُه))) ثََلثََة أ

 ِمْن َهَذا الوَْجِه.
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، ل

نَا الَفْضُل ْبُن ُموَسى، َعْن َشِريٍك، َعْن 
َ
َثنَا َعِلّيُ ْبُن ُحْجٍر، أ 3944 ـ َحّدَ

اٌب 
َ
َعبِْد اهلل بِْن ُعْصٍم، َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »فِي ثَِقيٍف َكّذ

َوُمِبيٌر«))). 

َثنَا َعبُْد الرَّْحَمِن ْبُن َواقٍِد، نَا َشِريٌك، بَِهَذا اإلِْسنَاِد نَْحَوُه. َحّدَ

قوله: )وهو يكره ثلثة أحياء( لما علم]1[ من شيوع الفساد من بعضهم ولم 
تكن كراهة إال لعلة، وإن كان يحبهم ويمدحهم ألخرى وال تنافي]2[. 

]1[ قال القاري))): قوله: »أحياء« جمع حي بمعنى قبيلة، »ثقيف« كأمير أبو قبيلة من هوازن، 
واسمه قسي بن منبه بن بكر بن هوازن، وبني حنيفة كسفينة لقب أثال بن لجيم أبو حي، »وبني 
أمية« بضم ففتح فتشديد تحتية: قبيلة من قريش، قال العلماء: إنما كره ثقيفًا للحجاج، وبني 
حنيفة لمسيلمة، وبني أمية لعبيد اهلل بن زياد الذي أتي برأس الحسين، فجعله في طست، 
وجعل ينكته بقضيب، انتهى. قلت: وما ورد في أمراء بني أمية وما مضى من أحوالهم غير 

مخفي على ناظري كتب الحديث والسير.
]2[ يعني ال منافاة بين أن تكون المحبة لشيء بسبب والكراهة بسبب آخر، فلوال االعتبارات 

لبطلت الحكمة.

]3944[ تقدم تخريجه في 2220.
)))  في نسخة: »يكرم«.

))) »مبير« أي: مهلك يسرف في إهالك الناس. واتفقوا على أنه الحجاج فبلغ من قتله صبرًا 
سوى من قتله في الحرب مائة ألف وعشرين ألفًا. »مجمع بحار األنوار« )226/1(.

)))  »مرقاة المفاتيح« )3867/9(.
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. َواَن، َوُهَو ُكوِفٌّ
ْ
بَا ُعل

َ
َوَعبُْد اهلل ْبُن ُعْصٍم يُْكنَى أ

َيُقوُل:  َشِريٍك، وََشِريٌك  ِمْن َحِديِث   
َّ

إِل ُه 
َنْعِرفُ  

َ
َغِريٌب، ل َهَذا َحِديٌث 

يِْخ َوَيُقوُل: َعبُْد اهلل ْبُن 
َ
َعبُْد اهلل ْبُن ُعْصٍم)))، َوإِْسَراِئيُل يَْروِي َعْن َهَذا الّش

ِعْصَمَة.

بِي بَْكٍر.
َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
َوِف البَاِب َعْن أ

يُّوُب، َعْن َسِعيٍد 
َ
ْحَمُد ْبُن َمِنيٍع، نَا يَِزيُد ْبُن َهاُروَن، نَا أ

َ
َثنَا أ 3945 ـ َحّدَ

ْهَدى لِرَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَْكَرًة، َفَعوََّضُه 
َ
ْعَرابِّيًا أ

َ
ّنَ أ

َ
بِي ُهَريَْرَة: أ

َ
، َعْن أ ـَمْقبُِرّيِ

ْ
ال

ْثنَى َعلَيِْه 
َ
َطَها، َفبَلََغ َذلَِك الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص فََحِمَد اهلل َوأ

َ
ِمنَْها ِسّتَ بََكَراٍت فَتََسّخ

 َساِخًطا، 
َ

ْهَدى إِلَّيَ نَاقًَة َفَعوَّْضتُُه ِمنَْها ِسّتَ بََكَراٍت َفَظّل
َ
ُثّمَ قَاَل: »إِّنَ فَُلنًا أ

 .» ْو َدوِْسّيٍ
َ
ْو َثَقِفّيٍ أ

َ
نَْصارِّيٍ أ

َ
ْو أ

َ
 ِمْن قُرَِشّيٍ أ

َّ
ْقبََل َهِديًَّة إِل

َ
 أ

َ
ْن ل

َ
لََقْد َهَمْمُت أ

ثَُر ِمْن َهَذا. 
ْ
ك

َ
ـَحِديِث َكَلٌم أ

ْ
َوِف ال

بِي ُهَريَْرَة. َوَيِزيُد ْبُن َهاُروَن 
َ
َهَذا َحِديٌث قَْد ُروَِي ِمْن َغيِْر وَْجٍه َعْن أ

بِي ِمْسِكيٍن، 
َ
يُّوُب ْبُن ِمْسِكيٍن، َوُيَقاُل: اْبُن أ

َ
ـَعَلِء، َوُهَو أ

ْ
بِي ال

َ
يُّوَب أ

َ
يَْروِي َعْن أ

يُّوُب 
َ
ـَمْقبُِرّيِ ُهَو: أ

ْ
يُّوَب، َعْن َسِعيٍد ال

َ
ِذي ُروَِي َعْن أ

ـَحِديَث الَّ
ْ
 َهَذا ال

َ
َولََعّل

بِي ِمْسِكيٍن.
َ
يُّوُب ْبُن ِمْسِكيٍن، َوُيَقاُل: ابُن أ

َ
بُو الَعَلِء. َوُهَو أ

َ
أ

، نَا ْحَمُد ْبُن َخاِلٍد الِحْمِصّيُ
َ
ُد ْبُن إِْسَماِعيَل، نَا أ َثنَا ُمَحّمَ 3946ـ  َحّدَ

..................................................................................

]3945[ ن: 3759، حم: 292/2، تحفة: 12954.
]3946[ د: 3537، تحفة: 14320.

)))  في نسخة: »عاصم«.
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بِي 
َ
أ بِيِه، َعْن 

َ
أ ، َعْن  ـَمْقبُِرّيِ

ْ
بِي َسِعيٍد ال

َ
أ إِْسَحاَق، َعْن َسِعيِد بِْن  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ

ِتي َكانُوا 
ْهَدى رَُجٌل ِمْن بَِني فََزاَرَة إِلَى الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص نَاقًَة ِمْن إِبِِلِه الَّ

َ
ُهَريَْرَة قَاَل: أ

َط، فََسِمْعُت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
َصابُوا بِالَغابَِة، َفَعوََّضُه ِمنَْها َبْعَض الِعوَِض فَتََسّخ

َ
أ

َعوُِّضُه ِمنَْها 
ُ
َحُدُهُم الَهِديََّة فَأ

َ
ـِمنْبَِر َيُقوُل: »إِّنَ رَِجاًل ِمَن الَعَرِب ُيْهِدي أ

ْ
َعلَى ال

ْقبَُل َبْعَد 
َ
 أ

َ
، َواْيُم اهلل ل ُط ِفيِه َعلَّيَ

َ
 يَتََسّخ

ُ
ُطُه َفيََظّل

َ
بَِقْدِر َما ِعنِْدي، ُثّمَ يَتََسّخ

ْو 
َ
ْو َثَقِفّيٍ أ

َ
نَْصارِّيٍ أ

َ
ْو أ

َ
 ِمْن قُرَِشّيٍ أ

َّ
َمَقاِمي َهَذا ِمْن رَُجٍل ِمَن الَعَرِب َهِديًَّة إِل

 .» َدوِْسّيٍ

َصّحُ ِمْن َحِديِث يَِزيَد بِْن َهاُروَن.
َ
َهَذا أ

قَاَل:  بِي 
َ
أ أنَا  ْبُن َجِريٍر،  َوْهُب  نَا  َيْعُقوَب،  ْبُن  إِبَْراِهيُم  َثنَا 

َحّدَ ـ   3947
بِْن  َمالِِك  َعْن  وٍْس، 

َ
أ بِْن  ُنَميِْر  َعْن  ُث،  يَُحّدِ َمَلٍذ)))  ْبَن  َعبَْد اهلل  َسِمْعُت 

بِيِه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
َ
، َعْن أ ْشَعِرّيِ

َ
بِي َعاِمٍر األ

َ
َمْسُروٍح، َعْن َعاِمِر بِْن أ

وَن، ُهْم ِمّنِي 
 َيُغلُّ

َ
وَن فِي الِقتَاِل، َول  يَِفّرُ

َ
ْشَعُروَن)))، ل

َ
ْسُد))) َواأل

َ
»نِْعَم الَحّيُ األ

ثُْت بَِذلَِك ُمَعاِوَيَة، َفَقاَل: ............................................. نَا ِمنُْهْم«، قَاَل: فََحّدَ
َ
َوأ

..................................................................................

]3947[ ك: 2616، حم: 129/4، تحفة: 12066.
)))  وقع في األصل و)ب( و)ح(: »خالد«، وفي )م(: »مالذ«، قال المزي في »تهذيب الكمال« 
ْبن مالذ،  َعبد اهلل  ُهَو  إنما  قال، وهو وهم فاحش،  )458/14(: عبد اهلل بن خالد، هكذا 

انتهى.
)))  في نسخة: »األزد«.

)))  في نسخة: »األشعريون«.
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َهَكَذا  لَيَْس  ُت: 
ْ
َفُقل  ،» َوإِلَّيَ ِمّنِي  »ُهْم  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص،  قَاَل رَُسوُل اهلل  َهَكَذا  لَيَْس 

نَا ِمنُْهْم«، 
َ
بِي، َولَِكّنَُه ثَِني قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »ُهْم ِمّنِي َوأ

َ
ثَِني أ

بِيَك.
َ
ْعلَُم بَِحِديِث أ

َ
نَْت أ

َ
قَاَل: فَأ

 ِمْن َحِديِث َوْهِب بِْن َجِريٍر، َوُيَقاُل: 
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، ل

زُْد.
َ
ْسُد ُهُم األ

َ
األ

، نَا ُشْعبَُة، اٍر، نَا َعبُْد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِدّيٍ
َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3948ـ  َحّدَ

قوله: )ليس هكذا قال( إنما أنكره تخمينًا منه وحماًل للفظ: »أنا منهم« على 
الحقيقة، وظاهر أنه ال يصح، فلما أصّر الراوي وهو عامر على أن اللفظة المنقولة 
هو  هذا  ومعاوية  المجاز،  على  وحمل  عنه  رضي اهلل  معاوية  سلم  قلتها  التي  هي 

صاحب علي رضي اهلل عنهم أجمعين]1[.

قوله: )ويقال: األسد هم األزد( وإنما قال ذلك لكون بني أسد]2[ قبيلة أخرى 
أيضًا، فكان اللفظ مشتركًا بينهما، فبين المراد من هم.

]1[ أي: مخاصمه، قال الراغب))): الصاحب المالزم إنسانًا كان أو حيوانًا، أو مكانًا أو زمانًا، 
انتهى.  وال فرق بين أن تكون المصاحبة بالبدن وهو األصل واألكثر، أو بالعناية والهمة، 
والحديث أخرجه أحمد، ثم قال: قال عبد اهلل: هذا من أجود الحديث ما رواه إال جرير، 

انتهى.
]2[ قال المجد))): األسد األزد، وأسد بن خزيمة محركة أبو قبيلة من مضر، وابن ربيعة بن نزار 

أبو أخرى، انتهى.

]3948[ تقدم تخريجه في 3941، تحفة: 7194.
)))  »مفردات ألفاظ القرآن« )ص: 475(.

)))  »القاموس المحيط« )ص: 254(.
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ْسلَُم َسالََمَها اهلل، 
َ
َعْن َعبِْد اهلل بِْن ِدينَاٍر، َعِن ابِْن ُعَمَر، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »أ

وَِغَفاٌر َغَفَر اهلل لََها« ))).

بِي ُهَريَْرَة.
َ
، َوُبَريَْدَة، َوأ ْسلَِمّيِ

َ
بِي بَْرَزَة األ

َ
، َوأ بِي َذّرٍ

َ
َوِف البَاِب َعْن أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

َثنَا َعِلّيُ ْبُن ُحْجٍر، نَا إِْسَماِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َعبِْد اهلل بِْن ِدينَاٍر،  َحّدَ
ْسلَُم َسالََمَها اهلل، وَِغَفاٌر َغَفَر اهلل لََها، 

َ
ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »أ

َ
َعِن ابِْن ُعَمَر، أ

وَُعَصّيَُة َعَصِت اهلل َورَُسولَُه« )))]*[.

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

ٌل، نَا ُسْفيَاُن، َعْن َعبِْد اهلل بِْن  اٍر، نَا ُمَؤّمَ
َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3949 ـ َحّدَ

ِدينَاٍر، نَْحَو َحِديِث ُشْعبََة، َوَزاَد ِفيِه: وَُعَصّيَُة َعَصِت اهلل َورَُسولَُه. 

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح))).

..................................................................................

]*[ تقدم تخريجه في 3941.
]3949[ تقدم تخريجه في 3941، تحفة: 7168.

)))  دعاء لهما بالمغفرة أو خبر بهما لدخولهما في اإلسالم بال حرب، وكانت غفار تتهم بسرقة 
منهم  يضع  بأن  دعا  فكأنه  مكروًها،  منه  تر  لم  إذ  وسالمته  بالغفران،  لهم  فدعا  الحجاج، 

التعب، »مجمع بحار األنوار« )47/4(.
األنوار«  بحار  »مجمع  بالخذالن.  للدعاء  مستلزم  وشكاية  خبر  إلخ«،  عصت  »وعصية    (((

.)47/4(
)))  في نسخة: »حسن صحيح«.
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نَاِد،  الّزِ بِي 
َ
أ الرَّْحَمِن، َعْن  ْبُن َعبِْد  ـُمِغيَرُة 

ْ
ال نَا  ُقتَيْبَُة،  َثنَا  َحّدَ ـ   3950

ٍد  ِذي َنْفُس ُمَحّمَ
بِي ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َوالَّ

َ
ْعَرِج، َعْن أ

َ
َعِن األ

ْو قَاَل ُجَهيْنَُة، َوَمْن َكاَن ِمْن 
َ
ْسلَُم َوُمَزيْنَُة َوَمْن َكاَن ِمْن ُجَهيْنََةـ  أ

َ
بِيَِدهِ لَِغَفاٌر َوأ

َسٍد َوَطّيٍِئ َوَغَطَفاَن«. 
َ
ُمَزيْنََة ـ َخيٌْر ِعنَْد اهلل يَْوَم الِقيَاَمِة ِمْن أ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

، نَا ُسْفيَاُن،  اٍر، نَا َعبُْد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِدّيٍ
َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ 3951 ـ َحّدَ

اٍد، َعْن َصْفَواَن بِْن ُمْحِرٍز، َعْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصيٍْن قَاَل:  َعْن َجاِمِع بِْن َشّدَ

قوله: )خير عند اهلل يوم القيامة( إلخ، وذلك لتقدمهم في اإلسالم]1[.

]1[ قال القاري))) في حديث أبي بكرة بمعنى حديث الباب: قال النووي: تفضيل تلك القبائل 
لسبقهم إلى اإلسالم وحسن آثارهم في األحكام، انتهى. قلت: وقد ورد في بعض الروايات 
أن األقرع بن حابس قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: إنما تابعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة ـ 
وأحسبه ـ وجهينة، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »أرأيت إن كان أسلم وغفار« بنحوه، ويشكل عليه أن أهل 
 ،]101 ]التوبة:  اآلية  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ  تعالى:  قوله  فّسروا  التفسير 
والواحدي  كالبغوي  المتأخرين  المفسرين  من  جماعة  ذكر  الخازن:  قال  القبائل،  بهذه 
منازلهم  وكانت  وأسلم،  وغفار  وأشجع  وجهينة  مزينة  أعراب  من  أنهم  وابن الجوزي 
حول المدينة، وما ذكروه مشكل؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص دعا لهذه القبائل ومدحهم، فإن صّح نقل 
ويحمل  للتبعيض،  »من«  لفظة  ألن  القليل،  على  وتعالى  سبحانه  قوله  فيحمل  المفسرين 

دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص لهم على األكثر واألغلب، انتهى مختصرًا.

]3950[ م: 2521، حم: 369/2، تحفة: 13881.
]3951[ خ: 3190، حم: 426/4، تحفة: 10829.

)))  »مرقاة المفاتيح« )3865/9(.
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بِْشُروا يَا بَِني تَِميٍم«. قَالُوا: 
َ
َجاَء َنَفٌر ِمْن بَِني تَِميٍم إِلَى رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: »أ

اليََمِن  ْهِل 
َ
أ ِمْن  َنَفٌر  وََجاَء  ملسو هيلع هللا ىلص،  رَُسوِل اهلل  وَْجُه  َفتََغّيََر  قَاَل:  ْعِطنَا، 

َ
فَأ ْرَتنَا 

َ
بَّش

نَا. 
ْ
َها َبنُو تَِميٍم«، قَالُوا: قَْد قَِبل

ْ
َفَقاَل: »اْقبَلُوا البُْشَرى فَلَْم َيْقبَل

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

قوله: )بشرتنا فأعطنا]1[( حملوه على العاجل وكان المراد هو اآلجل.

قوله: )فتغير وجه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص( لكونه رآهم مشغوفين بحب العاجل]2[.

]1[ قال الحافظ))): القائل منهم األقرع بن حابس، وذكر في آخر المغازي في وفد بني تميم 
أسماء هذا الوفد، وقال أيضًا: قوله: جاء أهل اليمن هم األشعريون قوم أبي موسى، وقد 
بأهل  المراد  أن  لي  ثم ظهر  لذلك،  به  يستأنس  ما  البخاري حديث عمران هذا وفيه  أورد 
اليمن هاهنا نافع بن زيد الحميري مع من وفد معه من أهل حمير، وقال القاري))): »اقبلوا« 
بفتح الموحدة أي: تقبلوا مني »البشرى« بضم الموحدة أي: البشارة المطلقة أو المعهودة، 
بالقبول  استقبالها  يعرفوا طريق  ولم  بالبشارة،  اإلشارة  يفهموا  لم  لما  تميم« وهم  بني  »يا 
البشارة على اإلحسان  المرتب عليه حصول كل وصول »قالوا: بشرتنا فأعطنا«، فحملوا 
العرفي، فطلبوا ما يترتب عليه من العطاء الحسي، وهذا بمقتضى ما غلب عليهم من حب 
الدنيا العاجلة وغفلتهم عن المراتب اآلجلة، فكل إناء يترشح بما فيه، وقال الطيـبي: أي: 
اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا بالجنة من التفقه في الدين والعمل به، ولما لم يكن جل 
اهتمامهم إال بشأن الدنيا واالستعطاء دون دينهم، قالوا: بشرتنا بالتفقه وإنما جئنا لالستعطاء 

فأعطنا، انتهى.
]2[ قال الحافظ))): تغير وجهه ملسو هيلع هللا ىلص إما لألسف عليهم كيف آثروا الدنيا، وإما لكونه لم يحضره =

)))  »فتح الباري« )288/6(.
)))  »مرقاة المفاتيح« )3631/9(.

)))  »فتح الباري« )288/8(.
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ْحَمَد، نَا ُسْفيَاُن، َعْن 
َ
أ بُو 

َ
أ َثنَا  َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن،  3952 ـ َحّدَ

ّنَ 
َ
أ بِيِه، 

َ
أ َعْن  بَْكَرَة،  بِي 

َ
أ بِْن  الرَّْحَمِن  َعبِْد  َعْن  ُعَميٍْر،  بِْن  َمِلِك 

ْ
ال َعبِْد 

َسٍد َوَغَطَفاَن 
َ
َوأ َوُمَزيْنَُة َخيٌْر ِمْن تَِميٍم  ْسلَُم وَِغَفاٌر 

َ
ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »أ رَُسوَل اهلل 

َوَبِني َعاِمِر بِْن َصْعَصَعَة«، َيُمّدُ بَِها َصْوتَُه، َفَقاَل الَقْوُم: قَْد َخابُوا وََخِسُروا، 
قَاَل: »َفُهْم َخيٌْر ِمنُْهْم«. 

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. 
 .((( ...

زَْهُر 
َ
أ ي  اِن، ثَِني َجّدِ ّمَ الّسَ زَْهَر 

َ
أ اْبنَِة  اْبُن  ْبُن آَدَم  بِْشُر  َثنَا  َحّدَ ـ   3953

ُهّمَ 
ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »اللَّ

َ
اُن، َعِن ابِْن َعْوٍن، َعْن نَافٍِع، َعِن ابِْن ُعَمَر، أ ّمَ الّسَ

ُهّمَ بَارِْك لَنَا فِي َيَمِننَا«، قَالُوا: َوِف نَْجِدنَا. ......................
بَارِْك لَنَا فِي َشاِمنَا، اللَّ

قوله: )قالوا:]1[ وف نجدنا( ................................................

ما يعطيهم فيتألفهم به، أو لكل منهما، انتهى. وقال القاري))): قال العسقالني: »بشرتنا«   =
دال على إسالمهم، وإنما راموا العاجل وغفلوا عن اآلجل، وسبب غضبه ملسو هيلع هللا ىلص ونفيه قبولهم 
الفانية،  الدنيا  البشرى إشعاره بقلة علمهم وضعف قابليتهم لكونهم علقوا آمالهم بعاجل 

وقدموا ذلك على التفقه في الدين الموصل إلى ثواب اآلخرة، انتهى.
]1[ قال القاري))): قوله: »اللهم بارك لنا في شامنا« لعل تقديمه على اليمن مشير إلى أنه مبارك 
فيه،  األنبياء  من  كثير  ولوجود   ]1 ]اإلسراء:  ٺ﴾  ڀ  ﴿ڀ  تعالى:  لقوله  أصله،  في 
فالمراد زيادة البركة، أو البركة الحاصلة ألهل المدينة وسائر المؤمنين على الخصوص =

]3952[ خ: 3515، م: 2522، حم: 36/5، تحفة: 11680.
]3953[ خ: 1037، حم: 90/2، تحفة: 7745.

)))  زاد في نسخة: »بَاٌب في فضل الشام واليمن«.
)))  »مرقاة المفاتيح« )3632/9(.
)))  »مرقاة المفاتيح« )4038/9(.
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نَْجِدنَا.  َوِف  قَالُوا))):  َيَمِننَا«.  لَنَا فِي  َوَبارِْك  َشاِمنَا،  فِي  لَنَا  بَارِْك  ُهّمَ 
»اللَّ َفَقاَل: 

يَْطاِن«. 
َ
ْو قَاَل: ِمنَْها ـ يَْخُرُج قَْرُن الّش

َ
ـِفتَُن، َوبَِها، ـ أ

ْ
ِزُل َوال

َ
ل قَاَل: »ُهنَالَِك الّزَ

ولعل الوجه]1[ في سكوته عن الدعاء له أن الفتن لما كان مقدر خروجها منه، فالدعاء 
بالبركة ال يزيد إال ما هو فيه، فلو قال ذلك النعكس المقصود، والفتن غير مقصودة 
زيادتها، وقرن الشيطان]2[ قيل: يخرج الدجال ويمر من هناك، وفيه بعض بعد، ألن

»اللهم بارك لنا في يمننا« بركة ظاهرية ومعنوية، ولذا كثر األولياء فيهم، والظاهر في   =
وجه تخصيص المكانين بالبركة ألن طعام أهل المدينة مجلوب منهما، وقال األشرف: 
إنما دعا لهما بالبركة ألن مولده بمكة وهو من اليمن، ومسكنه ومدفنه بالمدينة وهي 
الجمع  وأتى بضمير  نفسه  إلى  فإنه أضافهما  الناحيتين،  وناهيك من فضل  الشام،  من 

تعظيمًا، انتهى.
]1[ وبذلك جزم المهلب إذ قال: إنما ترك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الدعاء ألهل المشرق ليضعفوا عن 

الشر الذي هو موضوع في جهتهم الستيالء الشيطان بالفتن، هكذا في »الفتح«))).
]2[ ذهب الداودي أن للشيطان قرنين على الحقيقة، وذكر الهروي أن قرنيه ناحيتا رأسه، وقيل: 
هذا مثل، أي: حينئذ يتحرك الشيطان ويتسلط، وقيل: القرن القوة، وإنما أشار رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
إلى المشرق ألن أهله يومئذ كانوا أهل كفر، فأخبر أن الفتنة تكون من تلك الناحية، وكذلك 
وما  والعراق  نجد  أرض  في  الخوارج  ظهور  ثم  صفين،  ووقعة  الجمل  وقعة  وهي  كانت، 
وراءها من المشرق، وكانت الفتنة الكبرى التي كانت مفتاح فساد ذات البين قتل عثمان، كذا 
قاله العيني)))، قلت: إطالق الشرق على هذه المواضع تجوز ال سيما على مخرج الخوارج، 
وهو حروراء قرية بظاهر الكوفة، قيل: على ميلين منها كما في »معجم البلدان«)))، وشتان 

بين نجد والكوفة.

)))  في نسخة: »فقالوا«.
)))  »فتح الباري« )46/13(.

)))  »عمدة القاري« )199/24(.
)))  »معجم البلدان« )245/2(.
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َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجِه ِمْن َحِديِث ابِْن َعْوٍن.

نفس مروره من ثمة ال يقتضي]1[ نسبته إليها، إال أن يقال: لما تسلط فيه وأقام هناك 
كثيرًا أو قلياًل عد]2[ من أهله، وصار من أهله، فلو دعا لنجد ـ والدعاء لمكان ليس 
في الحقيقة إال ألهله ـ لكان الدعاء تشمل]3[ عليه، وليس مقصودًا، وقال البعض: 
هذا إشارة إلى محمد بن عبد الوهاب النجدي، ...................................

]1[ ال سيما وقد ورد أنه يدخل القرى كلها غير مكة والمدينة فإنهما حرمتا عليه.
]2[ هذا إذا كان المراد بالنجد الناحية المخصوصة، وهذا مختلف عند الشراح، قال الحافظ))): 
الناحية، فكان كما  الفتنة تكون من تلك  كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر، فأخبر ملسو هيلع هللا ىلص أن 
وذلك  المسلمين،  بين  للفرقة  سببًا  ذلك  فكان  المشرق،  قبل  من  كان  الفتن  وأول  أخبر، 
البدع نشأت من تلك الجهة، وقال الخطابي: نجد  الشيطان ويفرح به، وكذلك  مما يحبه 
من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل 
المدينة، وأصل النجد ما ارتفع من األرض وهو خالف الغور، فإنه ما انخفض منها، وتهامة 

كلها من الغور، ومكة من تهامة، انتهى.
أن  فإنه توهم  العراق،  ناحية  إن نجدًا من  الداودي:  قاله  ما  بهذا وهاء  الحافظ: عرف  قال   
يسمى  يليه  ما  إلى  بالنسبة  ارتفع  شيء  كل  بل  كذلك،  وليس  مخصوص،  موضع  نجدًا 

المرتفع نجدًا والمنخفض غورًا، انتهى. 
]3[ أي: تشمل الدجال أيضًا، واألوجه عندي أن يقال: إن المراد بقرن الشيطان إن كان الدجال 
فالمراد بالنجد جهة الشرق على العموم، وخروجه من الشرق متعين، قال الحافظ))) في 
يخرج  أنه  رواية  في  جاء  ثم  جزمًا،  المشرق  قبل  فمن  يخرج؟  أين  من  أما  الدجال:  ذكر 
أنه يخرج من  أبي بكر، وفي أخرى  من خراسان، أخرج ذلك أحمد والحاكم من حديث 

أصفهان، أخرجها مسلم، انتهى.

)))  »فتح الباري« )47/13(.

)))  »فتح الباري« )91/13(.
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بِيِه، 
َ
يًْضا َعْن َسالِِم بِْن َعبِْد اهلل بِْن ُعَمَر، َعْن أ

َ
َوقَْد ُروَِي َهَذا الَحِديُث أ

َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص.

قَاَل:  بِي 
َ
أ نَا  َجِريٍر،  ْبُن  َوْهُب  نَا  اٍر، 

َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   (((3954

بِي َحِبيٍب، َعْن َعبِْد الرَّْحَمِن 
َ
ُث، َعْن يَِزيَد بِْن أ يُّوَب يَُحّدِ

َ
َسِمْعُت يَْحيَى ْبَن أ

ُِف الُقْرآَن 
ابِْن ِشَماَسَة، َعْن َزيِْد بِْن ثَابٍِت قَاَل: ُكّنَا ِعنَْد رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نَُؤلّ

يَا  َذلَِك  ّيٍ 
َ
أل نَا: 

ْ
َفُقل اِم«، 

َ
لِلّش »ُطوَب  ملسو هيلع هللا ىلص:  رَُسـوُل اهلل  َفَقاَل  قَاِع،  الّرِ ِمَن 

رَُسوَل اهلل؟ ............................................................................................

موافقًا  يقوله  ما  أكثر  كان  وإن  منه،  ريب  ال  وقعت]2[  قد  الفتنة  فإن  يضر]1[،  وال 
ا وفتنة، فقد  للسنة]3[، إال أنه تعدى فيه بحسب ما تجاوز الغاية المقصودة، فكان ذمًّ

كان يقتل الرجل إذا لم يحضر الجماعة للصالة إلى غير ذلك.

والناس  أحواله،  من  الهند  في  اشتهر  ما  على  مبني  الشيخ  أفاده  وما  يضر،  أنه  والظاهر   ]1[
ال  له  ثالب  ومن  الراشدين،  الخلفاء  درجة  إلى  يبلغونه  له  مادح  فمن  ا،  جدًّ مختلفون  فيه 
يقتصرون عن تكفيره، وكم من موثق له وجارح عليه، والحق متوقف على كشف خلص 
السلف  أن  وتقدم  المخصوصة،  الناحية  بالنجد  المراد  أن  تسليم  بعد  كله  وهذا  أحواله، 

مختلفون في ذلك، ورجح الحافظ خالفه.
المحتاجين«،  الحجازية«، وصاحب »روضة  »الرحلة  منه صاحب  ما ذكر شيئًا  ]2[ على 

وغيرهما.
ولگ  وك  ]3[ ولذا وثقه الشيخ في فتاواه، نورد كالمه بلفظه فقال: محمدبن عبد الوهاب 
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ت
�ركھ� يلبنح  ه�ب  ذم� هك  ےه  انس  اھت،  ا�ديم  �� �ااھچ  �وه  ںيه،  ےتهك  �واھيب 

يھت، واهلل أعلم انتهى  ںيم  ر�ا�ب 
�

م� يك  �اس  ي�د  دشت� رگم  اھت،  �ر�واتك  ےس  �ورشك   
ت

دبع� اھت، 

بلفظه.

)))]3954[ ك: 2900، طب: 4933، حم: 184/5، تحفة: 3728.
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ْجِنَحتََها َعلَيَْها«))). 
َ
ّنَ َمَلئَِكَة الرَّْحَمِن بَاِسَطٌة أ

َ
قَاَل: »أل

يُّوَب.
َ
َما َنْعِرفُُه ِمْن َحِديِث يَْحيَى بِْن أ

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب إِّن

ْبُن  ِهَشاُم  نَا   ، الَعَقِدّيُ َعاِمٍر  بُو 
َ
أ نَا  اٍر، 

َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ ـ   3955

بِي ُهَريَْرَة، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »لَيَنْتَِهيَّنَ 
َ
بِي َسِعيٍد، َعْن أ

َ
َسْعٍد، َعْن َسِعيِد بِْن أ

ْهَوَن 
َ
ْو لَيَُكوُنّنَ أ

َ
َما ُهْم فَْحُم َجَهّنََم، أ

َ
ِذيَن َماتُوا، إِّن

قَْواٌم َيْفتَِخُروَن بِآبَائِِهُم الَّ
َ
أ

نِْفِه، ..........................................
َ
ِذي يَُدْهِدُه الِخَراَء بِأ

َعلَى اهلل ِمَن الُجَعِل الَّ

قوله: )لينتهين أقوام يفتخرون( إلخ، لما أثبت الفضل في القبائل واألشخاص 
أراد أن ال يفتخر بذلك أحد]1[ فيحتقر اآلخرين، أو يتكل على نسبه فيكون ممن ليس 

له يوم الجزاء إال الندامة، فنهاهم]2[ عن ذلك.

قوله: )من الجعل( دويبة صغيرة يجعل الخرء والنجاسة كشيء مستدير، ثم

]1[ يعني أراد المصنف بذكر هذه الرواية التنبيه على أن ما تقدم من الفضائل ال ينبغي أن يكون 
موجبًا إلعجاب نفسه، أو سببًا لالتكال عليه، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.

 ]2[ وقد ورد النهي عن ذلك في روايات كثيرة بسطها السيوطي))) في تفسير قوله عز اسمه: 
﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ اآلية ]الحجرات: 13[.

]3955[ حم: 361/2، تحفة: 13074.
قالوا:  والسنة،  الكتاب  في  للمالئكة  األجنحة  أثبتت  قد   :)813/9( »اللمعات«  في  قال    (((
المالئكة وقواهم، وال  الطير، ولكنها عبارة عن صفات  يتوهم من أجنحة  ليس ذلك كما 
يعرف إال بالمعاينة، وليس طائر له ثالثة أجنحة وال أربعة، فكيف بستمائة مثاًل، وبالجملة ال 
بد من إثبات األجنحة للمالئكة والكف عن كيفيتها، وإضافة المالئكة إلى الرحمن إشارة 
إلى شمول الرحمة والرأفة على أهل الشام، ولعل المراد بهم األبدال الذين يكونون بالشام 

أو يعم الكل، واهلل أعلم.
)))  انظر: »الدر المنثور« )579/7(.
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تَِقّيٌ  ُمْؤِمٌن  َما ُهَو 
َ
إِّن َوفَْخَرَها بِاآلبَاِء،  ُعّبِّيََة الَجاِهِلّيَِة  ْذَهَب َعنُْكْم 

َ
أ إِّنَ اهلل 

، الّنَاُس))) َبنُو آَدَم َوآَدُم ُخِلَق ِمْن الّتَُراِب«.  َوفَاِجٌر َشِقّيٌ

َوِف البَاِب َعِن ابِْن ُعَمَر، َوابِْن َعّبَاٍس. 

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن.

ـَمِديِني
ْ
ـَفْروِّيُ ال

ْ
َقَمَة ال

ْ
بِي َعل

َ
َثنَا َهاُروُن ْبُن ُموَسـى بِْن أ 3956ـ  َحّدَ

يدهدهه إلى بيته، شبه المفتخرين باألنساب بها في االفتخار]1[ والتنقير عما ال يفيد، فإن 
الذي يفتخر بآبائه إن كان هؤالء كافرين كان باحثًا نجاسته]2[، وإن كانوا على خير، وكان 
على غير طريقتهم كان ُمظهرًا خباثة نفسه، أنه كيف صار خلف سوء لهم، ولم يكن أحدًا 
من جملتهم، وأما إذا كانوا كذلك وكان مثلهم فظاهر أنه ال يفتخر، وال يعد نفسه شيئًا 

حتى يفتخر، وإنما هو مشتغل]3[ بمحاسبة نفسه، بصير بقبائحه في يومه وأمسه.

]1[ اشتبه األصل هاهنا، والظاهر أنه بالخاء المعجمة، ويحتمل أن يكون بالحاء المهملة، من 
افتحر الكالم والرأي: إذا أتى به من قصد نفسه، ولم يتابعه عليه أحد، كذا في »القاموس«)))، 

وكذلك اللفظ اآلتي الظاهر أنه بالقاف، ويحتمل أن يكون بالفاء.
]2[ أي: حافرًا نجاسة كفرهم، فإنه كلما ذكرهم وهم كافرون فهو مشبع لكفرهم ومفتخر به.

أعلم  ما  تعلمون  لو  »واهلل  مرفوعًا:  أبي ذر  عن  وغيره  الترمذي  برواية  »المشكاة«)))  ففي   ]3[
لضحكتم قلياًل ولبكيتم كثيرًا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات، ولخرجتم إلى الصعدات 
تجأرون إلى اهلل«، قال أبو ذر: ياليتني كنت شجرة تعضد، وبرواية رزين عن أبي هريرة =

]3956[ د: 5116، تحفة: 14333.
)))  زاد في نسخة: »كلهم«.

)))  »القاموس المحيط« )ص: 455(.
)))  »مشكاة المصابيح« )5347(.
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بِيِه، َعْن 
َ
بِي َسِعيٍد، َعْن أ

َ
بِي، َعْن ِهَشاِم بِْن َسْعٍد، َعْن َسِعيِد بِْن أ

َ
قَاَل: ثَِني أ

ـَجاِهِلّيَِة 
ْ
ْذَهَب اهلل َعنُْكْم ُعّبِّيََة ال

َ
ّنَ رَُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »قَْد أ

َ
بِي ُهَريَْرَة، أ

َ
أ

، َوالّنَاُس َبنُو آَدَم َوآَدُم ِمْن تَُراٍب«.  ، َوفَاِجٌر َشِقّيٌ َوفَْخَرَها بِاآلبَاِء، ُمْؤِمٌن تَِقّيٌ

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن.

ْشيَاَء َكِثيَرًة، 
َ
بِيِه أ

َ
بِي ُهَريَْرَة، َوَيْروِي َعْن أ

َ
ـَمْقبُِرّيُ قَْد َسِمَع ِمْن أ

ْ
وََسِعيٌد ال
بِي ُهَريَْرَة.

َ
َعْن أ

بِْن  ِهَشاِم  َعْن  ـَحِديَث 
ْ
ال َهَذا  َواِحٍد  َوَغيُْر   ، الّثَْورِّيُ ُسْفيَاُن  َرَوى  َوقَْد 

بِي 
َ
بِي ُهَريَْرَة، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص نَْحَو َحِديِث أ

َ
، َعْن أ ـَمْقبُِرّيِ

ْ
َسْعٍد، َعْن َسِعيٍد ال

َعاِمٍر، َعْن ِهَشاِم بِْن َسْعٍد.

ـَحْمُد هلل رَّبِ الَعالَِميَن وََصَلتُُه وََسَلُمُه َعلَى َسّيِِدنَا 
ْ
ـُمسنَِد، َوال

ْ
آِخُر ال

اِهِريَن. ِد الّنَِبّيِ َوآِلِه الّطَ ُمَحّمَ

هذا]1[ والحمد هلل رب العالمين، والصالة على خير خلقه محمد وآله وصحبه 
الدين،  يوم  إلى  بإحسان  تبعهم  ومن  والصالحين،  األنبياء  سائر  وعلى  أجمعين، 

ووفقنا اهلل لسلوك سبل المهتدين. 

فكرًا، ونطقي ذكرًا، ونظري  أن يكون صمتي  الحديث. وفيه:  بتسع،  أمرني ربي  مرفوعًا:   =
عبرة، رزقنيها اهلل تعالى بمزيد لطفه وعموم كرمه.

]1[ وهذا آخر ما أفاده الشيخ على الجامع لإلمام الترمذي رحمه اهلل تعالى عليه، وعلى مفيد 
هذا التقرير األنيق البديع، وعلى جامعه ومشيعه وأعوانه رحمة واسعة ال غاية لها وال أمد. 
آخر  الهندية:  النسخ  من  الباب  آخر  في  ما  عليه  يدل  كما  للترمذي  الجامع  هاهنا  تم  وقد   
المسند، والحمد هلل رب العالمين، وصالته وسالمه على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين، 

وال يوجد ذلك في النسخة المصرية، ولعل ذلك من تصرف النساخ، أو اختالف الرواة. 



ـِعلَِل
ْ
ِكتَاُب ال
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ـِعلَِل
ْ
ِكتَاُب ال

 ((( ـُغورَِجّيُ
ْ
يُْخ ال

َ
، َوالّش زِْدّيُ

َ ْ
بُو َعاِمٍر األ

َ
ـَقاِضي أ

ْ
، نَا ال ـَكُروِخّيُ

ْ
ْخبََرنَا ال

َ
أ

كتاب]1[ العلل]2[

بـ»العلل الصغرى«، ألحق في آخر  الترمذي، يسمى  تأليف مستقل لإلمام  ]1[ ويقال: إن هذا 
المسند الجامع لمناسبة تامة له بذلك، كما ألحق بعد ذلك في النسخ الهندية تأليف له ثالث 
يسمى بـ»الشمائل«، ويدّل على ذلك ابتداء السند عن الكروخي في النسخ الهندية، ولفظه: 
وأبو المظفر  الغورجي  أبو بكر  والشيخ  األزدي  أبو عامر  القاضي  نا  الكروخي،  أخبرنا 
الدهان، قالوا: نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، أنا أبو عيسى الترمذي، قال: 
إن جميع ما في هذا الكتاب إلى آخره، وال يوجد هذا السند في النسخة المصرية، قلت: 
للسيوطي،  تبعًا  الترمذي  تعليقه على  الكتاب في  يذكر هذا  لم  الدمنتي  أن  السر في  ولعل 

أنهما جعاله كتابًا مستقالًّ مستأنفًا. 
]2[ العلة في االصطالح: عبارة عن سبب غامض خفي قادح في الحديث، مع أن الظاهر السالمة 
منه، ويتطرق إلى اإلسناد الجامع شروط الصحة ظاهرًا، وتدرك بتفرد راو وبمخالفة غيره 
له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف على وهم وقع، وتقع في اإلسناد وهو األكثر، وقد 
تقع في المتن، وقد تطلق العلة على غير مقتضاها ككذب الراوي وفسقه وغفلته ونحوها 
أنه علة  أراد  فإن  العراقي:  قال  النسخ علة،  الترمذي  الحديث، وسمى  أسباب ضعف  من 
في العمل بالحديث فصحيح، أو في صحته فال، ألن في الصحيح أحاديث كثيرة صحيحة 
منسوخة، وأطلق بعضهم العلة على مخالفة ال تقدح في صحة الحديث، وقسم الحاكم في 

»علوم الحديث« أجناس المعلل إلى عشرة، لخصها السيوطي في »التدريب«))).

)))  في نسخة: »أبو بكر الغورجي«. 
)))  انظر: »معرفة علوم الحديث« )ص: 112 - 118(، و»تدريب الراوي« )294/1(. 
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 ، ـَمْحبُوِبُّ
ْ
ـَعّبَاِس ال

ْ
بُو ال

َ
، نَا أ اِحّيُ ـَجّرَ

ْ
ٍد ال بُو ُمَحّمَ

َ
اُن قَالُوا: نَا أ ّهَ ِر الّدَ

َ
ـُمَظّف

ْ
بُو ال

َ
َوأ

ـَحِديِث ُهَو 
ْ
ـِكتَاِب ِمَن ال

ْ
بُو ِعيَسى الّتِْرِمِذّيُ قَاَل: َجِميُع َما فِي َهَذا ال

َ
أ نَا 

َ
أ

ِم َما َخَل َحِديثَيِْن: َحِديِث ابِْن َعّبَاٍس: 
ْ
ـعل

ْ
ْهِل ال

َ
َخَذ بَعُض أ

َ
َمْعُموٌل بِِه، َو بِِه أ

ـِعَشاِء ِمْن 
ْ
ـَمْغرِب َوال

ْ
ـَمِدينَِة َوال

ْ
ـَعْصِر بِال

ْ
ْهِر َوال ن الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص َجَمَع بَيَن الّظُ

َ
أ

ـَخْمَر 
ْ
نَُّه قَاَل: »إَِذا َشرَِب ال

َ
 َمَطٍر، وََحِديِث الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
 َسَفٍر َول

َ
َغيِْر َخوٍْف َول

ـَحِديثَيِْن َجِميًعا فِي 
ْ
َة ال

ابَِعِة فَاْقتُلُوُه«، َوقَْد بَيَّّنَا ِعلَّ إِْن َعاَد فِي الّرَ
فَاْجِلُدوُه، فَ
ـِكتَاب. 

ْ
ال

التنبيه  الروايات ورّدها، والمراد  بها علل قبول  السبب، يعني]1[  والعلة هي 
على بعضها ال استقصاؤها.

وهو  بهما،  يعمل  لم  كونهما  وجه  أي:  الحديثين(  علة  بينا  )وقد  قوله: 
النسخ]2[، أو ثبوت خالفه]3[ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أو عن الراوي، وهذا إذا]4[ حمل لفظ 
الحديثين على ظاهر معناهما، وإال فقد بّينّا لك أن الجمع كان بحسب الصورة ال 
الحقيقة، وكذلك القتل كان األمر فيه إذا رأى اإلمام ذلك تعزيرًا وهو معمول به، 

وإنما المتروك كونه تشريعًا وأمر وجوب.

]1[ فسر الشيخ بذلك لما أن المذكور في هذا الكتاب ليس مجرد أسباب القدح، بل فيه ما يدل 
التوثيق والصحة أيضًا، فعمم الشيخ الكتاب، ولو فسر الكتاب بالعلل االصطالحية  على 

فيوجه ما ذكر فيها بالتبع واالستطراد.
]2[ كما جزم به المصنف في بيان ذكر حديث القتل.

]3[ كما أشار إليه المصنف في حديث الجمع بين الصالتين، والمصنف وإن حكم على حديث 
الخالف بالضعف لكنه جعله معمواًل به عند أهل العلم.

ـ  ـ شكر اهلل سعيهم  فالحنفية  وإال  األلفاظ،  باعتبار ظاهر  بالحديثين  العمل  ترك  أن  يعني   ]4[
عملوا بهما أيضًا بعد حملهما على محمل ال يخالف الروايات األخر جمعًا بين الروايات.
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ِمْن  ِفيِْه  َكاَن  َفَما  ـُفَقَهاِء، 
ْ
ال اْخِتيَاِر  ِمِن  ـِكتَاِب 

ْ
ال َهَذا  فِي  َذَكْرنَا  َوَما 

َثنَا  ، َحّدَ ـُكوِفُّ
ْ
ُد ْبُن ُعثَْماَن ال َثنَا بِِه ُمَحّمَ ثَُرُه َما َحّدَ

ْ
ك

َ
قَوِل ُسْفيَاَن الّثَْورّيِ فَأ

ـَفْضِل َمْكتُوُم ْبُن 
ْ
بُو ال

َ
ثَِني بِِه أ ُعبَيُد اهلل ْبُن ُموَسى، َعن ُسْفيَاَن، َوِمنُْه َما َحّدَ

، َعْن ُسْفيَاَن. ـفْرَيابِّيُ
ْ
ُد بُن يُوُسَف ال ثنَا ُمَحّمَ ـَعّبَاِس الّتِْرِمِذّيُ َحّدَ

ْ
ال

َثنَا بِِه إِْسَحاُق ْبُن ُموَسى  ثَُرُه َما َحّدَ
ْ
ك

َ
نٍَس فَأ

َ
َوَما َكاَن ِمْن قَوِل َمالِِك بِْن أ

نٍَس.
َ
اُز، َعْن َمالِِك بِْن أ ـَقّزَ

ْ
، نَا َمْعُن ْبُن ِعيَسى ال نَْصارِّيُ

ْ
األ

، َعْن  ـَمِديِنّيُ
ْ
بُو ُمْصَعٍب ال

َ
ْخبََرنَا بِِه أ

َ
ْوِم فَأ بَْواِب الّصَ

َ
َوَما َكاَن ِفيِه ِمْن أ

ْخبََرنَا 
َ
أ ِحَزاٍم،  ْبُن  ُموَسى  بِِه  ْخبََرنَا 

َ
أ َما  َمالٍِك  َكَلِم  َوَبْعُض  نٍَس، 

َ
أ بِْن  َمالِِك 

نٍَس.
َ
، َعْن َمالِِك بِْن أ َعبُْد اهلل ْبُن َمْسلََمَة الَقْعنَِبّيُ

ْحَمُد ْبُن َعبََدَة 
َ
َثنَا بِِه أ ـُمبَارَِك َفُهَو َما َحّدَ

ْ
َوَما َكاَن ِفيِه ِمْن قَوِل ابِن ال

بِي َوَهٍب َعِن 
َ
ـُمبَارَِك َعنْه، ِمنْه))) َما َرَوى َعْن أ

ْ
ْصَحاِب ابِن ال

َ
ُمِلّيُ َعْن أ

ْ
اآل

ـُمبَارَِك، 
ْ
ـَحَسِن َعْن َعبِْد اهلل بِْن ال

ْ
ـُمبَارَِك، َوِمنْه َما ُروَِي َعْن َعِلّيِ بِْن ال

ْ
ابِْن ال

قوله: )ومنه ما روى عن أبي وهب)]1[ على صيغة المعلوم]2[ وفاعله أحمد 
ابن عبدة، وهذه الجملة كالتفصيل لما قبله.

]1[ هكذا في جميع النسخ الهندية، وفي المصرية: »منه ما روى عن ابن وهب محمد بن مزاحم 
عن ابن المبارك«، والظاهر أن الصواب األول، ألن محمد بن مزاحم يكنى بأبي وهب ال 

بابن وهب.
الظاهر،  على  نظرًا  للمجهول  البناء  على  حمله  في  الترمذي  بحل  اعتنى  من  بعض  توهم   ]2[
والصواب ما أفاده الشيخ كما يومئ إليه النظر الدقيق، ألن المصنف رام بيان إسناد األقوال =

)))  في نسخة: »ومنه«.
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ـُمبَارَِك، 
ْ
ال ابِْن  َعِن  ـَمِلِك 

ْ
ال َعبِْد  بِْن  ُسْفيَان  َعْن  َعبَْداَن  َعْن  ُروَِي  َما  َوِمنْه 

ـُمبَارَِك، وِمنُْه َما ُروَِي َعْن َوْهِب 
ْ
َوِمنُْه َما ُروَِي َعْن ِحّبَاَن بِْن ُموَسى َعِن ابِْن ال

رَِجاٌل  َولَُه  ـُمبَارَِك، 
ْ
ال بِْن  َعبِد اهلل  َعْن   ، النََّسوِّيِ َعِن  فََضالََة  َعْن  َزْمَعَة  ابِْن 

ـُمبَارَِك.
ْ
ْوَن ِسَوى َمْن َذَكرنَا َعِن ابِْن ال ُمَسّمَ

ٍد  ـَحَسُن ْبُن ُمَحّمَ
ْ
ْخبََرِن بِِه ال

َ
ثَُرُه َما أ

ْ
ك

َ
افِِعّيِ فَأ

َ
َوَما َكاَن ِفيِه ِمْن قَوِل الّش

ـَوِليِد 
ْ
بُو ال

َ
َثنَا بِِه أ َلِة َحّدَ ـوُُضوِء َوالّصَ

ْ
، َوَما َكاَن ِمَن ال افِِعّيِ

َ
ْعَفَرانِّيُ َعِن الّش الّزَ

بُو إِْسَماِعيَل، نَا يُوُسُف ْبُن يَْحيَى 
َ
َثنَا بِِه أ ، َوِمنْه َما َحّدَ افِِعّيِ

َ
ّيُ َعِن الّش ـَمّكِ

ْ
ال

 ، افِِعّيِ
َ
بِيِع َعِن الّش ْشيَاَء َعِن الّرَ

َ
، وََذَكَر ِفيِه أ افِِعّيِ

َ
، َعِن الّش ـبَُويِْطّيُ

ْ
ـُقرَِشّيُ ال

ْ
ال

بِيُع َذلَِك، َوَكتََب بِِه إِلَيْنَا. َوقَْد أَجاَز لَنَا الّرَ

َما  َفُهَو  إِبَْراِهيَم  بِْن  َوإِْسَحاَق  َحنْبٍَل  بِْن  ْحَمَد 
َ
أ قَوِل  ِمْن  ِفيِه  َكاَن  َوَما 

ـَحّجِ 
ْ
ال بَْواِب 

َ
أ فِي  َما   

َّ
إِل َوإِْسَحاَق  ْحَمَد 

َ
أ َعْن  َمنُْصوٍر  ْبُن  إِْسَحاُق  بِِه  ْخبََرنَا 

َ
أ

ُد  ْخبرِن بِِه ُمَحّمَ
َ
ْسَمْعُه ِمْن إِْسَحاَق بِْن َمنُْصوٍر، أ

َ
إِنِّي لَْم أ

ـُحُدوِد، فَ
ْ
يَاِت َوال َوالّدِ

ْحَمَد َوإِْسَحاَق، َوَبْعُض َكَلِم
َ
، َعْن إِْسَحاَق بِْن َمنُْصوٍر، َعْن أ َصّمُ

َ ْ
اْبُن ُموَسى األ

..................................................................................

يتّم  ال  للمجهول  بالبناء  اللفظ  هذا  كان  فلو  ابن المبارك،  عن  »جامعه«  في  حكى  التي   =
غرضه النقطاع السند بين الترمذي وبين أبي وهب، ويؤيده أيضًا أن ما ذكر المصنف من 
أقوال الشافعي وابن حنبل ذكر أسانيده متصلة كما سيأتي، ويؤيده أيضًا أن الحافظ ذكر 
في »تهذيبه« محمد بن مزاحم العامري أبا وهب المروزي ورقم عليه للترمذي، وحكى 
مشايخ  في  حكى  وهكذا  عبدة،  بن  أحمد  عنه  اآلخذين  وفي  ابن المبارك،  مشايخه  في 
أحمد بن عبدة حبان بن موسى، وعلي بن الحسن بن شقيق، وعبدان، وغيرهم، فتأمل، 

وللتوجيه مجال.
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ُد بُن فُلَيٍْح َعن إِْسَحاَق، َوقَْد بَيَّّنَا َهَذا َعلَى وَْجِهِه فِي  ْخبََرنَا بِِه ُمَحّمَ
َ
إِْسَحاَق أ

ـَمْوقُوُف.
ْ
ِذي ِفيِه ال

ـِكتَاِب الَّ
ْ
ال

َحاِديِث َوالرَِّجاِل َوالّتَاِريِخ َفُهَو َما 
َ ْ
ـِعلَل فِي األ

ْ
ِر ال

ْ
َوَما َكاَن ِفيِه ِمْن ِذك

َد بَن إِْسَماِعيَل،  ثَُر َذلَِك َما نَاَظْرُت بِِه ُمَحّمَ
ْ
اْستَْخرَْجتُُه ِمْن ِكتَاِب الّتَاِريِخ، َوأك

َعْن  َذلَِك  ثَُر 
ْ
َوأك ُزرَْعَة،  با 

َ
َوأ الرَّْحَمِن  َعبِْد  بَن  َعبَْد اهلل  بِِه  نَاَظْرُت  َما  َوِمنُْه 

نَا َعلَى َما بَيَّّنَا 
ْ
َما َحَمل

َ
بِي ُزرَْعَة)))، َوإِّن

َ
 َشْيٍء ِفيِه َعْن َعبِْد اهلل َوأ

ُ
قَّل

َ
ٍد، َوأ ُمَحّمَ

نَا َعْن َهَذا، فَلْم 
ْ
نَّا ُسئِل

َ
ـَحِديِث؛ ِلأ

ْ
ـُفَقَهاِء وَِعلَِل ال

ْ
ـِكتَاِب ِمْن قَوِل ال

ْ
فِي َهَذا ال

نَّا قَْد وََجْدنَا َغيَْر 
َ
نَاُه لَِما رََجونَا ِفيِه ِمْن َمنَْفَعِة الّنَاِس؛ ِلأ

ْ
ُه َزَماناً، ُثّمَ َفَعل

ْ
َنْفَعل

ُفوا ِمَن الّتَْصِنيِف َما لَْم يُْسبَُقوا إِلَيِْه، ِمنُْهم: ِهَشاُم بُن 
ِة تََكلَّ ئِّمَ

َ ْ
َواِحٍد ِمَن األ

بِي َعُروَبَة َوَمالُِك 
َ
ـَعِزيِز بِْن ُجَريٍْج وََسِعيُد ْبُن أ

ْ
ـَمِلِك ْبُن َعبِد ال

ْ
اٍن وََعبُد ال َحّسَ

بِي 
َ
أ ـُمبَارَِك َوَيْحيَى ْبُن َزَكِرّيَا بِْن 

ْ
اُد ْبُن َسلََمَة وََعبُد اهلل ْبُن ال نٍَس وََحّمَ

َ
أ اْبُن 

ِم 
ْ
ـِعل

ْ
ْهِل ال

َ
اِح َوَعبُْد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِدّيٍ وََغيُرُهْم ِمْن أ ـَجّرَ

ْ
َزائَِدَة َوَوِكيُع بُن ال

الّثََواُب  بَِذلَِك  َولَـُهْم)))  َكِثيَرًة،  َمنَْفَعًة  َذلَِك  فِي  فََجَعل اهلل  َصّنَُفوا  ـَفْضِل 
ْ
َوال

ـقْدَوُة ِفيَما َصّنَُفوا.
ْ
ـُمْسِلِميَن بِِه، فَِبِهُم ال

ْ
ـَجِزيُل ِعنَْد اهلل ِلـَما َنَفَع اهلل ال

ْ
ال

قوله: )ما لم يسبقوا إليه( يعني أني كنت أتردد فيه لكون ذلك لم يسبق إليه 
أحد، فكنت أخاف اإلقدام على ما ليس له سابقة؛ لئال أكون صاحب أمر محدث، 
ولكني لما رأيت هؤالء الكرام فعلوا ما لم يفعله من قبلهم قوي بذلك عزمي واندفع 

ما كان يختلج فيَّ ِمن وهمي.

َوَمْعِرَفة  والتاريخ  اْلـِعَلل  معنى  فِي  بخراسان  َوالَ  بالعراق  أحدًا  أر  »َولم  نسخة:  في  زاد    (((
د بن إِْسَماِعيل، آخر كتاب الجامع، وإلى هنا انتهى السماع  اأْلََسانِيد كبير أحد أعلم من ُمَحمَّ

للقوم من أبي يعلى بن أبي علي السبخي، قال أبو عيسى: وإنما حملنا إلخ«.
)))  في نسخة: »فنرجو لهم«.
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ـَكَلَم فِي الرَِّجاِل، 
ْ
ـَحِديِث ال

ْ
ْهِل ال

َ
 َيْفَهُم َعلَى أ

َ
َوقَْد َعاَب َبْعُض َمْن ل

ُموا فِي الرَِّجاِل، ِمنُْهم 
ِة ِمَن الّتَابِعيَن قَْد تََكلَّ ئِّمَ

َ ْ
َوقَْد وََجْدنَا َغيَْر َواِحٍد ِمَن األ

َم َسِعيُد 
، َوتََكلَّ ـُجَهِنّيِ

ْ
َما فِي َمْعبٍَد ال

ـبَْصِرّيُ َوَطاُووٌس تََكلَّ
ْ
ـَحَسُن ال

ْ
ال

 

ْعِبّيُ فِي 
َ
َم إِبَْراِهيُم الّنََخِعّيُ وََعاِمٌر الّش

ِق بِْن َحِبيٍب، َوتََكلَّ
ْ
ابُن ُجبَيٍر فِي َطل

َعوٍن  بِْن  وََعبِد اهلل  ْخِتيَانِّيِ  الّسَ يُّوَب 
َ
أ َعْن  ُروَِي  َوَهَكَذا  ْعَوِر، 

َ ْ
األ ـَحارِِث 

ْ
ال

نٍَس 
َ
أ بِن  َوَمالِِك  الّثَْورّيِ  وَُسْفيَاَن  اِج  ـَحّجَ

ْ
ال بِن  وَُشْعبََة  الّتَيِْمّيِ  وَُسلَيَماَن 

اِن َوَوِكيِع بِْن  ـَقّطَ
ْ
ـُمبَارَِك َوَيحيَى بِْن َسعيٍد ال

ْ
ْوَزاِعّيِ َوَعبِْد اهلل بِْن ال

َ ْ
َواأل

ُموا فِي 
ِم تََكلَّ

ْ
ـِعل

ْ
ْهِل ال

َ
اِح وََعبِد الرَّْحَمِن بِن َمْهِدّيٍ وََغيِرِهْم ِمن أ ـَجّرَ

ْ
ال

ُفوا. الرَِّجاِل وََضّعَ

قوله: )وقد عاب بعض من ل يفهم( إلخ، فائدة]1[ ثالثة، والثانية وجه التصنيف، 

هي  منها  الثالثة  والفائدة  فوائد:  عدة  العلل«  »كتاب  هذا  كتابه  في  ذكر  المصنف  أن  يعني   ]1[
هذه، والفائدة الثانية ما تقدم قبيل ذلك من وجه التصنيف على هذا النهج العجيب مع ذكر 
أقوال الفقهاء وبيان علل الحديث، والفائدة األولى ما تقدم قبل الثانية من ذكر أسانيد أقوال 
الفقهاء التي وضعها في هذا الكتاب، وحاصل هذه الفائدة الثالثة أن بعض من ال فهم لهم 
العلم  أهل  من  جماعة  أن  والحال  غيبة،  ذلك  أن  منهم  ظنًّا  الرجال  حق  في  التكلم  عابوا 
السلف تكلموا وضّعفوا رجاالً، وال يظن بهم لُعُلوِّ شأنهم أن ارتكبوا الغيبة، بل األمر أن 

ذلك بمنـزلة تزكية الشهداء إلظهار الحق.
قال السخاوي: وقد أوجب اهلل تبارك وتعالى التكشف والتبين عند خبر الفاسق بقوله عّز   
اسمه: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾ ]الحجرات: 6[، وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الجرح: »بئس أخو 
العشيرة«، وفي التعديل: »إن عبد اهلل رجل صالح«، إلى غير ذلك من األحاديث الصحيحة 
في الطرفين، ولذا استثنوا هذا من الغيبة المحرمة، وأجمع المسلمون على جوازه، بل عّد 
من الواجبات للحاجة إليه، وتكلم في الرجال جماعة من الصحابة ثم من التابعين، انتهى.
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ُمْسِلِميَن، 
ْ
ْعلَُم ـ الّنَِصيَحُة لِل

َ
َما))) َحَملَُهْم َعلَى َذلَِك ِعنَْدنَا ـ َواهلل أ

َ
إِّن

فَ
ْن 

َ
َراُدوا ِعنَْدنَا أ

َ
َما أ

َ
ـِغيْبََة، إِّن

ْ
ْعَن َعلَى الّنَاِس َوال َراُدوا الَطّ

َ
ُهْم أ

َ
ّن
َ
 ُيَظّنُ بِِهْم أ

َ
ل

ُفوا))) َكاَن َصاِحَب  ِذيَن ُضّعِ
ّنَ بَعَض الَّ

َ
ِء ِلَكْي ُيْعَرفُوا؛ أِل

َ
يُبَّيِنُوا َضْعَف َهُؤل

َغْفلٍَة  ْصَحاَب 
َ
أ َكانُوا  َوَبْعُضُهْم  الَحِديِث،  فِي  ُمّتََهًما  َكاَن  َوَبْعُضُهْم  بِدَعٍة، 

يِن  الّدِ على  َشَفَقًة  ْحَوالَـُهْم 
َ
أ يُبَّيِنُوا  ن 

َ
أ ُة  ئِّمَ

َْ
األ َهُؤلَِء  َراَد 

َ
فَأ َخَطأٍ)))،  َوَكثَْرِة 

فِي  َهاَدِة 
َ
الّش ِمَن  ِفيَها  يُتَثَّبََت  ن 

َ
أ َحّقُ 

َ
أ يِن  الّدِ فِي  َهاَدَة 

َ
الّش ّنَ 

َ
ألِ َوتَثَّبُتًا)))؛ 

ْمَواِل. 
َ ْ
ـُحُقوِق َواأل

ْ
ال

اُن، ـقّطَ
ْ
ُد ْبُن يَْحيَى بِن َسِعيٍد ال ُد بُن إِْسَماِعيَل، َثنَا ُمَحّمَ ْخبََرِن ُمَحّمَ

َ
َوأ

واألولى]1[ أسانيد المذاهب إجماالً.

من  للشهود  التزكية  أن  وظاهر  واألموال(  الحقوق  في  الشهادة  )من  قوله: 
أحكام الشرع حق على القاضي، وال يمكن أن يعاب بها، فكذلك هاهنا.

فائدة  به...إلخ،  معمول  الكتاب  هذا  في  ما  جميع  قوله:  من  الكتاب  مبدأ  في  ما  عّد  ولو   ]1[
مستقلة فهي أولى الفوائد، والثانية األسانيد، والثالثة وجه التصنيف، والرابعة هي التي نحن 

بصددها.

)))  في نسخة: »وإنما«.
)))  في نسخة: »صنفوا«.

)))  قال في »العرف الشذي« )100/5(: الغفلة عندي أن يكون الرجل مغفاًل في أخذ الرواية 
وإبالغها، وال يجب أن يكون سيء الحفظ، وال يجب فيه وقوع الغلط، بل يكفي شأن عادته 
وتوهم الغلط ألن يحكم عليه بالمغفل والغافل، وأما كثرة الخطأ فهي أن يغلط في الرواية 
وإن كان يروي باالحتياط وجمع الخاطر وال يكون يروي في الغفلة، وال يحكم بأن فالنًا 

كثير الخطأ إال بعد وقوعها منه.
)))  في نسخة: »تثبيتا«.
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نٍَس وَُسْفيَاَن بَن ُعيَيْنََة 
َ
ُت ُسْفيَاَن الّثَْورّيَ وَشْعبََة َوَمالَِك ْبَن أ

ْ
ل
َ
بِي قَاَل: َسأ

َ
ثَِني أ

َبّيُِن؟ قَالُوا: َبّيِْن.
ُ
ْو أ

َ
ْسُكُت أ

َ
و َضْعٌف أ

َ
َعِن الرَُّجِل يَُكوُن ِفيِه ُتْهَمٌة أ

بِي 
َ
أِل ِقيَل  قَاَل:  آَدَم  بُن  يَْحيَى  نَا   ، الّنَيَْسابُورِّيُ َرافٍِع  بُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ

ِهلُوَن، 
ْ
يَْستَأ  

َ
الّنَاُس َول إِلَيِْهم  َوَيْجِلُس  نَاًسا يَْجِلُسوَن 

ُ
أ إِّنَ  َعّيَاٍش:  بَْكِر بِن 

وََصاِحُب  الّنَاُس،  إِلَيِْه  َجلََس  َجلََس  َمْن   
ُ

ُكّل َعّيَاٍش:  بُن  بَْكِر  بُو 
َ
أ َفَقاَل))) 

 يُْذَكُر.
َ

ـُمبْتَِدُع ل
ْ
َرُه َوال

ْ
ْحيَا اهلل ِذك

َ
ِة إَِذا َماَت أ

ّنَ الّسُ

صاحب  أن  والمراد  خفي،  لكنه  الشاهد]1[  فيه  يذكر(  ل  )والمبتدع  قوله: 
بدعة ال ينبغي أن يأخذ العلماء منه، وال أن يتركوا العامة يسألون عنه ويجلسون إليه، 
فلما كان كذلك ال يتحدث عنه أحد فيموت ذكره، وال يشتهر أمره، فعلم أن العلماء 

يجوز لهم بل يجب أن يظهروا للناس عيبه، ويمنعوهم عن األخذ عنه.

الجرح، ولذا ذكره في  أيضًا شاهدًا على ما هو بصدده من جواز  المصنف ذكره  ]1[ يعني أن 
توضيح،  إلى  األثر على مدعاه محتاج  لكن شهادة هذا  ذلك،  الدالة على  الشواهد  جملة 
ولذا فسر الشيخ هذا األثر ببيان المراد، وحاصله أن المبتدع ينبغي أن ال يذكر في الناس 
أصاًل، وفي أخذ الرواية عنه ترويج لذكره في األسانيد إلى آخر الدهر، فينبغي أن ال تؤخذ 
السؤال  على  الجواب  يطابق  هذا  وعلى  الناس،  عنه  لينـزجر  ابتداعه  ويظهر  الرواية،  عنه 
في  السيوطي  قال  بذلك،  عللوا  المبتدع  عن  الرواية  منعوا  والذين  مطابقة،  بأحسن  أيضًا 
»التدريب«))): من كفر ببدعته لم يحتج به باالتفاق، وقيل: دعوى االتفاق ممنوعة، ومن 
ال يكفر ففيه خالف، قيل: ال يحتج به مطلقًا، ونسبه الخطيب لمالك، ألن في الرواية عنه 
ترويجًا ألمره وتنويًها لذكره، إلى آخر ما بسطه، وهكذا في »فتح المغيث«)))، وقال: أكثر 

ما علل به أن في الرواية عنه ترويجًا ألمره وتنويهًا لذكره، انتهى.

)))  في نسخة: »قال«.
)))  »تدريب الراوي« )383/1(.

.)64/2(  (((
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ـَحَسِن بِْن َشِقيٍق، نَا الّنَْضُر ْبُن َعبِْد اهلل 
ْ
ُد ْبُن َعِلّيِ بِْن ال َثنَا ُمَحّمَ َحّدَ

فِي  َكاَن  قَاَل:  ِسيِريَن  ابِْن  َعِن  َعاِصٍم  َعْن  َزَكِرّيَا،  ْبُن  إِْسَماِعيُل  نَا   ، َصّمُ
َ ْ
األ

ْسنَاِد؛  ِ
ْ
لُوا َعِن اإل

َ
ـِفتْنَُة َسأ

ْ
ا َوَقَعِت ال ْسنَاِد، فَلَّمَ ِ

ْ
لُوَن َعِن اإل

َ
ِل َل يَْسأ ّوَ

َْ
مِن))) األ الّزَ

ـِبَدِع.
ْ
ْهِل ال

َ
ّنَِة َوَيَدُعوا َحِديَث أ ْهِل الّسُ

َ
ُخُذوا َحِديَث أ

ْ
لَكي يَأ

قَاَل  َيُقول:  َعبَْداَن  َسِمْعُت  قَاَل:  ـَحَسِن 
ْ
ال بِْن  َعِلّيِ  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ

ِْسنَاُد لََقاَل َمْن َشاَء 
ْ

 اإل
َ

يِن، لَْول ِْسنَاُد ِعنِْدي ِمَن الّدِ
ْ

ـُمبَارَِك: اإل
ْ
َعبُْد اهلل ْبُن ال

ثََك بَِقَي))). إَِذا ِقيَل: َمْن َحّدَ
َما َشاَء، فَ

بِْن  ِلَعبِْد اهلل  ُذِكَر  قَاَل:  ُموَسى  ْبُن  ِحبَّاُن  نَا 
َ
أ  ، َعِلّيٍ ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ

َف إِْسنَاَدُه.
نَُّه َضّعَ

َ
، َيْعِني أ ْرَكاٌن ِمْن آُجّرٍ

َ
ـُمبَارَِك َحِديٌث، َفَقاَل: يُْحتَاُج لَِهَذا أ

ْ
ال

ـُمبَارَِك 
ْ
ْحَمُد ْبُن َعبَْدَة، نَا َوْهُب ْبُن َزْمَعَة، َعْن َعبِْد اهلل بِْن ال

َ
َثنَا أ َحّدَ

ٍد  ـَحَسِن بِْن ِدينَاٍر، َوإِبَْراِهيَم بِْن ُمَحّمَ
ْ
ـَحَسِن بِْن ُعَماَرَة، َوال

ْ
نَُّه تََرَك َحِديَث ال

َ
أ

بِي َشيْبََة 
َ
، َوَرْوِح بِْن ُمَسافٍِر، َوأ ّرِّيِ

ـبُ
ْ
، َوُمَقاتِِل بِْن ُسلَيَْماَن، َوُعثَْماَن ال ْسلَِمّيِ

َ ْ
األ

، َوَعْمِرو بِْن ثَابٍِت، ........................................................................ الَواِسِطّيِ

قوله: )وعمرو بن ثابت( ترك]1[ بعده اسم راو ...............................

لكنها  والمصرية،  الهندية  النسخ  من  غيرها  في  األحمدية، وهو موجود  النسخة  في  يعني   ]1[
خويطة،  بن  أيوب  المصرية:  وفي  خوط،  بن  أيوب  الهندية:  ففي  لفظها،  في  مختلفة 
والصواب األول كما يظهر من مالحظة كتب الرجال من »التهذيب« و»الميزان« وغيرهما، 
قال في »التقريب«))): أيوب بن خوط بفتح المعجمة متروك من الخامسة، وفي »التهذيب« =

)))  في نسخة: »الزمان«.
)))  في نسخة: »يقي«، أي: يقي نفسه من الكذب، وقوله: »بقي« أي: حائرًا أو ساكتًا.

)))  »تقريب التهذيب« )ص: 118(.
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ـَحَكِم، 
ْ
بِي َجزٍْء)))، َوال

َ
يُّوَب بِْن ُسَويٍْد، َونَْصِر بِْن َطِريٍف أ

َ
يُّوَب بِْن ُخوٍط، َوأ

َ
َوأ

ْدرِي.
َ
 أ

َ
قَاِق، ُثّمَ تََرَكُه وََحِبيٌب ل ـَحَكِم، َرَوى لَُه َحِديثاً فِي ِكتَاِب الّرِ

ْ
وََحِبيُب ال

ـُمبَارَِك 
ْ
ْحَمُد ْبُن َعبَْدَة: وََسِمْعُت َعبَْداَن قَاَل: َكاَن َعبُْد اهلل ْبُن ال

َ
قَاَل أ

ْعَرَض َعنَْها، َوَكَن 
َ
تَى َعلَيَْها أ

َ
ِخيًرا إَِذا أ

َ
َحاِديَث بَْكِر بِْن ُخنَيٍْس، َوَكَن أ

َ
 أ

َ
قََرأ

 يَْذُكُرُه.
َ

ل

ـُمبَارَِك رَُجًل يَِهُم 
ْ
ْوا ِلَعبِْد اهلل بِْن ال بُو َوْهٍب قَاَل: َسّمَ

َ
ْحَمُد: َوَثنَا أ

َ
قَاَل أ

َث َعنُْه. َحّدِ
ُ
ْن أ

َ
 إِلَّيَ أ

َحّبُ
َ
ِريَق أ ْقَطَع الّطَ

َ
ْن أ

َ َ
فِي الَحِديِث، َفَقاَل: أل

ُ
 يَِحّل

َ
ْخبََرِن ُموَسى ْبُن ِحَزاٍم قَاَل: َسِمْعُت يَِزيَد ْبَن َهاُروَن َيُقوُل: ل

َ
َوأ

وهو أيوب بن خوط، فليكتب]1[.

عن البخاري: تركه ابن المبارك.  =
]1[ قلت: وكذلك سقط من آخر هذا الكالم عبارة توجد في المصرية وهي: »حدثنا محمود بن 
غيالن، حدثنا أبو يحيى الحماني، قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت أحدًا أكذب من 
جابر الجعفي، وال أفضل من عطاء بن أبي رباح، قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول: 
وذكره  فقه«،  بغير  لكان  حماد  ولوال  حديث،  بغير  الكوفة  أهل  لكان  الجعفي  جابر  لوال 
الحافظ في »تهذيب التهذيب«))) في ترجمة إمام األئمة فقال: وله في كتاب الترمذي من 
من  أفضل  الجعفي، وال  أكذب من جابر  رأيت  ما  قال:  عنه،  اني  الِحمَّ الحميد  عبد  رواية 

عطاء، انتهى.
قلت: وقد علم من ذلك عدة أمور: منها أن اإلمام أبا حنيفة من أئمة الجرح والتعديل أيضًا،   
استدل بقوله الترمذي في كتابه، ومنها أن إطالقهم لفظ أهل الكوفة ال يختص بالحنفية، بل 

قد يطلقون على غيرهم أيضًا كما هاهنا، ومنها غير ذلك كما ال يخفى.

.» )))  في نسخة: »ُجَزيٍّ
)))  »تهذيب التهذيب« )451/10(.
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. ـُكوِفِّ
ْ
ْن يَْروَِي َعْن ُسلَيَْماَن بِْن َعْمٍرو الّنََخِعّيِ ال

َ
َحٍد أ

َ
أِل

ْحَمَد بِْن َحنْبٍَل، فََذَكُروا 
َ
ـَحَسِن َيُقوُل: ُكّنَا ِعنَْد أ

ْ
ْحَمَد ْبَن ال

َ
وََسِمْعُت أ

ِم ِمَن الّتَابِِعيَن 
ْ
ـِعل

ْ
ْهِل ال

َ
أ ـُجُمَعة؟ فََذَكُروا ِفيِه َعْن َبْعِض 

ْ
َمْن تَِجُب َعلَيِْه ال

ُت: 
ْ
قُل ملسو هيلع هللا ىلص؟  الّنَِبّيِ  َعِن  َفَقاَل:  َحِديٌث،  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَِبّيِ  َعِن  ِفيِه  ُت: 

ْ
َفُقل َوَغيِْرِهْم، 

ـُمَعارُِك ْبُن َعّبَاٍد، َعْن َعبِْد اهلل بِْن َسِعيٍد 
ْ
اُج ْبُن نَُصيٍْر، نَا ال َثنَا َحّجَ نعم، َحّدَ

ـُجُمَعُة َعلَى 
ْ
بِي ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل رَُسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال

َ
بِيِه َعْن أ

َ
، َعْن أ ـَمْقبُِرّيِ

ْ
ال

َتيِْن. ْحَمُد ْبُن َحنْبٍَل، َوقَاَل: اْستَْغِفْر َرّبََك مّرَ
َ
يُْل«، قَاَل: َفَغِضَب أ

َمْن آَواُه اللَّ

ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَِبّيِ  َعِن  َهَذا  ْق  يَُصّدِ لَْم  نَُّه 
َ
ِلأ َحنْبٍَل؛  ْبُن  ْحَمُد 

َ
أ َهَذا  َفَعَل  َما 

َ
َوإِّن

ُف  اُج ْبُن نَُصيٍْر يَُضّعَ ـَحّجَ
ْ
نَُّه لَْم َيْعِرفُْه َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوال

َ
لَِضْعِف إِْسنَاِدهِ؛ ِلأ

اُن  ـَقّطَ
ْ
َفُه يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد ال ـَحِديِث، َوَعبُْد اهلل ْبُن َسِعيٍد الَمْقبُِرّيُ َضّعَ

ْ
فِي ال

ـَحِديِث. 
ْ
ا فِي ال ِجّدً

ُف ِلَغْفلَِتِه َوَكثَْرِة َخَطئِِه،  ْو يَُضّعَ
َ
ْن ُيّتََهُم أ  َمْن ُروَِي َعنُْه َحِديٌث ِمّمَ

ُ
فَُكّل

 ِمْن َحِديِثِه، فََل يُْحتَّجُ بِِه، َوقَْد َرَوى َغيُْر َواِحٍد 
َّ

 ُيْعَرُف َذلَِك الَحِديُث إِل
َ

َول
ْحَوالَُهْم لِلّنَاِس.

َ
َعَفاِء َوَبيَّنُوا أ ِة َعِن الّضُ ئِّمَ

َ ْ
ِمَن األ

الفائدة  في  شروع  الضعفاء(  عن  األئمة  من  واحد  غير  روى  )وقد  قوله: 
إما  ألسباب]2[،  وذلك  بضعف،  يذكر  عمن  يروون  قد  األئمة  أن  وهو  الرابعة]1[، 
ثبوت قوته عند من روى عنه، أو تمييز اآلخذ صحيحه من سقيمه، أو بيان روايته مع 

بيان ضعفه، أو بيان الرواية بعد وجدان المتابع والشاهد لها، ال إذا كانت منفردة.

]1[ هذا على ما عده الشيخ ونبه عليه قريبًا، وعلى عداد الحاشية هي فائدة خامسة.
]2[ كما أشار إليها المصنف في آثار آتية، أما عدالته عند الراوي عنه فقد جزم بذلك شراح =
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، نَا َيْعلَى ْبُن ُعبَيٍْد  ـبَاِهِلّيُ
ْ
ـُمنِْذِر ال

ْ
َثنَا إِبَْراِهيُم ْبُن َعبِْد اهلل بِْن ال

َحّدَ
َعنُْه،  تَْروِي  فَإنََّك  لَُه:  فَِقيَل   ،((( ِبّيَ

ْ
ـَكل

ْ
ال اّتَُقوا   : الّثَْورِّيُ ُسْفيَاُن  لَنَا  قَاَل  قَاَل: 

ْعرُِف ِصْدقَُه ِمْن َكِذبِِه.
َ
نَا أ

َ
قَاَل: أ

اُن، َعْن 
َ
ْبُن َمِعيٍن، ثَِني َعّف إِْسَماِعيَل، ثَِني يَْحيَى  ْبُن  ُد  ْخبََرِن ُمَحّمَ

َ
َوأ

َعْن  َفتَتَّبَْعتُُه  َكَلَمُه،  اْشتََهيُْت  ـبَْصِرّيُ 
ْ
ال ـَحَسُن 

ْ
ال َماَت  ا  لَّمَ قَاَل:  َعَوانََة  بِي 

َ
أ

َعِن  ُه 
ُكلَّ َعلَّيَ  ُه 

َ
َفَقَرأ َعّيَاٍش،  بِي 

َ
أ ْبَن  بَاَن 

َ
أ بِِه  َتيُْت 

َ
فَأ ـَحَسِن، 

ْ
ال ْصَحاِب 

َ
أ

ْروَِي َعنُْه َشيْئًا.
َ
ْن أ

َ
 أ

ُ
ْستَِحّل

َ
ـَحَسِن، َفَما أ

ْ
ال

ِة، َوإِْن َكاَن ِفيِه  ئِّمَ
َ ْ
بِي َعّيَاٍش َغيُْر َواِحٍد ِمَن األ

َ
بَاَن بِْن أ

َ
َوقَْد َرَوى َعْن أ

بُو َعَوانََة َوَغيُْرُه، فََل ُيْغتَّرُ بِِرَوايَة الّثَِقاِت َعِن 
َ
ـَغْفلَِة َما وََصَفُه أ

ْ
ْعِف َوال ِمَن الّضَ

تَِّهُمُه، 
َ
ثُِني َفَما أ نَُّه قَاَل: إِّنَ الرَُّجَل لَيَُحّدِ

َ
نَُّه يُْرَوى َعِن ابِْن ِسيِريَن أ

َ
الّنَاِس؛ ِلأ

تَِّهُم َمْن فَْوقَُه.
َ
َولَِكْن أ

ه عن الحسن( ولما]1[ كان فيه بعد ما وهو كونه يروي 
قوله: )فقرأه علّي كلَّ

عن الحسن قدر ما يرويه جملة تالمذته كان كذبًا ظاهرًا، فلذلك تركه.

تمييز  وأما  ذلك،  من  مملوءة  الحديث  وكتب  عليهما،  يرد  عما  األجوبة  في  الصحيحين   =
الضعيف من القوي فحكاه المصنف عن الثوري، وهكذا في أمور أخر.

]1[ ولفظ مسلم))) أوضح من ذلك إذ قال: ما بلغني عن الحسن حديث إال أتيت به أبان بن 
أبي عياش فقرأه علّي، قال النووي: معنى هذا الكالم أنه كان يحدث عن الحسن بكل ما 

يسأل عنه، وهو كاذب في ذلك.

)))  هو محمد بن السائب الكلبي الكوفي، النسابة المفسر، متهم بالكذب، ورمي بالرفض، من 
السادسة، »تقريب التهذيب« )5901(.

)))  »مقدمة صحيح مسلم« )25/1(.
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َقَمَة، َعْن َعبِْد اهلل 
ْ
، َعْن َعل َوقَْد َرَوى َغيُْر َواِحٍد َعْن إِبَْراِهيَم الّنََخِعّيِ

ُكوِع. ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْقنُُت فِي ِوتِْرهِ َقبَْل الّرُ
َ
ابِْن َمْسُعوٍد: أ

َعْن  َقَمَة، 
ْ
َعل َعْن   ، الّنََخِعّيِ إِبَْراِهيَم  َعْن  َعّيَاٍش،  بِي 

َ
أ ْبُن  بَاُن 

َ
أ َوَرَوى 

ُكوِع، َهَكَذا  ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْقنُُت فِي ِوتِْرهِ َقبَْل الّرُ
َ
َعبِْد اهلل بِْن َمْسُعوٍد: أ

بِي َعّيَاٍش.
َ
بَاَن بِْن أ

َ
َرَوى ُسْفيَاُن الّثَْورّيُ َعْن أ

َوَزاَد  َهَذا،  نَْحَو  ِْسنَاِد 
ْ

اإل بَِهَذا  َعّيَاٍش  بِي 
َ
أ بِْن  بَاَن 

َ
أ َعْن  َبْعُضُهْم  َوَرَوى 

ِت 
َ
َها بَاتَْت ِعنَْد الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص فََرأ

َ
ّن
َ
ي أ ّمِ

ُ
ْخبََرتِْني أ

َ
ِفيِه: قَاَل َعبُْد اهلل ْبُن َمْسُعوٍد: أ

ُكوِع.  الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص َقنََت فِي ِوتِْرهِ َقبَْل الّرُ

َفَهَذا  ِْجِتَهاِد، 
ْ

َوال ـعبَاَدِة 
ْ
بِال وُِصَف  قَْد  َكاَن  َوإِْن  َعّيَاٍش  بِي 

َ
أ ْبُن  بَاُن 

َ
َوأ

َكاَن  َوإِْن  رَُجٍل  فَُرّبَ  ِحْفٍظ،  ْصَحاَب 
َ
أ َكانُوا  ـَقْوُم 

ْ
َوال الَحِديِث،  فِي  َحالُُه 

 يَْحَفُظَها.
َ

َهاَدَة َول
َ
 يُِقيُم الّش

َ
َصاِلًحا ل

يكون  أن  ممكنًا]1[  كان  وإن  وهذا  إلخ،  عبد اهلل(  قال  فيه:  )وزاد  قوله: 
ابن مسعود رآه ملسو هيلع هللا ىلص بعينه، وسمعه بأذنه قنت قبل الركوع، وسمع من أمه أيضًا، إال

]1[ بل هو المتعين في هذه القصة، فإن حديث ابن مسعود هذا أخرجه الدارقطني برواية يزيد 
ابن هارون عن أبان بن أبي عياش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: 
بت مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ألنظر كيف يقنت في وتره، فقنت قبل الركوع، ثم بعثت أمي أم عبد 
فقلت: تبيتي مع نسائه وانظري كيف يقنت في وتره، فأتتني فأخبرتني أنه قنت قبل الركوع، 
ثم ذكره برواية سفيان عن أبان بهذا السند قال: قنت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص في الوتر قبل الركعة، 

قال: فأرسلت أمي إليه القابلة، فأخبرتني أنه فعل ذلك، ثم قال: أبان متروك.
قلت: وحديث يزيد بن هارون عن أبان أخرجه البيهقي في »سننه«))) نحو ذلك، ثم قال: =  

)))  »السنن الكبرى« )58/3(.
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ًل يُْخِطُئ 
َ
ْو َكاَن ُمَغّف

َ
أ ـَكِذِب، 

ْ
ـَحِديِث بِال

ْ
ُمّتََهًما فِي ال  َمْن َكاَن 

ُ
فَُكّل

َوايَِة   يُْشتََغَل بِالّرِ
َ

ْن ل
َ
ِة أ ئِّمَ

َ ْ
ْهِل الَحِديِث ِمَن األ

َ
ثَُر أ

ْ
ك

َ
ِذي اْختَارَُه أ

ـَكِثيَر، فَالَّ
ْ
ال

ا  ِم، فَلَّمَ
ْ
ـِعل

ْ
ْهِل ال

َ
َث َعْن قَْوٍم ِمْن أ ـُمبَارَِك َحّدَ

ْ
ّنَ َعبَْد اهلل ْبَن ال

َ
 تََرى أ

َ
ل

َ
َعنُْه، أ

َوايََة َعنُْهْم))). ْمُرُهْم تََرَك الّرِ
َ
تَبَّيََن لَُه أ

أن ذلك لما كان منفردًا]1[ بروايته ابن عياش بخالف سائر الثقات، فإن أحدًا منهم 
لم يذكره صار متهًما.

ورواه سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش، ومدار الحديث عليه، وأبان متروك، انتهى.   =
»نصب  في  الزيلعي  وذكر  متابعة،  له  وذكر  البيهقي  كالم  ابن التركماني)))  وتعقب  قلت: 
قال:  ثم  الدارقطني،  كالم  وذكر  وابن أبي شيبة،  الدارقطني  برواية  أبان  حديث  الراية«))) 
طريق آخر رواه الخطيب البغدادي في »كتاب القنوت« له، ثم ذكر سنده إلى منصور عن 
الخطيب  جهة  من  »التحقيق«  في  ابن الجوزي  ذكره  قال:  ثم  بنحوه،  علقمة  عن  إبراهيم 
وسكت عنه، إال أنه قال: أحاديثنا مقدمة، انتهى. قلت: فما أفاده الشيخ من التوجيه احتماالً 

هو الحق المتعين.
]1[ يعني على رأي الترمذي والبيهقي ومن وافقهما، ثم ظاهر كالم الترمذي أن رواية سفيان =

)))  زاد في بعض النسخ: »َأْخبرنِي ُموَسى بن حَزام َقاَل: َسِمعت َصالح بن عبد اهلل َيُقول: ُكنَّا ِعنْد 
ِذي َكاَن يروي  اد اأْلََحاِديَث الطَواَل الَّ مرَقنِْدي، َفجعل يروي َعن عون بن أبي َشدَّ أبي مَقاتل السَّ
فِي َوِصيَّة ُلْقَمان َوقتل سعيد بن ُجَبير، َوَما أشبه َهِذه اأْلََحاِديث، َفَقاَل َلُه ابن أخ ألبي مَقاتل: َيا 

َعمِّ اَل تقل: َحدثنَا عون، َفإنَّك لم تسمع َهِذه اأْلَْشَياء، َقاَل: َيا بني ُهَو َكاَلم حسن.
وسمعت الجارود يقول: كنا عند أبي معاوية، فذكر له حديث أبي مقاتل، عن سفيان الثوري،   
نانير، قال: ال بأس به، هو بمنزلة  عن األعمش، عن أبي ظبيان قال: سئل عليٌّ عن كور الزَّ

صيد البحر، فقال أبو معاوية: ما أقول: إن صاحبكم كذاب، ولكن هذا الحديث كذب«.
)))  انظر: »الجوهر النقي« )42/3(.

)))  »نصب الراية« )124/2(.
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ِم، 
ْ
ـِعل

ْ
ال ْهِل 

َ
أ ِة 

ِجلَّ
َ
أ ِمْن  قَْوٍم  فِي  ـَحِديِث 

ْ
ال ْهِل 

َ
أ َبْعُض  َم 

تََكلَّ َوقَْد 
ِة بَِجَللَِتِهْم وَِصْدقِِهْم،  ئِّمَ

َ ْ
َقُهْم آَخُروَن ِمَن األ

َ
ُفوُهْم ِمْن قِبَِل ِحْفِظِهْم، َوَوّث وََضّعَ

َوإِْن َكانُوا قَْد َوِهُموا فِي َبْعِض َما َرَوْوا.

قوله: )وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم( بيان 
ألن في التوثيق مراتب، فبعضهم]1[ شّدد في أمر التعديل، فعّد الجرح القليل الذي 
أجرى أن يغضي عليه جرحًا وتركه، وبعضهم جعله عفوًا فأخذ عنه، وقد يفعل مثل 
ذلك واحد]2[ منهم بأن يبّين ضعفه إذا اعتبر الشدة، ثم يروي عنه إذا نظر إلى العفو، 
في  القطان  سعيد  بن  يحيى  تكّلم  وقوله:  إلخ،  أبو بكر  حدثنا  قوله:  عليه  والدليل 

محمد بن عمرو ثم روى عنه.

البيهقي والدار قطني أن رواية  توافق رواية الجماعة، وليس فيها ذكر األم، وقد تقدم عن   =
سفيان مثل رواية يزيد بن هارون بذكر األم أيضًا، فتأمل.

]1[ ففي »زهر الربى«: قال الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصالح))): ما حكاه عن الباوردي 
ا، وذلك  أن النسائي يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه، فإنما أراد بذلك إجماعًا خاصًّ
وسفيان  شعبة  األولى:  فمن  ومتوسط،  متشدد  من  تخلو  ال  الرجال  نقاد  من  طبقة  كل  أن 
الثوري، وشعبة أشّد منه، ومن الثانية: يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى أشّد 
منه، ومن الثالثة: يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، ويحيى أشّد منه، ومن الرابعة: أبو حاتم 

والبخاري، وأبو حاتم أشّد منه، انتهى.
]2[ وفي »الرفع والتكميل«))): كثيرًا ما تجد االختالف عن ابن معين وغيره من أئمة النقد في 
الحافظ  السؤال، قال  لتغير االجتهاد، وقد يكون الختالف كيفية  حق راو، وهو قد يكون 
ابن حجر في »بذل الماعون في فضل الطاعون«: وقد وّثقه أي: أبا بلح يحيى بن معين =

)))  انظر: »النكت على كتاب ابن الصالح« )482/1(.
)))  )ص: 262(.
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َرَوى  ثّمَ  َعْمٍرو،  بِْن  ِد  ُمَحّمَ فِي  اُن  ـَقّطَ
ْ
ال َسِعيٍد  ْبُن  يَْحيَى  َم 

تََكلَّ َوقَْد 
َعنُْه.

، نَا َعِلّيُ  ـبَْصِرّيُ
ْ
اُر ال ـَعّطَ

ْ
ٍد ال وِس ْبُن ُمَحّمَ ـُقّدُ

ْ
بُو بَْكٍر َعبُْد ال

َ
َثنَا أ َحّدَ

َقَمَة 
ْ
ِد بِْن َعْمِرو بِْن َعل ُت يَْحيَى ْبَن َسِعيٍد، َعْن ُمَحّمَ

ْ
ل
َ
ـَمِديِنّيِ قَاَل: َسأ

ْ
اْبُن ال

تُِريُد،  ن  ِمّمَ ُهَو  لَيَْس  قَاَل:  ُد،  َشّدِ
ُ
أ بَْل   

َ
ُت: ل

ْ
قُل ُد؟  تَُشّدِ ْو 

َ
أ ـَعْفَو 

ْ
ال تُِريُد  َفَقاَل: 

بُو َسلََمَة َوَيْحيَى ْبُن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن َحاِطٍب.
َ
ْشيَاُخنَا أ

َ
َكاَن َيُقوُل: أ

ِد بِْن َعْمٍرو َفَقاَل ِفيِه نَْحَو  نٍَس، َعْن ُمَحّمَ
َ
ُت َمالَِك ْبَن أ

ْ
ل
َ
قَاَل يَْحيَى: وََسأ

بِي 
َ
أ علَى ِمْن ُسَهيِْل بِْن 

َ
ُد ْبُن َعْمٍرو أ : قَاَل يَْحيَى: َوُمَحّمَ ُت، قَاَل َعِلّيٌ

ْ
َما قُل

ُت ِليَْحيَى 
ْ
: َفُقل َصاِلٍح، َوُهَو ِعنِْدي فَْوَق َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن َحْرَملََة، قَاَل َعِلّيٌ

..................................................................................

فإن  أنه ضعفه،  ابن معين  ابن الجوزي عن  والنسائي، ومحمد بن سعد والدارقطني، ونقل   =
فيمن  جليلة  قاعدة  وهذه  إليه،  بالنسبة  فضعفه  فوقه  وعمن  عنه  سئل  يكون  فقد  ذلك  ثبت 
اختلف النقل عن ابن معين فيه، نبه عليه أبو الوليد الباجي في كتابه »رجال البخاري«، انتهى. 
وقال تلميذه السخاوي في »فتح المغيث«))): مما ينّبه عليه أنه ينبغي أن تتأمل أقوال المزكين   
ومخارجها، فيقولون: فالن ثقة أو ضعيف، وال يريدون به أنه ممن يحتج بحديثه، وال ممن 
يرّد، وإنما ذلك بالنسبة لمن قرن معه على وفق ما وّجه إلى القائل من السؤال، وأمثلة ذلك 
كثيرة ال نطيل بها، منها ما قال عثمان الدارمي: سألت ابن معين عن العالء بن عبد الرحمن 
عن أبيه كيف حديثهما؟ فقال: ليس به بأس، قلت: هو أحب إليك أو سعيد المقبري؟ قال: 
سعيد أوثق والعالء ضعيف، فهذا لم ُيرد به ابن معين أن العالء ضعيف مطلقًا بدليل أنه قال: 

ال بأس به، وإنما أراد به ضعفه بالنسبة لسعيد المقبري، إلى آخر ما بسطه.

)))  »فتح المغيث« )132/2(.
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ُت، قَاَل: 
ْ
نَُه لََفَعل لَّقِ

ُ
ْن أ

َ
يَْت ِمْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن َحْرَملََة؟ قَاَل: لَْو ِشئُْت أ

َ
َما َرأ

بِي 
َ
أ َعْن   

َ
َول َشِريٍك،  َعْن  يَْحيَى  يَْرِو  َولَْم   : َعِلّيٌ قَاَل  َنَعْم،  قَاَل:  ُن؟ 

َ
يُلَّق َكاَن 

ـُمبَارَِك بِْن فََضالََة.
ْ
 َعِن ال

َ
بِيِع بِْن َصِبيٍح، َول  َعِن الّرَ

َ
بَْكِر بِْن َعّيَاٍش، َول

ِء، 
َ

َوايََة َعْن َهُؤل بُو ِعيَسى: َوإِْن َكاَن يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد قَْد تََرَك الّرِ
َ
قَاَل أ

ـَكِذِب، َولَِكّنَُه تََرَكُهْم ِلَحاِل ِحْفِظِهْم.
ْ
نَُّه اّتََهَمُهْم بِال

َ
َوايََة َعنُْهْم أ فَلَْم َيتُْرِك الّرِ

ُث َعْن ِحْفِظِه  ى الرَُّجَل يَُحّدِ
َ
نَُّه َكاَن إَِذا َرأ

َ
وَُذِكَر َعْن يَْحيَى بِْن َسِعيٍد: أ

 يَثْبُُت َعلَى ِرَوايٍَة َواِحَدٍة تََرَكُه.
َ

ًة َهَكَذا ل ًة َهَكَذا َوَمّرَ َمّرَ

اُن: َعبُْد اهلل  ـَقّطَ
ْ
ِذيَن تََرَكُهْم يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد ال

ِء الَّ
َ

َث َعْن َهُؤل َوقَْد َحّدَ
ِمَن  َوَغيُْرُهْم  َمْهِدّيٍ  ْبُن  الرَّْحَمِن  َوَعبُْد  اِح  ـَجّرَ

ْ
ال ْبُن  َوَوِكيُع  ـُمبَارَِك 

ْ
ال اْبُن 

ِة.  ئِّمَ
َ ْ
األ

ُد  بِي َصاِلٍح، َوُمَحّمَ
َ
ْهِل الَحِديِث فِي ُسَهيِْل بِْن أ

َ
َم َبْعُض أ

َوَهَكَذا تََكلَّ
ِة،  ئِّمَ

َ ْ
ِء ِمَن األ

َ
ْشبَاُه َهُؤل

َ
ُد ْبُن َعْجَلَن َوأ اُد ْبُن َسلََمَة َوُمَحّمَ اْبُن إِْسَحاَق وََحّمَ

َعنُْهْم  َث  َحّدَ َوقَْد  َرَوْوا  َما  َبْعِض  فِي  ِحْفِظِهْم  قِبَِل  ِمْن  ِفيِهْم  ُموا 
تََكلَّ َما 

َ
إِّن

ُة. ئِّمَ
َ ْ
األ

قَاَل  قَاَل:  ـَمِديِنّيِ 
ْ
ال ْبُن  َعِلّيُ  نَا   ، َوانِّيُ

ْ
ـُحل

ْ
ال َعِلّيٍ  ْبُن  ـَحَسُن 

ْ
ال َثنَا  َحّدَ

بِي َصاِلٍح ثَبْتًا فِي الَحِديِث.
َ
ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَيْنََة: ُكّنَا َنُعّدُ ُسَهيَْل ْبَن أ

ُد ْبُن َعْجَلَن  بِي ُعَمَر قَاَل: قَاَل ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَيْنَُة: َكاَن ُمَحّمَ
َ
َثنَا اْبُن أ َحّدَ

ُمونًا فِي الَحِديِث.
ْ
ثَِقًة َمأ

..................................................................................



300  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكوكب الدري

بِْن  ِد  ُمَحّمَ ِرَوايَِة  فِي  ِعنَْدنَا  اُن  ـَقّطَ
ْ
ال َسِعيٍد  ْبُن  يَْحيَى  َم 

تََكلَّ َما 
َ
َوإِّن

بُو بَْكٍر، َعْن َعِلّيِ بِْن َعبِْد اهلل قَاَل: 
َ
َثنَا أ ، َحّدَ َعْجَلَن َعْن َسِعيٍد الَمْقبُِرّيِ

الَمْقبُِرّيِ  َسِعيٍد  َحاِديُث 
َ
أ َعْجَلَن:  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ قَاَل  َسِعـيٍد:  ْبُن  يَْحيَى  قَاَل 

ُهَريَْرَة،  بِي 
َ
أ َعْن  رَُجٍل  َعْن  َسِعيٌد  َوَبْعُضَها  ُهَريَْرَة،  بِي 

َ
أ َعْن  َسِعيٌد  َبْعُضـَها 

بِي ُهَريَْرَة، ..................................
َ
، فََصّيَْرُتَها َعْن َسِعيٍد َعْن أ فَاْختَلََطْت َعلَّيَ

قوله: )فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة( إلخ، وإنما فعل ذلك ألن زيادة 
الراوي حيث ال يكون هو مضر]1[ لإلسناد بخالف تركه من حيث كان، فإن الغاية 
فيه أن يكون مرساًل، واإلرسال مقبول]2[ من هؤالء سيما في القدماء، وأما قوله: 
عن رجل عن أبي هريرة، فليس يعني به أن الرجل كان مجهوالً، بل الوسائط عن 
أبي هريرة كانت مختلفة ومعلومة كانت عنده ومعتبرة، ال أنه كان مجهوالً، وإال لما 

صحت روايته عنه]3[.

]1[ وبذلك جزم ابن حبان، فقد قال الحافظ في »تهذيبه«))): قال يحيى القطان عن ابن عجالن: 
عن  رجل  وعن  أبي هريرة،  عن  أبيه  وعن  أبي هريرة،  عن  يحدث  المقبري  سعيد  كان 
»كتاب  في  ابن حبان  ذكر  ولما  أبي هريرة،  عن  كلها  فجعلها  عليه،  فاختلطت  أبي هريرة، 
الثقات« هذه القصة قال: ليس هذا بوهن يوهن اإلنسان به، ألن الصحيفة كلها في نفسها 

صحيحة، انتهى.
]2[ وبسط الكالم في قبول المرسل في مقدمة »األوجز«)))، فارجع إليه.

النووي في »تهذيبه«))): اتفقوا على  الثقات، ورواة الستة، حتى قال  ]3[ وسعيد المقبري من 
توثيقه، فالظاهر أنه ال يروي إال عن الثقة كما ال يخفى. 

)))  »تهذيب التهذيب« )342/9(.
)))  انظر: »أوجز المسالك« )210/1(.

)))  »تهذيب األسماء واللغات« )219/1(.



كتاب العلل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  301

َم يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد ِعنَْدنَا فِي ابِْن َعْجَلَن لَِهَذا.
َما))) تََكلَّ

َ
َوإِّن

ـَكِثيَر.
ْ
َوقَْد َرَوى يَْحيَى َعِن ابِْن َعْجَلَن ال

َم ِفيِه ِمْن قِبَِل ِحْفِظِه، 
َما تََكلَّ

َ
بِي لَيْلَى إِّن

َ
َم فِي ابِْن أ

َوَهَكَذا َمْن تََكلَّ
ِخيِه 

َ
أ َعْن  لَيْلَى  بِي 

َ
أ ابِْن  َعِن  ُشْعبَُة  َرَوى  َسِعيٍد:  ْبُن  يَْحيَى  قَاَل   : َعِلّيٌ قَاَل 

فِي  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَِبّيِ  َعِن  يُّوَب، 
َ
أ بِي 

َ
أ َعْن  لَيْلَى،  بِي 

َ
أ بِْن  الرَّْحَمِن  َعبِْد  َعْن  ِعيَسى 

ِخيِه ِعيَسى َعْن 
َ
َثنَا َعْن أ بِي لَيْلَى، فََحّدَ

َ
ـُعَطاِس. قَاَل يَْحيَى: ُثّمَ لَِقيُت اْبَن أ

ْ
ال

يُّوَب، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص.
َ
بِي لَيْلَى َعْن َعِلّيٍ َعْن أ

َ
َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن أ

َكاَن  َشْيٍء،  َغيُْر  َهَذا  نَْحَو  لَيْلَى  بِي 
َ
أ ابِْن  َعِن  َوُيْرَوى  بُو ِعيَسى: 

َ
أ قَاَل 

قِبَِل  ِمْن  َهَذا  َجاَء  َما 
َ
َوإِّن ِْسنَاَد، 

ْ
اإل ُيَغّيُِر  َهَكَذا،  ًة  َوَمّرَ َهَكَذا  ًة  َمّرَ َشيْئاً  يَْروِي 

 يَْكتُبُوَن، َوَمْن َكتََب 
َ

ِم َكانُوا ل
ْ
ـِعل

ْ
ْهِل ال

َ
ثََر َمْن َمَضى ِمْن أ

ْ
ك

َ
ّنَ أ

َ
ِحْفِظِه؛ أِل

َماِع. َما َكاَن يَْكتُُب لَُهْم َبْعَد الّسَ
َ
ِمنُْهْم إِّن

بن  الرحمن  عبد  ال  أبي ليلى]1[  بن  محمد  هو  ابن أبي ليلى(  )في  قوله: 
أبي ليلى.

]1[ يعني المشهور بابن أبي ليلى عدة رجال، ففي »التقريب«))): ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن، 
وابناه محمد وعيسى، وابن ابنه عبد اهلل بن عيسى، انتهى. فمراد الترمذي هاهنا محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو الذي تكلم أهل الرجال في حفظه كثيرًا، كما بسطه الحافظ 

في »تهذيبه«)))، وهو الذي يروي عن أخيه عيسى.

)))  في نسخة: »فإنما«.
)))  »تقريب التهذيب« )ص: 699(.

)))  »تهذيب التهذيب« )301/9(.
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ْحَمَد ْبَن َحنْبٍَل َيُقوُل: اْبُن 
َ
ـَحَسِن َيُقوُل: َسِمْعُت أ

ْ
ْحَمَد ْبَن ال

َ
وََسِمْعُت أ

 يُْحتَّجُ بِِه.
َ

بِي لَيْلَى ل
َ
أ

َوَعبِْد اهلل  َسِعيٍد  بِْن  ُمَجاِلِد  فِي  ِم 
ْ
ـِعل

ْ
ال ْهِل 

َ
أ ِمْن  َم 

تََكلَّ َمْن  َوَكَذلَِك 
ُموا ِفيِهْم ِمْن قِبَِل ِحْفِظِهْم َوَكثَْرِة َخْطئِِهْم، َوقَْد 

َما تََكلَّ
َ
ابِْن لَِهيَعَة َوَغيِْرِهَما، إِّن

َولَْم  بَِحِديٍث،  ِء 
َ

َهُؤل ِمْن  َحٌد 
َ
أ َتَفّرََد  إَِذا 

فَ ِة،  ئِّمَ
َ ْ
األ ِمَن  َواِحٍد  َغيُْر  َعنُْهْم  َرَوى 

 يُْحتَّجُ بِِه، 
َ

بِي لَيْلَى ل
َ
ْحَمُد ْبُن َحنْبٍَل: اْبُن أ

َ
ُيتَاَبْع َعلَيِْه لَْم يُْحتَّجَ بِِه، َكَما قَاَل أ

ِْسنَاَد، فََزاَد 
ْ

َشّدُ َما يَُكوُن َهَذا إَِذا لَْم يَْحَفِظ اإل
َ
ْيِء، َوأ

َ
َما َعنى إَِذا َتَفّرََد بالّش

َ
إِّن

ـَمْعنَى.
ْ
ْو َجاَء بَِما يتََغّيَُر ِفيِه ال

َ
ِْسنَاَد، أ

ْ
ْو َغّيََر اإل

َ
ْو َنَقَص، أ

َ
فِي اإلِْسنَاِد أ

ْهِل 
َ
أ ِعنَْد  َواِسٌع  َهَذا  إِّنَ 

فَ ْفَظ، 
اللَّ َوَغّيََر  وََحِفَظُه  ِْسنَاَد 

ْ
اإل قَاَم 

َ
أ َمْن  ا  ّمَ

َ
فَأ

ـَمْعنَى.
ْ
ِم إَِذا لَْم َيتََغّيَِر ال

ْ
ـِعل

ْ
ال

ْبُن  ُمَعاِوَيُة  نَا   ، َمْهِدّيٍ ْبُن  الرَّْحَمِن  َعبُْد  نَا  اٍر، 
َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ

ْسَقِع قَاَل: 
َ ْ
ـَحارِِث، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َواثِلََة بِْن األ

ْ
ـَعَلِء بِْن ال

ْ
َصاِلٍح، َعِن ال

ـَمْعنَى فََحْسبُُكْم.
ْ
ْثنَاُكْم َعلَى ال إَِذا َحّدَ

ِد يُّوَب، َعْن ُمَحّمَ
َ
ّزَاِق، نَا َمْعَمٌر، َعْن أ ثنَا يَْحيَى ْبُن ُموَسى، نَا َعبُْد الّرَ َحّدَ

قوله: )فأما من أقام اإلسناد( إلخ، فائدة خامسة، حاصلها جواز الرواية]1[ 
بالمعنى إذا لم يتغير المراد، وكون الرواية حرفًا حرفًا أعلى مرتبًة وأولى درجًة.

]1[ وفيه خالف وأقوال للسلف، ذكرت في مقدمة »األوجز«)))، والذي عليه جمهور السلف 
والخلف ومنهم األئمة األربعة جواز ذلك إذا قطع بأدائه، وذلك هو الذي تشهد به أحوال 

الصحابة والسلف، وتدل عليه روايتهم للقصة الواحدة بألفاظ مختلفة.

)))  انظر: »أوجز المسالك« )218/1(.
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ـَمْعنَى 
ْ
ْفُظ ُمْختَلٌَف َوال

ـَحِديَث ِمْن َعَشَرٍة، اللَّ
ْ
ْسَمُع ال

َ
ابِْن ِسيِريَن قَاَل: ُكنُْت أ

َواِحٌد.

ابِْن  َعِن   ، نَْصارِّيُ
ْ

األ َعبِْد اهلل  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ نَا  َمِنيٍع،  ْبُن  ْحَمُد 
َ
أ َثنَا  َحَدّ

ـَحِديِث َعلَى 
ْ
تُوَن بِال

ْ
ْعِبّيُ يَأ

َ
ـَحَسُن َوالّش

ْ
َعْوٍن قَاَل: َكاَن إِبَْراِهيُم الّنََخِعّيُ َوال

َحيَْوَة  ْبُن  َورََجاُء  ِسيِريَن  ْبُن  ُد  َوُمَحّمَ ٍد  ُمَحّمَ ْبُن  ـَقاِسُم 
ْ
ال َوَكَن  ـَمَعانِي، 

ْ
ال

ـَحِديَث َعلَى ُحُروفِِه.
ْ
يُِعيُدوَن ال

ْحَوِل قَاَل: 
َ ْ
َثنَا َعِلّيُ ْبُن َخْشَرٍم، نَا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعْن َعاِصٍم األ َحّدَ

ُثنَا بِِه َعلَى َغيِْر  ـَحِديِث، ُثّمَ تَُحّدِ
ْ
ُثنَا بِال : إِنََّك تَُحّدِ بِي ُعثَْماَن الّنَْهِدّيِ

َ
ُت أِل

ْ
قُل

ِل. ّوَ
َ ْ
َماِع األ ثْتَنَا، قَاَل: َعلَيَْك بِالّسَ َما َحّدَ

ـَحَسِن قَاَل: إَِذا 
ْ
بِيِع بِْن َصِبيٍح، َعِن ال ـَجاُروُد، نَا َوِكيٌع، َعِن الّرَ

ْ
َثنَا ال َحّدَ

َك.
َ
ْجَزأ

َ
ـَمْعنَى أ

ْ
َصبَْت ال

َ
أ

اْبُن  ُهَو  َسيٍْف  َعْن  ـُمبَارَِك، 
ْ
ال ْبُن  َعبُْد اهلل  نَا  ُحْجٍر،  ْبُن  َعِلّيُ  َثنَا  َحّدَ

 تَزِْد 
َ

إِْن ِشئَْت َول ُسلَيَْماَن قَاَل: َسِمْعُت ُمَجاِهًدا َيُقوُل: اْنُقْص ِمَن الَحِديِث 
ِفيِه.

ـُحَسيُْن ْبُن ُحَريٍْث، نَا َزيُْد ْبُن ُحبَاٍب، َعْن رَُجٍل قَاَل: 
ْ
اٍر ال بُو َعّمَ

َ
َثنَا أ َحّدَ

ثُُكْم َكَما َسِمْعُت،  َحّدِ
ُ
نِّي أ

َ
ُت لَُكْم أ

ْ
، َفَقاَل: إِْن قُل َخَرَج إِلَيْنَا ُسْفيَاُن الّثَْورّيُ

قُوِن.  فََل تَُصّدِ

قوله: )عليك بالسماع األول( ألنه كان يرويه أوال]1[ بحسب ألفاظه.

]1[ وألن كل ما يكون أقرب إلى األخذ من الشيخ أقرب إلى الحفظ.
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ـَحَسُن ْبُن ُحَريٍْث قَاَل: َسِمْعُت َوِكيًعا َيُقوُل: 
ْ
َثنَا ال ـَمْعنَى َحّدَ

ْ
َما ُهَو ال

َ
إِّن

ـَمْعنَى َواِسًعا َفَقْد َهلََك الّنَاُس. 
ْ
إِْن لَْم يَُكِن ال

َماِع َمَع  ْتَقاِن َوالّتَثَّبُِت ِعنَْد الّسَ ِ
ْ

ـِحْفِظ َواإل
ْ
ِم بِال

ْ
ـِعل

ْ
ْهُل ال

َ
َما َتَفاَضَل أ

َ
َوإِّن

ِة َمَع ِحْفِظِهْم. ئِّمَ
َْ

َحٍد ِمَن األ
َ
ـَغلَِط َكِثيُر))) أ

ْ
ـَخَطأِ َوال

ْ
نَُّه لَْم يَْسلَْم ِمَن ال

َ
أ

ـَقْعَقاِع قَاَل: 
ْ
، نَا َجِريٌر، َعْن ُعَماَرَة بِْن ال ازِّيُ ُد ْبُن ُحَميٍْد الّرَ َثنَا ُمَحّمَ َحّدَ

بِْن  َعْمِرو  بِْن  ُزرَْعَة  بِي 
َ
أ َعْن  ثِْني  فََحّدِ ثْتَِني  َحّدَ إَِذا   : الّنََخِعّيُ إِبَْراِهيُم  ِلي  قَاَل 

ْخَرَم ِمنُْه َحْرفًا.
َ
تُُه َبْعَد َذلَِك لِِسنِيَن َفَما أ

ْ
ل
َ
ًة بَِحِديٍث ُثّمَ َسأ ثَِني َمّرَ إِنَُّه َحّدَ

َجِريٍر، فَ

َعْن  اُن،  ـقّطَ
ْ
ال َسِعيٍد  ْبُن  يَْحيَى  نَا   ، َعِلّيٍ ْبُن  َعْمُرو  َحْفٍص  بُو 

َ
أ َثنَا  َحّدَ

َتّمُ َحِديثًا 
َ
ـَجْعِد أ

ْ
بِي ال

َ
بَْراِهيَم: َما لَِسالِِم بِْن أ ُت إِلِ

ْ
ُسْفيَاَن، َعْن َمنُْصوٍر قَاَل: قُل

نَُّه َكاَن يَْكتُُب.
َ
ِمنَْك؟ قَاَل: ِلأ

قوله: )كثير أحد( هو مثل كبير أحد في المعنى.

يكن  لم  وإال  باأللفاظ،  الرواية  أولوية  يفيد  وهذا  منك(  حديثاً  )أتم  قوله: 
لذلك مدح، وبهذه المناسبة]1[ ذكره هاهنا.

للعبد  يظهر  وما  بالمعنى،  الرواية  في  الخامسة  الفائدة  في  داخل  أنه  الشيخ  كالم  ظاهر   ]1[
المعترف بالتقصير أن المصنف شرع من قوله: وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ واإلتقان، 
فائدة مستقلة وهي سادسة، والمقصود التنبيه على مراتب أهل الحديث، وبيان الفرق في 
تفاضلهم، وكالم وكيع انقرض على قوله: هلك الناس، وإليه حكى السيوطي كالم وكيع 
في »التدريب«)))، ويؤيده ما سيأتي من كالم المصنف: وإنما بّينّا أشياء منه على االختصار، =

)))  في نسخة: »كبير«.
)))  انظر: »تدريب الراوي« )536/1(.
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ـَجّبَاِر، نَا ُسْفيَاُن قَاَل: قَاَل 
ْ
ـَعَلِء بِْن َعبِْد ال

ْ
ـَجّبَاِر ْبُن ال

ْ
َثنَا َعبُْد ال َحّدَ

َدُع ِمنُْه َحْرفاً.
َ
ـَحِديِث َفَما أ

ْ
ُث بِال َحّدِ

ُ َ
ـَمِلِك ْبُن ُعَميٍْر: إِنِّي أل

ْ
َعبُْد ال

ّزَاِق، نَا َمْعَمٌر قَاَل: قَاَل  ، نَا َعبُْد الّرَ ـبَْصِرّيُ
ْ
ـُحَسيُْن ْبُن َمْهِدّيٍ ال

ْ
َثنَا ال َحّدَ

ِبي.
ْ
 وََعاُه قَل

َّ
 إِل

ُذنَاَي َشيْئًا َقّطُ
ُ
َقتَاَدُة: َما َسِمَعْت أ

َعْن  ُعيَيْنََة،  ْبُن  ُسْفيَاُن  نَا   ، الَمْخُزوِمّيُ الرَّْحَمِن  َعبِْد  ْبُن  َسِعيُد  َثنَا  َحّدَ
. َحِديِث ِمَن الّزُْهِرّيِ

ْ
نَّصَ لِل

َ
َحداً أ

َ
يُْت أ

َ
َعْمِرو بِْن ِدينَاٍر قَاَل: َما َرأ

قَاَل  قَاَل:  ُعيَيْنََة  ْبُن  ُسْفيَاُن  نَا   ، ـَجوَْهِرّيُ
ْ
ال َسِعيٍد  ْبُن  إِبَْراِهيُم  َثنَا  َحّدَ

َبْعَد  ـَمِدينَِة 
ْ
ال ْهِل 

َ
أ بَِحِديِث  ْعلََم 

َ
أ َكاَن  َحًدا 

َ
أ َعِلْمُت  َما   : ْخِتيَانِّيُ الّسَ يُّوُب 

َ
أ

بِي َكِثيٍر.
َ
الّزُْهِرّيِ ِمْن يَْحيَى بِْن أ

اُد ْبُن َزيٍْد قَاَل:  ُد ْبُن إِْسَماِعيَل، نَا ُسلَيَْماُن ْبُن َحْرٍب، نَا َحّمَ َثنَا ُمَحّمَ َحّدَ
قُوُل: قَْد َسِمْعتُُه 

َ
يُّوَب بِِخَلفِِه تََرَكُه، فَأ

َ
ْثتُُه َعْن أ إَِذا َحّدَ

ُث، فَ َكاَن اْبُن َعْوٍن يَُحّدِ
ِد بِْن ِسيِريَن. ْعلََمنَا بَِحِديِث ُمَحّمَ

َ
يُّوَب َكاَن أ

َ
َفيَُقوُل: إِّنَ أ

ُت ِليَْحيَى بِْن َسِعيٍد: 
ْ
بُو بَْكٍر، َعْن َعِلّيِ بِْن َعبِْد اهلل قَاَل: قُل

َ
َثنَا أ َحّدَ

َكاَن  ِمْسَعٍر،  ِمثَْل  يُْت 
َ
َرأ َما  قَاَل:  ِمْسَعٌر؟  ْو 

َ
أ ْستَُوائِّيُ  الّدَ ِهَشاٌم  ْثبَُت: 

َ
أ ُهَما 

ُ
ّي
َ
أ

ْثبَِت الّنَاِس.
َ
ِمْسَعٌر ِمْن أ

ٍد، ........................................ وِس ْبُن ُمَحّمَ ـُقّدُ
ْ
بُو بَْكٍر َعبُْد ال

َ
َثنَا أ َحّدَ

..................................................................................

الناس، قال  المصرية صريح في ذلك، وفيها بعد قول وكيع: فقد هلك  النسخة  بل سياق   =
أبو عيسى: وإنما تفاضل أهل العلم إلخ، فلله الحمد.
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اَد ْبَن َزيٍْد َيُقوُل: َما َخالََفِني ُشْعبَُة فِي  ـَوِليِد))) قَاَل: َسِمْعُت َحّمَ
ْ
بُو ال

َ
ثَِني أ وََحّدَ

تُُه.
ْ
 تََرك

َّ
َشْيٍء إِل

اُد ْبُن َسلََمَة:  ـَوِليِد قَاَل: قَاَل ِلي َحّمَ
ْ
بُو ال

َ
ثَِني أ بُو بَْكٍر: وََحّدَ

َ
قَاَل: قَاَل أ

ـَحِديَث َفَعلَيَْك بُِشْعبََة.
ْ
رَْدَت ال

َ
إِْن أ

بُو َداوَُد قَاَل: قَاَل ُشْعبَُة: َما َرَويُْت َعْن رَُجٍل 
َ
َثنَا َعبُْد ْبُن ُحَميٍْد، نَا أ َحّدَ

َحاِديَث 
َ
أ َعَشَرَة  َعنُْه  َرَويُْت  ِذي 

َوالَّ ٍة،  َمّرَ ِمْن  ثََر 
ْ
ك

َ
أ تَيْتُُه 

َ
أ  

َّ
إِل َواِحًدا  َحِديثًا 

ِمْن  ثََر 
ْ
ك

َ
أ تَيْتُُه 

َ
أ َحِديثًا  َخْمِسيَن  َعنُْه  َرَويُْت  ِذي 

َوالَّ َعَشَرٍة،  ِمْن  ثََر 
ْ
ك

َ
أ تَيْتُُه 

َ
أ

 ِحّبَاَن))) 
َّ

ٍة إِل
ثََر ِمْن ِمائَِة َمّرَ

ْ
ك

َ
تَيْتُُه أ

َ
ِذي َرَويُْت َعنُْه ِمائًَة أ

ًة، َوالَّ َخْمِسيَن َمّرَ
َحاِديَث، ُثّمَ ُعْدُت إِلَيِْه فَوََجْدتُُه قَْد 

َ ْ
إِنِّي َسِمْعُت ِمنُْه َهِذهِ األ

، فَ ـبَاِرِقَّ
ْ
الُكوِفَّ ال

َماَت.

ْسوَِد، نَا اْبُن َمْهِدّيٍ 
َ ْ
بِي األ

َ
ُد ْبُن إِْسَماِعيَل، نَا َعبُْد اهلل ْبُن أ َثنَا ُمَحّمَ َحّدَ

ـُمْؤِمِنيَن فِي الَحِديِث.
ْ
ِميُر ال

َ
قَاَل: َسِمْعُت ُسْفيَاَن َيُقوُل: ُشْعبَُة أ

بُو بَْكٍر، َعْن َعِلّيِ بِْن َعبِْد اهلل قَاَل: َسِمْعُت يَْحيَى ْبَن َسِعيٍد 
َ
َثنَا أ َحّدَ

 إِلَّيَ ِمْن ُشْعبََة، .........................................................
َحّبَ

َ
َحٌد أ

َ
َيُقول: لَيَْس أ

قوله: )ما رويت عن رجل حديثاً( إلخ، يعني به تثّبتهم في الروايات وتحقيقهم 
وترّددهم في التفتيش عن المعاني.

)))  في نسخة: »أبو الوليد، قال: حدثنا حماد بن زيد« بدل »وحدثني أبو الوليد قال: سمعت 
حماد بن زيد«.

بالتحتانية  النسخ: »حيَّان«  المنقول عنه، وفي بعض  الترمذي«: كذا في  )))  في »حاشية سنن 
]وهو الصواب[ انظر: »تعجيل المنفعة« )الترجمة: 249(.
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َخْذُت بَِقْوِل ُسْفيَاَن))).
َ
َحٌد ِعنِْدي، َوإَِذا َخالََفُه ُسْفيَاُن أ

َ
 َيْعِدلُُه أ

َ
َول

َواِل: ُسْفيَاُن  َحاِديِث الّطِ
َ ْ
ْحَفَظ لأِل

َ
ُهَما َكاَن أ

ُ
ّي
َ
ُت ِليَْحيَى: أ

ْ
: قُل قَاَل َعِلّيٌ

ْعلََم 
َ
أ َوَكَن ُشْعبَُة  ْبُن َسِعيٍد:  قَاَل يَْحيَى  ِفيَها.  َمّرَ 

َ
أ قَاَل: َكاَن ُشْعبَُة  و ُشْعبَُة؟ 

َ
أ

بَْواِب))).
َ
بِالرَِّجاِل: فَُلٌن َعْن فَُلٍن، َوَكَن ُسْفيَاُن َصاِحَب األ

قَاَل  َيُقوُل:  َوِكيًعا  َسِمْعُت  قَاَل:  ُحَريٍْث  ْبُن  ـُحَسيُْن 
ْ
ال اٍر  َعّمَ بُو 

َ
أ َثنَا  َحّدَ

 
َّ

إِل تُُه 
ْ
ل
َ
فََسأ بَِشْيٍء  َشيٍْخ  َعْن  ُسْفيَاُن  ثَِني  َحّدَ َما  ِمّنِي،  ْحَفُظ 

َ
أ ُسْفيَاُن  ُشْعبَُة: 

َسِمْعُت  قَاَل:  نَْصارِّيَ 
ْ
األ ُموَسى  ْبَن  إِْسَحاَق  َسِمْعُت  ثَِني)))،  َحّدَ َكَما  وََجْدتُُه 

ُد فِي َحِديِث رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  نٍَس يَُشّدِ
َ
َمْعَن ْبَن ِعيَسى َيُقوُل: َكاَن َمالُِك ْبُن أ

ـيَاء َوالّتَاء َونَْحِو َهَذا.
ْ
فِي ال

نَْصارِّيُ قَاِضي 
ْ

بُو ُموَسى، ثَِني إِبَْراِهيُم ْبُن َعبِْد اهلل بِْن قَُريٍْم األ
َ
َثنَا أ َحّدَ

بِي َحاِزٍم َوُهَو َجالٌِس))) فََجازَُه فَِقيَل 
َ
نٍَس َعلَى أ

َ
ـَمِدينَِة قَاَل: َمّرَ َمالُِك ْبُن أ

ْ
ال

لَُه)))، ........................................................................................................

..................................................................................

)))  في »حاشية سنن الترمذي« )236/2(: هذا مخصوص في باب الفقه؛ ألن سفيان أفقه منه، 
وفي باب الرواية شعبة أكثر منه، انتهى.

)))  في نسخة: »أبواب«، أي: صاحب األبواب الفقهية.
بن  عمرو  »حدثنا   :)433  /1( الحنبلي  البن رجب  الصغير«  العلل  »شرح  في  بعده  زاد    (((
علي قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: األئمة في الحديث أربعة: سفيان الثوري، 

ومالك بن أنس، واألوزاعي، وحماد بن زيد«.
)))  زاد في نسخة: »يحدث«.

)))  زاد في نسخة: »لم لم تجلس«.
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ْن آُخَذ َحِديَث رَُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
ْجِلُس ِفيِه، َوَكِرْهُت أ

َ
ِجْد َموِْضًعا أ

َ
َفَقاَل: إِنِّي لَْم أ

نَا قَائٌِم.
َ
َوأ

بُو بَْكٍر، َعْن َعِلّيِ بِْن َعبِْد اهلل قَاَل: قَاَل يَْحيَـى ْبُن َسـِعيٍد: 
َ
َثنَا أ َحّدَ

 إِلَّيَ ِمْن ُسْفيَاَن الّثَْورّيِ َعْن إِبَْراِهيَم 
َحّبُ

َ
ـُمَسّيَِب أ

ْ
َمـالٌِك َعْن َسـِعيِد بِْن ال

. الّنَخِعّيِ

َكاَن  نٍَس، 
َ
أ بِْن  َمالِِك  ِمْن  َحِديثًا  َصّحُ 

َ
أ َحٌد 

َ
أ ـَقْوِم 

ْ
ال فِي  َما  يَْحيَى:  قَاَل 
ـَحِديِث.

ْ
َمالٌِك إَِماًما فِي ال

َما  َيُقوُل:  َحنْبٍَل  ْبَن  ْحَمَد 
َ
أ َسِمْعُت  َيُقوُل:  ـَحَسِن 

ْ
ال ْبَن  ْحَمَد 

َ
أ َسِمْعُت 

اِن. ـقّطَ
ْ
يُْت بَِعيْنَّيَ ِمثَْل يَْحيَى بِْن َسِعيٍد ال

َ
َرأ

قوله: )فكرهت أن آخذ الحديث وأنا قائم( وذلك]1[ ألنه يوجب انتشارًا في 
الطبيعة، فلعلي ال أتحمل على وجهه ويتغير علّي لفظه.

المحدث))):  آداب  في  السيوطي  قال  أدب،  إساءة  فيه  وأيضًا  المحشي،  جزم  وبذلك   ]1[
يستحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر ويتطيب ويسرح لحيته، ويجلس 
حديث  أعظم  أن  أحب  فقال:  له،  فقيل  ذلك  يفعل  مالك  كان  وقد  وهيبة،  بوقار  متمكنًا 
الطريق،  في  يحدث  أن  يكره  وكان  متمكنًا،  طهارة  على  إال  أحدث  وال  ملسو هيلع هللا ىلص،  رسول اهلل 
في  أنه سئل عن حديث وهو مضطجع  ابن المسيب  البيهقي، وعن  أسنده  قائم،  أو وهو 
أن أحدث عن  فقال: كرهت  تتعن،  لم  أنك  له: وددت  فقيل  به،  مرضه، فجلس وحدث 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأنا مضطجع، وعن بشر بن الحارث أن ابن المبارك سئل عن حديث وهو 
يمشي فقال: ليس هذا من توقير العلم، وعن مالك قال: مجالس العلم تحتضر بالخشوع 

والسكينة والوقار، انتهى.

)))  انظر: »تدريب الراوي« )571/2(.
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ْحَمُد: َوِكيٌع 
َ
ْحَمُد َعْن َوِكيٍع َوَعبِْد الرَّْحَمِن بِْن َمْهِدّيٍ َفَقاَل أ

َ
قَاَل: وَُسئَِل أ

ِب َوَعبُْد الرَّْحَمِن إَِماٌم.
ْ
ـَقل

ْ
بَُر فِي ال

ْ
ك

َ
أ

ـبَْصِرّيَ َيُقوُل: 
ْ
َد ْبَن َعْمِرو بِْن َنبَْهاَن بِْن َصْفَواَن الّثََقِفّيَ ال َسِمْعُت ُمَحّمَ

ـَمَقاِم لََحلَْفُت 
ْ
ْكِن َوال ـَمِديِنّيِ َيُقوُل: لَْو ُحِلْفُت َبيَْن الّرُ

ْ
َسِمْعُت َعِلّيَ ْبَن ال

. ْعلََم ِمْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن َمْهِدّيٍ
َ
َحًدا أ

َ
َر أ

َ
نِّي لَْم أ

َ
أ

ِم تَْكثُُر، 
ْ
ـِعل

ْ
ال ْهِل 

َ
أ َوايَُة َعْن  َوالّرِ ـَكَلُم فِي َهَذا، 

ْ
َوال بُو ِعيَسى: 

َ
أ قَاَل 

ِم، 
ْ
ـِعل

ْ
ال ْهِل 

َ
أ َمنَاِزِل  َعلَى  بِِه   

َ
ِليُْستََدّل الِْخِتَصاِر؛  َعلَى  ِمنُْه  َشيْئًا  بَيَّّنَا  َما 

َ
َوإِّن

ْهِل 
َ
ْتَقاِن، َفَمْن تُكلَّم ِفيِه ِمْن أ ِ

ْ
ـِحْفِظ َواإل

ْ
َوَتَفاُضِل َبْعِضِهْم َعلَى َبْعٍض فِي ال

َِم ِفيِه.
ّيِ َشْيٍء تُكلّ

َ
ِم أِل

ْ
ـِعل

ْ
ال

ْصلَُه 
َ
ْو ُيْمِسُك أ

َ
 َعلَيِْه، أ

ُ
ـَعالِِم إَِذا َكاَن يَْحَفُظ َما ُيْقَرأ

ْ
ـِقَراَءُة َعلَى ال

ْ
َوال

َماِع. ـَحِديِث ِمثَْل الّسَ
ْ
ْهِل ال

َ
 َعلَيِْه إَِذا لَْم يَْحَفْظ ُهَو َصِحيٌح ِعنَْد أ

ُ
ِفيَما ُيْقَرأ

ُجَريٍْج  اْبُن  نَا  ّزَاِق،  الّرَ َعبُْد  نَا   ، ـبَْصِرّيُ
ْ
ال َمْهِدّيٍ  ْبُن  ُحَسيُْن  َثنَا  َحّدَ

قُْل:  َفَقاَل:  قُوُل؟ 
َ
أ َكيَْف  لَُه:  ُت 

ْ
َفُقل َرَباٍح  بِي 

َ
أ بِْن  َعَطاِء  َعلَى  ُت 

ْ
قََرأ قَاَل: 

َثنَا))). َحّدَ

بِي 
َ
أ َواقٍِد، َعْن  بِْن  ـُحَسيِْن 

ْ
ال ْبُن  َعِلّيُ  ْخبََرنَا 

َ
أ نَْصٍر،  ْبُن  ُسَويُْد  َثنَا  َحَدّ

ّنَ َنَفًرا قَِدُموا َعلَى ابِْن َعّبَاٍس ِمْن 
َ
، َعْن ِعْكِرَمَة: أ ِعْصَمَة، َعْن يَِزيَد الّنَْحوِّيِ

ائِِف بِِكتَاٍب ِمْن ُكتُِبِه، ................................................................. ْهِل الّطَ
َ
أ

..................................................................................

)))  في نسخة: »حدثناه«.
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وا  قِّرُ
َ
ـُمِصيبَِة، فَأ

ْ
ُر، َفَقاَل: إِنِّي بَِلْهُت))) لَِهِذهِ ال ُم َوُيؤَّخِ  َعلَيِْهْم َفيَُقّدِ

ُ
فََجَعَل َيْقَرأ

 إِقَْرارِي بِِه َكِقَراَءتِي َعلَيُْكْم.
إِّنَ

، فَ َعلَّيَ

ابن عباس،  عن  جمعها  كان  أحدًا  أن  يعني  إلخ]1[،  ويؤخر(  )فيقدم  قوله: 
فوقعت بأيدي أهل الطائف، فأرادوا أن يقرأها عليهم ابن عباس ليرووا عنه، فأخذ 
يقرأ ابن عباس ولم يكن حفظ على ما كتب في الكتاب من الترتيب، فقرأ رواية، ثم 
إذا أراد الثانية لم يكن موافقًا للرواية التي هي مكتوبة بعدها، فلذلك اعتذر ابن عباس 
من قراءتها، وقال: إني حرت))) بتلك الداهية، أي: عدم الموافقة]2[، فكان ذلك سببًا 

للتراخي والتمهل في أخذ الروايات، لما كانوا يتفحصون الروايات في الكتاب.

]1[ وغرض المصنف بذكر هذا األثر مساواة القراءة على الشيخ والسماع منه، كما يدل عليه 
كالم ابن عباس األخير: اقرؤوا علي، والمسألة خالفية، قال السيوطي في »التدريب«))): 
اختلفوا في مساواتها أي: القراءة على الشيخ للسماع من لفظ الشيخ في المرتبة على ثالثة 
مذاهب، فحكى المساواة عن مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة، ومعظم علماء 
الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم، وحكى ترجيح السماع على القراءة عن جمهور أهل 
الشرق، وهو الصحيح، وحكى ترجيح القراءة على السماع عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب 

وغيرهما، وهو رواية عن مالك، إلى آخر ما بسطه من اختيار جماعة من السلف لذلك.
]2[ وال يبعد أن تكون اإلشارة بذلك إلى ذهاب البصر كما يومئ إليه سياق الطحاوي بسنده إلى 
عكرمة عن ابن عباس: أن ناسًا من أهل الطائف أتوه بصحف من صحفه ليقرأها عليهم، 
في  يكن  وال  علّي،  فاقرؤوها  بلهت  بصري  ذهب  لما  إني  فقال:  ينطلق،  لم  أخذها  فلما 

أنفسكم من ذلك حرج، فإن قراءتكم علّي كقراءتي عليكم.

)))  أي: عجزت عن القراءة.
)))  حار بصره: نظر إلى الشيء فلم يقو على النظر إليه وارتّد عنه. انظر: »المعجم الوسيط« 

.)218/1(
)))  »تدريب الراوي« )426/1(.
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بِيِه، َعْن َمنُْصوِر بِْن 
َ
ـُحَسيِْن بِْن َواقٍِد، َعْن أ

ْ
َثنَا ُسَويٌْد، نَا َعِلّيُ ْبُن ال َحّدَ

ْن يَْرِوَيُه.
َ
ـُمْعتَِمِر قَاَل: إَِذا نَاَوَل الرَُّجُل ِكتَابَُه آَخَر، َفَقاَل: اْرِو َهَذا َعّنِي، فَلَُه أ

ْ
ال

َعْن  الّنَِبيَل  َعاِصٍم  بَا 
َ
أ ُت 

ْ
ل
َ
َسأ َيُقوُل:  إِْسَماِعيَل  ْبَن  َد  ُمَحّمَ وََسِمْعُت 

ـِقَراَءَة، 
ْ
 تُِجيُز ال

َ
نَْت ل

َ
أ
َ
 ُهَو، َفَقاَل: أ

َ
ْن َيْقَرأ

َ
ْحبَبُْت أ

َ
، فَأ  َعلَّيَ

ْ
َحِديٍث، َفَقاَل: اقَْرأ

ـِقَراَءَة.
ْ
نٍَس يُِجيَزاِن ال

َ
َوقَْد َكاَن ُسْفيَاُن الّثَْورّيُ َوَمالُِك ْبُن أ

ـِمْصِرّيُ قَاَل: 
ْ
ـُجْعِفّيُ ال

ْ
ـَحَسِن، نَا يَْحيَى ْبُن ُسلَيَْماَن ال

ْ
ْحَمُد ْبُن ال

َ
َثنَا أ َحّدَ

ُت: 
ْ
َثنَا َفُهَو َما َسِمْعُت َمَع الّنَاِس، َوَما قُل ُت: َحّدَ

ْ
قَاَل َعبُْد اهلل ْبُن َوْهٍب: َما قُل

نَا 
َ
ـَعالِِم َوأ

ْ
ْخبََرنَا َفُهَو َما قُِرَئ َعلَى ال

َ
ُت: أ

ْ
ثَِني َفُهَو َما َسِمْعُت وَْحِدي، َوَما قُل َحّدَ

نَا وَْحِدي.
َ
ـَعالِِم َيْعِني َوأ

ْ
ُت َعلَى ال

ْ
ْخبََرِن َفُهَو َما قََرأ

َ
ُت: أ

ْ
َشاِهٌد، َوَما قُل

ـُمثَّنَى َيُقوُل: َسِمْعُت يَْحيَى ْبَن َسِعيٍد 
ْ
َد ْبَن ال بَا ُموَسى ُمَحّمَ

َ
وََسِمْعُت أ

َثنَا َوأْخبََرنَا َواِحٌد. اَن َيُقوُل: َحّدَ ـَقّطَ
ْ
ال

َبْعُض  َفُقِرَئ َعلَيِْه   ، ـَمِديِنّيِ
ْ
ال بِي ُمْصَعٍب 

َ
أ َوُكّنَا ِعنَْد  بُو ِعيَسى: 

َ
أ قَاَل 

بُو ُمْصَعٍب.
َ
َثنَا أ ُت لَُه: َكيَْف َنُقوُل؟ َفَقاَل: قُْل: َحّدَ

ْ
َحِديِثِه َفُقل

ـَعالَِم 
ْ
َجاَز ال

َ
َِجاَزَة إَِذا أ

ْ
ِم اإل

ْ
ـِعل

ْ
ْهِل ال

َ
َجاَز َبْعُض أ

َ
بُو ِعيَسى: َوقَْد أ

َ
قَاَل أ

ْن يَْروَِي َعنُْه.
َ
َحٍد َشيْئًا ِمْن َحِديِثِه أ

َ
ْن يَْروَِي َعنُْه أِل

َ
أ

قوله: )وقد أجاز بعض أهل العلم اإلجازة( إلخ، شروع في أن اإلجازة من 
قراءة  العالم وكذا  القراءة على  أن  ذلك  قبل  بّين  وقد  أيضًا،  معتبرة  الرواية]1[  غير 

التلميذ على العالم كالهما معتبر.

فائدة  الرواية معتبرة، وبين قبل ذلك  بدون  أن اإلجازة  فائدة مستقلة، وهي  أن ذلك  يعني   ]1[
أخرى، وهي أن القراءة على الشيخ والسماع منه معتبرتان، وتقدم الكالم على ذلك قريبًا =
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بِي 
َ
أ َعْن  ُحَديٍْر،  بِْن  ِعْمَراَن  َعْن  َوِكيٌع،  نَا  َغيَْلَن،  ْبُن  َمْحُموُد  َثنَا  َحّدَ

ْرِويِه 
َ
أ ُت: 

ْ
َفُقل بِي ُهَريَْرَة 

َ
أ بَِشيِر بِْن نَِهيٍك قَاَل: َكتَبُْت ِكتَابًا َعْن  ِمْجلٍَز، َعْن 

َعنَْك؟ قَاَل: َنَعْم.
َعْن  ـَحَسِن، 

ْ
ال ْبُن  ُد  ُمَحّمَ نَا   ، الَواِسِطّيُ إِْسَماِعيَل  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ

ْرِويِه َعنَْك؟ 
َ
َحَسِن: ِعنِْدي َبْعُض َحِديِثَك أ

ْ
عَرابِّيِ قَاَل: قَاَل رَُجٌل لِل

َ ْ
َعوٍْف األ
قَاَل: َنَعْم.

قوله: )كتبت كتاباً عن أبي هريرة( الجار مع المجرور متعلق بقوله: »كتابًا« 
ال بقوله: »كتبت«، وإال لم يكن موافقًا لما أورد له]1[، .............................

الفوائد  تمييز  الشيخ  وترك  األصول،  في  مبسوطتان  خالفيتان  والمسألتان  باالختصار،   =
لحصول المقصود، وهو التنبيه على أن كتاب العلل متضمن لفوائد شتى، وهي من فرائد 
مسائل أصول الحديث والجرح والتعديل، ثم اإلجازة على تسعة أضرب بسطها السيوطي 

في »التدريب«))).
]1[ ألن المصنف ذكره في ذيل اإلجازة بدون الرواية، والزيادة التي زادها الحافظ في »تهذيبه«))) 
المصنف ذكره،  ما حمل عليه  يدل على غير  بن حدير  القطان عن عمران  في رواية يحيى 
ولفظه: عن بشير قال: أتيت أبا هريرة بكتابي الذي كتبت عنه فقرأته عليه، فقلت: هذا سمعته 
باب  من  بل  المجردة،  اإلجازة  باب  من  ليست  المسألة  أن  فعلم  انتهى.  نعم،  قال:  منك؟ 
القراءة على المحدث، ولفظ السخاوي في »المقاصد«))): روي عن بشير بن نهيك قال: 
كنت آتي أبا هريرة فأكتب عنه، فلما أردت فراقه أتيته فقلت: هذا حديثك أحدث به عنك؟ 
قال: نعم، ولفظ الطحاوي: عن بشير بن نهيك قال: كنت آخذ الكتب عن أبي هريرة فأكتبها، 

فإذا فرغت قرأتها عليه، فأقول: الذي قرأته عليك أسمعته من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ فيقول: نعم.

)))  »تدريب الراوي« )447/1(.
)))  »تهذيب التهذيب« )470/1(.

)))  انظر: »فتح المغيث« )217/2(.
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ـَحَسِن، 
ْ
َما ُيْعَرُف بَِمْحبُوِب بِْن ال

َ
ـَحَسِن إِّن

ْ
ُد ْبُن ال بُو ِعيَسى: َوُمَحّمَ

َ
قَاَل أ

ِة.  ئِّمَ
َ ْ
َث َعنُْه َغيُْر َواِحٍد ِمَن األ َوقَْد َحّدَ

ُعَمَر  بِْن  ُعبَيِْد اهلل  َعْن  ِعيَاٍض،  ْبُن  نَُس 
َ
أ نَا  ُمَعاٍذ،  ْبُن  ـَجاُروُد 

ْ
ال َثنَا  َحّدَ

ْرِويِه َعنَْك؟ قَاَل: َنَعْم.
َ
ُت لَُه: َهَذا ِمْن َحِديِثَك أ

ْ
َتيُْت الّزُْهِرّيَ بِِكتَاٍب، َفُقل

َ
قَاَل: أ

بُو بَْكٍر َعْن َعِلّيِ بِْن َعبِْد اهلل، َعْن يَْحيَى بِْن َسِعيٍد قَاَل: َجاَء 
َ
َثنَا أ َحّدَ

َعنَْك؟  ْرِويِه 
َ
أ َحِديثَُك  َهَذا  َفَقاَل:  بِِكتَاٍب  ُعْرَوَة  بِْن  ِهَشاِم  إِلَى  ُجَريٍْج  اْبُن 

ْمًرا.
َ
ْعَجُب أ

َ
ُهَما أ

ُ
ّي
َ
ْدرِي أ

َ
 أ

َ
ُت فِي َنْفِسي: ل

ْ
َفَقاَل: َنَعْم، قَاَل يَْحيَى: َفُقل

فالمعنى أني كتبت عن]1[ أحد مرويات أبي هريرة، ثم أتيت بها أبا هريرة، فأجازني 
أن أرويها عنه وإن لم أكن أقرؤها عليه]2[.

قوله: )ل أدري أيهما أعجب أمراً( أي: القراءة أو المناولة]3[ من غير إجازة، 

ا ما كان فالظاهر أنه لم يكتب الكتاب بسماعه عن أبي هريرة،  ]1[ أو عن كتاب أبي هريرة، وأيًّ
وإال لم يكن لسؤاله معنى، ويمكن أن يوجه الكالم بأن المسألة من باب اشتراط اإلجازة 
»الفتح«))):  في  الحافظ  قال  والسخاوي،  »التهذيب«  سياق  في  كما  الكتابة،  أو  للقراءة 
وقد كان بعض السلف ال يعتدون إال بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم، 
الرواية  الجمهور  قال: وسّوغ  ثم  انتهى.  البخاري في »صحيحه« على جوازه،  بّوب  ولذا 

بالمناولة، وردها من رد عرض القراءة من باب األولى.
]2[ وهذا على ظاهر سياق المصنف، بخالف ما تقدم من سياق »التهذيب« وغيره، ففيها تصريح 

بالقراءة على أبي هريرة.
المراد  أن  عندي  واألوجه  انتهى.  واإلجازة،  القراءة  من  أي:  المجتبائية:  محشي  وجزم   ]3[
االحتمال الثاني من االحتمالين اللذين ذكرهما الشيخ، ألن المناولة مع اإلجازة جعلها =

)))  »فتح الباري« )149/1(.
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.................................................................................................................

أو  معتبرة،  غير  الصرفة  المناولة  كون  من  عنده  الصحيح  هو  ما  ذلك  بعد  بّين  ثم 
اإلشارة إلى القراءة والمناولة مع إجازة، فكأنهما لما كانتا جائزتين عنده تردد في 
األولى منهما، ورد المناولة]1[ الصرفة ............................................

التردد في  »التدريب«، وأما  السيوطي في  السماع، كما سيأتي عن كالم  أرفع من  بعضهم   =
القراءة والمناولة أو في القراءة واإلجازة فليس مما ينبغي لشأن المصنف.

أقسام  من  الرابع  القسم  »التدريب«))):  في  السيوطي  قال  اإلجازة،  عن  المجردة  أي:   ]1[
باإلجازة  فالمقرونة  عنها،  ومجردة  باإلجازة،  مقرونة  ضربان:  وهي  المناولة،  التحمل: 
أعلى أنواع اإلجازة مطلقًا، ونقل عياض االتفاق على صحتها، ومن صورها وهو أعالها أن 
يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعًا مقاباًل به ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن 
فالن فاروه عني، أو أجزت لك روايته، و منها أن يدفع إلى الشيخ الطالب سماعه، فيتأمله 
الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إلى الطالب ويقول: هو حديثي فاروه عني أو أجزت لك 
روايته، وهذه المناولة كالسماع في القوة والرتبة عند الزهري ويحيى بن سعيد األنصاري، 

ومجاهد والشعبي، ومالك وابن وهب، وجماعة عّدها السيوطي.
ثم قال: ونقل ابن األثير في مقدمة »جامع األصول«))) أن بعض أصحاب الحديث جعلها   
والصحيح  منه،  بالسماع  الثقة  فوق  إذنه  مع  الشيخ  بكتاب  الثقة  ألن  السماع،  من  أرفع 
والشافعي،  وأبي حنيفة  واألوزاعي،  الثوري  قول  وهو  والقراءة،  السماع  عن  منحطة  أنها 
والمزني وأحمد وإسحاق، وأسنده الرامهرمزي عن مالك، ومن صورها أن يأتيه الطالب 
بكتاب ويقول له: هذه روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيبه إليه اعتمادًا عليه من غير نظر 
فيه وال تحقق لروايته، فهذا باطل، فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته اعتمده، وصحت اإلجازة 
والمناولة، والضرب الثاني المناولة المجردة عن اإلجازة بأن يناوله الكتاب مقتصرًا على 
قوله: هذا سـماعي أو من حديثي، وال يقول له: اروه عني، وال أجزت لك روايته فال =

)))  »تدريب الراوي« )467/1(.
)))  انظر: »جامع األصول« )86/1(.
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ُت يَْحيَى ْبَن َسِعيٍد، َعْن َحِديِث ابِْن ُجَريٍْج، َعْن َعَطاٍء 
ْ
ل
َ
: َسأ قَاَل َعِلّيٌ

َما 
َ
إِّن  َشْيَء، 

َ
ْخبََرِن، قَاَل: ل

َ
أ َيُقوُل:  إِنَّه  ُت: 

ْ
َفُقل َفَقاَل: َضِعيٌف،   ، ـُخَراَسانِّيِ

ْ
ال

ُهَو ِكتَاٌب َدَفَعُه إِلَيِْه.
ْهِل 

َ
ثَِر أ

ْ
ك

َ
 يَِصّحُ ِعنَْد أ

َ
إِنَُّه ل

ـَحِديُث إَِذا َكاَن ُمرَْسًل فَ
ْ
بُو ِعيَسى: َوال

َ
قَاَل أ

َفُه َغيُْر َواِحٍد ِمنُْهْم. ـَحِديِث قَْد َضّعَ
ْ
ال

بتقريب ذكر المناولة]1[ استطرادًا بقوله: ال شيء إنما هو كتاب دفعه إليه، يعني به أن 
المناولة الصرفة غير كافية، وأما المناولة مع اإلجازة فال أدري أهي أحب أم القراءة.

قوله: )والحديث إذا كان مرسًل( شروع]2[ في بيان االختالف في المرسل 
بعد بيان المناولة، والمعنى بالمرسل ما هو أعّم من المرسل االصطالحي.

تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب األصول، وعابوا المحدثين   =
المجوزين لها، إلى آخر ما بسط من االختالف في ذلك.

]1[ أي: المناولة مع اإلجازة، فهي كانت مقصودة بالذكر، وذكر المناولة المجردة استطرادًا.
]2[ فائدة مستقلة، وأشار الشيخ بقوله: المراد بالمرسل ما هو أعم، إلى أن المرسل يطلق على 
معان، قال السيوطي في »التدريب«))): اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير: 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كذا أو فعله، يسمى مرساًل، فإن انقطع قبل الصحابي واحد أو أكثر ال 
يسمى مرساًل، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فإن سقط قبله واحد فهو منقطع، 
وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع، والمشهور في الفقه واألصول أن الكل مرسل، وبه قطع 
الخطيب، وأما قول الزهري وغيره من صغار التابعين: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فالمشهور عند 
من خصه بالتابعي أنه مرسل كالكبير، وقيل: ليس بمرسل بل منقطع، ألن أكثر رواياتهم عن 
التابعي، وأما إذا قال: فالن عن رجل، أو شيخ عن فالن، فقال الحاكم: هو منقطع، وقال 
غيره: هو مرسل، وقال العراقي: كل من القولين خالف ما عليه األكثرون، فإنهم ذهبوا إلى 

أنه متصل في سند مجهول، انتهى.

)))  »تدريب الراوي« )219/1(.
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بِي َحِكيٍم 
َ
َوِليِد، َعْن ُعتْبََة بِْن أ

ْ
نَا بَِقّيَُة ْبُن ال

َ
َثنَا َعِلّيُ ْبُن ُحْجٍر، أ َحّدَ

بِي فَْرَوَة َيُقوُل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
َ
 إِْسَحاَق ْبَن َعبِْد اهلل بِْن أ

قَاَل: َسِمَع الّزُْهِرّيُ
َحاِديَث لَيَْس لَـَها ُخُطٌم 

َ
بِي فَْرَوَة! تَِجيئُنَا بِأ

َ
: قَاتَلََك اهلل يَا اْبَن أ َفَقاَل الّزُْهِرّيُ

ٌة. ِزّمَ
َ
 أ

َ
َول

َسِعيٍد:  ْبُن  يَْحيَى  قَاَل  قَاَل:  َعبِْد اهلل  بِْن  َعِلّيِ  َعْن  بَْكٍر،  بُو 
َ
أ َثنَا  َحّدَ

بِي َرَباٍح بَِكِثيٍر، َكاَن 
َ
 إِلَّيَ ِمْن ُمرَْسَلِت َعَطاِء بِْن أ

َحّبُ
َ
ُمرَْسَلُت ُمَجاِهٍد أ

ُخُذ َعْن ُكّلِ َضْرٍب.
ْ
َعَطاٌء يَأ

 إِلَّيَ ِمْن ُمرَْسَلِت 
َحّبُ

َ
: قَاَل يَْحيَى: ُمرَْسَلُت َسِعيِد بِْن ُجبَيٍْر أ قَاَل َعِلّيٌ

َعَطاٍء.

ْم ُمرَْسَلُت َطاوٍُس؟ قَاَل: 
َ
 إِلَيَْك أ

َحّبُ
َ
ُت ِليَْحيَى: ُمرَْسَلُت ُمَجاِهٍد أ

ْ
قُل

بِي إِْسَحاَق 
َ
: وََسِمْعُت يَْحيَى ْبَن َسِعيٍد َيُقوُل: ُمرَْسَلُت أ قَْرَبُهَما، قَاَل َعِلّيٌ

َ
َما أ

 َشْيَء، ..................................................................................
َ

ِعنِْدي ِشبُْه ل

قوله: )مرسلت مجاهد( إلخ، يعني به]1[ أن الحكم الكلي من كل منهما]2[ 
غير سديد، بل األولى في قبول المراسيل وعدم قبولها هو التفصيل بأن الراوي إذا 

علم من حاله أنه ال يرسل إال من ثقة قبلت مراسيله.

يكن هذا  لم  المراسيل، ولما  في  بعضهم على بعض  ترجيح  أوالً  المصنف ذكر  أن  يعني   ]1[
مختاره بّين بعد ذلك بقوله: قال أبو عيسى، الضابطة في قبول المرسل وترجيحه بأن المدار 
على حال الراوي، ومن ضعف المرسل إنما ضعف ألنهم يأخذون عن كل ضرب، وعلم 
منه أن من ال يرسل إال عن ثقة يعتبر مرسله، ولذا قال الشيخ: بل األولى في قبولها التفصيل.

أوردها  التي  المختلفة  اآلثار  من  المفهوم  ورادوها«  المرسل  »قابلو  المرجع  أن  الظاهر   ]2[
المصنف.
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يِح،  بِي َكِثيٍر، َوُمرَْسَلُت ابِْن ُعيَيْنََة ِشبُْه الّرِ
َ
ْعَمُش َوالّتَيِْمّيُ َوَيْحيَى ْبُن أ

َ ْ
َواأل

ُثّمَ قَاَل: إِْي َواهلل ُسْفيَاُن ْبُن َسِعيٍد.

، ُثّمَ قَاَل يَْحيَى: لَيَْس   إِِلّيَ
َحّبُ

َ
ُت ِليَْحيَى: ُمرَْسَلُت َمالٍِك؟ قَاَل: ِهَي أ

ْ
قُل

َصّحَ َحِديثًا ِمْن َمالٍِك.
َ
َحٌد أ

َ
ـَقْوِم أ

ْ
فِي ال

َسِعيٍد  ْبَن  يَْحيَى  َسِمْعُت  قَاَل:  ـَعنْبَِرّيُ 
ْ
ال َعبِْد اهلل  ْبُن  اُر  َسّوَ َثنَا  َحّدَ

 
َّ

ـبَْصِرّيُ فِي َحِديِثِه: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إِل
ْ
ـَحَسُن ال

ْ
اَن َيُقوُل: َما قَاَل ال ـَقّطَ

ْ
ال

ْو َحِديثَيِْن.
َ
 َحِديثًا أ

َّ
ْصًل إِل

َ
وََجْدنَا لَُه أ

ِء 
َ

َهُؤل ّنَ 
َ
أ قِبَِل  ِمْن  َفُه  َضّعَ إِنَُّه 

فَ ـُمرَْسَل 
ْ
ال َف  َضّعَ َوَمْن  بُو ِعيَسى: 

َ
أ قَاَل 

رَْسلَُه 
َ
َحُدُهْم َحِديثاً َوأ

َ
إَِذا َرَوى أ

ثُوا َعِن الّثَِقاِت َوَغيِْر الّثَِقاِت، فَ َة قَْد َحّدَ ئِّمَ
َ ْ
األ

 ، ـُجَهِنّيِ
ْ
ـبَْصِرّيُ فِي َمْعبٍَد ال

ْ
ـَحَسُن ال

ْ
َم ال

َخَذُه َعْن َغيِْر ثَِقٍة، قَْد تََكلَّ
َ
ُه أ

لََعلَّ
ُثّمَ َرَوى َعنُْه.

قوله: )واألعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير( أي: كذلك]1[.

قوله: )إي واهلل وسفيان بن سعيد( أي: كذلك]2[.

قوله: )قد تكلم الحسن البصري( إلخ، شاهد لما قاله من رواية العلماء 
عن غير الثقات أيضًا.

]1[ إشارة إلى أن لفظ »األعمش« معطوف على »أبي إسحاق«، ولفظ السيوطي في »التدريب«))): 
عن يحيى بن سعيد أنه قال: مرسالت أبي إسحاق الهمداني واألعمش والتيمي ويحيى بن 

أبي كثير شبه ال شيء.
]2[ أي: شبه الريح، والمراد بسفيان بن سعيد الثوري.

)))  »تدريب الراوي« )232/1(.
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اُر،  ـَعّطَ
ْ
ال ـَعِزيِز 

ْ
ال َعبِْد  ْبُن  َمرُْحوُم  نَا   ، ـبَْصِرّيُ

ْ
ال ُمَعاٍذ  ْبُن  بِْشُر  َثنَا  َحّدَ

 ، ـُجَهِنّيَ
ْ
ال َوَمْعبَداً  إيَّاُكْم  َيُقوُل:  ـَحَسَن 

ْ
ال َسِمْعنَا   :

َ
قَال ي  َوَعّمِ بِي 

َ
أ ثَِني  َحّدَ

.
ٌ

 ُمِضّل
ٌ

إِنَُّه َضاّل
فَ

َوَكَن  ْعَوُر 
َ ْ
األ ـَحارُِث 

ْ
ال نَا  قَاَل:  ْعِبّيِ 

َ
الّش َعِن  َوُيْرَوى  ِعيَسى:  بُو 

َ
أ قَاَل 

اٍر َيُقوُل: َسِمْعُت َعبَْد الرَّْحَمِن ْبَن َمْهِدّيٍ َيُقوُل: 
َ
َد ْبَن بَّش اباً، وََسِمْعُت ُمَحّمَ

َ
َكّذ

ا  لَّمَ بَِقْوِلِه  ـُجْعِفّيِ 
ْ
ال ِلَجابٍِر  ُت 

ْ
تََرك لََقْد  ُعيَيْنََة!  بِْن  ُسْفيَاَن  ِمْن  َتْعَجبُوَن   

َ
ل

َ
أ

ُث َعنُْه. ِف َحِديٍث، ُثّمَ ُهَو يَُحّدِ
ْ
ل
َ
ثََر ِمْن أ

ْ
ك

َ
َحَكى َعنُْه أ

َجابٍِر  َحِديَث  َمْهِدّيٍ  ْبُن  الرَّْحَمِن  َعبُْد  َوتََرَك  اٍر: 
َ
بَّش ْبُن  ُد  ُمَحّمَ قَاَل 

يْضاً.
َ
ـُمرَْسِل أ

ْ
ِم بِال

ْ
ـِعل

ْ
ْهِل ال

َ
، َوقَِد اْحتَّجَ َبْعُض أ ـُجْعِفّيِ

ْ
ال

، نَا َسِعيُد ْبُن َعاِمٍر، َعْن ُشْعبََة،  ـُكوِفُّ
ْ
َفِر ال بِي الّسَ

َ
بُو ُعبَيَْدَة ْبُن أ

َ
َثنَا أ َحّدَ

ْسِنْد ِلي َعْن َعبِْد اهلل 
َ
: أ بَْراِهيَم الّنََخِعّيَ ُت إِلِ

ْ
ْعَمِش قَاَل: قُل

َ ْ
َعْن ُسلَيَْماَن األ

ِذي َسِمْعُت. 
الَّ َفُهَو  ْثتُُكْم َعْن َعبِْد اهلل  إَِذا َحّدَ إِبَْراِهيُم:  َفَقاَل  ابِْن َمْسُعوٍد، 

ُت: قَاَل َعبُْد اهلل َفُهَو َعْن َغيِْر َواِحٍد َعْن َعبِْد اهلل.
ْ
َوإَِذا قُل

ِم فِي تَْضِعيِف الرَِّجاِل، َكَما اْختَلَُفوا
ْ
ـِعل

ْ
ْهِل ال

َ
ُة ِمْن أ ئِّمَ

َ ْ
َوقَِد اْختَلََف األ

قوله: )فهو الذي سمعت( أي: من فيه]1[ بغير وسط.

]1[ هذا هو الظاهر من جميع النسخ الهندية التي بأيدينا، والصواب أن فيها سقوطًا، والصحيح 
ما في المصرية، ولفظها: قال إبراهيم: إذا حدثتك عن رجل عن عبد اهلل فهو الذي سمعت، 
وإذا قلت: قال عبد اهلل فهو عن غير واحد عن عبد اهلل، انتهى. وهكذا حكى كالم األعمش 

الحافظ في »التهذيب«))).

)))  »تهذيب التهذيب« )177/1(.
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 ، ّيَ ـَمّكِ
ْ
ال َبيِْر  الّزُ بَا 

َ
أ َف  َضّعَ نَُّه 

َ
أ ُشْعبََة  َعْن  ُذِكَر  ِم. 

ْ
ـِعل

ْ
ال ِمَن  َذلَِك  ِفيَما ِسَوى 

ُثّمَ  َعنُْهْم،  َوايََة  الّرِ َوتََرَك  ُجبَيٍْر،  ْبَن  ُسلَيَْماَن، وََحِكيَم  بِي 
َ
أ ْبَن  ـَمِلِك 

ْ
ال َوَعبَْد 

َث َعْن َجابٍِر  ـَعَدالَِة، َحّدَ
ْ
ـِحْفِظ َوال

ْ
ِء فِي ال

َ
ْن ُهَو ُدوَن َهُؤل َث ُشْعبَُة َعّمَ َحّدَ

ـَعْرَزِمّيِ 
ْ
ال ُعبَيِْد اهلل  بِْن  ِد  َوُمَحّمَ  ، ـَهَجِرّيِ

ْ
ال ُمْسِلٍم  بِْن  َوإِبَْراِهيَم   ، ـُجْعِفّيِ

ْ
ال

ـَحِديِث.
ْ
ُفوَن فِي ال ْن يَُضّعَ َوَغيِْر َواِحٍد ِمّمَ

ْبُن  مّيَُة 
ُ
أ نَا   ، ـبَْصِرّيُ

ْ
ال َصْفَواَن  بِْن  َنبَْهاَن  بِْن  َعْمِرو  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ

َعْن  ُث  َوتَُحّدِ ُسلَيَْماَن،  بِي 
َ
أ ْبَن  ـَمِلِك 

ْ
ال َعبَْد  تََدُع  لُِشْعبََة:  ُت 

ْ
قُل قَاَل:  َخاِلٍد 

؟ قَاَل: َنَعْم. ـَعْرَزِمّيِ
ْ
ِد بِْن ُعبَيِْد اهلل ال ُمَحّمَ

بِي ُسلَيَْماَن 
َ
ـَمِلِك بِْن أ

ْ
َث َعْن َعبِْد ال بُو ِعيَسى: َوقَْد َكاَن ُشْعبَُة َحّدَ

َ
قَاَل أ

بِي 
َ
ِذي َرَوى َعْن َعَطاِء بِْن أ

ـَحِديِث الَّ
ْ
ا َتَفّرََد بِال َما تَرَكُه لَّمَ

َ
ُثّمَ تَرَكُه، َوُيَقاُل: إِّن

َحّقُ بُِشْفَعِتِه، يُنْتََظُر 
َ
َرَباٍح، َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد اهلل َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »الرَُّجُل أ

بِِه َوإِْن َكاَن َغائِبًا، إَِذا َكاَن َطِريُقُهَما َواِحًدا«. 

ـَمِلِك 
ْ
َبيِْر َوَعبِْد ال بِي الّزُ

َ
ثُوا َعْن أ ِة، وََحّدَ ئِّمَ

َ ْ
َوقَْد َثّبََت َغيُْر َواِحٍد ِمَن األ

بِي ُسلَيَْماَن وََحِكيِم بِْن ُجبَيٍْر.
َ
ابِْن أ

قد  يعني  إلخ،  تضعيف(  في  العلم  أهل  من  األئمة  اختلف  )وقد  قوله: 
يختلف العلماء]1[ في الرجل فيقويه أحدهم فيروي عنه، ويضعفه آخر فيتركه.

التثبيت، ومفعوله  الباء من  قوله: )وقد ثّبت غير واحد( إلخ، بتشـديد 
أبو الزبير]2[ الذي انجر بدخول »عن« عليه.

]1[ وهذا ال خفاء فيه، وكتب الرجال مملوءة من ذلك، كم من رجال وثَّقهم مجاعة وضعفهم آخرون.
]2[ واألوجه عندي أن مفعوله محذوف، وهو الضمير العائد إلى عبد الملك، والمعنى أن شعبة =
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بِي لَيْلَى، َعْن َعَطاِء 
َ
اٌج َواْبُن أ ْحَمُد ْبُن َمِنيٍع، نَا ُهَشيٌم، نَا َحّجَ

َ
َثنَا أ َحّدَ

بِي َرَباٍح قَاَل: ُكّنَا إَِذا َخرَْجنَا ِمْن ِعنِْد َجابِِر بِْن َعبِْد اهلل تََذاَكْرنَا َحِديثَُه، 
َ
ابِْن أ

َحِديِث.
ْ
ْحَفَظنَا لِل

َ
َبيِْر أ بُو الّزُ

َ
َوَكَن أ

ُعيَيْنََة  ْبُن  ُسْفيَاُن  نَا   ، ّيُ ـَمّكِ
ْ
ال ُعَمَر  بِي 

َ
أ بِْن  يَْحيَى  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثنَا  َحّدَ

لَُهُم  ْحَفُظ 
َ
أ إِلَى َجابِِر بِْن َعبِْد اهلل  ُمِني  ُيَقّدِ َبيِْر: َكاَن َعَطاٌء  الّزُ بُو 

َ
أ قَاَل: قَاَل 
ـَحِديَث.

ْ
ال

قوله: )أحفظ لهم الحديث( متكلم]1[ والحديث مفعوله.

تركه ألجل هذا الحديث، مع أنه وثقه غير واحد من األئمة، ويؤيد ذلك ما تقدم في أبواب   =
الشفعة من قوله: عبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث، ال نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة 
يعني هؤالء  لذلك،  تأييدًا وتوضيحًا  اآلتي  الكالم  ثم ذكر  انتهى.  الحديث،  من أجل هذا 
الثالثة كل واحد منهم روى عنه غير واحد من أئمة الحديث، ولعله ذكر الثالثة ألن شعبة 
تكلم في كل واحد منها، والعامة رووا عنهم، أما أبو الزبير فقد قال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث، إال أن شعبة تركه لشيء زعم أنه رآه فعله في معاملة، وقال الساجي: صدوق حجة 

في األحكام، قد روى عنه أهل النقل وقبلوه واحتجوا به.
عن  تقدم  فقد  الملك  عبد  وأما  »التهذيب«)))،  في  بسط  كما  واحد  غير  وثقه  وكذا  قلت:   
الترمذي في »باب الشفعة للغائب« أنه قال: ال نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا 
كم  فقال:  عنه  سعيد  بن  يحيى  سألت  ابن المديني:  فقال  جبير  بن  حكيم  وأما  الحديث، 
روى؟ إنما روى شيئًا يسيرًا، قلت: من تركه؟ قال: شعبة من أجل حديث الصدقة، يعني 
حديث: »من سأل وله ما يغنيه«، الحديث، قلت: وبسط الحافظ في ذكر من تكلم عليه، 

وسيأتي حديث الصدقة في كالم المصنف أيضًا قريبًا.
]1[ يعني بصيغة المتكلم من المضارع، والمعنى أنه لما كان أحفظهم كما تقدم في األثر الماضي 

كان عطاء يقدمه في المجلس ليكون أقرب إلى السماع لحفظه.

)))  »تهذيب التهذيب« )443/9(. 
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ْخِتيَانِّيَ َيُقوُل:  يُّوَب الّسَ
َ
بِي ُعَمَر، نَا ُسْفيَاُن قَاَل: َسِمْعُت أ

َ
أ َثنَا اْبُن  َحّدَ

َبيِْر، قَاَل ُسْفيَاُن بِيَِدهِ َيْقِبُضَها. بُو الّزُ
َ
َبيِْر، َوأ بُو الّزُ

َ
َبيِْر، َوأ بُو الّزُ

َ
ثَِني أ َحّدَ

ـِحْفَظ.
ْ
ْتَقاَن َوال ِ

ْ
َما َيْعِني بَِذلَِك اإل

َ
بُو ِعيَسى: إِّن

َ
قَاَل أ

ـُمبَارَِك قَاَل: َكاَن ُسْفيَاُن الّثَْورِّيُ َيُقوُل: َكاَن 
ْ
َوُيْرَوى َعْن َعبِْد اهلل بِْن ال

ِم.
ْ
ـِعل

ْ
بِي ُسلَيَْماَن ِميَزانًا فِي ال

َ
ـَمِلِك ْبُن أ

ْ
َعبُْد ال

ُت يَْحيَى ْبَن َسِعيٍد 
ْ
ل
َ
بُو بَْكٍر، َعْن َعِلّيِ بِْن َعبِْد اهلل قَاَل: َسأ

َ
َثنَا أ َحّدَ

َرَواُه  ِذي 
الَّ ـَحِديِث 

ْ
ال َهَذا  ْجِل 

َ
أ ِمْن  ُشْعبَُة  تََرَكُه  قَاَل:  ُجبَيٍْر،  بِْن  َحِكيِم  َعْن 

َل 
َ
َدقَِة َيْعِني َحِديَث َعبِْد اهلل بِِن َمْسُعوٍد َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »َمْن َسأ فِي الّصَ

ـِقيَاَمِة ُخُموًشا فِي وَْجِهِه«. ِقيَل: يَا رَُسوَل اهلل! 
ْ
الّنَاَس َولَُه َما ُيْغِنيِه َكاَن يَْوَم ال

َهِب«.
َ
ْو ِقيَمتَُها ِمَن الّذ

َ
َوَما ُيْغِنيِه؟ قَاَل: »َخْمُسوَن ِدرَْهًما أ

َث َعْن َحِكيِم بِْن ُجبَيٍْر ُسْفيَاُن الّثَْورّيُ  : قَاَل يَْحيَى: َوقَْد َحّدَ قَاَل َعِلّيٌ
ًسا.

ْ
: َولَْم يََر يَْحيَى بَِحِديِثِه بَأ َوَزائَِدُة، قَاَل َعِلّيٌ

قوله: )يقول: حدثني أبو الزبير وأبو الزبير( إلخ، يعني أن سفيان]1[ أخذ يعّد 
روايات أيوب السختياني عن أبي الزبير، فجعل يعّدها بأنامله، فجعل يقبض أنامله 

واحدة بعد واحدة، يعني أن رواياته منه لم تكن قالئل.

]1[ حاصل ما أفاد الشيخ أنه حمل تكرار لفظ »أبي الزبير« والعد بقبض اليد على تكرار الروايات، 
وظاهر أقوال أئمة الرجال أنهم حملوه على تكرار لفظ أبي الزبير في الرواية، ثم اختلفوا في 
الحافظ عن  به، وهكذا حكى  المدح واإلتقان كما سيصرح  الترمذي على  غرضه، فحمله 
الترمذي أنه حمله على حفظه وإتقانه، وقال عبد اهلل بن أحمد: قال أبي: كان أيوب يقول: 
حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير وأبو الزبير، قلت ألبي: يضعفه؟ قال: نعم، وقال نعيم بن حماد: 

سمعت ابن عيينة يقول: حدثنا أبو الزبير وهو أبو الزبير، أي: كأنه يضعفه، انتهى.



322  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكوكب الدري

، َعْن  َثنَا َمْحُموُد ْبُن َغيَْلَن، نَا يَْحيَى ْبُن آَدَم، َعْن ُسْفيَاَن الّثَْورِّيِ َحّدَ
ْبُن  َعبُْد اهلل  َفَقاَل  آَدَم:  ْبُن  يَْحيَى  قَاَل  َدقَِة.  الّصَ بَِحِديِث  ُجبَيٍْر  بِْن  َحِكيِم 
َث بَِهَذا، َفَقاَل لَُه  : لَْو َغيُْر َحِكيٍم َحّدَ ُعثَْماَن َصاِحُب ُشْعبََة لُِسْفيَاَن الّثَْورِّيِ

تمنى  منه  يأخذ  شعبة  يكن  لم  لما  فإنه  بهذا(  حدث  حكيم  غير  )لو  قوله: 
تلميذ شعبة أن تكون الرواية من غيره لتعتبر]1[. فقال له سفيان: وما لحكيم؟ أي: 
بعده حتى يكون كالمه: »وما  بما  أمره وشأنه وكيف حاله؟ وليس هذا متصاًل  ما 
لحكيم ال يحدث عنه شعبة« كالمًا واحدًا، إذ على هذا ال يرتبط قوله في الجواب: 
نعم، بل االستفهام أوالً عن حال الحكيم فحسب بأن ماله ال يعتبره الناس، ثم قال 
بعد ذلك مشيرًا برأسه باإلنكار: ال يحدث شعبة عنه بحذف حرف االستفهام، أي: 
أال يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم، أي: ال يحدث، فلما كان كذلك بّين سفيان للرواية 
إسنادًا آخر ليس فيه عن حكيم، فقال:سمعت]2[ زبيدًا إلخ، والغرض بإيراد القصة 

إظهار اختالف األئمة]3[ في توثيق الرجال وتضعيفهم.

]1[ والحديث أخرجه أبو داود من طريق يحيى بن آدم، نا سفيان، عن حكيم بن جبير عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن يزيد، ثم قال: قال يحيى، فقال عبد اهلل بن سفيان: حفظي أن شعبة ال 
يروي عن حكيم بن جبير، فقال سفيان: فقد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
]2[ وتكلم عليه الذهبي في »الميزان«))) إذ حكى عن غيره قال: ال أعلم أحدًا يرويه غير يحيى 
ابن آدم، وهذا وهم، ولو كان كذا لحدث به الناس عن سفيان، ولكنه حديث منكر، يعني 

إنما المعروف برواية حكيم، انتهى. وتقدم شيء من الكالم على ذلك في كتاب الزكاة.
]3[ فقد روى عنه الثوري وزائدة، ولم ير يحيى بحديثه بأسًا كما حكاه المصنف، وتركه شعبة 

وضعفه جماعة، كما بسطه الحافظ في »تهذيبه«))).

)))  »ميزان االعتدال« )584/1(.
)))  انظر: »تهذيب التهذيب« )445/2(.
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 : َفَقاَل ُسْفيَاُن الّثَْورِّيُ َنَعْم،  ُث َعنُْه ُشْعبَُة؟ قَاَل:   يَُحّدِ
َ

ُسْفيَاُن: َوَما ِلَحِكيٍم ل
ِد بِْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن يَِزيَد. ُث بَِهَذا َعْن ُمَحّمَ َسِمْعُت ُزَبيًْدا يَُحّدِ

رَْدنَا 
َ
َما أ

َ
إِّن

ـِكتَاِب َحِديٌث َحَسٌن، فَ
ْ
بُو ِعيَسى: َوَما َذَكْرنَا فِي َهَذا ال

َ
قَاَل أ

ُحْسَن إِْسنَاِدهِ ِعنَْدنَا.

 يَُكوُن 
َ

ـَكِذِب، َول
ْ
 يَُكوُن فِي إِْسنَاِدهِ َمْن ُيّتََهُم بِال

َ
 َحِديٍث يُْرَوى ل

ُ
ُكّل

ا، َوُيْرَوى ِمْن َغيِْر وَْجٍه نَْحَو َذاَك)))، َفُهَو ِعنَْدنَا َحِديٌث َحَسٌن.
ً
ـَحِديُث َشاّذ

ْ
ال

قوله: )فهو عندنا حديث حسن( أي: لغيره]1[؛ ألن حسنه بتعدد الطرق، إذ 
لو كان حسنًا لذاته لصار بعد روايته بطرق متعددة صحيحًا، وليس كذلك.

أنواع  أي  أنه  في  الكالم  بهذا  الترمذي  غرض  في  الرجال  وأئمة  الحديث  شراح  اختلفت   ]1[
الحسن أراد بذلك، وحاصل ما أفاده الشيخ أنه عرف بذلك الحسن لغيره، وقال الحافظ في 
»شرح النخبة«))): »خبر اآلحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل وال شاذ هو 
الصحيح لذاته«، وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، ألنه إما أن يشتمل من صفات 
القصور  يجبر ذلك  ما  إن وجد  والثاني  لذاته،  الصحيح  األول  أو ال،  أعالها  القبول على 
ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضًا لكن ال لذاته، وحيث ال جبران فهو الحسن لذاته، وإن 

قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضًا لكن ال لذاته.
ثم قال: »فإن خف الضبط« مع بقية الشروط المتقدمة »فهو الحسن لذاته« وخرج باشتراط   
الترمذي بأن شرط  باقي األوصاف الضعيف »وبكثرة طرقه يصحح«، فإن قيل: قد صرح 
الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض األحاديث: حسن غريب ال نعرفه إال 
من هذا الوجه، فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقًا، وإنما عرف بنوع خاص منه 
وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه: حسن، من غير صفة أخرى، وعبارته ترشد إلى ذلك، =

)))  في نسخة: »ذلك«.
)))  »نخبة الفكر« )ص: 722(.
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ـَحِديِث 
ْ
ْهَل ال

َ
إِّنَ أ

ـِكتَاِب َحِديٌث َغِريٌب، فَ
ْ
َوَما َذَكـْرنَا فِي َهَذا ال

 ِمْن وَْجٍه 
َّ

 يُْرَوى إِل
َ

يَْستَْغِرُبوَن الَحِديَث لَِمَعاٍن: رُّبَ َحِديٍث يَُكوُن َغِريبًا ل
ُت: 

ْ
بِيِه قَاَل: قُل

َ
ـُعَشَراِء َعْن أ

ْ
بِي ال

َ
اِد بِْن َسلََمَة، َعْن أ َواِحٍد، ِمثُْل: َحِديِث))) َحّمَ

ّبَِة؟ َفَقاَل: »لَْو َطَعنَْت فِي 
ِق َواللَّ

ْ
ـَحل

ْ
 فِي ال

َّ
َكاُة إِل

َ
َما تَُكوُن الّذ

َ
يَا رَُسوَل اهلل! أ

ـُعَشَراِء، 
ْ
بِي ال

َ
اُد ْبُن َسلََمَة َعْن أ  َعنَْك« َفَهَذا َحِديٌث َتَفّرََد بِِه َحّمَ

َ
ْجَزأ

َ
فَِخِذَها أ

َهَذا  َكاَن  َوإِْن  الَحِديُث،  َهَذا   
َّ

إِل بِيِه[))) 
َ
أ ]َعْن  ـُعَشَراِء 

ْ
ال بِي 

َ
أِل ُيْعَرُف   

َ
َول

اِد بِْن َسلََمَة  َما اْشتََهَر ِمْن َحِديِث َحّمَ
َ
إِّن

ِم َمْشُهوًرا، فَ
ْ
ـِعل

ْ
ْهِل ال

َ
الَحِديُث ِعنَْد أ

 ِمْن َحِديِثِه.
َّ

ُه إِل
 َنْعِرفُ

َ
ل

..................................................................................

حيث قال في أواخر كتابه: وما قلنا في كتابنا: حسن، فإنما أردنا به إلخ، فعرف بهذا أنه إنما   =
عرف الذي يقول: حسن فقط، أما ما يقول فيه: حسن صحيح، أو حسن غريب، فلم يعرج 
على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه: صحيح فقط، فكأنه ترك ذلك استغناء 
إما لغموضه  الفن، واقتصر على تعريف ما يقول في كتابه: حسن فقط،  بشهرته عند أهل 
وإما ألنه اصطالح جديد، ولذلك قيده بقوله: »عندنا«، ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما 
فعل الخطابي، وبهذا التقرير يندفع كثير من اإليرادات التي طال البحث فيها، ولم يستقر 

وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم، انتهى.
استعمل  قال:  إذ  البقاعي  عن  الدرر«  »لقط  صاحب  حكاه  التوجيه  من  الشيخ  أفاده  وما   
الترمذي الحسن لذاته في المواضع التي يقول فيها: حسن غريب ونحو ذلك، وعرف ما 
رأى أنه مشكل، ألنه يخرج الحديث أحيانًا ويقول: فالن ضعيف في سنده، ثم يقول: هذا 
حديث حسن، فخشي أن يشكل ذلك على الناظر فيعترض عليه بأنه كيف يحسن ما صرح =

)))  في نسخة: »مثل ما حدث«.
)))  ما بين المعكوفتين ساقط من األصل، وزدناه من بعض النسخ.
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ِمْن   
َّ

إِل ُيْعَرُف   
َ

ل ـَحِديِث 
ْ
بِال ُث  يَُحّدِ ِة  ئِّمَ

َ
األ ِمَن  رَُجٍل  َورُّبَ  َيْعِني: 

ـَحِديُث ِلَكثَْرِة َمْن َرَوى َعنُْه، ِمثُْل: َما َرَوى َعبُْد اهلل ْبُن 
ْ
َحِديِثِه، فَيَْشتَِهُر ال

 
َّ

ِء َوِهبَِتِه))). َل ُيْعَرُف إِل
َ

ـَول
ْ
ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعْن َبيِْع ال

َ
ِدينَاٍر، َعِن ابِْن ُعَمَر: أ

ِمْن َحِديِث َعبِْد اهلل بِْن ِدينَاٍر، َرَواُه َعنُْه ُعبَيُْد اهلل ْبُن ُعَمَر وَُشْعبَُة وُسْفيَاُن 
ِة. ئِّمَ

َْ
نٍَس))) َوَغيُْر َواِحٍد ِمَن األ

َ
الّثَْورِّيُ َوَمالُِك ْبُن أ

َوَرَوى يَْحيَى ْبُن ُسلَيٍْم َهَذا الَحِديَث َعْن ُعبَيِْد اهلل بِْن ُعَمَر َعْن نَافٍِع، َعِن 
ِحيُح ُهَو َعْن ُعبَيِْد اهلل بِْن ُعَمَر، َعْن  ابِْن ُعَمَر، فََوِهَم ِفيِه يَْحيَى ْبُن ُسلَيٍْم، َوالّصَ
اِب الّثََقِفّيُ َوَعبُْد اهلل  ـَوّهَ

ْ
َعبِْد اهلل بِْن ِدينَاٍر، َعِن ابِْن ُعَمَر، َهَكَذا َرَوى َعبُْد ال

اْبُن ُنَميٍْر، َعْن ُعبَيِْد اهلل بِْن ُعَمَر، َعْن َعبِْد اهلل بِْن ِدينَاٍر، َعِن ابِْن ُعَمَر.

قوله: )وروى يحيى بن سليم( إلخ، جواب عما يتوهم من أنكم نسبتم الرواية 
إلى الغرابة لتفرد عبد اهلل بن دينار مع أنه ليس منفردًا بها، بل يرويها أيضًا نافع كما يرويها 

عبد اهلل بن دينار، بأن هذا]1[ وهم من يحيى، والصحيح هو عبد اهلل أيضًا موضع نافع.

بضعف راويه أو انقطاعه ونحو ذلك، فعرفه أنه إنما حسنه لكونه اعتضد بتعدد طرقه، انتهى.   =
قال المال: وهو يفيد جواز أن يراد بقوله: »ونحو ذلك« ما يشمل دونه أيضًا، واستفيد منه أنه 

أراد بالحسن المطلق الحسن لغيره، انتهى.
في  بسط  كما  اإلشكال  في  فوقعوا  الحسن،  لمطلق  عرف  أنه  على  بعضهم  وحمله  قلت:   

»التدريب«))).
]1[ هكذا جزم المصنف بوهم يحيى، وتقدم نحو ذلك في »باب كراهية بيع الوالء وهبته«، =

)))  في نسخة: »وعن هبته«.
)))  زاد في نسخة: »َواْبُن ُعَيْينََة«.

)))  انظر: »تدريب الراوي« )171/1(.
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ّنَ 
َ
أ لَوَِدْدُت  ُشْعبَُة:  َفَقاَل  ُشْعبََة،  َعْن  ـَحِديَث 

ْ
ال َهَذا  ُل  ـُمَؤّمَ

ْ
ال َوَرَوى 

َسُه.
ْ
َقّبُِل َرأ

ُ
قُوُم إِلَيِْه فَأ

َ
ِذَن ِلي َحّتَى ُكنُْت أ

َ
َعبَْد اهلل ْبَن ِدينَاٍر أ

فِي  تَُكوُن  لِِزَياَدٍة  يُْستَْغَرُب  َما 
َ
إِّن َحِديٍث  َورُّبَ  ِعيَسى:  بُو 

َ
أ قَاَل 

ِمثُْل:  ِحْفِظِه،  َعلَى  ُيْعتََمُد  ْن  ِمّمَ َياَدُة  الّزِ َكانَِت  إَِذا  يَِصّحُ  َما 
َ
َوإِّن ـَحِديِث، 

ْ
ال

نٍَس، َعْن نَافٍِع، َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: فََرَض رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
َما َرَوى َمالُِك ْبُن أ

ـُمْسِلِميَن 
ْ
ْنثَى ِمَن ال

ُ
ْو أ

َ
ْو َعبٍْد َذَكٍر أ

َ
ـِفْطِر ِمْن َرَمَضاَن َعلَى ُكّلِ ُحّرٍ أ

ْ
َزَكَة ال

ـَحِديِث: »ِمَن 
ْ
ْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر. قَاَل: َوَزاَد َمالٌِك فِي َهَذا ال

َ
َصاًعا ِمْن َتْمٍر أ

ـُمْسِلِميَن«.
ْ
ال

..................................................................................

ووجه ذلك أن الحديث مشهور عن عبد اهلل بن دينار، فقد اعتنى أبو نعيم األصبهاني بجمع   =
طرقه عن عبد اهلل بن دينار، فأورده عن خمسة وثالثين نفسًا، لكن قال الحافظ))): وصل 
رواية يحيى بن سليم ابن ماجه، ولم ينفرد به يحيى بن سليم، فقد تابعه أبوضمرة أنس بن 
في  أبو عوانة  أخرجه  عمر،  بن  عبيد اهلل  عن  كالهما  األموي،  سعيد  بن  ويحيى  عياض، 
»صحيحه« من طريقهما، لكن قرن كل منهما نافعًا بعبد اهلل بن دينار، وأخرجه ابن حبان في 
»الثقات« في ترجمة أحمد بن أبي أوفى، وساقه من طريقه عن شعبة عن عبد اهلل بن دينار 

وعمرو بن دينار جميعًا، عن ابن عمر، وقال: عمرو بن دينار غريب، انتهى. 
قلت: ومع ذلك مثل الحافظ في »شرح النخبة«))) الفرد المطلق بهذا الحديث، إذ قال: ثم   
الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي: في الموضع الذي يدور اإلسناد إليه، أو ال تكون 
كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه، فاألول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الوالء، تفرد 

به عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر، انتهى.

)))  »فتح الباري« )43/12(.
)))  »نخبة الفكر« )ص: 722(.
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ِة  ئِّمَ
َ ْ
األ ِمَن  َواِحٍد  َوَغيُْر  ُعَمَر  ْبُن  َوُعبَيُْد اهلل  الّسْخِتيَانِّيُ  يُّوُب 

َ
أ َوَرَوى 

ـُمْسِلِميَن«.
ْ
َهَذا الَحِديَث َعْن نَافٍِع، َعِن ابِْن ُعَمَر، َولَْم يَْذُكُروا ِفيِه: »ِمَن ال

 ُيْعتََمُد َعلَى ِحْفِظِه.
َ

ْن ل َوقَْد َرَوى َبْعُضُهْم َعْن نَافٍِع ِمثَْل ِرَوايَِة َمالٍِك ِمّمَ

ِمنُْهُم  بِِه،  وا  َواْحتَّجُ َمالٍِك،  بَِحِديِث  ِة  ئِّمَ
َ ْ
األ ِمَن  َواِحٍد  َغيُْر  َخَذ 

َ
أ َوقَْد 

: إَِذا َكاَن لِلرَُّجِل َعِبيٌد َغيُْر ُمْسِلِميَن لَْم يُؤَّدِ 
َ

ْحَمُد ْبُن َحنْبٍَل قَال
َ
افِِعّيُ َوأ

َ
الّش

ُيْعتََمُد  ْن  ِمّمَ َحافٌِظ  َزاَد  إَِذا 
فَ َمالٍِك،  بَِحِديِث  ا  واْحتَّجَ ـِفْطِر، 

ْ
ال َصَدقََة  َعنُْهْم 

َعلَى ِحْفِظِه قُِبَل َذلَِك َعنُْه.

عما  جواب]1[  إلخ،  مالك(  رواية  مثل  نافع  عن  بعضهم  روى  )وقد  قوله: 
يورد على الحكم بالغرابة بأن مالكًا لم يتفرد بالزيادة بل رواها غيره أيضًا، وحاصل 

الجواب أن الكالم في الثقات، وهو ليس منهم.

]1[ قد بين المصنف أوالً أن الحديث يعّد غريبًا بوجوه: منها تفرد راو بزيادة ال يتابعه عليها غيره 
بزيادة لفظ  له  ثقة، ومثل  المنفرد  الراوي  إذا كان  الزيادة تكون صحيحة  الرواة، وهذه  من 
»المسلمين« في حديث صدقة الفطر، تفرد بها اإلمام مالك، ولم يذكرها أيوب وعبيد اهلل 
وغير واحد من األئمة، وأورد على مثاله أن اإلمام مالكًا ليس بمتفرد في هذه الزيادة بل له 
متابعة، وأجاب عنه أن من تابعه ليس ممن يعتمد على حفظه، فبقي تفرد اإلمام مالك على 
حاله، ولذا قال الحافظ في »الفتح«))) بعد ما بسط الكالم على هذه الزيادة: وفي الجملة 

ليس فيمن روى هذه الزيادة أحد مثل مالك، انتهى.
قلت: وقد بسط الكالم على اختالف األئمة في ذلك، واستدالل من استدل بها، والجواب   

عمن لم يستدل بها، في »األوجز«)))، فارجع إليه لو شئت اإلحصاء مع اإليجاز.

)))  »فتح الباري« )370/3(.
)))  انظر: »أوجز المسالك« )277/6(.
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ْسنَاِد))). ِ
ْ
َما))) يُْستَْغَرُب ِلَحاِل اإل

َ
وُْجٍه َكِثيَرٍة، َوإِّن

َ
َورُّبَ َحِديٍث يُْرَوى ِمْن أ

بالغرابة  عليه  يحكم  قد  الحديث  أن]1[  يعني  إلخ،  يستغرب(  )وإنما  قوله: 
باعتبار إسـناد من أسانيده المتعددة، فالغرابة إذًا ليسـت إال في طريق من طرقه، 

]1[ توضيح ذلك موقوف على تفسير أنواع الغريب، قال الزرقاني في »شرح البيقونية«: الغريب 
ما روى راو فقط منفردًا بروايته عن كل أحد، إما بجميع الحديث كحديث النهي عن بيع 
الوالء وهبته، فإنه لم يصح إال من حديث عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر، أو ببعضه كحديث 
زكاة الفطر، حيث قيل: إن مالًكا انفرد عن سائر رواته بقوله: »المسلمين«، أو ببعض السند 
كحديث أم زرع، إذ المحفوظ فيه رواية عيسى بن يونس وغيره، عن هشام بن عروة، عن 
أخيه عبد اهلل عن أبيهما عن عائشة رضي اهلل عنها، ورواه الطبراني من حديث الدراوردي 
عن هشام بدون واسطة أخيه به، سواء انفرد مطلقًا، أو بقيد كونه عن إمام شأنه أن يجمع 
وسندًا  متنًا  يغرب  قد  الحديث  ثم  البن مندة،  خالفًا  وقتادة،  كالزهري  لجاللته،  حديثه 
كحديث انفرد بروايته واحد، وقد يغرب إسنادًا فقط، كأن يكون معروفًا برواية جماعة من 

الصحابة، فينفرد به راو من صحابي آخر، فهو من جهته غريب مع أن متنه غير غريب.
قال: وهذا  الصحيحة،  المتون  أسانيد  الشيوخ في  ابن الصالح))): ومن ذلك غرائب  قال   
الذي يقول فيه الترمذي: غريب من هذا الوجه، ومن ثم قال ابن سيد الناس فيما شرحه من 
الترمذي: الغريب أقسام، غريب سندًا ومتنًا، أو متنًا ال سندًا، أو سندًا ال متنًا، وغريب بعض 

السند، وغريب بعض المتن، ثم قال بعد ذلك: إن النوع الثاني ال وجود له.
الغرابة قد تكون في أصل السند، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو ال  وقال الحافظ))):   
يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه، فاألول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الوالء، 
والثاني الفرد النسبي، ويقّل إطالق الفرديـة عليـه، ألن الغريب والفرد مترادفان لغـة =

)))  في نسخة: »فإنما«.
)))  في نسخة: »لحال من اإلسناد«.

)))  »مقدمة ابن الصالح« )271/1(.
)))  »نخبة الفكر« )722(.
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ْبُن  ـُحَسيُْن 
ْ
َوال ائِِب  الّسَ بُو 

َ
َوأ فَاِعّيُ  الّرِ ِهَشاٍم  بُو 

َ
َوأ ُكَريٍْب  بُو 

َ
أ َثنَا  َحّدَ

بِي 
َ
هِ أ بِي بُرَْدَة، َعْن َجّدِ

َ
َساَمَة، َعْن بَُريِْد بِْن َعبِْد اهلل بِْن أ

ُ
بُو أ

َ
ْسوَِد قَالُوا: نَا أ

َ ْ
األ

ْمَعاٍء، 
َ
أ َسبَْعِة  فِي  ُكُل 

ْ
يَأ ـَكافُِر 

ْ
»ال قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَِبّيِ  َعِن  ُموَسى،  بِي 

َ
أ َعْن  بُرَْدَة، 

ُكل فِي ِمًعى َواِحٍد«.
ْ
ـُمْؤِمُن يَأ

ْ
َوال

..................................................................................

واصطالحًا، إال أنهم غايروا بينهما من حيث كثرة االستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه   =
على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، انتهى.

إسناده،  أو  متنه،  في  بزيادة  أو  بروايته،  راو  انفرد  ما  الغريب  في  يدخل  السيوطي:  وقال   
وينقسم أيضًا إلى غريب متنًا وإسنادًا، كما لو انفرد بمتنه راو واحد، وإلى غريب إسنادًا ال 
متنًا كحديث روى متنه جماعة من الصحابة، وانفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، وفيه 

يقول الترمذي: غريب من هذا الوجه، انتهى.
إذا عرفت ذلك فوضح كالم المصنف أن الغرابة تطلق على الحديث بعدة أوجه: منها أن   
يكون غريبًا باعتبار سند خاص، ومثل له بحديث أبي موسى األشعري اآلتي، وبذلك مثله 
السخاوي في »شرح األلفية«))) إذ قال: أو يغرب إسنادًا فقط كأن يكون المتن معروفًا برواية 
جماعة من الصحابة، فينفرد به راو من حديث صحابي آخر، فهو من جهته غريب مع أن 
متنه غير غريب، ومن أمثلته حديث أبي بردة عن أبيه رفعه: »الكافر يأكل في سبعة أمعاء«، 
فإنه غريب من حديث أبي موسى مع كونه معروفًا من حديث غيره، قال ابن الصالح))): 
ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة يعني كأن ينفرد به من حديث شعبة 
بخصوصه غندر، قال: وهو الذي يقول فيه الترمذي: غريب من هذا الوجه، انتهى. قلت: 

ومثل الترمذي لهذا األخير بما سيأتي من حديث شبابة عن شعبة.

)))  »فتح المغيث بشرح ألفية الحديث« )12/4(.
)))  »مقدمة ابن الصالح« )271/1(.
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ـوَْجِه ِمْن قِبَِل إِْسنَاِدهِ، َوقَْد ُروَِي َهَذا))) 
ْ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َهَذا ال

بِي ُموَسى.
َ
َما يُْستَْغَرُب ِمْن َحِديِث أ

َ
ِمْن َغيِْر وَْجٍه َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوإِّن

بِي 
َ
ـَحِديِث، َفَقاَل: َهَذا َحِديُث أ

ْ
ُت َمْحُموَد ْبَن َغيَْلَن َعْن َهَذا ال

ْ
ل
َ
َسأ

َساَمَة.
ُ
بِي أ

َ
ُكَريٍْب، َعْن أ

بِي 
َ
َد ْبَن إِْسَماِعيَل َعْن َهَذا الَحِديِث، َفَقاَل: َهَذا َحِديُث أ ُت ُمَحّمَ

ْ
ل
َ
وََسأ

لَُه:  ُت 
ْ
َفُقل ُكَريٍْب،  بِي 

َ
أ َحِديِث  ِمْن   

َّ
إِل َنْعِرفُْه  َولَْم  َساَمَة، 

ُ
أ بِي 

َ
أ َعْن  ُكَريٍْب، 

ّنَ 
َ
ُب، َوقَاَل: َما َعِلْمُت أ َساَمَة بَِهَذا، فََجَعَل َيتََعَجّ

ُ
بِي أ

َ
َثنَا َغيُْر َواِحٍد َعْن أ َحّدَ

بِي ُكَريٍْب.
َ
َث بَِهَذا َغيَْر أ َحًدا َحّدَ

َ
أ

َساَمَة 
ُ
بِي أ

َ
َخَذ َهَذا الَحِديَث َعْن أ

َ
بَا ُكَريٍْب أ

َ
ّنَ أ

َ
ٌد: َوُكّنَا نََرى أ قَاَل ُمَحّمَ

ـُمَذاَكَرِة.
ْ
فِي ال

اٍر، نَا  بِي ِزَياٍد َوَغيُْر َواِحٍد قَالُوا: نَا َشبَابَُة ْبُن َسّوَ
َ
َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن أ َحّدَ

ّنَ الّنَِبّيَ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى 
َ
ُشْعبَُة، َعْن بَُكيِْر بِْن َعَطاٍء، َعْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن َيْعَمَر: أ

ِت.
َ
ـُمَزّف

ْ
بَّاِء َوال َعِن الّدُ

له  توصيفًا  بل  له،  ثابتة  الغرابة  ألن  ال  أيضًا،  المتن]1[  على  يحكم  السند  وباعتبار 
بوصف إسناده وطريقه.

قوله: )في المذاكرة( ال كما يأخذ التلميذ من األستاذ.

وحاصل  الوجه،  هذا  من  غريب  حديث  هذا  قولهم:  على  يرد  عما  جواب  إلى  إشارة  هذا   ]1[
اإلشكال أن الغرابة إذا وقعت في سند خاص فكيف يوصف به الحديث مع أنه ليس بغريب بل 
له أسانيد أخر، وحاصل الجواب أن النسبة إلى الحديث مجازي باعتبار سنده المخصوص.

)))  في نسخة: »هذا الحديث«.
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َث بِِه َعْن ُشْعبََة  َحًدا َحّدَ
َ
 َنْعلَُم أ

َ
َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن قِبَِل إِْسنَاِدهِ، ل

َغيُْر َشبَابََة.

بَّاِء  ْن يُنْتَبََذ فِي الّدُ
َ
نَُّه َنَهى أ

َ
وُْجٍه َكِثيَرٍة: أ

َ
َوقَْد ُروَِي َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن أ

نَُّه َتَفّرََد بِِه َعْن ُشْعبََة.
َ
َما يُْستَْغَرُب ِلأ

َ
ِت، وََحِديُث َشبَابََة إِّن

َ
ُمَزّف

ْ
َوال

َعَطاٍء،  بِْن  بَُكيِْر  َعْن  ِْسنَاِد 
ْ

اإل بَِهَذا  الّثَْورِّيُ  وَُسْفيَاُن  ُشْعبَُة  َرَوى  َوقَْد 
َفَهَذا  َعَرفَُة«،  ـَحّجُ 

ْ
»ال قَاَل:  نَُّه 

َ
أ ملسو هيلع هللا ىلص  الّنَِبّيِ  َعِن  َيْعَمَر،  بِْن  الرَّْحَمِن  َعبِْد  َعْن 

ِْسنَاِد.
ْ

ـَحِديِث بَِهَذا اإل
ْ
ْهِل ال

َ
َصّحُ ِعنَْد أ

َ
ـَمْعُروُف أ

ْ
ـَحِديُث ال

ْ
ال

بِي، َعْن يَْحيَى بِْن 
َ
ثَِني أ اٍر، نَا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم، َحّدَ

َ
ُد ْبُن بَّش َثنَا ُمَحّمَ َحّدَ

بَا ُهَريَْرَة َيُقوُل: قَاَل رَُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
َ
نَُّه َسِمَع أ

َ
بُو ُمَزاِحٍم أ

َ
ثَِني أ بِي َكِثيٍر، قَاَل: َحّدَ

َ
أ

 

ى َعلَيَْها فَلَُه ِقيَراٌط، َوَمْن تَِبَعَها َحّتَى ُيْقَضى قََضاُؤَها 
»َمْن تَِبَع َجنَاَزًة، فََصلَّ

ِمثُْل  ْصَغُرُهَما 
َ
»أ قَاَل:  ـِقيَراَطاِن؟ 

ْ
ال َما  يَا رَُسوَل اهلل  قَالُوا:  ِقيَراَطاِن«،  فَلَُه 

أُحٍد«.

شعبة  اثنان:  روايته  في  اتفق]1[  لما  أصح(  المعروف  الحديث  )فهذا  قوله: 
وسفيان.

]1[ يعني أن األصح بالسند المذكور هو حديث الحج ال حديث الدباء، قال يعقوب بن شيبة: 
سمعت علي بن عبد اهلل وقيل له: روى شبابة عن شعبة عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن 
ابن يعمر في الدباء، فقال علي: أي شيء تقدر أن تقول في ذاك يعني شبابة كان شيخًا صدوقًا 
إال أنه كان يقول باإلرجاء، وال ينكر لرجل سمع من رجل ألفًا أو ألفين أن يجيء بحديث 
غريب، وقال يعقوب: هذا حديث لم يبلغني أن أحدًا رواه عن شعبة غير شبابة، هكذا في 
»التهذيب«، وقال الذهبي: قال ابن المديني: ال ينكر لمن سمع ألوفًا أن يجيء بخبر غريب، 

وقد انفرد شبابة عن شعبة بحديث في الدباء، انتهى.
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ٍد، َعْن ُمَعاِوَيَة بِْن  َثنَا َعبُْد اهلل ْبُن َعبِْد الرَّْحَمِن، أنَا َمْرَواُن ْبُن ُمَحّمَ َحّدَ
بَا ُهَريَْرَة، َعِن الّنَِبّيِ 

َ
بُو ُمَزاِحٍم َسِمَع أ

َ
بِي َكِثيٍر، نَا أ

َ
ثَِني يَْحيَى ْبُن أ ٍم، َحّدَ

َّ
َسل

ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »َمْن تَِبَع َجنَاَزًة فَلَُه ِقيَراٌط« فََذَكَر نَْحَوُه بَِمْعنَاُه.

ثَِني  ٍم قَاَل: قَاَل يَْحيَى: وََحّدَ
ّ

قَاَل َعبُْد اهلل: َوأنَا َمْرَواُن َعْن ُمَعاِوَيَة بِْن َسَل
ائِِب َسِمَع َعائَِشَة، َعِن  ـَمْهِرّيِ َعْن َحْمَزَة بِْن َسِفينََة، َعِن الّسَ

ْ
 ال

َ
بُو َسِعيٍد َمْول

َ
أ

الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص نَْحَوُه.

ِمْن  اْستَْغَرُبوا  ِذي 
الَّ َما  الرَّْحَمِن:  َعبِْد  بِْن  َعبِْد اهلل  ٍد  ُمَحّمَ بِي 

َ
أِل ُت 

ْ
قُل

ائِِب، َعْن َعائَِشَة، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص، فََذَكَر  ـِعَراِق فَقاَل: َحِديُث الّسَ
ْ
َحِديِثَك بِال

ـَحِديَث.
ْ
َهَذا ال

ُث بَِهَذا الَحِديِث َعْن َعبِْد اهلل بِْن  َد ْبَن إِْسَماِعيَل يَُحّدِ وََسِمْعُت ُمَحّمَ
َعبِْد الرَّْحَمِن.

قَْد ُروَِي ِمْن َغيِْر وَْجٍه َعْن َعائَِشَة َعِن  َوَهَذا َحِديٌث  بُو ِعيَسى: 
َ
أ قَاَل 

َعْن  ائِِب،  الّسَ لِِرَوايَِة  إِْسنَاِدهِ  ِلَحاِل  الَحِديُث  َهَذا  يُْستَْغَرُب  َما 
َ
َوإِّن ملسو هيلع هللا ىلص،  الّنَِبّيِ 

َعائَِشَة، َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص.

قوله: )وإنما يستغرب هذا الحديث لحال إسناده لرواية السائب( إلخ، يعني 
أن حديث القيراط المذكور من قبل يروى عن أبي هريرة]1[ وعن عائشة رضي اهلل 
تعالى عنهما، فأما طرقها عن أبي هريرة فكلها ال غرابة فيها، وأما ]ما[ يروى عن 

عائشة فكذلك إال طريقًا واحدًا وهو السائب عن عائشة.

]1[ وقد أخرج روايتي أبي هريرة وعائشة البخاري في »صحيحه«، وقال الحافظ))): وقع لي =

)))  »فتح الباري« )196/3(.
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نَا  اُن،  ـَقّطَ
ْ
ال َسِعيٍد  ْبُن  يَْحيَى  نَا   ، َعِلّيٍ ْبُن  َعْمُرو  َحْفٍص  بُو 

َ
أ َثنَا  َحّدَ

نََس ْبَن َمالٍِك َيُقوُل: قَاَل رَُجٌل: 
َ
ُدوِسّيُ قَاَل: َسِمْعُت أ َة الّسَ بِي قُّرَ

َ
ـُمِغيَرُة ْبُن أ

ْ
ال

.» ْ َها َوتََوّكَ
ْ
؟ قَاَل: »اْعِقل ُ تََوّكَ

َ
ْطِلُقَها َوأ

ُ
ْو أ

َ
، أ ُ تََوّكَ

َ
ْعِقلَُها َوأ

َ
يَا رَُسوَل اهلل! أ

: قَاَل يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد: َهَذا ِعنِْدي َحِديٌث ُمنَْكٌر. قَاَل َعْمُرو ْبُن َعِلّيٍ

ِمْن  َنْعِرفُُه   
َ

ل ـوَْجِه، 
ْ
ال َهَذا  ِمْن  َغِريٌب  َحِديٌث  َهَذا  ِعيَسى:  بُو 

َ
أ قَاَل 

ـوَْجِه.
ْ
 ِمْن َهَذا ال

َّ
نَِس بِْن َمالٍِك إِل

َ
َحِديِث أ

ْمِرّيِ َعِن الّنَِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص نَْحُو َهَذا. َمّيََة الّضَ
ُ
َوقَْد ُروَِي َعْن َعْمِرو بِْن أ

قوله: )وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري( يعني أن هذه الرواية المذكورة 
غريبة]1[ إذا نسبت إلى أنس، وإذا رويت عن عمرو بن أمية فهي مشهورة ال غرابة فيها.

حديث الباب من رواية عشرة من الصحابة غير أبي هريرة وعائشة، ثم بسط أسماءهم، وقال   =
الذهبي في »الميزان«))): حمزة بن سفينة بصري، له شيء عن السائب في تشييع الجنازة، 
ال نعرف أن أحدًا روى عنه سوى أبي سعيد مولى المهري، لكنه أتى بصدق، انتهى. يعني 

ما أتى بالحديث ليس بكذب، لكنه غريب من هذا السند.
]1[ قال العراقي في »تخريج اإلحياء«))): حديث: »اعقلها وتوكل«، رواه الترمذي من حديث 
أنس، قال يحيى القطان: منكر، ورواه ابن خزيمة في »التوكل«، والطبراني من حديث عمرو 

ابن أمية الضمري بإسناد جيد بلفظ: قيدها، انتهى.
وقال السخاوي في »المقاصد الحسنة«))): رواه الترمذي في »الزهد« و»العلل«، والبيهقي   
في »الشعب«، وأبو نعيم في »الحلية«، وابن أبي الدنيا في »التوكل« من حديث المغيرة بن=

)))  »ميزان االعتدال« )608/1(.
)))  »المغني عن حمل األسفار في األسفار« )2316/5(.

)))  »المقاصد الحسنة« )124/1(.
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ـَمنَْفَعِة 
ْ
ِْخِتَصاِر؛ لَِما رََجْونَا ِفيِه ِمَن ال

ْ
ـِكتَاَب َعلَى ال

ْ
َوقَْد وََضْعنَا َهَذا ال

ْن َل يَْجَعلَُه َعلَيْنَا َوَباًل بِرَْحَمِتِه.
َ
ُل اهلل الّنَْفَع بَِما ِفيِه)))، َوأ

َ
نَْسأ

وََصَلتُُه  وإِفَْضاِلِه،  إِْنَعاِمِه  َعلَى  وَْحَدُه  هلل  ـَحْمُد 
ْ
َوال ـِكتَاِب، 

ْ
ال آِخُر 

ـَوِكيُل، 
ْ
ّيِ وََصْحِبِه َوآِلِه، وََحْسبُنَا اهلل َونِْعَم ال ّمِ

ُ ْ
ـُمرَْسِليَن األ

ْ
وََسَلُمُه َعلَى َسّيِِد ال

ـَحْمُد َعلَى الّتََماِم، وََعلَى 
ْ
ـَعِظيِم، َولَُه ال

ْ
ـَعِلّيِ ال

ْ
 بِاهلل ال

َّ
َة إِل

 قُّوَ
َ

 َحْوَل َول
َ

َول
ـَعالَِميَن.

ْ
ـَحْمُد هلل رَّبِ ال

ْ
َلِم، َوال ْزَك الّسَ

َ
َلِة َوأ فَْضُل الّصَ

َ
الّنَِبّيِ َوآِلِه وََصْحِبِه أ

قوله: )وقد وضعنا هذا الكتاب على الختصار( يعني]1[ لم أكثر فيه األخبار 
والروايات، وإن طال بسبب ذكر المذاهب واآلثار رجاء المنفعة في اختصاره، فإن 
الطبائع تمّل من الطويل، والنفع أرجى في المختصر القليل، أو المعنى اقتصرت 
على هذا المقدار من األحاديث واألخبار واختالفات المذاهب واآلثار، ولم أطول 
بين  والفرق  الثواب،  ونيل  فيه،  النفع  رجاء  األبواب  هاتيك  من  بقي  بما  الكتاب 
المعنيين أن األول عذر عن قلة إيراد الروايات فقط، والثاني عذر من إيراد كل ذلك 

مقتصرًا على ذكر شيء من كل باب.

أبي قرة: سمعت أنسًا، وقال الترمذي: قال عمرو بن علي يعني الفالس: قال يحيى القطان:   =
إنه منكر، ثم الترمذي: هو غريب ال نعرفه من حديث أنس إال من هذا الوجه، وإنما أنكره 
القطان من حديث أنس، وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نحوه، يشير 
إلى ما أخرجه ابن حبان في »صحيحه«، وأبو نعيم من حديث جعفر بن عمرو بن أمية عن 
أبيه، ورواه الطبراني في »الكبير«، والبيهقي في »الشعب«، وجعال في روايتهما القائل عمرًا 
نفسه، وكذا عند أبي القاسم بن بشران في أماليه، وأخرجه البيهقي كذلك من حديث جعفر 

لكن مرساًل، قال: قال عمرو بن أمية: يا رسول اهلل، الحديث.
]1[ ظاهر كالم الشيخ أن اإلشارة إلى »جامع الترمذي« وهو وجيه، ويحتمل أن يكون إشارة =

)))  زاد في نسخة: »وأن يجعله لنا حجة برحمته«.
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.................................................................................................................

سيدنا  على  تعالى  وصلى اهلل  والمآب،  المرجع  وإليه  بالصواب،  أعلم  واهلل 
محمد أفضل من نطق بالصواب، المخصص بجوامع الكلم وفصل الخطاب، وعلى 
اآلل واألصحاب، صالة تنجي قائلها يوم الحساب، وتظفره بالنعيم المقيم يوم يكشف 
الحجاب، والحمد هلل على التمام، وهو المسؤول حسن الختام، والفوز في دار السالم.

مؤرخة 18/ ذي الحجة 1312هـ روز پنجشنبه يك هزار وسه صد ودوازده 
هجري ملسو هيلع هللا ىلص]1[.

إلى كتاب »العلل« خاصة احترازًا عن »العلل الكبير«، فإن هذا الكتاب يسمى علاًل صغيرًا،   =
وله كتاب آخر جليل يسمى بـ»العلل الكبير«))).

]1[ هكذا في آخر األصل، أبقيته على حاله اعتناًء لتحريره، ومعناه: أنه وقع الفراغ للشيخ من 
تسويد هذا التقرير األنيق الذي لم ينسج على منواله يوم الخميس، ثامن عشر ذي الحجة، 
سنة اثنتي عشرة وثالث مائة وألف من هجرة سيد ولد آدم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه 

أفضل الصالة والسالم. 
آخر  بالحواشي  أن تسمى  تستحق  التي ال  الحواشي  تسويد هذه  الفراغ من  هذا وقد وقع   
ساعة من يوم الجمعة، ساعة مباركة مستجابة، سادس عشر من رجب المرجب، سنة ثالث 
النبوية على صاحبها ألف ألف صلوات وتحية،  وخمسين وثالث مائة وألف من الهجرة 

وأضيف بعض الحواشي على ذلك في صفر 1382هـ.
وبحمده،  سبحان اهلل  إليك،  وأتوب  أستغفرك  أنت،  إال  إله  ال  وبحمدك  سبحانك اللهم   
سبحان العلي العظيم، وصلى اهلل تعالى على خير خلقه سيدنا وموالنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، الحنان المنان بديع السماوات واألرض، ذا الجالل 

واإلكرام.

)))  وهو كتاب مفقود غير أنه موجود بترتيب أبي طالب القاضي محمود بن علي بن أبي طالب 
األصبهاني الشافعي )ت: 585هـ(، طبع في عالم الكتب، بيروت، بتحقيق صبحي السامرائي.
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تم بحمد اهلل وتوفيقه املجلد الثامن، ويتلوه إن شاء اهلل تعاىل املجلد التاسع، 
وهو يشتمل على »شمايل النبي ملسو هيلع هللا ىلص«.

وصلى اهلل تعالى على خير خلقه سيدنا وموالنا محمد وآله وصحبه وبارك 
وسلم تسليمًا كثيرًا.

* * *



الـفـهـارس الـفـنـيـة
للجامع الكبير

)سنن الترمذي(
ومعه الكوكب الدري على جامع الترمذي

ـ فهرس اآليات القرآنية.
ـ فهرس األحاديث واآلثار.

ـ فهرس أسماء الكتب مع بيان عدد األحاديث.
ـ فهرس المراجع والمصادر.

ـ فهرس الموضوعات.
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فهرس اآليات القرآنية

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
]سورة الفاتحة[

244، 246، 2927، 22953﴿پ پ پ پ﴾

2927، 32953﴿ڀ ڀ﴾

2927، 2928، 42953﴿ٺ ٺ ٺ﴾

62953﴿ٹ ٹ ٹ﴾

52953﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾

72953﴿ڤ ڤ ڤ ڦ﴾

248، 72953﴿ڦ ڦ ڦ﴾

248، 72953﴿ڄ ڄ﴾

]سورة البقرة[

12910﴿ٱ﴾

582956﴿ڀ ڀ ڀ﴾

592956﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾

2958، 1152961﴿گ گ ڳ﴾

345، 2957، 2958، 1152993﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾
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رقم الحديثرقم اآليةاآلية
856، 862، 2959، 2960، 125﴿ۉ ې ې ې ې﴾

2967

1432961﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾

1432964﴿ک ک گ گ گ﴾

340، 1442962﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾

1442958﴿ہ ہ ہ ھ ھ﴾

856، 862، 2965، 2966، 158﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾

2967

2965، 1582966﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴾

1582966﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾

1633476﴿ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب﴾

1722989﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾

177659﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾

184798﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾

1872968﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 

چ﴾

1872968

2968، 1872970﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾

1911568﴿ٱ ٻ ٻ﴾

1952972﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾
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رقم الحديثرقم اآليةاآلية
1962973﴿ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴾

199884﴿ک ک گ گ گ گ﴾

2032975﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ﴿ۉ 

ائ﴾

2193050

2222977﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾

2978، 2979، 2232980﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴾

2291192﴿ہ ہ ہ ہ ھ﴾

2322981﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾

2322981﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾

2322981﴿ۀ ہ ہ﴾

2382982﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾

405، 2982، 2382986﴿پ پ پ﴾

2452997﴿ۉ ې ې ې ې ى ى﴾

2672987﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾

2672987﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾

2682988﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾

276664﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ 

ڎ ڈ﴾

2842992 ،2991 ،2990



342  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
2852992﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾

2990، 2862992﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾

2862992﴿ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴾

2862992﴿ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴾

]سورة آل عمران[

13476، 2﴿ٱ * ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾

72993﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾

72994﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾

83522﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴾

2999، 613724﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾

682995﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴾

1269، 2996، 773012﴿ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾

922997﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾

812، 814، 973055﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾

971169﴿ۓ ڭ ڭ ڭ﴾

1105، 1022585﴿ٹ ٹ ٹ ڤ﴾

1063000﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾

1103001﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾

3002، 3003، 3004، 1283005﴿ہ ہ ہ ھ ھ﴾

406، 1353006﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  343 فهرس اآليات القرآنية  

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
1543007﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾

1613009﴿ک گ گ گ گ﴾

1335، 1613104﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾

3010، 1693011﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾

1803012﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴾

1803012﴿يئ جب حب خب مب ىب﴾

3292، 1853013﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

پ﴾

1873014

1873014﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾

1953023﴿ٻ ٻ پ پ پ پ﴾

]سورة النساء[

11105﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ 

ڱ﴾

113015 ،2096

122094﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾

122117﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾

132117﴿ې ى ى﴾

231117﴿گ گ﴾

1132، 3016، 243017﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾



344  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
323022﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾

402598﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾

413024﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾

413025﴿ک ک ک ک گ﴾

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ 

ھ﴾

433050 ،3026

4388﴿ې ى ى ائ ائ ەئ﴾

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ 

ے﴾

483037

591672﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴾

﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې﴾

653027 ،1363

883028﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾

ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ 

ڳ﴾

933029

943030﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾

1670، 3031، 3032، 953033﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ 

ٹ﴾

953032

1670، 3031، 953032﴿پ پ پ﴾



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  345 فهرس اآليات القرآنية  

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
1013034﴿يئ جب حب خب مب ىب﴾

1053036﴿ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾

1063036﴿ٱ ٻ﴾

1063036﴿ٻ ٻ پ پ پ﴾

1073036﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾

1083036﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾

1113036﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾

1123036﴿ۈ ٴۇ﴾

1133036﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾

1143036﴿ٹ ڤ ڤ ڤ﴾

1153036﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾

1163036﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾

2991، 3038، 1233039﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾

1533327﴿ۇ ۇ ۆ﴾

2097، 3041، 1763042﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾

]سورة المائدة[

3043، 33044﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾

41467﴿ں ں ڻ ڻ﴾

53215﴿ی ی ی جئ حئ مئ﴾

6145﴿پ پ ڀ ڀ ڀ﴾



346  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
6145﴿چ ڇ ڇ ڇ﴾

38145﴿ٺ ٺ ٺ ٿ﴾

452929﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾

73، 451416﴿ٴۇ ۋ﴾

643045﴿ۉ ې ې ې ې ى ى ائ﴾

673068﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾

673046﴿ژ ژ ڑ ڑ﴾

783048﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ 

ۀ﴾

813048

873049﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾

883049﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾

913050﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾

913050﴿ڄ ڄ ڄ﴾

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ﴿ڎ 

ک﴾

933054 ،3053 ،3052 ،3051

﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ﴾

1013056 ،3055 ،814

2168، 3057، 1053058﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ 

ڈ﴾

1063060 ،3059



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  347 فهرس اآليات القرآنية  

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
1083059﴿ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴾

﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ﴾

1163062

1163062﴿ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴾

1173167﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴾

2423، 1183167﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾

]سورة األنعام[

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ 

ۅ﴾

333064

3065، 653066﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾

653065﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾

823067﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾

3068، 1033279﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾

1183069﴿ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ﴾

1213069﴿گ گ گ گ﴾

1513070﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾

1533070﴿ژ ڑ﴾

1583071﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾

1583536﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾

1583072﴿ۓ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾



348  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
762، 1603073﴿ک ک ک ک گ گ﴾

1641005﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾

]سورة األعراف[

512428﴿جئ حئ﴾

1382180﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾

1433074﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴾

1433074﴿وئ ۇئ ۇئ﴾

َتُهْم﴾ يَّ 1723075﴿َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

]سورة األنفال[

13079﴿ٱ ٻ ٻ﴾

93080﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾

242875﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾

333082﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴾

603083﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴾

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ﴿ۈ 

ې﴾

673085

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ﴿ۆئ 

ىئ﴾

683084

]سورة التوبة[

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ 

ڻ﴾

183093 ،2617



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  349 فهرس اآليات القرآنية  

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ٴۇ ۋ﴾

313095

343094﴿ڍ ڍ ڌ ڌ﴾

3097، 803098﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾

3097، 843098﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾

104664﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ 

ڌ﴾
1083100

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ 

ڤ﴾

1133101

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ 

ۋ ۅ ۅ﴾

1173102

1193102﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ 

ڭ ڭ ڭ﴾

1283103

1293103﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾

]سورة يونس[

252859﴿حئ مئ ىئ يئ جب﴾

2552، 263105﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾

2273، 2275، 643106﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾



350  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
]سورة هود[

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ 

ڇ﴾

152382

162382﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾

2931، 462932﴿پ پ ڀ ڀ﴾

1023110﴿ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴾

1053111﴿ۈ ٴۇ ۋ﴾

3113، 3114، 1143115﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴾

]سورة يوسف[

183180﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴾

503116﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾

]سورة الرعد[

43118﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾

381083﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ﴿پ 

ٺ ٺ ٺ﴾

433803

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ﴿پ 

ٺ ٺ﴾

433256

]سورة إبراهيم[

162583، 17﴿ھ ھ ے ے * ۓ﴾



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  351 فهرس اآليات القرآنية  

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
243119﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴾

253119﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾

263119﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ 

ڄ ڃ ڃ﴾

273120

483121﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾

]سورة الحجر[

22638﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾

243122﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾

753126﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾

923127﴿پ پ﴾

933127﴿ڀ ڀ ڀ﴾

]سورة النحل[

483128﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾

1263129﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴾

]سورة اإلسراء[

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

پ پ ڀ ڀ﴾

13147

603134﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾

603134﴿ڃ چ چ چ﴾



352  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
713136﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾

783135﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾

3137، 793148﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾

803139﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴾

813138﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾

853140﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾

853141﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾

1013144﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾

3145، 1103146﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾

1103146﴿ں ں ڻ ڻ﴾

]سورة الكهف[

292583﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾

2581، 292584﴿ژ﴾

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ 

ڀ﴾

623149

633149﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾

643149﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾

663149﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴾

673149﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾

683149﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  353 فهرس اآليات القرآنية  

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
693149﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾

703149﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾

713149﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴾

723149﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴾

733149﴿ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴾

743149﴿خت مت ىت يت جث﴾

753149﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴾

763149﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾

762933﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾

773149﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾

773149﴿چ﴾

773149﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾

783149﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾

823154﴿ۉ ۉ ې ې﴾

862934﴿ٹ ٹ ٹ﴾

1093140﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴾

1101535﴿يت جث مث ىث يث حج مج جح﴾

]سورة مريم[

283155﴿ڦ ڄ﴾

393156﴿ٱ ٻ ٻ﴾



354  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
573157﴿ڍ ڍ ڌ﴾

643158﴿حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث﴾

3159، 713160﴿ک ک گ گ﴾

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

پ﴾

773162

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

پ پ پ﴾

963161

]سورة طـــه[

143163﴿ٺ ٺ ٺ﴾

]سورة األنبياء[

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ 

ڄ﴾

473164

633166﴿چ چ ڇ ڇ﴾

962240﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾

2423، 1043167﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾

]سورة الحج[

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

پ ڀ﴾
13169 ،3168

22941﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾

3168، 23169﴿ڦ ڦ ڦ ڦ﴾



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  355 فهرس اآليات القرآنية  

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
﴿ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ﴾

302300

393171﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾

]سورة المؤمنين[

13173﴿ٱ ٻ ٻ﴾

61122﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾

512989﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾

603175﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾

2587، 1043176﴿حب خب مب﴾

1072586﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾

1082586﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾

]سورة الــنــور[

33177﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴾

1202، 3178، 63179﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾

93179﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴾

93179﴿ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴾

223180﴿ڃ ڃ چ چ چ چ﴾

223180﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴾

]سورة الفرقان[

683183﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾



356  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
693183﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾

]سورة الشعراء[

2310، 3184، 3185، 2143186﴿ڇ ڇ ڇ﴾

]سورة النمل[

653068﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾

]سورة القصص[

563188﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾

]سورة العنكبوت[

83189﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾

293190﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴾

]سورة الروم[

2935، 3191، 1،3192 - 2﴿ھ * ھ ے﴾

3194 ،3193

3192، 33194﴿ۓ ۓ ڭ﴾

43194﴿ۆ ۈ ۈ﴾

3192، 43194﴿ې ې ې﴾

2935، 43191﴿ې ې﴾

53194﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴾

542936﴿چ چ چ﴾



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  357 فهرس اآليات القرآنية  

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
]سورة لقمان[

1282، 63195﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾

133067﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾

343278﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴾

]سورة السجدة[

2892، 13570 - 2﴿ٱ * ٻ﴾

307، 520، 23570﴿ٻ﴾

2616، 163196﴿گ گ ڳ ڳ ڳ﴾

3197، 173292﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾

172616﴿ھ﴾

]سورة األحزاب[

43199﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾

3207، 3209، 53814﴿ڳ ڳ﴾

53207﴿ڳ ڱ ڱ ڱ﴾

233104﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾

233201﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴿ھ 

ڭ ڭ﴾
283204

293204﴿ې ې ى ى﴾



358  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ﴿ڎ 

ک﴾
333786 ،3206 ،3205

3022، 353211﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾

3207، 373208﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾

373207﴿ڦ ڄ﴾

3207، 373214﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾

373214﴿ڃ ڃ چ چ چ چ﴾

373212﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾

373207﴿ڳ ڱ ڱ ڱ﴾

3207، 403210﴿ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ 

ڻ﴾
503215

503213﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾

503215﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾

503215﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾

523215﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ 

ں ں﴾

533219 ،3217

693221﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾

701105﴿ہ ہ ھ ھ ھ﴾



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  359 فهرس اآليات القرآنية  

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
]سورة سبأ[

493138﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾

]سورة المالئكة )فاطر([

323225﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾

]سورة يس[

123226﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾

]سورة الصافات[

243228 - 25﴿حب خب مب ىب * ٱ ٻ ٻ ٻ﴾

773230﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾

893166﴿گ گ﴾

1473229﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾

]سورة ص[

13232﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾

23232﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾

73232﴿ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴾

863254﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾

]سورة الزمر[

313236﴿حب خب مب ىب يب جت حت﴾

533237﴿ۀ ہ ہ ہ ہ﴾

3238، 673240﴿ې ې ى ى ائ﴾



360  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
3245، 673246﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ڀ﴾
683243

]سورة غافر[

32878﴿چ چ﴾

پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ 

پ﴾

502586

2969، 3247، 603372﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾

602969﴿ڤ﴾

]سورة فصلت[

3248، 223249﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾

233249﴿ڇ ڇ ڍ﴾

303250﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾

]سورة الشورى[

11664﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾

233251﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾

303252﴿ی ی ی جئ حئ مئ ىئ﴾

ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ﴿ىئ 

يئ﴾

513068



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  361 فهرس اآليات القرآنية  

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
]سورة الزخرف[

12155 - 2﴿ڇ * ڍ ڍ﴾

32155﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾

42155﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾

3447، 133448﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾

3447، 143448﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾

583253﴿ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾

723244﴿ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾

77508﴿ٹ ٹ﴾

772586﴿ٹ ٹ ٹ ڤ﴾

772586﴿ڤ ڦ﴾

]سورة الدخان[

2247، 103254﴿گ گ ڳ ڳ ڳ﴾

113254﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾

123254﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾

293255﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾

]سورة األحقاف[

3256، 103803﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾

243257﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾



362  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
]سورة محمد[

41568﴿ڑ ک ک ک ک﴾

15602﴿ک ک﴾

152583﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾

193259﴿يت جث مث ىث﴾

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ﴿ېئ 

ی﴾

383260

]سورة الفتح[

13262﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾

23263﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾

53263﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾

53263﴿گ گ﴾

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک 

ڳ﴾

181591

243264﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾

263265﴿ڻ ڻ ۀ﴾

]سورة الحجرات[

23266﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾

43267﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴾



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  363 فهرس اآليات القرآنية  

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ 

چ﴾

73269

113268﴿مئ ىئ يئ﴾

133270﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾

]سورة ق[

10306﴿ھ ھ﴾

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ 

ڈ﴾

392551

]سورة الذاريات[

413273﴿ڱ ڱ ڱ ں ں﴾

423273﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾

]سورة الطور[

493275﴿مت ىت﴾

]سورة النجم[

3277، 93280﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾

103280﴿چ چ ڇ ڇ ڇ﴾

3281، 113283﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾

3068، 133280، 14﴿ڑ ک ک ک * گ گ گ﴾

143280﴿گ گ گ﴾



364  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
163276﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾

183278﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾

323284﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾

]سورة القمر[

534، 3285، 13286﴿ھ ھ ے ے﴾

23286﴿ۇ ۇ﴾

152937﴿گ ڳ ڳ﴾

2157، 483290﴿مئ ىئ يئ جب حب خب﴾

2157، 493290﴿حت خت مت ىت يت﴾

]سورة الرحمن[

133291﴿ھ ھ ھ ھ﴾

582533﴿ڭ ۇ ۇ﴾

]سورة الواقعة[

3292، 303293﴿ک ک﴾

313293﴿گ گ﴾

2540، 343294﴿ں ں﴾

353296﴿ڻ ڻ ڻ﴾

823295﴿ٹ ٹ ڤ ڤ﴾

892938﴿ک ک ک گ﴾



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  365 فهرس اآليات القرآنية  

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
]سورة الحديد[

33298﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴾

]سورة المجادلة[

83300﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ڀ ڀ﴾
123301

133301﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾

]سورة الحشر[

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 

ٹ﴾

53303 ،3302 ،1552

53303﴿ڤ ڤ﴾

93304﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴾

]سورة الممتحنة[

13305﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾

123306﴿ٻ ٻ ٻ پ﴾

]سورة الصف[

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ک 

ڳ﴾

13309

23309﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾



366  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
]سورة الجمعة[

3310، 33933﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾

113311﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴾

]سورة المنافقون[

519، 13312﴿ک ک گ﴾

3312، 73313﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴾

73314﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ﴿ژ 

گ﴾
83315 ،3314 ،3312

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ 

ۀ ہ ہ﴾
93316

103316﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾

113316﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾

]سورة التـغابن[

﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ﴾
143317

153774﴿ڱ ں ں ڻ﴾

]سورة الطالق[

﴿ ڀ ڀ  ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾
11180



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  367 فهرس اآليات القرآنية  

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
]سورة التحريم[

43318﴿ک ک گ گ گ گ ڳ﴾

]سورة الملك[

13404﴿ٱ﴾

12892﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾

]سورة القلم[

)3319)1﴿ڈ ژ ژ﴾

]سورة الحاقة[

)3320)1﴿ے﴾

]سورة المعارج[

)3322)1﴿ڭ ڭ﴾

83322﴿ی﴾

]سورة الجن[

13323﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾

2906، 13323﴿ڀ ڀ ڀ ڀ﴾

2906، 23323﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾

193323﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾

]سورة المدثر[

13325﴿ھ ھ﴾

53325﴿ۆ ۆ﴾



368  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
8445﴿ۉ ې ې ې﴾

563328﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾

]سورة القيامة[

163329﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴾

2553، 223330﴿پ ڀ ڀ﴾

2553، 233330﴿ڀ ٺ ٺ﴾

]سورة اإلنسان[

1520﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾

]سورة عبس[

13331﴿ٱ ٻ﴾

373332﴿حب خب مب ىب يب جت﴾

]سورة التكوير[

306، 13333﴿ٱ ٻ ٻ﴾

233068﴿ھ ے ے ۓ﴾

]سورة االنفطار[

13333﴿ٱ ٻ ٻ﴾

]سورة المطففين[

)3334)1﴿ڭ ۇ﴾

2422، 3335، 63336﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾

143334﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾

]سورة االنشقاق[

573، 574، 3333، )3337)1﴿ڀ ڀ ٺ﴾



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  369 فهرس اآليات القرآنية  

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
2426، 73337﴿چ چ چ چ ڇ﴾

82426﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾

]سورة البروج[

1307﴿ٱ ٻ ٻ﴾

43340، 5﴿ڀ ڀ ڀ * ٺ ٺ ٺ﴾

83340﴿ڃ ڃ﴾

]سورة الطارق[

1307﴿ٱ ٻ﴾

]سورة األعلى[

462، 463، 519، 1533﴿ں ڻ ڻ ڻ﴾

]سورة الغاشية[

1519﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾

]سورة الشمس[

1309﴿ٱ ٻ﴾

123343﴿ڇ ڇ ڇ﴾

]سورة الليل[

12939﴿ڳ ڳ ڳ﴾

32939﴿ں ں﴾

53344﴿ہ ہ ہ ھ﴾

63344﴿ھ ھ﴾

73344﴿ے ۓ﴾



370  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
83344﴿ڭ ڭ ڭ ڭ﴾

93344﴿ۇ ۆ﴾

103344﴿ۈ ۈ﴾

]سورة الضحى[

33345﴿ڃ ڃ چ چ چ﴾

]سورة الشرح[

)3346)1﴿ۀ ہ﴾

]سورة التين[

309، 310، 13347﴿ٱ ٻ﴾

83347﴿ڃ ڃ ڃ ڃ﴾

]سورة العلق[

573، 574، )3348)1﴿چ چ چ﴾

173349﴿ائ ەئ﴾

3348، 183349﴿وئ وئ﴾

]سورة القدر[

13350﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾

23350﴿پ پ پ ڀ ڀ﴾

33350﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾

]سورة الزلزلة[

2893، 2894، 12895﴿ٹ ڤ﴾

2429، 43353﴿ڃ ڃ ڃ﴾



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  371 فهرس اآليات القرآنية  

رقم الحديثرقم اآليةاآلية
]سورة التكاثر[

2342، 3354، 13355﴿ژ ڑ﴾

3356، 83357﴿ہ ھ ھ ھ ھ﴾

]سورة الكوثر[

3350، 13359﴿ڎ ڎ ڈ﴾

]سورة الكافرون[

417، 431، 462، 463، 869، 1﴿ٱ ٻ ٻ﴾

 ،2895 ،2894 ،2893 ،870

.3403 ،3026
]سورة النصر[

2894، 3362، 13063﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾

]سورة المسد[

2155، 13363﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾

]سورة اإلخالص[

417، 431، 460، 462، 463، 1﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾

 ،2893 ،939 ،870 ،869

 ،2898 ،2897 ،2895 ،2894

 ،3365 ،3364 ،2901 ،2899

3575 ،3402
23364﴿پ پ﴾

43364﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾
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رقم الحديثرقم اآليةاآلية
]سورة الفلق[

2902، 3367، 13402﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾

]سورة الناس[

2902، 3367، 13402﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾

* * *
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فهرس األحاديث واآلثار

رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
]أ[

َما الَواَلُء لَِمْن َأْعَتَق 2124عائشةاْبَتاِعي َفَأْعتِِقي َفإِنَّ

اِء َفَصَبْرَنا رَّ 2464عبد الرحمن بن عوفاْبُتِلينَا َمَع َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِالضَّ

ِه 3655ابن مسعودَأْبَرُأ إَِلى ُكلِّ َخِليٍل ِمْن ِخلِّ

3834أبو هريرةاْبُسْط ِرَداَءَك

اُر َتْقُتُلَك الِفَئُة الَباِغَيُة 3800أبو هريرةَأْبِشْر َيا َعمَّ

3102كعب بن مالكَأْبِشْر َيا َكْعُب ْبَن َمالٍِك بَِخْيِر َيْوٍم َأَتى َعَلْيَك

3951عمران بن حصينَأْبِشُروا َيا َبنِي َتِميٍم

َجاِل إَِلى اهلل األََلدُّ الَخِصُم 2976عائشةَأْبَغُض الرِّ

َوُتنَْصُروَن  ُتْرَزُقوَن  َما  َفإِنَّ ُضَعَفاِئُكْم  فِي  اْبُغونِي 

بُِضَعَفاِئُكْم

1702أبو الدرداء

ٍد َتْفَعُل َهَذا؟ 3131أنسَأبُِمَحمَّ

ِل النََّهاِر َأْكِفَك  اْبَن آَدَم اْرَكْع لِي َأْرَبَع َرَكَعاٍت ِمْن َأوَّ

آِخَرُه

475أبو ذر

2133أبو هريرةَأبَِهَذا ُأِمْرُتْم َأْم بَِهَذا ُأْرِسْلُت إَِلْيُكْم؟

3656عمر بن الخطابَأُبو َبْكٍر َسيُِّدَنا َوَخْيُرَنا َوَأَحبُّنَا إَِلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
3747عبد الرحمن بن عوفَأُبو َبْكٍر فِي الَجنَِّة، َوُعَمُر فِي الَجنَِّة

3666علي بن أبي طالبَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َسيَِّدا ُكُهوِل َأْهِل الَجنَِّة

3935أبو هريرةَأَتاُكْم َأْهُل الَيَمِن، ُهْم َأْضَعُف ُقُلوًبا

2441عوف بن مالكَأَتانِي آٍت ِمْن ِعنِْد َربِّي َفَخيََّرنِي

ْيَلَة َربِّي َتَباَرَك َوَتَعاَلى فِي َأْحَسِن ُصوَرٍة 3233ابن عباسَأَتانِي اللَّ

ُه َمْن َماَت اَل ُيْشِرُك بِاهلل َرنِي َأنَّ 2644أبو ذرَأَتانِي ِجْبِريُل َفَبشَّ

2806أبو هريرةَأَتانِي ِجْبِريُل َفَقاَل: إِنِّي ُكنُْت َأَتْيُتَك الَباِرَحَة

3379معاويةَأَتانِي ِجْبِريُل َوَأْخَبَرنِي َأنَّ اهللَ ُيَباِهي بُِكُم اْلَماَلِئَكَة

َيْرَفُعوا  َأْن  َأْصَحابِي  آُمَر  َأْن  َفَأَمَرنِي  ِجْبِريُل،  َأَتانِي 

َأْصَواَتُهْم بِاإِلْهاَلِل

829السائب بن خالد

، َفَأَتْيُتُهْم َفَقَرْأُت َعَلْيِهْم 3258ابن مسعودَأَتانِي َداِعي الِجنِّ

3234ابن عباسَأَتانِي َربِّي فِي َأْحَسِن ُصوَرٍة

َرُكَما اهللُ بُِسَواَرْيِن ِمْن َناٍر؟ 637عبد اهلل بن عمروَأُتِحبَّاِن َأْن ُيَسوِّ

َأْو  َصاِحَبُكْم  وَن  َفَتْسَتِحقُّ َيِمينًا  َخْمِسيَن  َأَتْحِلُفوَن 

َقاتَِلُكْم؟

1422رافع بن خديج

3168عمران بن حصينَأَتْدُروَن َأيُّ َيْوٍم َذلَِك؟

3544أنسَأَتْدُروَن بَِم َدَعا اهللَ؟ َدَعا اهللَ بِاْسِمِه األَْعَظِم

2429، 3353أبو هريرةَأَتْدُروَن َما َأْخَباُرَها؟

2611ابن عباسَأَتْدُروَن َما اإِليَماُن؟

2141عبد اهلل بن عمروَأَتْدُروَن َما َهَذاِن الِكَتاَباِن؟
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
2418أبو هريرةَأَتْدُروَن َمِن اْلُمْفِلُس؟

2186، 3227أبو ذرَأَتْدِري َأْيَن َتْذَهُب َهِذِه؟

1335معاذ بن جبلَأَتْدِري لَِم َبَعْثُت إَِلْيَك؟ اَل ُتِصيَبنَّ َشْيًئا بَِغْيِر إِْذنِي

2155عطاء بن أبي رباحَأَتْدِري َما ُأمُّ الِكَتاِب؟

3819أسامة بن زيدَأَتْدِري َما َجاَء بِِهَما؟

2643معاذ بن جبلَأَتْدِري َما َحقُّ اهلل َعَلى الِعَباِد؟

3241ابن عباسَأَتْدِري َما َسَعُة َجَهنََّم؟

َما َقَطْعَت َلُه الَماَء الِعدَّ 1380أبيض بن حمالَأَتْدِري َما َقَطْعَت َلُه؟ إِنَّ

2547ابن مسعودَأَتْرَضْوَن َأْن َتُكوُنوا ُرُبَع َأْهِل الَجنَِّة

ْثُتُكْم، َفُخُذوا َعنِّي 2679أبو هريرةاْتُرُكونِي َما َتَرْكُتُكْم، َفإَِذا َحدَّ

3248، 3249ابن مسعودَأَتَرْوَن َأنَّ اهللَ َيْسَمُع َما َنُقوُل؟

2321المستورد بن شدادَأَتَرْوَن َهِذِه َهاَنْت َعَلى َأْهِلَها ِحيَن َأْلَقْوَها

3331عائشةَأَتَرى بَِما َأُقوُل َبْأًسا؟

1118عائشةَأُتِريِديَن َأْن َتْرِجِعي إَِلى ِرَفاَعَة؟

ْجَت َيا َجابُِر؟ 1100جابر بن عبد اهللَأَتَزوَّ

3362ابن عباسَأَتْسَأُلُه َوَلنَا َبنُوَن ِمْثُلُه؟

1430عائشةَأَتْشَفُع فِي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهلل؟

ًدا َرُسوُل اهلل 691ابن عباسَأَتْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َأَتْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

َأَتْشَهُد َأْنَت َأنِّي َرُسوُل اهلل؟

َأَتْشَهُد َأنِّي َرُسوُل اهلل؟

أبو سعيد، ابن عمر، 

أبو سعيد الخدري

 ،2248 ،2247

2249
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
3847البراء بن عازبَأَتْعَجُبوَن ِمْن َهَذا؟ َلَمنَاِديُل َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ فِي الَجنَِّة

ا  َأَتْعَجُبوَن ِمْن َهِذِه؟ َلَمنَاِديُل َسْعٍد فِي الَجنَِّة َخْيٌر ِممَّ

َتَرْوَن

1723أنس

يَِّئَة اْلَحَسنََة َتْمُحَها ِق اهلل َحْيُثَما ُكنَْت، َوَأْتبِِع السَّ 1987أبو ذراتَّ

ِق اهللَ فِيَما َتْعَلُم 2683يزيد بن سلمةاتَّ

ُه َلْيَس َبْينََها َوَبْيَن اهلل ِحَجاٌب ِق َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم، َفإِنَّ 2014ابن عباساتَّ

اَم َمِحيِضَها؟ 130عائشةَأَتْقِضي إِْحَداَنا َصاَلَتَها َأيَّ

ُقوا الَحِديَث َعنِّي إاِلَّ َما َعِلْمُتْم 2951ابن عباساتَّ

ُكْم، َوَصلُّوا َخْمَسُكْم ُقوا اهللَ َربَّ 616أبو أمامةاتَّ

ُقوا فَِراَسَة اْلُمْؤِمِن 3126أبو سعيد الخدرياتَّ

2974كعب بن عجرةَأُتْؤِذيَك َهَوامُّ َرْأِسَك؟

َك َهِذِه؟ 953كعب بن عجرةَأُتْؤِذيَك َهَوامُّ

2544أبو أيوبَأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْعَرابِيٌّ

3113معاذَأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرُجٌل َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

2670أنسَأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرُجٌل َيْسَتْحِمُلُه

اَلِة؟ 152بريدةَأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرُجٌل، َفَسَأَلُه َعْن َمَواِقيِت الصَّ

1016أنسَأَتى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َحْمَزَة َيْوَم ُأُحٍد

َراُع 1837أبو هريرةُأتَِي النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِلْحٍم َفُدفَِع إَِلْيِه الذِّ

3709جابر بن عبد اهللُأتَِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِجنَاَزِة َرُجٍل لُِيَصلَِّي َعَلْيِه

1447فضالة بن عبيدُأتَِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِساِرٍق َفُقطَِعْت َيُدُه



فهرس األحاديث واآلثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  377

رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
3119أنسُأتَِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِِقنَاٍع َعَلْيِه ُرَطٌب

َراُع 2434أبو هريرةُأتَِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِلْحٍم َفُرفَِع إَِلْيِه الذِّ

، َفُقْلُت َلُه: َكْيَف َتْصنَُع بَِهِذِه  َأَتْيُت َأَبا َثْعَلَبَة الُخَشنِيَّ

اآلَيِة؟

3058أبو أمية الشيباني

َر لِي َجِليًسا َصالًِحا 3811خيثمة بن أبي سبرةَأَتْيُت الَمِدينََة َفَسَأْلُت اهللَ َأْن ُيَيسِّ

َأَتْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِتَمَراٍت، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل اْدُع اهللَ 

فِيِهنَّ بِالَبَرَكِة

3839أبو هريرة

3834أبو هريرةَأَتْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَبَسْطُت َثْوبِي ِعنَْدُه

اَلُم 2722جابر بن سليمَأَتْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفُقْلُت: َعَلْيَك السَّ

َمْن  ُأَقاتُِل  َأاَل  اهلل  َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َأَتْيُت 

َأْدَبَر

3222فروة بن مسيك

ًذا  َتَعوُّ ْمنِي  َعلِّ َيا َرُسوَل اهلل  َفُقْلُت:  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َأَتْيُت 

ُذ بِِه َأَتَعوَّ

3492شكل بن حميد

َأْسَلْمُت  إِنِّي  َيا َرُسوَل اهلل،  َفُقْلُت:  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َأَتْيُت 

َوَتْحتِي ُأْخَتاِن

1129فيروز الديلمي

ْقُت  َطلَّ إِنِّي  اهلل،  َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َأَتْيُت 

اْمَرَأتَِي الَبتََّة

1177ركانة

3095عدي بن حاتمَأَتْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوفِي ُعنُِقي َصِليٌب ِمْن َذَهٍب

799، 800محمد بن كعبَأَتْيُت َأَنَس ْبَن َمالٍِك فِي َرَمَضاَن َوُهَو ُيِريُد َسَفًرا

اَلِة 891حارثة بن الم الطائيَأَتْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِالُمْزَدلَِفِة ِحيَن َخَرَج إَِلى الصَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ا بَِأْرِض  َأَتْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل، إِنَّ

َقْوٍم َأْهِل ِكَتاٍب

1560أبو ثعلبة الخشني

َيْسَأُلنِي  ُجُل  الرَّ َيْأتِينِي  َفُقْلُت:  َأَتْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ِمَن الَبْيِع

1232حكيم بن حزام

2953عدي بن حاتمَأَتْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َجالٌِس فِي الَمْسِجِد

، َأْسَأُلُه َعِن الَمْسِح  اٍل الُمَراِديَّ َأَتْيُت َصْفَواَن ْبَن َعسَّ

ْيِن َعَلى الُخفَّ

3535زر بن حبيش

، َفَقاَل لِي: َما َجاَء  اٍل الُمَراِديَّ َأَتْيُت َصْفَواَن ْبَن َعسَّ

بَِك؟

3536زر بن حبيش

ْثنَا  َأَتْيُت َعْبَد اهلل ْبَن َعْمِرو ْبِن الَعاِص، َفُقْلُت َلُه: َحدِّ

ا َسِمْعَت ِممَّ

3529أبو راشد الحبراني

يٌق َوَشِهيَداِن َما َعَلْيَك َنبِيٌّ َوِصدِّ 3696أنس بن مالكاْثُبْت ُأُحُد، َفإِنَّ

يٌق َأْو َشِهيٌد سعيد بن زيد، اْثُبْت ِحَراُء َفَلْيَس َعَلْيَك إاِلَّ َنبِيٌّ َأْو ِصدِّ

عثمان بن عفان

3757 ،3699

2997أنس بن مالكاْجَعْلُه فِي َقَراَبتَِك َأْو َأْقَربِيَك

1355أبو هريرةاْجَعُلوا الطَِّريَق َسْبَعَة َأْذُرٍع

ْأ َكَما َأَمَرَك اهللُ اَلِة َفَتَوضَّ 302رفاعة بن رافعَأَجْل إَِذا ُقْمَت إَِلى الصَّ

َها َصاَلُة َرْغَبٍة َوَرْهَبٍة 2175خباب بن األرتَأَجْل إِنَّ

16سلمانَأَجْل َنَهاَنا َأْن َنْسَتْقبَِل اْلِقْبَلَة بَِغاِئٍط َأْو بَبْوٍل

943عائشةَأَحابَِسُتنَا ِهَي؟
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ْحَمِن 2833ابن عمرَأَحبُّ األَْسَماِء إَِلى اهلل َعْبُد اهلل َوَعْبُد الرَّ

َبِغيَضَك  َيُكوَن  َأْن  َعَسى  َما  َهْوًنا  َحبِيَبَك  َأْحبِْب 

َيْوًما َما

1997أبو هريرة

3789ابن عباسَأِحبُّوا اهللَ لَِما َيْغُذوُكْم ِمْن نَِعِمِه

2134أبو هريرةاْحَتجَّ آَدُم َوُموَسى، َفَقاَل ُموَسى: َيا آَدُم!

ِت الَجنَُّة َوالنَّاُر، َفَقاَلِت الَجنَُّة: َيْدُخُلنِي  اْحَتجَّ

َعَفاُء َوالَمَساِكيُن الضُّ

2561أبو هريرة

1278أنساْحَتَجَم َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَحَجَمُه َأُبو َطْيَبَة

775ابن عباساْحَتَجَم َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو ُمْحِرٌم َصاِئٌم

َبَن َفُكنَّا َنْحَتِلُبُه 2719المقداد بن عمرواْحَتِلُبوا َهَذا اللَّ

1435عمران بن حصينَأْحِسْن إَِلْيَها َفإَِذا َوَضَعْت َحْمَلَها َفَأْخبِْرنِي

2899أبو هريرةاْحُشُدوا َفإِنِّي َسَأْقَرُأ َعَلْيُكْم ُثُلَث الُقْرآِن

اُج َصْبًرا َفَبَلَغ ِماَئَة َأْلٍف  َأْحَصْوا َما َقَتَل الَحجَّ

َوِعْشِريَن َأْلَف َقتِيٍل

2220هشام بن حسان

687أبو هريرةَأْحُصوا ِهاَلَل َشْعَباَن لَِرَمَضاَن

1713هشام بن عامراْحِفُروا َوَأْوِسُعوا، َوَأْحِسنُوا

2769، 2794معاوية بن حيدةاْحَفْظ َعْوَرَتَك إاِلَّ ِمْن َزْوَجتَِك َأْو َما َمَلَكْت َيِمينَُك

َواِرَب َواْعُفوا اللَِّحى 2763ابن عمراْحُفوا الشَّ

1427ابن عباسَأَحقٌّ َما َبَلَغنِي َعنَْك؟

ُه َعَليَّ 3634عائشةَأْحَياًنا َيْأتِينِي ِمْثُل َصْلَصَلِة الَجَرِس َوُهَو َأَشدُّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
754ابن عباسَأْخبِْرنِي َعْن َيْوِم َعاُشوَراَء، َأيُّ َيْوٍم َأُصوُمُه؟

1037ابن عباسَأْخَبَرنِي َمْن َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَأى َقْبًرا ُمنَْتبًِذا

َتُهَما ِشْئَت 1129فيروز الديلمياْخَتْر َأيَّ

3248ابن مسعوداْخَتَصَم ِعنَْد الَبْيِت َثاَلَثُة َنَفٍر ُقَرِشيَّاِن َوَثَقِفيٌّ

2946عبد اهلل بن عمرواْختِْمُه فِي َشْهٍر

2069أبو هريرةَأَخْذُت َثاَلَثَة َأْكُمٍؤ َأْو َخْمًسا َأْو َسْبًعا

آِخُر آَيٍة ُأْنِزَلْت ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ﴾

3041البراء بن عازب

3063ابن عباسآِخُر ُسوَرٍة ُأْنِزَلْت ﴿ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾

3063عبد اهلل بن عمروآِخُر ُسوَرٍة ُأْنِزَلِت اْلَماِئَدُة َواْلَفْتُح

ْر َعنِّي َيا ُعَمُر إِنِّي َقْد ُخيِّْرُت َفاْخَتْرُت 3097عمر بن الخطابَأخِّ

3919أبو هريرةآِخُر َقْرَيٍة ِمْن ُقَرى اإِلْساَلِم َخَراًبا الَمِدينَُة

1733أبو بردةَأْخَرَجْت إَِلْينَا َعاِئَشُة ِكَساًء ُمَلبًَّدا، َوإَِزاًرا َغِليًظا

3171ابن عباسَأْخَرُجوا َنبِيَُّهْم َلَيْهِلُكنَّ

3115أبو اليسرَأَخَلْفَت َغاِزًيا فِي َسبِيِل اهلل فِي َأْهِلِه بِِمْثِل َهَذا

بَِمِلِك  ى  َتَسمَّ الِقَياَمِة َرُجٌل  َيْوَم  ِعنَْد اهلل  اْسٍم  َأْخنَُع 

األَْماَلِك

2837أبو هريرة

1945أبو ذرإِْخَواُنُكْم َجَعَلُهُم اهللُ فِْتَيًة َتْحَت َأْيِديُكْم

1264أبو هريرةَأدِّ األََماَنَة إَِلى َمِن اْئَتَمنََك َواَل َتُخْن َمْن َخاَنَك

ْكَعَتْيِن َقْبَل الَفْجِر 3275ابن عباسإِْدَباُر النُُّجوِم الرَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
1424عائشةاْدَرؤوا الُحُدوَد َعِن اْلُمْسِلِميَن َما اْسَتَطْعُتْم

3478أبو هريرةاْدُعوا اهللَ َوَأْنُتْم ُموِقنُوَن بِاإِلَجاَبِة

3724سعد بن أبي وقاصاْدُعوا لِي َعِليًّا

َعِن  َوَضَع  َتَعاَلى  اهللَ  إِنَّ  ْوِم  الصَّ َعِن  ْثَك  ُأَحدِّ اْدُن 

ْوَم الُمَسافِِر الصَّ

715أنس بن مالك الكعبي

ا َيِليَك ، َفَسمِّ اهللَ، َوُكْل بَِيِمينَِك، َوُكْل ِممَّ 1856عمر بن أبي سلمةاْدُن َيا ُبنَيَّ

ِذي َلُه َثَماُنوَن َأْلَف َخاِدٍم 2562أبو سعيد الخدريَأْدَنى َأْهِل الَجنَِّة الَّ

ُق َفاَل ُيَفاِرَقنَُّكْم إاِلَّ َعْن ِرًضا 647جريرإَِذا َأَتاُكُم اْلُمَصدِّ

اَلَة َواإِلَماُم َعَلى َحاٍل َفْلَيْصنَْع  إَِذا َأَتى َأَحُدُكُم الصَّ

َكَما َيْصنَُع اإِلَماُم

591معاذ بن جبل

ْأ َبْينَُهَما  إَِذا َأَتى َأَحُدُكْم َأْهَلُه ُثمَّ َأَراَد َأْن َيُعوَد َفْلَيَتَوضَّ

ُوُضوًءا

141أبو سعيد

إَِذا َأَتى َأَحُدُكْم َعَلى َماِشَيٍة، َفإِْن َكاَن فِيَها َصاِحُبَها 

َفْلَيْسَتْأِذْنُه

1296سمرة بن جندب

8أبو أيوب األنصاريإَِذا َأَتْيُتُم اْلَغاِئَط َفاَل َتْسَتْقبُِلوا اْلِقْبَلَة بَِغاِئٍط َواَل َبْوٍل

اُه 2392المقدام بن معديكربإَِذا َأَحبَّ َأَحُدُكْم َأَخاُه َفْلُيْعِلْمُه إِيَّ

ْنَيا 2037قتادة بن النعمانإَِذا َأَحبَّ اهللُ َعْبًدا َحَماُه الدُّ

َأْحَبْبُت  َقْد  إِنِّي  ِجْبَرِئيَل:  َناَدى  َعْبًدا  اهللُ  َأَحبَّ  إَِذا 

ُفاَلًنا َفَأِحبَُّه

3161أبو هريرة

َم  إَِذا َأْحَدَث َوَقْد َجَلَس فِي آِخِر َصاَلتِِه َقْبَل َأْن ُيَسلِّ

َفَقْد َجاَزْت َصاَلُتُه

408عبد اهلل بن عمرو
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َوالُمْبَتاُع  الَباِئِع  َقْوُل  َفالَقْوُل  الَبيَِّعاِن  اْخَتَلَف  إَِذا 

بِالِخَياِر

1270ابن مسعود

اَلِة ْأ ُوُضوَءَك لِلصَّ 3574البراءإَِذا َأَخْذَت َمْضَجَعَك َفَتَوضَّ

ُجَل َفْلَيْسَأْلُه َعِن اْسِمِه َواْسِم َأبِيِه ُجُل الرَّ 2392يزيد بن النعامةإَِذا آَخى الرَّ

ْيَت َزَكاَة َمالَِك َفَقْد َقَضْيَت َما َعَلْيَك 618أبو هريرةإَِذا َأدَّ

ْنَيا َل َلُه الُعُقوَبَة فِي الدُّ 2396أنسإَِذا َأَراَد اهللُ بَِعْبِدِه الَخْيَر َعجَّ

إَِذا َأْرَسْلَت َكْلَبَك اْلُمَكلََّب، َوَذَكْرَت اْسَم اهلل، َفَقَتَل 

َفُكْل

1797أبو ثعلبة

إَِذا َأْرَسْلَت َكْلَبَك، َوَذَكْرَت اْسَم اهلل َعَلْيِه، َفَأْمَسَك 

َعَلْيَك َفُكْل

أبو ثعلبة، عدي بن 

حاتم

1470 ،1465

إَِذا اْسَتْأَذَن َأَحَدُكْم َجاُرُه َأْن َيْغِرَز َخَشَبُه فِي ِجَداِرِه 

َفاَل َيْمنَْعُه

1353أبو هريرة

فِي  َيَدُه  ُيْدِخْل  َفاَل  ْيِل  اللَّ ِمَن  َأَحُدُكْم  اْسَتْيَقَظ  إَِذا 

َناِء اإْلِ

24أبو هريرة

اَلِة 157أبو هريرةإَِذا اْشَتدَّ الَحرُّ َفَأْبِرُدوا َعِن الصَّ

1832عبد اهلل المزنيإَِذا اْشَتَرى َأَحُدُكْم َلْحًما َفْلُيْكثِْر َمَرَقَتُه

ِمَن  ِقْطَعٌة  ى  اْلُحمَّ َفإِنَّ  ى  الُحمَّ َأَحَدُكُم  َأَصاَب  إَِذا 

النَّاِر

2084ثوبان

إَِلْيِه  ا  َوإِنَّ هلل  إِنَّا  َفْلَيُقْل:  ُمِصيَبٌة  َأَحَدُكْم  َأَصاَب  إَِذا 

َراِجُعوَن

3511أبو سلمة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
بِِحَساِب  َوِرَث  ِميَراًثا  َأْو  ا  َحدًّ اْلُمَكاَتُب  َأَصاَب  إَِذا 

َما َعَتَق ِمنُْه

1259ابن عباس

ُر اللَِّساَن َها ُتَكفِّ 2407أبو سعيد الخدريإَِذا َأْصَبَح اْبُن آَدَم َفإِنَّ األَْعَضاَء ُكلَّ

إَِذا َأْصَبَح َأَحُدُكْم َفْلَيُقْل: اللُهمَّ بَِك َأْصَبْحنَا، َوبَِك 

أَْمَسْينَا

3391أبو هريرة

3395رافع بن خديجإَِذا اْضَطَجَع َأَحُدُكْم َعَلى َجنْبِِه األَْيَمِن

إَِذا َأْعَطِت اْلَمْرَأُة ِمْن َبْيِت َزْوِجَها بِطِيِب َنْفٍس َغْيَر 

ُمْفِسَدٍة

672عائشة

ِمَن  ُه َخَرَج  َفإِنَّ ُه  َيُردَّ َفاَل  ْيَحاَن  الرَّ َأَحُدُكُم  ُأْعطَِي  إَِذا 

الَجنَِّة

2791أبو عثمان النهدي

ُه َبَرَكٌة 658، 695سلمان بن عامرإَِذا َأْفَطَر َأَحُدُكْم َفْلُيْفطِْر َعَلى َتْمٍر، َفإِنَّ

ْمُس، َفَقْد  ْيُل، َوَأْدَبَر النََّهاُر، َوَغاَبِت الشَّ إَِذا َأْقَبَل اللَّ

َأْفَطْرَت

698عمر بن الخطاب

َماُن َلْم َتَكْد ُرْؤَيا الُمْؤِمِن َتْكِذُب 2270أبو هريرةإَِذا اْقَتَرَب الزَّ

اَلُة َفاَل َتْأُتوَها َوَأْنُتْم َتْسَعْوَن 327أبو هريرةإَِذا ُأِقيَمِت الصَّ

اَلُة َفاَل َتُقوُموا َحتَّى َتَرْونِي َخَرْجُت 592أبو قتادةإَِذا ُأِقيَمِت الصَّ

اَلُة َفاَل َصاَلَة إاِلَّ اْلَمْكُتوَبُة 421أبو هريرةإَِذا ُأِقيَمِت الصَّ

َفْلَيْبَدْأ  اْلَخاَلَء  َأَحُدُكُم  َوَوَجَد  اَلُة  الصَّ ُأِقيَمِت  إَِذا 

بِاْلَخاَلِء

142عبد اهلل بن األرقم

إَِذا َأَكَل َأَحُدُكْم َطَعاًما َفَسَقَطْت ُلْقَمُتُه َفْلُيِمْط َما َراَبُه 

ِمنَْها

1802جابر
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
1858عائشةإَِذا َأَكَل َأَحُدُكْم َطَعاًما َفْلَيُقْل: بِْسِم اهلل

َيْدِري فِي  اَل  ُه  َفإِنَّ َأَصابَِعُه،  َفْلَيْلَعْق  َأَحُدُكْم  َأَكَل  إَِذا 

تِِهنَّ الَبَرَكُة َأيَّ

1801أبو هريرة

ُجُل َدَعا َزْوَجَتُه لَِحاَجتِِه َفْلَتْأتِِه 1160طلق بن عليإَِذا الرَّ

ْف 236أبو هريرةإَِذا َأمَّ َأَحُدُكُم النَّاَس َفْلُيَخفِّ

نُوا َماُم َفَأمِّ َن اإْلِ 250أبو هريرةإَِذا َأمَّ

1779أبو هريرةإَِذا اْنَتَعَل َأَحُدُكْم َفْلَيْبَدْأ بِالَيِميِن

2706أبو هريرةإَِذا اْنَتَهى َأَحُدُكْم إَِلى َمْجِلٍس َفْلُيَسلِّْم

َمَواِت  السَّ َربَّ  اللُهمَّ  َفُقْل:  فَِراِشَك  إَِلى  َأَوْيَت  إَِذا 

ْبِع السَّ

3523بريدة

1250أنسإَِذا َباَيْعَت َفُقْل َهاَء َوَهاَء، َواَل ِخاَلَبَة

738أبو هريرةإَِذا َبِقَي نِْصٌف ِمْن َشْعَباَن َفاَل َتُصوُموا

ْيُتْم بِي َفاَل َتْكَتنُوا بِي 2842جابر بن عبد اهللإَِذا َتَسمَّ

1356أبو هريرةإَِذا َتَشاَجْرُتْم فِي الطَِّريِق َفاْجَعُلوُه َسْبَعَة َأْذُرٍع

َقِت الَمْرَأُة ِمْن َبْيِت َزْوِجَها َكاَن َلَها بِِه َأْجٌر 671عائشةإَِذا َتَصدَّ

ِل 1331عليإَِذا َتَقاَضى إَِلْيَك َرُجاَلِن، َفاَل َتْقِض لأَِلوَّ

َأ َأَحُدُكْم َفَأْحَسَن ُوُضوَءُه 386كعب بن عجرةإَِذا َتَوضَّ

إَِلى  َخَرَج  ُثمَّ  الُوُضوَء  َفَأْحَسَن  ُجُل  الرَّ َأ  َتَوضَّ إَِذا 

اَلِة اَل ُيْخِرُجُه الصَّ

603أبو هريرة

َأ اْلَعْبُد اْلُمْسِلُم، َأِو اْلُمْؤِمُن، َفَغَسَل َوْجَهُه 2أبو هريرةإَِذا َتَوضَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ْأَت َفاْنَتثِْر، َوإَِذا اْسَتْجَمْرَت َفَأْوتِْر 27سلمة بن قيسإَِذا َتَوضَّ

ْأَت َفَخلِِّل اأْلََصابَِع 38لقيط بن صبرةإَِذا َتَوضَّ

ْل َبْيَن َأَصابِِع َيَدْيَك َوِرْجَلْيَك ْأَت َفَخلِّ 39ابن عباسإَِذا َتَوضَّ

َأْن  َقْبَل  َرْكَعَتْيِن  َفْلَيْرَكْع  الَمْسِجَد  َأَحُدُكُم  َجاَء  إَِذا 

َيْجِلَس

316أبو قتادة

1085أبو حاتم المزنيإَِذا َجاَءُكْم َمْن َتْرَضْوَن ِدينَُه َوُخُلَقُه َفَأْنِكُحوُه

108، 109عائشةإَِذا َجاَوَز الِخَتاُن الِخَتاَن َوَجَب الُغْسُل

3153أبو سعد بن أبي فضالةإَِذا َجَمَع اهللُ النَّاَس َيْوَم الِقَياَمِة لَِيْوٍم اَل َرْيَب فِيِه

ُجُل الَحِديَث ُثمَّ الَتَفَت َفِهَي َأَماَنٌة َث الرَّ 1959جابر بن عبد اهللإَِذا َحدَّ

اَلُة َفاْبَدُءوا بِالَعَشاِء 353أنسإَِذا َحَضَر الَعَشاُء َوُأِقيَمِت الصَّ

977أم سلمةإَِذا َحَضْرُتُم الَمِريَض َأِو الَميَِّت َفُقوُلوا َخْيًرا

1326أبو هريرةإَِذا َحَكَم الَحاِكُم َفاْجَتَهَد َفَأَصاَب، َفَلُه َأْجَراِن

َتَدُعوا  َلْم  َفإِْن  الثُُّلَث،  َوَدُعوا  َفُخُذوا  َخَرْصُتْم  إَِذا 

ُبَع الثُُّلَث، َفَدُعوا الرُّ

643سهل بن أبي حثمة

ُجوُه 1084أبو هريرةإَِذا َخَطَب إَِلْيُكْم َمْن َتْرَضْوَن ِدينَُه َوُخُلَقُه َفَزوِّ

2552، 3105صهيبإَِذا َدَخَل َأْهُل اْلَجنَِّة اْلَجنََّة َناَدى ُمنَاٍد

ُسوا َلُه فِي َأَجِلِه 2086أبو سعيد الخدريإَِذا َدَخْلُتْم َعَلى الَمِريِض َفنَفِّ

780أبو هريرةإَِذا ُدِعَي َأَحُدُكْم إَِلى َطَعاٍم َفْلُيِجْب

781أبو هريرةإَِذا ُدِعَي َأَحُدُكْم َوُهَو َصاِئٌم َفْلَيُقْل: إِنِّي َصاِئٌم

اهلل  ِمَن  ِهَي  َما  َفإِنَّ ُيِحبَُّها  ْؤَيا  الرُّ َأَحُدُكُم  َرَأى  إَِذا 

َفْلَيْحَمِد اهللَ َعَلْيَها

3453أبو سعيد الخدري
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َفُكْم َأْو ُتوَضَع عامر بن ربيعة، إَِذا َرَأْيُتُم الَجنَاَزَة َفُقوُموا َلَها َحتَّى ُتَخلِّ

أبو سعيد

1043 ،1042

ِذيَن  ِذيَن َيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه َفُأوَلِئَك الَّ إَِذا َرَأْيُتُم الَّ

اُهُم اهللُ َسمَّ

2993عائشة

اهلل  َلْعنَُة  َفُقوُلوا:  َأْصَحابِي  َيُسبُّوَن  ِذيَن  الَّ َرَأْيُتُم  إَِذا 

ُكْم َعَلى َشرِّ

3866ابن عمر

ُجَل َيَتَعاَهُد الَمْسِجَد َفاْشَهُدوا َلُه بِاإِليَماِن 2617، 3093أبو سعيدإَِذا َرَأْيُتُم الرَّ

3891ابن عباسإَِذا َرَأْيُتْم آَيًة َفاْسُجُدوا

ًنا، َفاَل َتْقُتُلوا َأَحًدا 1549عصام المزنيإَِذا َرَأْيُتْم َمْسِجًدا، َأْو َسِمْعُتْم ُمَؤذِّ

1321أبو هريرةإَِذا َرَأْيُتْم َمْن َيبِيُع َأْو َيْبَتاُع فِي الَمْسِجِد

َي  َربِّ ُسْبَحاَن  ُرُكوِعِه:  فِي  َفَقاَل  َأَحُدُكْم،  َرَكَع  إَِذا 

الَعظِيِم

261ابن مسعود

1469عدي بن حاتمإَِذا َرَمْيَت بَِسْهِمَك َفاْذُكْر اْسَم اهلل

2895ابن عباسإَِذا ُزْلِزَلْت َتْعِدُل نِْصَف الُقْرآِن

1441أبو هريرةإَِذا َزَنْت َأَمُة َأَحِدُكْم َفْلَيْجِلْدَها َثاَلًثا بِِكَتاِب اهلل

ِمَن  َحظََّها  اإِلبَِل  َفَأْعُطوا  الِخْصِب  فِي  َساَفْرُتْم  إَِذا 

األَْرِض

2855أبو هريرة

ُكَما َأْكَبُرُكَما َنا َوَأِقيَما، َوْلَيُؤمَّ 205مالك بن الحويرثإَِذا َساَفْرُتَما َفَأذِّ

ِذَراَعْيِه  َيْفَتِرْش  َواَل  َفْلَيْعَتِدْل،  َأَحُدُكْم  َسَجَد  إَِذا 

اْفتَِراَش الَكْلِب

275جابر بن عبد اهلل
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
272العباسإَِذا َسَجَد الَعْبُد َسَجَد َمَعُه َسْبَعُة آَراٍب

َيُقوُل، ُثمَّ َصلُّوا  ِمْثَل َما  َن َفُقوُلوا  إَِذا َسِمْعُتُم الُمَؤذِّ

َعَليَّ

3615عبد اهلل بن عمرو

ُن 208أبو سعيدإَِذا َسِمْعُتُم النَِّداَء َفُقوُلوا ِمْثَل َما َيُقوُل الُمَؤذِّ

َيَكِة َفاْسَأُلوا اهللَ ِمْن َفْضِلِه 3459أبو هريرةإَِذا َسِمْعُتْم ِصَياَح الدِّ

إَِذا َسَها َأَحُدُكْم فِي َصاَلتِِه َفَلْم َيْدِر َواِحَدًة َصلَّى َأْو 

ثِنَْتْيِن َفْلَيْبِن

398عبد الرحمن بن عوف

ْس فِي اإِلَناِء 1889أبو قتادةإَِذا َشِرَب َأَحُدُكْم َفاَل َيَتنَفَّ

َعَلى  َفْلَيْضَطِجْع  الَفْجِر  َرْكَعَتِي  َأَحُدُكْم  َصلَّى  إَِذا 

َيِمينِِه

420أبو هريرة

َفْلَيْسُجْد  َصلَّى  َكْيَف  َيْدِر  َفَلْم  َأَحُدُكْم  َصلَّى  إَِذا 

َسْجَدَتْيِن

396أبو سعيد

3479فضالة بن عبيدإَِذا َصلَّى َأَحُدُكْم َفْلَيْبَدْأ بَِتْحِميِد اهلل َوالثَّنَاِء َعَلْيِه

1949أبو سعيدإَِذا َضَرَب َأَحُدُكْم َخاِدَمُه َفَذَكَر اهللَ َفاْرَفُعوا َأْيِدَيُكْم

ْيِل 469ابن عمرإَِذا َطَلَع الَفْجُر َفَقْد َذَهَب ُكلُّ َصاَلِة اللَّ

ا َنْسَأُلِك  إَِذا َظَهَرِت الَحيَُّة فِي الَمْسَكِن َفُقوُلوا َلَها: إِنَّ

بَِعْهِد ُنوٍح

1485أبو ليلى

2212عمران بن حصينإَِذا َظَهَرِت الَقْينَاُت َوالَمَعاِزُف َوُشِرَبِت الُخُموُر

2741أبو أيوبإَِذا َعَطَس َأَحُدُكْم َفْلَيُقْل: الَحْمُد هلل َعَلى ُكلِّ َحاٍل

1468عدي بن حاتمإَِذا َعِلْمَت َأنَّ َسْهَمَك َقَتَلُه َوَلْم َتَر فِيِه َأَثَر َسُبٍع َفُكْل
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
3098ابن عمرإَِذا َفَرْغُتْم َفآِذُنونِي

ْأ 1164، 1165علي بن طلقإَِذا َفَسا َأَحُدُكْم َفْلَيَتَوضَّ

اِم َفاَل َخْيَر فِيُكْم 2192قرة بن إياسإَِذا َفَسَد َأْهُل الشَّ

تِي َخْمَس َعْشَرَة َخْصَلًة َحلَّ بَِها الَباَلُء 2210علي بن أبي طالبإَِذا َفَعَلْت ُأمَّ

نَا  َربَّ َفُقوُلوا:  لَِمْن َحِمَدُه،  اإِلَماُم: َسِمَع اهللُ  َقاَل  إَِذا 

َوَلَك الَحْمُد

267أبو هريرة

، َفاْضِرُبوُه ِعْشِريَن ُجِل: َيا َيُهوِديُّ ُجُل لِلرَّ 1462ابن عباسإَِذا َقاَل الرَّ

اَلِة َفاَل َيْمَسِح الَحَصى 379أبو ذرإَِذا َقاَم َأَحُدُكْم إَِلى الصَّ

َفْلَينُْفْضُه  إَِلْيِه  َرَجَع  ُثمَّ  فَِراِشِه  َعْن  َأَحُدُكْم  َقاَم  إَِذا 

اٍت بَِصنَِفِة إَِزاِرِه َثاَلَث َمرَّ

3401أبو هريرة

إَِذا ُقبَِر الَميُِّتـ  َأْو َقاَل: َأَحُدُكْمـ  َأَتاُه َمَلَكاِن َأْسَوَداِن 

َأْزَرَقاِن

1071أبو هريرة

الَماَلِئَكُة  َضَرَبِت  َأْمًرا  َماِء  السَّ فِي  اهللُ  َقَضى  إَِذا 

بَِأْجنَِحتَِها ُخْضَعاًنا

3223أبو هريرة

إَِلْيَها  َلُه  َجَعَل  بَِأْرٍض  َيُموَت  َأْن  لَِعْبٍد  اهللُ  َقَضى  إَِذا 

َحاَجًة

مطر بن عكامس، 

أبو عزة الهزلي

2147 ،2146

إَِذا َكاَن َأَحُدُكْم فِي الَمْسِجِد َفَوَجَد ِريًحا َبْيَن َأْلَيَتْيِه 

َفاَل َيْخُرْج

75أبو هريرة

1704، 3725البراءإَِذا َكاَن الِقَتاُل َفَعِليٌّ

َتْيِن َلْم َيْحِمِل الَخَبَث 67ابن عمرإَِذا َكاَن الَماُء ُقلَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َياطِيُن َدِت الشَّ ُل َلْيَلٍة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ُصفِّ 682أبو هريرةإَِذا َكاَن َأوَّ

َأْصَفَر  َدًما  َكاَن  َوإَِذا  َفِدينَاٌر،  َأْحَمَر  َدًما  َكاَن  إَِذا 

َفنِْصُف ِدينَاٍر

137ابن عباس

َفْلَتْحَتِجْب  ُيَؤدِّي  َما  إِْحَداُكنَّ  ُمَكاَتِب  ِعنَْد  َكاَن  إَِذا 

ِمنُْه

1261أم سلمة

إَِذا َكاَن َغَداَة ااِلْثنَْيِن َفْأتِنِي َأْنَت َوَوَلُدَك َحتَّى َأْدُعَو 

َلُهْم بَِدْعَوٍة

3762ابن عباس

2558أبو سعيدإَِذا َكاَن َيْوُم الِقَياَمِة ُأتَِي بِالَمْوِت َكالَكْبِش األَْمَلِح

ْمُس ِمَن الِعَباِد َحتَّى  إَِذا َكاَن َيْوُم الِقَياَمِة ُأْدنَِيِت الشَّ

َتُكوَن ِقيَد ِميٍل

2421المقداد بن عمرو

3613أبي بن كعبإَِذا َكاَن َيْوُم الِقَياَمِة ُكنُْت إَِماَم النَّبِيِّيَن َوَخطِيَبُهْم

2266أبو هريرةإَِذا َكاَنْت ُأَمَراُؤُكْم ِخَياَرُكْم، َوَأْغنَِياُؤُكْم ُسَمَحاَءُكْم

ُجِل اْمَرَأَتاِن َفَلْم َيْعِدْل َبْينَُهَما َجاَء  إَِذا َكاَنْت ِعنَْد الرَّ

ُه َساِقٌط َيْوَم الِقَياَمِة َوِشقُّ

1141أبو هريرة

1384رافع بن خديجإَِذا َكاَنْت ألََحِدُكْم َأْرٌض َفْلَيْمنَْحَها َأَخاُه َأْو لَِيْزَرْعَها

ْبُه 2713جابر بن عبد اهللإَِذا َكَتَب َأَحُدُكْم ِكَتاًبا َفْلُيَترِّ

إَِذا َكَذَب الَعْبُد َتَباَعَد َعنُْه اْلَمَلُك ِمياًل ِمْن َنْتِن َما 

َجاَء بِِه

1972ابن عمر

ُه َوُدَخاَنُه َفْلَيْأُخْذ  إَِذا َكَفى َأَحَدُكْم َخاِدُمُه َطَعاَمُه َحرَّ

بَِيِدِه َفْلُيْقِعْدُه َمَعُه

1852أبو هريرة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
اَلِة َفاَل َتْبُزْق َعْن َيِمينَِك 571طارق بن عبد اهللإَِذا ُكنَْت فِي الصَّ

2825ابن مسعودإَِذا ُكنُْتْم َثاَلَثًة َفاَل َينَْتِجي اْثنَاِن ُدوَن َصاِحبِِهَما

1376أبو هريرةإَِذا َماَت اإِلْنَساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلُه إاِلَّ ِمْن َثاَلٍث

1072ابن عمرإَِذا َماَت اْلَميُِّت ُعِرَض َعَلْيِه َمْقَعُدُه

َوَلَد  َقَبْضُتْم  لَِماَلِئَكتِِه:  اهللُ  َقاَل  الَعْبِد  َوَلُد  َماَت  إَِذا 

َعْبِدي

1021أبو موسى

984حذيفة بن اليمانإَِذا ِمتُّ َفاَل ُتْؤِذُنوا بِي

3509، 3510أبو هريرة، أنسإَِذا َمَرْرُتْم بِِرَياِض الَجنَِّة َفاْرَتُعوا

تِي بِالُمَطْيطَِياِء 2262ابن عمرإَِذا َمَشْت ُأمَّ

َيْذَهَب  َحتَّى  َفْلَيْرُقْد  ُيَصلِّي  َوُهَو  َأَحُدُكْم  َنَعَس  إَِذا 

َعنُْه النَّْوُم

355عائشة

ْل ِمْن َمْجِلِسِه  إَِذا َنَعَس َأَحُدُكْم َيْوَم الُجُمَعِة َفْلَيَتَحوَّ

َذلَِك

526ابن عمر

2216أبو هريرةإَِذا َهَلَك ِكْسَرى َفاَل ِكْسَرى َبْعَدُه

َغْيِر  ِمْن  َرْكَعَتْيِن  َفْلَيْرَكْع  بِاألَْمِر  َأَحُدُكْم  َهمَّ  إَِذا 

الَفِريَضِة

480جابر بن عبد اهلل

ْحِل  الرَّ َرِة  ُمَؤخَّ ِمْثَل  َيَدْيِه  َبْيَن  َأَحُدُكْم  َوَضَع  إَِذا 

َفْلُيَصلِّ

335طلحة بن عبيد اهلل

َيْوِم  إَِلى  َعنَْها  ُيْرَفْع  َلْم  تِي  ُأمَّ فِي  ْيُف  السَّ ُوِضَع  إَِذا 

الِقَياَمِة

2202ثوبان
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
اَلُة َفاْبَدُءوا بِالَعَشاِء 354ابن عمرإَِذا ُوِضَع الَعَشاُء َوُأِقيَمِت الصَّ

َفاَل  بِِه  َيِف  َفَلْم  بِِه  َيِفَي  َأْن  َوَينِْوي  ُجُل  الرَّ َوَعَد  إَِذا 

ُجنَاَح َعَلْيِه

2633زيد بن أرقم

َفِت الطُُّرُق، َفاَل ُشْفَعَة 1370جابر بن عبد اهللإَِذا َوَقَعِت الُحُدوُد، َوُصرِّ

1803أنسإَِذا َوَقَعْت ُلْقَمُة َأَحِدُكْم َفْلُيِمْط َعنَْها األََذى َوْلَيْأُكْلَها

995أبو قتادةإَِذا َولَِي َأَحُدُكْم َأَخاُه، َفْلُيْحِسْن َكَفنَُه

916عبد اهلل بن عمرواْذَبْح َواَل َحَرَج

ْنَيا تِي َفاَرَق َعَلْيَها َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الدُّ 2356عائشةَأْذُكُر الَحاَل الَّ

وا َعْن َمَساِوِئِهْم 1019ابن عمراْذُكُروا َمَحاِسَن َمْوَتاُكْم، َوُكفُّ

ْأِس 37أبو أمامة الباهلياأْلُُذَناِن ِمَن الرَّ

3219أنساْذَهْب َفاْدُع لِي ُفاَلًنا َوُفاَلًنا َوُفاَلًنا

2879أبو أيوب األنصاراْذَهْب َفإَِذا َرَأْيَتَها َفُقْل: بِْسِم اهلل َأِجيبِي َرُسوَل اهلل

2816يعلى بن مرةاْذَهْب َفاْغِسْلُه، ُثمَّ اْغِسْلُه، ُثمَّ اَل َتُعْد

1454وائل بن حجراْذَهبِي َفَقْد َغَفَر اهللُ َلِك

840نبيه بن وهبَأَراَد اْبُن َمْعَمٍر َأْن ُينِْكَح اْبنَُه

716ابن عباسَأَرَأْيِت َلْو َكاَن َعَلى ُأْختِِك َدْيٌن َأُكنِْت َتْقِضينَُه

2251عبد اهلل بن عمرَأَرَأْيَتُكْم َلْيَلَتُكْم َهِذِه َعَلى َرْأِس ِماَئِة َسنٍَة ِمنَْها

2868أبو هريرةَأَرَأْيُتْم َلْو َأنَّ َنْهًرا بَِباِب َأَحِدُكْم َيْغَتِسُل ِمنُْه

َمَواِت َواألَْرَض؟ 3045أبو هريرةَأَرَأْيُتْم َما َأْنَفَق ُمنُْذ َخَلَق السَّ

تِي ِمْن َأْمِر الَجاِهِليَِّة َلْن َيَدَعُهنَّ النَّاُس 1001أبو هريرةَأْرَبٌع فِي ُأمَّ
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فِي  بِِمْثِلِهنَّ  ُتْحَسُب  َواِل  الزَّ َبْعَد  ْهِر  الظُّ َقْبَل  َأْرَبٌع 

َحِر َصاَلِة السَّ

3128عمر بن الخطاب

1080أبو أيوبَأْرَبٌع ِمْن ُسنَِن الُمْرَسِليَن

2632عبد اهلل بن عمروَأْرَبٌع َمْن ُكنَّ فِيِه َكاَن ُمنَافًِقا

َماِء َواألَْرِض َمِسيَرَة َخْمِسِماَئِة  اْرتَِفاُعَها َلَكَما َبْيَن السَّ

َسنٍَة

2540، 3294أبو سعيد الخدري

303أبو هريرةاْرِجْع َفَصلِّ َفإِنََّك َلْم ُتَصلِّ

اَلُم َعَلْيُكْم َأَأْدُخُل 2710كلدة بن حنبلاْرِجْع َفُقْل: السَّ

تِي َأُبو َبْكٍر تِي بُِأمَّ 3790، 3791أنسَأْرَحُم ُأمَّ

2076جدامة بنت وهبَأَرْدُت َأْن َأْنَهى َعِن الِغَياِل

918الفضل بن عباسَأْرَدَفنِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َجْمٍع إَِلى ِمنًى

اَم َها َمْسِجٌد إاِلَّ الَمْقَبَرَة َوالَحمَّ 317أبو سعيد الخدرياألَْرُض ُكلُّ

1113عامر بن ربيعةَأَرِضيِت ِمْن َنْفِسِك َوَمالِِك بِنَْعَلْيِن؟

3755علي بن أبي طالباْرِم َسْعُد فَِداَك َأبِي َوُأمِّي

2829، 3753علي بن أبي طالباْرِم فَِداَك َأبِي َوُأمِّي

2288عائشةُأِريُتُه فِي الَمنَاِم َوَعَلْيِه ثَِياٌب َبَياٌض

3232ابن عباسُأِريُد ِمنُْهْم َكِلَمًة َواِحَدًة َتِديُن َلُهْم بَِها الَعَرُب

3937أنساألَْزُد َأْزُد اهلل فِي اأْلَْرِض

ْل َبْيَن األََصابِِع 788لقيط بن صبرةَأْسبِِغ الُوُضوَء، َوَخلِّ

ا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي الِكَتاَبِة َفَلْم َيْأَذْن َلنَا 2665أبو سعيد الخدرياْسَتْأَذنَّ
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2711جابر بن عبد اهللاْسَتْأَذْنُت َعَلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َدْيٍن َكاَن َعَلى َأبِي

2691عمر بن الخطاباْسَتْأَذْنُت َعَلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َثاَلًثا َفَأِذَن لِي

2458ابن مسعوداْسَتْحُيوا ِمَن اهلل َحقَّ الَحَياِء

519أبو هريرةاْسَتْخَلَف َمْرَواُن َأَبا ُهَرْيَرَة َعَلى اْلَمِدينَِة

2666أبو هريرةاْسَتِعْن بَِيِمينَِك

3604أبو هريرةاْسَتِعيُذوا بِاهلل ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم

َكِب 286أبو هريرةاْسَتِعينُوا بِالرُّ

3852جابر بن عبد اهللاْسَتْغَفَر لِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َلْيَلَة الَبِعيِر

1453وائل بن حجراْسُتْكِرَهْت اْمَرَأٌة َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

3442، 3443ابن عمرأْسَتْوِدع اهللَ ِدينََك َوَأَماَنَتَك َوآِخَر َعَمِلَك

2690أبو سعيد، أبو موسىااِلْستِْئَذاُن َثاَلٌث، َفإِْن ُأِذَن َلَك، َوإاِلَّ َفاْرِجْع

ُموَها إَِلْيِه 1015أبو هريرةَأْسِرُعوا بِالَجنَاَزِة، َفإِْن َيُكْن َخْيًرا ُتَقدِّ

ُه َأْعَظُم لأَِلْجِر 154رافع بن خديجَأْسِفُروا بِالَفْجِر، َفإِنَّ

3027عبد اهلل بن الزبيراْسِق َيا ُزَبْيُر َوَأْرِسِل اْلَماَء إَِلى َجاِرَك

1363عبد اهلل بن الزبيراْسِق َيا ُزَبْيُر، ُثمَّ َأْرِسِل الَماَء إَِلى َجاِرَك

تِي ُكنِْت َتُقولِيَن َقْبَلَها 1090الربيع بنت معوذاْسُكتِي َعْن َهِذِه، َوُقولِي الَّ

3844عقبة بن عامرَأْسَلَم النَّاُس َوآَمَن َعْمُرو ْبُن الَعاِص

3941، 3948ابن عمرَأْسَلُم َساَلَمَها اهللُ، َوِغَفاٌر َغَفَر اهللُ َلَها

3952أبو بكرةَأْسَلُم َوِغَفاٌر َوُمَزْينَُة َخْيٌر ِمْن َتِميٍم َوَأَسٍد

3476أسماء بنت يزيداْسُم اهلل األَْعَظُم فِي َهاَتْيِن اآلَيَتْيِن
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ُه َسَيُكوُن َبْعِدي ُأَمَراُء 2259كعب بن عجرةاْسَمُعوا َهْل َسِمْعُتْم َأنَّ

ُلوا َما َعَلْيِهْم َما ُحمِّ 2199وائل بن حجراْسَمُعوا َوَأطِيُعوا َفإِنَّ

3765البراء بن عازبَأْشَبْهَت َخْلِقي َوُخُلِقي

َما الَواَلُء لَِمْن َأْعَطى الثََّمَن 1256عائشةاْشَتِريَها َفإِنَّ

َها َوَقاَلْت: َأَكَل َبْعِضي َبْعًضا 2592أبو هريرةاْشَتَكِت النَّاُر إَِلى َربِّ

726أنس بن مالكاْشَتَكْت َعْينِي، َأَفَأْكَتِحُل َوَأَنا َصاِئٌم

359عمرو بن الحارثَأَشدُّ النَّاِس َعَذاًبا اْثنَاِن

72، 1845، 2042أنساْشَرُبوا ِمْن َأْلَبانَِها َوَأْبَوالَِها

2849أبو هريرةَأْشَعُر َكِلَمٍة َتَكلََّمْت بَِها الَعَرُب َقْوُل َلبِيٍد

2672أبو موسى األشعرياْشَفُعوا َوْلُتْؤَجُروا

2293أبو هريرةَأَصْبَت َبْعًضا َوَأْخَطْأَت َبْعًضا

1582جابر بن عبد اهللَأَصْبَت ُحْكَم اهلل فِيِهْم

1132أبو سعيد الخدريَأَصْبنَا َسَباَيا َيْوَم َأْوَطاٍس َوَلُهنَّ َأْزَواٌج فِي َقْوِمِهنَّ

ْؤَيا بِاألَْسَحاِر 2274أبو سعيد الخدريَأْصَدُق الرُّ

399أبو هريرةَأَصَدَق ُذو الَيَدْيِن؟

ٌة؟ 656معاوية بن حيدةَأَصَدَقٌة ِهَي، َأْم َهِديَّ

3147حذيفة بن اليمانَأَصلَّى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي َبْيِت الَمْقِدِس؟

998عبد اهلل بن جعفراْصنَُعوا ألَْهِل َجْعَفٍر َطَعاًما

1770عرفجة بن أسعدُأِصيَب َأْنِفي َيْوَم الُكاَلِب فِي الَجاِهِليَِّة

بِِر 952عثمان بن عفاناْضِمْدُهَما بِالصَّ
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1793جابرَأْطَعَمنَا َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُلُحوَم الَخْيِل

َراِط َل َما َتْطُلُبنِي َعَلى الصِّ 2433أنس بن مالكاْطُلْبنِي َأوَّ

َلْعُت فِي الَجنَِّة َفَرَأْيُت َأْكَثَر َأْهِلَها الُفَقَراَء 2602ابن عباساطَّ

َلْعُت فِي النَّاِر َفَرَأْيُت َأْكَثَر َأْهِلَها النَِّساَء 2603عمران بن حصيناطَّ

2462عمرو بن عوفَأُظنُُّكْم َسِمْعُتْم َأْن َأَبا ُعَبْيَدَة َقِدَم بَِشْيٍء

اَلَم ْحَمَن َوَأْطِعُموا الطََّعاَم َوَأْفُشوا السَّ 1854عبد اهلل بن عمرواْعُبُدوا الرَّ

ُجوِد، َواَل َيْبُسَطنَّ َأَحُدُكْم ِذَراَعْيِه فِي  اْعَتِدُلوا فِي السُّ

اَلِة الصَّ

276أنس

2092جابر بن عبد اهللَأْعِط اْبنََتْي َسْعٍد الثُُّلَثْيِن

666صفوان بن أميةَأْعَطانِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُحنَْيٍن

اُه، َفإِنَّ ِخَياَر النَّاِس َأْحَسنُُهْم َقَضاًء 1318أبو رافع القبطيَأْعطِِه إِيَّ

ْل 2517أنساْعِقْلَها َوَتَوكَّ

1277محيصةاْعِلْفُه َناِضَحَك َوَأْطِعْمُه َرِقيَقَك

1089عائشةَأْعِلنُوا َهَذا النَِّكاَح، َواْجَعُلوُه فِي الَمَساِجِد

ْبِعيَن تِّيَن إَِلى السَّ تِي َما َبْيَن السِّ 3550أبو هريرةَأْعَماُر ُأمَّ

ُكْم َلَمَع  ٍد بَِيِدِه إِنَّ ِذي َنْفُس ُمَحمَّ اْعَمُلوا َوَأْبِشُروا َفَوالَّ

َخِليَقَتْيِن

3169عمران بن حصين

3032ابن عباسَأْعَمَياِن َيا َرُسوَل اهلل، َفَهْل َلنَا ُرْخَصٌة؟

5أنسَأُعوُذ بِاهلل ِمَن اْلُخْبِث َواْلَخبِيِث

3493عائشةَأُعوُذ بِِرَضاَك ِمْن َسَخطَِك
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ُأِعيُذَك بِاهلل َيا َكْعَب ْبَن ُعْجَرَة ِمْن ُأَمَراَء َيُكوُنوَن ِمْن 

َبْعِدي

614كعب بن عجرة

ٍة ِة ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍن َوَهامَّ 2060ابن عباسُأِعيُذُكَما بَِكِلَماِت اهلل التَّامَّ

َة بَِفخٍّ 852ابن عمراْغَتَسَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لُِدُخولِِه َمكَّ

1429جابر بن عبد اهللاْغُد َيا ُأَنْيُس َعَلى اْمَرَأِة َهَذا َفإِْن اْعَتَرَفْت َفاْرُجْمَها

1408، 1617بريدة بن الحصيباْغُزوا بِْسِم اهلل َوفِي َسبِيِل اهلل

990أم عطية األنصاريةاْغِسْلنََها ِوْتًرا: َثاَلًثا

نُوُه فِي َثْوَبْيِه 951ابن عباساْغِسُلوُه بَِماٍء َوِسْدٍر، َوَكفِّ

َقاَء 1812جابرَأْغِلُقوا الَباَب، َوَأْوِكُئوا السِّ

اَلَم، َوَأْطِعُموا الطََّعاَم 1854أبو هريرةَأْفُشوا السَّ

ُجُل َعَلى ِعَيالِِه ينَاِر ِدينَاٌر ُينِْفُقُه الرَّ 1966ثوبانَأْفَضُل الدِّ

ْكِر اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ 3383جابر بن عبد اهللَأْفَضُل الذِّ

َدَقاِت ظِلُّ ُفْسَطاٍط فِي َسبِيِل اهلل 1627أبو أمامةَأْفَضُل الصَّ

َيْوًما،  َيُصوُم  َكاَن  َداُوَد  َأِخي  َصْوُم  ْوِم  الصَّ َأْفَضُل 

َوُيْفطُِر َيْوًما

770عبد اهلل بن عمرو

ُم َياِم َبْعَد َشْهِر َرَمَضاَن َشْهُر اهلل الُمَحرَّ 438، 740أبو هريرةَأْفَضُل الصِّ

450زيد بن ثابتَأْفَضُل َصاَلتُِكْم فِي ُبُيوتُِكْم إاِلَّ الَمْكُتوَبَة

3094ثوبانَأْفَضُلُه لَِساٌن َذاِكٌر، َوَقْلٌب َشاِكٌر

774رافع بن خديجَأْفَطَر الَحاِجُم َوالمـَْحُجوُم

2778أم سلمةَأَفَعْمَياَواِن َأْنُتَما َأَلْسُتَما ُتْبِصَرانِِه
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ا اَل َيْعَلُموَن؟ 3327جابر بن عبد اهللَأَفُغِلَب َقْوٌم ُسِئُلوا َعمَّ

412المغيرة بن شعبةَأَفاَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا

ْيَت َلنَا ِمْن ُرَطبِِه؟ 2369أبو هريرةَأَفاَل َتنَقَّ

3318عمر بن الخطابَأفِي َشكٍّ َأْنَت َيا اْبَن الَخطَّاِب؟

1507ابن عمرَأَقاَم َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِالَمِدينَِة َعْشَر ِسنِيَن

ُبَر َوالَحْيَضَة ِق الدُّ 2980ابن عباسَأْقبِْل َوَأْدبِْر، َواتَّ

ُقْل ُهَو اهللُ  َيْقَرُأ:  َفَسِمَع َرُجاًل  َمَع النبي ملسو هيلع هللا ىلص  َأْقَبْلُت 

َأَحٌد

2897أبو هريرة

َذْيِن ِمْن َبْعِدي َأبِي َبْكٍر، َوُعَمَر حذيفة بن اليمان، اْقَتُدوا بِاللَّ

ابن مسعود

3805 ،3262

ْفَيَتْيِن َواألَْبَتَر 1483ابن عمراْقُتُلوا الَحيَّاِت، َواْقُتُلوا َذا الطُّ

1583سمرة بن جندباْقُتُلوا ُشُيوَخ اْلُمْشِرِكيَن، َواْسَتْحُيوا َشْرَخُهْم

2947عبد اهلل بن عمرواْقَرأِ الُقْرآَن فِي َأْرَبِعيَن

ْيِل  اللَّ َجْوِف  فِي  الَعْبِد  ِمَن  بُّ  الرَّ َيُكوُن  َما  َأْقَرُب 

اآلِخِر

3880عمرو بن عبسة

ٌة ُصُبٌر ُهْم َما َعِلْمُت َأِعفَّ اَلَم َفإِنَّ 3903أبو طلحةَأْقِرْئ َقْوَمَك السَّ

912أنساْقِسْمُه َبْيَن النَّاِس

1546ابن عباساْقِضِه َعنَْها

735عائشةاْقِضَيا َيْوًما آَخَر َمَكاَنُه

400أنسَأَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي فِي َنْعَلْيِه؟
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
اٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر؟ 763عائشةَأَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُصوُم َثاَلَثَة َأيَّ

؟ 1511عائشةَأَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َينَْهى َعْن ُلُحوِم األََضاِحيِّ

ْيِف؟ 3636البراء بن عازبَأَكاَن َوْجُه َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْثَل السَّ

402طارق األشجعيَأَكاُنوا َيْقنُُتوَن

2667أبو هريرةاْكُتُبوا ألَبِي َشاٍه

ْعَر ُه َيْجُلو الَبَصَر، َوُينْبُِت الشَّ 1757ابن عباساْكَتِحُلوا بِاإِلْثِمِد َفإِنَّ

َة إاِلَّ بِاهلل 3601أبو هريرةَأْكثِْر ِمْن َقْوِل: اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ

اِت 2307أبو هريرةَأْكثُِروا ِذْكَر َهاِذِم اللَّذَّ

617الضحاك بن مزاحماألَْكَثُروَن َأْصَحاُب َعَشَرِة آاَلٍف

؟ 2364سهل بن سعدَأَكَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص النَِّقيَّ

1367النعمان بن بشيرَأُكلَّ َوَلِدَك َنَحْلَتُه ِمْثَل َما َنَحْلَت َهَذا؟

1828سفينةَأَكْلُت َمَع َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َلْحَم ُحَباَرى

1162أبو هريرةَأْكَمُل الُمْؤِمنِيَن إِيَماًنا َأْحَسنُُهْم ُخُلًقا

739عائشةَأُكنِْت َتَخافِيَن َأْن َيِحيَف اهللُ َعَلْيِك َوَرُسوُلُه

َأاَل اْحَتْطَت َيا َأَبا َبْكٍر، َفإِنَّ البِْضَع َما َبْيَن الثَّاَلِث إَِلى 

تِْسٍع

3191ابن عباس

ُثُكْم بَِأْكَبِر الَكَباِئِر 1901، 3019أبو بكرةَأاَل ُأَحدِّ

الِِحيَن  وَن بَِأْنبَِياِئِهْم َوالصَّ ُهْم َكاُنوا ُيَسمُّ َأاَل َأْخَبْرَتُهْم َأنَّ

َقْبَلُهْم

3155المغيرة بن شعبة

3568سعد بن أبي وقاصَأاَل ُأْخبُِرِك بَِما ُهَو َأْيَسُر َعَلْيِك ِمْن َهَذا َأْو َأْفَضُل
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
اَلِة  َوالصَّ َياِم  الصِّ َدَرَجِة  ِمْن  بَِأْفَضَل  ُأْخبُِرُكْم  َأاَل 

َدَقِة َوالصَّ

2509أبو الدرداء

2301أبو بكرةَأاَل ُأْخبُِرُكْم بَِأْكَبِر الَكَباِئِر؟

ٍف 2605حارثة بن وهبَأاَل ُأْخبُِرُكْم بَِأْهِل الَجنَِّة، ُكلُّ َضِعيٍف ُمَتَضعِّ

2664عمر بن الخطابَأاَل ُأْخبُِرُكْم بِِخَياِر ُأَمَراِئُكْم َوِشَراِرِهْم؟

َهَداِء؟ 2295زيد بن خالد الجهنيَأاَل ُأْخبُِرُكْم بَِخْيِر الشُّ

1652ابن عباسَأاَل ُأْخبُِرُكْم بَِخْيِر النَّاِس؟

3910أنسَأاَل ُأْخبُِرُكْم بَِخْيِر ُدوِر األَْنَصاِر، َأْو بَِخْيِر األَْنَصاِر؟

ُكْم؟ 2263أبو هريرةَأاَل ُأْخبُِرُكْم بَِخْيِرُكْم ِمْن َشرِّ

2488ابن مسعودَأاَل ُأْخبُِرُكْم بَِمْن َيْحُرُم َعَلى النَّاِر

2724أبو واقدَأاَل ُأْخبُِرُكْم َعِن النََّفِر الثَّاَلَثِة

َك َعَلى َباٍب ِمْن َأْبَواِب الَجنَِّة؟ 3581قيس بن سعدَأاَل َأُدلُّ

َك َعَلى َسيِِّد ااِلْستِْغَفاِر 3393شداد بن أوسَأاَل َأُدلُّ

ُكْم َعَلى َقْوٍم َأْفَضُل َغنِيَمًة َوَأْسَرُع َرْجَعًة؟ 3561عمر بن الخطابَأاَل َأُدلُّ

ُه ُكْم َعَلى َما َيْجَمُع َذلَِك ُكلَّ 3521أبو أمامة الباهليَأاَل َأُدلُّ

بِِه  َوَيْرَفُع  الَخَطاَيا  بِِه  اهللُ  َيْمُحو  َما  َعَلى  ُكْم  َأُدلُّ َأاَل 

َرَجاِت؟ الدَّ

51أبو هريرة

ُكَما َعَلى َما ُهَو َخْيٌر َلُكَما ِمَن الَخاِدِم؟ 3408علي بن أبي طالبَأاَل َأُدلُّ

257ابن مسعودَأاَل ُأَصلِّي بُِكْم َصاَلَة َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟

َأاَل ُأَعلُِّمَك َكِلَماٍت إَِذا ُقْلَتُهنَّ َغَفَر اهللُ َلَك َوإِْن ُكنَْت 

َمْغُفوًرا َلَك؟

3504علي
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
3394البراء بن عازبَأاَل ُأَعلُِّمَك َكِلَماٍت َتُقوُلَها إَِذا َأَوْيَت إَِلى فَِراِشَك

َة  َكنًْزا ِمْن ُكنُوِز الَجنَِّة: اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ ُأَعلُِّمَك  َأاَل 

إاِلَّ بِاهلل

3461أبو موسى األشعري

ُمنَا 3407شداد بن أوسَأاَل ُأَعلُِّمَك َما َكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيَعلِّ

اٍت ْمُي ـ َثاَلَث َمرَّ َة الرَّ 3083عقبة بن عامرَأاَل إِنَّ الُقوَّ

1533، 1535ابن عمرَأاَل إِنَّ اهللَ َينَْهاُكْم َأْن َتْحِلُفوا بِآَباِئُكْم

3251ابن عباسإاِلَّ َأْن َتِصُلوا َما َبْينِي َوَبْينَُكْم ِمَن الَقَراَبِة

ُكْم َلْيَس بَِأْعَوَر 2241ابن عمرَأاَل إِنَّ َربَّ

تِي آِوي إَِلْيَها َأْهُل َبْيتِي 3904أبو سعيد الخدريَأاَل إِنَّ َعْيَبتَِي الَّ

3377أبو الدرداءَأاَل ُأَنبُِّئُكْم بَِخْيِر َأْعَمالُِكْم، َوَأْزَكاَها ِعنَْد َمِليِكُكْم

َها َسَتُكوُن فِْتنٌَة 2906علي بن أبي طالبَأاَل إِنَّ

1012ثوبانَأاَل َتْسَتْحُيوَن إِنَّ َماَلِئَكَة اهلل َعَلى َأْقَداِمِهْم

2925جابر بن عبد اهللَأاَل َرُجٌل َيْحِمْلنِي إَِلى َقْوِمِه؟ َفإِنَّ ُقَرْيًشا َقْد َمنَُعونِي

ٌد 3892صفيةَأاَل ُقْلِت: َفَكْيَف َتُكوَناِن َخْيًرا ِمنِّي َوَزْوِجي ُمَحمَّ

1705ابن عمرَأاَل ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِِه

َمْكُرَمًة  َكاَنْت  َلْو  َها  َفإِنَّ النَِّساِء،  َصُدَقَة  ُتَغاُلوا  اَل  َأاَل 

ْنَيا فِي الدُّ

1114عمر بن الخطاب

أبو طلحة، إاِلَّ َما َكاَن َرْقًما فِي َثْوٍب

سهل بن حنيف

1750

ُة َرُسولِِه ُة اهلل َوِذمَّ 1403أبو هريرةَأاَل َمْن َقَتَل َنْفًسا ُمَعاِهًدا َلُه ِذمَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
641عبد اهلل بن عمروَأاَل َمْن َولَِي َيتِيًما َلُه َماٌل َفْلَيتَِّجْر فِيِه

1727ابن عباسَأاَل َنَزْعُتْم ِجْلَدَها، ُثمَّ َدَبْغُتُموُه َفاْسَتْمَتْعُتْم بِِه

َأاَل َهْل َعَسى َرُجٌل َيْبُلُغُه الَحِديُث َعنِّي َوُهَو ُمتَِّكٌئ 

َعَلى َأِريَكتِِه

المقدام بن 

معدي كرب

2664

َما ُهنَّ َعَواٌن ِعنَْدُكْم 1163عمرو بن األحوصَأاَل َواْسَتْوُصوا بِالنَِّساِء َخْيًرا، َفإِنَّ

3343عبد اهلل بن زمعةإاَِلَم َيْعِمُد َأَحُدُكْم، َفَيْجِلُد اْمَرَأَتُه َجْلَد اْلَعْبِد

َفُهَو أِلَْوَلى َرُجٍل  َبِقَي  َفَما  بَِأْهِلَها  َأْلِحُقوا الَفَراِئَض 

َذَكٍر

2098ابن عباس

َل َمْن َأْسَلَم 3667أبو بكرَأَلْسُت َأَحقَّ النَّاِس بَِها؟ َأَلْسُت َأوَّ

3525أنسَألِظُّوا بَِيا َذا الَجاَلِل َواإِلْكَراِم

1798ميمونةَأْلُقوَها َوَما َحْوَلَها َوُكُلوُه

1671عبد اهلل بن عمروَأَلَك َوالَِداِن؟

3379معاوية بن أبي سفيانآهلل َما َأْجَلَسُكْم إاِلَّ َذاَك

ًزا َمرَّ َعَلى َزْيِد ْبِن َحاِرَثَة 2129عائشةَأَلْم َتَرْي َأنَّ ُمَجزِّ

ًزا َنَظَر آنًِفا إَِلى َزْيِد ْبِن َحاِرَثَة 2129عائشةَأَلْم َتَرْي َأنَّ ُمَجزِّ

690، 1201أنس، عائشةآَلى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن نَِساِئِه

ا َأَنا َفاَل آُكُل ُمتَِّكًئا 1830أبو جحيفةَأمَّ

ا  اِت َلَشَغَلُكْم َعمَّ ُكْم َلْو َأْكَثْرُتْم ِذْكَر َهاِذِم اللَّذَّ َأَما إِنَّ

َأَرى

2460أبو سعيد

ُه إِْن َكاَن َقْوُلُه َصاِدًقا َفَقَتْلَتُه َدَخْلَت النَّاَر 1407أبو هريرةَأَما إِنَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ُه َسَيُكوُن 3356الزبير بن العوامَأَما إِنَّ

ى َلَكَفاُكْم ُه َلْو َسمَّ 1858عائشةَأَما إِنَّ

َها َسَتُكوُن َلُكْم َأْنَماٌط 2774جابر بن عبد اهللَأَما إِنَّ

َها َكاِئنٌَة َوَلْم َيْأِت َتْأِويُلَها َبْعُد 3066سعد بن أبي وقاصَأَما إِنَّ

ُهْم َسَيْغِلُبوَن 3193ابن عباسَأَما إِنَّ

إَِذا  َكاُنوا  َوَلِكنَُّهْم  َيْعُبُدوَنُهْم،  َيُكوُنوا  َلْم  ُهْم  إِنَّ َأَما 

َأَحلُّوا َلُهْم

3095عدي بن حاتم

734عائشةَأَما إِنِّي َقْد َأْصَبْحُت َصاِئًما

3379معاويةَأَما إِنِّي َلْم َأْسَتْحِلْفُكْم ُتْهَمًة َلُكْم

ا َبْعُد: َأِشيُروا َعَليَّ فِي ُأَناٍس َأَبنُوا َأْهِلي 3179عائشةَأمَّ

َأَما َتْرَضى َأْن َتُكوَن ِمنِّي بَِمنِْزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى 

َة َبْعِدي ُه اَل ُنُبوَّ إاِلَّ َأنَّ

3724سعد بن أبي وقاص

3487أنسَأَما ُكنَْت َتْدُعو؟ َأَما ُكنَْت َتْسَأُل َربََّك الَعافَِيَة«؟

ِذي َيْرَفُع َرْأَسُه َقْبَل اإِلَماِم 582أبو هريرةَأَما َيْخَشى الَّ

ُن ُمْؤَتَمٌن 207أبو هريرةاإِلَماُم َضاِمٌن، َوالُمَؤذِّ

ِمَن  ُلوَن  ُمَحجَّ ُجوِد،  السُّ ِمَن  ُغرٌّ  الِقَياَمِة  َيْوَم  تِي  ُأمَّ

الُوُضوِء

607عبد اهلل بن بسر

273ابن عباسُأِمَر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َيْسُجَد َعَلى َسْبَعِة َأْعُظٍم

193أنسُأِمَر باَِلٌل َأْن َيْشَفَع األََذاَن

وِر 594عائشةَأَمَر َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِبِنَاِء الَمَساِجِد فِي الدُّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
755ابن عباسَأَمَر َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِصْوِم َعاُشوَراَء َيْوُم َعاِشٍر

اَلِة 390أبو هريرةَأَمَر َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِقْتِل األَْسَوَدْيِن فِي الصَّ

2608أنسُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِل النَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ

2606، 2607، أبو هريرة، جابرُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِل النَّاَس َحتَّى َيُقوُلوا: اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ

3341

2982عائشةَأَمَرْتنِي َعاِئَشُة، َأْن َأْكُتَب َلَها ُمْصَحًفا

وا ُخُمَس َما َغنِْمُتْم 1599ابن عباسآُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ

501رجل من الصحابةَأَمَرَنا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َنْشَهَد الُجُمَعَة ِمْن ُقَباَء

َمنَا َأَحُدَنا 233سمرة بن جندبَأَمَرَنا َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا ُكنَّا َثاَلَثًة َأْن َيَتَقدَّ

2079زيد بن أرقمَأَمَرَنا َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َنَتَداَوى ِمْن َذاِت الَجنِْب

َق َفَواَفَق َذلَِك ِعنِْدي  َأَمَرَنا َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َنَتَصدَّ

َماال

3675عمر بن الخطاب

اِحيَن  َنْحُثَو فِي ُوُجوِه الَمدَّ َأْن  َأَمَرَنا َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

التَُّراَب

المقداد بن عمرو، 

أبو هريرة

2394 ،2393

1498علي بن أبي طالبَأَمَرَنا َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َنْسَتْشِرَف الَعْيَن َواألُُذَن

1503علي بن أبي طالبَأَمَرَنا َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َنْسَتْشِرَف الَعْينَْيِن َواألُُذَنْيِن

2809البراء بن عازبَأَمَرَنا َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِسْبٍع َوَنَهاَنا َعْن َسْبٍع

ْرَيانِيََّة َم السُّ 2715زيد بن ثابتَأَمَرنِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َأَتَعلَّ

َم َلُه َكِلَماٍت ِمْن ِكَتاِب  َأَمَرنِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َأَتَعلَّ

َيُهوَد

2715زيد بن ثابت
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َذَتْيِن فِي ُدُبِر ُكلِّ  َأَمَرنِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َأْقَرَأ بِالُمَعوِّ

َصاَلٍة

2903عقبة بن عامر

455أبو هريرةَأَمَرنِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُأوتَِر َقْبَل َأْن َأَناَم

َن فِي َصاَلِة الَفْجِر 199زياد بن الحارثَأَمَرنِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُأَؤذِّ

3024عبد اهلل بن مسعودَأَمَرنِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َأْقَرَأ َعَلْيِه َوُهَو َعَلى الِمنَْبِر

ِة اهلل اٍت َوُقْل: َأُعوُذ بِِعزَّ 2080عثمان بن أبي العاصاْمَسْح بَِيِمينَِك َسْبَع َمرَّ

3390عبد اهلل بن مسعودَأْمَسْينَا َوَأْمَسى الـُمْلُك هلل، َوالَحْمُد هلل

1204الفريعةاْمُكثِي فِي َبْيتِِك َحتَّى َيْبُلَغ الِكَتاُب َأَجَلُه

731أم هانئَأِمْن َقَضاٍء ُكنِْت َتْقِضينَُه

َتْيِن نِي ِجْبِريُل ِعنَْد الَبْيِت َمرَّ 149ابن عباسَأمَّ

نِي ِجْبِريُل 150جابر بن عبد اهللَأمَّ

َوَمْرَواُن  الُجُمَعِة  َيْوَم  َدَخَل   ، الُخْدِريَّ َسِعيٍد  َأَبا  َأنَّ 

َيْخُطُب

511أبو سعيد الخدري

اِئَب الَقاِرَئ َكاَنا َيْسُجَداِن َسْجَدَتِي  َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة َوالسَّ

ْهِو السَّ

391محمد بن إبراهيم

ْحَمِن  َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة، َواْبَن َعبَّاٍس، َوَأَبا َسَلَمَة ْبَن َعْبِد الرَّ

َتَذاَكُروا

1194سليمان بن يسار

ُجُل َأْهَل ُودِّ َأبِيِه 1903ابن عمرإِنَّ َأَبرَّ البِرِّ َأْن َيِصَل الرَّ

1027ابن عباسَأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َصلَّى َعَلى َجنَاَزٍة َفَقَرَأ بَِفاتَِحِة الِكَتاِب

َيْقَرُأ َعَلْيَك  َفَقاَل: إِنَّ ُفاَلًنا  َأنَّ اْبَن ُعَمَر َجاَءُه َرُجٌل 

اَلَم السَّ

2152ابن عمر
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
1535ابن عمرَأنَّ اْبَن ُعَمَر َسِمَع َرُجاًل َيُقوُل: اَل َوالَكْعَبِة

اَلَتْيِن بِإَِقاَمٍة 887ابن عمرَأنَّ اْبَن ُعَمَر َصلَّى بَِجْمٍع َفَجَمَع َبْيَن الصَّ

ْكنَْيِن ِزَحاًما 959ابن عمرَأنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن ُيَزاِحُم َعَلى الرُّ

ُجِل إَِذا َأَراَد َسَفًرا 3443ابن عمرَأنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن َيُقوُل لِلرَّ

3773أبو بكرةإِنَّ اْبنِي َهَذا َسيٌِّد ُيْصِلُح اهللُ َعَلى َيَدْيِه فَِئَتْيِن َعظِيَمَتْيِن

1589عقبة بن عامرإِْن َأَبْوا إاِلَّ َأْن َتْأُخُذوا َكْرًها َفُخُذوا

ُيوِف 1659أبو موسىإِنَّ َأْبَواَب الَجنَِّة َتْحَت ظاَِلِل السُّ

3226أبو سعيدإِنَّ آَثاَرُكْم ُتْكَتُب َفاَل َتنَْتِقُلوا

ِمنُْه  َوَأْدَناُهْم  الِقَياَمِة  َيْوَم  إَِلى اهلل  النَّاِس  َأَحبَّ  إِنَّ 

َمْجِلًسا إَِماٌم َعاِدٌل

1329أبو سعيد

ُم بِالَكِلَمِة ِمْن ِرْضَواِن اهلل َما َيُظنُّ  إِنَّ َأَحَدُكْم َلَيَتَكلَّ

َأْن َتْبُلَغ َما َبَلَغْت

2319بالل بن الحارث

1929أبو هريرةإِنَّ َأَحَدُكْم ِمْرآُة َأِخيِه

ِه فِي َأْرَبِعيَن َيْوًما 2137ابن مسعودإِنَّ َأَحَدُكْم ُيْجَمُع َخْلُقُه فِي َبْطِن ُأمِّ

ْيُب الِحنَّاُء َوالَكَتُم 1753أبو ذرإِنَّ َأْحَسَن َما ُغيَِّر بِِه الشَّ

بِِه  اْسَتْحَلْلُتْم  َما  بَِها  ُيوَفى  َأْن  ُروِط  الشُّ َأَحقَّ  إِنَّ 

الُفُروَج

1127عقبة بن عامر

َن َفُهَو ُيِقيُم َن، َوَمْن َأذَّ 199زياد بن الحارثإِنَّ َأَخا ُصَداٍء َقْد َأذَّ

3825ابن عمرإِنَّ َأَخاِك َرُجٌل َصالٌِح

1039عمران بن حصينإِنَّ َأَخاُكُم النََّجاِشيَّ َقْد َماَت، َفُقوُموا َفَصلُّوا َعَلْيِه



406  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية

رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
تِي َعَمُل َقْوِم ُلوٍط 1457جابر بن عبد اهللإِنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلى ُأمَّ

2544أبو أيوبإِْن ُأْدِخْلَت الَجنََّة ُأتِيَت بَِفَرٍس ِمْن َياُقوَتٍة َلُه َجنَاَحاِن

ِجنَانِِه  إَِلى  َينُْظُر  َلَمْن  َمنِْزَلًة  الَجنَِّة  َأْهِل  َأْدَنى  إِنَّ 

َوَأْزَواِجِه َوَنِعيِمِه

2553، 3330ابن عمر

َكَزاِد  ْنَيا  الدُّ ِمَن  َفْلَيْكِفِك  بِي  اللُُّحوَق  َأَرْدِت  إِْن 

اِكِب الرَّ

1780عائشة

َثَمِر  ِمْن  َتْعُلُق  ُخْضٍر  َطْيٍر  فِي  َهَداِء  الشُّ َأْرَواَح  إِنَّ 

الَجنَِّة

1640كعب بن مالك

ْبُتْم 3812حذيفةإِِن اْسَتْخَلْفُت َعَلْيُكْم َفَعَصْيُتُموُه ُعذِّ

ِمْن  َأْواَلَدُكْم  َوإِنَّ  َكْسبُِكْم،  ِمْن  َأَكْلُتْم  َما  َأْطَيَب  إِنَّ 

َكْسبُِكْم

1358عائشة

2347أبو أمامةإِنَّ َأْغَبَط َأْولَِياِئي ِعنِْدي َلُمْؤِمٌن َخِفيُف اْلَحاِذ

2629ابن مسعودإِنَّ اإِلْساَلَم َبَدَأ َغِريًبا َوَسَيُعوُد َغِريًبا َكَما َبَدَأ

اًرا اَر ُيْبَعُثوَن َيْوَم الِقَياَمِة ُفجَّ 1210رفاعة بن رافعإِنَّ التُّجَّ

اٍر، َوَسْلَماَن ، َوَعمَّ 3797أنسإِنَّ اْلَجنََّة َتْشَتاُق إَِلى َثاَلَثٍة: َعِليٍّ

ْنَيا 3770ابن عمرإِنَّ الَحَسَن َوالُحَسْيَن ُهَما َرْيَحاَنَتاَي ِمَن الدُّ

َواهللُ  اهللُ،  إاِلَّ  إَِلَه  َواَل  َوُسْبَحاَن اهلل،  هلل،  الَحْمُد  إِنَّ 

َأْكَبُر

3533أنس

ى ِمْن َفْيِح َجَهنََّم َفَأْبِرُدوَها بِاْلَماِء 2074عائشةإِنَّ اْلُحمَّ

2582أبو هريرةإِنَّ الَحِميَم َلُيَصبُّ َعَلى ُرُءوِسِهْم، َفَينُْفُذ اْلَحِميُم
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
الَّ َعَلى الَخْيِر َكَفاِعِلِه 2670أنس بن مالكإِنَّ الدَّ

َيْصَعُد  اَل  َواألَْرِض  َماِء  السَّ َبْيَن  َمْوُقوٌف  َعاَء  الدُّ إِنَّ 

ِمنُْه َشْيٌء

486عمر بن الخطاب

ْنَيا َخِضَرٌة ُحْلَوٌة، َوإِنَّ اهللَ ُمْسَتْخِلُفُكْم فِيَها 2191أبو سعيد الخدريإِنَّ الدُّ

ْنَيا َمْلُعوَنٌة َمْلُعوٌن َما فِيَها إاِلَّ ِذْكُر اهلل 2322أبو هريرةإِنَّ الدُّ

إَِلى  الَحيَُّة  َتْأِرُز  َكَما  الِحَجاِز  إَِلى  َلَيْأِرُز  يَن  الدِّ إِنَّ 

ُجْحِرَها

2630عمرو المزني

َكالَبْيِت  الُقْرآِن  ِمَن  َشْيٌء  َجْوفِِه  فِي  َلْيَس  ِذي  الَّ إِنَّ 

الَخِرِب

2914ابن عباس

ُم بِالَكِلَمِة اَل َيَرى بَِها َبْأًسا َيْهِوي بَِها ُجَل َلَيَتَكلَّ 2314أبو هريرةإِنَّ الرَّ

ُجَل َلَيْعَمُل َواْلَمْرَأُة بَِطاَعِة اهلل ِستِّيَن َسنًَة 2117أبو هريرةإِنَّ الرَّ

َبْعِدي  َرُسوَل  َفاَل  اْنَقَطَعْت،  َقْد  َة  َوالنُُّبوَّ َساَلَة  الرِّ إِنَّ 

َواَل َنبِيَّ

2272أنس بن مالك

َكِب َكَب ُسنَّْت َلُكْم، َفُخُذوا بِالرُّ 258عمر بن الخطابإِنَّ الرُّ

ْكَن َوالَمَقاَم َياُقوَتَتاِن ِمْن َياُقوِت الَجنَِّة 878عبد اهلل بن عمروإِنَّ الرُّ

ُدَس اآلَخَر َلَك ُطْعَمٌة 2099عمران بن حصينإِنَّ السُّ

اٌس َفاْحَذُروُه َعَلى َأْنُفِسُكْم اٌس َلحَّ ْيَطاَن َحسَّ 1859أبو هريرةإِنَّ الشَّ

ْيَطاَن َقْد َيِئَس َأْن َيْعُبَدُه اْلُمَصلُّوَن، َوَلِكْن فِي  إِنَّ الشَّ

التَّْحِريِش َبْينَُهْم

1937جابر بن عبد اهلل

ْيَطاَن َيْأتِي َأَحَدُكْم فِي َصاَلتِِه َفَيْلبُِس َعَلْيِه 397أبو هريرةإِنَّ الشَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
اِئَم ُتَصلِّي َعَلْيِه الَماَلِئَكُة إَِذا ُأِكَل ِعنَْدُه َحتَّى  إِنَّ الصَّ

َيْفُرُغوا

785أم عمارة األنصارية

ْخَرَة الَعظِيَمَة َلُتْلَقى ِمْن َشِفيِر َجَهنََّم، َفَتْهِوي  إِنَّ الصَّ

فِيَها َسْبِعيَن َعاًما

2575عتبة بن غزوان

َدَقَة اَل َتِحلُّ َلنَا، َوإِنَّ َمَوالَِي الَقْوِم ِمْن َأْنُفِسِهْم 657أبو رافعإِنَّ الصَّ

وِء بِّ َوَتْدَفُع ِميَتَة السُّ َدَقَة َلُتْطِفُئ َغَضَب الرَّ 663أنس بن مالكإِنَّ الصَّ

يَِّب َطُهوُر الُمْسِلِم ِعيَد الطَّ 124أبو ذرإِنَّ الصَّ

َأنَّ الَعبَّاَس ْبَن َعْبِد الُمطَِّلِب َدَخَل َعَلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ُمْغَضًبا َوَأَنا ِعنَْدُه

3758عبد المطلب بن ربيعة

َأنَّ الَعبَّاَس َسَأَل َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي َتْعِجيِل َصَدَقتِِه 

َقْبَل َأْن َتِحلَّ

678علي بن أبي طالب

3314أبو هريرةإِنَّ الَعْبَد إَِذا َأْخَطَأ َخطِيَئًة ُنِكَتْت فِي َقْلبِِه ُنْكَتٌة َسْوَداُء

2718أنسإِنَّ الَعَجَم اَل َيْقَبُلوَن إاِلَّ ِكَتاًبا َعَلْيِه َخاَتٌم

1581ابن عمرإِنَّ الَغاِدَر ُينَْصُب َلُه لَِواٌء َيْوَم الِقَياَمِة

2795جرهدإِنَّ الَفِخَذ َعْوَرٌة

ُل َمنِْزٍل ِمْن َمنَاِزِل اآلِخَرِة 2308عثمان بن عفانإِنَّ الَقْبَر َأوَّ

َوالَفْرَسَخْيِن  الَفْرَسَخ  لَِساَنُه  َلَيْسَحُب  الَكافَِر  إِنَّ 

ُؤُه النَّاُس َيَتَوطَّ

2579ابن عمر

إِنَّ اْلَكِريَم اْبَن اْلَكِريِم اْبِن اْلَكِريِم اْبِن اْلَكِريِم ُيوُسُف 

اْبُن َيْعُقوَب

3116أبو هريرة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
إِِن اهللُ َأْدَخَلَك الَجنََّة، َفاَل َتَشاُء َأْن ُتْحَمَل فِيَها َعَلى 

َفَرٍس ِمْن َياُقوَتٍة َحْمَراَء

2543بريدة

2142أنسإِنَّ اهللَ إَِذا َأَراَد بَِعْبٍد َخْيًرا اْسَتْعَمَلُه

3606واثلة بن األسقعإِنَّ اهللَ اْصَطَفى ِكنَاَنَة ِمْن َوَلِد إِْسَماِعيَل

3605واثلة بن األسقعإِنَّ اهللَ اْصَطَفى ِمْن َوَلِد إِْبَراِهيَم، إِْسَماِعيَل

ُه 2121عمرو بن خارجةإِنَّ اهللَ َأْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ

ُكْم بَِصاَلٍة ِهَي َخْيٌر َلُكْم ِمْن ُحْمِر النََّعِم 452خارجة بن حذافةإِنَّ اهللَ َأَمدَّ

ا بَِخْمِس َكِلَماٍت َأْن َيْعَمَل  إِنَّ اهللَ َأَمَر َيْحَيى ْبَن َزَكِريَّ

بَِها

2863الحارث األشعري

3792أنسإِنَّ اهللَ َأَمَرنِي َأْن َأْقَرَأ َعَلْيَك ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ﴾

َعَلْيِه ﴿ڄ  َفَقَرَأ  الُقْرآَن  َعَلْيَك  َأْقَرَأ  َأْن  َأَمَرنِي  إِنَّ اهللَ 

ڄ ڃ ڃ﴾

3898أبي بن كعب

ُه ُيِحبُُّهْم 3718بريدةإِنَّ اهللَ َأَمَرنِي بُِحبِّ َأْرَبَعٍة، َوَأْخَبَرنِي َأنَّ

: َأيَّ َهُؤاَلِء الثَّاَلَثِة َنَزْلَت 3923جرير بن عبد اهللإِنَّ اهللَ َأْوَحى إَِليَّ

ًدا ملسو هيلع هللا ىلص بِالَحقِّ 1432عمر بن الخطابإِنَّ اهللَ َبَعَث ُمَحمَّ

ُه 2120أبو أمامة الباهليإِنَّ اهللَ َتَباَرَك َوَتَعاَلى َقْد َأْعَطى لُِكلِّ ِذي َحقٍّ َحقَّ

إِنَّ اهللَ َتَباَرَك َوَتَعاَلى ُيْمِلي لِلظَّالِِم َحتَّى إَِذا َأَخَذُه َلْم 

ُيْفِلْتُه

3110أبو موسى

َتَعاَلى َخَلَق آَدَم ِمْن َقْبَضٍة َقَبَضَها ِمْن َجِميِع  إِنَّ اهللَ 

األَْرِض

2955أبو موسى األشعري
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
2405ابن عمرإِنَّ اهللَ َتَعاَلى َقاَل: َلَقْد َخَلْقُت َخْلًقا

ْغ لِِعَباَدتِي 2466أبو هريرةإِنَّ اهللَ َتَعاَلى َيُقوُل: َيا اْبَن آَدَم َتَفرَّ

3682ابن عمرإِنَّ اهللَ َجَعَل الَحقَّ َعَلى لَِساِن ُعَمَر َوَقْلبِِه

ْمَها النَّاُس َة َوَلْم ُيَحرِّ َم َمكَّ 1406أبو شريح الكعبيإِنَّ اهللَ َحرَّ

َم ِمَن النََّسِب َضاِع َما َحرَّ َم ِمَن الرَّ 1146علي بن أبي طالبإِنَّ اهللَ َحرَّ

َم ِمَن الِواَلَدِة َضاَعِة َما َحرَّ َم ِمَن الرَّ 1147عائشةإِنَّ اهللَ َحرَّ

3543أبو هريرةإِنَّ اهللَ ِحيَن َخَلَق الَخْلَق َكَتَب بَِيِدِه َعَلى َنْفِسِه

ُجُل إَِلْيِه َيَدْيِه 3556سلمان الفارسيإِنَّ اهللَ َحِييٌّ َكِريٌم َيْسَتْحِيي إَِذا َرَفَع الرَّ

2955أبو موسى األشعريإِنَّ اهللَ َخَلَق آَدَم ِمْن ُقْبَضٍة َقَبَضَها ِمْن َجِميِع األَْرِض

3075عمر بن الخطابإِنَّ اهللَ َخَلَق آَدَم، ُثمَّ َمَسَح َظْهَرُه بَِيِمينِِه

العباس بن إِنَّ اهللَ َخَلَق الَخْلَق َفَجَعَلنِي ِمْن َخْيِرِهْم

عبد المطلب

3607

2176ثوبانإِنَّ اهللَ َزَوى لَِي األَْرَض َفَرَأْيُت َمَشاِرَقَها َوَمَغاِرَبَها

ا اْسَتْرَعاُه 1705أنسإِنَّ اهللَ َساِئٌل ُكلَّ َراٍع َعمَّ

تِي َعَلى ُرُءوِس الَخاَلِئِق  إِنَّ اهللَ َسُيَخلُِّص َرُجاًل ِمْن ُأمَّ

َيْوَم الِقَياَمِة

2639عبد اهلل بن عمرو

2859النواس بن سمعانإِنَّ اهللَ َضَرَب َمَثاًل ِصَراًطا ُمْسَتِقيًما

2989أبو هريرةإِنَّ اهللَ َطيٌِّب َواَل َيْقَبُل إاِلَّ َطيًِّبا

2799سعيد بن المسيبإِنَّ اهللَ َطيٌِّب ُيِحبُّ الطَّيَِّب

ُه، َفاَل َوِصيََّة  إِنَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ َأْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ

لَِواِرٍث

2121عمرو بن خارجة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
إِنَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ َخَلَق َخْلَقُه فِي ُظْلَمٍة، َفَأْلَقى َعَلْيِهْم 

ِمْن ُنوِرِه

2642عبد اهلل بن عمرو

1537أنسإِنَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ َلَغنِيٌّ َعْن َتْعِذيِب َهَذا َنْفَسُه

ِذي  الَّ َعْبِدَي  َعْبِدي ُكلَّ  إِنَّ  َيُقوُل:  َعزَّ َوَجلَّ  إِنَّ اهللَ 

َيْذُكُرنِي

3580عمارة بن زعكرة

إَِلى  َشْعَباَن  ِمْن  النِّْصِف  َلْيَلَة  َينِْزُل  َعزَّ َوَجلَّ  إِنَّ اهللَ 

ْنَيا َماِء الدُّ السَّ

739عائشة

َلنِي َعَلى األَْنبَِياِء 1553أبو أمامة الباهليإِنَّ اهللَ َفضَّ

145ابن عباسإِنَّ اهللَ َقاَل فِي ِكَتابِِه ِحيَن َذَكَر الُوُضوَء

َقَك 3314زيد بن أرقمإِنَّ اهللَ َقْد َصدَّ

ٍد َوُموَسى 3278ابن عباسإِنَّ اهللَ َقَسَم ُرْؤَيَتُه َوَكاَلَمُه َبْيَن ُمَحمَّ

1409شداد بن أوسإِنَّ اهللَ َكَتَب اإِلْحَساَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء

َمَواِت َواأْلَْرَض  إِنَّ اهللَ َكَتَب ِكَتاًبا َقْبَل َأْن َيْخُلَق السَّ

بَِأْلَفْي َعاٍم

2882النعمان بن بشير

ٍد ملسو هيلع هللا ىلصـ  َعَلى  َة ُمَحمَّ تِيـ  َأْو َقاَل: ُأمَّ إِنَّ اهللَ اَل َيْجَمُع ُأمَّ

َضاَلَلٍة

2167ابن عمر

1544عقبة بن عامرإِنَّ اهللَ اَل َيْصنَُع بَِشَقاِء ُأْختَِك َشْيًئا

2652عبد اهلل بن عمروإِنَّ اهللَ اَل َيْقبُِض الِعْلَم اْنتَِزاًعا َينَْتِزُعُه ِمَن النَّاِس

َأ 76أبو هريرةإِنَّ اهللَ اَل َيْقَبُل َصاَلَة َأَحِدُكْم إَِذا َأْحَدَث َحتَّى َيَتَوضَّ

1536أنسإِنَّ اهللَ َلَغنِيٌّ َعْن َمْشِيَها، ُمُروَها َفْلَتْرَكْب
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
2369أبو هريرةإِنَّ اهللَ َلْم َيْبَعْث َنبِيًّا َواَل َخِليَفًة إاِلَّ َوَلُه بَِطاَنَتاِن

ْهِم الَواِحِد َثاَلَثًة الَجنََّة عبد اهلل بن إِنَّ اهللَ َلُيْدِخُل بِالسَّ

عبد الرحمن

1637

1816أنسإِنَّ اهللَ َلَيْرَضى َعِن الَعْبِد َأْن َيْأُكَل األَْكَلَة

1330عبد اهلل بن أبي أوفىإِنَّ اهللَ َمَع الَقاِضي َما َلْم َيُجْر

اُق زَّ ُر، الَقابُِض، الَباِسُط، الرَّ 1314أنسإِنَّ اهللَ ُهَو الـُمَسعِّ

453علي بن أبي طالبإِنَّ اهللَ ِوْتٌر ُيِحبُّ الِوْتَر، َفَأْوتُِروا َيا َأْهَل الُقْرآِن

َم َبْيَع الَخْمِر 1297جابر بن عبد اهللإِنَّ اهللَ َوَرُسوَلُه َحرَّ

َمَواِت َواألََرِضيَن َحتَّى  َوَأْهَل السَّ َوَماَلِئَكَتُه  إِنَّ اهللَ 

النَّْمَلَة فِي ُجْحِرَها

2685أبو أمامة الباهلي

ِذي َيَتَخلَُّل بِِلَسانِِه َجاِل الَّ 2853عبد اهلل بن عمروإِنَّ اهللَ َيْبَغُض الَبِليَغ ِمَن الرِّ

1999ابن مسعودإِنَّ اهللَ ُيِحبُّ الَجَماَل

ِه ْفَق فِي األَْمِر ُكلِّ 2701عائشةإِنَّ اهللَ ُيِحبُّ الرِّ

2747أبو هريرةإِنَّ اهللَ ُيِحبُّ الُعَطاَس َوَيْكَرُه التََّثاُؤَب

2819عبد اهلل بن عمروإِنَّ اهللَ ُيِحبَّ َأْن َيَرى َأَثَر نِْعَمتِِه َعَلى َعْبِدِه

1319أبو هريرةإِنَّ اهللَ ُيِحبُّ َسْمَح الَبْيِع

1168أبو هريرةإِنَّ اهللَ َيَغاُر، َوالـُمْؤِمُن َيَغاُر

يَها أِلََحِدُكْم َدَقَة َوَيْأُخُذَها بَِيِمينِِه َفُيَربِّ 662أبو هريرةإِنَّ اهللَ َيْقَبُل الصَّ

3537ابن عمرإِنَّ اهللَ َيْقَبُل َتْوَبَة الَعْبِد َما َلْم ُيَغْرِغْر

2555أبو سعيد الخدريإِنَّ اهللَ َيُقوُل أِلَْهِل الَجنَِّة: َيا َأْهَل الَجنَِّة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
2400أنسإِنَّ اهللَ َيُقوُل: إَِذا َأَخْذُت َكِريَمَتْي َعْبِدي

2388أبو هريرةإِنَّ اهللَ َيُقوُل: َأَنا ِعنَْد َظنِّ َعْبِدي بِي

ْغ لِِعَباَدتِي َأْمأَلْ َصْدَرَك  إِنَّ اهللَ َيُقوُل: َيا اْبَن آَدَم َتَفرَّ

ِغنًى

2466أبو هريرة

1534ابن عمرإِنَّ اهللَ َينَْهاُكْم َأْن َتْحِلُفوا بِآَباِئُكْم

اَن بُِروِح الُقُدِس َما ُيَفاِخُر ُد َحسَّ 2846عائشةإِنَّ اهللَ ُيَؤيِّ

ُسُه َشْيٌء 66أبو سعيد الخدريإِنَّ اْلَماَء َطُهوٌر اَل ُينَجِّ

65ابن عباسإِنَّ اْلَماَء اَل ُيْجنُِب

1158جابر بن عبد اهللإِنَّ الَمْرَأَة إَِذا َأْقَبَلْت َأْقَبَلْت فِي ُصوَرِة َشْيَطاٍن

1086جابر بن عبد اهللإِنَّ اْلَمْرَأَة ُتنَْكُح َعَلى ِدينَِها، َوَمالَِها، َوَجَمالَِها

َلِع إِْن َذَهْبَت ُتِقيُمَها َكَسْرَتَها 1188أبو هريرةإِنَّ اْلَمْرَأَة َكالضِّ

2533ابن مسعودإِنَّ اْلَمْرَأَة ِمْن نَِساِء َأْهِل الَجنَِّة َلُيَرى َبَياُض َساِقَها

ُجُل َوْجَهُه 681سمرة بن جندبإِنَّ اْلَمْسَأَلَة َكدٌّ َيُكدُّ بَِها الرَّ

ٍة َسِويٍّ ، َواَل لِِذي ِمرَّ 653حبشي السلوليإِنَّ اْلَمْسَأَلَة اَل َتِحلُّ لَِغنِيٍّ

َيَزْل فِي ُخْرَفِة  َلْم  اْلُمْسِلَم  َأَخاُه  إَِذا َعاَد  اْلُمْسِلَم  إِنَّ 

الَجنَِّة

967ثوبان

ِمَن  َرُجٍل  َجَسَد  َيْشَتُروا  َأْن  َأَراُدوا  الـُمْشِرِكيَن  َأنَّ 

المـُْشِرِكيَن

1715ابن عباس

َأْرَبِع  َعْن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َشَغُلوا  الـُمْشِرِكيَن  إِنَّ 

َصَلَواٍت َيْوَم الَخنَْدِق

179ابن مسعود
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َأْرَبِع  َعْن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َشَغُلوا  الُمْشِرِكيَن  إِنَّ 

َصَلَواٍت َيْوَم الَخنَْدِق

179ابن مسعود

َأنَّ المـُْشِرِكيَن َقاُلوا لَِرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اْنُسْب َلنَا 

َربََّك

3364أبي بن كعب

َتْطُلَع  َحتَّى  ُيِفيُضوَن  اَل  َكاُنوا  المـُْشِرِكيَن  إِنَّ 

ْمُس الشَّ

896عمر بن الخطاب

3849أنسإِنَّ الَماَلِئَكَة َكاَنْت َتْحِمُلُه

2805أبو سعيدَأنَّ الَماَلِئَكَة اَل َتْدُخُل َبْيًتا فِيِه َتَماثِيُل، َأْو ُصوَرٌة

إِنَّ الَماَلِئَكَة َلَتَضُع َأْجنَِحَتَها لَِطالِِب الِعْلِم ِرًضا بَِما 

َيْطُلُب

3535صفوان بن عسال

121أبو هريرةإِنَّ المـُؤِمَن اَل َينُْجُس

2168، 3057أبو بكر الصديقإِنَّ النَّاَس إَِذا َرَأْوا الظَّالَِم َفَلْم َيْأُخُذوا َعَلى َيَدْيِه

2650أبو سعيد الخدريإِنَّ النَّاَس َلُكْم َتَبٌع

3782البراء بن عازبَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْبَصَر َحَسنًا َوُحَسْينًا َفَقاَل

ًقا 2816يعلى بن مرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْبَصَر َرُجاًل ُمَتَخلِّ

1578أبو بكرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَتاُه َأْمٌر، َفُسرَّ بِِه، َفَخرَّ هلل َساِجًدا

ْحَداِح َماِشًيا َبَع َجنَاَزَة اْبِن الدَّ 1014جابر بن سمرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اتَّ

13حذيفة بن اليمانَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَتى ُسَباَطَة َقْوٍم، َفَباَل َعَلْيَها َقاِئًما

3131أنسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُأتَِي بِالُبَراِق َلْيَلَة ُأْسِرَي بِِه

1069أبو قتادةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُأتَِي بَِرُجٍل لُِيَصلَِّي َعَلْيِه
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
1893أنسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُأتَِي بَِلَبٍن َقْد ِشيَب بَِماٍء

َوُهَو  َوالَمِدينَِة  َة  َمكَّ َبْيَن  فِيَما  اْحَتَجَم  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َأنَّ 

ُمْحِرٌم َصاِئٌم

777ابن عباس

776ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اْحَتَجَم َوُهَو َصاِئٌم

839ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحِرٌم

1587عبد الرحمن بن عوفَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَخَذ الِجْزَيَة ِمْن َمُجوِس َهَجَر

ْيِل َياَرِة إَِلى اللَّ َر َطَواَف الزِّ 920عائشةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأخَّ

َخْمَسِة  فِي  الَعَراَيا  َبْيِع  فِي  َأْرَخَص  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َأنَّ 

َأْوُسٍق

1301مالك

2196أم سلمةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اْسَتْيَقَظ َلْيَلًة

907ابن عمرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اْشَتَرى َهْدَيُه ِمْن ُقَدْيٍد

816ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اْعَتَمَر َأْرَبَع ُعَمٍر

937ابن عمرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اْعَتَمَر َأْرَبًعا إِْحَداُهنَّ فِي َرَجٍب

938البراء بن عازبَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اْعَتَمَر فِي ِذي الَقْعَدِة

ْمِس 895ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَفاَض َقْبَل ُطُلوِع الشَّ

750ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْفَطَر بَِعَرَفَة

2832عبد اهلل بن عمروَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَر بَِتْسِمَيِة الَمْوُلوِد َيْوَم َسابِِعِه

3678عائشةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَر بَِسدِّ األَْبَواِب إاِلَّ َباَب َأبِي َبْكٍر

277سعدَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَر بَِوْضِع الَيَدْيِن َوَنْصِب الَقَدَمْيِن

278عامر بن سعدَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَر بَِوْضِع الَيَدْيِن
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ْحَمِن ْبَن َأبِي َبْكٍر َأْن ُيْعِمَر  َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَر َعْبَد الرَّ

َعاِئَشَة ِمَن التَّنِْعيِم

عبد الرحمن بن 

أبي بكر

934

ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  َعَلْيِه:  َأْمَلى  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َأنَّ 

ٻ﴾

3033زيد بن ثابت

399أبو هريرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اْنَصَرَف ِمْن اثنََتْيِن

اَلِة 819ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَهلَّ فِي ُدُبِر الصَّ

ٍر 886جابرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْوَضَع فِي َواِدي ُمَحسِّ

بَِسِويٍق  ُحَييٍّ  بِنِْت  َصِفيََّة  َعَلى  َأْوَلَم  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َأنَّ 

َوَتْمٍر

1095أنس بن مالك

3561عمر بن الخطابَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَث َبْعًثا ِقَبَل َنْجٍد َفَغنُِموا َغنَاِئَم َكثِيَرًة

َر َعَلى َأَحِدِهَما َعِليَّ  َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَث َجْيَشْيِن َوَأمَّ

اْبَن َأبِي َطالٍِب

1704البراء بن عازب

َعَلى  َمْخُزوٍم  َبنِي  ِمْن  َرُجاًل  َبَعَث  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َأنَّ 

َدَقِة الصَّ

657أبو رافع

َة 674عبد اهلل بن عمروَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَث ُمنَاِدًيا فِي فَِجاِج َمكَّ

َج َمْيُموَنَة َوُهَو َحاَلٌل 841سليمان بن يسارَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َتَزوَّ

َج َمْيُموَنَة َوُهَو ُمْحِرٌم 842، 843، 844ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َتَزوَّ

َل َسْيَفُه َذا الَفَقاِر َيْوَم َبْدٍر 1561ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َتنَفَّ

َأ َثاَلًثا َثاَلًثا 44علي بن أبي طالبَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َتَوضَّ

َأ َفَغَسَل َوْجَهُه َثاَلًثا 47عبد اهلل بن زيدَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َتَوضَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ًة ًة َمرَّ َأ َمرَّ 42، 45ابن عباس، جابرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َتَوضَّ

َتْيِن َتْيِن َمرَّ َأ َمرَّ 43أبو هريرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َتَوضَّ

ُه َمَسَح َرْأَسُه بَِماٍء ُغْبٍر َفْضِل  َأ َوَأنَّ َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َتَوضَّ

َيَدْيِه

35عبد اهلل بن زيد

َي َوُهَو اْبُن َخْمٍس َوِستِّيَن 3651ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُتُوفِّ

َوَعِليٍّ  َوالُحَسْيِن  الَحَسِن  َعَلى  َجلََّل  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َأنَّ 

َوَفاطَِمَة ِكَساًء

3871أم سلمة

ْهِر َوالَعْصِر 554معاذ بن جبلَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َجَمَع فِي َغْزَوِة َتُبوَك َبْيَن الظُّ

1417معاوية بن حيدةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َحَبَس َرُجاًل فِي ُتْهَمٍة ُثمَّ َخلَّى َعنُْه

815جابر بن عبد اهللَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َحجَّ َثاَلَث ِحَجٍج

َة َطاَف بِالَبْيِت َسْبًعا 862جابرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِحيَن َقِدَم َمكَّ

3125أبو هريرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج َعَلى ُأَبيٍّ َوُهَو ُيَصلِّي

َيَخاُف  اَل  َة  َمكَّ إَِلى  الَمِدينَِة  ِمَن  َخَرَج  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ 

إاِلَّ َربَّ الَعاَلِميَن

547ابن عباس

537ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج َيْوَم الِفْطِر َفَصلَّى َرْكَعَتْيِن

2121عمرو بن خارجةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َخَطَب َعَلى َناَقتِِه َوَأَنا َتْحَت ِجَرانَِها

َة فِي الَحِديِث 2667أبو هريرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َخَطَب َفَذَكَر الِقصَّ

1520أبو بكرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َخَطَب، ُثمَّ َنَزَل َفَدَعا بَِكْبَشْيِن َفَذَبَحُهَما

1249جابر بن عبد اهللَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َخيََّر َأْعَرابِيَّا َبْعَد الَبْيِع

ِه 1357أبو هريرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َخيََّر ُغاَلًما َبْيَن َأبِيِه َوُأمِّ
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983أنسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل َعَلى َشابٍّ َوُهَو فِي الَمْوِت

َمْت إَِلْيِه َطَعاًما 785أم عمارةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل َعَلْيَها َفَقدَّ

َأَساِريُر  َتْبُرُق  َمْسُروًرا  َعَلْيَها  َدَخَل  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َأنَّ 

َوْجِهِه

2129عائشة

1057ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل َقْبًرا َلْياًل، َفُأْسِرَج َلُه ِسَراٌج

َة فِي ُعْمَرِة الَقَضاِء 2847أنسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل َمكَّ

َة َنَهاًرا 854ابن عمرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل َمكَّ

َة َولَِواُؤُه َأْبَيُض 1679جابرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل َمكَّ

3365أبو العاليةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َذَكَر آلَِهَتُهْم َفَقاُلوا: اْنُسْب َلنَا َربََّك

َفَقَضى  َزْينََب  َعَلى  َفَدَخَل  اْمَرَأًة  َرَأى  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ 

َحاَجَتُه

1158جابر بن عبد اهلل

3277ابن مسعودَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى ِجْبِريَل َوَلُه ِستُّ ِماَئِة َجنَاٍح

911أنسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى َرُجاًل َيُسوُق َبَدَنًة

َبْيِر ِمْصَباًحا 3826عائشةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى فِي َبْيِت الزُّ

ًة ا َوَيُهوِديَّ 1438ابن عمرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرَجَم َيُهوِديًّ

ًة ا َوَيُهوِديَّ 1437جابر بن سمرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرَجَم َيُهوِديًّ

َص لِْلُجنُِب إَِذا َأَراَد َأْن َيْأُكَل 613عمارَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرخَّ

َعاِء: َأْن َيْرُموا َيْوًما، َوَيَدُعوا  َص لِلرِّ َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرخَّ

َيْوًما

954عدي

857جابرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرَمَل ِمَن الَحَجِر إَِلى الَحَجِر َثاَلًثا
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
899ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرَمى الَجْمَرَة َيْوَم النَّْحِر َراِكًبا

ْهِو َبْعَد الَكاَلِم 393ابن مسعودَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َسَجَد َسْجَدَتِي السَّ

اَلِم 394أبو هريرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َسَجَدُهَما َبْعَد السَّ

2628أبو موسىَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُسِئَل َأيُّ الُمْسِلِميَن َأْفَضُل؟

؟ بِّ 1790ابن عمرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُسِئَل َعْن َأْكِل الضَّ

1863عائشةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُسِئَل َعِن البِْتِع

1289عبد اهلل بن عمروَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُسِئَل َعِن الثََّمِر الُمَعلَِّق؟

ْفِع َوالَوْتِر 3342عمران بن حصينَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُسِئَل َعِن الشَّ

931جابرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُسِئَل َعِن الُعْمَرِة َأَواِجَبٌة ِهَي؟

992أبو سعيدَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُسِئَل َعِن الِمْسِك؟

827أبو بكرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُسِئَل: َأيُّ الَحجِّ َأْفَضُل؟

1732أم سلمةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َشبََّر لَِفاطَِمَة ِشْبًرا ِمْن نَِطاِقَها

89ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َشِرَب َلَبنًا َفَدَعا بَِماٍء َفَمْضَمَض

1882ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َشِرَب ِمْن َزْمَزَم َوُهَو َقاِئٌم

392ابن مسعودَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّى الظُّْهَر َخْمًسا

352ابن عمرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّى إَِلى َبِعيِرِه

ْهَر َوالَفْجَر 880ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّى بِِمنًى الظُّ

395عمران بن حصينَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّى بِِهْم َفَسَها

اِئَفَتْيِن  َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّى َصاَلَة الَخْوِف بِإِْحَدى الطَّ

َرْكَعًة

564ابن عمر
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّى َصاَلَة الُكُسوِف َوَجَهَر بِالِقَراَءِة 

فِيَها

563عائشة

1022أبو هريرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّى َعَلى النََّجاِشيِّ َفَكبََّر َأْرَبًعا

1035سمرة بن جندبَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّى َعَلى اْمَرَأٍة َفَقاَم َوَسَطَها

332أبو سعيدَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّى َعَلى َحِصيٍر

874باللَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّى فِي َجْوِف الَكْعَبِة

1741ابن عمرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصنََع َخاَتًما ِمْن َذَهٍب

1745أنس بن مالكَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصنََع َخاَتًما ِمْن َوِرٍق

859يعلىَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َطاَف بِالَبْيِت ُمْضَطبًِعا َوَعَلْيِه ُبْرٌد

3487أنس بن مالكَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعاَد َرُجاًل َقْد ُجِهَد

2088أبو هريرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعاَد َرُجاًل ِمْن َوَعٍك َكاَن بِِه

1383ابن عمرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعاَمَل َأْهَل َخْيَبَر بَِشْطِر َما َيْخُرُج ِمنَْها

َمُه األََذاَن تِْسَع َعْشَرَة َكِلَمًة 192أبو محذورةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعلَّ

2838ابن عمرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َغيََّر اْسَم َعاِصَيَة

َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَدى َرُجَلْيِن ِمَن الُمْسِلِميَن بَِرُجٍل ِمَن 

الُمْشِرِكيَن

1568عمران بن حصين

ُرُهْم فِْتنََتُه 2235بعض أصحاب النبيَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َيْوَمِئٍذ لِلنَّاِس َوُهَو ُيَحذِّ

ْهِر َوَعَلْيِه ُجُلوٌس 391عبد اهلل بن بحينةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَم فِي َصاَلِة الظُّ

86عائشةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقبََّل َبْعَض نَِساِئِه

َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقبََّل ُعْثَماَن ْبَن َمْظُعوٍن َوُهَو َميٌِّت َوُهَو 

َيْبِكي

989عائشة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َم َضَعَفَة َأْهِلِه 893ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقدَّ

1026ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقَرَأ َعَلى الَجنَاَزِة بَِفاتَِحِة الِكَتاِب

ْيُتوِن 310البراء بن عازبَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقَرَأ فِي الِعَشاِء اآلِخَرِة بِالتِّيِن َوالزَّ

َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقَرَأ َهِذِه اآلَيَة ﴿ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ﴾

3074أنس

2929أنسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقَرَأ: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾

2934أبي بن كعبَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقَرَأ: ﴿ٹ ٹ ٹ﴾

2930معاذ بن جبلَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقَرَأ: ﴿ۋ ۋ ۅ﴾

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ﴿ٹ  َقَرَأ:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َأنَّ 

ڤ﴾
2941عمران بن حصين

َماِن 1286عائشةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقَضى َأنَّ الَخَراَج بِالضَّ

ْيِن َقْبَل الَوِصيَِّة 2122علي بن أبي طالبَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقَضى بِالدَّ

اِهِد الَواِحِد 1345محمدَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقَضى بِالَيِميِن َمَع الشَّ

اِهِد 1344جابر بن عبد اهللَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقَضى بِالَيِميِن َمَع الشَّ

َد َنْعَلْيِن، َوَأْشَعَر الَهْدَي 906ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقلَّ

1046ابن عمرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا ُأْدِخَل الَميُِّت الَقْبَر

3516أبو بكرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َأَراَد َأْمًرا

َتْحَت  َيَدُه  َوَضَع  َينَاَم  َأْن  َأَراَد  إَِذا  َكاَن  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ 

َرْأِسِه

3398حذيفة بن اليمان

1803أنسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َأَكَل َطَعاًما َلِعَق َأَصابَِعُه الثَّاَلَث
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
إَِلى  َرْأَسُه  َرَفَع  األَْمُر  ُه  َأَهمَّ إَِذا  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َأنَّ 

َماِء السَّ

3436أبو هريرة

َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َأَوى إَِلى فَِراِشِه ُكلَّ َلْيَلٍة، َجَمَع 

ْيِه َكفَّ

3402عائشة

َيَدُه  َوَضَع  اَلِة  الصَّ فِي  َجَلَس  إَِذا  َكاَن  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ 

الُيْمنَى َعَلى ُرْكَبتِِه

294ابن عمر

بِْسِم اهلل،  َقاَل:  َبْيتِِه  ِمْن  إَِذا َخَرَج  َكاَن  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ 

ْلُت َعَلى اهلل َتَوكَّ

3427أم سلمة

6أنس بن مالكَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َدَخَل اْلَخاَلَء َقاَل

3451طلحة بن عبيد اهللَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َرَأى الِهاَلَل

َج َأ اإِلْنَساَن إَِذا َتَزوَّ 1091أبو هريرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َرفَّ

َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َرَمى الِجَماَر َمَشى إَِلْيَها َذاِهًبا 

َوَراِجًعا

900ابن عمر

3447ابن عمرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َساَفَر َفَرِكَب َراِحَلَتُه َكبََّر َثاَلًثا

َأْنَفُه َوَجْبَهَتُه ِمَن  َأْمَكَن  إَِذا َسَجَد  َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن 

األَْرِض

270أبو حميد الساعدي

َتْيِن َس َمرَّ 1886ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َشِرَب َتنَفَّ

َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َظَهَر َعَلى َقْوٍم َأَقاَم بَِعْرَصتِِهْم 

َثاَلًثا

1551أبو طلحة

2745أبو هريرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َعَطَس َغطَّى َوْجَهُه
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر َقاَل: آِيُبوَن َتاِئُبوَن 

َعابُِدوَن

3440البراء بن عازب

َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر، َفنََظَر إَِلى ُجْدَراِن 

الَمِدينَِة

3441أنس

ْهِر  الظُّ َقْبَل  َأْرَبًعا  ُيَصلِّ  َلْم  إَِذا  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َأنَّ 

ُهنَّ َبْعَدَها َصالَّ

426عائشة

553معاذ بن جبلَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن فِي َغْزَوِة َتُبوَك

ُأ َبْعَد الُغْسِل 107عائشةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن اَل َيَتَوضَّ

2789أنسإِنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن اَل َيُردُّ الطِّيَب

2892جابرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن اَل َينَاُم َحتَّى َيْقَرَأ الم َتنِْزيُل

3406العرباض بن ساريةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن اَل َينَاُم َحتَّى َيْقَرَأ الُمَسبَِّحاِت

َعْرِضَها  ِمْن  لِْحَيتِِه  ِمْن  َيْأُخُذ  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َأنَّ 

َوُطولَِها

2762عبد اهلل بن عمرو

َطِب 1843عائشةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْأُكُل البِطِّيَخ بِالرُّ

َيْخُرُص  َمْن  النَّاِس  َعَلى  َيْبَعُث  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َأنَّ 

َعَلْيِهْم

644عتاب بن أسيد

اَلِة  الصَّ َقْبَل  َفِر  السَّ فِي  ُع  َيَتَطوَّ َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َأنَّ 

َوَبْعَدَها

544ابن عمر

ُس فِي اإِلَناِء َثاَلًثا 1884أنس بن مالكَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيَتنَفَّ

ُأ بِالُمدِّ 56سفينةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيَتَوضَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
وِك ُأ بِالَمكُّ 609أنسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيَتَوضَّ

َأْو َغْيَر  ُأ لُِكلِّ َصاَلٍة َطاِهًرا  َيَتَوضَّ َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن 

َطاِهٍر

58أنس

ُأ لُِكلِّ َصاَلٍة 61سليمان بن بريدةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيَتَوضَّ

ُجَلْيِن ِمْن َقْتَلى ُأُحٍد  َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْجَمُع َبْيَن الرَّ

فِي الثَّْوِب الَواِحِد

1036جابر بن عبد اهلل

505ابن عمرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْخُطُب إَِلى ِجْذٍع

506ابن عمرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْخُطُب َيْوَم الُجُمَعِة

31عثمان بن عفانَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيَخلُِّل لِْحَيَتُه

779عائشة، أم سلمةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيْدِرُكُه الَفْجُر َوُهَو ُجنٌُب ِمْن َأْهِلِه

3489ابن مسعودَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْدُعو: اللُهمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك الُهَدى

ْيِت َوُهَو ُمْحِرٌم ِهُن بِالزَّ 962ابن عمرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيدَّ

اَلَة فِي الِحيَطاِن 334معاذ بن جبلَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْسَتِحبُّ الصَّ

ْمُس 503أنسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيَصلِّي الُجُمَعَة ِحيَن َتِميُل الشَّ

471أم سلمةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيَصلِّي َبْعَد الِوْتِر َرْكَعَتْيِن

374عائشةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيَصلِّي َجالًِسا َفَيْقَرُأ

350أنسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيَصلِّي فِي َمَرابِِض الَغنَِم

140أنسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيُطوُف َعَلى نَِساِئِه فِي ُغْسٍل َواِحٍد

ِمْن  األََواِخَر  الَعْشَر  َيْعَتِكُف  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َأنَّ 

َرَمَضاَن َحتَّى َقَبَضُه اهللُ

790عائشة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيْعِجُبُه إَِذا َخَرَج لَِحاَجتِِه َأْن َيْسَمَع: 

َيا َراِشُد، َيا َنِجيُح

1616أنس

ى َوِمَن األَْوَجاِع  ُمُهْم ِمَن الُحمَّ َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيَعلِّ

َها ُكلِّ

2075ابن عباس

2839عائشةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيَغيُِّر ااِلْسَم الَقبِيَح

543أنس بن مالكَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيْفطُِر َعَلى َتَمَراٍت َيْوَم الِفْطِر

َة َوُيثِيُب َعَلْيَها 1953عائشةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْقَبُل الَهِديَّ

ْوِم 727عائشةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيَقبُِّل فِي َشْهِر الصَّ

2921عرباض بن ساريةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْقَرُأ الُمَسبَِّحاِت َقْبَل َأْن َيْرُقَد

2938عائشةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْقَرُأ: ﴿ک ک ک گ﴾

2931أم سلمةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْقَرُؤَها ﴿پ پ ڀ ڀ﴾

1140عائشةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْقِسُم َبْيَن نَِساِئِه، َفَيْعِدُل

1445عائشةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْقَطُع فِي ُرُبِع ِدينَاٍر َفَصاِعًدا

2923أم سلمةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيَقطُِّع ِقَراَءَتُه

ْبِح َوالَمْغِرِب 401البراء بن عازبَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْقنُُت فِي َصاَلِة الصُّ

ْجَدَتْيِن 284ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيُقوُل َبْيَن السَّ

254أبو هريرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيَكبُِّر َوُهَو َيْهِوي

اَلِة 588ـ ـَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْلَحُظ فِي الصَّ

َذاِت  ِمْن  َوالَوْرَس  ْيَت  الزَّ َينَْعُت  َكاَن  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ 

الَجنِْب

2078زيد بن أرقم
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ُبَع ُل فِي الَبْدَأِة الرُّ 1561عبادة بن الصامتَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُينَفِّ

َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيوِقُظ َأْهَلُه فِي الَعْشِر األََواِخِر ِمْن 

َرَمَضاَن

795علي بن أبي طالب

1757ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَنْت َلُه ُمْكُحَلٌة َيْكَتِحُل بَِها ُكلَّ َلْيَلٍة

َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكبََّر فِي الِعيَدْيِن فِي األُوَلى َسْبًعا َقْبَل 

الِقَراَءِة

536عمرو بن عوف

3002أنسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُكِسَرْت َرَباِعَيُتُه َيْوَم ُأُحٍد

ْوَكِة 2050أنسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَوى َأْسَعَد ْبَن ُزَراَرَة ِمَن الشَّ

ْيِن 1768المغيرة بن شعبةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َلبَِس ُجبًَّة ُروِميًَّة َضيَِّقَة الُكمَّ

َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َلَعَن الَواِشَماِت َوالُمْسَتْوِشَماِت 

َصاِت َوالُمَتنَمِّ

2782ابن مسعود

121أبو هريرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َلِقَيُه َوُهَو ُجنٌُب

858ابن عباسإِنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َلْم َيُكْن َيْسَتِلُم إاِلَّ الَحَجَر األَْسَوَد

ا َنَزَلْت ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َلمَّ

پ پ پ﴾ إلخ
3168عمران بن حصين

3654عائشةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َماَت َوُهَو اْبُن َثاَلٍث َوِستِّيَن

953كعب بن عجرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ بِِه َوُهَو بِالُحَدْيبَِيِة

2798جرهدَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ بِِه َوُهَو َكاِشٌف َعْن َفِخِذِه

َباِن ُهَما ُيَعذَّ 70ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ َعَلى َقْبَرْيِن َفَقاَل: إِنَّ

3555جويرية بنت الحارثَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ َعَلْيَها َوِهَي فِي َمْسِجِدَها
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
97المغيرة بن شعبةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَسَح َأْعَلى الُخفِّ َوَأْسَفَلُه

َتْيِن 33معوذ بن عفراءَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَسَح بَِرْأِسِه َمرَّ

36ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَسَح بَِرْأِسِه َوُأُذَنْيِه

ْيِن َوالِخَماِر 101باللَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَسَح َعَلى الُخفَّ

َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَزَل َعَلْيِهْم، َفَتَكلَُّفوا َلُه َطَعاًما فِيِه ِمْن 

َبْعِض َهِذِه الُبُقوِل

1810أم أيوب

3366عائشةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَظَر إَِلى الَقَمِر

3934زيد بن ثابتَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَظَر ِقَبَل الَيَمِن َفَقاَل

2712جابرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهاُهْم َأْن َيْطُرُقوا النَِّساَء َلْيال

اَماِت َجاَل َوالنَِّساَء َعِن الَحمَّ 2802عائشةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى الرِّ

915عائشةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َأْن َتْحِلَق الَمْرَأُة َرْأَسَها

تَِها َج الَمْرَأُة َعَلى َعمَّ 1125ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َأْن ُتَزوَّ

ِه ُجُل فِي ُمْسَتَحمِّ 21عبد اهلل بن مغفلَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َأْن َيُبوَل الرَّ

ى الَجَلُب 1221أبو هريرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َأْن ُيَتَلقَّ

َس فِي اإِلَناِء َأْو ُينَْفَخ فِيِه 1888ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َأْن ُيَتنَفَّ

َطُهوِر  بَِفْضِل  ُجُل  الرَّ َأ  َيَتَوضَّ َأْن  َنَهى  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َأنَّ 

الَمْرَأِة

64الحكم بن عمرو

2841أبو هريرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َأْن َيْجَمَع َأَحٌد َبْيَن اْسِمِه َوُكنَْيتِِه

ُجُل َقاِئًما 1879أنسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َأْن َيْشَرَب الرَّ

ُجُل ُمْخَتِصًرا 383أبو هريرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َأْن ُيَصلَِّي الرَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ُجُل َذَكَرُه بَِيِمينِِه 15أبو قتادةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َأْن َيَمسَّ الرَّ

1483أبو لبابةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َبْعَد َذلَِك َعْن َقْتِل ِجنَّاِن الُبُيوِت

1877أبو سعيدَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن الُبْسِر َوالتَّْمِر َأْن ُيْخَلَط َبْينَُهَما

1082سمرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن التََّبتُِّل

1709مجاهدَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن التَّْحِريِش َبْيَن الَبَهاِئِم

2815أنسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن التََّزْعُفِر

َيْوَم الُجُمَعِة َواإِلَماُم  َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن الِحْبَوَة 

َيْخُطُب

514معاذ

ْرِب َقاِئًما 1881الجارود بن المعلىَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن الشُّ

َغاِر 1124ابن عمرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن الشِّ

َلِة 1825ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن الُمَجثََّمِة، َوَلَبِن الَجالَّ

1300، 1313زيد بن ثابت، جابرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن الُمَحاَقَلِة، َوالُمَزاَبنَِة

ْرِب 1887أبو سعيد الخدريَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن النَّْفِخ فِي الشُّ

ْرِب 1710جابرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن الَوْسِم فِي الَوْجِه َوالضَّ

1237سمرة بن جندبَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعْن َبْيِع الَحَيَواِن بِالَحَيَواِن َنِسيَئًة

نُْبِل َحتَّى َيْبَيضَّ 1227ابن عمرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعْن َبْيِع السُّ

1229ابن عمرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعْن َبْيِع َحَبِل الَحَبَلِة

َباِع َأْن ُتْفَتَرَش 1770أسامة بن عميرَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعْن ُجُلوِد السِّ

يِّ َوالُمَعْصَفِر 264علي بن أبي طالبَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعْن ُلْبِس الَقسِّ

1758أبو هريرةَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعْن لِْبَسَتْيِن
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
1121علي بن أبي طالبَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعْن ُمْتَعِة النَِّساِء

ْيِب 2821عبد اهلل بن عمروَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعْن َنْتِف الشَّ

َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َكاُنوا َيْمُشوَن 

َأَماَم الَجنَاَزِة

1010أنس

َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َكاُنوا َيْقَرُءوَن 

﴿ٺ ٺ ٺ﴾

2928أنس

ْيِن بِِدَيِة الُمْسِلِميَن 1404ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَدى الَعاِمِريَّ

832ابن عباسَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوقََّت أِلَْهِل الَمْشِرِق الَعِقيَق

َأْسَوَدْيِن  ْيِن  ُخفَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  إَِلى  َأْهَدى  النََّجاِشيَّ  َأنَّ 

َساَذَجْيِن

2820بريدة

َوَتْقِضي  َوُتْحِرُم،  َتْغَتِسُل،  َوالَحاِئَض  النَُّفَساَء  َأنَّ 

َها الَمنَاِسَك ُكلَّ

945ابن عباس

77ابن عباسإِنَّ الُوُضوَء اَل َيِجُب إاِلَّ َعَلى َمْن َناَم ُمْضَطِجًعا

َما َيُقوُل َم َعَلْيُكْم َأَحُدُهْم َفإِنَّ 1603ابن عمرإِنَّ الَيُهوَد إَِذا َسلَّ

اِم 693ابن عباسَأنَّ ُأمَّ الَفْضِل بِنَْت الَحاِرِث َبَعَثْتُه إَِلى ُمَعاِوَيَة بِالشَّ

1038سعيد بن المسيبَأنَّ ُأمَّ َسْعٍد َماَتْت َوالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َغاِئٌب

َشْيٍء  فِي  َمْتُه  َفَكلَّ ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأَتْت  اْمَرَأًة  َأنَّ 

َفَأَمَرَها بَِأْمٍر

3676جبير بن مطعم

َعَلى  َزْوِجَها  ِمْن  اْخَتَلَعْت  َقْيٍس  ْبِن  َثابِِت  اْمَرَأَة  َأنَّ 

َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص

1185ابن عباس
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ُتِريُد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوِل  َعْهِد  َعَلى  َخَرَجْت  اْمَرَأًة  َأنَّ 

اَلَة الصَّ

1454وائل الكندي

َنا 1435عمران بن حصينَأنَّ اْمَرَأًة ِمْن ُجَهْينََة اْعَتَرَفْت ِعنَْد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بِالزِّ

َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َمَغاِزي  َبْعِض  فِي  ُوِجَدْت  اْمَرَأًة  َأنَّ 

َمْقُتوَلًة

1569ابن عمر

637عبد اهلل بن عمروَأنَّ اْمَرَأَتْيِن َأَتَتا َرُسوَل اهلل َوفِي َأْيِديِهَما ُسَواَراِن

َتْيِن، َفَرَمْت إِْحَداُهَما األُْخَرى  َأنَّ اْمَرَأَتْيِن َكاَنَتا َضرَّ

بَِحَجٍر

1411المغيرة بن شعبة

نِي َبْعِدي، َوَلْن َيْصبَِر َعَلْيُكنَّ إاِلَّ  ا ُيِهمُّ إِنَّ َأْمَرُكنَّ َلِممَّ

ابُِروَن الصَّ

3749عائشة

إِنَّ َأْمَواَلنَا َقْد َضاَعْت، َوإِنَّ اهللَ َقْد َأَعزَّ اإِلْساَلَم َوَكُثَر 

َناِصُروُه

2972أبو أيوب األنصاري

2549أبو هريرةَأنَّ َأْهَل الَجنَِّة إَِذا َدَخُلوَها َنَزُلوا فِيَها بَِفْضِل َأْعَمالِِهْم

2563أبو سعيدإِنَّ َأْهَل الَجنَِّة اَل َيُكوُن َلُهْم فِيَها َوَلٌد

َيَتَراَءْوَن  َكَما  الُغْرَفِة  فِي  َلَيَتَراَءْوَن  الَجنَِّة  َأْهَل  إِنَّ 

ْرِقيَّ اْلَكْوَكَب الشَّ

2556أبو هريرة

َرَجاِت الُعَلى َلَيَراُهْم َمْن َتْحَتُهْم 3658أبو سعيدإِنَّ َأْهَل الدَّ

فِي  َرُجٌل  الِقَياَمِة  َيْوَم  َعَذاًبا  النَّاِر  َأْهِل  َأْهَوَن  إِنَّ 

َأْخَمِص َقَدَمْيِه َجْمَرَتاِن

2604النعمان بن بشير

ِمْثِل  الِقَياَمِة َعَلى  َيْوَم  الَجنََّة  َيْدُخُلوَن  ُزْمَرٍة  َل  َأوَّ إِنَّ 

َضْوِء الَقَمِر َلْيَلَة الَبْدِر

2535أبو سعيد
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َل َما َخَلَق اهللُ الَقَلَم، َفَقاَل َلُه: اْكُتْب 2155، 3319عبادة بن الصامتإِنَّ َأوَّ

َعَمِلِه  ِمْن  الِقَياَمِة  َيْوَم  الَعْبُد  بِِه  ُيَحاَسُب  َما  َل  َأوَّ إِنَّ 

َصاَلُتُه

413أبو هريرة

َماِء َل َما ُيْحَكُم َبْيَن الِعَباِد فِي الدِّ 1396، 1397ابن مسعودإِنَّ َأوَّ

َل َما ُيْسَأُل َعنُْه َيْوَم الِقَياَمِة ـ َيْعنِي الَعْبَد ـ ِمَن  إِنَّ َأوَّ

النَِّعيِم

3358أبو هريرة

َتْسَمُعوا  َحتَّى  َواْشَرُبوا  َفُكُلوا  بَِلْيٍل،  ُن  ُيَؤذِّ باَِلاًل  إِنَّ 

َتْأِذيَن اْبِن ُأمِّ َمْكُتوٍم

203ابن عمر

ُم َعَليَّ َلَيالَِي ُبِعْثُت َة َحَجًرا َكاَن ُيَسلِّ 3624جابر بن سمرةإِنَّ بَِمكَّ

ا َوَقَع فِيِهُم النَّْقُص 3048أبو عبيدةإِنَّ َبنِي إِْسَراِئيَل َلمَّ

إِنَّ َبنِي ِهَشاِم ْبِن الُمِغيَرِة اْسَتْأَذُنونِي فِي َأْن ُينِْكُحوا 

اْبنََتُهْم

3867المسور بن مخرمة

1135فاطمة بنت قيسإِنَّ َبْيَت ُأمِّ َشِريٍك َبْيٌت َيْغَشاُه الُمَهاِجُروَن

، َفُقوُلوا: حم اَل ُينَْصُروَن 1682المهلب بن أبي صفرةإِْن َبيََّتُكُم الَعُدوُّ

ا َوُهَو َخَلَقَك 3182، 3183ابن مسعودَأْن َتْجَعَل هلل نِدًّ

إِْن َتْطَعنُوا فِي إِْمَرتِِه َفَقْد ُكنُْتْم َتْطَعنُوَن فِي إِْمَرِة َأبِيِه 

ِمْن َقْبُل

3816ابن عمر

ا ا، َوَأيُّ َعْبٍد َلَك اَل َأَلمَّ 3284ابن عباسإِْن َتْغِفِر اللُهمَّ َتْغِفْر َجمَّ

1193أبو السنابلإِْن َتْفَعْل َفَقْد َحلَّ َأَجُلَها

َثنِي بَِحِديٍث َفَفِرْحُت َفَأْحَبْبُت  اِريَّ َحدَّ إِنَّ َتِميًما الدَّ

َثُكْم َأْن ُأَحدِّ

2253فاطمة بنت قيس
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
2610ابن عمرَأْن ُتْؤِمَن بِاهلل َوَماَلِئَكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسِلِه َوالَيْوِم اآلِخِر

َأنَّ َثَمانِيَن َهَبُطوا َعَلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْصَحابِِه ِمْن 

َجَبِل التَّنِْعيِم

3264أنس

اَلَم 3878عائشةإِنَّ ِجْبِريَل ُيْقِرُئ َعَلْيِك السَّ

1567علي بن أبي طالبإِنَّ ِجْبَرِئيَل َهَبَط َعَلْيِه، َفَقاَل َلُه: َخيِّْرُهْم

َأنَّ َجْيًشا ِمْن ُجُيوِش الُمْسِلِميَن َكاَن َأِميَرُهْم َسْلَماُن 

الَفاِرِسيُّ

1548سلمان الفارسي

اِم َوفِيِهْم ِرَجاٌل ِمْن َأْصَحاِب  َأنَّ ُخَطَباَء َقاَمْت بِالشَّ

َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

3704أبو األشعث

َجاِل َما َظَهَر ِريُحُه َوَخِفَي َلْوُنُه 2788عمران بن حصينإِنَّ َخْيَر طِيِب الرِّ

ُعوُط 2047ابن عباسإِنَّ َخْيَر َما َتَداَوْيُتْم بِِه السَّ

2048ابن عباسإِنَّ َخْيَر َما َتَداَوْيُتْم بِِه اللَُّدوُد

َأنِّي  َتْشَهُد  النَّْخَلِة  َهِذِه  ِمْن  الِعْذَق  َهَذا  َدَعْوُت  إِْن 

َرُسوُل اهلل

3628ابن عباس

3357أبو هريرةإِنَّ َذلَِك َسَيُكوُن

لِي  اْغِفْر  َربِّ  َقاَل:  إَِذا  َعْبِدِه  ِمْن  َلَيْعَجُب  َربََّك  إِنَّ 

ُذُنوبِي

3447علي بن أبي طالب

ُكْم َلْيَس بَِأَصمَّ َواَل َغاِئٍب 3461أبو موسى األشعريإِنَّ َربَّ

َسْبِع  إَِلى  َأْمَثالَِها  بَِعْشِر  َحَسنٍَة  ُكلُّ  َيُقوُل:  ُكْم  َربَّ إِنَّ 

ِماَئِة ِضْعٍف

764أبو هريرة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ُضُه َة َفُأَعوِّ 3946أبو هريرةإِنَّ ِرَجاالً ِمَن الَعَرِب ُيْهِدي َأَحُدُهُم الَهِديَّ

1199ابن عباسَأنَّ َرُجاًل َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َظاَهَر ِمْن اْمَرَأتِِه

2671أبو مسعود البدريَأنَّ َرُجاًل َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْسَتْحِمُلُه

1991أنس بن مالكَأنَّ َرُجاًل اْسَتْحَمَل َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

3114ابن مسعودَأنَّ َرُجاًل َأَصاَب ِمْن اْمَرَأٍة ُقْبَلَة َحَراٍم

فِي  ُجْحٍر  ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوِل  َعَلى  َلَع  اطَّ َرُجاًل  َأنَّ 

ُحْجَرِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص

2709سهل بن سعد

1317أبو هريرةَأنَّ َرُجاًل َتَقاَضى َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْغَلَظ َلُه

114ابن عباسَأنَّ َرُجاًل َجاَء ُمْسِلًما َعَلى َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص

ٍة 511أبو سعيدَأنَّ َرُجاًل َجاَء َيْوَم الُجُمَعِة فِي َهْيَئٍة َبذَّ

َما َشاَء  ْنَيا  َيِعيَش فِي الدُّ َأْن  َبْيَن  ُه  َربُّ إِنَّ َرُجاًل َخيََّرُه 

َأْن َيِعيَش

3659أبو المعلى

ْنَيا َما َشاَء ُه َبْيَن َأْن َيِعيَش فِي الدُّ 3659أبو المعلىإِنَّ َرُجاًل َخيََّرُه َربُّ

861ابن عمرَأنَّ َرُجاًل َسَأَل اْبَن ُعَمَر َعْن اْستاَِلِم الَحَجِر

2389النواس بن السمعانَأنَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن البِرِّ َواإِلْثِم؟

َقَطِة 1372زيد بن خالد الجهنيَأنَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن اللُّ

َأنَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َحَلْقُت َقْبَل َأْن 

َأْذَبَح؟

916عبد اهلل بن عمرو

َيُردَّ  َفَلْم  َيُبوُل  َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َعَلى  َم  َسلَّ َرُجاًل  َأنَّ 

َعَلْيِه

90ابن عمر
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َم َعَلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َيُبوُل 2720ابن عمرَأنَّ َرُجاًل َسلَّ

فِّ َوْحَدُه 230، 231وابصة بن معبدَأنَّ َرُجاًل َصلَّى َخْلَف الصَّ

3578عثمان بن حنيفَأنَّ َرُجاًل َضِريَر الَبَصِر َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص

1416عمران بن حصينَأنَّ َرُجاًل َعضَّ َيَد َرُجٍل َفنََزَع َيَدُه َفَوَقَعْت َثنِيََّتاُه

2738ابن عمرَأنَّ َرُجاًل َعَطَس إَِلى َجنِْب اْبِن ُعَمَر

831ابن عمرَأنَّ َرُجاًل َقاَل: ِمْن َأْيَن ُنِهلُّ َيا َرُسوَل اهلل؟

َيْت ي ُتُوفِّ 669ابن عباسَأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َرُسوَل اهلل، إِنَّ ُأمِّ

1068جابر بن سمرةَأنَّ َرُجاًل َقَتَل َنْفَسُه َفَلْم ُيَصلِّ َعَلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص

2753حذيفةَأنَّ َرُجاًل َقَعَد َوْسَط اْلَحْلَقِة

1250أنسَأنَّ َرُجاًل َكاَن فِي ُعْقَدتِِه َضْعٌف

3557أبو هريرةَأنَّ َرُجاًل َكاَن َيْدُعو بِإِْصَبَعْيِه

يَح ِعنَْد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 1978ابن عباسَأنَّ َرُجاًل َلَعَن الرِّ

َيَدْع  َوَلْم  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل  َعْهِد  َعَلى  َماَت  َرُجاًل  َأنَّ 

َواِرًثا

2106ابن عباس

َنا 1429جابر بن عبد اهللَأنَّ َرُجاًل ِمْن َأْسَلَم َجاَء إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفاْعَتَرَف بِالزِّ

1364عمران بن حصينَأنَّ َرُجاًل ِمَن األَْنَصاِر َأْعَتَق ِستََّة َأْعُبٍد َلُه ِعنَْد َمْوتِِه

َأنَّ َرُجاًل ِمَن األَْنَصاِر َباَت بِِه َضْيٌف َفَلْم َيُكْن ِعنَْدُه 

إاِلَّ ُقوُتُه

3304أبو هريرة

َبْيَر ِعنَْد َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ َرُجاًل ِمَن األَْنَصاِر َخاَصَم الزُّ

ِة فِي ِشَراِج الَحرَّ

1363عبد اهلل بن الزبير
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ِة َبْيَر فِي ِشَراِج الَحرَّ 3027عبد اهلل بن الزبيرَأنَّ َرُجاًل ِمَن األَْنَصاِر َخاَصَم الزُّ

َر ُغاَلًما َلُه 1219جابرَأنَّ َرُجاًل ِمَن األَْنَصاِر َدبَّ

َدِم  َعْن  ُعَمَر  اْبَن  َسَأَل  الِعَراِق  َأْهِل  ِمْن  َرُجاًل  َأنَّ 

الَبُعوِض

3770ابن عمر

َأنَّ َرُجاًل ِمْن َأْهِل ِمْصَر َحجَّ الَبْيَت َفَرَأى َقْوًما 

ُجُلوًسا

3706عبد اهلل بن موهب

1472جابر بن عبد اهللَأنَّ َرُجاًل ِمْن َقْوِمِه َصاَد َأْرَنًبا َأِو اْثنَْيِن

َعْسِب  َعْن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َسَأَل  ِكاَلٍب  ِمْن  َرُجاًل  َأنَّ 

الَفْحِل؟

1274أنس

اِر ْبِن َياِسٍر 3888عمار بن ياسرَأّن َرُجاًل َناَل ِمْن َعاِئَشَة ِعنَْد َعمَّ

ْن َدَخاَل النَّاَر اْشَتدَّ ِصَياُحُهَما 2599أبو هريرةإِنَّ َرُجَلْيِن ِممَّ

ِمَن  الَخْيِل  ِمَن  َر  الـُمَضمَّ َأْجَرى  َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ 

الَحْفَياِء

1699ابن عمر

1586عبد الرحمن بن عوفَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأَخَذ الِجْزَيَة ِمْن َمُجوِس َهَجَر

3733علي بن أبي طالبَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأَخَذ بَِيِد َحَسٍن َوُحَسْيٍن

َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأَخَذ بَِيِد َمْجُذوٍم َفَأْدَخَلُه َمَعُه فِي 

الَقْصَعِة

1817جابر بن عبد اهلل

َوُهَو  َرْكٍب  فِي  َوُهَو  ُعَمَر  َأْدَرَك  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ 

َيْحِلُف بَِأبِيِه

1534ابن عمر

1302زيد بن ثابتَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْرَخَص فِي َبْيِع الَعَراَيا بَِخْرِصَها
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َذاِت  َجْيِش  َعَلى  اْسَتْعَمَلُه  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوَل  َأنَّ 

الّساَلِسِل

3885عمرو بن العاص

1115أنسَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْعَتَق َصِفيََّة َوَجَعَل ِعْتَقَها َصَداَقَها

1500عقبة بن عامرَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْعَطاُه َغنًَما َيْقِسُمَها َعَلى َأْصَحابِِه

820عائشةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْفَرَد الَحجَّ

َحْرًفا  األََذاَن  َعَلْيِه  َوَأْلَقى  َأْقَعَدُه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ 

َحْرًفا

191أبو محذورة

3732ابن عباسَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَر بَِسدِّ األَْبَواِب إاِلَّ َباَب َعِليٍّ

1488ابن عمرَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَر بَِقْتِل الِكاَلِب

َوإِْعَفاِء  َواِرِب  الشَّ بِإِْحَفاِء  َأَمَرَنا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ 

اللَِّحى

2764ابن عمر

1513عائشةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَرُهْم َعِن الُغاَلِم َشاَتاِن ُمَكافَِئَتاِن

فِيَها  َجَهَر  َصاَلٍة  ِمْن  اْنَصَرَف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ 

بِالِقَراَءِة

312أبو هريرة

1218أنسَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َباَع ِحْلًسا َوَقَدًحا

َرَها بَِبْيٍت فِي الَجنَِّة ِمْن َقَصٍب 3876عائشةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َبشَّ

َفَقِدَم  اِح  ْبَن الَجرَّ َأَبا ُعَبْيَدَة  َبَعَث  َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

بَِماٍل ِمَن الَبْحَرْيِن

2462عمرو بن عوف

َر َعَلْيِهْم ُأَساَمَة ْبَن  َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَث َبْعًثا َوَأمَّ

َزْيٍد

3816ابن عمر
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َلُه  ْبَن ِحَزاٍم َيْشَتِري  َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَث َحِكيَم 

ُأْضِحيًَّة بِِدينَاٍر

1257حكيم بن حزام

ًة إَِلى َخْثَعٍم 1604جرير بن عبد اهللَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَث َسِريَّ

ًة 1605قيس بن أبي حازمَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَث َسِريَّ

2014ابن عباسَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَث ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل إَِلى الَيَمِن

625ابن عباسَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَث ُمَعاًذا إَِلى الَيَمِن َفَقاَل َلُه

1327معاذ بن جبلَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَث ُمَعاًذا إَِلى الَيَمِن

302رفاعة بن رافعَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َبْينََما ُهَو َجالٌِس فِي الَمْسِجِد َيْوًما

2724أبو واقد الليثيَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َبْينََما ُهَو َجالٌِس فِي الَمْسِجِد

َجَها َوُهَو َحاَلٌل 845ميمونةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َتَزوَّ

ِد ـ َفاْفَتَرَش  إِنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َجَلَس ـ َيْعنِي لِلتََّشهُّ

ِرْجَلُه الُيْسَرى

293أبو حميد

َق َنْخَل َبنِي النَِّضيِر َوَقَطَع 1552ابن عمرَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َحرَّ

َباِع َم ُكلَّ ِذي َناٍب ِمَن السِّ 1479أبو هريرةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َحرَّ

َيْوَم َخْيَبَر ُكلَّ ِذي َناٍب ِمَن  َم  َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َحرَّ

َباِع السِّ

1795أبو هريرة

1550أنسَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِحيَن َخَرَج إَِلى َخْيَبَر َأَتاَها َلْيال

إِنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِحيَن ُعِرَج بِِه َما َمرَّ َعَلى َمإَلٍ ِمَن 

الَماَلِئَكِة

2053ابن عباس

361أنسَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخرَّ َعْن َفَرٍس َفُجِحَش
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
1558عائشةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج إَِلى َبْدٍر

َة َعاَم الَفْتِح 710جابر بن عبد اهللَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج إَِلى َمكَّ

556عبد اهلل بن زيدَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج بِالنَّاِس َيْسَتْسِقي

3669ابن عمرَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج َذاَت َيْوٍم َوَدَخَل اْلَمْسِجَد

2875أبو هريرةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج َعَلى ُأَبيِّ ْبِن َكْعٍب

3379أبو سعيد الخدريإِنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج َعَلى َحْلَقٍة ِمْن َأْصَحابِِه

ًعا اًل ُمَتَواِضًعا ُمَتَضرِّ 558ابن عباسإِنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج ُمَتَبذِّ

اَنِة َلْياًل ُمْعَتِمًرا 935محرش الكعبيَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج ِمَن الِجِعرَّ

َب إَِلْيِه َطَعاٌم 1847ابن عباسَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج ِمَن الَخاَلِء َفُقرِّ

2370أبو سلمةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج َيْوًما َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر

2613أبو هريرةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخَطَب النَّاَس َفَوَعَظُهْم

َة 3270ابن عمرَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخَطَب النَّاَس َيْوَم َفْتِح َمكَّ

َواتََّخُذوا  ِجْذٍع  لِْزِق  إَِلى  َخَطَب  َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ 

َلُه ِمنَْبًرا

3627أنس بن مالك

3659أبو المعلىَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخَطَب َيْوًما

303أبو هريرةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل الَمْسِجَد

َة َفاْغَتَسَل 474أم هانئَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل َبْيَتَها َيْوَم َفْتِح َمكَّ

732أم هانئَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل َعَلْيَها َفَدَعا بَِشَراٍب َفَشِرَب

3893أم سلمةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َدَعا َفاطَِمَة َعاَم اْلَفْتِح َفنَاَجاَها  ،3873

3671عبد اهلل بن حنطبَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى َأَبا َبْكٍر َوُعَمَر
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ْحَمِن ْبِن َعْوٍف  َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى َعَلى َعْبِد الرَّ

َأَثَر ُصْفَرٍة

1094أنس

ًة ا َوَيُهوِديَّ 1436ابن عمرَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َرَجَم َيُهوِديًّ

اْلُحَمِة  ِمَن  ْقَيِة  الرُّ فِي  َص  َرخَّ ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ 

َواْلَعْيِن َوالنَّْمَلِة

2056أنس

َص فِي َبْيِع الَعَراَيا 1301أبو هريرةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َرخَّ

اْلَعاِص  َأبِي  َعَلى  َزْينََب  اْبنََتُه  َردَّ  َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ 

بِيِع اْبِن الرَّ

1142عبد اهلل بن عمرو

َدَرَجًة  َأْفَضُل  الِعَباِد  َأيُّ  ُسِئَل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ 

ِعنَْد اهلل َيْوَم الِقَياَمِة؟

3376أبو سعيد الخدري

َقَطِة 1373زيد بن خالدَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُسِئَل َعِن اللُّ

3003أنسَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُشجَّ فِي َوْجِهِه َوُكِسَرْت َرَباِعَيُتُه

َوُعَمُر  َبْكٍر  َوَأُبو  ُأُحًدا  َصِعَد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ 

َوُعْثَماُن َفَرَجَف بِِهْم

3697أنس

ْمُس 156أنسَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّى الظُّْهَر ِحيَن َزاَلِت الشَّ

ا اْنَصَرَف  ْبِح َفَلمَّ َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّى َصاَلَة الصُّ

َقاَم َقاِئًما

2300خريم بن فاتك

1819أبو هريرةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َضاَفُه َضْيٌف َكافٌِر

1442أبو سعيد الخدريَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َضَرَب الَحدَّ بِنَْعَلْيِن َأْرَبِعيَن

3922أنس بن مالكَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َطَلَع َلُه ُأُحٌد
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
3593أبو ذرَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعاَدُه

َرَمَضاَن  ِمْن  الِفْطِر  َزَكاَة  َفَرَض  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ 

َصاًعا ِمْن َتْمٍر

676ابن عمر

ِذي َفَعَل 364المغيرة بن شعبةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَعَل بِِهْم ِمْثَل الَّ

َأ 87أبو الدرداءَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَء َفَتَوضَّ

َوالَحَسِن  َوَفاطَِمَة  لَِعليٍّ  َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ 

َوالُحَسْيِن

3870زيد بن أرقم

3711عثمانإِنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َعِهَد إَِليَّ َعْهًدا َفَأَنا َصابٌِر َعَلْيِه

َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقَرَأ فِي َرْكَعَتِي الطََّواِف بُِسوَرَتِي 

ْخاَلِص اإْلِ

869جابر بن عبد اهلل

3083عقبة بن عامرَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقَرَأ َهِذِه اآلَيَة َعَلى الِمنَْبِر

َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقَرَأ َهِذِه اآلَيَة: ﴿پ پ ڀ 

ڀ﴾

2932أم سلمة

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  َقَرَأ:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ 

پ پ﴾

3250أنس بن مالك

947جابرَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقَرَن الَحجَّ َوالُعْمَرَة

2818المسور بن مخرمةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقَسَم َأْقبَِيًة َوَلْم ُيْعِط َمْخَرَمَة َشْيًئا

1554ابن عمرَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقَسَم فِي النََّفِل لِْلَفَرِس بَِسْهَمْيِن

َماِن 1285عائشةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقَضى َأنَّ الَخَراَج بِالضَّ

َعى َعَلْيِه 1342ابن عباسَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقَضى َأنَّ الَيِميَن َعَلى الُمدَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َبنِي  ِمْن  اْمَرَأٍة  َجنِيِن  فِي  َقَضى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ 

لِْحَياَن

2111أبو هريرة

3417حذيفة بن اليمانَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َأَراَد َأْن َينَاَم

3396أنس بن مالكَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َأَوى إَِلى فَِراِشِه

َبَدَأ  َلُه  َفَدَعا  َأَحًدا  َذَكَر  إَِذا  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ 

بِنَْفِسِه

3385أبي بن كعب

َم َثاَلًثا َم َسلَّ 2723أنسَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َسلَّ

ْعِد  الرَّ َصْوَت  َسِمَع  إَِذا  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ 

َواِعِق َوالصَّ

3450ابن عمر

2368فضالة بن عبيدَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َصلَّى بِالنَّاِس َيِخرُّ ِرَجاٌل

اَلِة ِمْن َجْوِف  َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َقاَم إَِلى الصَّ

ْيِل اللَّ

3418ابن عباس

اَلِة 3421علي بن أبي طالبَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َقاَم فِي الصَّ

3696أبو هريرةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َعَلى ِحَراَء

158أبو ذرَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن فِي َسَفٍر َوَمَعُه باَِلٌل

1773أنسَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َنْعاَلُه َلُهَما ِقَبااَلِن

َكاِة 677ابن عمرَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْأُمُر بِإِْخَراِج الزَّ

اَلِة ُذ بِِهنَّ ُدُبَر الصَّ 3567سعدإِنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيَتَعوَّ

َن فِي ُطُهوِرِه 608عائشةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيِحبُّ التََّيمُّ

963عائشةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْحِمُلُه
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
539أم عطيةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيْخِرُج األَْبَكاَر

ِمَن  َأْصَحابِِه  َعَلى  َيْخُرُج  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ 

الُمَهاِجِريَن َواألَْنَصاِر

3668أنس

3005ابن عمرَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْدُعو َعَلى َأْرَبَعِة َنَفٍر

َتْسِليَمًة  اَلِة  الصَّ فِي  ُم  ُيَسلِّ َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ 

َواِحَدًة

296عائشة

َتُزوَل  َأْن  َبْعَد  َأْرَبًعا  ُيَصلِّي  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ 

ْمُس الشَّ

478عبد اهلل بن السائب

ْيِل إِْحَدى َعْشَرَة  َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيَصلِّي ِمَن اللَّ

َرْكَعًة

440عائشة

َعاَء ُمُهْم َهَذا الدُّ 3494ابن عباسَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيَعلِّ

ْيُر 555ابن عمرَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْفَعُل َذلَِك إَِذا َجدَّ بِِه السَّ

َوالَعْصِر  ْهِر  الظُّ فِي  َيْقَرُأ  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ 

َماِء َذاِت الُبُروِج بِالسَّ

307جابر بن سمرة

2937ابن مسعودَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْقَرُأ: ﴿ڻ ڻ ۀ﴾

َيِمينًا  اَلِة  الصَّ فِي  َيْلَحُظ  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ 

َوِشَماال

587ابن عباس

3206أنس بن مالكَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيُمرُّ بَِباِب َفاطَِمَة ِستََّة َأْشُهٍر

ُجِل الُمَتَوفَّى َعَلْيِه  َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيْؤَتى بِالرَّ

ْيُن الدَّ

1070أبو هريرة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َأْشَيَم  اْمَرَأَة  ْث  َورِّ َأْن  إَِلْيِه:  َكَتَب  َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ 

َبابِيِّ الضِّ

2110الضحاك بن سفيان

2716أنسَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكَتَب َقْبَل َمْوتِِه إَِلى ِكْسَرى

َدَقِة 621ابن عمرَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكَتَب ِكَتاَب الصَّ

َن َحْمَزَة ْبَن َعْبِد الُمطَِّلِب فِي  َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكفَّ

َنِمَرٍة

997جابر بن عبد اهلل

َل َلُه 1119علي بن أبي طالبإِنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َلَعَن الُمِحلَّ َوالُمَحلَّ

اَراِت الُقُبوِر 1056أبو هريرةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َلَعَن َزوَّ

ِم الـُمَزاَرَعَة 1385ابن عباسَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َلْم ُيَحرِّ

بَِشَجَرٍة  َمرَّ  ُحنَْيٍن  إَِلى  َخَرَج  ا  َلمَّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوَل  َأنَّ 

لِْلُمْشِرِكيَن

2180أبو واقد الليثي

2249ابن عمرَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ بِاْبِن َصيَّاٍد فِي َنَفٍر ِمْن َأْصَحابِِه

2615ابن عمرَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ بَِرُجٍل َوُهَو َيِعُظ َأَخاُه فِي الَحَياِء

3533أنس بن مالكَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ بَِشَجَرٍة َيابَِسِة الَوَرِق

َوُهْم  األَْنَصاِر  ِمَن  بِنَاٍس  َمرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ 

ُجُلوٌس فِي الطَِّريِق

2726البراء بن عازب

849الصعب بن جثامةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ بِِه بِاألَْبَواِء

1315أبو هريرةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ َعَلى ُصْبَرٍة ِمْن َطَعاٍم

َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ فِي الَمْسِجِد َيْوًما َوُعْصَبٌة ِمَن 

النَِّساِء ُقُعوٌد

2697أسماء بنت يزيد
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
32عبد اهلل بن زيدَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َمَسَح َرْأَسُه بَِيَدْيِه َفَأْقَبَل بِِهَما َوَأْدَبَر

3035أبو هريرةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َنَزَل َبْيَن َضْجنَاَن َوُعْسَفاَن

بَِغْيِر  َنْدُخَل َعَلى النَِّساِء  َأْن  َنَهاَنا  إِنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

إِْذِن َأْزَواِجِهنَّ

2779عمرو بن العاص

الَمْوَت  َنَتَمنَّى  َأْن  َنَهى  َأْو  َنَهاَنا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ 

َلَتَمنَّْيُت

970حارثة بن مضرب

تَِها 1126أبو هريرةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َأْن ُتنَْكَح الَمْرَأُة َعَلى َعمَّ

َباَيا َحتَّى َيَضْعَن 1564العرباض بن ساريةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َأْن ُتوَطَأ السَّ

346ابن عمرَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َأْن ُيَصلَّى فِي َسْبَعِة َمَواطَِن

َطُب َجِميًعا 1876جابر بن عبد اهللَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َأْن ُينَْبَذ الُبْسُر َوالرُّ

ُجُل َوُهَو َقاِئٌم 1776أنسَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َأْن َينَْتِعَل الرَّ

اِء  مَّ الصَّ اْشتَِماِل  َعْن  َنَهى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ 

َوااِلْحتَِباِء فِي َثْوٍب َواِحٍد

2767جابر

ِة  الِفضَّ آنَِيِة  ْرِب فِي  َعِن الشُّ َنَهى  إِنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

َهِب َوالذَّ

1878حذيفة

اَلِة َبْعَد الَفْجِر 183ابن عباسَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن الصَّ

2049عمران بن حصينَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن الَكيِّ

َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن الـُمَحاَقَلِة، َوالـُمَزاَبنَِة، 

َوالـُمَخاَبَرِة

1290جابر

1228أنسَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعْن َبْيِع الِعنَِب َحتَّى َيْسَودَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
1303سهل بن أبي حثمةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعْن َبْيِع الُمَزاَبنَِة الثََّمِر بِالتَّْمِر

1226ابن عمرَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعْن َبْيِع النَّْخِل َحتَّى َيْزُهَو

2126ابن عمرَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعْن َبْيِع الَواَلِء َوَعْن ِهَبتِِه

1236ابن عمرَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعْن َبْيِع الَواَلِء َوِهَبتِِه

َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َيْوَم َخْيَبَر َعْن ُلُحوِم ُكلِّ ِذي 

ُبِع َناٍب ِمَن السَّ

1474العرباض بن سارية

2263أبو هريرةَأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَقَف َعَلى َناٍس ُجُلوٍس

َيْوَم  الُمِغيَرِة  لَِبنِي  َأْسَوَد  َعْبًدا  َكاَن  َبِريَرَة  َزْوَج  َأنَّ 

ُأْعتَِقْت َبِريَرُة

1156ابن عباس

َبَياَضَة  َبنِي  َأَحَد  األَْنَصاِريَّ  َصْخٍر  ْبَن  َسْلَماَن  َأنَّ 

َجَعَل اْمَرَأَتُه َعَلْيِه

1200سلمان بن صخر

ْهِو َعْشًرا َعْشًرا؟ 482عبد اهلل بن المباركإِْن َسَها فِيَها ُيَسبُِّح فِي َسْجَدَتِي السَّ

إِنَّ ُسوَرًة ِمَن الُقْرآِن َثاَلُثوَن آَيًة َشَفَعْت لَِرُجٍل َحتَّى 

ُغِفَر َلُه

2891أبو هريرة

اَلِة َة اْلَحرِّ ِمْن َفْيِح َجَهنََّم َفَأْبِرُدوا َعِن الصَّ 158أبو ذرإِنَّ ِشدَّ

ْقَت بَِها 1375ابن عمرإِْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها َوَتَصدَّ

3578عثمان بن حنيفإِْن ِشْئَت َدَعْوُت، َوإِْن ِشْئَت َصَبْرَت َفُهَو َخْيٌر َلَك

711عائشةإِْن ِشْئَت َفُصْم، َوإِْن ِشْئَت َفَأْفطِْر

619أنسإِْن َصَدَق األَْعَرابِيُّ َدَخَل الَجنََّة

َصاَلتِِه  َعَلى  َتِزيُد  اْلَجَماَعِة  فِي  ُجِل  الرَّ َصاَلَة  إِنَّ 

َوْحَدُه بَِخْمٍس َوِعْشِريَن ُجْزًءا

216أبو هريرة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َة الَوْسَواِس ِمنُْه 21عبد اهلل بن مغفلإِنَّ َعامَّ

َهاِت  ْحَمِن ْبَن َعْوٍف َأْوَصى بَِحِديَقٍة أِلُمَّ َأنَّ َعْبَد الرَّ

المـُْؤِمنِيَن

3750عبد الرحمن بن عوف

اِم، َشَكَيا  َبْيَر ْبَن الَعوَّ ْحَمِن ْبَن َعْوٍف، َوالزُّ َأنَّ َعْبَد الرَّ

الَقْمَل إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص

1722أنس

ْنَيا َما َشاَء  إِنَّ َعْبًدا َخيََّرُه اهللُ َبْيَن َأْن ُيْؤتَِيُه ِمْن َزْهَرِة الدُّ

َوَبْيَن َما ِعنَْدُه

3660أبو سعيد الخدري

َبْلَتَعَة َجاَء َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َأبِي  ْبِن  َأنَّ َعْبًدا لَِحاطِِب 

َيْشُكو َحاطًِبا

3864جابر بن عبد اهلل

ِذي َيْذُكُرنِي َوُهَو ُماَلٍق ِقْرَنُه 3580عمارة بن زعكرهإِنَّ َعْبِدي ُكلَّ َعْبِدَي الَّ

3702أنسإِنَّ ُعْثَماَن فِي َحاَجِة اهلل َوَحاَجِة َرُسولِِه

2396أنسإِنَّ ُعْظَم الَجَزاِء َمَع ُعْظِم الَباَلِء

اَلُم َتِحيَُّة اْلَميِِّت 2721أبو جري الهجيميإِنَّ َعَلْيَك السَّ

ُجِل ِصنُْو َأبِيِه 3761علي بن أبي طالبإِنَّ َعمَّ الرَّ

3845طلحة بن عبيد اهللإِنَّ َعْمَرو ْبَن الَعاِص ِمْن َصالِِحي ُقَرْيٍش

2580أبو هريرةإِنَّ ِغَلَظ ِجْلِد الَكافِِر اْثنََتاِن َوَأْرَبُعوَن ِذَراًعا

َأنَّ َغْياَلَن ْبَن َسَلَمَة الثََّقِفيَّ َأْسَلَم َوَلُه َعْشُر نِْسَوٍة فِي 

الَجاِهِليَِّة

1128ابن عمر

َعَلى  الَعَماِئُم  الُمْشِرِكيَن  َوَبْيَن  َبْينَنَا  َما  َفْرَق  إِنَّ 

الَقاَلنِِس

1784ركانة بن يزيد
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ْضُتُه ِمنَْها ِستَّ َبَكَراٍت 3945أبو هريرةإِنَّ ُفاَلًنا َأْهَدى إَِليَّ َناَقًة َفَعوَّ

إِنَّ فِي الُجُمَعِة َساَعًة اَل َيْسَأُل اهللَ الَعْبُد فِيَها َشْيًئا إاِلَّ 

اُه آَتاُه اهللُ إِيَّ

490عمرو المزني

2566معاوية بن حيدةإِنَّ فِي الَجنَِّة َبْحَر اْلَماِء َوَبْحَر الَعَسِل

ٍة آنَِيُتُهَما َوَما فِيِهَما 2528أبو موسى األشعريإِنَّ فِي الَجنَِّة َجنََّتْيِن ِمْن فِضَّ

إِنَّ فِي اْلَجنَِّة ُغَرًفا ُتَرى ُظُهوُرَها ِمْن ُبُطونَِها َوُبُطوُنَها 

ِمْن ُظُهوِرَها

1984علي بن أبي طالب

َفٍة َعْرُضَها ِستُّوَن  ٍة ُمَجوَّ إِنَّ فِي الَجنَِّة َلَخْيَمًة ِمْن ُدرَّ

ِمياًل

2528أبو موسى األشعري

2550علي بن أبي طالبإِنَّ فِي الَجنَِّة َلُسوًقا َما فِيَها ِشًرى َواَل َبْيٌع

َها ِماَئَة َعاٍم اِكُب فِي ظِلِّ 2524، 3293أبو هريرة، أنسإِنَّ فِي الَجنَِّة َلَشَجَرًة َيِسيُر الرَّ

2527علي بن أبي طالبإِنَّ فِي الَجنَِّة َلُغَرًفا ُيَرى ُظُهوُرَها ِمْن ُبُطونَِها

2564علي بن أبي طالبإِنَّ فِي الَجنَِّة َلُمْجَتَمًعا لِْلُحوِر الِعيِن َيْرَفْعَن بَِأْصَواٍت

إِنَّ فِي الَجنَِّة ِماَئَة َدَرَجٍة، َلْو َأنَّ الَعاَلِميَن اْجَتَمُعوا فِي 

إِْحَداُهنَّ َلَوِسَعْتُهْم

2532أبو سعيد الخدري

َكاِة ا ِسَوى الزَّ 659فاطمة بنت قيسإِنَّ فِي الَماِل َلَحقًّ

تِي الَمْهِديَّ َيْخُرُج َيِعيُش َخْمًسا 2232أبو سعيد الخدريإِنَّ فِي ُأمَّ

َماِء 2442أنس بن مالكإِنَّ فِي َحْوِضي ِمَن األََباِريِق بَِعَدِد ُنُجوِم السَّ

2011ابن عباسإِنَّ فِيَك َخْصَلَتْيِن ُيِحبُُّهَما اهللُ: اْلِحْلُم، َواألََناُة

2921العرباض بن ساريةإِنَّ فِيِهنَّ آَيًة َخْيٌر ِمْن َأْلِف آَيٍة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ِة  ابَّ َوالدَّ الَمْرَأِة  َفِفي  َشْيٍء  فِي  ـْؤُم  الشُّ َكاَن  إِْن 

َوالَمْسَكِن

2824ابن عمر

إِْن َكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َلُيَخالُِطنَا َحتَّى إِْن َكاَن َلَيُقوُل 

ألٍَخ لِي َصِغيٍر

1989أنس

َفَينَْصِرُف  ْبَح  الصُّ َلُيَصلِّي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوُل  َكاَن  إِْن 

النَِّساُء

153عائشة

1576علي بن أبي طالبَأنَّ ِكْسَرى َأْهَدى َلُه، َفَقبَِل

3788علي بن أبي طالبإِنَّ ُكلَّ َنبِيٍّ ُأْعطَِي َسْبَعَة ُنَجَباَء ُرَفَقاَء َأْو ُرَقَباَء

ٍد َنْمُكُث َشْهًرا َما َنْسَتْوِقُد َناًرا 2470عائشةإِْن ُكنَّا آَل ُمَحمَّ

األَْنَصاِر  َمْعَشَر  َنْحُن  اْلُمنَافِِقيَن  َلنَْعِرُف  ُكنَّا  إِْن 

بُِبْغِضِهْم َعِليَّ ْبَن َأبِي َطالٍِب

3717أبو سعيد الخدري

َم 746علي بن أبي طالبإِْن ُكنَْت َصاِئًما َبْعَد َشْهِر َرَمَضاَن َفُصُم اْلُمَحرَّ

ًة َواِحَدًة 380معيقيبإِْن ُكنَْت اَل ُبدَّ َفاِعاًل َفَمرَّ

ُجَل ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن  إِْن ُكنُْت ألَْسَأُل الرَّ

اآلَياِت

3766أبو هريرة

3690بريدة بن الحصيبإِْن ُكنِْت َنَذْرِت َفاْضِربِي َوإاِلَّ َفال

اَلَم وا السَّ 2726البراء بن عازبإِْن ُكنُْتْم اَل ُبدَّ َفاِعِليَن َفُردُّ

ْيَتُه 1049علي بن أبي طالبَأْن اَل َتَدَع َقْبًرا ُمْشِرًفا إاِلَّ َسوَّ

ِذي َيِليِه ا، ُصْم َرَمَضاَن، َوالَّ 748مسلم القرشيإِنَّ أِلَْهِلَك َعَلْيَك َحقًّ

ُجوا َعَلْيِهنَّ َثاَلًثا اًرا، َفَحرِّ 1484أبو سعيد الخدريإِنَّ لُِبُيوتُِكْم ُعمَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
تِي اْلَماُل ٍة فِْتنًَة َوفِْتنَُة ُأمَّ 2336كعب بن عياضإِنَّ لُِكلِّ ُأمَّ

ٍة َفْتَرًة ًة َولُِكلِّ ِشرَّ 2453أبو هريرةإِنَّ لُِكلِّ َشْيٍء ِشرَّ

2887أنسإِنَّ لُِكلِّ َشْيٍء َقْلًبا، َوَقْلُب الُقْرآِن يس

اِم َبْيُر ْبُن الَعوَّ ا، َوإِنَّ َحَواِريِّي الزُّ جابر، علي بن إِنَّ لُِكلِّ َنبِيٍّ َحَواِريًّ

أبي طالب

3745 ،3744

2443سمرةإِنَّ لُِكلِّ َنبِيٍّ َحْوًضا

2995ابن مسعودإِنَّ لُِكلِّ َنبِيٍّ ُواَلًة ِمَن النَّبِيِّيَن

ًة ًة بِاْبِن آَدَم َولِْلَمَلِك َلمَّ ْيَطاِن َلمَّ 2988ابن مسعودإِنَّ لِلشَّ

اًل َوآِخًرا اَلِة َأوَّ 151أبو هريرةإِنَّ لِلصَّ

3506، 3508أبو هريرةإِنَّ هلل تِْسَعًة َوتِْسِعيَن اْسًما ِماَئًة َغْيَر َواِحَدٍة

إِنَّ هلل َماَلِئَكًة َسيَّاِحيَن فِي األَْرِض ُفُضاًل َعْن ُكتَّاِب 

النَّاِس

3600أبو سعيد الخدري

57أبي بن كعبإِنَّ لِْلُوُضوِء َشْيَطاًنا، ُيَقاُل َلُه: الَوَلَهاُن

1797أبو ثعلبة الخشنيإِْن َلْم َتِجُدوا َغْيَرَها َفاْرَحُضوَها بِالَماِء

ُمْحَرًقا  ظِْلًفا  إاِلَّ  اُه  إِيَّ ُتْعطِيِه  َشْيًئا  َلُه  َتِجِدي  َلْم  إِْن 

َفاْدَفِعيِه

665أم بجيد األشهلية

3676جبير بن مطعمإِْن َلْم َتِجِدينِي َفاْئتِي َأَبا َبْكٍر

3938أنسإِْن َلْم َنُكْن ِمَن األَْزِد َفَلْسنَا ِمَن النَّاِس

89ابن عباسإِنَّ َلُه َدَسًما

1492رافع بن خديجإِنَّ لَِهِذِه الَبَهاِئِم َأَوابَِد َكَأَوابِِد الَوْحِش
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ٌد، َوَأَنا َأْحَمُد 2840جبير بن مطعمإِنَّ لِي َأْسَماًء، َأَنا ُمَحمَّ

اَرٌة لِْلَخَطاَيا 959ابن عمرإِنَّ َمْسَحُهَما َكفَّ

583جابر بن عبد اهللَأنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َكاَن ُيَصلِّي َمَع َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الَمْغِرَب

ْمَها النَّاُس َمَها اهللُ، َوَلْم ُيَحرِّ َة َحرَّ 809أبو شريح العدويإِنَّ َمكَّ

2018جابر بن عبد اهللإِنَّ ِمْن َأَحبُِّكْم إَِليَّ َوَأْقَربُِكْم ِمنِّي َمْجِلًسا َيْوَم الِقَياَمِة

ًنا ِخْذ ُمَؤذِّ 209عثمان بن أبي العاصإِنَّ ِمْن آِخِر َما َعِهَد إَِليَّ َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن اتَّ

َوَيْظَهَر  الِعْلُم،  ُيْرَفَع  َأْن  اَعِة:  السَّ َأْشَراِط  ِمْن  إِنَّ 

الَجْهُل

2205أنس بن مالك

2174أبو سعيد الخدريإِنَّ ِمْن َأْعَظِم الِجَهاِد َكِلَمُة َعْدٍل ِعنَْد ُسْلَطاٍن َجاِئٍر

ْرُك بِاهلل، َوُعُقوُق الَوالَِدْيِن،  إِنَّ ِمْن َأْكَبِر الَكَباِئِر الشِّ

َوالَيِميُن الَغُموُس

3020عبد اهلل بن أنيس

إِنَّ ِمْن َأْكَمِل اْلُمْؤِمنِيَن إِيَماًنا َأْحَسنُُهْم ُخُلًقا َوَأْلَطُفُهْم 

بَِأْهِلِه

2612عائشة

2028ابن عمرإِنَّ ِمَن الَبَياِن ِسْحًرا َأْو إِنَّ َبْعَض الَبَياِن ِسْحٌر

ِعيِر َخْمًرا 1872النعمان بن بشيرإِنَّ ِمَن الِحنَْطِة َخْمًرا َوِمَن الشَّ

1874عمر بن الخطابإِنَّ ِمَن اْلِحنَْطِة َخْمًرا

ْعِر ِحَكًما 2845ابن عباسإِنَّ ِمَن الشِّ

ْعِر ِحْكَمًة 2844ابن مسعود،إِنَّ ِمَن الشِّ

ْنَيا َعَجاِئَز ُعْمًشا  ِئي ُكنَّ فِي الدُّ إِنَّ ِمَن اْلُمنَْشآِت الالَّ

ُرْمًصا

3296أنس
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
تِي َمْن َيْشَفُع لِْلِفَئاِم ِمَن النَّاِس 2440أبو سعيدإِنَّ ِمْن ُأمَّ

2318علي بن الحسينإِنَّ ِمْن ُحْسِن إِْساَلِم اْلَمْرِء َتْرَكُه َما اَل َيْعنِيِه

فِيَها  َوَيْكُثُر  الِعْلُم  فِيَها  ُيْرَفُع  اًما  َأيَّ َوَراِئُكْم  ِمْن  إِنَّ 

اْلَهْرُج

2200أبو موسى األشعري

الَجنَِّة  َأْهِل  َأيُّ  َربِّ  َأْي  َفَقاَل:  ُه  َربَّ َسَأَل  ُموَسى  إِنَّ 

َأْدَنى َمنِْزَلًة؟

3198المغيرة بن شعبة

اَلُم َكاَن َرُجاًل َحِييًّا ِستِّيًرا 3221أبو هريرةَأنَّ ُموَسى َعَلْيِه السَّ

ْنَيا َوَما فِيَها 3013أبو هريرةإِنَّ َمْوِضَع َسْوٍط فِي اْلَجنَِّة َخْيٌر ِمَن الدُّ

تِِه 3340صهيب الروميإِنَّ َنبِيًّا ِمَن األَْنبَِياِء َكاَن ُأْعِجَب بُِأمَّ

2944عمر بن الخطابإِنَّ َهَذا الُقْرآَن ُأْنِزَل َعَلى َسْبَعِة َأْحُرٍف

2374خولة بنت قيسإِنَّ َهَذا اْلَماَل َخِضَرٌة ُحْلَوٌة

1411أبو هريرةإِنَّ َهَذا َلَيُقوُل بَِقْوِل َشاِعٍر

﴿گ گ ڳ ڳ﴾  اآلَيَة  َهِذِه  َأنَّ 

اَلِة َنَزَلْت فِي اْنتَِظاِر َهِذِه الصَّ

3196أنس بن مالك

2768أبو هريرةإِنَّ َهِذِه ِضْجَعٌة اَل ُيِحبَُّها اهللُ

189عبد اهلل الحارثيإِنَّ َهِذِه َلُرْؤَيا َحقٍّ

1560أبو ثعلبة الخشنيإِْن َوَجْدُتْم َغْيَر آنَِيتِِهْم َفاَل َتْأُكُلوا فِيَها

260، 293، 304أبو حميدَأَنا َأْعَلُمُكْم بَِصاَلِة َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

1688البراء بن عازبَأَنا النَّبِيُّ اَل َكِذْب ، َأَنا اْبُن َعْبِد الُمطَِّلْب

َقانِي َفَلْم َيْجَعْل َمِعي إَِلًها 3328أنسَأَنا َأْهٌل َأْن ُأتََّقى، َفَمْن اتَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ُل النَّاِس ُخُروًجا إَِذا ُبِعُثوا 3610أنسَأَنا َأوَّ

ُل َمْن َتنَْشقُّ َعنُْه األَْرُض ُثمَّ َأُبو َبْكٍر ُثمَّ ُعَمُر 3692ابن عمرَأَنا َأوَّ

ِمْن  َة  اْلُحلَّ َفُأْكَسى  األَْرُض  َعنُْه  َتنَْشقُّ  َمْن  ُل  َأوَّ َأَنا 

ُحَلِل اْلَجنَِّة

3611أبو هريرة

1604جرير بن عبد اهللَأَنا َبِريٌء ِمْن ُكلِّ ُمْسِلٍم ُيِقيُم َبْيَن َأْظُهِر الُمْشِرِكيَن

3870زيد بن أرقمَأَنا َحْرٌب لَِمْن َحاَرْبُتْم، َوِسْلٌم لَِمْن َساَلْمُتْم

3723علي بن أبي طالبَأَنا َداُر الِحْكَمِة َوَعِليٌّ َباُبَها

2434أبو هريرةَأَنا َسيُِّد النَّاِس َيْوَم الِقَياَمِة َهْل َتْدُروَن لَِم َذاَك؟

3615أبو سعيدَأَنا َسيُِّد َوَلِد آَدَم َيْوَم الِقَياَمِة َواَل َفْخَر   ،3148

ِل لِْلَعاِم ا َقْد َأَخْذَنا َزَكاَة الَعبَّاِس َعاَم األَوَّ 679علي بن أبي طالبإِنَّ

ُب بَِما ِجْئَت بِِه ُبَك، َوَلِكْن ُنَكذِّ ا اَل ُنَكذِّ 3064علي بن أبي طالبإِنَّ

ُد ْبُن َعْبِد اهلل ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب 3532المطلب بن وداعةَأَنا ُمَحمَّ

فِي  َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َتْحَت  الَقطِيَفَة  َطَرْحُت  َواهلل  َأَنا 

الَقْبِر

1047شقران

1918سهل بن سعدَأَنا َوَكافُِل الَيتِيِم فِي الَجنَِّة َكَهاَتْيِن

ْيَطاِن 2012سهل بن سعداألََناُة ِمَن اهلل َوالَعَجَلُة ِمَن الشَّ

2398سعد بن أبي وقاصاألَْنبَِياُء ُثمَّ األَْمَثُل َفاألَْمَثُل

ْنَيا َواآلِخَرِة 3720ابن عمرَأْنَت َأِخي فِي الدُّ

2838ابن عمرَأْنِت َجِميَلُة

3670ابن عمرَأْنَت َصاِحبِي َعَلى الَحْوِض َوَصاِحبِي فِي الَغاِر
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
3679عائشةَأْنَت َعتِيُق اهلل ِمَن النَّاِر

2743سلمة بن األكوعَأْنَت َمْزُكوٌم

جابر ، سعد بن َأْنَت ِمنِّي بَِمنِْزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى

أبي وقاص

3731 ،3730

ًة َأْنُتْم َخْيُرَها َوَأْكَرُمَها َعَلى اهلل وَن َسْبِعيَن ُأمَّ 3001معاوية بن حيدةَأْنُتْم ُتتِمُّ

1058أنسَأْنُتْم ُشَهَداُء اهلل فِي األَْرِض

3276ابن مسعوداْنَتَهى إَِلْيَها َما َيْعُرُج ِمَن األَْرِض َوَما َينِْزُل ِمْن َفْوٍق

910ناجية الخزاعياْنَحْرَها ُثمَّ اْغِمْس َنْعَلَها فِي َدِمَها

ْنَيا ُرنِي الدُّ ُه ُيَذكِّ 2467عائشةاْنَزِعيِه َفإِنَّ

تِي 3082أبو موسى األشعريَأْنَزَل اهللُ َعَليَّ َأَماَنْيِن أِلُمَّ

3621ابن عباسُأْنِزَل َعَلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو اْبُن َأْرَبِعيَن

َماِء ُخْبًزا َوَلْحًما 3061عمار بن ياسرُأْنِزَلِت الَماِئَدُة ِمَن السَّ

أبي ين كعب، اْنُسْب َلنَا َربََّك

أبو العالية

3365 ،3364

ابن مسعود، جبير اْنَشقَّ الَقَمُر َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

ابن مطعم

3289 ،3287

3907أنس بن مالكاألَْنَصاُر َكِرِشي َوَعْيَبتِي

3940أبو أيوب األنصارياألَْنَصاُر َوُمَزْينَُة َوُجَهْينَُة َوِغَفاٌر َوَأْشَجُع

2255أنس بن مالكاْنُصْر َأَخاَك َظالًِما َأْو َمْظُلوًما

3305علي بن أبي طالباْنَطِلُقوا َحتَّى َتْأُتوا َرْوَضَة َخاٍخ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ُه َأْحَرى َأْن ُيْؤَدَم َبْينَُكَما 1087المغيرة بن شعبةاْنُظْر إَِلْيَها، َفإِنَّ

2350عبد اهلل بن مغفلاْنُظْر َما َتُقوُل

2513أبو هريرةاْنُظُروا إَِلى َمْن ُهَو َأْسَفَل ِمنُْكْم

2105عائشةاْنُظُروا َهْل َلُه ِمْن َواِرٍث؟

َم ُه ُيْذِهُب الدَّ 128حمنة بنت جحشَأْنَعُت َلِك الُكْرُسَف، َفإِنَّ

1789أنسَأْنَفْجنَا َأْرَنًبا بَِمرِّ الظَّْهَراِن

2182، 3288ابن عمراْنَفَلَق الَقَمُر َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

1560، 1796أبو ثعلبة الخشنيَأْنُقوَها َغْساًل، َواْطُبُخوا فِيَها

َأْن  َفاْدُعُهْم إَِلى َشَهاَدِة  ِكَتاٍب،  َأْهَل  َقْوًما  َتْأتِي  إِنََّك 

اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ

625ابن عباس

3893أنسإِنَِّك الْبنَُة َنبِيٍّ

1135فاطمة بنت قيساْنِكِحي ُأَساَمَة

وَن َعَلى  إِنَُّكْم ُتْحَشُروَن ِرَجاالً َوُرْكَباًنا، َوُتَجرُّ

ُوُجوِهُكْم

2424معاوية بن حيدة

َما َأَنا َبَشٌر ، َوإِنَّ 1339أم سلمةإِنَُّكْم َتْخَتِصُموَن إَِليَّ

ابن مسعود، أسيدإِنَُّكْم َسَتَرْوَن َبْعِدي َأَثَرًة َفاْصبُِروا

ابن حضير

2190 ،2189

ُكْم َفَتَرْوَنُه َكَما َتَرْوَن َهَذا  إِنَُّكْم َسُتْعَرُضوَن َعَلى َربِّ

الَقَمَر

2551جرير بن عبد اهلل

2267أبو هريرةإِنَُّكْم فِي َزَماٍن َمْن َتَرَك ِمنُْكْم ُعْشَر َما ُأِمَر بِِه َهَلَك
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
يُتْم َأْمَرْيِن َهَلَكْت فِيِه ُأَمٌم َسالَِفٌة َقْبَلُكْم ُكْم َقْد ُولِّ 1217ابن عباسإِنَّ

ُلوَن ُلوَن َوُتَجبِّنُوَن َوُتَجهِّ ُكْم َلُتَبخِّ 1910خولة بنت حكيمإِنَّ

َعَلى  وَن  َوُتَجرُّ َوُرْكَباًنا  ِرَجااًل  َمْحُشوُروَن  إِنَُّكْم 

ُوُجوِهُكْم

3143معاوية بن حيدة

2257ابن مسعودإِنَُّكْم َمنُْصوُروَن َوُمِصيُبوَن َوَمْفُتوٌح َلُكْم

َبْيَن َصاَلِة  َكَما  ِمَن األَُمِم  َخاَل  فِيَما  َأَجُلُكْم  َما  إِنَّ

الَعْصِر

2874ابن عمر

ًة ُمِضلِّيَن تِي َأِئمَّ َما َأَخاُف َعَلى ُأمَّ 2229ثوبانإِنَّ

َما اِلْمِرٍئ َما َنَوى َما األَْعَماُل بِالنِّيَِّة، َوإِنَّ 1647عمر بن الخطابإِنَّ

َماُم لُِيْؤَتمَّ بِِه َما ُجِعَل اإْلِ َماُم َأْو َقاَل إِنَّ َما اإْلِ 361أنسإِنَّ

َما اْلَماُء ِمَن اْلَماِء فِي ااِلْحتاَِلِم 112ابن عباسإِنَّ

ُع َطيَِّبَها َما الَمِدينَُة َكالِكيِر َتنِْفي َخَبَثَها َوُتنَصِّ 3920جابر بن عبد اهللإِنَّ

ُجُل فِيَها َراِحَلًة َما النَّاُس َكإِبٍِل ِماَئٍة اَل َيِجُد الرَّ 2871، 2872ابن عمرإِنَّ

اَلِة َما ُأِمْرُت بِالُوُضوِء إَِذا ُقْمُت إَِلى الصَّ 1847ابن عباسإِنَّ

َفا َوالَمْرَوِة  ْعُي َبْيَن الصَّ َما ُجِعَل َرْمُي الِجَماِر، َوالسَّ إِنَّ

َقاَمِة ِذْكِر اهلل إِلِ

902عائشة

ْيِل َما َذلَِك َبَياُض النََّهاِر ِمْن َسَواِد اللَّ 2970عدي بن حاتمإِنَّ

تِي ُخِلَق فِيَها وَرِة الَّ َما َذلِِك ِجْبِريُل، َما َرَأْيُتُه فِي الصُّ 3068عائشةإِنَّ

َفا  َما َسَعى َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِالَبْيِت َوَبْيَن الصَّ إِنَّ

َوالَمْرَوِة

863ابن عباس
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َأْعُيَن  َسَمُلوا  ُهْم  ألَنَّ َأْعُينَُهْم  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َسَمَل  َما  إِنَّ

َعاِة الرُّ

73أنس

ُه َلْم َيْظَهْر َعَلْيِه َجبَّاٌر َي الَبْيَت الَعتِيَق ألَنَّ َما ُسمِّ 3170عبد اهلل بن الزبيرإِنَّ

ُه َجَلَس َعَلى َفْرَوٍة َبْيَضاَء َي اْلَخِضَر ألَنَّ َما ُسمِّ 3151أبو هريرةإِنَّ

ْكَعَتْيِن َبْعَد الَعْصِر 184ابن عباسإِنََّما َصلَّى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ

َما َفاطَِمُة َبْضَعٌة ِمنِّي، ُيْؤِذينِي َما آَذاَها َوُينِْصُبنِي َما  إِنَّ

أَْنَصَبَها

3869عبد اهلل بن الزبير

ْساَلِم ُثمَّ  ِل اإْلِ َما َكاَن اْلَماُء ِمَن اْلَماِء ُرْخَصًة فِي َأوَّ إِنَّ

ُنِهَي َعنَْها

110أبي بن كعب

ِذي َينَاُم َعَلْيِه َأَدٌم،  َما َكاَن فَِراُش َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الَّ إِنَّ

َحْشُوُه لِيٌف

1761عائشة

ِل اإِلْساَلِم َما َكاَنِت اْلُمْتَعُة فِي َأوَّ 1122ابن عباسإِنَّ

َفَأْكَمَلَها  َداًرا  َبنَى  َكَرُجٍل  األَْنبَِياِء  َوَمَثُل  َمَثِلي  َما  إِنَّ

َوَأْحَسنََها

2862جابر بن عبد اهلل

تِي َكَمَثِل َرُجٍل اْسَتْوَقَد َناًرا َما َمَثِلي َوَمَثُل ُأمَّ 2873أبو هريرةإِنَّ

َأْسَمَح  َكاَن  ُه  ألَنَّ األَْبَطَح  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهلل  َنَزَل  َما  إِنَّ

لُِخُروِجِه

923عائشة

َما َهَلَكْت َبنُو إِْسَراِئيَل ِحيَن اتََّخَذَها نَِساُؤُهْم 2781معاوية بن أبي سفيانإِنَّ

اُه َما ُهَو َأَجُل َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْعَلَمُه إِيَّ ابن عباس، عمر إِنَّ

ابن الخطاب

3362
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ْيُل َوالنََّهاُر َما ُهَو اللَّ 2971عدي بن حاتمإِنَّ

إِْحَداُكنَّ  َكاَنْت  َوَقْد  َوَعْشًرا،  َأْشُهٍر  َأْرَبَعُة  ِهَي  َما  إِنَّ

فِي الَجاِهِليَِّة

1197أم سلمة

َما ِهَي ُطْعَمٌة َأْطَعَمُكُموَها اهللُ 847أبو قتادة األنصاريإِنَّ

َما ُيْجِزُئَك ِمْن َذلَِك اْلُوُضوُء 115سهل بن حنيفإِنَّ

فِي  َوَمْرَكٌب  َخاِدٌم  اْلَماِل  َجْمِع  ِمْن  َيْكِفيَك  َما  إِنَّ

َسبِيِل اهلل

2327أبو هاشم العبشمي

َبَعنَا َرُجٌل َلْم َيُكْن َمَعنَا ِحيَن َدَعْوَتنَا ُه اتَّ 1099أبو مسعود األنصاريإِنَّ

بَِجِريَدَتْيِن  َفَضَرَبُه  الَخْمَر  َشِرَب  َقْد  بَِرُجٍل  ُأتَِي  ُه  َأنَّ

َنْحَو األَْرَبِعيَن

1443أنس

ُه َأْسَلَم َفَأَمَرُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َيْغَتِسَل بَِماٍء َوِسْدٍر 605قيس بن عاصمَأنَّ

ُه َباَع ِمَن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َبِعيًرا َواْشَتَرَط َظْهَرُه إَِلى َأْهِلِه 1253جابر بن عبد اهللَأنَّ

َيَة اْثنَْي َعَشَر َأْلًفا ُه َجَعَل الدِّ 1388ابن عباسَأنَّ

ُه َحِمَد اهللَ َوإِنََّك َلْم َتْحَمْدُه 2742أنس بن مالكإِنَّ

النَّاَس  َفَرَأى  الُمَصلَّى،  إَِلى  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َمَع  ُه َخَرَج  َأنَّ

َيَتَباَيُعوَن

1210رفاعة

ُه َخَرَج َيْوَم ِعيٍد َفَلْم ُيَصلِّ َقْبَلَها َواَل َبْعَدَها 538ابن عمرَأنَّ

ُه َذَكَر َأنَّ ِجْبِريَل َجَعَل َيُدسُّ فِي فِي فِْرَعْوَن الطِّيَن 3108ابن عباسَأنَّ

ُه َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اْحَتزَّ ِمْن َكتِِف َشاٍة َفَأَكَل ِمنَْها 1836أبو أمية الضمريَأنَّ

ْهاَللِِه َواْغَتَسَل َد إِلِ ُه َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َتَجرَّ 830زيد بن ثابتَأنَّ
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َأ ُه َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َتَوضَّ 35عبد اهلل بن زيدَأنَّ

ُه َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمْسَتْلِقًيا فِي الَمْسِجِد 2765عبد اهلل بن زيدَأنَّ

ُه َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َناَم َوُهَو َساِجٌد 77ابن عباسَأنَّ

ُه َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُبوُل ُمْسَتْقبَِل اْلِقْبَلِة 10أبو قتادةَأنَّ

ُه َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي، َفَكاَن إَِذا َكاَن فِي ِوْتٍر ِمْن  َأنَّ

َصاَلتِِه

287مالك بن الحويرث

َتْيِن اَلُم َمرَّ ُه َرَأى ِجْبِريَل َعَلْيِه السَّ 3822ابن عباسَأنَّ

ْيِت َيْسَتْسِقي ُه َرَأى َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِعنَْد َأْحَجاِر الزَّ 557آبي اللحمَأنَّ

ُه َرَأى َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي فِي َبْيِت ُأمِّ َسَلَمَة 339عمر بن أبي سلمةَأنَّ

ُه َرَأى فِي الُحِليِّ َزَكاًة 636عبد اهلل بن عمروَأنَّ

َص فِي إِْمَساِك الَكْلِب ُه َرخَّ 1490عطاء بن أبي رباحَأنَّ

َج ُأْخَتُه َرُجاًل ِمَن الُمْسـِلِميَن َعَلى َعـْهـِد  ُه َزوَّ َأنَّ

َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

2981معقل بن يسار

ُه َسَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَينَاُم َأَحُدَنا َوُهَو ُجنٌُب؟ 120عمر بن الخطابَأنَّ

ُه َسَأَل ُأمَّ َسَلَمَة َزْوَج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ِقَراَءِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ

َوَصاَلتِِه

2923يعلى بن مملك

َدَقِة َأْفَضُل؟ ُه َسَأَل َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأيُّ الصَّ 1626عدي بن حاتمَأنَّ

ُه َسَأَل َعاِئَشَة َعْن ِوْتِر َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ 456مسروقَأنَّ

َكاَنْت َصاَلُة َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َكْيَف  َعاِئَشَة،  َسَأَل  ُه  َأنَّ

فِي َرَمَضاَن؟

439أبو سلمة
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اِم، َوُهَو َيْسَأُل َعْبَد اهلل  ُه َسِمَع َرُجاًل ِمْن َأْهِل الشَّ َأنَّ

اْبَن ُعَمَر َعِن التََّمتُِّع

824سالم

ا  َعَثِريًّ َكاَن  َأْو  َوالُعُيوُن  َماُء  السَّ َسَقِت  فِيَما  َسنَّ  ُه  َأنَّ

الُعْشَر

640ابن عمر

ٌة َتْعِرُفوَن َوُتنِْكُروَن ُه َسَيُكوُن َعَلْيُكْم َأِئمَّ 2265أم سلمةإِنَّ

ِم ُه ُسِئَل َعِن التََّيمُّ 145ابن عباسَأنَّ

ُه ُسِئَل َعِن الَجَراِد 1821عبد اهلل بن أبي أوفىَأنَّ

ْيِن؟ ُه ُسِئَل َعِن الَمْسِح َعَلى الُخفَّ 95خزيمة بن ثابتَأنَّ

َلَها  َيْفِرْض  َوَلْم  اْمَرَأًة  َج  َتَزوَّ َرُجٍل  َعْن  ُسِئَل  ُه  َأنَّ

َصَداًقا

1145ابن مسعود

إِْحَداُهَما  َأْرَضَعْت  َجاِريَتاِن  َلُه  َرُجٍل  َعْن  ُسِئَل  ُه  َأنَّ

َجاِرَيًة

1149ابن عباس

ُه ُسِئَل َعْن َصْوِم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 769أنس بن مالكَأنَّ

ُه َصلَّى فِي ُكُسوٍف، َفَقَرَأ ُثمَّ َرَكَع، ُثمَّ َقَرَأ ُثمَّ َرَكَع  َأنَّ

اٍت ُثمَّ َقَرَأ، ُثمَّ َرَكَع َثاَلَث َمرَّ

560ابن عباس

تِِه ُه َصلَّى فِي َماٍء َوطِيٍن َعَلى َدابَّ 411أنس بن مالكَأنَّ

ُه َعاِشُر َعَشَرٍة فِي الَجنَِّة 3804معاذ بن جبلإِنَّ

ُه َعِقيٌم اَل ُيوَلُد َلُه 2246أبو سعيد الخدريإِنَّ

َوَخْمِس  آاَلٍف  َثاَلَثِة  فِي  َزْيٍد  ْبِن  أِلَُساَمَة  َفَرَض  ُه  َأنَّ

ِماَئٍة

3813عمر بن الخطاب
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ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  اآلَيِة:  َهِذِه  فِي  َقاَل  ُه  َأنَّ

ٹ ٹ ٹ﴾

3225أبو سعيد الخدري

ـُه َقـاَل فِي َهـِذِه اآلَيَة: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ  َأنَّ

ڈ﴾

3328أنس بن مالك

ُه َقَرَأ َعَلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ﴿چ چ چ﴾ 2936ابن عمرَأنَّ

ُه َقَرَأ: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ 2933أبي بن كعبَأنَّ

ُه َكاَن إَِذا َصلَّى الُجُمَعَة اْنَصَرَف َفَصلَّى َسْجَدَتْيِن  َأنَّ

فِي َبْيتِِه

522ابن عمر

ُه َكاَن ُيْبِغُض ُعْثَماَن َفَأْبَغَضُه اهللُ 3709جابر بن عبد اهللإِنَّ

ُذ ِمَن الَهَرِم َوَعَذاِب الَقْبِر ُه َكاَن َيَتَعوَّ 3572زيد بن أرقمَأنَّ

ُه َكاَن َيْسَتِحبُّ َأْن َيْقَرَأ فِي َرْكَعَتِي الطََّواِف 870محمد السجادَأنَّ

ُم َعْن َيِمينِِه، َوَعْن َيَساِرِه ُه َكاَن ُيَسلِّ 295ابن مسعودَأنَّ

ُه َكاَن ُيَصلِّي َبْعَد الُجُمَعِة َرْكَعَتْيِن 521ابن عمرَأنَّ

اْسَتَلَم  إَِذا  الُعْمَرِة  فِي  التَّْلبَِيِة  َعِن  ُيْمِسُك  َكاَن  ُه  إِنَّ

الَحَجَر

919ابن عباس

ُه َكاَن ُينِْكُر ااِلْشتَِراَط فِي الَحجِّ 942ابن عمرَأنَّ

ُه َكَتَب إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْسَأُلُه َعِن الَخْضَراَواِت َوِهَي  َأنَّ

الُبُقوُل؟

638معاذ

يِه فِيَمْن ُأِصيَب ِمْن  ُه َكَتَب إَِلى َأَنِس ْبِن َمالٍِك ُيَعزِّ َأنَّ

َأْهِلِه

3902زيد بن أرقم
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ُه َكِرَه َأْكَل الثُّوِم إاِلَّ َمْطُبوًخا 1809علي بن أبي طالبَأنَّ

َكاَل ِمَن الَخْيِل ُه َكِرَه الشِّ 1698أبو هريرةَأنَّ

َباِع ُه َكِرَه ُجُلوَد السِّ 1770أبو المليحَأنَّ

اَل جَّ ُه َلْم َيُكْن َنبِيٌّ َبْعَد ُنوٍح إاِلَّ َقْد َأْنَذَر َقْوَمُه الدَّ 2234أبو عبيدة بن الجراحإِنَّ

ُمْر  َأْن  َأَمُروُه  إاِلَّ  الَماَلِئَكِة  ِمَن  َمإَلٍ  َعَلى  َيُمرَّ  َلْم  ُه  َأنَّ

َتَك بِالِحَجاَمِة ُأمَّ

2052ابن مسعود

ُه َلَيْرُتو ُفَؤاَد الَحِزيِن 2039عائشةإِنَّ

ُه َلْيَس بِنَا َردٌّ َعَلْيَك، َوَلِكنَّا ُحُرٌم 849الصعب بن جثامةإِنَّ

َما التَّْفِريُط فِي اْلَيَقَظِة ُه َلْيَس فِي النَّْوِم َتْفِريٌط، إِنَّ 177أبو قتادةإِنَّ

ُه َمْن َأْحَيا ُسنًَّة ِمْن ُسنَّتِي َقْد ُأِميَتْت َبْعِدي 2677عمرو المزنيإِنَّ

ُه َمْن اَل َيْرَحُم اَل ُيْرَحُم 1911أبو هريرةإِنَّ

ُه َمْن َلْم َيْسَأِل اهللَ َيْغَضْب َعَلْيِه 3373أبو هريرةإِنَّ

ُه َنَهى َعِن اْختِنَاِث األَْسِقَيِة 1890أبو سعيدَأنَّ

ي الُبُيوِع ُه َنَهى َعْن َتَلقِّ 1220ابن مسعودَأنَّ

ُه َنَهى َعْن َتنَاُشِد األَْشَعاِر فِي الَمْسِجِد 322عبد اهلل بن عمروَأنَّ

َباِع ُه َنَهى َعْن ُجُلوِد السِّ 1771أبو المليحَأنَّ

ُه َوَصَف ُحْسَن الُخُلِق 2005عبد اهلل بن المباركَأنَّ

َت َلُهْم فِي ُكلِّ َأْرَبِعيَن َلْيَلًة َتْقِليَم األَْظَفاِر ُه َوقَّ 2758أنس بن مالكَأنَّ

َها اْخَتَلَعْت َعَلى َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 1185الربيع بنت معوذَأنَّ

ٍة َأْطَعَمَها َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُسُدًسا َمَع اْبنَِها ُل َجدَّ َها َأوَّ 2102ابن مسعودإِنَّ
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َها ُتْخَرُص َكَما ُيْخَرُص النَّْخُل 644عتاب بن أسيدإِنَّ

َها َتنِْفي اْلَخَبَث َكَما َتنِْفي النَّاُر َخَبَث اْلَحِديِد 3028زيد بن ثابتإِنَّ

َماِء َها َساَعٌة ُتْفَتُح فِيَها َأْبَواُب السَّ 478عبد اهلل بن السائبإِنَّ

َها َسَتُكوُن فِْتنٌَة الَقاِعُد فِيَها َخْيٌر ِمَن الَقاِئِم 2194سعد بن أبي وقاصإِنَّ

َها َغَسَلْت َمنِيًّا ِمْن َثْوِب َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 117عائشةَأنَّ

ا َفَأَكَل ِمنُْه َبْت إَِلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َجنًْبا َمْشِويًّ َها َقرَّ 1829أم سلمةَأنَّ

َها َكاَنْت َتْحِمُل ِمْن َماِء َزْمَزَم 963عائشةَأنَّ

َها َلْيَسْت بَِدَواٍء َوَلِكنََّها َداٌء 2046وائل بن حجرإِنَّ

افِيَن َعَلْيُكْم َما ِهَي ِمَن الطَّوَّ َها َلْيَسْت بِنََجٍس، إِنَّ 92أبو قتادة األنصاريإِنَّ

ْمُس َلْيَس َلَها ُشَعاٌع َها َلْيَلٌة َصبِيَحُتَها َتْطُلُع الشَّ 793أبي بن كعبَأنَّ

َها َمَشْت بِنَْعٍل َواِحَدٍة 1778عائشةَأنَّ

ُه َأْهنَُأ َوَأْمَرُأ 1835صفوان بن أميةاْنَهُسوا اللَّْحَم َنْهًسا َفإِنَّ

َتْمَرًة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوُل  َفَأْعَطاُهْم  ُجوٌع  َأَصاَبُهْم  ُهْم  َأنَّ

َتْمَرًة

2474أبو هريرة

ُهْم َكاُنوا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َسَفٍر 411يعلى بن مرةَأنَّ

ُب فِي َقْبِرَها َها َلُتَعذَّ ُهْم َلَيْبُكوَن َعَلْيَها، َوإِنَّ 1004عائشةإِنَّ

ُهْم ُيْبَعُثوَن َعَلى نِيَّاتِِهْم 2171أم سلمةإِنَّ

َباِن فِي َكبِيٍر َباِن، َوَما ُيَعذَّ ُهَما ُيَعذَّ 70ابن عباسإِنَّ

3025ابن مسعودإِنِّي ُأِحبُّ َأْن َأْسَمَعُه ِمْن َغْيِري

311عبادة بن الصامتإِنِّي َأَراُكْم َتْقَرؤوَن َوَراَء إَِماِمُكْم
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
2312أبو ذر الغفاريإِنِّي َأَرى َما اَل َتَرْوَن، َوَأْسَمُع َما اَل َتْسَمُعوَن

ِة اْلَمتِيُن اُق ُذو الُقوَّ زَّ 2940ابن مسعودإِنِّي َأَنا الرَّ

ُل َرُجٍل ِمَن الَعَرِب َرَمى بَِسْهٍم فِي َسبِيِل اهلل 2366سعد بن أبي وقاصإِنِّي َأوَّ

ْكُتْم بِِه َلْن َتِضلُّوا َبْعِدي 3787أبو سعيد، زيد بن أرقمإِنِّي َتاِرٌك فِيُكْم َما إِْن َتَمسَّ

1992أنسإِنِّي َحاِمُلَك َعَلى َوَلِد َناَقٍة

873عائشةإِنِّي َدَخْلُت الَكْعَبَة، َوَوِدْدُت َأنِّي َلْم َأُكْن َفَعْلُت

إِنِّي َرَأْيُت فِي اْلَمنَاِم َكَأنَّ ِجْبَرِئيَل ِعنَْد َرْأِسي َوِميَكاِئيَل 

ِعنَْد ِرْجَليَّ

2860جابر بن عبد اهلل

1741ابن عمرإِنِّي ُكنُْت اتََّخْذُت َهَذا الَخاَتَم فِي َيِمينِي

1571أبو هريرةإِنِّي ُكنُْت َأَمْرُتُكْم َأْن ُتْحِرُقوا ُفاَلًنا َوُفاَلًنا بِالنَّاِر

1869بريدة بن الحصيبإِنِّي ُكنُْت َنَهْيُتُكْم َعِن الظُُّروِف

3663حذيفة بن اليمانإِنِّي اَل َأْدِري َما َبَقاِئي فِيُكْم، َفاْقَتُدوا

3799حذيفة بن اليمانإنِِّي اَل َأْدِرِي َما َقْدُر َبَقاِئي فِْيُكْم، َفاْقَتُدوا

ا 1990أبو هريرةإِنِّي اَل َأُقوُل إاِلَّ َحقًّ

2953عدي بن حاتمإِنِّي أَلَْرُجو َأْن َيْجَعَل اهللُ َيَدُه فِي َيِدي

ًة 3259أبو هريرةإِنِّي ألَْسَتْغِفُر اهللَ فِي الَيْوِم َسْبِعيَن َمرَّ

إِنِّي ألَْعِرُف آِخَر َأْهِل النَّاِر ُخُروًجا، َرُجٌل َيْخُرُج 

ِمنَْها َزْحًفا

ابن مسعود، أبو ذر 

الغفاري

2596 ،2595

3452معاذ بن جبلإِنِّي ألَْعَلُم َكِلَمًة َلْو َقاَلَها َلَذَهَب َغَضُبُه

2235ابن عمرإِنِّي أَلُْنِذُرُكُموُه، َوَما ِمْن َنبِيٍّ إاِلَّ َوَقْد َأْنَذَر َقْوَمُه
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ُل َرُجٍل َأْهَراَق َدًما فِي َسبِيِل اهلل 2365سعد بن أبي وقاصإِنِّي ألَوَّ

778أنسإِنِّي َلْسُت َكَأَحِدُكْم، إِنَّ َربِّي ُيْطِعُمنِي َوَيْسِقينِي

3363ابن عباسإِنِّي َنِذيٌر َلُكْم َبْيَن َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد

2715زيد بن ثابتإِنِّي َواهلل َما آَمُن َيُهوَد َعَلى ِكَتاٍب

ْحَمِن 3848جابر بن عبد اهللاْهَتزَّ َلُه َعْرُش الرَّ

يٌق َأْو َشِهيٌد 3697أبو هريرةاْهَدْأ َفَما َعَلْيَك إاِلَّ َنبِيٌّ َأْو ِصدِّ

ْيِن َفَلبَِسُهَما 1769المغيرة بن شعبةَأْهَدى ِدْحَيُة الَكْلبِيُّ لَِرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُخفَّ

َناَن 1293أبو طلحةَأْهِرِق الَخْمَر، َواْكِسِر الدِّ

َأْهُل الَجنَِّة ُجْرٌد ُمْرٌد ُكْحٌل اَل َيْفنَى َشَباُبُهْم َواَل َتْبَلى 

ثَِياُبُهْم

2539أبو هريرة

ِمْن  ِمنَْها  َثَماُنوَن  َصفٍّ  َوِماَئُة  ِعْشُروَن  الَجنَِّة  َأْهُل 

ِة َهِذِه األُمَّ

2546بريدة

3463سعد بن أبي وقاصَأَو َيْعِجُز َأَحُدُكْم َأْن َيْكِسَب َأْلَف َحَسنٍَة

468أبو سعيد الخدريَأْوتُِروا َقْبَل َأْن ُتْصبُِحوا

1692، 3738الزبير بن العوامَأْوَجَب َطْلَحُة

975سعد بن أبي وقاصَأْوِص بِالثُُّلِث، َوالثُُّلُث َكثِيٌر

َبْيُر إَِلى اْبنِِه َعْبِد اهلل َصبِيَحَة الَجَمِل 3746الزبير بن العوامَأْوَصى الزُّ

2119عبد اهلل بن أبي أوفىَأْوَصى بِِكَتاِب اهلل

ِذيَن  الَّ ُثمَّ  َيُلوَنُهْم،  ِذيَن  الَّ ُثمَّ  بَِأْصَحابِي،  ُأوِصيُكْم 

َيُلوَنُهْم

2165عمر بن الخطاب
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ْمِع َوالطَّاَعِة 2676العرباض بن ساريةُأوِصيُكْم بَِتْقَوى اهلل َوالسَّ

1539عمر بن الخطابَأْوِف بِنَْذِرَك

1585عبد اهلل بن عمروَأْوُفوا بِِحْلِف الَجاِهِليَِّة

ْت 2591أبو هريرةُأوِقَد َعَلى النَّاِر َأْلَف َسنٍَة َحتَّى اْحَمرَّ

ُل ُزْمَرٍة َتْدُخُل الَجنََّة َعَلى ُصوَرِة الَقَمِر َلْيَلَة الَبْدِر 2522أبو سعيد الخدريَأوَّ

الَقَمِر  ُصوَرِة  َعَلى  ُصوَرُتُهْم  الَجنََّة  َتِلُج  ُزْمَرٍة  ُل  َأوَّ

َلْيَلَة الَبْدِر

2537أبو هريرة

ِحيَن  ِة  النُُّبوَّ ِمَن  َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  بِِه  اْبُتِدَئ  َما  ُل  َأوَّ

َأَراَد اهللُ َكَراَمَتُه

3632عائشة

ُل َمْن َأْسَلَم َعِليٌّ 3735زيد بن أرقمَأوَّ

ُل َمْن َصلَّى َعِليٌّ 3734ابن عباسَأوَّ

َم فِيَما اَل َيْعنِيِه ُه َتَكلَّ 2316أنسَأَواَل َتْدِري َفَلَعلَّ

2694أبو أمامةَأْواَلُهَما بِاهلل

1933أنسَأْولِْم َوَلْو بَِشاٍة

484ابن مسعودَأْوَلى النَّاِس بِي َيْوَم الِقَياَمِة َأْكَثُرُهْم َعَليَّ َصاَلًة

3562عمر بن الخطابَأْي ُأَخيَّ َأْشِرْكنَا فِي ُدَعاِئَك َواَل َتنَْسنَا

3657عائشةَأيُّ َأْصَحاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َأَحبَّ إَِلى َرُسوِل اهلل؟

اَلِة َأْفَضُل؟ 387جابر بن عبد اهللَأيُّ الصَّ

2856عائشة، أم سلمةَأيُّ الَعَمِل َكاَن َأَحبَّ إَِلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

3874عائشةَأيُّ النَّاِس َكاَن َأَحبَّ إَِلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
3527معاذ بن جبلَأيُّ َشْيٍء َتَماُم النِّْعَمِة

2489عائشةَأيُّ َشْيٍء َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْصنَُع إَِذا َدَخَل َبْيَتُه؟

3087عمرو بن األحوصَأيُّ َيْوٍم َأْحَرُم، َأيُّ َيْوٍم َأْحَرُم، َأيُّ َيْوٍم َأْحَرُم؟

2159عمرو بن األحوصَأيُّ َيْوٍم َهَذا؟

َي، َفإِنَّ َمَعُكْم َمْن اَل ُيَفاِرُقُكْم إاِلَّ ِعنَْد  اُكْم َوالتََّعرِّ إِيَّ

الَغاِئِط

2800ابن عمر

ُخوَل َعَلى النَِّساِء اُكْم َوالدُّ 1171عقبة بن عامرإِيَّ

اُكْم َوالظَّنَّ َفإِنَّ الظَّنَّ َأْكَذُب اْلَحِديِث 1988أبو هريرةإِيَّ

اُكْم َوالنَّْعَي، َفإِنَّ النَّْعَي ِمْن َعَمِل الَجاِهِليَِّة 985ابن مسعودإِيَّ

َها الَحالَِقُة اُكْم َوُسوَء َذاِت الَبْيِن َفإِنَّ 2508أبو هريرةإِيَّ

نَا َحاِمُدوَن 3440البراء بن عازبآِيُبوَن َتاِئُبوَن َعابُِدوَن، لَِربِّ

َث َكَذَب 2631أبو هريرةآَيُة الُمنَافِِق َثاَلٌث، إَِذا َحدَّ

ْعَوَة إَِذا ُدِعيُتْم 1098ابن عمراْئُتوا الدَّ

َواِة ْوِح َوالدَّ َواِة، َأِو اللَّ 3031البراء بن عازباْئُتونِي بِالَكتِِف َوالدَّ

1670البراء بن عازباْئُتونِي بِالَكتِِف، َأِو اللَّْوِح

ْيِل إَِلى اْلَمَساِجِد 570ابن عمراْئَذُنوا لِلنَِّساِء بِاللَّ

يِِّب اْلُمَطيَِّب 3798علي بن أبي طالباْئَذُنوا َلُه، َمْرَحًبا بِالطَّ

ُجُل َيَدْيِه إَِذا َرَأى الَبْيَت؟ 855جابر بن عبد اهللَأَيْرَفُع الرَّ

2896أبو أيوبَأَيْعِجُز َأَحُدُكْم َأْن َيْقَرَأ فِي َلْيَلٍة ُثُلَث الُقْرآِن؟

3463سعدَأَيْعِجُز َأَحُدُكْم َأْن َيْكِسَب َأْلَف َحَسنٍَة؟
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ُكْم َيتَِّجُر َعَلى َهَذا؟ 220أبو سعيدَأيُّ

ُكْم َيْحَفُظ َما َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي الِفْتنَِة؟ 2258حذيفة بن اليمانَأيُّ

فِي  ُتْسَتْأَذُن  َوالبِْكُر  َولِيَِّها،  ِمْن  بِنَْفِسَها  َأَحقُّ  ُم  األَيِّ

َنْفِسَها

1108ابن عباس

َما اْمَرَأٍة اْخَتَلَعْت ِمْن َزْوِجَها 1186ثوبانَأيُّ

ِل ِمنُْهَما َجَها َولِيَّاِن َفِهَي لأَِلوَّ َما اْمَرَأٍة َزوَّ 1110سمرة بن جندبَأيُّ

َما اْمَرَأٍة َماَتْت َوَزْوُجَها َعنَْها َراٍض َدَخَلِت الَجنََّة 1161أم سلمةَأيُّ

َما اْمَرَأٍة َنَكَحْت بَِغْيِر إِْذِن َولِيَِّها َفنَِكاُحَها َباطٌِل 1102عائشةَأيُّ

بَِعْينَِها  ِعنَْدُه  ِسْلَعَتُه  َرُجٌل  َوَوَجَد  َأْفَلَس  اْمِرٍئ  َما  َأيُّ

َفُهَو َأْوَلى بَِها

1262أبو هريرة

َما اْمِرٍئ ُمْسِلٍم، َأْعَتَق اْمَرًأ ُمْسِلًما، َكاَن َفَكاَكُه ِمَن  َأيُّ

النَّاِر

1547أبو أمامة

َما إَِهاٍب ُدبَِغ َفَقْد َطُهَر 1728ابن عباسَأيُّ

لِلَِّذي  َها  َفإِنَّ َولَِعِقبِِه،  َلُه  ُعْمَرى  ُأْعِمَر  َرُجٍل  َما  َأيُّ

ُيْعَطاَها

1350جابر بن عبد اهلل

ٍة َأْو َأَمٍة َفالَوَلُد َوَلُد ِزَنا اَل َيِرُث  َما َرُجٍل َعاَهَر بُِحرَّ َأيُّ

َواَل ُيوَرُث

2113عبد اهلل بن عمرو

َما َرُجٍل َقاَل أِلَِخيِه َكافٌِر َفَقْد َباَء بَِها َأَحُدُهَما 2637ابن عمرَأيُّ

َما َرُجٍل َنَكَح اْمَرَأًة َفَدَخَل بَِها، َفاَل َيِحلُّ َلُه نَِكاُح  َأيُّ

اْبنَتَِها

1117عبد اهلل بن عمرو
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َج بَِغْيِر إِْذِن َسيِِّدِه َفُهَو َعاِهٌر َما َعْبٍد َتَزوَّ 1111، 1112جابر بن عبد اهللَأيُّ

َيْوَم  اهللُ  َأْطَعَمُه  ُجوٍع  َعَلى  ُمْؤِمنًا  َأْطَعَم  ُمْؤِمٍن  َما  َأيُّ

الِقَياَمِة ِمْن ثَِماِر الَجنَِّة

2449أبو سعيد الخدري

1658أبو هريرةإِيَماٌن بِاهلل َوَرُسولِِه

األََذى  إَِماَطُة  َفَأْدَناَها  َباًبا،  َوَسْبُعوَن  بِْضٌع  اإِليَماُن 

َعِن الطَِّريِق

2614أبو هريرة

2243أبو هريرةاإِليَماُن َيَماٍن، َوالُكْفُر ِمْن ِقَبِل اْلَمْشِرِق

1893أنساألَْيَمَن َفاألَْيَمَن

ْن َقَضى َنْحَبُه؟ اِئُل َعمَّ 3203، 3742طلحة بن عبيد اهللَأْيَن السَّ

اَعِة؟ اِئُل َعْن ِقَياِم السَّ 2386أنسَأْيَن السَّ

اَلِة؟ اِئُل َعْن َمَواِقيِت الصَّ 152بريدةَأْيَن السَّ

ْهَر َيْوَم التَّْرِوَيِة؟ 964أنسَأْيَن َصلَّى الظُّ

271البراء بن عازبَأْيَن َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيَضُع َوْجَهُه إَِذا َسَجَد

َطُب إَِذا َيبَِس 1225سعد بن أبي وقاصَأَينُْقُص الرُّ

ُهَما َأْكَثُر ِحْفًظا لِْلُقْرآِن 1036جابر بن عبد اهللَأيُّ

َها َأْطَهُر َوَأْطَيُب 2810سمرة بن جندبالَبُسوا الَبَياَض َفإِنَّ

َها ِمْن َخْيِر ثَِيابُِكْم 994ابن عباسالَبُسوا ِمْن ثَِيابُِكُم الَبَياَض َفإِنَّ

17ابن مسعوداْلَتِمْس لِي َثاَلَثَة َأْحَجاٍر

َبْعَد  الُجُمَعِة  َيْوِم  فِي  ُتْرَجى  تِي  الَّ اَعَة  السَّ الَتِمُسوا 

الَعْصِر

489أنس بن مالك
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
794أبو بكرةالَتِمُسوَها فِي تِْسٍع َيْبَقْيَن، َأْو فِي َسْبٍع َيْبَقْيَن

2975عبد الرحمن بن يعمرالَحجُّ َعَرَفاٌت، الَحجُّ َعَرَفاٌت، الَحجُّ َعَرَفاٌت

889عبد الرحمن بن يعمرالَحجُّ َعَرَفُة

827أبو بكر الصديقالَعجُّ َوالثَّجُّ

1550أنس بن مالكاهللُ َأْكَبُر، َخِرَبْت َخْيَبُر

3862عبد اهلل بن مغفلاهللَ اهللَ فِي َأْصَحابِي، اَل َتتَِّخُذوُهْم َغَرًضا َبْعِدي

1330عبد اهلل بن أبي أوفىاهللُ َمَع الَقاِضي َما َلْم َيُجْر

2103عمر بن الخطاباهللُ َوَرُسوُلُه َمْوَلى َمْن اَل َمْوَلى َلُه

ٍد ُقوًتا 2361أبو هريرةاللُهمَّ اْجَعْل ِرْزَق آِل ُمَحمَّ

ا، َواْهِد بِِه عبد الرحمن بن اللُهمَّ اْجَعْلُه َهاِدًيا َمْهِديًّ

أبي عميرة

3842

2352أنساللُهمَّ َأْحِينِي ِمْسِكينًا َوَأِمْتنِي ِمْسِكينًا

َل ُقَرْيٍش َنَكااًل َفَأِذْق آِخَرُهْم َنَواال 3908ابن عباساللُهمَّ َأَذْقَت َأوَّ

3491عبد اهلل بن يزيداللُهمَّ اْرُزْقنِي ُحبََّك َوُحبَّ َمْن َينَْفُعنِي ُحبُُّه ِعنَْدَك

3751سعد بن أبي وقاصاللُهمَّ اْسَتِجْب لَِسْعٍد إَِذا َدَعاَك

اللُهمَّ َأِعزَّ اإِلْساَلَم بَِأبِي َجْهِل ْبِن ِهَشاٍم َأْو بُِعَمَر ْبِن 

اْلَخطَّاِب

3683ابن عباس

ُجَلْيِن إَِلْيَك 3681ابن عمراللُهمَّ َأِعزَّ اإِلْساَلَم بَِأَحبِّ َهَذْيِن الرَّ

978عائشةاللُهمَّ َأِعنِّي َعَلى َغَمَراِت اْلَمْوِت

3254ابن مسعوداللُهمَّ َأِعنِّي َعَلْيِهْم بَِسْبٍع َكَسْبِع ُيوُسَف

1024أبيهاللُهمَّ اْغِفْر لَِحيِّنَا َوَميِّتِنَا، َوَشاِهِدَنا َوَغاِئبِنَا
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َولَِذَراِريِّ  األَْنَصاِر  َولَِذَراِريِّ  لأَِلْنَصاِر  اْغِفْر  اللُهمَّ 

َذَراِريِهْم

3902، 3909أنس، زيد بن أرقم

1025عوف بن مالكاللُهمَّ اْغِفْر َلُه، َواْرَحْمُه، َواْغِسْلُه بِالَبَرِد

ْع لِي فِي رأيي 3501أبو هريرةاللُهمَّ اْغِفْر لِي َذْنبِي، َوَوسِّ

فِيِق  بِالرَّ َوَأْلِحْقنِي  َواْرَحْمنِي،  لِي  اْغِفْر  اللُهمَّ 

األَْعَلى

3495عائشة

َواْهِدنِي،  َواْجُبْرنِي،  َواْرَحْمنِي،  لِي،  اْغِفْر  اللُهمَّ 

َواْرُزْقنِي

284ابن عباس

َنا 3934زيد بن ثابتاللُهمَّ َأْقبِْل بُِقُلوبِِهْم َوَباِرْك َلنَا فِي َصاِعنَا َوُمدِّ

َوَبْيَن  َبْينَنَا  َيُحوُل  َما  َخْشَيتَِك  ِمْن  َلنَا  اْقِسْم  اللُهمَّ 

َمَعاِصيَك

3502ابن عمر

3828أم سليم األنصاريةاللُهمَّ َأْكثِْر َماَلُه َوَوَلَدُه، َوَباِرْك َلُه فِيَما َأْعَطْيَتُه

3563علي بن أبي طالباللُهمَّ اْكِفنِي بَِحاَللَِك َعْن َحَراِمَك

ْبَن  الَحاِرَث  الَعِن  اللُهمَّ  ُسْفَياَن،  َأَبا  الَعْن  اللُهمَّ 

ِهَشاٍم

3004ابن عمر

2984علي بن أبي طالباللُهمَّ اْمأَلْ ُقُبوَرُهْم َوُبُيوَتُهْم َناًرا

3914علي بن أبي طالباللُهمَّ إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن َعْبَدَك َوَخِليَلَك

َذا  َتَباَرْكَت  اَلُم،  السَّ َوِمنَْك  اَلُم،  السَّ َأْنَت  اللُهمَّ 

ْكَراِم اْلَجاَلِل َواإْلِ

298عائشة
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َفِر اِحُب فِي السَّ أبو هريرة، عبد اهللاللُهمَّ َأْنَت الصَّ

ابن سرجس

3439 ،3438

3584أنس بن مالكاللُهمَّ َأْنَت َعُضِدي، َوَأْنَت َنِصيِري، َوبَِك ُأَقاتُِل

3080عمر بن الخطاباللُهمَّ َأْنِجْز لِي َما َوَعْدَتنِي

ْمنِي َما َينَْفُعنِي ْمَتنِي، َوَعلِّ 3599أبو هريرةاللُهمَّ اْنَفْعنِي بَِما َعلَّ

3782البراء بن عازباللُهمَّ إِنِّي ُأِحبُُّهَما َفَأِحبَُّهَما

3407شداد بن أوساللُهمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك الثََّباَت فِي األَْمِر

3487ابن مسعوداللُهمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك الُهَدى َوالتَُّقى َوالَعَفاَف َوالِغنَى

3419ابن عباساللُهمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك َرْحَمًة ِمْن ِعنِْدَك َتْهِدي بَِها َقْلبِي

3448ابن عمراللُهمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك فِي َسَفِري َهَذا ِمَن البِرِّ َوالتَّْقَوى

3449عائشةاللُهمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك ِمْن َخْيِرَها، َوَخْيِر َما فِيَها

3566علي بن أبي طالباللُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بِِرَضاَك ِمْن َسَخطَِك

ِمَن  بَِك  َوَأُعوُذ  اْلُجْبِن،  ِمَن  بَِك  َأُعوُذ  إِنِّي  اللُهمَّ 

الُبْخِل

3567سعد بن أبي وقاص

6أنس بن مالكاللُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمْن اْلُخْبِث َواْلَخَباِئِث

3572زيد بن أرقماللُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمَن الَكَسِل َوالَعْجِز َوالُبْخِل

َوالُجْبِن  َوالَهَرِم  الَكَسِل  ِمَن  بَِك  َأُعوُذ  إِنِّي  اللُهمَّ 

َوالُبْخِل

3485أنس

3484أنس بن مالكاللُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمَن الَهمِّ َوالَحَزِن

3493ابن عباساللُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم
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3494عائشةاللُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة النَّاِر

3482عبد اهلل بن عمرواللُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمْن َقْلٍب اَل َيْخَشُع

اللُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمْن ُمنَْكَراِت األَْخاَلِق َواألَْعَماِل 

َواألَْهَواِء

3591قطبة بن مالك

3843عمير بن سعداللُهمَّ اْهِد بِِه

3942جابر بن عبد اهللاللُهمَّ اْهِد َثِقيًفا

اَلَمِة  َوالسَّ َواإِليَماِن  بِالُيْمِن  َعَلْينَا  َأْهِلْلُه  اللُهمَّ 

َواإِلْساَلِم

3451طلحة بن عبيد اهلل

َهَذا  َيْأُكُل َمِعي  إَِلْيَك  اْئتِنِي بَِأَحبِّ َخْلِقَك  اللُهمَّ 

ْيَر الطَّ

3721أنس بن مالك

تِي فِي ُبُكوِرَها 1212صخر الغامدياللُهمَّ َباِرْك ألُمَّ

3454أبو هريرةاللُهمَّ َباِرْك َلنَا فِي ثَِماِرَنا، َوَباِرْك َلنَا فِي َمِدينَتِنَا

3953ابن عمراللُهمَّ َباِرْك َلنَا فِي َشاِمنَا

3576عبد اهلل بن بسراللُهمَّ َباِرْك َلُهْم فِيَما َرَزْقَتُهْم، َواْغِفْر َلُهْم َواْرَحْمُهْم

3417حذيفة بن اليماناللُهمَّ بِاْسِمَك َأُموُت َوَأْحَيا

ْد َقْلبِي بِالثَّْلِج َوالَبَرِد 3547عبد اهلل بن أبي أوفىاللُهمَّ َبرِّ

3050عمر بن الخطاباللُهمَّ َبيِّْن َلنَا فِي الَخْمِر َبَياَن ِشَفاٍء

3516أبو بكر الصديقاللُهمَّ ِخْر لِي َواْخَتْر لِي

َمَواِت َوَربَّ األََرِضيَن 3400أبو هريرةاللُهمَّ َربَّ السَّ

973أنساللُهمَّ َربَّ النَّاِس، ُمْذِهَب الَباِس
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3420عائشةاللُهمَّ َربَّ ِجْبَرِئيَل َوِميَكاِئيَل َوإِْسَرافِيَل

3173عمر بن الخطاباللُهمَّ ِزْدَنا َواَل َتنُْقْصنَا، َوَأْكِرْمنَا َواَل ُتِهنَّا

ٍد ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ 3220أبو مسعوداللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

3480عائشةاللُهمَّ َعافِنِي فِي َجَسِدي، َوَعافِنِي فِي َبَصِري

3564علي بن أبي طالباللُهمَّ َعافِِه، َأِو اْشِفِه

ْمُه اْلِحْكَمَة 3824ابن عباساللُهمَّ َعلِّ

3398حذيفة بن اليماناللُهمَّ ِقنِي َعَذاَبَك َيْوَم َتْجَمُع ـ َأْو َتْبَعُث ـ ِعَباَدَك

3450ابن عمراللُهمَّ اَل َتْقُتْلنَا بَِغَضبَِك، َواَل ُتْهِلْكنَا بَِعَذابَِك

3737أم عطية األنصاريةاللُهمَّ اَل ُتِمْتنِي َحتَّى ُتِرَينِي َعِليًّا

3856، 3857أنس، سهل بن سعداللُهمَّ اَل َعْيَش إاِلَّ َعْيَش اآْلِخَرْه

1767أبو سعيد الخدرياللُهمَّ َلَك الَحْمُد َأْنَت َكَسْوَتنِيِه

ا َنُقوُل ِذي َتُقوُل َوَخْيًرا ِممَّ 3520علي بن أبي كالباللُهمَّ َلَك الَحْمُد َكالَّ

َمَواِت َواألَْرِض 3418ابن عباساللُهمَّ َلَك الَحْمُد، َأْنَت ُنوُر السَّ

1024أبو هريرةاللُهمَّ َمْن َأْحَيْيَتُه ِمنَّا َفَأْحِيِه َعَلى اإِلْساَلِم

اللُهمَّ ُمنِْزَل الِكَتاِب َسِريَع الِحَساِب اْهِزِم األَْحَزاَب 

َوَزْلِزْلُهْم

1678ابن أبي أوفى

1140عائشةاللُهمَّ َهِذِه ِقْسَمتِي فِيَما َأْمِلُك

ْجَس 3205، 3786عمر بن أبي سلمةاللُهمَّ َهُؤاَلِء َأْهُل َبْيتِي َفَأْذِهْب َعنُْهُم الرِّ

2999سعد بن أبي وقاصاللُهمَّ َهُؤاَلِء َأْهِلي
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]ب[

1996عائشةبِْئَس اْبُن الَعِشيَرِة َأْو َأُخو الَعِشيَرِة

2448أسماء بنت عميسبِْئَس الَعْبُد َعْبٌد َتَخيََّل َواْخَتاَل َوَنِسَي الَكبِيَر اْلُمَتَعاِل

آَيَة  َنِسيُت  َيُقوَل:  َأْن  أِلََحِدُكْم  َأْو  أِلََحِدِهْم،  بِْئَسَما 

َكْيَت

2942ابن مسعود

ِة؟ 3092علي بن أبي طالببَِأيِّ َشْيٍء ُبِعْثَت فِي الَحجَّ

2085سهل بن سعدبَِأيِّ َشْيٍء ُدوِوَي َجْرُح َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

463عائشةبَِأيِّ َشْيٍء َكاَن ُيوتُِر َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

َمِسيَرُة  َعْرُضُه  الَجنََّة  ِمنُْه  َيْدُخُلوَن  ِذي  الَّ تِي  ُأمَّ َباُب 

ِد اِكِب اْلُمَجوِّ الرَّ

2548ابن عمر

2306أبو هريرةَباِدُروا بِاألَْعَماِل َسْبًعا

ْيِل اْلُمْظِلم 2195أبو هريرةَباِدُروا بِاألَْعَماِل فَِتنًا َكِقَطِع اللَّ

ْبَح بِاْلِوْتِر 467ابن عمرَباِدُروا الصُّ

1094أنسَباَرَك اهللُ َلَك َأْولِْم َوَلْو بَِشاٍة

1258عروة البارقيَباَرَك اهللُ َلَك فِي َصْفَقِة َيِمينَِك

1091أبو هريرةَباَرَك اهللُ َلَك َوَباَرَك َعَلْيَك َوَجَمَع َبْينَُكَما فِي الَخْيِر

972أبو سعيد الخدريبِاْسِم اهلل َأْرِقيَك ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ُيْؤِذيَك

ِة اهلل َوُقْدَرتِِه 3588أنسبِْسِم اهلل َأُعوُذ بِِعزَّ

ْلُت َعَلى اهلل 3427أم سلمةبِْسِم اهلل َتَوكَّ

1521جابر بن عبد اهللبِْسِم اهلل، َواهللُ َأْكَبُر
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ِة َرُسوِل اهلل 1046ابن عمربِْسِم اهلل َوبِاهلل َوَعَلى ِملَّ

ْيِه َأ َوَمَسَح َعَلى ُخفَّ 93جرير بن عبد اهللَباَل َجِريُر ْبُن َعْبِد اهلل ُثمَّ َتَوضَّ

َكاِة اَلِة َوإِيَتاِء الزَّ 1926جرير بن عبد اهللَباَيْعُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى إَِقاِم الصَّ

1591جابر بن عبد اهللَباَيْعنَا َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َأْن اَل َنِفرَّ

ُط َأُبو ُهَرْيَرَة فِي الَكتَّاِن 2367أبو هريرةَبٍخ َبٍخ َيَتَمخَّ

ِذي َمْن ُذِكْرُت ِعنَْدُه َفَلْم ُيَصلِّ َعَليَّ 3546علي بن أبي طالبالَبِخيُل الَّ

2389النواس بن سمعانالبِرُّ ُحْسُن الُخُلِق َواإِلْثُم َما َحاَك فِي َنْفِسَك

اٍء 3059تميم الداريَبِرَئ النَّاُس ِمنَْها َغْيِري َوَغْيَر َعِديِّ ْبِن َبدَّ

1805ابن عباسالَبَرَكُة َتنِْزُل َوَسَط الطََّعاِم َفُكُلوا ِمْن َحاَفَتْيِه

1846سلمان الفارسيَبَرَكُة الطََّعاِم الُوُضوُء َقْبَلُه َوالُوُضوُء َبْعَدُه

اَرُتَها َدْفنَُها 572أنس بن مالكالُبَزاُق فِي اْلَمْسِجِد َخطِيَئٌة َوَكفَّ

ٍد َعْبِد اهلل َوَرُسولِِه  ِحيِم ِمْن ُمَحمَّ ْحَمِن الرَّ بِْسِم اهلل الرَّ

وِم إَِلى ِهَرْقَل َعظِيِم الرُّ

2717أبو سفيان

بِْسِم اهلل الَكبِيِر َأُعوُذ بِاهلل الَعظِيِم ِمْن َشرِّ ُكلِّ ِعْرٍق 

اٍر َنعَّ

2075ابن عباس

َلِم إَِلى اْلَمَساِجِد بِالنُّوِر التَّامِّ  اِئيَن فِي الظُّ ْر اْلَمشَّ َبشِّ

َيْوَم اْلِقَياَمِة

223بريدة األسلمي

يُق َمْقَتَل َأْهِل الَيَماَمِة دِّ 3353زيد بن ثابتَبَعَث إَِليَّ َأُبو َبْكٍر الصِّ

بَِهُؤاَلِء  ُينَاِدَي  َأْن  َوَأَمَرُه  َبْكٍر  َأَبا  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َبَعَث 

الَكِلَماِت

3091ابن عباس
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ْثنَْيِن َوَصلَّى َعِليٌّ َيْوَم الثُّاَلَثاِء 3728أنس بن مالكُبِعَث النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم اإْلِ

َر َعَلى َأَحِدِهَما َعِليَّ ْبَن  َبَعَث النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َجْيَشْيِن َوَأمَّ

َأبِي َطالٍِب

3725البراء بن عازب

3737أم عطيةَبَعَث النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َجْيًشا فِيِهْم َعِليٌّ

اَعُة َكَهاَتْيِن 2214أنسُبِعْثُت َأَنا َوالسَّ

اَعِة 2213المستورد بن شدادُبِعْثُت َأَنا فِي َنَفِس السَّ

1571أبو هريرةَبَعَثنَا َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي َبْعٍث

ٍة َفَحاَص النَّاُس َحْيَصًة 1716ابن عمرَبَعَثنَا َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي َسِريَّ

ٍة َفنََزْلنَا بَِقْوٍم 2063أبو سعيد الخدريَبَعَثنَا َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي َسِريَّ

َزاَدَنا  َنْحِمُل  َثاَلُثِماَئٍة  َوَنْحُن  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهلل  َبَعَثنَا 

َعَلى ِرَقابِنَا

2475جابر بن عبد اهلل

َبْيَر َوالِمْقَداَد ْبَن األَْسَوِد 3305علي بن أبي طالبَبَعَثنَا َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأَنا َوالزُّ

َأبِيِه َأْن  َج اْمَرَأَة  َبَعَثنِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى َرُجٍل َتَزوَّ

آتَِيُه بَِرْأِسِه

1362هانئ بن نيار

892ابن عباسَبَعَثنِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي َثَقٍل ِمْن َجْمٍع بَِلْيٍل

َبَعَثنِي النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى الَيَمِن َفَأَمَرنِي َأْن آُخَذ ِمْن ُكلِّ 

َثاَلثِيَن

623معاذ بن جبل

َبَعَثنِي النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َحاَجٍة َفِجْئُتُه َوُهَو ُيَصلِّي َعَلى 

َراِحَلتِِه

351جابر بن عبد اهلل

ًة 1672ابن عباسَبَعَثُه َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َسِريَّ
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تِي ُينِْكْحَن َأْنُفَسُهنَّ بَِغْيِر َبيِّنٍَة 1103ابن عباسالَبَغاَيا الالَّ

بني  ِمْن  َطاِئَفٍة  َعَلى  ُأْرِسَل  َعَذاٍب  َأْو  ِرْجٍز  َبِقيَُّة 

إسرائيل

1065أسامة بن زيد

اُروَن 1716ابن عمرَبْل َأْنُتُم الَعكَّ

3058أبو ثعلبة الخشنيَبِل اْئَتِمُروا بِالَمْعُروِف َوَتنَاَهْوا َعِن الُمنَْكِر

3111عمر بن الخطابَبْل َعَلى َشْيٍء َقْد ُفِرَغ ِمنُْه َوَجَرْت بِِه األَْقاَلُم َيا ُعَمُر

ًة 3114معاذ بن جبلَبْل لِْلُمْؤِمنِيَن َعامَّ

ًة 3112ابن مسعودَبْل لِلنَّاِس َكافَّ

َواَل  إسرائيل  بني  َعْن  ُثوا  َوَحدِّ آَيًة  َوَلْو  َعنِّي  َبلُِّغوا 

َحَرَج

2669عبد اهلل بن عمرو

2609ابن عمرُبنَِي اإِلْساَلُم َعَلى َخْمٍس َشَهاَدِة َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ

3217أنس بن مالكَبنَى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِاْمَرَأٍة ِمْن نَِساِئِه َفَأْرَسَلنِي

1815عائشةَبْيٌت اَل َتْمَر فِيِه ِجَياٌع َأْهُلُه

تِي َتْكِذُبوَن فِيَها َعَلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 818ابن عمرالَبْيَداُء الَّ

َقا َأْو َيْخَتاَرا ابن عمر، حكيم الَبيَِّعاِن بِالِخَياِر َما َلْم َيَتَفرَّ

ابن حزام، عبد اهلل 

ابن عمرو

 ،1246 ،1245

1247

اَلِة ْرِك َأِو الُكْفِر َتْرُك الصَّ 2619جابر بن عبد اهللَبْيَن الَعْبِد َوَبْيَن الشِّ

اَلِة 2620جابر بن عبد اهللَبْيَن الَعْبِد َوَبْيَن الُكْفِر َتْرُك الصَّ

اَلِة 2618جابر بن عبد اهللَبْيَن الُكْفِر َواإِليَماِن َتْرُك الصَّ
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185عبد اهلل بن مغفلَبْيَن ُكلِّ َأَذاَنْيِن َصاَلٌة لَِمْن َشاَء

َبْينَا َأَنا َأِسيُر فِي الَجنَِّة إِْذ ُعِرَض لِي َنْهٌر َحاَفَتاُه ِقَباُب 

ْؤُلِؤ اللُّ

3360أنس

2284ابن عمرَبْينَا َأَنا َناِئٌم إِْذ ُأتِيُت بَِقَدِح َلَبٍن َفَشِرْبُت ِمنُْه

َوَعَلْيِهْم  َعَليَّ  ُيْعَرُضوَن  النَّاَس  َرَأْيُت  َناِئٌم  َأَنا  َبْينَا 

ُقُمٌص

2285بعض أصحاب النبي

َعى َعَلْيِه ِعي َوالَيِميُن َعَلى اْلُمدَّ 1341عبد اهلل بن عمروالَبيِّنَُة َعَلى اْلُمدَّ

3179ابن عباسالَبيِّنََة َوإاِلَّ َحدٌّ فِي َظْهِرَك

3346مالك بن صعصعةَبْينََما َأَنا ِعنَْد الَبْيِت َبْيَن النَّاِئِم َوالَيْقَظاِن

َماِء 3325جابر بن عبد اهللَبْينََما َأَنا َأْمِشي َسِمْعُت َصْوًتا ِمَن السَّ

3680أبو هريرةَبْينََما َرُجٌل َراِكٌب َبَقَرًة، إِْذ َقاَلْت: َلْم ُأْخَلْق لَِهَذا

3695أبو هريرةَبْينََما َرُجٌل َيْرَعى َغنًَما َلُه إِْذ َجاَء ِذْئٌب َفَأَخَذ َشاًة

َبْينََما َرُجٌل َيْمِشي فِي الطَِّريِق إِْذ َوَجَد ُغْصَن َشْوٍك 

َرُه َفَأخَّ

1958أبو هريرة

3311جابر بن عبد اهللَبْينََما النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْخُطُب َيْوَم الُجُمَعِة َقاِئًما

الَقَمُر  َفاْنَشقَّ  بِِمنًى  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اهلل  َمَع  َنْحُن  َبْينََما 

فِْلَقَتْيِن

3285ابن مسعود

]ت[

1558عائشةُتْؤِمُن بِاهلل َوَرُسولِِه؟

الَفْقَر  َينِْفَياِن  ُهَما  َفإِنَّ َوالُعْمَرِة  الَحجِّ  َبْيَن  َتابُِعوا 

ُنوَب َوالذُّ

810ابن مسعود
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يِقيَن  دِّ َوالصِّ النَّبِيِّيَن  َمَع  األَِميُن  ُدوُق  الصَّ التَّاِجُر 

َهَداِء َوالشُّ

1209أبو سعيد

ْكَراِم 299عائشةَتَباَرْكَت َيا َذا اْلَجاَلِل َواإْلِ

َواَل  َتْسِرُقوا  َواَل  بِاهلل  ُتْشِرُكوا  اَل  َأْن  َعَلى  ُتَباِيُعونِي 

َتْزُنوا

1439عبادة بن الصامت

ُمَك فِي َوْجِه َأِخيَك َلَك َصَدَقٌة 1956أبو ذرَتَبسُّ

ْيَطاِن اَلِة ِمَن الشَّ 370أبو هريرةالتََّثاُؤُب فِي الصَّ

ْم  َتَكلَّ َلْم  َما  َأْنُفَسَها  بِِه  َثْت  َما َحدَّ تِي  َتَجاَوَز اهللُ ألُمَّ

بِِه َأْو َتْعَمْل بِِه

1183أبو هريرة

ْيِف 3042البراء بن عازبُتْجِزُئَك آَيُة الصَّ

106أبو هريرةَتْحَت ُكلِّ َشْعَرٍة َجنَاَبٌة

ْوا َلْيَلَة الَقْدِر فِي الَعْشِر األََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن 792عائشةَتَحرَّ

3332ابن عباسُتْحَشُروَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرالً

ْهُن َوالِمْجَمُر اِئِم الدُّ 801الحسن بن عليُتْحَفُة الصَّ

يَِّباُت هلل َلَواُت الطَّ 290ابن عباسالتَِّحيَّاُت اْلُمَباَرَكاُت الصَّ

ُة َمَعَها َخاَتُم ُسَلْيَماَن َوَعَصا ُموَسى ابَّ 3187أبو هريرةَتْخُرُج الدَّ

تِي َكاَنْت َتِحيُض فِيَها اَم َأْقَراِئَها الَّ اَلَة َأيَّ 126جد عدي بن ثابتَتَدُع الصَّ

َج َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َمْيُموَنَة َوُهَو َحاَلٌل 841أبو رافعَتَزوَّ

َج َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَدَخَل بَِأْهِلِه 3219أنسَتَزوَّ

اٍل َجنِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي َشوَّ 1093عائشةَتَزوَّ
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َجاِل َوالتَّْصِفيُق لِلنَِّساِء 369أبو هريرةالتَّْسبِيُح لِلرِّ

عبد اهلل بن عمرو، التَّْسبِيُح نِْصُف اْلِميَزاِن َوالَحْمُد هلل َيْمَلُؤُه

َرُجٍل ِمْن َبنِي ُسَلْيٍم

3519 ،3518

فِي  َتْسبِيَحٍة  َأْلِف  ِمْن  َأْفَضُل  َرَمَضاَن  فِي  َتْسبِيَحٌة 

َغْيِرِه

3472الزهري

اَلِة ْرَنا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ ُقْمنَا إَِلى الصَّ 703زيد بن ثابتَتَسحَّ

ُحوِر َبَرَكًة ُروا َفإِنَّ فِي السَّ 708أنس بن مالكَتَسحَّ

َلَواُت  اَلِة: التَِّحيَّاُت هلل َوالصَّ ُد فِي الصَّ التََّشـهُّ

يَِّباُت َوالطَّ

1105ابن مسعود

ْيِل َوَماَلِئَكُة النََّهاِر 3135أبو هريرةَتْشَهُدُه َماَلِئَكُة اللَّ

2587، 3176أبو سعيد الخدريَتْشِويِه النَّاُر َفَتَقلَُّص َشَفُتُه الُعْلَيا

2554أبو هريرةُتَضاُموَن فِي ُرْؤَيِة الَقَمِر َلْيَلَة الَبْدِر

747أبو هريرةُتْعَرُض األَْعَماُل َيْوَم ااِلْثنَْيِن َوالَخِميِس

ْوا َوَلْو بَِكفٍّ ِمْن َحَشٍف 1855أنس بن مالكَتَعشَّ

2091أبو هريرةَتَعلَُّموا الَفَراِئَض َوالُقْرآَن

1979أبو هريرةَتَعلَُّموا ِمْن َأْنَسابُِكْم َما َتِصُلوَن بِِه َأْرَحاَمُكْم

ُذوا بِاهلل ِمْن ُجبِّ الُحْزِن 2383أبو هريرةَتَعوَّ

2023أبو هريرةُتَفتَُّح َأْبَواُب الَجنَِّة َيْوَم ااِلْثنَْيِن َواْلَخِميِس

َقِت الَيُهوُد َعَلى إِْحَدى َوَسْبِعيَن فِْرَقًة َأِو اْثنََتْيِن  َتَفرَّ

َوَسْبِعيَن فِْرَقًة

2640أبو هريرة
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2892طاوسَتْفُضاَلِن َعَلى ُكلِّ ُسوَرٍة ِمَن اْلُقْرآِن بَِسْبِعيَن َحَسنًَة

2236ابن عمرُتَقاتُِلُكُم الَيُهوُد َفُتَسلَُّطوَن َعَلْيِهْم َحتَّى َيُقوَل الَحَجُر

2004أبو هريرةَتْقَوى اهلل َوُحْسُن الُخُلِق

ِمَن  األُْسُطَواِن  َأْمَثاَل  َكبِِدَها  َأْفاَلَذ  األَْرُض  َتِقيُء 

ِة َهِب َوالِفضَّ الذَّ

2209أبو هريرة

ْيِل اْلُمْظِلِم اَعِة فَِتٌن َكِقَطِع اللَّ 2197أنس بن مالكَتُكوُن َبْيَن َيَدِي السَّ

2178عبد اهلل بن عمروَتُكوُن فِْتنٌَة َتْسَتنْظُِف الَعَرُب َقْتاَلَها فِي النَّاِر

ِكينَُة َنَزَلْت َمَع الُقْرآِن 2885البراء بن عازبتِْلَك السَّ

ْمَس 160أنس بن مالكتِْلَك َصاَلُة اْلُمنَافِِق، َيْجِلُس َيْرُقُب الشَّ

824ابن عباسَتَمتََّع َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

ْدِر َة ُتْذِهُب َوَحَر الصَّ 2130أبو هريرةَتَهاَدْوا َفإِنَّ اْلَهِديَّ

َأ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمَسَح َعَلى الَجْوَرَبْيِن َوالنَّْعَلْيِن 99المغيرة بن شعبةَتَوضَّ

ْيِن َواْلِعَماَمِة َأ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمَسَح َعَلى اْلُخفَّ 100المغيرة بن شعبةَتَوضَّ

َي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوِعنَْدَنا َشْطٌر ِمْن َشِعيٍر 2471عائشةُتُوفِّ

ْحَمِن ْبُن َأبِي َبْكٍر بِالُحْبِشيِّ َي َعْبُد الرَّ 1056عائشةُتُوفِّ

َي النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوِدْرُعُه َمْرُهوَنٌة 1214ابن عباسُتُوفِّ

َي النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو اْبُن َخْمٍس َوِستِّيَن 3650، 3651ابن عباسُتُوفِّ

]ث[

َثاَلٌث إَِذا َخَرْجَن لم َينَْفع َنْفًسا إِيَماُنَها َلْم َتُكْن آَمنَْت 

ِمْن َقْبُل

3072أبو هريرة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ُثُكْم َحِديًثا َفاْحَفُظوُه 2325أبو كبشة األنماريَثاَلٌث ُأْقِسُم َعَلْيِهنَّ َوُأَحدِّ

ُهنَّ ِجدٌّ َوَهْزُلُهنَّ ِجدٌّ 1184أبو هريرةَثاَلٌث ِجدُّ

1905، 3446أبو هريرةَثاَلُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت اَل َشكَّ فِيِهنَّ

َأْن ُنَصلَِّي  َينَْهاَنا  َثاَلُث َساَعاٍت َكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

فِيِهنَّ

1030عقبة بن عامر

َبُن ْهُن َواللَّ 2790ابن عمرَثاَلٌث اَل ُتَردُّ الَوَساِئُد َوالدُّ

اِئَم الِحَجاَمُة َوالَقْيُء َوااِلْحتاَِلُم 719أبو سعيد الخدريَثاَلٌث اَل ُيْفطِْرَن الصَّ

2494جابر بن عبد اهللَثاَلٌث َمْن ُكنَّ فِيِه َنَشَر اهللُ َعَلْيِه َكنََفُه َوَأْدَخَلُه الجنة

2624أنس بن مالكَثاَلٌث َمْن ُكنَّ فِيِه َوَجَد بِِهنَّ َطْعَم اإِليَماِن

1655أبو هريرةَثاَلَثٌة َحقٌّ َعَلى اهلل َعْوُنُهْم

1986، 2568ابن عمرَثاَلَثٌة َعَلى ُكْثَباِن اْلِمْسِك

360أبو أمامةَثاَلَثٌة اَل ُتَجاِوُز َصاَلُتُهْم آَذاَنُهْم

َواإِلَماُم  ُيْفطَِر  ِحْيَن  اِئُم  الصَّ َدْعَوُتُهْم  ُتَردُّ  اَل  َثاَلَثٌة 

الَعاِدُل

3598أبو هريرة

يِهْم، َوَلُهْم  ُمُهُم اهللُ َيْوَم الِقَياَمِة َواَل ُيَزكِّ َثاَلَثٌة اَل ُيَكلِّ

َعَذاٌب َألِيٌم

1595أبو هريرة

1211أبو ذرَثاَلَثٌة اَل َينُْظُر اهللُ إَِلْيِهْم َيْوَم الِقَياَمِة

َتْيِن 1116أبو موسىَثاَلَثٌة ُيْؤَتْوَن َأْجَرُهْم َمرَّ

ْيِل َيْتُلو  : َرُجٌل َقاَم ِمَن اللَّ َثاَلَثٌة ُيِحبُُّهُم اهللُ َعزَّ َوَجلَّ

ِكَتاَب اهلل

2569عبد اهلل بن مسعود
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
2572أبو ذرَثاَلَثٌة ُيِحبُُّهُم اهللُ، َوَثاَلَثٌة ُيْبِغُضُهُم اهللُ

2116سعد بن أبي وقاصالثُُّلُث َوالثُُّلُث َكثِيٌر

1897معاوية بن حيدةُثمَّ َأَباَك ُثمَّ األَْقَرَب َفاألَْقَرَب

ْزِق 1811أبو العاليةالثُّوُم ِمْن َطيَِّباِت الرِّ

]ج[

لِي  ا  َحقًّ َأَتَقاَضاُه  ْهِميَّ  السَّ َواِئٍل  ْبَن  الَعاَص  ِجْئُت 

ِعنَْدُه

3162خباب بن األرت

605عائشةِجْئُت َوَرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي فِي الَبْيِت

1596جابر بن عبد اهللَجاَء َعْبٌد َفَباَيَع َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى الِهْجَرِة

1239جابر بن عبد اهللَجاَء َعْبٌد َفَباَيَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى الِهْجَرِة

َجاَء َعِليُّ ْبُن َأبِي َطالٍِب إَِلى َأبِي َفَدَعاُه إَِلى الُخُروِج 

َمَعُه

2203أهبان بن صيفي

ُيَخاِصُموَن  إَِلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ُقَرْيٍش  ُمْشِرُكو  َجاَء 

فِي الَقَدِر

2157، 3290أبو هريرة

ُة إَِلى َأبِي َبْكٍر َفَسَأَلْتُه ِميَراَثَها 2101أبو بكر الصديقَجاَءِت اْلَجدَّ

3409علي بن أبي طالبَجاَءْت َفاطَِمُة إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َتْشُكو َمْجَل َيَدْيَها

3481أبو هريرةَجاَءْت َفاطَِمُة إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َتْسَأُلُه َخاِدًما

ْأَت َفاْنَتِضْح ُد! إَِذا َتَوضَّ 50أبو هريرةَجاَءنِي ِجْبِريُل َفَقاَل: َيا ُمَحمَّ

َجاَءنِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُعوُدنِي َوَأَنا َمِريٌض فِي َبنِي 

َسِلَمَة

2096جابر بن عبد اهلل
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
3851جابر بن عبد اهللَجاَءنِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َلْيَس بَِراِكِب َبْغٍل َواَل بِْرَذْوٍن

1369جابر بن عبد اهللالَجاُر َأَحقُّ بُِشْفَعتِِه

اِر اِر َأَحقُّ بِالدَّ 1368سمرة بن جندبَجاُر الدَّ

ٍة 2850سمرة بن جندبَجاَلْسُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْكَثَر ِمْن ِماَئِة َمرَّ

َدَقِة 2919عقبة بن عامرالَجاِهُر بِالُقْرآِن َكالَجاِهِر بِالصَّ

1048ابن عباسُجِعَل فِي َقْبِر َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقطِيَفٌة َحْمَراُء

ْهِر َوالَعْصِر 187ابن عباسَجَمَع َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَن الظُّ

3901أنسَجَمَع َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َناًسا ِمَن األَْنَصاِر

ُهْم  ُكلُّ َأْرَبَعٌة  الُقْرآَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َجَمَع 

ِمَن األَْنَصاِر

3794أنس

2830، 3754سعد بن أبي وقاصَجَمَع لِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأَبَوْيِه َيْوَم ُأُحٍد

3743الزبير بن العوامَجَمَع لِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأَبَوْيِه َيْوَم ُقَرْيَظَة

ْيُل إَِلى َأْهِلِه 501أبو هريرةالُجُمَعُة َعَلى َمْن آَواُه اللَّ

1898ابن مسعودالِجَهاُد فِي َسبِيِل اهلل

َلَواِت اْلَمْكُتوَباِت ْيِل اآلِخِر َوُدُبَر الصَّ 3499أبو أمامةَجْوف اللَّ

]ح[

2948ابن عباسالَحالُّ اْلُمْرَتِحُل

3230سمرة بن جندبَحاٌم َوَساٌم َوَيافُِث

يِه َوَصلِّي فِيِه 138أسماء بنت أبي بكرُحتِّيِه ُثمَّ اْقُرِصيِه بِاْلَماِء ُثمَّ ُرشِّ

ِة الَوَداِع 926السائب بن يزيدَحجَّ بِي َأبِي َمَع َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي َحجَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
929أبو رزين العقيليُحجَّ َعْن َأبِيَك َواْعَتِمْر

545عمران بن حصينَحَجْجُت َمَع َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَصلَّى َرْكَعَتْيِن

ْيِف اِحِر َضْرَبٌة بِالسَّ 1460جندب بن كعبَحدُّ السَّ

ْثنَا بَِأْقَرِب النَّاِس ِمْن َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َهْدًيا َوَدال 3807حذيفة بن اليمانَحدِّ

اَلِم ُسنٌَّة 297أبو هريرةَحْذُف السَّ

1675جابر بن عبد اهللالَحْرُب ُخْدَعٌة

َق َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َنْخَل َبنِي النَِّضيِر َوَقَطَع 3302ابن عمرَحرَّ

َم َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْعنِي َيْوَم َخْيَبَر 1478جابر بن عبد اهللَحرَّ

تِي َهِب َعَلى ُذُكوِر ُأمَّ َم لَِباُس الَحِريِر َوالذَّ 1720أبو موسى األشعريُحرِّ

3271سمرة بن جندباْلَحَسُب اْلَماُل َوالَكَرُم التَّْقَوى

3890أنس بن مالكَحْسُبَك ِمْن نَِساِء الَعاَلِميَن: َمْرَيُم بِنُْت ِعْمَراَن

إَِلى  ْدِر  الصَّ َبْيَن  َما  ملسو هيلع هللا ىلص  بَِرُسوِل اهلل  َأْشَبُه  الَحَسُن 

ْأِس الرَّ

3779علي بن أبي طالب

3775يعلى بن مرةُحَسْيٌن ِمنِّي َوَأَنا ِمْن ُحَسْيٍن

ِحْضُت َفَأَمَرنِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َأْقِضَي اْلَمنَاِسَك 

َها إاِلَّ الطََّواَف بِاْلَبْيِت ُكلَّ

945عائشة

1399سراقة بن مالكَحَضْرُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيِقيُد األََب ِمِن اْبنِِه

َهَواِت ِت النَّاُر بِالشَّ ِت الَجنَُّة بِالَمَكاِرِه َوُحفَّ 2559أنس بن مالكُحفَّ

يَها  َحِفْظُت َعْن َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْشَر َرَكَعاٍت َكاَن ُيَصلِّ

ْيِل َوالنََّهاِر بِاللَّ

433ابن عمر
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ا َعَلى الُمْسِلِميَن َأْن َيْغَتِسُلوا َيْوَم الُجُمَعِة 528البراء بن عازبَحقًّ

1205النعمان بن بشيرالَحاَلُل َبيٌِّن َوالَحَراُم َبيٌِّن َوَبْيَن َذلَِك ُأُموٌر ُمْشَتبَِهاٌت

1895، 1896عائشة، الزهرياْلُحْلَو الَباِرَد

ْبُع اْلَمَثانِي 3124أبو هريرةالَحْمُد هلل ُأمُّ الُقْرآِن َوُأمُّ الِكَتاِب َوالسَّ

ٍع َواَل  الَحْمُد هلل َحْمًدا َكثِيًرا َطيًِّبا ُمَباَرًكا فِيِه َغْيَر ُمَودَّ

نَا ُمْسَتْغنًى َعنُْه َربُّ

3456أبو أمامة

ِذي َأْطَعَمنَا َوَسَقاَنا َوَكَفاَنا َوآَواَنا 3396أنس بن مالكالَحْمُد هلل الَّ

ِذي َأْطَعَمنَا َوَسَقاَنا َوَجَعَلنَا ُمْسِلِميَن 3457أبو سعيد الخدريالَحْمُد هلل الَّ

2738ابن عمرالَحْمُد هلل َعَلى ُكلِّ َحاٍل

ى َفْوٌر ِمَن النَّاِر َفَأْبِرُدوَها بِاْلَماِء 2073رافع بن خديجاْلُحمَّ

ِمَن  َلُه  ُيوَجْد  َفَلْم  َقْبَلُكْم،  َكاَن  ْن  ِممَّ َرُجٌل  ُحوِسَب 

الَخْيِر َشْيٌء

1307أبو مسعود

اَن الَبْلَقاِء 2444ثوبانَحْوِضي ِمْن َعَدَن إَِلى َعمَّ

3633ابن مسعودَحيَّ َعَلى الَوُضوِء اْلُمَباَرِك

2009أبو هريرةاْلَحَياُء ِمَن اإِليَماِن، َواإِليَماُن فِي اْلَجنَِّة

2027أبو أمامةاْلَحَياُء َوالِعيُّ ُشْعَبَتاِن ِمَن اإِليَماِن

3130أبو هريرةِحيَن ُأْسِرَي بِي َلِقيُت ُموَسى

1238جابر بن عبد اهللالَحَيَواُن اْثنَيِن بَِواِحَدٍة اَل َيْصُلُح َنْسًأ

]خ[

2104عائشةاْلَخاُل َواِرُث َمْن اَل َواِرَث َلُه
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
1904البراء بن عازبالَخاَلُة بَِمنِْزَلِة األُمِّ

2818المسور بن مخرمةَخَبْأُت َلَك َهَذا

2015أنس بن مالكَخَدْمُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْشَر ِسنِيَن

1626عدي بن حاتمِخْدَمُة َعْبٍد فِي َسبِيِل اهلل َأْو ظِلُّ ُفْسَطاٍط

3833أنس بن مالكَخَدَمُه َعْشَر ِسنِيَن َوَدَعا َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص

3839أبو هريرةُخْذُهنَّ َفاْجَعْلُهنَّ فِي ِمْزَوِدَك َهَذا

1434عبادة بن الصامتُخُذوا َعنِّي َفَقْد َجَعَل اهللُ َلُهنَّ َسبِياًل

3810عبد اهلل بن عمروُخُذوا الُقْرآَن ِمْن َأْرَبَعٍة

655أبو سعيد الخدريُخُذوا َما َوَجْدُتْم َوَلْيَس َلُكْم إاِلَّ َذلَِك

اِم َوَخَرَج َمَعُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 3620أبو موسى األشعريَخَرَج َأُبو َطالٍِب إَِلى الشَّ

فِي  َرْأَسُه  َعاِصٌب  َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوُل  إَِلْينَا  َخَرَج 

َمَرِضِه

308أم الفضل

2259كعب بن عجرةَخَرَج إَِلْينَا َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَنْحُن تِْسَعٌة

ٍة َلُه َيْخَتاُل فِيَها ْن َكاَن َقْبَلُكْم فِي ُحلَّ 2491عبد اهلل بن عمروَخَرَج َرُجٌل ِممَّ

اِريِّ 3060ابن عباسَخَرَج َرُجٌل ِمْن َبنِي َسْهٍم، َمَع َتِميٍم الدَّ

َن فِيِه بِالَعْصِر 204أبو هريرةَخَرَج َرُجٌل ِمَن الَمْسِجِد َبْعَد َما ُأذِّ

َخَرَج َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَنا َمَعُه َفَدَخَل َعَلى اْمَرَأٍة ِمَن 

األَْنَصاِر

80جابر بن عبد اهلل

َشَعٍر  ِمْن  ِمْرٌط  َوَعَلْيِه  َغَداٍة  َذاَت  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َخَرَج 

َأْسَوَد

2813عائشة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َيْلَقاُه  َواَل  فِيَها  َيْخُرُج  اَل  َساَعٍة  فِي  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َخَرَج 

فِيَها َأَحٌد

2369أبو هريرة

873عائشةَخَرَج النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ِعنِْدي َوُهَو َقِريُر الَعْيِن

2473علي بن أبي طالبَخَرْجُت فِي َيْوٍم َشاٍت ِمْن َبْيِت َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

1618أنس بن مالكَخَرْجَت ِمَن النَّاِر

َفَصلَّى  َة  َمكَّ إَِلى  اْلَمِدينَِة  ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َمَع  َخَرْجنَا 

َرْكَعَتْيِن

548أنس بن مالك

ْمُس َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 561عائشةَخَسَفِت الشَّ

َقَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 3285ابن عباسَخِشَيْت َسْوَدُة َأْن ُيَطلِّ

َخْصَلَتاِن اَل َتْجَتِمَعاِن فِي ُمنَافٍِق: ُحْسُن َسْمٍت َواَل 

يِن فِْقٌه فِي الدِّ

2684أبو هريرة

َوُسوُء  الُبْخُل  ُمْؤِمٍن:  فِي  َتْجَتِمَعاِن  اَل  َخْصَلَتاِن 

اْلُخُلِق

1962أبو سعيد الخدري

2512عبد اهلل بن عمروَخْصَلَتاِن َمْن َكاَنَتا فِيِه َكَتَبُه اهللُ َشاِكًرا َصابًِرا

3213أم هانئَخَطَبنِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفاْعَتَذْرُت إَِلْيِه َفَعَذَرنِي

تِي َثاَلُثوَن َسنًَة ُثمَّ ُمْلٌك َبْعَد َذلَِك 2225سفينةالِخاَلَفُة فِي ُأمَّ

َتاِن اَل ُيْحِصيِهَما َرُجٌل ُمْسِلٌم إاِلَّ َدَخَل الَجنََّة 3410عبد اهلل بن عمروَخلَّ

َخَلَق اهللُ ِماَئَة َرْحَمٍة، َفَوَضَع َرْحَمًة َواِحَدًة َبْيَن َخْلِقِه 

َيَتَراَحُموَن بَِها

3541أبو هريرة

2847أنس بن مالكَخلِّ َعنُْه َيا ُعَمُر َفَلِهَي َأْسَرُع فِيِهْم ِمْن َنْضِح النَّْبِل
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َجَرَتْيِن النَّْخَلِة َوالِعنَـَبِة 1875أبو هريرةالَخْمُر ِمْن َهاَتْيِن الشَّ

ُروا اآلنَِيَة َوَأْوُكوا األَْسِقَيَة َوَأِجيُفوا األَْبَواَب 2854جابر بن عبد اهللَخمِّ

837عائشةَخْمُس َفَواِسَق ُيْقَتْلَن فِي الَحَرِم

2756أبو هريرةَخْمٌس ِمَن الِفْطَرِة ااِلْستِْحَداُد، َوالِخَتاُن

1316أبو هريرةِخَياُرُكْم َأَحاِسنُُكْم َقَضاًء

1975عبد اهلل بن عمروِخَياُرُكْم َأَحاِسنُُكْم َأْخاَلًقا

1944عبد اهلل بن عمروَخْيُر األَْصَحاِب ِعنَْد اهلل َخْيُرُهْم لَِصاِحبِِه

ُة 1517أبو أمامةَخْيُر األُْضِحيَِّة الَكْبُش َوَخْيُر الَكَفِن الُحلَّ

ِذيَن َيُلوَنُهْم ِذي ُبِعْثُت فِيِهْم، ُثمَّ الَّ تِي الَقْرُن الَّ 2222عمران بن حصينَخْيُر ُأمَّ

3913جابر بن عبد اهللَخْيُر األَْنَصاِر َبنُو َعْبِد األَْشَهِل

1696أبو قتادةَخْيُر الَخْيِل األَْدَهُم األَْقَرُح األَْرَثُم

َعاِء ُدَعاُء َيْوِم َعَرَفَة 3585عبد اهلل بن عمروَخْيُر الدُّ

اِر 3911أبو أسيدَخْيُر ُدوِر األَْنَصاِر ُدوُر َبنِي النَّجَّ

اِر 3912جابر بن عبد اهللَخْيُر ِدَياِر األَْنَصاِر َبنُو النَّجَّ

َهَداِء َمْن َأدَّى َشَهاَدَتُه َقْبَل َأْن ُيْسَأَلَها 2297زيد بن خالد الجهنيَخْيُر الشُّ

َراَيا َأْرَبُع ِماَئٍة َحاَبِة َأْرَبَعٌة َوَخْيُر السَّ 1555ابن عباسَخْيُر الصَّ

َها آِخُرَها ُلَها، َوَشرُّ َجاِل َأوَّ 224أبو هريرةَخْيُر ُصُفوِف الرِّ

الِقَياَمِة  َيْوِم  إَِلى  الَخْيِل  َنَواِصي  فِي  َمْعُقوٌد  الَخْيُر 

األَْجُر َوالَمْغنَُم

1694عروة البارقي



490  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية

رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ِذيَن َيُلوَنُهْم عمران بن حصين، َخْيُر النَّاِس َقْرنِي، ُثمَّ الَّ

ابن مسعود، عمر 

ابن الخطاب

 ،3859 ،2221

2303 ،2302

3889علي بن أبي طالبَخْيُر نَِساِئَها َخِديَجُة بِنُْت ُخَوْيِلٍد

ْمُس َيْوُم الُجُمَعِة 488، 491أبو هريرةَخْيُر َيْوٍم َطَلَعْت فِيِه الشَّ

َمُه َم الُقْرآَن َوَعلَّ 2908عثمانَخْيُرُكْم، َأْو َأْفَضُلُكْم َمْن َتَعلَّ

3895عائشةَخْيُرُكْم َخْيُرُكْم ألَْهِلِه َوَأَنا َخْيُرُكْم ألَْهِلي

َمُه َم الُقْرآَن َوَعلَّ 2907، 2909عثمان، عليَخْيُرُكْم َمْن َتَعلَّ

1179عائشةَخيََّرَنا َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفاْخَتْرَناُه

1636أبو هريرةالَخْيُل َمْعُقوٌد فِي َنَواِصيَها الَخْيُر إَِلى َيْوِم الِقَياَمِة

]د[

2510الزبير بن العوامَدبَّ إَِلْيُكْم َداُء األَُمِم َقْبَلُكْم: الَحَسُد َوالَبْغَضاُء

اُل َيْخُرُج ِمْن َأْرٍض بِالَمْشِرِق ُيَقاُل َلَها:  جَّ الدَّ

ُخَراَساُن

2237أبو بكر الصديق

َة َعاَم الَفْتِح َوَحْوَل الَكْعَبِة 3138ابن مسعودَدَخَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ

َذَهٌب  َسْيِفِه  َوَعَلى  الَفْتِح  َيْوَم  َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َدَخَل 

ٌة َوفِضَّ

1690مزيدة

َقٍة  َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَشِرَب ِمْن فِي ِقْرَبٍة ُمَعلَّ

َقاِئًما

1892كبشة

1693أنس بن مالكَدَخَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعاَم الَفْتِح َوَعَلى َرْأِسِه اْلِمْغَفُر
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َة َيْوَم الَفْتِح َوَعَلْيِه ِعَماَمٌة َسْوَداُء 1735جابر بن عبد اهللَدَخَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ

3544أنس بن مالكَدَخَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الَمْسِجَد َوَرُجٌل َقْد َصلَّى

71أم قيس بنت محصنَدَخْلُت بِاْبٍن لِي َعَلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َلْم َيْأُكِل الطََّعاَم

3688أنس بن مالكَدَخْلُت الَجنََّة َفإَِذا َأَنا بَِقْصٍر ِمْن َذَهٍب

1826أبو موسى األشعريَدَخْلُت َعَلى َأبِي ُموَسى َوُهَو َيْأُكُل َدَجاَجًة

1848أنس بن مالكَدَخْلُت َعَلى َأَنِس ْبِن َمالٍِك َوُهَو َيْأُكُل الَقْرَع

970خباب بن األرتَدَخْلُت َعَلى َخبَّاٍب َوَقِد اْكَتَوى فِي َبْطنِِه

َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفإَِذا ُهَو ُمتَِّكٌئ َعَلى َرْمِل 

َحِصيٍر

2461عمر بن الخطاب

َقَضاِء  َعْن  َفَسَأْلُتَها  َقْيٍس  اْبنَِة  َفاطَِمَة  َعَلى  َدَخْلُت 

َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِيَها

1180فاطمة بنت قيس

932ابن عباسَدَخَلِت الُعْمَرُة فِي الَحجِّ إَِلى َيْوِم الِقَياَمِة

ِفيَن َعَلى َأْوَراِكِهْم 2956أبو هريرةَدَخُلوا ُمَتَزحِّ

2518الحسن بن عليَدْع َما َيِريُبَك إَِلى َما اَل َيِريُبَك

َتْيِن 3823ابن عباسَدَعا لِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيْؤتَِينِي اهللُ اْلُحْكَم َمرَّ

َقاَمِة َعاُء اَل ُيَردُّ َبْيَن اأْلََذاِن َواإْلِ 212، 3594، أنس بن مالكالدُّ

3595

َعاُء ُمخُّ الِعَباَدِة 3371أنس بن مالكالدُّ

َعاُء ُهَو الِعَباَدُة 2969، 3247، النعمان بن بشيرالدُّ

3372
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3505سعد بن أبي وقاصَدْعَوُة ِذي النُّوِن إِْذ َدَعا َوُهَو فِي َبْطِن الُحوِت

1317أبو هريرةَدُعوُه َفإِنَّ لَِصاِحِب الَحقِّ َمَقاالً

َها ُمنْتِنٌَة 3315جابر بن عبد اهللَدُعوَها َفإِنَّ

َقُل َوالَفاِرِسيُّ َوالُحْلُو َوالَحاِمُض 3118أبو هريرةالدَّ

ْنَيا ِسْجُن اْلُمْؤِمِن َوَجنَُّة الَكافِِر 2324أبو هريرةالدُّ

ْجَلْيِن َسَواٌء 1391ابن عباسِدَيُة َأَصابِِع الَيَدْيِن َوالرِّ

1413عبد اهلل بن عمروِدَيُة َعْقِل الَكافِِر نِْصُف َعْقِل اْلُمْؤِمِن

يُن النَِّصيَحُة 1925أبو هريرةالدِّ

]ذ[

ا َوبِاإِلْساَلِم ِدينًا  َذاَق َطْعَم اإِليَماِن َمْن َرِضَي بِاهلل َربًّ

ٍد َنبِيًّا َوبُِمَحمَّ

2623العباس

3352أنس بن مالكَذاَك إِْبَراِهيُم

2542أنس بن مالكَذاَك َنْهٌر َأْعَطانِيِه اهللُ

اِكريَن اهللَ َكثِيًرا 3376أبو سعيد الخدريالذَّ

ِه 1476أبو سعيد الخدريَذَكاُة الَجنِيِن َذَكاُة ُأمِّ

1934أبو هريرةِذْكُرَك َأَخاَك بَِما َيْكَرُه

ْيَطاِن 384أبو رافع القبطيَذلَِك ِكْفُل الشَّ

3168عمران بن حصينَذلَِك َيْوَم َيُقوُل اهللُ آِلَدَم: اْبَعْث َبْعَث النَّاِر

َهِب ِمْثاًل بِِمْثٍل َهُب بِالذَّ 1240عبادة بن الصامتالذَّ

ٌة 3154أبو الدرداءَذَهٌب َوفِضَّ
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ِذي َأْلَحَد َقْبَر َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأُبو َطْلَحَة 1047محمدالَّ

َما ُوتَِر َأْهَلُه َوَماَلُه ِذي َتُفوُتُه َصاَلُة الَعْصِر َفَكَأنَّ 175ابن عمرالَّ

الِكَراِم  َفَرِة  السَّ َمَع  بِِه  َماِهٌر  َوُهَو  الُقْرآَن  َيْقَرُأ  ِذي  الَّ

الَبَرَرِة

2904عائشة

]ر[

3280ابن عباسَرآُه بَِقْلبِِه

ٍة ِمْن َرْفَرٍف 3283ابن مسعودَرَأى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِجْبِريَل فِي ُحلَّ

835يعلى بن أميةَرَأى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْعَرابِيًّا َقْد َأْحَرَم َوَعَلْيِه ُجبٌَّة

ُه ٌد َربَّ 3279ابن عباسَرَأى ُمَحمَّ

بَِها  ُجُل  الرَّ ُث  ُيَحدِّ َوُرْؤَيا  َحقٌّ  َفُرْؤَيا  َثاَلٌث  ْؤَيا  الرُّ

َنْفَسُه

2280أبو هريرة

ِة 2278أبو رزين العقيليُرْؤَيا اْلُمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن َأْرَبِعيَن ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَّ

ِة 2271عبادة بن الصامتُرْؤَيا اْلُمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوَأْرَبِعيَن ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَّ

ِة 2279أبو رزين العقيليُرْؤَيا اْلُمْسِلِم ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوَأْرَبِعيَن ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَّ

ْيَطاِن ْؤَيا ِمَن اهلل َوالُحْلُم ِمَن الشَّ 2277أبو قتادةالرُّ

ْأِس َخَرَجْت ِمَن اْلَمِدينَِة 2290ابن عمرَرَأْيُت اْمَرَأًة َسْوَداَء َثاِئَرَة الرَّ

ُن َوَيُدوُر 197وهب السوائيَرَأْيُت باَِلاًل ُيَؤذِّ

3763أبو هريرةَرَأْيُت َجْعَفًرا َيطِيُر فِي الَجنَِّة َمَع اْلَماَلِئَكِة

3321عبد اهلل بن سعدَرَأْيُت َرُجاًل بُِبَخاَرى َعَلى َبْغَلٍة َوَعَلْيِه ِعَماَمٌة َسْوَداُء

2826أبو جحيفةَرَأْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْبَيَض َقْد َشاَب
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َيَدْيِه  َيْرَفُع  اَلَة  الصَّ اْفَتَتَح  إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َرَأْيُت 

َحتَّى ُيَحاِذَي َمنِْكَبْيِه

255ابن عمر

َأ َمَسَح َوْجَهُه بَِطَرِف  َرَأْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َتَوضَّ

َثْوبِِه

54معاذ بن جبل

268وائل بن حجرَرَأْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َسَجَد َيَضُع ُرْكَبَتْيِه َقْبَل َيَدْيِه

َن فِي ُأُذِن الَحَسِن 1516رافع القبطيَرَأْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأذَّ

ْيِه َأ َوَمَسَح َعَلى ُخفَّ 94جرير بن عبد اهللَرَأْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َتَوضَّ

3777أبو جحيفةَرَأْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَكاَن الَحَسُن ْبُن َعِليٍّ ُيْشبُِهُه

3631أنس بن مالكَرَأْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَحاَنْت َصاَلُة الَعْصِر

2812أبو رمثةَرَأْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَلْيِه ُبْرَداِن َأْخَضَراِن

ْحَفِة 1849أنس بن مالكَرَأْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَتبَُّع فِي الصَّ

1742ابن عباسَرَأْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَختَُّم فِي َيِمينِِه

577ابن عباسَرَأْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْسُجُد فِي )ص(

1883عبد اهلل بن عمروَرَأْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْشَرُب َقاِئًما َوَقاِعًدا

3411عبد اهلل بن عمروَرَأْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْعِقُد التَّْسبِيَح

472ابن عمرَرَأْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيوتُِر َعَلى َراِحَلتِِه

ًة َحْمَراَء 2811البراء بن عازبَرَأْيُت َعَلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُحلَّ

ْيِه َحتَّى َأْنَقاُهَما َأ َفَغَسَل َكفَّ 48أبو حيةَرَأْيُت َعِليًّا َتَوضَّ

َأ َفَخلََّل لِْحَيَتُه اَر ْبَن َياِسٍر َتَوضَّ 29عمار بن ياسرَرَأْيُت َعمَّ

860عابس بن ربيعةَرَأْيُت ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب ُيَقبُِّل الَحَجَر
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2292أبو هريرةَرَأْيُت فِي اْلَمنَاِم َكَأنَّ فِي َيَديَّ ِسَواَرْيِن ِمْن َذَهٍب

3687ابن عمرَرَأْيُت َكَأنِّي ُأتِيُت بَِقَدِح َلَبٍن َفَشِرْبُت ِمنُْه

2289ابن عمرَرَأْيُت النَّاَس اْجَتَمُعوا َفنََزَع َأُبو َبْكٍر َذُنوًبا

َأ َدَلَك َأَصابَِع ِرْجَلْيـِه  َرَأْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َتَوضَّ

بِِخنَْصِرِه

40المستورد بن شداد

2811جابر بن سمرةَرَأْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َلْيَلٍة إِْضِحَياٍن

َقٍة َفَخنََثَها 1891عبد اهلل بن أنيسَرَأْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَم إَِلى ِقْرَبٍة ُمَعلَّ

ُك َوُهَو َصاِئٌم 725عامر بن ربيعةَرَأْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َما اَل ُأْحِصي َيَتَسوَّ

2770جابر بن سمرةَرَأْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمتَِّكًئا َعَلى ِوَساَدٍة َعَلى َيَساِرِه

2770جابر بن سمرةَرَأْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمتَِّكًئا َعَلى ِوَساَدٍة َعَلى َيَساِرِه

28عبد اهلل بن زيدَرَأْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َمْضَمَض َواْسَتنَْشَق ِمْن َكفٍّ َواِحٍد

1007ابن عمرَرَأْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َيْمُشوَن َأَماَم الَجنَاَزِة

2827أبو جحيفةَرَأْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ ُيْشبُِهُه

903قدامة بن عبد اهللَرَأْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْرِمي الِجَماَر َعَلى َناَقتِِه

3486عبد اهلل بن عمروَرَأْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْعِقُد التَّْسبِيَح

ْحَمُن اِحُموَن َيْرَحُمُهُم الرَّ 1924عبد اهلل بن عمروالرَّ

اِكُب َخْلَف الَجنَاَزِة َوالَماِشي َحْيُث َشاَء ِمنَْها 1031المغيرة بن شعبةالرَّ

اِكَباِن َشْيَطاَناِن َوالثَّاَلَثُة َرْكٌب اِكُب َشْيَطاٌن َوالرَّ 1674عبد اهلل بن عمروالرَّ

3551ابن عباسَربِّ َأِعنِّي َواَل ُتِعْن َعَليَّ َواْنُصْرنِي َواَل َتنُْصْر َعَليَّ

314فاطمةَربِّ اْغِفْر لِي ُذُنوبِي، َواْفَتْح لِي َأْبَواَب َرْحَمتَِك
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
اُب الَغُفوُر 3434ابن عمرَربِّ اْغِفْر لِي َوُتْب َعَليَّ إِنََّك َأْنَت التَّوَّ

3399البراء بن عازبَربِّ ِقنِي َعَذاَبَك َيْوَم َتْبَعُث ِعَباَدَك

ْنَيا َوَما َعَلْيَها سهل بن سعد، سلمان ِرَباُط َيْوٍم فِي َسبِيِل اهلل َخْيٌر ِمَن الدُّ

الفارسي، عثمان 

ابن عفان

 ،1665 ،1664

1667

َما اْغَتَسَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن اْلَجنَاَبِة 123عائشةُربَّ

َما َمَشى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َنْعٍل َواِحَدٍة 1777عائشةُربَّ

ُجُل َأَحقُّ بَِمْجِلِسِه َوإِْن َخَرَج لَِحاَجتِِه 2751وهب بن حذيفةالرَّ

ُجُل َعَلى ِديِن َخِليِلِه َفْلَينُْظْر َأَحُدُكْم َمْن ُيَخالُِل 2378أبو هريرةالرَّ

ُه َها َوَيْعُبُد َربَّ 2177أم مالك البهزيةَرُجٌل فِي َماِشَيتِِه ُيَؤدِّي َحقَّ

1660أبو سعيد الخدريَرُجٌل ُيَجاِهُد فِي َسبِيِل اهلل

1432عمر بن الخطابَرَجَم َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَجَم َأُبو َبْكٍر َوَرَجْمُت

َداِر  إَِلى  َوَحَمَلنِي  اْبنََتُه  َجنَِي  َزوَّ َبْكٍر  َأَبا  اهللُ  َرِحَم 

الِهْجَرِة

3714علي بن أبي طالب

430ابن عمرَرِحَم اهللُ اْمَرًأ َصلَّى َقْبَل اْلَعْصِر َأْرَبًعا

3939أبو هريرةَرِحَم اهللُ ِحْمَيًرا َأْفَواُهُهْم َساَلٌم، َوَأْيِديِهْم َطَعاٌم

َرِحَم اهللُ َعْبًدا َكاَنْت ألَِخيِه ِعنَْدُه َمْظِلَمٌة فِي ِعْرٍض 

َأْو َماٍل

2419أبو هريرة

َتْيِن ًة َأْو َمرَّ ِقيَن َمرَّ 913ابن عمرَرِحَم اهللُ اْلُمَحلِّ

ًء لِْلُقْرآِن اًها َتالَّ 1057ابن عباسَرِحَمَك اهللُ إِْن ُكنَْت ألَوَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َص َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لِِرَعاِء اإِلبِِل فِي الَبْيُتوَتِة 955عاصم بن عديَرخَّ

1082سعد بن أبي وقاصَردَّ َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعوٍن التََّبتَُّل

بِيِع  َردَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اْبنََتُه َزْينََب َعَلى َأبِي اْلَعاِص ْبِن الرَّ

َبْعَد ِستِّ ِسنِيَن

1143ابن عباس

وا الَقْتَلى إَِلى َمَضاِجِعِهْم 1717جابر بن عبد اهللُردُّ

بِّ فِي ِرَضى الَوالِِد 1900عبد اهلل بن عمروِرَضى الرَّ

3545أبو هريرةَرِغَم َأْنُف َرُجٍل ُذِكْرُت ِعنَْدُه َفَلْم ُيَصلِّ َعَليَّ

َجاِرَيِة  َعَلى  َوَقَع  َرُجٌل  َبِشيٍر  ْبِن  النُّْعَماِن  إَِلى  ُرفَِع 

اْمَرَأتِِه

1451النعمان بن بشير

1423علي بن أبي طالبُرفَِع الَقَلُم َعْن َثاَلَثٍة

3007أبو طلحةَرَفْعُت َرْأِسي َيْوَم ُأُحٍد َفَجَعْلُت َأْنُظُر

َرِقيُت َيْوًما َعَلى َبْيِت َحْفَصَة َفَرَأْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى 

اِم َحاَجتِِه ُمْسَتْقبَِل الشَّ

11ابن عمر

ْنَيا َوَما فِيَها 416عائشةَرْكَعَتا اْلَفْجِر َخْيٌر ِمَن الدُّ

ْكَعَتْيِن َقْبَل  َرَمْقُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َشْهًرا َفَكاَن َيْقَرُأ فِي الرَّ

اْلَفْجِر

417ابن عمر

]ز[

اِحَلُة اُد َوالرَّ 813ابن عمرالزَّ

1305أبو صفوانِزْن َوَأْرِجْح

ْنَيا َلْيَسْت بَِتْحِريِم الَحاَلِل َواَل إَِضاَعِة  َهاَدُة فِي الدُّ الزَّ

الَماِل

2340أبو ذر
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َجنِي اهللُ ِمْن َفْوِق َسْبِع َسَماَواٍت َجُكنَّ َأْهُلُكنَّ َوَزوَّ 3213أنس بن مالكَزوَّ

َدَك اهللُ التَّْقَوى 3444أنس بن مالكَزوَّ

]س[

اِم 1278أنس بن مالكُسِئَل َأَنٌس َعْن َكْسِب الَحجَّ

َة  بَِمكَّ الَقَمُر  َفاْنَشقَّ  آَيًة  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َة  َمكَّ َأْهُل  َسَأَل 

َتْيِن َمرَّ

3286أنس بن مالك

751ابن عمرُسِئَل اْبُن ُعَمَر َعْن َصْوِم َيْوِم َعَرَفَة

936ابن عمرُسِئَل اْبُن ُعَمَر فِي َأيِّ َشْهٍر اْعَتَمَر َرُسوُل اهلل

َأيُّ  َأْو  َأْفَضُل  األَْعَماِل  َأيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهلل  ُسِئَل 

األَْعَماِل َخْيٌر؟

1658أبو هريرة

2502أبو موسىُسِئَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأيُّ اْلُمْسِلِميَن َأْفَضُل؟

1660أبو سعيد الخدريُسِئَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأيُّ النَّاِس َأْفَضُل؟

3772أنس بن مالكُسِئَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأيُّ َأْهِل َبْيتَِك َأَحبُّ إَِلْيَك؟

؟ 1294أنس بن مالكُسِئَل َرُسوُل الّلِه ملسو هيلع هللا ىلص َأُيتََّخُذ الَخْمُر َخالًّ

2004أبو هريرةُسِئَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأْكَثِر َما ُيْدِخُل النَّاَس الَجنََّة

ُجِل ُيَقاتُِل َشَجاَعًة 1646أبو موسىُسِئَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الرَّ

81البراء بن عازبُسِئَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الُوُضوِء ِمْن ُلُحوِم اإِلبِِل؟

1560، 1796أبو ثعلبة الخشنيُسِئَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ُقُدوِر اْلَمُجوِس

َهِذِه اآلَيِة ﴿ڳ ڳ ڳ  َعْن  َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ُسِئَل 

ڱ ﴾

2993عائشة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
2288عائشةُسِئَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َوَرَقَة

2542أنس بن مالكُسِئَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َما الَكْوَثُر؟

اَلُة  الصَّ َقاَل:  َأْفَضُل؟  اأْلَْعَماِل  َأيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  ُسِئَل 

ِل َوْقتَِها أِلَوَّ

170أم فروة

ْوِم َأْفَضُل َبْعَد َرَمَضاَن؟ 662أنس بن مالكُسِئَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأيُّ الصَّ

َيْذُكُر  َواَل  اْلَبَلَل  َيِجُد  ُجِل  الرَّ َعِن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  ُسِئَل 

اْحتاَِلًما؟

113عائشة

َشْيًئا؟  َعْبِد اهلل  ِمْن  َتْذُكُر  َهْل  ُعَبْيَدَة:  َأَبا  َسَأْلُت 

َقاَل: ال

624عمرو بن مرة

َفا َوالَمْرَوِة 2966أنس بن مالكَسَأْلُت َأَنَس ْبَن َمالٍِك، َعِن الصَّ

َق اْمَرَأَتُه َوِهَي َحاِئٌض 1175ابن عمرَسَأْلُت اْبَن ُعَمَر َعْن َرُجٍل َطلَّ

ْيِن؟ 101جابر بن عبد اهللَسَأْلُت َجابَِر ْبَن َعْبِد اهلل َعِن الَمْسِح َعَلى الُخفَّ

ْنِب َأْعَظُم؟ 3183ابن مسعودَسَأْلُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأيُّ الذَّ

ُبِع 1792خزيمة بن جزءَسَأْلُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأْكِل الضَّ

اَلِة 590عائشةَسَأْلُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن ااِللتَِفاِت فِي الصَّ

ْوِم 2971عدي بن حاتمَسَأْلُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الصَّ

ْيِد 1469عدي بن حاتمَسَأْلُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الصَّ

ُجِل َوُهَو َقاِعٌد؟ 371عمران بن حصينَسَأْلُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َصاَلِة الرَّ

372عمران بن حصينَسَأْلُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َصاَلِة اْلَمِريِض؟

1467عدي بن حاتمَسَأْلُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َصْيِد الَباِزي
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
1470عدي بن حاتمَسَأْلُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َصْيِد الَكْلِب اْلُمَعلَِّم

َتَعاَلى:  َقـْوِل اهلل  َعْن  َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   َسـَأْلُت 
﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴾

3229أبي بن كعب

 َسَأْلُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َقـْولِِه َتـَعاَلى: ﴿ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ﴾

2275عبادة بن الصامت

 َسَأْلُت َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َقْولِِه: ﴿ۀ ہ ہ 
ہ ہ﴾

2994عائشة

َسـَأْلُت َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َمْسِح اْلَحَصى فِي 

اَلِة؟ الصَّ

380معيقيب

َسَأْلُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َنْظَرِة الُفَجاَءِة َفَأَمَرنِي َأْن 

َأْصِرَف َبَصِري

2776جرير بن عبد اهلل

َسَأْلُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َهِذِه اآلَيِة: ﴿ٱ ٻ 

ٻ ٻ﴾

3175عائشة

957علي بن أبي طالبَسَأْلُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َيْوِم الَحجِّ األَْكَبِر

3088علي بن أبي طالبَسَأْلُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َيْوِم الَحجِّ األَْكَبِر

2463حكيم بن حزامَسَأْلُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْعَطانِي ُثمَّ َسَأْلُتُه َفَأْعَطانِي

ُجِل ِمْن َأْهِل  نَُّة فِي الرَّ َسَأْلُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َما السُّ

ْرِك الشِّ

2112تميم الداري

2016عائشةَسَأْلُت َعاِئَشَة َعْن ُخُلِق َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

436عائشةَسَأْلُت َعاِئَشَة َعْن َصاَلِة َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
768عائشةَسَأْلُت َعاِئَشَة َعْن ِصَياِم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص

2924عائشةَسَأْلُت َعاِئَشَة َعْن ِوْتِر َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

871علي بن أبي طالبَسَأْلُت َعِليًّا بَِأيِّ َشْيٍء ُبِعْثَت؟

َبْيِر 1202، 3178ابن عمرُسِئْلُت َعِن الُمَتاَلِعنَْيِن فِي إَِماَرِة ُمْصَعِب ْبِن الزُّ

َسَأْلُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ُمَواَكَلِة الَحاِئِض؟ َفَقاَل: 

َواِكْلَها

133عبد اهلل بن سعد

ِعِه؟ 375عائشةَسَأْلُتَها َعْن َصاَلِة َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َتَطوُّ

598علي بن أبي طالبَسَأْلنَا َعِليًّا َعْن َصاَلِة َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن النََّهاِر؟

ِة؟ 3092علي بن أبي طالبَسَأْلنَا َعِليًّا بَِأيِّ َشْيٍء ُبِعْثَت فِي الَحجَّ

602قتادة بن النعمانَسآُمُر فِي َذلَِك

فِي  َكالُمَجاِهِد  َوالِمْسِكيِن  األَْرَمَلِة  َعَلى  اِعي  السَّ

َسبِيِل اهلل

1969صفوان بن سليم

َيْوًما  َعَشَر  تِْسَعَة  َفَصلَّى  َسَفًرا  َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َساَفَر 

َرْكَعَتْيِن َرْكَعَتْيِن

549ابن عباس

544ابن عمرَساَفْرُت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأبِي َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن

1894أبو قتادةَساِقي الَقْوِم آِخُرُهْم ُشْرًبا

وِم َوَحاٌم َأُبو الَحَبِش 3231، 3931سمرة بن جندبَساٌم َأُبو الَعَرِب َوَيافُِث َأُبو الرُّ

1983، 2635ابن مسعودِسَباُب الُمْسِلِم ُفُسوٌق َوِقَتاُلُه ُكْفٌر

3436أبو هريرةُسْبَحاَن اهلل الَعظِيِم

ْيَلَة ِمَن الِفْتنَِة؟ 2196أم سلمةُسْبَحاَن اهلل َماَذا ُأْنِزَل اللَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ٺ  ﴿ٺ  ُموَسى:  َقْوُم  َقاَل  َكَما  َهَذا  ُسْبَحاَن اهلل 

ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾

2180أبو واقد الليثي

َي الَعظِيِم 262حذيفة بن اليمانُسْبَحاَن َربِّ

أبو سعيد الخدري، ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َوبَِحْمِدَك َوَتَباَرَك اْسُمَك

عائشة

243 ،242

ُه ِه َيْوَم اَل ظِلَّ إاِلَّ ظِلُّ ُهُم اهللُ فِي ظِلِّ أبو سعيد الخدري، َسْبَعٌة ُيظِلُّ

أبو هريرة

2391

2217ابن عمرَسَتْخُرُج َناٌر ِمْن َحْضَرَمْوَت

606علي بن أبي طالبَسْتُر َما َبْيَن َأْعُيِن الِجنِّ َوَعْوَراِت َبنِي آَدَم

575ابن عباسَسَجَد َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِيَها َيْعنِي النَّْجَم

َوَبَصَرُه  َسْمَعُه  َوَشقَّ  َخَلَقُه  لِلَِّذي  َوْجِهي  َسَجَد 

تِِه بَِحْولِِه َوُقوَّ

580، 3425عائشة

َسْجَدًة  َعْشَرَة  إِْحَدى  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اهلل  َمَع  َسَجْدُت 

تِي فِي النَّْجِم ِمنَْها الَّ

568، 569أبو الدرداء

ِخيُّ َقِريٌب ِمَن اهلل َقِريٌب ِمَن الَجنَِّة 1961أبو هريرةالسَّ

251سمرة بن جندبَسْكَتَتاِن َحِفْظُتُهَما َعْن َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

3514العباسَسِل اهللَ الَعافَِيَة

593ابن مسعودَسْل ُتْعَطْه َسْل ُتْعَطْه

ْنَيا َواآلِخَرِة 3512أنس بن مالكَسْل َربََّك الَعافَِيَة َوالُمَعاَفاَة فِي الدُّ

اَلُم َعَلْيُكْم َيا َأْهَل الُقُبوِر 1053ابن عباسالسَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
اَلُم َقْبَل الَكاَلِم 2699جابر بن عبد اهللالسَّ

3558أبو بكرَسُلوا اهللَ الَعْفَو َوالَعافَِيَة

3571ابن مسعودَسُلوا اهللَ ِمْن َفْضِلِه، َفإِنَّ اهللَ ُيِحبُّ َأْن ُيْسَأَل

وِح وِح َفَسَأُلوُه َعِن الرُّ 3140ابن عباسَسُلوُه َعِن الرُّ

ْمُت اْلَحَسُن َوالتَُّؤَدُة َوااِلْقتَِصاُد ُجْزٌء 2010عبد اهلل بن سرجسالسَّ

علي بن أبي طالب، َسِمَع اهللُ لَِمْن َحِمَدُه

أبو حميد، ربيعة 

ابن كعب

3416 ،304 ،266

ْمُع َوالطَّاَعُة َعَلى الَمْرِء الُمْسِلِم فِيَما َأَحبَّ َوَكِرَه  السَّ

َما َلْم ُيْؤَمْر بَِمْعِصَيٍة

1707ابن عمر

3101علي بن أبي طالبَسِمْعُت َرُجاًل َيْسَتْغِفُر ألََبَوْيِه َوُهَما ُمْشِرَكاِن

ہ  ﴿ۀ  َيْقَرُأ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َسِمْعُت 

ہ ﴾

3237أسماء بنت يزيد

306قطبة بن مالكَسِمْعُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْقَرُأ فِي الَفْجِر

772عمر بن الخطابَسِمْعُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َينَْهى َعْن َصْوِم َهَذْيِن الَيْوَمْيِن

ِة 2781معاوية بن أبي سفيانَسِمْعُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َينَْهى َعْن َهِذِه الُقصَّ

ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  َقَرَأ:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َسِمْعُت 

ڄ﴾

248وائل بن حجر

ْحَمِن  اَلِة َأُقوُل: بِْسِم اهلل الرَّ َسِمَعنِي َأبِي َوَأَنا فِي الصَّ

ِحيِم الرَّ

244عبد اهلل بن مغفل
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َسِمَعنِي َأبِي َوَأَنا َأُقوُل: اللُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمَن الَهمِّ 

َوالَكَسِل َوَعَذاِب الَقْبِر

3503أبو بكرة

ُجُل البِْكَر َعَلى اْمَرَأتِِه َأَقاَم ِعنَْدَها  َج الرَّ نَُّة إَِذا َتَزوَّ السُّ

َسْبًعا

1139أنس بن مالك

]ش[

ِة ابَّ ْؤُم فِي َثاَلَثٍة فِي اْلَمْرَأِة َوالَمْسَكِن َوالدَّ 2824ابن عمرالشُّ

ْرَبُة َلَك َفإِْن ِشْئَت آَثْرَت بَِها َخالًِدا 3455ابن عباسالشَّ

َوَقْوُل  النَّْفِس  َوَقْتُل  الَوالَِدْيِن  َوُعُقوُق  بِاهلل  ْرُك  الشِّ

وِر الزُّ

1207، 3018أنس بن مالك

ْفَعُة فِي ُكلِّ َشْيٍء ِريُك َشِفيٌع َوالشُّ 1371ابن عباسالشَّ

ْم َسلِّْم َراِط َربِّ َسلِّ 2432المغيرة بن شعبةِشَعاُر اْلُمْؤِمنِْيَن َعَلى الصِّ

662أنس بن مالكَشْعَباُن لَِتْعظِيِم َرَمَضاَن

ِعُث التَِّفُل 2998ابن عمرالشَّ

تِي أنس بن مالك، جابر بن َشَفاَعتِي أِلَْهِل الَكَباِئِر ِمْن ُأمَّ

عبد اهلل

2435،2436

َكَذا  َوبِنَْجِم  َوَكَذا  َكَذا  بِنَْوِء  ُمطِْرَنا  َتُقوُلوَن  ُشْكَرُكْم 

َوَكَذا

3295علي بن أبي طالب

2371أبو طلحة األنصاريَشَكْوَنا إَِلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الُجوَع

ْتُه ِت الَعاطَِس َثاَلًثا َفإِْن َزاَد َفإِْن ِشْئَت َفَشمِّ 2744عبيد بن رفاعةَشمِّ

َهَداُء َأْرَبَعٌة َرُجٌل ُمْؤِمٌن َجيُِّد اإِليَماِن 1644عمر بن الخطابالشُّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َهَداُء َخْمٌس الَمْطُعوُن َوالَمْبُطوُن 1063أبو هريرةالشُّ

1557عميرَشِهْدُت َخْيَبَر َمَع َساَدتِي َفَكلَُّموا فِيَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

3771أم سلمةَشِهْدُت َقْتَل الُحَسْيِن آنًِفا

َل  َأوَّ ُيَقاتِْل  َلْم  إَِذا  َفَكاَن  َمَع َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َشِهْدُت 

النََّهاِر

1613النعمان بن مقرن

ِة 695أبو بكرةَشْهَرا ِعيٍد اَل َينُْقَصاِن َرَمَضاُن َوُذو الِحجَّ

اَم ونِيُز َدَواٌء ِمْن ُكلِّ َداٍء إاِلَّ السَّ 2070أبو هريرةالشُّ

3297ابن عباسَشيََّبْتنِي ُهوٌد َوالَواِقَعُة َوالُمْرَساَلُت َوَعمَّ َيَتَساَءُلوَن

]ص[

اِئُم إَِذا َأَكَل ِعنَْدُه اْلَمَفاطِيُر َصلَّْت َعَلْيِه اْلَماَلِئَكُة 784أم عمارةالصَّ

ُع َأِميُن َنْفِسِه إِْن َشاَء َصاَم َوإِْن َشاَء  اِئُم الُمَتَطوِّ الصَّ

َأْفَطَر

732أم هانئ

ْدَمِة األُوَلى ْبُر ِعنَْد الصَّ 988أنس بن مالكالصَّ

550البراء بن عازبَصِحْبُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َثَمانَِيَة َعَشَر َسَفًرا

2082أبو سعيدَصَدَق اهللُ َوَكَذَب َبْطُن َأِخيَك

2413وهب السوائيَصَدَق َسْلَماُن

َق اهللُ بَِها َعَلْيُكْم َفاْقَبُلوا َصَدَقَتُه 3034عمر بن الخطابَصَدَقٌة َتَصدَّ

َسْبِعيَن  الَكافُِر  فِيِه  ُد  َيَتَصعَّ َناٍر  ِمْن  َجَبٌل  ُعوُد  الصَّ

َخِريًفا

2576، 3326أبو سعيد
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َوْحَدُه  ُجِل  الرَّ َصاَلِة  َعَلى  َتْفُضُل  اْلَجَماَعِة  َصاَلُة 

بَِسْبٍع َوِعْشِريَن َدَرَجًة

215ابن عمر

181سمرة بن جندبَصاَلُة اْلَعْصِر

اَلُة َعَلى َمَواِقيتَِها 173ابن مسعودالصَّ

اَلُة فِي َمْسِجِد ُقَباٍء َكُعْمَرٍة 324أسيد بن ظهيرالصَّ

فِيَما  َصاَلٍة  َأْلِف  ِمْن  َخْيٌر  َهَذا  َمْسِجِدي  فِي  َصاَلٌة 

ِسَواُه

325، 3916أبو هريرة

ِل َوْقتَِها اَلُة أِلَوَّ 170أم فروةالصَّ

ْيِل َمْثنَى َمْثنَى 437ابن عمرَصاَلُة اللَّ

ْيِل َوالنََّهاِر َمْثنَى َمْثنَى 597ابن عمرَصاَلُة اللَّ

ُع  َوَتَخشَّ َرْكَعَتْيِن  ُكلِّ  فِي  ٌد  َتَشهُّ َمْثنَى  َمْثنَى  اَلُة  الصَّ

ُع َوَتَضرَّ

385الفضل بن عباس

ابن مسعود، سمرة َصاَلُة الُوْسَطى َصاَلُة الَعْصِر

ابن جندب

 ،2983 ،182

2985

اَلَة َيا َأْهَل الَبْيِت 3206أنس بن مالكالصَّ

َم َحاَلالً  ْلُح َجاِئٌز َبْيَن اْلُمْسِلِميَن إاِلَّ ُصْلًحا َحرَّ الصُّ

َأْو َأَحلَّ َحَراًما

1352عمرو المزني

1069، 1070أبو قتادةَصلُّوا َعَلى َصاِحبُِكْم، َفإِنَّ َعَلْيِه َدْينًا

451ابن عمرَصلُّوا فِي ُبُيوتُِكْم َواَل َتتَِّخُذوَها ُقُبوًرا

بِِل 348أبو هريرةَصلُّوا فِي َمَرابِِض اْلَغنَِم َواَل ُتَصلُّوا فِي َأْعَطاِن اإْلِ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
اَراٌت  َلَواُت اْلَخْمُس َواْلُجُمَعُة إَِلى اْلُجُمَعِة َكفَّ الصَّ

لَِما َبْينَُهنَّ

214أبو هريرة

ْهَر َوالَعْصَر َوالَمْغِرَب  َصلَّى بِنَا َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِِمنًى الظُّ

َوالِعَشاَء َوالَفْجَر

879ابن عباس

ا َصلَّى َرْكَعَتْيِن َقاَم 365المغيرة بن شعبةَصلَّى بِنَا اْلُمِغيَرُة ْبُن ُشْعَبَة َفَلمَّ

ْكَعَتْيِن 364المغيرة بن شعبةَصلَّى بِنَا اْلُمِغيَرُة ْبُن ُشْعَبَة َفنََهَض فِي الرَّ

562سمرة بن جندبَصلَّى بِنَا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي ُكُسوٍف اَل َنْسَمُع َلُه َصْوًتا

ْبَح َفَثُقَلْت َعَلْيِه الِقَراَءُة 311عبادة بن الصامتَصلَّى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الصُّ

بَِيِد  َفَأَخَذ  اْنَصَرَف  ُثمَّ  الِعَشاَء  َصلَّى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

َعْبِد اهلل ْبِن َمْسُعوٍد

2861ابن مسعود

ْمُس فِي ُحْجَرتَِها 159عائشةَصلَّى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الَعْصَر َوالشَّ

412المغيرة بن شعبةَصلَّى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى اْنَتَفَخْت َقَدَماُه

ِذي  َصلَّى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخْلَف َأبِي َبْكٍر فِي َمَرِضِه الَّ

َماَت فِيِه َقاِعًدا

362عائشة

2175خباب بن األرتَصلَّى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َصاَلًة َفَأَطاَلَها

فِي  الَبْيَضاَء  ْبِن  ُسَهْيِل  َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوُل  َصلَّى 

الَمْسِجِد

1033عائشة

363أنسَصلَّى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي َمَرِضِه َخْلَف َأبِي َبْكٍر َقاِعًدا

876عائشةَصلِّي فِي الِحْجِر إِْن َأَرْدِت ُدُخوَل الَبْيِت
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َفَقاَم  َرُجٍل  َجنَاَزِة  َعَلى  َمالٍِك  ْبِن  َأَنِس  َمَع  ْيُت  َصلَّ

ِحَياَل َرْأِسِه

1034أنس بن مالك

َرْكَعَتْيِن  َفِر  السَّ فِي  الظُّْهَر  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َمَع  ْيُت  َصلَّ

َوَبْعَدَها َرْكَعَتْيِن

551ابن عمر

َتْيِن  َمرَّ َواَل  ٍة  َمرَّ َغْيَر  الِعيَدْيِن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َمَع  ْيُت  َصلَّ

بَِغْيِر َأَذاٍن َواَل إَِقاَمٍة

532جابر بن سمرة

ْيُت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بِِمنًى آَمَن َما َكاَن النَّاُس 882حارثة بن وهبَصلَّ

ْيُت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َذاَت َلْيَلٍة َفُقْمُت َعْن َيَساِرِه 232ابن عباسَصلَّ

ْيُت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َرْكَعَتْيِن َبْعَد اْلَمْغِرِب فِي َبْيتِِه 432ابن عمرَصلَّ

ْيُت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َرْكَعَتْيِن َقْبَل الظُّْهِر، َوَرْكَعَتْيِن  َصلَّ

َبْعَدَها

425ابن عمر

َفِر ْيُت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي الَحَضِر َوالسَّ 552ابن عمرَصلَّ

ْهَر بِالَمِدينَِة َأْرَبًعا ْينَا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الظُّ 546أنس بن مالكَصلَّ

2979أم سلمةِصَماًما َواِحًدا

806أبو ذرُصْمنَا َمَع َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَلْم ُيَصلِّ بِنَا

َفَدَعاَنا  َطَعاًما  َعْوٍف  ْبُن  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد  َلنَا  َصنََع 

َوَسَقاَنا ِمَن الَخْمِر

3026علي بن أبي طالب

1683سمرة بن جندبَصنَْعُت َسْيِفي َعَلى َسْيِف َسُمَرَة ْبِن ُجنَْدٍب

تِي َلْيَس َلُهَما فِي اإِلْساَلِم َنِصيٌب 2149ابن عباسِصنَْفاِن ِمْن ُأمَّ

ْوُم َيْوَم َتُصوُموَن َوالِفْطُر َيْوَم ُتْفطُِروَن 697أبو هريرةالصَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َر  ِصَياُم َيْوِم َعاُشوَراَء إِنِّي َأْحَتِسُب َعَلى اهلل َأْن ُيَكفِّ

تِي َقْبَلُه نََة الَّ السَّ

752أبو قتادة

نََة  َر السَّ ِصَياُم َيْوِم َعَرَفَة إِنِّي َأْحَتِسُب َعَلى اهلل َأْن ُيَكفِّ

تِي َبْعَدُه الَّ

749أبو قتادة

846جابر بن عبد اهللَصْيُد الَبرِّ َلُكْم َحاَلٌل َوَأْنُتْم ُحُرٌم َما َلْم َتِصيُدوُه

]ض[

116عائشةَضاَف َعاِئَشَة َضْيٌف َفَأَمَرْت َلُه بِِمْلَحَفٍة َصْفَراَء

ُة الُمْسِلِم َحَرُق النَّاِر 1880الجارودَضالَّ

ُبُع َأَصْيٌد ِهَي؟ 851، 1791جابر بن عبد اهللالضَّ

ينَاِر ْق بِالدِّ اِة َوَتَصدَّ 1301حكيم بن حزامَضحِّ بِالشَّ

1500عقبة بن عامرَضحِّ بِِه َأْنَت

ى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِكْبَشْيِن َأْقَرَنْيِن َأْمَلَحْيِن 1494أنس بن مالكَضحَّ

ى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِكْبٍش َأْقَرَن َفِحيٍل 1496أبو سعيد الخدريَضحَّ

ى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوالُمْسِلُموَن َفَأَعاَدَها َعَلْيِه 1506ابن عمرَضحَّ

2576، 2578أبو هريرةِضْرُس الَكافِِر َيْوَم الِقَياَمِة ِمْثُل ُأُحٍد

ُه َأْذَكُر لِْلُمْمِلي 2714زيد بن ثابتَضِع الَقَلَم َعَلى ُأُذنَِك َفإِنَّ

تِي ُيْذَكُر فِيَها َكَذا  وَرِة الَّ َضُعوا َهُؤاَلِء اآلَياِت فِي السُّ

َوَكَذا

3086عثمان بن عفان

اٍم َوَجاِئَزُتُه َيْوٌم َوَلْيَلٌة َياَفُة َثاَلَثُة َأيَّ 1968أبو شريح الكعبيالضِّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
]ط[

ابِِر اِئِم الصَّ اِكُر بَِمنِْزَلِة الصَّ 2487أبو هريرةالطَّاِعُم الشَّ

865ابن عباسَطاَف النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َراِحَلتِِه

ِل َيْوٍم َحقٌّ َوَطَعاُم َيْوِم الثَّانِي ُسنٌَّة 1097ابن مسعودَطَعاُم َأوَّ

1820أبو هريرةَطَعاُم ااِلْثنَْيِن َكافِي الثَّاَلَثَة َوَطَعاُم الثَّاَلَثِة َكافِي األَْرَبَعَة

1359أنس بن مالكَطَعاٌم بَِطَعاٍم َوإَِناٌء بِإَِناٍء

1820جابر بن عبد اهللَطَعاُم الَواِحِد َيْكِفي ااِلْثنَْيِن

َحتَّى  ُيوَرُث  َواَل  َيِرُث  َواَل  َعَلْيِه  ُيَصلَّى  اَل  الطِّْفُل 

َيْسَتِهلَّ

1032جابر بن عبد اهلل

ُتَها َحْيَضَتاِن 1182عائشةَطاَلُق األََمِة َتْطِليَقَتاِن، َوِعدَّ

ْن َقَضى َنْحَبُه 3202، 3741معاوية بن أبي سفيانَطْلَحُة ِممَّ

َبْيُر َجاَراَي فِي الَجنَِّة 3740علي بن أبي طالبَطْلَحُة َوالزُّ

ْمِس ِمْن َمْغِربَِها 3071أبو سعيد الخدريُطُلوُع الشَّ

ُكْم َتَتَكلَُّموَن  اَلِة إاِلَّ َأنَّ الطََّواُف َحْوَل الَبْيِت ِمْثُل الصَّ

فِيِه

960ابن عباس

َكَفاًفا  َعْيُشُه  َوَكاَن  اإِلْساَلِم  إَِلى  ُهِدَي  لَِمْن  ُطوَبى 

َوَقنََع

2349فضالة بن عبيد

َجاِل َما َظَهَر ِريُحُه َوَخِفَي َلْوُنُه 2787أبو هريرةطِيُب الرِّ

917عائشةَطيَّْبُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقْبَل َأْن ُيْحِرَم

ْرِك َيَرُة ِمَن الشِّ 1614ابن مسعودالطِّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
]ظ[

ْلُم ُظُلَماٌت َيْوَم الِقَياَمِة 2030ابن عمرالظُّ

ْهُر ُيْرَكُب إَِذا َكاَن َمْرُهوًنا 1254أبو هريرةالظَّ

]ع[

ِعيُم َغاِرٌم اٌة َوالزَّ 1265أبو أمامةالَعاِرَيُة ُمَؤدَّ

َدَقِة بِالَحقِّ َكالَغاِزي فِي َسبِيِل اهلل 645رافع بن خديجالَعاِمُل َعَلى الصَّ

1677عبد الرحمن بن عوفَعبََّأَنا َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِبْدٍر َلْياًل

2201معقل بن يسارالِعَباَدُة فِي الَهْرِج َكِهْجَرٍة إَِليَّ

ْيَت َفَقَعْدَت َفاْحَمِد اهللَ  َها اْلُمَصلِّي إَِذا َصلَّ َعِجْلَت َأيُّ

بَِما ُهَو َأْهُلُه

3477فضالة بن عبيد

642، 1377أبو هريرةالَعْجَماُء ُجْرُحَها ُجَباٌر َوالَمْعِدُن ُجَباٌر

مِّ 2066أبو هريرةالَعْجَوُة ِمَن الَجنَِّة َوفِيَها ِشَفاٌء ِمَن السُّ

َجاِل 3649جابر بن عبد اهللُعِرَض َعَليَّ األَْنبَِياُء َفإَِذا ُموَسى َضْرٌب ِمَن الرِّ

َشِهيٌد  الَجنََّة  َيْدُخُلوَن  َثاَلَثٍة  ُل  َأوَّ َعَليَّ  ُعِرَض 

ٌف َوَعِفيٌف ُمَتَعفِّ

1641أبو هريرة

َة َذَهًبا 2347أبو أمامةَعَرَض َعَليَّ َربِّي لَِيْجَعَل لِي َبْطَحاَء َمكَّ

ُيْخِرُجَها  الَقَذاُة  َحتَّى  تِي  ُأمَّ ُأُجوُر  َعَليَّ  ُعِرَضْت 

ُجُل ِمَن اْلَمْسِجِد الرَّ

2916أنس بن مالك

ُعِرْضُت َعَلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي َجْيٍش َوَأَنا اْبُن َأْرَبَع 

َعْشَرَة

1361، 1711ابن عمر
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
1584عطية القرظيُعِرْضنَا َعَلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُقَرْيَظَة

ْفَها َحْواًل آَخَر 1372أبي بن كعبَعرِّ

ْفَها َسنًَة 1374زيد الجهنيَعرِّ

ْحَيِة اِرِب َوإِْعَفاُء اللِّ 2757عائشةَعْشٌر ِمَن اْلِفْطَرِة َقصُّ الشَّ

3229أبي بن كعبِعْشُروَن َأْلفًا

ِل َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْقُرُن َبْيَن  ِعْشُروَن ُسوَرًة ِمَن اْلُمَفصَّ

ُكلِّ ُسوَرَتْيِن فِي َرْكَعٍة

602ابن مسعود

ْيَطاِن 2746أبو هريرةالُعَطاُس ِمَن اهلل َوالتََّثاُؤُب ِمَن الشَّ

اَلِة 2748دينار، عبد اهلل بن يزيدالُعَطاُس َوالنَُّعاُس َوالتََّثاُؤُب فِي الصَّ

ْكَعَتْيِن َأْن َنُقوَل َمنَا َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َقَعْدَنا فِي الرَّ 289ابن مسعودَعلَّ

اَلِة َد فِي الصَّ َمنَا َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص التََّشهُّ 1105ابن مسعودَعلَّ

464الحسن بن عليَعلََّمنِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكِلَماٍت َأُقوُلُهنَّ فِي اْلِوْتِر

َعلََّمنِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ُقْل: اللُهمَّ اْجَعْل َسِريَرتِي 

َخْيًرا

3586عمر بن الخطاب

اَلَة اْبَن َسْبِع ِسنِيَن بِيَّ الصَّ 407سبرة بن معبدَعلُِّموا الصَّ

1592سلمة بن األكوعَعَلى َأيِّ َشْيٍء َباَيْعُتْم َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم الُحَدْيبَِيِة؟

3245عائشةَعَلى ِجْسِر َجَهنََّم

َراِط 3121عائشةَعَلى الصِّ

3719حبشي بن جنادةَعِليٌّ ِمنِّي َوَأَنا ِمْن َعِليٍّ

1266سمرة بن جندبَعَلى الَيِد َما َأَخَذْت َحتَّى ُتَؤدَِّي
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
3445أبو هريرةَعَلْيَك بَِتْقَوى اهلل َوالتَّْكبِيِر َعَلى ُكلِّ َشَرٍف

َك إَِذا َعَطَس َأَحُدُكْم َفْلَيُقْل 2740سالم بن عبيدَعَلْيَك َوَعَلى ُأمِّ

ْعَر ُه َيْجُلو اْلَبَصَر َوُينْبُِت الشَّ ْثِمِد َفإِنَّ 1757ابن عباسَعَلْيُكْم بِاإْلِ

ْدَق َيْهِدي إَِلى البِرِّ ْدِق َفإِنَّ الصِّ 1971ابن مسعودَعَلْيُكْم بِالصِّ

الِِحيَن َقْبَلُكْم ُه َدَأُب الصَّ ْيِل َفإِنَّ 3549بالل، أبو أمامةَعَلْيُكْم بِِقَياِم اللَّ

ِمْن ُكلِّ  ِشَفاًء  فِيَها  َفإِنَّ  ْوَداِء  السَّ اْلَحبَِّة  بَِهِذِه  َعَلْيُكْم 

اَم َداٍء إاِلَّ السَّ

2041أبو هريرة

اَلِة فِي الُبُيوِت 604كعب بن عجرةَعَلْيُكْم بَِهِذِه الصَّ

3583يسيرةَعَلْيُكنَّ بِالتَّْسبِيِح َوالتَّْهِليِل َوالتَّْقِديِس

تِي ِمْن ِستِّيَن َسنًَة إَِلى َسْبِعيَن َسنًَة 2331أبو هريرةُعْمُر ُأمَّ

ُر َما َبْينَُهَما 933أبو هريرةالُعْمَرُة إَِلى الُعْمَرِة ُتَكفِّ

ًة 939أم معقلُعْمَرٌة فِي َرَمَضاَن َتْعِدُل َحجَّ

سمرة بن معبد، الُعْمَرى َجاِئَزٌة ألَْهِلَها َأْو ِميَراٌث ألَْهِلَها

جابر بن عبد اهلل

1350 ،1349

1514أم كرزَعِن الُغاَلِم َشاَتاِن َوَعِن اْلَجاِرَيِة َواِحَدٌة

3127أنس بن مالكَعْن َقْوِل اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ

َعَلى  إاِلَّ  َأَناَم  اَل  َأْن  َثاَلَثًة:  َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  إَِليَّ  َعِهَد 

ِوْتٍر

760أبو هريرة

َفَقْد  َتَرَكَها  َفَمْن  اَلُة،  الصَّ َوَبْينَُهُم  َبْينَنَا  ِذي  الَّ الَعْهُد 

َكَفَر

2621بريدة بن الحصيب
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ُهَما النَّاُر: َعْيٌن َبَكْت ِمْن َخْشَيِة اهلل 1639ابن عباسَعْينَاِن اَل َتَمسُّ

]غ[

ِل ِقَتاٍل َقاَتَلُه َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اْلُمْشِرِكيَن 3201أنس بن مالكِغْبُت َعْن َأوَّ

ْنَيا َوَما فِيَها 1650ابن عباسَغْدَوٌة فِي َسبِيِل اهلل َأْو َرْوَحٌة َخْيٌر ِمَن الدُّ

ْنَيا َوَما فِيَها 1649سهل بن سعدَغْدَوٌة فِي َسبِيِل اهلل َخْيٌر ِمَن الدُّ

ٌة َعْبٌد َأْو َأَمٌة 1153حجاج األسلميُغرَّ

1821عبد اهلل بن أبي أوفىَغَزْوُت َمَع َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِستَّ َغَزَواٍت َنْأُكُل اْلَجَراَد

1612النعمان بن مقرنَغَزْوُت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَكاَن إَِذا َطَلَع الَفْجُر َأْمَسَك

714عمر بن الخطابَغَزْوَنا َمَع َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي َرَمَضاَن َغْزَوَتْيِن

1822ابن أبي أوفىَغَزْوَنا َمَع َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َسْبَع َغَزَواٍت َنْأُكُل اْلَجَراَد

ِمَن  ُأَناٌس  َمَعنَا  َوَكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اهلل  َمَع  َغَزْوَنا 

األَْعَراِب

3313زيد بن أرقم

نَا َيْوَم ُأُحٍد 3008أبو طلحةُغِشينَا َوَنْحُن فِي َمَصافِّ

َها ِمَن الَعْوَرِة 2796جرهدَغطِّ َفِخَذَك َفإِنَّ

3853خباب بن األرتَغطُّوا َرْأَسُه َواْجَعُلوا َعَلى ِرْجَلْيِه اإِلْذِخَر

1320جابر بن عبد اهللَغَفَر اهللُ لَِرُجٍل َكاَن َقْبَلُكْم، َكاَن َسْهاًل إَِذا َباَع

ِذي َقَتَلُه الَخِضُر ُطبَِع َيْوَم ُطبَِع َكافًِرا 3150أبي بن كعبالُغاَلُم الَّ

1522سمرة بن جندبالُغاَلُم ُمْرَتَهٌن بَِعِقيَقتِِه

َتاِء ْوُم فِي الشِّ 797عامر بن مسعودالَغنِيَمُة الَباِرَدُة الصَّ

اِل َأْخَوُف لِي َعَلْيُكْم جَّ 2240النواس بن سمعانَغْيُر الدَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ْيَب َواَل َتَشبَُّهوا بِالَيُهوِد 1752أبو هريرةَغيُِّروا الشَّ

]ف[

1887أبو سعيد الخدريَفَأبِِن الَقَدَح إَِذْن َعْن فِيَك

2446ابن عباسَفإَِذا َسَواٌد َعظِيٌم َقْد َسدَّ األُُفَق

ًة ْيُتْم َفُقوُلوا: ُسْبَحاَن اهلل َثاَلًثا َوَثاَلثِيَن َمرَّ 410ابن عباسَفإَِذا َصلَّ

3299سلمة بن صخرَفَأْطِعْم ِستِّيَن ِمْسِكينًا

1617بريدة بن الحصيبَفإِْن َأَبْوا َفُخْذ ِمنُْهُم الِجْزَيَة

1327معاذ بن جبلَفإِْن َلْم َيُكْن فِي ِكَتاِب اهلل؟

3796حذيفة بن اليمانَفإِنِّي َسَأْبَعُث َمَعُكْم َأِمينًا َحقَّ َأِميٍن

1577عياض بن حمارَفإِنِّي ُنِهيُت َعْن َزْبِد اْلُمْشِرِكيَن

اَعِة 2239أنس بن مالكَفْتُح الُقْسُطنْطِينِِة َمَع ِقَياِم السَّ

908عائشةَفَتْلُت َقاَلِئَد َهْدِي َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

جرهد األسلمي، الَفِخُذ َعْوَرٌة

ابن عباس

2798 ،2797

َباُط 51أبو هريرةَفَذلُِكُم الرِّ

َكِر  َفَرَض َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َصَدَقَة الِفْطِر َعَلى الذَّ

َواألُْنَثى

675ابن عمر

ْوُت فُّ َوالصَّ 1088محمد بن حاطبَفْصُل َما َبْيَن الَحَراِم َوالَحاَلِل الدُّ

َفْصُل َما َبْيَن ِصَياِمنَا َوِصَياِم َأْهِل الِكَتاِب َأْكَلُة 

َحِر السَّ

708عمرو بن العاص
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ًبا َوَتْصِديًقا 3239ابن مسعودَفَضِحَك النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َتَعجُّ

َساِئِر  َعَلى  الثَِّريِد  َكَفْضِل  النَِّساِء  َعَلى  َعاِئَشَة  َفْضُل 

الطََّعاِم

3883أنس بن مالك

2685أبو أمامة الباهليَفْضُل الَعالِِم َعَلى الَعابِِد َكَفْضِلي َعَلى َأْدَناُكْم

: ُأْعطِيُت َجَواِمَع الَكِلِم ْلُت َعَلى األَْنبَِياِء بِِستٍّ 1553أبو هريرةُفضِّ

ي النَّاُس 802عائشةالِفْطُر َيْوَم ُيْفطُِر النَّاُس َواألَْضَحى َيْوَم ُيَضحِّ

َأْغنَِياِئِهْم  َقْبَل  الَجنََّة  َيْدُخُلوَن  اْلُمَهاِجِريَن  ُفَقَراُء 

بَِخْمِسِماَئِة َعاٍم

2351أبو سعيد

510جابر بن عبد اهللَفُقْم َفاْرَكْع

ْيَطاِن ِمْن َأْلِف َعابٍِد 2681ابن عباسَفِقيٌه َأَشدُّ َعَلى الشَّ

539أم عطيةَفْلُتِعْرَها ُأْخُتَها ِمْن ِجْلَبابَِها

ِك ُه َعمُّ 1148عائشةَفْلَيِلْج َعَلْيِك َفإِنَّ

َماِن اَل َتَكاُد ُرْؤَيا اْلُمْؤِمِن َتْكِذُب 2291أبو هريرةفِي آِخِر الزَّ

اٌب َوُمبِيٌر 2220، 3944ابن عمرفِي َثِقيٍف َكذَّ

622ابن مسعودفِي َثاَلثِيَن ِمَن الَبَقِر َتبِيٌع َأْو َتبِيَعٌة

اَن يَّ 765سهل بن سعدفِي الَجنَِّة َباٌب ُيْدَعى الرَّ

َها ِماَئَة َعاٍم اِكُب فِي ظِلِّ 2523أبو سعيد الخدريفِي الَجنَِّة َشَجَرٌة َيِسيُر الرَّ

2529أبو هريرةفِي الَجنَِّة ِماَئُة َدَرَجٍة َما َبْيَن ُكلِّ َدَرَجَتْيِن ِماَئُة َعاٍم

َبْيَن  َكَما  َدَرَجَتْيِن  ُكلِّ  َبْيَن  َما  َدَرَجٍة  ِماَئُة  الَجنَِّة  فِي 

َماِء َواألَْرِض السَّ

2531عبادة بن الصامت
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
629ابن عمرفِي الَعَسِل فِي ُكلِّ َعَشَرِة َأُزقٍّ ِزقٌّ

3120البراء بن عازبفِي الَقْبِر إَِذا ِقيَل َلُه: َمْن َربَُّك، َوَما ِدينَُك، َوَمْن َنبِيَُّك

3210الشعبيفِي َقْوِل اهلل: ﴿ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾

1390عبد اهلل بن عمروفِي اْلَمَواِضِح َخْمٌس َخْمٌس

ِة َخْسٌف َوَمْسٌخ َوَقْذٌف 2212عمران بن حصينفِي َهِذِه األُمَّ

1597أميمة بنت رقيقةفِيَما اْسَتَطْعُتنَّ َوَأَطْقُتنَّ

َماُء َوالُعُيوُن الُعْشُر 639أبو هريرةفِيَما َسَقِت السَّ

2135عمر بن الخطابفِيَما َقْد ُفِرَغ ِمنُْه َيا اْبَن اْلَخطَّاِب

3406العرباض بن ساريةفِيَها آَيٌة َخْيٌر ِمْن َأْلِف آَيٍة

]ق[

2109أبو هريرةالَقاتُِل اَل َيِرُث

ُدوا 3038أبو هريرةَقاِرُبوا َوَسدِّ

الِِحيَن َما اَل َعْيٌن َرَأْت 3197أبو هريرةَقاَل اهللُ: َأْعَدْدُت لِِعَباِدَي الصَّ

ْحَمُن 1907عبد الرحمن بن عوفَقاَل اهللُ َتَباَرَك َوَتَعاَلى: َأَنا اهللُ، َوَأَنا الرَّ

َعْبِدي  َهمَّ  إَِذا   : الَحقُّ َوَقْوُلُه  َوَتَعاَلى  َتَباَرَك  اهللُ  َقاَل 

بَِحَسنٍَة

3073أبو هريرة

: َأَحبُّ ِعَباِدي إَِليَّ َأْعَجُلُهْم فِْطًرا 700أبو هريرةَقاَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ

: اْلُمَتَحابُّوَن فِي َجاَللِي َلُهْم َمنَابُِر  َقاَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ

ِمْن ُنوٍر

2390معاذ بن جبل

َدَعْوَتنِي  َما  إِنََّك  آَدَم  اْبَن  َيا  َوَتَعاَلى:  َتَباَرَك  اهللُ  َقاَل 

َوَرَجْوَتنِي

3540أنس بن مالك
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
3350الحسن بن عليَقاَم َرُجٌل إَِلى الَحَسِن ْبِن َعِليٍّ َبْعَد َما َباَيَع ُمَعاِوَيَة

َقاَم ُموَسى َخطِيًبا فِي َبنِي إِْسَراِئيَل َفُسِئَل َأيُّ النَّاِس 

َأْعَلُم؟

3149أبي بن كعب

449عائشةَقاَم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِآَيٍة ِمَن اْلُقْرآِن َلْيَلًة

3199ابن عباسَقاَم َنبِيُّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْوًما ُيَصلِّي َفَخَطَر َخْطَرًة

َتْيِن الُقَصيََّرَتْيِن 515عمارة بن رويبةَقبََّح اهللُ َهاَتْيِن الُيَديَّ

3622ابن عباسُقبَِض النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو اْبُن َخْمٍس َوِستِّيَن َسنًَة

2634عبد اهلل بن مسعودِقَتاُل اْلُمْسِلِم َأَخاُه ُكْفٌر، َوِسَباُبُه ُفُسوٌق

ُر ُكلَّ َخطِيَئٍة 1642أنس بن مالكالَقْتُل فِي َسبِيِل اهلل ُيَكفِّ

3956أبو هريرةَقْد َأْذَهَب اهللُ َعنُْكْم ُعبِّيََّة اْلَجاِهِليَِّة

2348عبد اهلل بن عمروَقْد َأْفَلَح َمْن َأْسَلَم َوُرِزَق َكَفاًفا َوَقنََّعُه اهللُ

نِْت نَّا َمْن َأمَّ 1579أم هانئَقْد َأمَّ

2902، 3367عقبة بن عامرَقْد َأْنَزَل اهللُ َعَليَّ آَياٍت َلْم ُيَر ِمْثُلُهنَّ

3280ابن عباسَقْد َرآُه ملسو هيلع هللا ىلص

َقْد َسِمْعُت َكاَلَمُكْم َوَعَجَبُكْم إِنَّ إِْبَراِهيَم َخِليُل اهلل 

َوُهَو َكَذلَِك

3616ابن عباس

822سعد بن أبي وقاصَقْد َصنََعَها َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَصنَْعنَاَها َمَعُه

أبو موسى، َقْد َضَلْلُت إًِذا

ابن مسعود، سلمان 

ابن ربيعة

2093
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ِقيِق 620علي بن أبي طالبَقْد َعَفْوُت َعْن َصَدَقِة الَخْيِل َوالرَّ

َقْد َقاَل النَّاُس ُثمَّ َكَفَر َأْكَثُرُهْم َفَمْن َماَت َعَلْيَها َفُهَو 

ِن اْسَتَقاَم ِممَّ

3250أنس بن مالك

ُثوَن 3693عائشةَقْد َكاَن َيُكوُن فِي األَُمِم ُمَحدَّ

1054بريدة بن الحصيبَقْد ُكنُْت َنَهْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة الُقُبوِر

َمَواِت َواألََرِضْيَن  َر اهللُ اْلَمَقاِديَر َقْبَل َأْن َيْخُلَق السَّ َقدَّ

بَِخْمِسيَن َأْلَف َسنٍَة

2156عبد اهلل بن عمرو

704زيد بن ثابتَقْدُر ِقَراَءِة َخْمِسيَن آَيًة

1311ابن عباسَقِدَم َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اْلَمِدينََة َوُهْم ُيْسِلُفوَن فِي الثَّْمِر

َة َوَلُه َأْرَبُع َغَداِئَر 1781أم هانئَقِدَم َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ

2732عائشةَقِدَم َزْيُد ْبُن َحاِرَثَة اْلَمِدينََة َوَرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي َبْيتِي

ِمْن  َدَقَة  الصَّ َفَأَخَذ  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  ُق  ُمَصدِّ َعَلْينَا  َقِدَم 

َأْغنَِياِئنَا

649أبو جحيفة

2611ابن عباسَقِدَم َوْفُد َعْبِد الَقْيِس َعَلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

205مالك بن الحويرثَقِدْمُت َعَلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأَنا َواْبُن َعمٍّ لِي

َرُسوَل اهلل  َيا  َفُقْلُت:  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اهلل  َعَلى  َقِدْمُت 

اْبَعْث َمِعي َأِخي َزْيًدا

3815جبلة بن حارثة

يَن  ِمَن األَْشَعِريِّ َنَفٍر  َقِدْمُت َعَلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي 

َخْيَبَر

1559أبو موسى األشعري

الَخطَّاِب،  ْبِن  ُعَمَر  إَِلى  َفَجَلْسُت  اْلَمِدينََة  َقِدْمُت 

وا بَِجنَاَزٍة َفَمرُّ

1059أبو األسود الديلي
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َقِدْمُت اْلَمِدينََة َفَدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَذَكْرُت 

ِعنَْدُه َوافَِد َعاٍد

3273رجل من ربيعة

3274الحارث بن يزيدَقِدْمُت اْلَمِدينََة َفَدَخْلُت اْلَمْسِجَد َفإَِذا ُهَو َغاصٌّ بِالنَّاِس

ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ   : الُخْدِريُّ َسِعيٍد  َأُبو  َقَرَأ 

ڄ﴾

3269أبو سعيد

َقَرَأ اْبُن َعبَّاٍس: ﴿چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ﴾
3044ابن عباس

576زيد بن ثابتَقَرْأُت َعَلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص النَّْجَم َفَلْم َيْسُجْد فِيَها

2430، 3242عبد اهلل بن عمروَقْرٌن ُينَْفُخ فِيِه

رِّ إَِلى َيْوِم الِقَياَمِة 2227عمرو بن العاصُقَرْيٌش ُواَلُة النَّاِس فِي الَخْيِر َوالشَّ

َيَتَواَرُثوَن  األُمِّ  َبنِي  َأْعَياَن  َأنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهلل  َقَضى 

ِت ُدوَن َبنِي الَعالَّ

2095علي بن أبي طالب

اِهِد الَواِحِد 1343أبو هريرةَقَضى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِالَيِميِن َمَع الشَّ

1145معقل بن سنانَقَضى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي بِْرَوَع بِنِْت َواِشٍق اْمَرَأٍة ِمنَّا

ٍة َعْبٍد َأْو َأَمٍة 1411أبو هريرةَقَضى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي الَجنِيِن بُِغرَّ

ابِنَْة  ِعْشِريَن  الَخَطإِ  ِدَيِة  فِي  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهلل  َقَضى 

َمَخاٍض

1386ابن مسعود

1446ابن عمرَقَطَع َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي ِمَجنٍّ ِقيَمُتُه َثاَلَثُة َدَراِهَم

ُقِل اللُهمَّ اْجَعْل َسِريَرتِي َخْيًرا ِمْن َعاَلنَِيتِي َواْجَعْل 

َعاَلنَِيتِي َصالَِحًة

3586عمر بن الخطاب
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َوَأْغنِنِي  َحَراِمَك  َعْن  بَِحاَللَِك  اْكِفنِي  اللُهمَّ  ُقِل 

ْن ِسَواَك بَِفْضِلَك َعمَّ

3563علي بن أبي طالب

3483عمران بن حصينُقِل اللُهمَّ َأْلِهْمنِي ُرْشِدي َوَأِعْذنِي ِمْن َشرِّ َنْفِسي

َشرِّ  َوِمْن  َسْمِعي  َشرِّ  ِمْن  بَِك  َأُعوُذ  إِنِّي  اللُهمَّ  ُقِل 

َبَصِري

3492شكل بن حميد

3526أبو بكرُقِل اللُهمَّ إِنِّي َظَلْمُت َنْفِسي ُظْلًما َكثِيًرا

َمَواِت  السَّ َفاطَِر  َهاَدِة،  َوالشَّ الَغْيِب  َعالَِم  اللُهمَّ  ُقِل 

َواألَْرِض

3392أبو بكر

َي اهللُ ُثمَّ اْسَتِقْم 2410سفيان بن عبد اهللُقْل َربِّ

3188أبو هريرةُقْل اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ َأْشَهُد َلَك بَِها َيْوَم الِقَياَمِة

ُقْل اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ الَعِليُّ الَعظِيُم، اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ اْلَحِليُم 

الَكِرْيُم

3504علي بن أبي طالب

2900أبو هريرةُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد َتْعِدُل ُثُلَث الُقْرآِن

َذَتْيِن ِحيَن ُتْمِسي َوُتْصبُِح  ُقْل ُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد َوالُمَعوِّ

اٍت َثاَلَث َمرَّ

3575عبد اهلل بن خبيب

اْلَحَياِة  ُطوِل  اْثنََتْيِن:  ُحبِّ  َعَلى  َشابٌّ  ْيِخ  الشَّ َقْلُب 

َوَكْثَرِة اْلَماِل

2338أبو هريرة

ْقَعاِء َعَلى اْلَقَدَمْيِن َقاَل: ِهَي  ُقْلنَا اِلْبِن َعبَّاٍس فِي اإْلِ

نَُّة السُّ

283ابن عباس

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  لَِقْوِمِهْم:  الِجنِّ  َقْوُل 

ڎ ڈ ڈ﴾

3323ابن عباس
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ٍد ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ 483كعب بن عجرةُقوُلوا اللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

ٍد ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ 3220بشير بن سعدُقوُلوا اللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

ٍة 3470ابن عمرُقوُلوا ُسْبَحاَن اهلل َوبَِحْمِدِه ِماَئَة َمرَّ

2992ابن عباسُقوُلوا َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا

3513عائشةُقولِي اللُهمَّ إِنََّك َعُفوٌّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي

الَعْرِش  َوَربَّ  ْبِع،  السَّ َمَواِت  السَّ َربَّ  اللُهمَّ  ُقولِي 

الَعظِيِم

3481أبو هريرة

3589أم سلمةُقولِي اللُهمَّ َهَذا اْستِْقَباُل َلْيِلَك َواْستِْدَباُر َنَهاِرَك

َحْيُث  األَْرِض  ِمَن  َمِحلِّي  َلبَّْيَك  اللُهمَّ  َلبَّْيَك  ُقولِي 

َتْحبُِسنِي

941ابن عباس

234أنس بن مالكُقوُموا َفْلنَُصلِّ بُِكْم

2226عمر بن الخطابِقيَل لُِعَمَر ْبِن الَخطَّاِب: َلِو اْسَتْخَلْفَت

]ك[

2973كعب بن عجرةَكَأنَّ َهَوامَّ َرْأِسَك ُتْؤِذيَك

1818ابن عمرالَكافُِر َيْأُكُل فِي َسْبَعِة َأْمَعاٍء

1762، 1763، أم سلمةَكاَن َأَحبَّ الثَِّياِب إَِلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الَقِميُص

1764

1787أنس بن مالكَكاَن َأَحبَّ الثَِّياِب إَِلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْلَبُسَها الِحَبَرُة

َراِب إَِلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اْلُحْلَو الَباِرَد 1895عائشةَكاَن َأَحبُّ الشَّ

2858عائشةَكاَن َأَحبُّ الَعَمِل إَِلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َما ِديَم َعَلْيِه
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
3868بريدة بن الحصيبَكاَن َأَحبَّ النَِّساِء إَِلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفاطَِمُة

ِه  َكاَن إَِذا َفَرَغ ِمْن ُطُهوِرِه َأَخَذ ِمْن َفْضِل َطُهوِرِه بَِكفِّ

َفَشِرَبُه

49علي بن أبي طالب

اأْلََذاِن  فِي  َشْفًعا  َشْفًعا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوِل  َأَذاُن  َكاَن 

َقاَمِة َواإْلِ

194عبد اهلل بن زيد

َبْكٍر  َوَأبِي  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اهلل  َعْهِد  َعَلى  األََذاُن  َكاَن 

َوُعَمَر

516السائب بن يزيد

َيُقوُموَن  ُثمَّ  َينَاُموَن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوِل  َأْصَحاُب  َكاَن 

ُئوَن َفُيَصلُّوَن َواَل َيَتَوضَّ

78أنس بن مالك

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص اَل َيَرْوَن َشْيًئا ِمَن األَْعَماِل  َكاَن َأْصَحاُب ُمَحمَّ

اَلِة َتْرُكُه ُكْفٌر َغْيَر الصَّ

2622عبد اهلل بن شقيق

َصاِئًما  ُجُل  الرَّ َكاَن  إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َأْصَحاُب  َكاَن 

َفَحَضَر اإِلْفَطاُر

2968البراء بن عازب

َماِء َيْسَتِمُعوَن الَوْحَي 3324ابن عباسَكاَن الِجنُّ َيْصَعُدوَن إَِلى السَّ

1743محمدَكاَن الَحَسُن َواْلُحَسْيُن َيَتَختََّماِن فِي َيَساِرِهَما

ُه ِمنُْه ٍة َفصُّ 1740أنس بن مالكَكاَن َخاَتُم َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن فِضَّ

ِذي َبْيَن َكتَِفْيِه 3644جابر بن سمرةَكاَن َخاَتُم َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْعنِي الَّ

1739أنس بن مالكَكاَن َخاَتُم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َوِرٍق

ُجُل ِمنَّا َيُكوَن َلُه ااِلْسَماِن َوالثَّاَلَثُة 3268أبو جبيرةَكاَن الرَّ

791عائشةَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َأَراَد َأْن َيْعَتِكَف َصلَّى الَفْجَر
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
اْلَجنَاَبِة  ِمَن  َيْغَتِسَل  َأْن  َأَراَد  إَِذا  َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َكاَن 

َبَدَأ بَِغْسِل َيَدْيِه

104عائشة

َكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َأَراَد َأْن َينَْصِرَف ِمْن َصاَلتِِه 

اْسَتْغَفَر اهللَ

300ثوبان

َبَع الَجنَاَزَة َلْم َيْقُعْد، َحتَّى  َكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا اتَّ

ُتوَضَع

1020عبادة بن الصامت

َكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا اْسَتَوى َعَلى اْلِمنَْبِر اْسَتْقَبْلنَاُه 

بُِوُجوِهنَا

509ابن مسعود

َرْأَسُه  إَِليَّ  َأْدَنى  اْعَتَكَف  إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهلل  َكاَن 

ُلُه َفُأَرجِّ

804عائشة

ْكَعَتْيِن اأْلُوَلَيْيِن  َكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َجَلَس فِي الرَّ

ْضِف ُه َعَلى الرَّ َكَأنَّ

366ابن مسعود

ُثمَّ  ِزَر  َأتَّ َأْن  َيْأُمُرنِي  ِحْضُت  إَِذا  َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َكاَن 

ُيَباِشُرنِي

132عائشة

َطِريٍق  فِي  الِعيِد  َيْوَم  َخَرَج  إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوُل  َكاَن 

َرَجَع فِي َغْيِرِه

541أبو هريرة

َسبَُّه  بِالُقْرآِن  َصْوَتُه  َرَفَع  إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهلل  َكاَن 

اْلُمْشِرُكوَن

3145ابن عباس

َعاِء 3386عمر بن الخطابَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َرَفَع َيَدْيِه فِي الدُّ

ا اَلِة َرَفَع َيَدْيِه َمدًّ 240أبو هريرةَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َقاَم إَِلى الصَّ
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اَلِة َنَشَر َأَصابَِعُه 239أبو هريرةَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َكبََّر لِلصَّ

1765أبو هريرةَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َلبَِس َقِميًصا َبَدَأ بَِمَياِمنِِه

بِِه  ُك  ُيَحرِّ اْلُقْرآُن  َعَلْيِه  َنَزَل  إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهلل  َكاَن 

لَِساَنُه

3329ابن عباس

ْهِر ِمنُْكْم 161أم سلمةَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأَشدَّ َتْعِجياًل لِلظُّ

1754أنس بن مالكَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َرْبَعًة َلْيَس بِالطَِّويِل َواَل بِالَقِصيِر

3646، 3647جابر بن سمرةَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َضِليَع الَفِم َأْشَكَل الَعْينَْيِن

1701ابن عباسَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْبًدا َمْأُموًرا

600عائشةَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اَل ُيَصلِّي فِي ُلُحِف نَِساِئِه

237أنس بن مالكَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأَخفِّ النَّاِس َصاَلًة فِي َتَماٍم

َكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعْثَماُن َيْفَتتُِحوَن 

اْلِقَراَءَة بِاْلَحْمُد هلل

246أنس بن مالك

فِي  ُيَصلُّوَن  َوُعَمُر  َبْكٍر  َوَأُبو  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهلل  َكاَن 

الِعيَدْيِن َقْبَل الُخْطَبِة

531ابن عمر

َننِْزَع  اَل  َأْن  َسَفًرا  ُكنَّا  إَِذا  َيْأُمُرَنا  َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َكاَن 

ِخَفاَفنَا

96صفوان بن عسال

نَا َفَيْأُخُذ ِشَماَلُه بَِيِمينِِه 252يزيد بن عديَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُؤمُّ

َجانَِبْيِه  َعَلى  َفَينَْصِرُف  نَا  َيُؤمُّ َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َكاَن 

َجِميًعا

301يزيد بن عدي

728عائشةَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيَباِشُرنِي َوُهَو َصاِئٌم
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َيالِي اْلُمَتَتابَِعَة َطاِوًيا 2360ابن عباسَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيبِيُت اللَّ

ُلنَا بِالَمْوِعَظِة 2857ابن مسعودَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَخوَّ

ُذ ِمَن اْلَجانِّ َوَعْيِن اإِلْنَساِن 2058أبو سعيدَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَعوَّ

796عائشةَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْجَتِهُد فِي الَعْشِر األََواِخِر

3774أبو بريدةَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْخُطُبنَا إِْذ َجاَء الَحَسُن َوالُحَسْيُن

3384عائشةَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْذُكُر اهللَ َعَلى ُكلِّ َأْحَيانِِه

ْمُس 898ابن عباسَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْرِمي الِجَماَر إَِذا َزاَلِت الشَّ

َكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْسُمُر َمَع َأبِي َبْكٍر فِي اأْلَْمِر ِمْن 

َأْمِر اْلُمْسِلِميَن

169عمر بن الخطاب

331ابن عباسَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي َعَلى اْلُخْمَرِة

َغَرَبِت  إَِذا  اْلَمْغِرَب  ُيَصلِّي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوُل  َكاَن 

ْمُس الشَّ

164سلمة بن األكوع

ْيِل َثاَلَث َعْشَرَة  َكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي ِمَن اللَّ

َرْكَعًة

442ابن عباس

يَها لُِسُقوِط اْلَقَمِر لَِثالَِثٍة 165النعمان بن بشيرَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّ

ْبَت َواألََحَد  ْهِر السَّ َكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُصوُم ِمَن الشَّ

َوااِلْثنَْيِن

746عائشة

1017أنس بن مالكَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُعوُد اْلَمِريَض

3640أنس بن مالكَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيِعيُد الَكِلَمَة َثاَلًثا لُِتْعَقَل َعنُْه

1575أنس بن مالكَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْغُزو بُِأمِّ ُسَلْيٍم َونِْسَوٍة َمَعَها
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696أنس بن مالكَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيْفطُِر َقْبَل َأْن ُيَصلَِّي َعَلى ُرَطَباٍت

729عائشةَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيَقبُِّل َوُيَباِشُر َوُهَو َصاِئٌم

 َكـاَن َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْقَرُأ فِي اْلِعَشـاِء اآْلِخَرِة 
بِـ﴿ ٱ  ٻ﴾

309بريدة بن الحصيب

َكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْقَرُأ فِي اْلِوْتِر بِـ﴿ں ڻ ڻ 

ڻ﴾

462ابن عباس

َصاَلِة  فِي  الُجُمَعِة  َيْوَم  َيْقَرُأ  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهلل  َكاَن 

الَفْجِر

520ابن عباس

َما  اْلُقْرآَن َعَلى ُكلِّ َحاٍل  ُيْقِرُئنَا  َكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

َلْم َيُكْن ُجنًُبا

146علي بن أبي طالب

2927أم سلمةَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيَقطُِّع ِقَراَءَتُه

253ابن مسعودَكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيَكبُِّر فِي ُكلِّ َخْفٍض َوَرْفٍع

َبْكٍر  َوَأُبو  الَجنَاَزِة  َأَماَم  َيْمِشي  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهلل  َكاَن 

َوُعَمُر َوُعْثَماُن

1010أنس بن مالك

460علي بن أبي طالبَكاَن َرُسوُل الّلِه ملسو هيلع هللا ىلص ُيوتُِر بَِثاَلٍث

1154عائشةَكاَن َزْوُج َبِريَرَة َعْبًدا َفَخيََّرَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص

1023زيد بن أرقمَكاَن َزْيُد ْبُن َأْرَقَم ُيَكبُِّر َعَلى َجنَاِئِزَنا َأْرَبًعا

753عائشةَكاَن َعاُشوَراُء َيْوَم َتُصوُمُه ُقَرْيٌش فِي الَجاِهِليَِّة

َلْيَس بِالطَِّويِل  َكاَن َعِليٌّ إَِذا َوَصَف النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: 

ِغِط اْلُممَّ

3638علي بن أبي طالب
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ُه ِكَساُء ُصوٍف َمُه َربُّ 1734ابن مسعودَكاَن َعَلى ُموَسى َيْوَم َكلَّ

3415عمير بن هانئَكاَن ُعَمْيُر ْبُن َهانٍِئ ُيَصلِّي ُكلَّ َيْوٍم َأْلَف َسْجَدٍة

1263أبو سعيد الخدريَكاَن ِعنَْدَنا َخْمٌر لَِيتِيٍم

3645جابر بن سمرةَكاَن فِي َساَقْي َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُحُموَشٌة

3109أبو رزينَكاَن فِي َعَماٍء َما َتْحَتُه َهَواٌء َوَما َفْوَقُه َهَواٌء

َصاِحِب  بَِمنِْزَلِة  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  ِمَن  َسْعٍد  ْبُن  َقْيُس  َكاَن 

َرِط الشُّ

3850أنس بن مالك

ُع ِمْن َذْنٍب َعِمَلُه 2496ابن عمرَكاَن الِكْفُل ِمْن بني إسرائيل اَل َيَتَورَّ

ْسِغ 1766أسماء بنت يزيدَكاَن ُكمُّ َيِد َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى الرُّ

ُن َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيْمِهُل َفاَل ُيِقيُم 202جابر بن سمرةَكاَن ُمَؤذِّ

798سلمة بن األكوعَكاَن َمْن َأَراَد ِمنَّا َأْن ُيْفطَِر َوَيْفَتِدَي

3490أبو الدرداءَكاَن ِمْن ُدَعاِء َداُوَد َيُقوُل: اللُهمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك ُحبََّك

َقَها ُق اْمَرَأَتُه َما َشاَء َأْن ُيَطلِّ ُجُل ُيَطلِّ 1192عائشةَكاَن النَّاُس َوالرَّ

َحتَّى  َثْوَبُه  َيْرَفْع  َلْم  اْلَحاَجَة  َأَراَد  إَِذا  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َكاَن 

َيْدُنَو ِمْن اأْلَْرِض

14أنس بن مالك

ُجُل َفَصاَفَحُه اَل َينِْزُع  َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا اْسَتْقَبَلُه الرَّ

َيَدُه

2490أنس بن مالك

1736ابن عمرَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا اْعَتمَّ َسَدَل ِعَماَمَتُه َبْيَن َكتَِفْيِه

7عائشةَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َخَرَج ِمَن اْلَخاَلِء َقاَل: ُغْفَراَنَك

1748أنس بن مالكَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َدَخَل الَخاَلَء َنَزَع َخاَتَمُه
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
3257عائشةَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َرَأى َمِخيَلًة َأْقَبَل َوَأْدَبَر

ُه َحتَّى  َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َصلَّى الَفْجَر َقَعَد فِي ُمَصالَّ

ْمُس َتْطُلَع الشَّ

585جابر بن سمرة

َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َصلَّى َرْكَعَتِي اْلَفْجِر، َفإِْن َكاَنْت َلُه 

إَِليَّ َحاَجٌة َكلََّمنِي

418عائشة

ْيِل َمنََعُه ِمْن َذلَِك  َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َلْم ُيَصلِّ ِمَن اللَّ

النَّْوُم َأْو َغَلَبْتُه َعْينَاُه

445عائشة

َة ُثمَّ ُأِمَر بِالِهْجَرِة 3139ابن عباسَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ

542بريدة بن الحصيبَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اَل َيْخُرُج َيْوَم الِفْطِر َحتَّى َيْطَعَم

ِخُر َشْيًئا لَِغٍد 2362أنسَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اَل َيدَّ

َمَر 2920عائشةَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اَل َينَاُم َحتَّى َيْقَرَأ َبنِي إِْسَراِئيَل َوالزُّ

ْجَدِة،  السَّ بَِتنِْزيُل  َيْقَرَأ  َحتَّى  َينَاُم  اَل  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َكاَن 

َوَتَباَرَك

3404جابر بن عبد اهلل

َمَر، َوَبنِي إِْسَراِئيَل 3405عائشةَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اَل َينَاُم َحتَّى َيْقَرَأ الزُّ

َينِْزُلوَن  َوُعْثَماُن  َوُعَمُر  َبْكٍر  َوَأُبو  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َكاَن 

األَْبَطَح

921ابن عمر

1009الزهريَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َيْمُشوَن َأَماَم الَجنَاَزِة

َطِب 1844عبد اهلل بن جعفرَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْأُكُل الِقثَّاَء بِالرُّ

ى َصْوَم ااِلْثنَْيِن َوالَخِميِس 745عائشةَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَحرَّ

1744عبد اهلل بن جعفرَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَختَُّم فِي َيِمينِِه
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ُأ ِعنَْد ُكلِّ َصاَلٍة 59أنس بن مالكَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَوضَّ

ا َكاَن َعاُم الَفْتِح ُأ لُِكلِّ َصاَلٍة َفَلمَّ 61بريدة بن الحصيبَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَوضَّ

1831عائشةَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيِحبُّ اْلَحْلَواَء َوالَعَسَل

2051أنس بن مالكَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْحَتِجُم فِي األَْخَدَعْيِن َوالَكاِهِل

894جابر بن عبد اهللَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْرِمي َيْوَم النَّْحِر ُضًحى

َحى َحتَّى َنُقوَل: اَل َيَدُع 477أبو سعيد الخدريَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي الضُّ

ًعا 2958ابن عمرَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي َعَلى َراِحَلتِِه َتَطوُّ

3349ابن عباسَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي َفَجاَء َأُبو َجْهٍل

َوَبْعَدَها  َأْرَبًعا،  ْهِر  الظُّ َقْبَل  ُيَصلِّي  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َكاَن 

َرْكَعَتْيِن

424علي بن أبي طالب

429علي بن أبي طالبَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي َقْبَل اْلَعْصِر َأْرَبَع َرَكَعاٍت

ْيِل تِْسَع َرَكَعاٍت 443عائشةَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي ِمَن اللَّ

ْيِل َمْثنَى َمْثنَى 461ابن عمرَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي ِمَن اللَّ

ِمْن  األََواِخِر  الَعْشِر  فِي  َيْعَتِكُف  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َكاَن 

َرَمَضاَن

803أنس بن مالك

ْحَمِن  الرَّ اهلل  بِبِْسِم  َصاَلَتُه  َيْفَتتُِح  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َكاَن 

ِحيِم الرَّ

245ابن عباس

الُجُمَعِة:  َوفِي  الِعيَدْيِن  فِي  َيْقَرُأ  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َكاَن 

بِـ﴿ں ڻ ڻ ڻ﴾

533النعمان بن بشير

2760ابن عباسَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقصُّ َأْو َيْأُخُذ ِمْن َشاِربِِه
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َواْلَحِديَث  اْلِعَشاِء  َقْبَل  النَّْوَم  َيْكَرُه  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َكاَن 

َبْعَدَها

168أبو برزة

ُم بِالَحاَجِة إَِذا َنَزَل ِمَن اْلِمنَْبِر 517أنس بن مالكَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَكلَّ

118عائشةَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َينَاُم َوُهَو ُجنٌُب َواَل َيَمسُّ َماًء

اَلِة َعَلى ُصُدوِر َقَدَمْيِه 288أبو هريرةَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َينَْهُض فِي الصَّ

1746أنس بن مالكَكاَن َنْقُش َخاَتِم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َثاَلَثَة َأْسُطٍر

َنُقوَل  َحتَّى  َوُيْفطُِر  َصاَم  َقْد  َنُقوَل  َحتَّى  َيُصوُم  َكاَن 

َقْد َأْفَطَر

768عائشة

ُه اَل ُيِريُد َأْن ُيْفطَِر  ْهِر َحتَّى ُيَرى َأنَّ َكاَن َيُصوُم ِمَن الشَّ

ِمنُْه

769أنس بن مالك

ا َأَفاَء اهللُ َعَلى َرُسولِِه 1719عمر بن الخطابَكاَنْت َأْمَواُل َبنِي النَِّضيِر ِممَّ

3122ابن عباسَكاَنْت اْمَرَأٌة ُتَصلِّي َخْلَف َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َحْسنَاَء

1681ابن عباسَكاَنْت َراَيُة َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َسْوَداَء

َعًة ِمْن َنِمَرٍة 1680البراء بن عازبَكاَنْت َسْوَداَء ُمَربَّ

َكاَنْت َصاَلُة َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َرَكَع َوإَِذا َرَفَع َرْأَسُه 

ُكوِع ِمَن الرُّ

279البراء بن عازب

َعْشَرَة  َثاَلَث  ْيِل  اللَّ ِمَن  َكاَنْت َصاَلُة َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

َرْكَعًة

459عائشة

ٍة 1691أنس بن مالكَكاَنْت َقبِيَعُة َسْيِف َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن فِضَّ

الُحْمُس  َوُهُم  ِدينَِها  َعَلى  َكاَن  َوَمْن  ُقَرْيٌش  َكاَنْت 

َيِقُفوَن بِالُمْزَدلَِفِة

884عائشة
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1782أبو كبشةَكاَنْت ِكَماُم َأْصَحاِب َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُبْطًحا

53عائشةَكاَنْت لَِرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِخْرَقٌة ينَْتِشُف بَِها َبْعَد اْلُوُضوِء

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوِل  َعْهِد  َعَلى  َتْجِلُس  النَُّفَساُء  َكاَنِت 

َأْرَبِعيَن َيْوًما

139أم سلمة

َعَلْيَها  َيْضَطِجُع  تِي  الَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اهلل  ِوَساَدُة  َكاَنْت 

ِمْن َأَدٍم

2468عائشة

2977أنس بن مالكَكاَنِت الَيُهوُد إَِذا َحاَضْت اْمَرَأٌة ِمنُْهْم َلْم ُيَؤاِكُلوَها

ْبِح 341ابن عمرَكاُنوا ُرُكوًعا فِي َصاَلِة الصُّ

2963ابن عمرَكاُنوا ُرُكوًعا فِي َصاَلِة الَفْجِر

3190أم هانئَكاُنوا َيْخِذُفوَن َأْهَل األَْرِض َوَيْسَخُروَن ِمنُْهْم

3100أبو هريرةَكاُنوا َيْسَتنُْجوَن بِالَماِء، َفنََزَلْت َهِذِه اآلَيُة فِيِهْم

460محمد بن سيرينَكاُنوا ُيوتُِروَن بَِخْمٍس َوبَِثاَلٍث َوبَِرْكَعٍة

3021عبد اهلل بن عمروالَكَباِئُر اإِلْشَراُك بِاهلل َوُعُقوُق الَوالَِدْيِن

482أم سليمَكبِِّري اهللَ َعْشًرا َوَسبِِّحي اهللَ َعْشًرا َواْحَمِديِه َعْشًرا

اُهْم لأَِلَماَنِة 1213عائشةَكَذَب َقْد َعِلَم َأنِّي ِمْن َأْتَقاُهْم َوَأدَّ

1136جابر بن عبد اهللَكَذَبِت الَيُهوُد إِنَّ اهللَ إَِذا َأَراَد َأْن َيْخُلَقُه َلْم َيْمنَْعُه

اِم َخبِيٌث َوَمْهُر الَبِغيِّ َخبِيٌث 1276رافع بن خديجَكْسُب الَحجَّ

ُروا فِيَها ِقِسيَُّكْم َوَقطُِّعوا فِيَها َأْوَتاَرُكْم 2204أبو موسىَكسِّ

َفْرَوُة  َسَقَطْت  َوْجِهِه  إَِلى  َبُه  َقرَّ َفإَِذا  ْيِت  الزَّ َكَعَكِر 

َوْجِهِه فِيِه

2581، 3322أبو سعيد
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
2478ابن عمرُكفَّ َعنَّا ُجَشاَءَك

اَرُة َيِميٍن اَرُة النَّْذِر إَِذا َلْم ُيَسمَّ َكفَّ 1528عقبة بن عامرَكفَّ

اَرٌة َواِحَدٌة 1198سلمة بن صخرَكفَّ

َن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َثاَلَثِة َأْثَواٍب بِيٍض َيَمانَِيٍة 996عائشةُكفِّ

وا َعِن الَقْوِم إاِلَّ َأْرَبَعًة 3129أبي بن كعبُكفُّ

1994ابن عباسَكَفى بَِك إِْثًما َأْن اَل َتَزاَل ُمَخاِصًما

اُبوَن 2499أنس بن مالكُكلُّ اْبِن آَدَم َخطَّاٌء َوَخْيُر الَخطَّاِئيَن التَّوَّ

اًل َعَلْيِه 1817جابر بن عبد اهللُكْل بِْسِم اهلل ثَِقًة بِاهلل َوَتَوكُّ

2483إبراهيم النخعيُكلُّ بِنَاٍء َوَباٌل َعَلْيَك

ٌد َفِهَي َكالَيِد الَجْذَماِء 1106أبو هريرةُكلُّ ُخْطَبٍة َلْيَس فِيَها َتَشهُّ

1863عائشةُكلُّ َشَراٍب َأْسَكَر َفُهَو َحَراٌم

اْلَمْغُلوِب َعَلى  اْلَمْعُتوِه  إاِلَّ َطاَلَق  ُكلُّ َطاَلٍق َجاِئٌز 

َعْقِلِه

1191أبو هريرة

2786أبو موسىُكلُّ َعْيٍن َزانَِيٌة

1464عدي بن حاتمُكْل َما َأْمَسْكَن َعَلْيَك

1864ابن عمرُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم

1861ابن عمرُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر

1970جابر بن عبد اهللُكلُّ َمْعُروٍف َصَدَقٌة

َدانِِه ِة َفَأَبَواُه ُيَهوِّ 2138أبو هريرةُكلُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعَلى اْلِملَّ

ِذي َماَت ُمَرابًِطا 1621فضالة بن عبيدُكلُّ َميٍِّت ُيْخَتُم َعَلى َعَمِلِه إاِلَّ الَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ًة 1950ابن عمرُكلَّ َيْوٍم َسْبِعيَن َمرَّ

َها 1574عمر بن الخطابَكالَّ َقْد َرَأْيُتُه فِي النَّاِر بَِعَباَءٍة َقْد َغلَّ

َماِء 3000أبو أمامةِكاَلُب النَّاِر َشرُّ َقْتَلى َتْحَت َأِديِم السَّ

2412أم حبيبةَكاَلُم اْبِن آَدَم َعَلْيِه اَل َلُه إاِلَّ َأْمٌر بَِمْعُروٍف

ُة اْلُمْؤِمِن 2687أبو هريرةالَكِلَمُة الِحْكَمُة َضالَّ

3467أبو هريرةَكِلَمَتاِن َخِفيَفَتاِن َعَلى اللَِّساِن َثِقيَلَتاِن فِي الِميَزاِن

ُه ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة ِهنُوا بِِه َفإِنَّ ْيَت َوادَّ 1850عمر بن الخطابُكُلوا الزَّ

ُه َشَجَرٌة ُمَباَرَكٌة ِهنُوا بِِه َفإِنَّ ْيِت َوادَّ 1851أبو أسيدُكُلوا ِمَن الزَّ

ُه ِمْن َصْيِد الَبْحِر 850أبو هريرةُكُلوُه َفإِنَّ

ُأوِذَي  َأْن  َأَخاُف  إِنِّي  َكَأَحِدُكْم  َلْسُت  َفإِنِّي  ُكُلوُه 

َصاِحبِي

1810أم أيوب

ًة َواِحَدًة 815أنس بن مالكَكْم َحجَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقاَل: َحجَّ

1676زيد بن أرقمَكْم َغَزا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َغْزَوٍة؟ َقاَل: تِْسَع َعْشَرَة

3854أنس بن مالكَكْم ِمْن َأْشَعَث َأْغَبَر ِذي طِْمَرْيِن اَل ُيْؤَبُه َلُه

سعيد بن زيد، الَكْمَأُة ِمَن اْلَمنِّ َوَماُؤَها ِشَفاٌء لِْلَعْيِن

أبو هريرة

2068 ،2067

إاِلَّ  النَِّساِء  ِمَن  َيْكُمْل  َوَلْم  َكثِيٌر  َجاِل  الرِّ ِمَن  َكُمَل 

َمْرَيُم بِنُْت ِعْمَراَن

1834أبو موسى

ْنَيا َكَأنََّك َغِريٌب َأْو َعابُِر َسبِيٍل 2333ابن عمرُكْن فِي الدُّ

2725جابر بن سمرةُكنَّا إَِذا َأَتْينَا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َجَلَس َأَحُدَنا َحْيُث َينَْتِهي
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
927جابر بن عبد اهللُكنَّا إَِذا َحَجْجنَا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفُكنَّا ُنَلبِّي َعِن النَِّساِء

ْينَا َخْلَف َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَرَفَع َرْأَسُه ِمَن  ُكنَّا إَِذا َصلَّ

ُكوِع الرُّ

281البراء بن عازب

ْينَا َخْلَف النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بِالظََّهاِئِر َسَجْدَنا َعَلى  ُكنَّا إَِذا َصلَّ

َقاَء الَحرِّ ثَِيابِنَا اتِّ

584أنس بن مالك

اِر ْبِن َياِسٍر َفُأتَِي بَِشاٍة َمْصِليٍَّة 686عمار بن ياسرُكنَّا ِعنَْد َعمَّ

3757سعيد بن زيدُكنَّا َمَع َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِِحَراَء َفَقاَل: اْثُبْت ِحَراُء

ُكنَّا َمَع َرُسوِل الّلِه ملسو هيلع هللا ىلص فِي َبْعِض َأْسَفاِرِه َفَقاَل َبْعُض 

َأْصَحابِِه

3094ثوبان

َم َسَرَعاُن النَّاِس 1600رافع بن خديجُكنَّا َمَع َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي َسَفٍر َفَتَقدَّ

1501ابن عباسُكنَّا َمَع َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي َسَفٍر َفَحَضَر األَْضَحى

َأْشَرْفنَا  َقَفْلنَا  ا  َفَلمَّ َغَزاٍة  فِي  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اهلل  َمَع  ُكنَّا 

َعَلى اْلَمِدينَِة

3461أبو موسى األشعري

َوَنْحُن  الَخنَْدَق  َيْحِفُر  َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اهلل  َمَع  ُكنَّا 

َننُْقُل التَُّراَب

3856سهل بن سعد

َوَقْد  ُمْحِرُموَن  َوَنْحُن  بِاْلُحَدْيبَِيِة  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َمَع  ُكنَّا 

َحَصَرَنا اْلُمْشِرُكوَن

2973كعب بن عجرة

َماِء 2653أبو الدرداءُكنَّا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَشَخَص بَِبَصِرِه إَِلى السَّ

ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َبْعِض َأْسَفاِرِه َفَكلَّْمُت َرُسوَل اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص َفَسَكَت

3262عمر بن الخطاب
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ْحَداِح 1013جابر بن سمرةُكنَّا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َجنَاَزِة اْبِن الدَّ

409جابر بن عبد اهللُكنَّا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َسَفٍر َفَأَصاَبنَا َمَطٌر

ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َسَفٍر َفَتَفاَوَت َبْيَن َأْصَحابِِه فِي 

ْيِر السَّ

3169عمران بن حصين

905ابن عباسُكنَّا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َسَفٍر َفَحَضَر األَْضَحى

َعْن  َسَقَط  َرُجاًل  َفَرَأى  َسَفٍر  فِي  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َمَع  ُكنَّا 

َبِعيِرِه

951ابن عباس

1492رافع بن خديجُكنَّا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َسَفٍر َفنَدَّ َبِعيٌر ِمْن إِبِِل الَقْوِم

َنْدِر  َفَلْم  ُمْظِلَمٍة  َلْيَلٍة  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َسَفٍر فِي  َمَع  ُكنَّا 

َأْيَن الِقْبَلُة

345، 2957عامر بن ربيعة

2547ابن مسعودُكنَّا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي ُقبٍَّة َنْحًوا ِمْن َأْرَبِعيَن

ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَتَداَوُل ِمْن َقْصَعٍة ِمْن ُغْدَوٍة َحتَّى 

ْيِل اللَّ

3625سمرة بن جندب

1881ابن عمرُكنَّا َنْأُكُل َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَنْحُن َنْمِشي

ْمِع َوالطَّاَعِة 1593ابن عمرُكنَّا ُنَباِيُع َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى السَّ

ِة َأْصَحاِب  ُث َأنَّ َأْصَحاَب َبْدٍر َيْوَم َبْدٍر َكِعدَّ ُكنَّا َنَتَحدَّ

َطاُلوَت

1598البراء بن عازب

229أنس بن مالكُكنَّا َنتَِّقي َهَذا َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

اَلِة ُم َخْلَف َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي الصَّ 405زيد بن أرقمُكنَّا َنَتَكلَّ

اَلِة ُم َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي الصَّ 2986زيد بن أرقمُكنَّا َنَتَكلَّ
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787عائشةُكنَّا َنِحيُض ِعنَْد َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ َنْطُهُر

673أبو سعيد الخدريُكنَّا ُنْخِرُج َزَكاَة الِفْطِر إِْذ َكاَن فِينَا َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

712أبو سعيد الخدريُكنَّا ُنَسافُِر َمَع َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي َشْهِر َرَمَضاَن

َوِمنَّا  اِئُم  الصَّ َفِمنَّا  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اهلل  َمَع  ُنَسافُِر  ُكنَّا 

اْلُمْفطُِر

713أبو سعيد الخدري

1137جابر بن عبد اهللُكنَّا َنْعِزُل َوالُقْرآُن َينِْزُل

اأْلَُكفَّ  َنَضَع  َأْن  َوُأِمْرَنا  َعنُْه  َفنُِهينَا  َذلَِك  َنْفَعُل  ُكنَّا 

َكِب َعَلى الرُّ

259سعد بن أبي وقاص

َوُعَمُر  َبْكٍر  َأُبو   : َحيٌّ ملسو هيلع هللا ىلص  َوَرُسوُل اهلل  َنُقوُل  ُكنَّا 

َوُعْثَماُن

3706ابن عمر

ُكنَّا َننَاُم َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي اْلَمْسِجِد َوَنْحُن 

َشَباٌب

321ابن عمر

1871عائشةُكنَّا َننْبُِذ لَِرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي ِسَقاٍء ُيوَكُأ َأْعاَلُه

3829أنس بن مالكَكنَّانِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِبْقَلٍة ُكنُْت َأْجَتنِيَها

ُكنُْت إَِذا َسَأْلُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْعَطانِي َوإَِذا َسَكتُّ 

اْبَتَدَأنِي

3722، 3729علي بن أبي طالب

َقْصًدا  َصاَلُتُه  َفَكاَنْت  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َمَع  ُأَصلِّي  ُكنُْت 

َوُخْطَبُتُه َقْصًدا

507جابر بن سمرة

ُكنُْت َأْغَتِسُل َأَنا َوَرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن إَِناٍء َواِحٍد ِمَن 

اْلَجنَاَبِة

62، 1755ميمونة، عائشة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َها َغنًَما 909عائشةُكنُْت َأْفتُِل َقاَلِئَد َهْدِي َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُكلَّ

337ابن عباسُكنُْت َرِديَف اْلَفْضِل َعَلى َأَتاٍن َفِجْئنَا

3778أنس بن مالكُكنُْت ِعنَْد اْبِن ِزَياٍد َفِجيَء بَِرْأِس الُحَسْيِن

3249ابن مسعودُكنُْت ُمْسَتتًِرا بَِأْسَتاِر الَكْعَبِة، َفَجاَء َثاَلَثُة َنَفٍر

ْت َرَكَبٌة 274عبد اهلل بن أقرمُكنُْت َمَع َأبِي بِاْلَقاِع ِمْن َنِمَرَة َفَمرَّ

858ابن عباسُكنُْت َمَع اْبِن َعبَّاٍس َوُمَعاِوَيُة اَل َيُمرُّ بُِرْكٍن إاِلَّ اْسَتَلَمُه

ي َفَسِمْعُت َعْبَد اهلل ْبَن ُأَبيٍّ اْبَن َسُلوَل  ُكنُْت َمَع َعمِّ

َيُقوُل ألَْصَحابِِه

3312زيد بن أرقم

َة َفَخَرْجنَا فِي َبْعِض َنَواِحيَها 3626علي بن أبي طالبُكنُْت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ

َس بَِها 3218أنس بن مالكُكنُْت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأَتى َباَب اْمَرَأٍة َعرَّ

َم َعَلْيِهْم 2696أنس بن مالكُكنُْت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَمرَّ َعَلى ِصْبَياٍن َفَسلَّ

20المغيرة بن شعبةُكنُْت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َسَفٍر َفَأَتى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َحاَجَتُه

ُكنُْت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َسَفٍر َفَأْصَبْحُت َيْوًما َقِريًبا ِمنُْه 

َوَنْحُن َنِسيُر

2616معاذ بن جبل

3345جندب البجليُكنُْت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َغاٍر َفَدِمَيْت إِْصَبُعُه

3361ابن عمرالَكْوَثُر َنْهٌر فِي الَجنَِّة

إِْرِث  ِمْن  إِْرٍث  َعَلى  َفإِنَُّكْم  َمَشاِعِرُكْم  َعَلى  ُكوُنوا 

إِْبَراِهيَم

883ابن مربع

2459شداد بن أوسالَكيُِّس َمْن َداَن َنْفَسُه َوَعِمَل لَِما َبْعَد اْلَمْوِت

3241أبو سعيد الخدريَكْيَف َأْنَعُم َوَقِد الَتَقَم َصاِحُب الَقْرِن الَقْرَن
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ٍة ٍة َوَراَح فِي ُحلَّ 2476علي بن أبي طالبَكْيَف بُِكْم إَِذا َغَدا َأَحُدُكْم فِي ُحلَّ

َيْدُعوُهْم  َوُهَو  بِنَبِيِِّهْم  َهَذا  َفَعُلوا  ٌة  ُأمَّ ُتْفِلُح  َكْيَف 

إَِلى اهلل؟

3003أنس بن مالك

ڳ  ﴿ڳ  اآلَيَة  َهِذِه  َيْقَرُأ  َعْبَد اهلل  َسِمْعَت  َكْيَف 

ڳ﴾؟

2939أبو الدرداء

َكْيَف َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُردُّ َعَلْيِهْم ِحيَن َكاُنوا ُيَسلُِّموَن 

َعَلْيِه

368بالل

1773أنس بن مالكَكْيَف َكاَن َنْعُل َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟

448عائشةَكْيَف َكاَن ِقَراَءُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بِاللَّْيِل؟

َيْدُعوُهْم  َوُهَو  بِنَبِيِِّهْم  َهَذا  َفَعُلوا  َقْوٌم  ُيْفِلُح  َكْيَف 

إَِلى اهلل؟

3002أنس بن مالك

]ل[

1606، 1607عمر بن الخطابأَلُْخِرَجنَّ الَيُهوَد َوالنََّصاَرى ِمْن َجِزيَرِة الَعَرِب

ألَْن َأُقوَل ُسْبَحاَن اهلل َوالَحْمُد هلل َواَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ َواهللُ 

َأْكَبُر

3597أبو هريرة

َلِئْن ِعْشُت إِْن َشاَء اهللُ أَلُْخِرَجنَّ الَيُهوَد َوالنََّصاَرى 

ِمْن َجِزيَرِة الَعَرِب

1607عمر بن الخطاب

3014ابن عباسَلِئْن َكاَن ُكلُّ اْمِرٍئ َفِرَح بَِما ُأوتَِي َوَأَحبَّ َأْن ُيْحَمَد

ْحَمِن َباِسَطٌة َأْجنَِحَتَها َعَلْيَها 3954زيد بن ثابتألَنَّ َماَلِئَكَة الرَّ

َق بَِصاٍع ُجُل َوَلَدُه َخْيٌر ِمْن َأْن َيَتَصدَّ َب الرَّ 1951جابر بن سمرةألَْن ُيَؤدِّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َق ِمنُْه 680أبو هريرةألَْن َيْغُدَو َأَحُدُكْم َفَيْحَتطَِب َعَلى َظْهِرِه َفَيَتَصدَّ

ألَْن َيْمَتِلَئ َجْوُف َأَحِدُكْم َقْيًحا َخْيٌر َلُه ِمْن َأْن َيْمَتِلَئ 

ِشْعًرا

سعد بن أبي وقاص، 

أبو هريرة

2852 ،2851

3932أبو هريرةألََنا بِِهْم َأْو بَِبْعِضِهْم َأْوَثُق ِمنِّي بُِكْم َأْو بَِبْعِضُكْم

292وائل بن حجرأَلَْنُظَرنَّ إَِلى َصاَلِة َرُسوِل اهلل

ى َرافٌِع َوَبَرَكُة َوَيَساٌر 2835عمر بن الخطابألَْنَهَينَّ َأْن ُيَسمَّ

َم الَفَواِحَش 3525ابن مسعوداَل َأَحَد َأْغَيُر ِمَن اهلل َولَِذلَِك َحرَّ

ُمُه 1790ابن عمراَل آُكُلُه َواَل ُأَحرِّ

ا  ِممَّ َأْمٌر  َيْأتِيِه  َأِريَكتِِه  َعَلى  ُمتَِّكًئا  َأَحَدُكْم  ُأْلِفَينَّ  اَل 

َأَمْرُت بِِه

2663أبو رافع

اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ الَحِليُم الَكِريُم ُسْبَحاَن اهلل َربِّ الَعْرِش 

الَعظِيِم

479عبد اهلل بن أبي أوفى

َربُّ  اهللُ  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  اْلَحِكيُم  اْلَحِليُم  اهللُ  إاِلَّ  إَِلَه  اَل 

الَعْرِش الَعظِيُم

3435ابن عباس

اْلَحِليُم  اهللُ  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  الَعظِيُم  الَعِليُّ  اهللُ  إاِلَّ  إَِلَه  اَل 

الَكِرْيُم

3504علي بن أبي طالب

َوَلُه  الُمْلُك  َلُه  َلُه  َشِريَك  اَل  َوْحَدُه  اهللُ  إاِلَّ  إَِلَه  اَل 

الَحْمُد

950ابن عمر

اٍت ُدَها َثاَلَث َمرَّ 2187زينب بنت جحشاَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ ُيَردِّ

تَِك إاِلَّ َأْن َتْجَعَلُه لِي 2773بريدة بن الحصيباَل َأْنَت َأَحقُّ بَِصْدِر َدابَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َما َذلَِك ِعْرٌق َوَلْيَسْت بِاْلَحْيَضِة 125، 129عائشةاَل إِنَّ

َما َيْكِفيِك َأْن َتْحثِي َعَلى َرْأِسِك َثاَلَث َحَثَياٍت  اَل إِنَّ

ِمْن َماٍء

105أم سلمة

1242ابن عمراَل َبْأَس بِِه بِالِقيَمِة

ْنَيا إاِلَّ َقاَلْت َزْوَجُتُه ِمَن  اَل ُتْؤِذي اْمَرَأٌة َزْوَجَها فِي الدُّ

الُحوِر الِعيِن

1174معاذ بن جبل

ُه  َكَأنَّ لَِزْوِجَها  َتِصَفَها  َحتَّى  اْلَمْرَأَة  اْلَمْرَأُة  ُتَباِشُر  اَل 

َينُْظُر إَِلْيَها

2792ابن مسعود

َل 1255فضالة بن عبيداَل ُتَباُع َحتَّى ُتَفصَّ

اَلِم 1602أبو هريرةاَل َتْبَدؤوا الَيُهوَد َوالنََّصاَرى بِالسَّ

ُه َسَينَْتِهي إَِلْيَك ِرَجاٌل 2861ابن مسعوداَل َتْبَرَحنَّ َخطََّك َفإِنَّ

1232حكيم بن حزاماَل َتبِْع َما َلْيَس ِعنَْدَك

َهِب إاِلَّ ِمْثاًل بِِمْثٍل َهَب بِالذَّ 1241أبو سعيد الخدرياَل َتبِيُعوا الذَّ

1282، 3195أبو أمامة الباهلياَل َتبِيُعوا الَقْينَاِت َواَل َتْشَتُروُهنَّ َواَل ُتَعلُِّموُهنَّ

ْنَيا ْيَعَة َفَتْرَغُبوا فِي الدُّ 2328ابن مسعوداَل َتتَِّخُذوا الضَّ

1813ابن عمراَل َتْتُرُكوا النَّاَر فِي ُبُيوتُِكْم ِحيَن َتنَاُموَن

َلَواِت إاِلَّ فِي َصاَلِة اْلَفْجِر َبنَّ فِي َشْيٍء ِمَن الصَّ 198باللاَل ُتَثوِّ

ُجُل فِيَها َيْعنِي ُصْلَبُه فِي  اَل ُتْجِزُئ َصاَلٌة اَل ُيِقيُم الرَّ

ُكوِع الرُّ

265أبو مسعود

2876أبو هريرةاَل َتْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم َمَقابَِر
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
1050أبو مرثد الغنوياَل َتْجِلُسوا َعَلى الُقُبوِر َواَل ُتَصلُّوا إَِلْيَها

2298عائشةاَل َتُجوُز َشَهاَدُة َخاِئٍن َواَل َخاِئنٍَة

َتاِن ُة َواَل اْلَمصَّ ُم اْلَمصَّ 1150عائشةاَل ُتَحرِّ

ٍة َسِويٍّ َدَقُة لَِغنِيٍّ َواَل لِِذي ِمرَّ 652عبد اهلل بن عمرواَل َتِحلُّ الصَّ

2804أبو طلحةاَل َتْدُخُل اْلَماَلِئَكُة َبْيًتا فِيِه َكْلٌب َواَل ُصوَرُة َتَماثِيَل

2699جابر بن عبد اهللاَل َتْدُعوا َأَحًدا إَِلى الطََّعاِم َحتَّى ُيَسلَِّم

ْنَيا َحتَّى َيْمِلَك الَعَرَب َرُجٌل ِمْن َأْهِل  اَل َتْذَهُب الدُّ

َبْيتِي

2230ابن مسعود

ِرَقاَب  َبْعُضُكْم  َيْضِرُب  اًرا  ُكفَّ َبْعِدي  َتْرِجُعوا  اَل 

َبْعٍض

2193ابن عباس

ْمُس 893ابن عباساَل َتْرُموا الَجْمَرَة َحتَّى َتْطُلَع الشَّ

3272أنس بن مالكاَل َتَزاُل َجَهنَُّم َتُقوُل: َهْل ِمْن َمِزيٍد

ِه َحتَّى  اَل َتُزوُل َقَدَما اْبِن آَدَم َيْوَم الِقَياَمِة ِمْن ِعنِْد َربِّ

ُيْسَأَل َعْن َخْمٍس

2416ابن مسعود

2417أبو برزةاَل َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َحتَّى ُيْسَأَل َعْن ُعُمِرِه فِيَما َأْفنَاُه

1190أبو هريرةاَل َتْسَأِل اْلَمْرَأُة َطاَلَق ُأْختَِها لَِتْكِفَئ َما فِي إَِناِئَها

1170أبو هريرةاَل ُتَسافُِر الَمْرَأُة َمِسيَرَة َيْوٍم َوَلْيَلٍة إاِلَّ َوَمَعَها ُذو َمْحَرٍم

1605قيس بن أبي حازماَل ُتَساِكنُوا اْلُمْشِرِكيَن، َواَل ُتَجاِمُعوُهْم

3861أبو سعيد الخدرياَل َتُسبُّوا َأْصَحابِي

1982المغيرة بن شعبةاَل َتُسبُّوا األَْمَواَت َفُتْؤُذوا األَْحَياَء
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
يَح َفإَِذا َرَأْيُتْم َما َتْكَرُهوَن َفُقوُلوا 2252أبي بن كعباَل َتُسبُّوا الرِّ

ُلوا وَق َواَل ُتَحفِّ 1268ابن عباساَل َتْسَتْقبُِلوا السُّ

ْوِث َواَل بِاْلِعَظاِم 18ابن مسعوداَل َتْسَتنُْجوا بِالرَّ

2836سمرة بن جندباَل ُتَسمِّ ُغاَلَمَك َرَباَح َواَل َأْفَلَح َواَل َيَساَر َواَل َنِجيَح

َحاُل إاِلَّ إَِلى َثاَلَثِة َمَساِجَد 326أبو سعيد الخدرياَل ُتَشدُّ الرِّ

1885ابن عباساَل َتْشَرُبوا َواِحًدا َكُشْرِب الَبِعيِر

2733، 3144صفوان بن عسالاَل ُتْشِرُكوا بِاهلل َشْيًئا َواَل َتْزُنوا

2395أبو سعيد الخدرياَل ُتَصاِحْب إاِلَّ ُمْؤِمنًا َواَل َيْأُكْل َطَعاَمَك إاِلَّ َتِقيٌّ

1703أبو هريرةاَل َتْصَحُب اْلَماَلِئَكُة ُرْفَقًة فِيَها َكْلٌب َواَل َجَرٌس

3252أبو سعيد الخدرياَل ُتِصيُب َعْبًدا َنْكَبٌة َفَما َفْوَقَها َأْو ُدوَنَها إاِلَّ بَِذْنٍب

633ابن عباساَل َيْصُلُح ِقْبَلَتاِن فِي َأْرٍض َواِحَدٍة

َيْوًما ِمْن َغْيِر َشْهِر  اْلَمْرَأُة َوَزْوُجَها َشاِهٌد  اَل َتُصوُم 

َرَمَضاَن

782أبو هريرة

ْبِت إاِلَّ فِيَما اْفُتِرَض َعَلْيُكْم 744الصماءاَل َتُصوُموا َيْوَم السَّ

َوَأْفطُِروا  لُِرْؤَيتِِه  ُصوُموا  َرَمَضاَن  َقْبَل  َتُصوُموا  اَل 

لُِرْؤَيتِِه

688ابن عباس

َماَتَة ألَِخيَك َفَيْرَحَمُه اهللُ َوَيْبَتِليَك 2504واثلة بن األسقعاَل ُتْظِهِر الشَّ

668عمر بن الخطاباَل َتُعْد فِي َصَدَقتَِك

الحارث بن مالك اَل ُتْغَزى َهِذِه َبْعَد اْلَيْوِم إَِلى َيْوِم الِقَياَمِة

ابن برصاء

1611
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
2020أبو هريرةاَل َتْغَضْب

1651أبو هريرةاَل َتْفَعْل َفإِنَّ ُمَقاَم َأَحِدُكْم فِي َسبِيِل اهلل َأْفَضُل

1935أنس بن مالكاَل َتَقاَطُعوا َواَل َتَداَبُروا َواَل َتَباَغُضوا َواَل َتَحاَسُدوا

1401ابن عباساَل ُتَقاُم الُحُدوُد فِي اْلَمَساِجِد

1ابن عمراَل ُتْقَبُل َصاَلٌة بَِغْيِر ُطُهوٍر َواَل َصَدَقٌة ِمْن ُغُلوٍل

377عائشةاَل ُتْقَبُل َصاَلُة اْلَحاِئِض إاِلَّ بِِخَماٍر

ْهَر بَِيْوٍم َواَل بَِيْوَمْيِن ُموا الشَّ 684أبو هريرةاَل َتَقدَّ

ُموا َشْهَر َرَمَضاَن بِِصَياٍم َقْبَلُه بَِيْوٍم َأْو َيْوَمْيِن 685أبو هريرةاَل َتَقدَّ

131ابن عمراَل َتْقَرإِ اْلَحاِئُض َواَل اْلُجنُُب َشْيًئا ِمْن اْلُقْرآِن

1450بسر بن أرطاةاَل ُيْقَطُع األَْيِدي فِي الَغْزِو

اَلُم َعَلْيَك اَلُم َوَلِكْن ُقْل: السَّ 2722أبو جرياَل َتُقْل َعَلْيَك السَّ

اَعُة َحتَّى اَل ُيَقاَل فِي األَْرِض: اهللُ اهللُ 2207أنس بن مالكاَل َتُقوُم السَّ

اَعُة َحتَّى َتَرْوا َعْشَر آَياٍت 2183حذيفة بن أسيداَل َتُقوُم السَّ

َعُر اَعُة َحتَّى ُتَقاتُِلوا َقْوًما نَِعاُلُهُم الشَّ 2215أبو هريرةاَل َتُقوُم السَّ

َماُن اَعُة َحتَّى َيَتَقاَرَب الزَّ 2332أنس بن مالكاَل َتُقوُم السَّ

اَعُة َحتَّى َيُكوَن َأْسَعَد النَّاِس 2208حذيفة بن اليماناَل َتُقوُم السَّ

تِي  ُأمَّ ِمْن  َقَباِئُل  َتْلَحَق  َحتَّى  ـاَعُة  السَّ َتُقوُم  اَل 

بِالُمْشِرِكيَن

2219ثوبان

اُلوَن اُبوَن َدجَّ اَعُة َحتَّى َينَْبِعَث َكذَّ 2218أبو هريرةاَل َتُقوُم السَّ

2411ابن عمراَل ُتْكثُِروا الَكاَلَم بَِغْيِر ِذْكِر اهلل
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ُه َمْن َكَذَب َعَليَّ َيِلُج فِي النَّاِر 2660علي بن أبي طالباَل َتْكِذُبوا َعَليَّ َفإِنَّ

2040عقبة بن عامراَل ُتْكِرُهوا َمْرَضاُكْم َعَلى الطََّعاِم

2842أنساَل َتَكنَّوا بُِكنَْيتِي

َعًة 2007حذيفة بن اليماناَل َتُكوُنوا إِمَّ

1976سمرة بن جندباَل َتاَلَعنُوا بَِلْعنَِة اهلل َواَل بَِغَضبِِه َواَل بِالنَّاِر

َراِوياَلِت َواَل الَبَرانَِس 833ابن عمراَل َتْلَبُسوا الُقُمَص َواَل السَّ

1172جابر بن عبد اهللاَل َتِلُجوا َعَلى اْلُمِغيَباِت

َها َمْأُموَرٌة يَح َفإِنَّ 1978ابن عباساَل َتْلَعِن الرِّ

1995ابن عباساَل ُتَماِر َأَخاَك َواَل ُتَماِزْحُه

3858جابر بن عبد اهللاَل َتَمسُّ النَّاُر ُمْسِلًما َرآنِي َأْو َرَأى َمْن َرآنِي

2482خباب بن األرتاَل َتَمنَّْوا اْلَمْوَت

1304أبو هريرةاَل َتنَاَجُشوا

1538أبو هريرةاَل َتنُْذُروا َفإِنَّ النَّْذَر اَل ُيْغنِي ِمَن الَقَدِر َشْيًئا

ْحَمُة إاِلَّ ِمْن َشِقيٍّ 1923أبو هريرةاَل ُتنَْزُع الرَّ

670أبو أمامة الباهلياَل ُتنِْفُق اْمَرَأٌة َشْيًئا ِمْن َبْيِت َزْوِجَها إاِلَّ بِإِْذِن َزْوِجَها

1747أنس بن مالكاَل َتنُْقُشوا َعَلْيِه

ُتنَْكُح البِْكُر َحتَّى  ُتْسَتْأَمَر َواَل  ُتنَْكُح الثَّيُِّب َحتَّى  اَل 

ُتْسَتْأَذَن

1107أبو هريرة

1123عمران بن حصيناَل َجَلَب َواَل َجنََب َواَل ِشَغاَر فِي اإِلْساَلِم

1936ابن عمراَل َحَسَد إاِلَّ فِي اْثنََتْيِن: َرُجٌل آَتاُه اهللُ َماالً
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
2033أبو سعيد الخدرياَل َحِليَم إاِلَّ ُذو َعْثَرٍة َواَل َحِكيَم إاِلَّ ُذو َتْجِرَبٍة

2057عمران بن حصيناَل ُرْقَيَة إاِلَّ ِمْن َعْيٍن َأْو ُحَمٍة

1700أبو هريرةاَل َسَبَق إاِلَّ فِي َنْصٍل َأْو ُخفٍّ َأْو َحافٍِر

1180فاطمة بنت قيساَل ُسْكنَى َلِك َواَل َنَفَقَة

2061حابس التميمياَل َشْيَء فِي اْلَهاِم َوالَعْيُن َحقٌّ

767أبو قتادةاَل َصاَم َواَل َأْفَطَر

419ابن عمراَل َصاَلَة َبْعَد اْلَفْجِر إاِلَّ َسْجَدَتْيِن

247عبادة بن الصامتاَل َصاَلَة لَِمْن َلْم َيْقَرْأ بَِفاتَِحِة اْلِكَتاِب

1615أنس بن مالكاَل َعْدَوى َواَل طَِيَرَة َوُأِحبُّ الَفْأَل

1512أبو هريرةاَل َفَرَع َواَل َعتِيَرَة

1449رافع بن خديجاَل َقْطَع فِي َثَمٍر َواَل َكَثٍر

2486أنس بن مالكاَل َما َدَعْوُتُم اهللَ َلُهْم َوَأْثنَْيُتْم َعَلْيِهْم

881عائشةاَل ِمنًى ُمنَاُخ َمْن َسَبَق

اَرُة َيِميٍن اَرُتُه َكفَّ 1524، 1525عائشةاَل َنْذَر فِي َمْعِصَيٍة َوَكفَّ

1181عبد اهلل بن عمرواَل َنْذَر اِلْبِن آَدَم فِيَما اَل َيْمِلُك

1101أبو موسى األشعرياَل نَِكاَح إاِلَّ بَِولِيٍّ

1608أبو بكر الصديقاَل ُنوَرُث

1610عمر بن الخطاباَل ُنوَرُث َما َتَرْكنَاُه َصَدَقة

1590ابن عباساَل ِهْجَرَة َبْعَد الَفْتِح َوَلِكْن ِجَهاٌد َونِيٌَّة

931جابر بن عبد اهللاَل َوَأْن َيْعَتِمُروا ُهَو َأْفَضُل
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ِذي اْصَطَفى ُموَسى َعَلى الَبَشِر 3243أبو هريرةاَل َوالَّ

1006جابر بن عبد اهللاَل َوَلِكْن َنَهْيُت َعْن َصْوَتْيِن َأْحَمَقْيِن َفاِجَرْيِن

1807جابر بن سمرةاَل َوَلِكنِّي َأْكَرُهُه ِمْن َأْجِل ِريِحِه

814، 3055علي بن أبي طالباَل َوَلْو ُقْلُت: َنَعْم َلَوَجَبْت

1540ابن عمراَل َوُمَقلِِّب الُقُلوِب

470طلق بن علياَل ِوْتَراِن فِي َلْيَلٍة

74أبو هريرةاَل ُوُضوَء إاِلَّ ِمْن َصْوٍت َأْو ِريٍح

25سعيد بن زيداَل ُوُضوَء لَِمْن َلْم َيْذُكِر اْسَم اهلل

2160يزيد بن سعيداَل َيْأُخْذ َأَحُدُكْم َعَصا َأِخيِه

ٌئ ُن إاِلَّ ُمَتَوضِّ 200أبو هريرةاَل ُيَؤذِّ

1799ابن عمراَل َيْأُكْل َأَحُدُكْم بِِشَمالِِه َواَل َيْشَرْب بِِشَمالِِه

اٍم 1509ابن عمراَل َيْأُكُل َأَحُدُكْم ِمْن َلْحِم ُأْضِحيَّتِِه َفْوَق َثاَلَثِة َأيَّ

ُجُل فِي ُسْلَطانِِه 2772أبو مسعوداَل ُيَؤمُّ الرَّ

2515أنس بن مالكاَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى ُيِحبَّ ألَِخيِه َما ُيِحبُّ لِنَْفِسِه

2145علي بن أبي طالباَل ُيْؤِمُن َعْبٌد َحتَّى ُيْؤِمَن بَِأْرَبٍع

ِه 2144جابر بن عبد اهللاَل ُيْؤِمُن َعْبٌد َحتَّى ُيْؤِمَن بِالَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّ

يِق دِّ 3175عائشةاَل َيا بِنَْت الصِّ

يِن َه فِي الدِّ 487عمر بن الخطاباَل َيبِْع فِي ُسوِقنَا إاِلَّ َمْن َقْد َتَفقَّ

3907ابن عباساَل ُيْبِغُض األَْنَصاَر َرُجٌل ُيْؤِمُن بِاهلل َوالَيْوِم اآلِخِر

اَل َيْبُلُغ الَعْبُد َأْن َيُكوَن ِمَن اْلُمتَِّقيَن َحتَّى َيَدَع َما اَل 

َبْأَس بِِه

2451عطية السعدي
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ُغنِي َأَحٌد ِمْن َأَحٍد ِمْن َأْصَحابِي َشْيًئا 3896، 3897ابن مسعوداَل ُيَبلِّ

ُأ ِمنُْه اِئِم ُثمَّ َيَتَوضَّ 68أبو هريرةاَل َيُبوَلنَّ َأَحُدُكْم فِي اْلَماِء الدَّ

1292ابن عمراَل َيبِيُع َبْعُضُكْم َعَلى َبْيِع َبْعٍض

أبو هريرة، جابر بن اَل َيبِيُع َحاِضٌر لَِباٍد

عبد اهلل

1223 ،1222

ُجُل َعَلى َبْيِع َأِخيِه َواَل َيْخُطُب َعَلى ِخْطَبِة  اَل َيبِيُع الرَّ

َأِخيِه

1134أبو هريرة

1565يزيد بن عدياَل َيَتَخلََّجنَّ فِي َصْدِرَك َطَعاٌم َضاَرْعَت فِيِه النَّْصَرانِيََّة

َقنَّ َعْن َبْيٍع إاِلَّ َعْن َتَراٍض 1248أبو هريرةاَل َيَتَفرَّ

970أنس بن مالكاَل َيَتَمنََّينَّ َأَحُدُكُم اْلَمْوَت لُِضرٍّ َنَزَل بِِه

َتْيِن 2108جابر بن عبد اهللاَل َيَتَواَرُث َأْهُل ِملَّ

983أنس بن مالكاَل َيْجَتِمَعاِن فِي َقْلِب َعْبٍد فِي ِمْثِل َهَذا اْلَمْوطِِن

َفَيْشَتِرَيُه  َمْمُلوًكا  َيِجَدُه  َأْن  إاِلَّ  َوالًِدا  َوَلٌد  َيْجِزي  اَل 

َفُيْعتَِقُه

1906أبو هريرة

اَل ُيْجَلُد َفْوَق َعـْشـِر َجـَلـَداٍت إاِلَّ فِي َحدٍّ ِمْن 

ُحُدوِد اهلل

1463أبو بردة بن نيار

3717أم سلمةاَل ُيِحبُّ َعِليًّا ُمنَافٌِق َواَل ُيْبِغُضُه ُمْؤِمٌن

3736علي بن أبي طالباَل ُيِحبَُّك إاِلَّ ُمْؤِمٌن َواَل ُيْبِغُضَك إاِلَّ ُمنَافٌِق

3900البراء بن عازباَل ُيِحبُُّهْم إاِلَّ ُمْؤِمٌن َواَل ُيْبِغُضُهْم إاِلَّ ُمنَافٌِق

1267معمر بن عبد اهللاَل َيْحَتِكُر إاِلَّ َخاطٌِئ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َضاَعِة إاِلَّ َما َفَتَق األَْمَعاَء فِي الثَّْدِي ُم ِمَن الرِّ 1152أم سلمةاَل ُيَحرِّ

1833أبو ذراَل َيْحِقَرنَّ َأَحُدُكْم َشْيًئا ِمَن اْلَمْعُروِف

1334أبو بكرةاَل َيْحُكُم الَحاِكُم َبْيَن اْثنَْيِن َوُهَو َغْضَباُن

اَل َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم إاِلَّ بِإِْحَدى َثاَلٍث: ِزًنا َبْعَد 

إِْحَصاٍن

2158عثمان بن عفان

1402ابن مسعوداَل َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َيْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ

1234عبد اهلل بن عمرواَل َيِحلُّ َسَلٌف َوَبْيٌع َواَل َشْرَطاِن فِي َبْيٍع

ُجُل اْمَرَأَتُه  ُث الرَّ اَل َيِحلُّ الَكِذُب إاِلَّ فِي َثاَلٍث: ُيَحدِّ

لُِيْرِضَيَها

1938أسماء بنت يزيد

1299ابن عمراَل َيِحلُّ أِلََحٍد َأْن ُيْعطَِي َعطِيًَّة َفَيْرِجَع فِيَها إاِلَّ الَوالَِد

اَل َيِحلُّ اِلْمِرٍئ َأْن َينُْظَر فِي َجْوِف َبْيِت اْمِرٍئ َحتَّى 

َيْسَتْأِذَن

357ثوبان

ُتَسافَِر  َأْن  اآلِخِر  َوالَيْوِم  بِاهلل  ُتْؤِمُن  اِلْمَرَأٍة  َيِحلُّ  اَل 

َسَفًرا

1196أبو سعيد الخدري

اَل َيِحلُّ اِلْمَرَأٍة ُتْؤِمُن بِاهلل َوالَيْوِم اآلِخِر َأْن ُتِحدَّ َعَلى 

اٍم َميٍِّت َفْوَق َثاَلَثِة َأيَّ

1195، 1196أم حبيبة، زينب

إاِلَّ  فِيَها  َيْرِجُع  ُثمَّ  َعطِيًَّة  ُيْعطَِي  َأْن  ُجِل  لِلرَّ َيِحلُّ  اَل 

الَوالَِد

2132ابن عمر، ابن عباس

َق َبْيَن اْثنَْيِن إاِلَّ بِإِْذنِِهَما ُجِل َأْن ُيَفرِّ 2752عبد اهلل بن عمرواَل َيِحلُّ لِلرَّ

1932أبو أيوب األنصارياَل َيِحلُّ لِْلُمْسِلِم َأْن َيْهُجَر َأَخاُه َفْوَق َثاَلٍث
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
871علي بن أبي طالباَل َيْدُخُل الَجنََّة إاِلَّ َنْفٌس ُمْسِلَمٌة

1963أبو بكر الصديقاَل َيْدُخُل الَجنََّة ِخبٌّ َواَل َبِخيٌل َواَل َمنَّاٌن

1946أبو بكر الصديقاَل َيْدُخُل اْلَجنََّة َسيُِّئ اْلَمَلَكِة

1909جبير بن مطعماَل َيْدُخُل الَجنََّة َقاطٌِع

2026حذيفة بن اليماناَل َيْدُخُل اْلَجنََّة َقتَّاٌت

ِمْن  َحبٍَّة  ِمْثَقاُل  َقْلبِِه  فِي  َكاَن  َمْن  اْلَجنََّة  َيْدُخُل  اَل 

َخْرَدٍل ِمْن ِكْبٍر

1998، 1999ابن مسعود

َجَرِة ْن َباَيَع َتْحَت الشَّ 3860جابر بن عبد اهللاَل َيْدُخُل النَّاَر َأَحٌد ِممَّ

1508البراء بن عازباَل َيْذَبَحنَّ َأَحُدُكْم َحتَّى ُيَصلَِّي

ْيُل َوالنََّهاُر َحتَّى َيْمِلَك َرُجٌل ِمَن اْلَمَوالِي 2228أبو هريرةاَل َيْذَهُب اللَّ

2107أسامة بن زيداَل َيِرُث اْلُمْسِلُم الَكافَِر، َواَل الَكافُِر اْلُمْسِلَم

َعاُء 2139سلماناَل َيُردُّ الَقَضاَء إاِلَّ الدُّ

330أبو هريرةاَل َيَزاُل َأَحُدُكْم فِي َصاَلٍة َما َداَم َينَْتظُِرَها

ُجُل َيْذَهُب بِنَْفِسـِه َحتَّى ُيْكَتَب فِي  اَل َيَزاُل الرَّ

اْلَجبَّاِريَن

2000سلمة بن األكوع

3375عبد اهلل بن بسراَل َيَزاُل لَِساُنَك َرْطًبا ِمْن ِذْكِر اهلل

ُلوا الِفْطَر 699سهل بن سعداَل َيَزاُل النَّاُس بَِخْيٍر َما َعجَّ

انِي َوُهَو ُمْؤِمٌن 2625أبو هريرةاَل َيْزنِي الزَّ

تَِها َأَحٌد إاِلَّ ُكنُْت  اَل َيْصبُِر َعَلى أَلَْواِء اْلَمِدينَِة َوِشدَّ

َلُه َشِفيًعا

3924أبو هريرة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
اَل َيُصوُم َأَحُدُكْم َيْوَم الُجُمَعِة إاِلَّ َأْن َيُصوَم َقْبَلُه َأْو 

َيُصوَم َبْعَدُه

743أبو هريرة

اَل َيُصوُم َعْبٌد َيْوًما فِي َسبِيِل اهلل إاِلَّ َباَعَد َذلَِك الَيْوُم 

النَّاَر

1623أبو سعيد الخدري

اَل ُيِصيُب الُمْؤِمَن َشْوَكٌة َفَما َفْوَقَها إاِلَّ َرَفَعُه اهللُ بَِها 

َدَرَجًة

965عائشة

ى بِالَعْرَجاِء َبيٌِّن َظَلُعَها 1497البراء بن عازباَل ُيَضحَّ

َعِة 2519جابر بن عبد اهللاَل ُيْعَدُل بِالرِّ

2143ابن مسعوداَل ُيْعِدي َشْيٌء َشْيًئا

1400عمر بن الخطاباَل ُيَقاُد الَوالُِد بِالَوَلِد

1413عبد اهلل بن عمرواَل ُيْقَتُل ُمْسِلٌم بَِكافٍِر

3497أبو هريرةاَل َيُقوُل َأَحُدُكُم: اللُهمَّ اْغِفْر لِي إِْن ِشْئَت

2749ابن عمراَل ُيِقيُم َأَحُدُكْم َأَخاُه ِمْن َمْجِلِسِه ُثمَّ َيْجِلُس فِيِه

1657أبو هريرةاَل ُيْكَلُم َأَحٌد فِي َسبِيِل اهلل

َأَخَواٍت  َثاَلُث  َأْو  َبنَاٍت  َثاَلُث  ألََحِدُكْم  َيُكوُن  اَل 

َفُيْحِسَن إَِلْيِهنَّ

1913أبو سعيد الخدري

اًنا 2019ابن عمراَل َيُكوُن اْلُمْؤِمُن َلعَّ

1633أبو هريرةاَل َيِلُج النَّاَر َرُجٌل َبَكى ِمْن َخْشَيِة اهلل

1774أبو هريرةاَل َيْمِشي َأَحُدُكْم فِي َنْعٍل َواِحَدٍة

1272أبو هريرةاَل ُيْمنَُع َفْضُل اْلَماِء لُِيْمنََع بِِه الَكأَلُ
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706سمرة بن جندباَل َيْمنََعنُُّكْم ِمْن ُسُحوِرُكْم َأَذاُن باَِلٍل

ٌة ِمَن  اَل َيُموُت َأَحٌد ِمَن اْلُمْسِلِميَن َفُتَصلِّي َعَلْيِه ُأمَّ

اْلُمْسِلِميَن

1029عائشة

الَوَلِد  ِمَن  َثاَلَثٌة  اْلُمْسِلِميَن  ِمَن  ألََحٍد  َيُموُت  اَل 

ُه النَّاُر َفَتَمسَّ

1060أبو هريرة

ٌئ اَلِة إاِلَّ ُمَتَوضِّ 201أبو هريرةاَل ُينَاِدي بِالصَّ

َغ َهَذا إاِلَّ َرُجٌل ِمْن َأْهِلي 3090أنس بن مالكاَل َينَْبِغي ألََحٍد َأْن ُيَبلِّ

ُهْم َغْيُرُه 3673عائشةاَل َينَْبِغي لَِقْوٍم فِيِهْم َأُبو َبْكٍر َأْن َيُؤمَّ

اًنا 2019ابن عمراَل َينَْبِغي لِْلُمْؤِمِن َأْن َيُكوَن َلعَّ

2254حذيفة بن اليماناَل َينَْبِغي لِْلُمْؤِمِن َأْن ُيِذلَّ َنْفَسُه

2184صفيةاَل َينَْتِهي النَّاُس َعْن َغْزِو َهَذا الَبْيِت َحتَّى َيْغُزَو َجْيٌش

ُبِر 1166ابن عباساَل َينُْظُر اهللُ إَِلى َرُجٍل َأَتى َرُجاًل َأْو اْمَرَأًة فِي الدُّ

1730ابن عمراَل َينُْظُر اهللُ َيْوَم الِقَياَمِة إَِلى َمْن َجرَّ َثْوَبُه ُخَياَلَء

اْلَمْرَأُة  َتنُْظُر  ُجِل، َواَل  ُجُل إَِلى َعْوَرِة الرَّ َينُْظُر الرَّ اَل 

إَِلى َعْوَرِة اْلَمْرَأِة

2793أبو سعيد

1203ابن عمراَلَعَن َرُجٌل اْمَرَأَتُه

825ابن عمرَلبَّْيَك اللُهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك اَل َشِريَك َلَك َلبَّْيَك

ٍة 821أنس بن مالكَلبَّْيَك بُِعْمَرٍة َوَحجَّ

اُة الَجْلَحاُء  نَّ الُحُقوُق إَِلى َأْهِلَها َحتَّى ُتَقاَد الشَّ َلُتَؤدَّ

اِة الَقْرَناِء ِمَن الشَّ

2420أبو هريرة



فهرس األحاديث واآلثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  553

رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
نَّ ُصُفوَفُكْم َأْو َلُيَخالَِفنَّ اهللُ َبْيَن ُوُجوِهُكْم 227النعمان بن بشيرَلُتَسوُّ

ْيَف َعَلى  لَِجَهنََّم َسْبَعُة َأْبَواٍب َباٌب ِمنَْها لَِمْن َسلَّ السَّ

تِي ُأمَّ

3123ابن عمر

قُّ لَِغْيِرَنا 1045ابن عباساللَّْحُد َلنَا َوالشَّ

ْنَيا َأْهَوُن َعَلى اهلل ِمْن َقْتِل َرُجٍل ُمْسِلٍم 1395عبد اهلل بن عمروَلَزَواُل الدُّ

َمِسيَرُة  ِجَداٍر  ُكلِّ  ِكَثُف  ُجُدٍر  َأْرَبَعُة  النَّاِر  لُِسَراِدِق 

َأْرَبِعيَن َسنًَة

2584أبو سعيد الخدري

2345أنس بن مالكَلَعلََّك ُتْرَزُق بِِه

886جابر بن عبد اهللَلَعلِّي اَل َأَراُكْم َبْعَد َعاِمي َهَذا

َوالَواِشـَمَة  َوالُمْسـَتْوِصَلَة  الَواِصَلَة  اهللُ  َلـَعَن 

َوالُمْسَتْوِشَمَة

1759، 2783ابن عمر

َوَشاِهَدْيِه  َوُموِكَلُه  َبا  الرِّ آِكَل  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهلل  َلَعَن 

َوَكاتَِبُه

1206ابن مسعود

َلُه  َوُهْم  َقْوًما  َأمَّ  َرُجٌل  َثاَلَثًة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوُل  َلَعَن 

َكاِرُهوَن

358أنس بن مالك

اِشَي َوالُمْرَتِشَي فِي الُحْكِم 1336، 1337أبو هريرةَلَعَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ

َواْلُمتَِّخِذيَن  اْلُقُبوِر  َزاِئَراِت  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوُل  َلَعَن 

ُرَج َعَلْيَها اْلَمَساِجَد َوالسُّ

320ابن عباس

1295أنس بن مالكَلَعَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فِي الَخْمِر َعَشَرًة

َجاِل ِمَن النَِّساِء 2784ابن عباسَلَعَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اْلُمَتَشبَِّهاِت بِالرِّ
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َل َلُه 1120ابن مسعودَلَعَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اْلُمِحلَّ َوالُمَحلَّ

اَلِت  َجاِل َوالُمَتَرجِّ َلَعَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اْلُمَخنَّثِيَن ِمَن الرِّ

ِمَن النَِّساِء

2785ابن عباس

ْرَهِم ينَاِر ُلِعَن َعْبُد الدِّ 2375أبو هريرةُلِعَن َعْبُد الدِّ

ْنَيا َوَما فِيَها 1648أنس بن مالكَلَغْدَوٌة فِي َسبِيِل اهلل َأْو َرْوَحٌة َخْيٌر ِمَن الدُّ

2472أنس بن مالكَلَقْد ُأِخْفُت فِي اهلل َوَما ُيَخاُف َأَحٌد

ْرَت َواِسًعا 147أبو هريرةَلَقْد َتَحجَّ

ُمُه  اَلُة ُيَكلِّ َلَقْد َرَأْيُت َرُسوَل الّلِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد َما ُتَقاُم الصَّ

ُجُل الرَّ

518أنس بن مالك

َقِل َما َيْمأَلُ بِِه  َلَقْد َرَأْيُت َنبِيَُّكْم ملسو هيلع هللا ىلص َوَما َيِجُد ِمَن الدَّ

َبْطنَُه

2372النعمان بن بشير

1542سويد بن مقرنَلَقْد َرَأْيُتنَا َسْبَع إِْخَوٍة َما َلنَا َخاِدٌم إاِلَّ َواِحَدٌة

َيَتاِن 1688ابن عمرَلَقْد َرَأْيُتنَا َيْوَم ُحنَْيٍن َوإِنَّ اْلِفَئَتْيِن َلُمَولِّ

ُه َلَيِسيٌر 2616معاذ بن جبلَلَقْد َسَأْلَتنِي َعْن َعظِيٍم َوإِنَّ

ا َسبَّْحِت بِِه؟ 3554صفيةَلَقْد َسبَّْحِت بَِهِذِه َأاَل ُأَعلُِّمِك بَِأْكَثَر ِممَّ

َعَلى  َوالُحَسْيُن  َوالَحَسُن  ملسو هيلع هللا ىلص  بِنَبِيِّ اهلل  ُقْدُت  َلَقْد 

ْهَباِء َبْغَلتِِه الشَّ

2775سلمة بن األكوع

3806أبو موسىَلَقْد َقِدْمُت َأَنا َوَأِخي ِمَن الَيَمِن

3291جابر بن عبد اهللَلَقْد َقَرْأُتَها َعَلى الِجنِّ َلْيَلَة الِجنِّ

ا َعَلى األَْرِض 3263أنس بن مالكَلَقْد َنَزَلْت َعَليَّ آَيٌة َأَحبُّ إَِليَّ ِممَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
217أبو هريرةَلَقْد َهَمْمُت َأْن آُمَر فِْتَيتِي َأْن َيْجَمُعوا ُحَزَم اْلَحَطِب

2077جدامة بنت وهبَلَقْد َهَمْمُت َأْن َأْنَهى َعِن الِغيَلِة َحتَّى ُذِكْرُت

َأْو  ُقَرِشيٍّ  ِمْن  إاِلَّ  ًة  َهِديَّ َأْقَبَل  اَل  َأْن  َهَمْمُت  َلَقْد 

َأْنَصاِريٍّ َأْو َثَقِفيٍّ َأْو َدْوِسيٍّ

3945أبو هريرة

نُوا َمْوَتاُكْم اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ 976أبو سعيد الخدريَلقِّ

ُد 3462ابن مسعودَلِقيُت إِْبَراِهيَم َلْيَلَة ُأْسِرَي بِي َفَقاَل: َيا ُمَحمَّ

3708ابن عمرَلَك َأْجُر َرُجٍل َشِهَد َبْدًرا َوَسْهُمُه

تِي 3113ابن مسعودَلَك َولَِمْن َعِمَل بَِها ِمْن ُأمَّ

2877أبو هريرةلُِكلِّ َشْيٍء َسنَاٌم َوإِنَّ َسنَاَم الُقْرآِن ُسوَرُة الَبَقَرِة

3602أبو هريرةلُِكلِّ َنبِيٍّ َدْعَوٌة ُمْسَتَجاَبٌة َوإِنِّي اْخَتَبْأُت َدْعَوتِي

3698طلحة بن عبيد اهلللُِكلِّ َنبِيٍّ َرفِيٌق َوَرفِيِقي ـ َيْعنِي فِي الَجنَِّة ـ ُعْثَماُن

ِهيِد ِعنَْد اهلل ِستُّ ِخَصاٍل المقدام بن لِلشَّ

معدي كرب

1661

ِحيَن  َوَفْرَحٌة  ُيْفطُِر  ِحيَن  َفْرَحٌة  َفْرَحَتاِن:  اِئِم  لِلصَّ

ُه َيْلَقى َربَّ

766أبو هريرة

2737أبو هريرةلِْلُمْؤِمِن َعَلى اْلُمْؤِمِن ِستُّ ِخَصاٍل

95خزيمة بن ثابتلِْلُمَسافِِر َثاَلٌث َولِْلُمِقيِم َيْوٌم

2736علي بن أبي طالبلِْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ِستٌّ بِالَمْعُروِف

ٍة يَّ ُه َأْفَرُح بَِتْوَبِة َأَحِدُكْم ِمْن َرُجٍل بَِأْرٍض َدوِّ 2498ابن مسعودَللَّ

إَِذا  تِِه  بَِضالَّ َأَحِدُكْم  ِمْن  َأَحِدُكْم  بَِتْوَبِة  َأْفَرُح  ُه  َللَّ

َوَجَدَها

3538أبو هريرة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ُه َأْقَدُر َعَلْيَك ِمنَْك َعَلْيِه 1948أبو مسعودَللَّ

ُءوِس ِمْن َقْبِلُكْم 3084أبو هريرةَلْم َتِحلَّ الَغنَاِئُم ألََحٍد ُسوِد الرُّ

1689أنسَلْم ُتَراُعوا َلْم ُتَراُعوا

3840عبد اهلل بن رافعلَِم ُكنِّيَت َأَبا ُهَرْيَرَة؟

1594جابر بن عبد اهللَلْم ُنَباِيْع َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى اْلَمْوِت

1138أبو سعيدلَِم َيْفَعُل َذلَِك َأَحُدُكْم؟

2946، 2949عبد اهلل بن عمروَلْم َيْفَقْه َمْن َقَرَأ الُقْرآَن فِي َأَقلَّ ِمْن َثاَلٍث

3166أبو هريرةَلْم َيْكِذْب إِْبَراِهيُم فِي َشْيٍء َقطُّ إاِلَّ فِي َثاَلٍث

َلْم َيُكْن َأَحٌد ِمنُْهْم َأْشَبَه بَِرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن اْلَحَسِن 

اْبِن َعِليٍّ

3776أنس بن مالك

3623أنس بن مالكَلْم َيُكْن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِالطَِّويِل الَباِئِن َواَل بِالَقِصيِر

2754أنس بن مالكَلْم َيُكْن َشْخٌص َأَحبَّ إَِلْيِهْم ِمْن َرُسوِل اهلل

3637علي بن أبي طالبَلْم َيُكِن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِالطَِّويِل َواَل بِالَقِصيِر

ا َأَتى َعْبُد اهلل َجْمَرَة الَعَقَبِة اْسَتْبَطَن الَواِدَي 901ابن مسعودَلمَّ

َن فِي النَّاِس ا َأَراَد النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الَحجَّ َأذَّ 817جابر بن عبد اهللَلمَّ

ا ُأِريَد ُعْثَماُن َجاَء َعْبُد اهلل ْبُن َساَلٍم 3256عبد اهلل بن سالمَلمَّ

ا ُأِريَد َقْتُل ُعْثَماَن َجاَء َعْبُد اهلل ْبُن َساَلٍم 3803عبد اهلل بن سالمَلمَّ

ا َأْغَرَق اهللُ فِْرَعْوَن َقاَل: ﴿ڤ﴾ 3107ابن عباسَلمَّ

ا اْنَتَهْينَا إَِلى َبْيِت اْلَمْقِدِس َقاَل ِجْبِريُل بِإِْصُبِعِه 3132بريدة بن الحصيبَلمَّ

ا َثُقَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َهَبْطُت َوَهَبَط النَّاُس الَمِدينََة 3817أسامة بن زيدَلمَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َة َدَخَلهَا ِمْن َأْعاَلَها ا َجاَء النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى َمكَّ 853عائشةَلمَّ

ا ِجيَء بَِرْأِس ُعَبْيِد اهلل ْبِن ِزَياٍد َوَأْصَحابِِه ُنِضَدْت 3780عمارة بن عميرَلمَّ

اُء َطاَف بَِها إِْبِليُس ا َحَمَلْت َحوَّ 3077سمرة بن جندبَلمَّ

ا َخَلَق اهللُ آَدَم َمَسَح َظْهَرُه، َفَسَقَط ِمْن َظْهِرِه ُكلُّ  َلمَّ

َنَسَمٍة

3076أبو هريرة

وَح َعَطَس ا َخَلَق اهللُ آَدَم، َوَنَفَخ فِيِه الرُّ 3368أبو هريرةَلمَّ

ا َخَلَق اهللُ األَْرَض َجَعَلْت َتِميُد، َفَخَلَق الِجَباَل 3369أنس بن مالكَلمَّ

ا َخَلَق اهللُ الَجنََّة َوالنَّاَر َأْرَسَل ِجْبَرِئيَل إَِلى الَجنَِّة 2560أبو هريرةَلمَّ

ابَِعِة َماِء الرَّ ا ُعِرَج بِي َرَأْيُت إِْدِريَس فِي السَّ 3157أنس بن مالكَلمَّ

ا َفَرَغ َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبْدٍر ِقيَل َلُه: َعَلْيَك الِعيَر 3081ابن عباسَلمَّ

َبْيِت  َنْحَو  َصلَّى  الَمِدينََة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوُل  َقِدَم  ا  َلمَّ

الَمْقِدِس

340، 2962البراء بن عازب

النَّاُس  َخَرَج  َتُبوَك  ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهلل  َقِدَم  ا  َلمَّ

ْوَنُه إَِلى َثنِيَِّة الَوَداِع َيَتَلقَّ

1718السائب بن يزيد

ا َقِدَم َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الَمِدينََة اْنَجَفَل النَّاُس إَِلْيِه 2485عبد اهلل بن سالمَلمَّ

َفاْسَتَلَم  اْلَمْسِجَد  َدَخَل  َة  َمكَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َقِدَم  ا  َلمَّ

الَحَجَر

856جابر بن عبد اهلل

ا َقِدَم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اْلَمِدينََة َأَتاُه اْلُمَهاِجُروَن 2486أنس بن مالكَلمَّ

فِي  َأْزَواٌج  َلُهنَّ  نَِساًء  َأَصْبنَا  َأْوَطاٍس  َيْوُم  َكاَن  ا  َلمَّ

اْلُمْشِرِكيَن

3016أبو سعيد الخدري
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
وُم َعَلى َفاِرَس ا َكاَن َيْوُم َبْدٍر َظَهَرِت الرُّ 2935، 3191أبو سعيدَلمَّ

ِذي َدَخَل فِيِه َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اْلَمِدينََة  ا َكاَن الَيْوُم الَّ َلمَّ

َأَضاَء

3618أنس بن مالك

َبْتنِي ُقَرْيٌش ُقْمُت فِي الِحْجِر ا َكذَّ 3133جابر بن عبد اهللَلمَّ

ا َنَزَل ُعْذِري َقاَم َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى اْلِمنَْبِر 3181عائشةَلمَّ

ا َوَقَعْت َبنُو إِْسـَراِئيَل فِي اْلَمَعاِصي َفنََهْتُهْم  َلمَّ

ُعَلَماُؤُهْم

3047ابن مسعود

َلْن َيْشَبَع اْلُمْؤِمُن ِمْن َخْيٍر َيْسَمُعُه َحتَّى َيُكوَن ُمنَْتَهاُه 

الَجنَُّة

2686أبو سعيد الخدري

ْوا َأْمَرُهْم اْمَرَأًة 2263أبو بكرةَلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّ

رِّ َوَأْجُر الَعاَلنَِيِة 2384أبو هريرةَلُه َأْجَراِن َأْجُر السِّ

اللُهمَّ  بِْسِم اهلل،  َقاَل:  َأْهَلُه  َأَتى  إَِذا  َأَحَدُكْم  َأنَّ  َلْو 

ْيَطاَن َجنِّْبنَا الشَّ

1092ابن عباس

َماِء َواألَْرِض اْشَتَرُكوا فِي َدِم ُمْؤِمٍن  َلْو َأنَّ َأْهَل السَّ

ألََكبَُّهُم اهللُ فِي النَّاِر

1398أبو هريرة، أبو سعيد 

َأْهَل  ْنَيا ألَْنَتَن  الدُّ فِي  ُيْهَراُق  اٍق  َغسَّ ِمْن  َدْلًوا  َأنَّ  َلْو 

ْنَيا الدُّ

2584أبو سعيد الخدري

2588عبد اهلل بن عمروَلْو َأنَّ َرَصاَصًة ِمْثَل َهِذِه َوَأَشاَر إَِلى ِمْثِل الُجْمُجَمِة

نَا 2081أسماء بنت عميسَلْو َأنَّ َشْيًئا َكاَن فِيِه ِشَفاٌء ِمَن اْلَمْوِت َلَكاَن فِي السَّ

ْنَيا أَلَْفَسَدْت قُّوِم ُقطَِرْت فِي َداِر الدُّ 2585ابن عباسَلْو َأنَّ َقْطَرًة ِمَن الزَّ



فهرس األحاديث واآلثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  559

رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ا فِي الَجنَِّة َبَدا َلَتَزْخَرَفْت َلُه 2538سعد بن أبي وقاصَلْو َأنَّ َما ُيِقلُّ ُظُفٌر ِممَّ

َساَر  َما  اْلَوْحَدِة  ِمَن  َأْعَلُم  َما  َيْعَلُموَن  النَّاَس  َأنَّ  َلْو 

َراِكٌب بَِلْيٍل

1673ابن عمر

ِل فِّ اأْلَوَّ 225أبو هريرةَلْو َأنَّ النَّاَس َيْعَلُموَن َما فِي النَِّداِء َوالصَّ

ُكنُْتْم َعَلى  ِمْن ِعنِْدي  إَِذا َخَرْجُتْم  َتُكوُنوَن  َأنَُّكْم  َلْو 

َحالُِكْم

2526أبو هريرة

ْتُكُم  ألََظلَّ ِعنِْدي  َتُكوُنوَن  َكَما  َتُكوُنوَن  َأنَُّكْم  َلْو 

اْلَماَلِئَكُة بَِأْجنَِحتَِها

2452حنظلة األسيدي

َلُرِزْقُتْم  ِلِه  َتَوكُّ َحقَّ  َعَلى اهلل  ُلوَن  َتَوكَّ ُكنُْتْم  َأنَُّكْم  َلْو 

ْيُر َكَما ُتْرَزُق الطَّ

2344عمر بن الخطاب

1338أنس بن مالكَلْو ُأْهِدَي إَِليَّ ُكَراٌع َلَقبِْلُت

2313أبو هريرةَلْو َتْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم َقِلياًل َوَلَبَكْيُتْم َكثِيًرا

األَْنَصاُر  َوَسَلَكِت  ِشْعًبا  َأْو  َواِدًيا  النَّاُس  َسَلَك  َلْو 

َواِدًيا َأْو ِشْعًبا

البراء بن عازب، 

أنس بن مالك

3901 ،3900

1481مالك بن قهطمَلْو َطَعنَْت فِي َفِخِذَها ألَْجَزَأ َعنَْك

2709سهل بن سعدَلْو َعِلْمُت َأنََّك َتنُْظُر َلَطَعنُْت بَِها فِي َعْينَِك

3348ابن عباسَلْو َفَعَل ألََخَذْتُه اْلَماَلِئَكُة ِعَياًنا

3686عقبة بن عامرَلْو َكاَن َنبِيٌّ َبْعِدي َلَكاَن ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب

َلْو َكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاتًِما َشْيًئا ِمَن الَوْحِي َلَكَتَم 

َهِذِه اآلَيَة

3207عائشة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
2062ابن عباسَلْو َكاَن َشْيٌء َساَبَق الَقَدَر َلَسَبَقْتُه الَعْيُن

َيُكوَن  َأْن  َذَهٍب ألََحبَّ  ِمْن  َواِدًيا  آَدَم  اِلْبِن  َكاَن  َلْو 

َلُه َثانًِيا

2337أنس بن مالك

َلْو َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاتًِما َشْيًئا ِمَن الَوْحِي َلَكَتَم َهِذِه 

اآلَيَة

3208عائشة

ْنَيا َتْعِدُل ِعنَْد اهلل َجنَاَح َبُعوَضٍة َما َسَقى  َلْو َكاَنِت الدُّ

َكافًِرا

2320سهل بن سعد

َلْو ُكنُْت آُمُر َأَحًدا َأْن َيْسُجَد ألََحٍد ألََمْرُت اْلَمْرَأَة َأْن 

َتْسُجَد لَِزْوِجَها

1159أبو هريرة

ْرُت ًرا َأَحًدا ِمنُْهْم ِمْن َغْيِر َمُشوَرٍة ألَمَّ 3808، 3809علي بن أبي طالبَلْو ُكنُْت ُمَؤمِّ

الَيْوَم  َذلَِك  اهللُ  َل  َلَطوَّ َيْوٌم  إاِلَّ  ْنَيا  الدُّ ِمَن  َيْبَق  َلْم  َلْو 

َحتَّى َيِلَي

2231أبو هريرة

3309عبد اهلل بن سالمَلْو َنْعَلُم َأيُّ األَْعَماِل َأَحبَّ إَِلى اهلل َلَعِمْلنَاُه

َلْو َيْعَلُم اْلُمْؤِمُن َما ِعنَْد اهلل ِمَن الُعُقوَبِة َما َطِمَع فِي 

الَجنَِّة َأَحٌد

3542أبو هريرة

َلْو َيْعَلُم اْلَمارُّ َبْيَن َيَدِي اْلُمَصلِّي َماَذا َعَلْيِه َلَكاَن َأْن 

َيِقَف

336أبو جهيم

ُروا اْلِعَشاَء تِي أَلََمْرُتُهْم َأْن ُيَؤخِّ 167أبو هريرةَلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَّ

َواِك ِعنَْد ُكلِّ  تِي أَلََمْرُتُهْم بِالسِّ َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَّ

َصاَلٍة

22، 23أبو هريرة، زيد بن خالد
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1016أنسَلْواَل َأْن َتِجَد َصِفيَُّة فِي َنْفِسَها، َلَتَرْكُتُه

َلَهَدْمُت  بِالَجاِهِليَِّة  َعْهٍد  َحِديُث  َقْوَمِك  َأنَّ  َلْواَل 

الَكْعَبَة

875عائشة

َها ٌة ِمَن األَُمِم أَلََمْرُت بَِقْتِلَها ُكلِّ 1486، 1490عبد اهلل بن مغفلَلْواَل َأنَّ الِكاَلَب ُأمَّ

956أنس بن مالكَلْواَل َأنَّ َمِعي َهْدًيا ألَْحَلْلُت

ُكْم ُتْذنُِبوَن َلَخَلَق اهللُ َخْلًقا ُيْذنُِبوَن َفَيْغِفَر َلُهْم 3539أبو أيوبَلْواَل َأنَّ

3899أبي بن كعبَلْواَل الِهْجَرُة َلُكنُْت اْمَرًأ ِمَن األَْنَصاِر

تِي َما َأَتى َعَلى بني إسرائيل َحْذَو  َلَيْأتَِينَّ َعَلى ُأمَّ

النَّْعِل بِالنَّْعِل

2641عبد اهلل بن عمرو

ْيَلَة 3756عائشةَلْيَت َرُجاًل َصالًِحا َيْحُرُسنَِي اللَّ

ْوَن  ُيَسمَّ بَِشَفاَعتِي  النَّاِر  ِمَن  تِي  ُأمَّ ِمْن  َقْوٌم  َلَيْخُرَجنَّ 

اْلَجَهنَِّميَِّن

2600عمران بن حصين

َجَرِة 3863جابر بن عبد اهللَلَيْدُخَلنَّ الَجنََّة َمْن َباَيَع َتْحَت الشَّ

3841أبو هريرةَلْيَس َأَحٌد َأْكَثَر َحِديًثا َعْن َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمنِّي

2668أبو هريرةَلْيَس َأَحٌد ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْكَثَر َحِديًثا

َلْيَس بِالَكاِذِب َمْن َأْصَلَح َبْيَن النَّاِس َفَقاَل َخْيًرا َأْو 

َنَمى َخْيًرا

1939أم كلثوم بنت عقبة

َنَزَلُه  َمنِْزٌل  ُهَو  َما  إِنَّ بَِشْيٍء،  التَّْحِصيُب  َلْيـَس 

َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

922ابن عباس

ْرُك َما ُهَو الشِّ 3067ابن مسعودَلْيَس َذلَِك إِنَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
1669أبو أمامةَلْيَس َشْيٌء َأَحبَّ إَِلى اهلل ِمْن َقْطَرَتْيِن َوَأَثَرْيِن

َعاِء 3370أبو هريرةَلْيَس َشْيٌء َأْكَرَم َعَلى اهلل ِمَن الدُّ

1448جابر بن عبد اهللَلْيَس َعَلى َخاِئٍن َواَل ُمنَْتِهٍب َواَل ُمْخَتِلٍس َقْطٌع

1527، 2636ثابت بن الضحاكَلْيَس َعَلى الَعْبِد َنْذٌر فِيَما اَل َيْمِلُك

628أبو هريرةَلْيَس َعَلى اْلُمْسِلِم فِي َفَرِسِه، َواَل َعْبِدِه َصَدَقٌة

ِغنَى  الِغنَى  َوَلِكنَّ  الَعَرِض  َكْثَرِة  َعْن  الِغنَى  َلْيَس 

النَّْفِس

2373أبو هريرة

626أبو سعيد الخدريَلْيَس فِيَما ُدوَن َخْمَسِة َذْوٍد َصَدَقٌة

2341عثمان بن عفانَلْيَس اِلْبِن آَدَم َحقٌّ فِي ِسَوى َهِذِه الِخَصاِل

1340وائل بن حجرَلْيَس َلَك ِمنُْه إاِلَّ َذلَِك

وِء، الَعاِئُد فِي ِهَبتِِه َكالَكْلِب َيُعوُد  َلْيَس َلنَا َمَثُل السُّ

فِي َقْيِئِه

1298ابن عباس

اِن اِن َواَل اللَّعَّ 1977ابن مسعودَلْيَس اْلُمْؤِمُن بِالطَّعَّ

َفِر َياُم فِي السَّ 710جابر بن عبد اهللَلْيَس ِمَن البِرِّ الصِّ

999ابن مسعودَلْيَس ِمنَّا َمْن َشقَّ الُجُيوَب، َوَضَرَب الُخُدوَد

ْر َكبِيَرَنا ابن عباس، أنس، َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيْرَحْم َصِغيَرَنا َوَلْم ُيَوقِّ

عبد اهلل بن عمرو

 ،1920 ،1919

1921

1908عبد اهلل بن عمروَلْيَس الَواِصُل بِاْلُمَكافِِئ

اِل َحتَّى َيْلَحُقوا بِالِجَباِل جَّ نَّ النَّاُس ِمَن الدَّ 3930أم شريكَلَيِفرَّ

228ابن مسعودلَِيِلَينِي ِمنُْكْم ُأوُلو اأْلَْحاَلِم َوالنَُّهى
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ِذيَن َماُتوا 3955أبو هريرةَلَينَْتِهَينَّ َأْقَواٌم َيْفَتِخُروَن بِآَباِئِهُم الَّ

]م[

2563أبو سعيد الخدرياْلُمْؤِمُن إَِذا اْشَتَهى الَوَلَد فِي الَجنَِّة َكاَن َحْمُلُه

1964أبو هريرةالُمْؤِمُن ِغرٌّ َكِريٌم َوالَفاِجُر ِخبٌّ َلِئيٌم

1928أبو موسى األشعرياْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكالُبنَْياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا

1819أبو هريرةاْلُمْؤِمُن َيْشَرُب فِي ِمًعى َواِحٍد

982بريدةاْلُمْؤِمُن َيُموُت بَِعَرِق الَجبِيِن

3675عمر بن الخطابَما َأْبَقْيَت ألَْهِلَك؟ ُقْلُت: ِمْثَلُه

2505عائشةَما ُأِحبُّ َأنِّي َحَكْيُت َأَحًدا َوَأنَّ لِي َكَذا َوَكَذا

فِي  َيْقَرُأ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوِل  ِمْن  َسِمْعُت  َما  ُأْحِصي  َما 

ْكَعَتْيِن َبْعَد اْلَمْغِرِب الرَّ

431ابن مسعود

يِهَما 2912أبو أمامةَما َأِذَن اهللُ لَِعْبٍد فِي َشْيٍء َأْفَضَل ِمْن َرْكَعَتْيِن ُيَصلِّ

2335عبد اهلل بن عمروَما ُأَرى األَْمَر إاِلَّ َأْعَجَل ِمْن َذلَِك

َفا َوالَمْرَوِة َشْيًئا 2965عروةَما َأَرى َعَلى َأَحٍد َلْم َيُطْف َبْيَن الصَّ

َجاِل 3211أم عمارةَما َأَرى ُكلَّ َشْيٍء إاِلَّ لِلرِّ

1865جابر بن عبد اهللَما َأْسَكَر َكثِيُرُه َفَقِليُلُه َحَراٌم

3879أبو موسىَما َأْشَكَل َعَلْينَا َأْصَحاَب َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َحِديٌث َقطُّ

ِه َفُكْل َوَما َأَصْبَت بَِعْرِضِه َفُهَو َوِقيٌذ 1471عدي بن حاتمَما َأَصْبَت بَِحدِّ

ًة 3559أبو بكرَما َأَصرَّ َمِن اْسَتْغَفَر َوَلْو َفَعَلُه فِي الَيْوِم َسْبِعيَن َمرَّ

3926ابن عباسَما َأْطَيَبِك ِمْن َبَلٍد َوَأَحبَِّك إَِليَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َما َأَظلَِّت الَخْضَراُء َواَل َأَقلَِّت الَغْبَراُء َأْصَدَق ِمْن 

َأبِي َذرٍّ

3801عبد اهلل بن عمرو

َما َأَظلَِّت الَخْضَراُء َواَل َأَقلَِّت الَغْبَراُء ِمْن ِذي َلْهَجٍة 

َأْصَدَق

3802أبو ذر

3685محمد بن سيرينَما َأُظنُّ َرُجاًل َينَْتِقُص َأَبا َبْكٍر َوُعَمَر ُيِحبُّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص

ا ُكنَّا َعَلْيِه َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلل 2447أنس بن مالكَما َأْعِرُف َشْيًئا ِممَّ

ِذي َرَأْيُت 979عائشةَما َأْغبُِط َأَحًدا بَِهْوِن َمْوٍت َبْعَد الَّ

َما َأْكَرَم َشابٌّ َشْيًخا لِِسنِِّه إاِلَّ َقيََّض اهللُ َلُه َمْن ُيْكِرُمُه 

ِعنَْد ِسنِِّه

2022أنس بن مالك

2363أنس بن مالكَما َأَكَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى ِخَواٍن

1788أنس بن مالكَما َأَكَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى ِخَواٍن

1467عدي بن حاتمَما َأْمَسَك َعَلْيَك َفُكْل

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َصاُع َتْمٍر 1215أنس بن مالكَما َأْمَسى ِعنَْد آِل ُمَحمَّ

2918صهيبَما آَمَن بِالُقْرآِن َمِن اْسَتَحلَّ َمَحاِرَمُه

ْنِجيِل ِمْثَل ُأمِّ الُقْرآِن 3125أبي بن كعبَما َأْنَزَل اهللُ فِي التَّْوَراِة َواإْلِ

َم َوُذِكَر اْسُم اهلل َعَلْيِه َفُكُلوُه 1491رافع بن خديجَما َأْنَهَر الدَّ

3764أبو هريرةَما اْحَتَذى النَِّعاَل َواَل اْنَتَعَل َواَل َرِكَب اْلَمَطاَيا

3593أبو ذرَما اْصَطَفى اهللُ لَِماَلِئَكتِِه ُسْبَحاَن َربِّي َوبَِحْمِدِه

3726جابر بن عبد اهللَما اْنَتَجْيُتُه َوَلِكنَّ اهللَ اْنَتَجاُه

3116أبو هريرةَما َبَعَث اهللُ َبْعَدُه َنبِيًّا إاِلَّ فِي َثْرَوٍة ِمْن َقْوِمِه
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
2469عائشةَما َبِقَي ِمنَْها؟

علي بن أبي طالب، َما َبْيَن َبْيتِي َوِمنَْبِري َرْوَضٌة ِمْن ِرَياِض اْلَجنَِّة

أبو هريرة

3915

3921أبو هريرةَما َبْيَن اَلَبَتْيَها َحَراٌم

342، 344أبو هريرةَما َبْيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب ِقْبَلٌة

َجاِل  الرِّ َعَلى  َأَضرَّ  فِْتنًَة  النَّاِس  فِي  َبْعِدي  َتَرْكُت  َما 

ِمَن النَِّساِء

أسامة بن زيد، 

سعيد بن زيد

2780

3301علي بن أبي طالبَما َتَرى؟ ِدينَاٌر؟

َما  ؟  َعِليٍّ ِمْن  ُتِريُدوَن  َما  ؟  َعِليٍّ ِمْن  ُتِريُدوَن  َما 

؟ ُتِريُدوَن ِمْن َعِليٍّ

3712عمران بن حصين

إاِلَّ  َيْقَبُل اهللُ  َق َأَحٌد بَِصَدَقٍة ِمْن َطيٍِّب، َواَل  َما َتَصدَّ

يَِّب الطَّ

661أبو هريرة

1714، 3085ابن مسعودَما َتُقوُلوَن فِي َهُؤاَلِء األَُساَرى؟

3380أبو هريرةَما َجَلَس َقْوٌم َمْجِلًسا َلْم َيْذُكُروا اهللَ فِيِه

3820، 3821جرير البجليَما َحَجَبنِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُمنُْذ َأْسَلْمُت

3888عائشةَما َحَسْدُت اْمَرَأًة َما َحَسْدُت َخِديَجَة

َشْيٌء  َوَلُه  َلْيَلَتْيِن  َيبِيُت  ُمْسِلٍم  اْمِرٍئ  َحقُّ  َما 

ُيوِصي فِيِه

974، 2118ابن عمر

2884ابن مسعودَما َخَلَق اهللُ ِمْن َسَماٍء َواَل َأْرٍض َأْعَظَم ِمْن آَيِة الُكْرِسيِّ

اٌر َبْيَن َأْمَرْيِن إاِلَّ اْخَتاَر َأْرَشَدُهَما 3799عائشةَما ُخيَِّر َعمَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
1980عبد اهلل بن عمروَما َدْعَوٌة َأْسَرَع إَِجاَبًة ِمْن َدْعَوِة َغاِئٍب لَِغاِئٍب

ْنَيا فِي اآلِخَرِة إاِلَّ ِمْثُل َما َيْجَعُل َأَحُدُكْم إِْصَبَعُه  َما الدُّ

فِي الَيمِّ

2323المستورد

ْلُتُموُه 1011ابن مسعودَما ُدوَن الَخَبِب، َفإِْن َكاَن َخْيًرا َعجَّ

ِمْن  َلَها  بَِأْفَسَد  َغنٍَم  فِي  ُأْرِساَل  َجاِئَعاِن  ِذْئَباِن  َما 

ِحْرِص اْلَمْرِء

2376كعب بن مالك

َمـا َرَأْيـُت َأَحـًدا َأْشـَبـَه َسـْمـًتـا َوَدالًّ َوَهـْدًيـا 

بَِرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

3872عائشة

3880موسى بن طلحةَما َرَأْيُت َأَحًدا َأْفَصَح ِمْن َعاِئَشَة

ًما ِمْن َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 3641الحارث بن جزءَما َرَأْيُت َأَحًدا َأْكَثَر َتَبسُّ

ِمْن  ْهِر  لِلظُّ َتْعِجياًل  َأَشدَّ  َكاَن  َأَحًدا  َرَأْيُت  َما 

َرُسوِل اهلل

155عائشة

373حفصةَما َرَأْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّى فِي ُسْبَحتِِه َقاِعًدا

3648أبو هريرةَما َرَأْيُت َشْيًئا َأْحَسَن ِمْن َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

َناَم  اْلَجنَِّة  ِمْثَل  َواَل  َهاِرُبَها  َناَم  النَّاِر  ِمْثَل  َرَأْيُت  َما 

َطالُِبَها

2601أبو هريرة

ٍة َحْمَراَء ٍة فِي ُحلَّ 1724، 3635البراء بن عازبَما َرَأْيُت ِمْن ِذي لِمَّ

756عائشةَما َرَأْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصاِئًما فِي الَعْشِر َقطُّ

فِي  ِمنُْه  ِصَياًما  َأْكَثَر  َشْهٍر  فِي  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َرَأْيُت  َما 

َشْعَباَن

737عائشة



فهرس األحاديث واآلثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  567

رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
إاِلَّ  ُمَتَتابَِعْيِن  َشْهَرْيِن  َيُصوُم  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َرَأْيُت  َما 

َشْعَباَن َوَرَمَضاَن

736أم سلمة

َمـا َرَأْيـُت الـَوَجـَع َعـَلـى َأَحـٍد َأَشـدَّ ِمـنْـُه َعـَلـى 

َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

2397عائشة

1686أنس بن مالكَما َرَأْينَا ِمْن َفَزٍع َوإِْن َوَجْدَناُه َلَبْحًرا

ُه  َأنَّ َظنَنُْت  َحتَّى  بِاْلَجاِر  ُيوِصينِي  ِجْبِريُل  َزاَل  َما 

ُثُه َسُيَورِّ

1942عبد اهلل بن عمرو

َما َزاَل ِجْبِريُل َصَلواُت اهلل َعَليِهْم ُيوِصينِي بِالَجاِر 

ُثُه ُه َسُيَورِّ َحتَّى َظنَنُْت َأنَّ

1943عائشة

3555جويرية بنت الحارثَما ِزْلِت َعَلى َحالِِك؟

َما ِزْلنَا َنُشكُّ فِي َعَذاِب الَقْبِر َحتَّى َنَزَلْت: ﴿ژ 

ڑ﴾

3355علي بن أبي طالب

2273، 3106أبو الدرداءَما َسَأَلنِي َعنَْها َأَحٌد َغْيُرَك ُمنُْذ ُأْنِزَلْت

َما َسِمْعُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َجَمَع َأَبَوْيِه ألََحٍد َغْيَر َسْعِد ْبِن 

َأبِي َوقَّاٍص

2828علي بن أبي طالب

ي َأَحًدا بَِأَبَوْيِه إاِلَّ لَِسْعٍد 3755علي بن أبي طالبَما َسِمْعُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَفدِّ

2357عائشةَما َشبَِع َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُخْبِز َشِعيٍر َيْوَمْيِن ُمَتَتابَِعْيِن

2358أبو هريرةَما َشبَِع َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْهُلُه َثاَلًثا تَِباًعا ِمْن ُخْبِز الُبرِّ

َما َشْيٌء َأْثَقُل فِي ِميَزاِن اْلُمْؤِمِن َيْوَم الِقَياَمِة ِمْن ُخُلٍق 

َحَسٍن

2002أبو الدرداء
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َتْيِن،  َما َصلَّى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َصاَلًة لَِوْقتَِها اآْلِخِر َمرَّ

َحتَّى َقَبَضُه اهللُ

174عائشة

ا  ِممَّ َأْكَثُر  َوِعْشِريَن  تِْسًعا  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َمَع  ُصْمُت  َما 

ُصْمنَا َثاَلثِيَن

689ابن مسعود

َتْيِن 3701عبد الرحمن بن سمرةَما َضرَّ ُعْثَماَن َما َعِمَل َبْعَد الَيْوِم َمرَّ

3253أبو أمامةَما َضلَّ َقْوٌم َبْعَد ُهًدى َكاُنوا َعَلْيِه إاِلَّ ُأوُتوا الَجَدَل

ْمُس َعَلى َرُجٍل َخْيٍر ِمْن ُعَمَر 3684أبو بكر الصديقَما َطَلَعِت الشَّ

2031أبو هريرةَما َعاَب َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َطَعاًما َقطُّ

3460عبد اهلل بن عمروَما َعَلى األَْرِض َأَحٌد َيُقوُل: اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ َواهللُ َأْكَبُر

َما َعَلى األَْرِض ُمْسِلٌم َيْدُعو اهللَ َتَعاَلى بَِدْعَوٍة إاِلَّ 

اَها آَتاُه اهللُ إِيَّ

3573عبادة بن الصامت

َتْأتِي  اْلَيْوَم ـ  َيْعنِي  َنْفٌس َمنُْفوَسٌة ـ  َما َعَلى األَْرِض 

َعَلْيَها ِماَئُة َسنٍَة

2250جابر بن عبد اهلل

3700عبد الرحمن بن خبابَما َعَلى ُعْثَماَن َما َعِمَل َبْعَد َهِذِه

َما َعِمَل آَدِميٌّ ِمْن َعَمٍل َيْوَم النَّْحِر َأَحبَّ إَِلى اهلل ِمْن 

ِم إِْهَراِق الدَّ

1493عائشة

ِغْرُت  َما  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َأْزَواِج  ِمْن  َأَحٍد  َعَلى  ِغْرُت  َما 

َعَلى َخِديَجَة

2017، 3887عائشة

؟ 3222فروة بن مسيكَما َفَعَل الُغَطْيِفيُّ

88ابن مسعودَما فِي إَِداَوتَِك؟
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
2525أبو هريرةَما فِي الَجنَِّة َشَجَرٌة إاِلَّ َوَساُقَها ِمْن َذَهٍب

3037علي بن أبي طالبَما فِي الُقْرآِن آَيٌة َأَحبُّ إَِليَّ ِمْن َهِذِه اآلَيِة

َما َقاَل َعْبٌد اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ َقطُّ ُمْخِلًصا إاِلَّ ُفتَِحْت َلُه 

َماِء َأْبَواُب السَّ

3590أبو هريرة

َأْن  ُيِحبُّ  ِذي  الَّ اْلَمْوِضِع  فِي  إاِلَّ  َنبِيًّا  اهللُ  َقَبَض  َما 

ُيْدَفَن فِيِه

1018عائشة

3323ابن عباسَما َقَرَأ َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى الِجنِّ َواَل َرآُهْم

َراُع َأَحبَّ اللَّْحِم إَِلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 1838عائشةَما َكاَن الذِّ

3639عائشةَما َكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْسُرُد َسْرَدُكْم َهَذا

534عمر بن الخطابَما َكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْقَرُأ بِِه فِي الِفْطِر َواألَْضَحى؟

تِي َقاَل اهللُ 3306عائشةَما َكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْمَتِحُن إاِلَّ بِاآلَيِة الَّ

ًما 3642عبد اهلل بن الحارثَما َكاَن َضِحُك َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إاِلَّ َتَبسُّ

1974أنس بن مالكَما َكاَن الُفْحُش فِي َشْيٍء إاِلَّ َشاَنُه

1685أنس بن مالكَما َكاَن ِمْن َفَزٍع َوإِْن َوَجْدَناُه َلَبْحًرا

ُخْبُز  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوِل  َبْيِت  َأْهِل  َعْن  َيْفُضُل  َكاَن  َما 

ِعيِر الشَّ

2359أبو أمامة

2054سلمى أم رافعَما َكاَن َيُكوُن بَِرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقْرَحٌة َواَل َنْكَبٌة

َنِقيُل إاِلَّ  ى فِي َعْهِد َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َواَل  َنَتَغدَّ َما ُكنَّا 

َبْعَد الُجُمَعِة

525سهل بن سعد

ٍد َحتَّى  َما ُكنَّا َنْدُعو َزْيَد ْبَن َحاِرَثَة إاِلَّ َزْيَد ْبَن ُمَحمَّ

َنَزَل الُقْرآُن

3209، 3814ابن عمر
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
3838أبو هريرةَما ُكنُْت َأَرى َأنَّ فِي َدْوٍس َأَحًدا فِيِه َخْيٌر

فِي  إاِلَّ  َرَمَضاَن  ِمْن  َعَليَّ  َيُكوُن  َما  َأْقِضي  ُكنُْت  َما 

َشْعَباَن

783عائشة

3224ابن عباسَما ُكنُْتْم َتُقوُلوَن لِِمْثِل َهَذا فِي الَجاِهِليَِّة إَِذا َرَأْيُتُموُه؟

3661أبو هريرةَما ألََحٍد ِعنَْدَنا َيٌد إاِلَّ َوَقْد َكاَفْينَاُه َما َخاَل َأَبا َبْكٍر

2514حنظلة األسيديَما َلَك َيا َحنَْظَلُة؟

1380أبيض بن حمالَما َلْم َتنَْلُه ِخَفاُف اإِلبِِل

1785بريدة بن الحصيبَما لِي َأَرى َعَلْيَك ِحْلَيَة َأْهِل النَّاِر؟

ْنَيا إاِلَّ َكَراِكٍب ْنَيا َما َأَنا فِي الدُّ 2377ابن مسعودَما لِي َولِلدُّ

3216عائشةَما َماَت َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى ُأِحلَّ َلُه النَِّساُء

ْت َيُد َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيَد اْمَرَأٍة إاِلَّ اْمَرَأًة َيْمِلُكَها 3306طاوسَما َمسَّ

2880أبو هريرةَما َمَعَك َيا ُفاَلُن؟

ا ِمْن َبْطٍن 2380المقدامَما َمأَلَ آَدِميٌّ ِوَعاًء َشرًّ

ُبِعَث  إاِلَّ  بَِأْرٍض  َيُموُت  َأْصَحابِي  ِمْن  َأَحٍد  ِمْن  َما 

َقاِئًدا َوُنوًرا

3865بريدة

ْنَيا  ُه َأْن َيْرِجَع إَِلى الدُّ َما ِمْن َأَحٍد ِمْن َأْهِل الَجنَِّة َيُسرُّ

ِهيِد َغْيُر الشَّ

1662أنس بن مالك

3381جابر بن عبد اهللَما ِمْن َأَحٍد َيْدُعو بُِدَعاٍء إاِلَّ آَتاُه اهللُ َما َسَأَل

2403أبو هريرةَما ِمْن َأَحٍد َيُموُت إاِلَّ َنِدَم

1332عمرو بن مرةَما ِمْن إَِماٍم ُيْغِلُق َباَبُه ُدوَن َذِوي الَحاَجِة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ِمْن  إَِلى اهلل  َأَحبُّ  فِيِهنَّ  الُِح  الَعَمُل الصَّ اٍم  َأيَّ ِمْن  َما 

اِم الَعْشِر َهِذِه األَيَّ

757ابن عباس

ُيَتَعبََّد َلُه فِيَها ِمْن َعْشِر  اٍم َأَحبُّ إَِلى اهلل َأْن  َما ِمْن َأيَّ

ِة ِذي الِحجَّ

758أبو هريرة

إاِلَّ  َزْوِجَها  َبْيِت  َغْيِر  فِي  ثَِياَبَها  َتَضُع  اْمَرَأٍة  ِمْن  َما 

ْتَر َهَتَكِت السِّ

2803عائشة

َما ِمْن َداٍع َدَعا إَِلى َشْيٍء إاِلَّ َكاَن َمْوُقوًفا َيْوَم الِقَياَمِة 

اَلِزًما َلُه اَل ُيَفاِرُقُه

3228أنس بن مالك

َل اهللُ لَِصاِحبِِه الُعُقوَبَة فِي  َما ِمْن َذْنٍب َأْجَدُر َأْن ُيَعجِّ

ْنَيا الدُّ

2511أبو بكرة

َيْوَم  اهللُ  َجَعَل  إاِلَّ  َمالِِه  َزَكاَة  ُيَؤدِّي  اَل  َرُجٍل  ِمْن  َما 

الِقَياَمِة فِي ُعنُِقِه ُشَجاًعا

3012ابن مسعود

ُر ُثمَّ ُيَصلِّي علي بن أبي طالب، َما ِمْن َرُجٍل ُيْذنُِب َذْنًبا ُثمَّ َيُقوُم َفَيَتَطهَّ

أبو بكر

3006 ،406

ُق بِِه إاِلَّ  َما ِمْن َرُجٍل ُيَصاُب بَِشْيٍء فِي َجَسِدِه َفَيَتَصدَّ

َرَفَعُه اهللُ بِِه

1393أبو الدرداء

966أبو سعيد الخدريَما ِمْن َشْيٍء ُيِصيُب الُمْؤِمَن ِمْن َنَصٍب

ُحْسِن  ِمْن  َأْثَقُل  اْلِميَزاِن  فِي  ُيوَضُع  َشْيٍء  ِمْن  َما 

اْلُخُلِق

2003أبو الدرداء

3569الزبير بن العوامَما ِمْن َصَباٍح ُيْصبُِح الَعْبُد إاِلَّ ُمنَاٍد ُينَاِدي
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ُكْم ِذي َبْعَدُه َشرٌّ ِمنُْه َحتَّى َتْلَقْوا َربَّ 2206أنس بن مالكَما ِمْن َعاٍم إاِلَّ َوالَّ

2083ابن عباسَما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم َيُعوُد َمِريًضا َلْم َيْحُضْر َأَجُلُه

388، 389ثوبان، أبو الدرداءَما ِمْن َعْبٍد َيْسُجُد هلل َسْجَدًة إاِلَّ َرَفَعُه اهللُ بَِها َدَرَجًة

3388عثمان بن عفانَما ِمْن َعْبٍد َيُقوُل فِي َصَباِح ُكلِّ َيْوٍم َوَمَساِء ُكلِّ َلْيَلٍة

َيْرِجَع  َأْن  ُيِحبُّ  َخْيٌر  ِعنَْد اهلل  َلُه  َيُموُت  َعْبٍد  ِمْن  َما 

ْنَيا إَِلى الدُّ

1643أنس بن مالك

ْت بِِهُم اْلَماَلِئَكُة 3378أبو هريرة، أبو سعيدَما ِمْن َقْوٍم َيْذُكُروَن اهللَ إاِلَّ َحفَّ

3255أنس بن مالكَما ِمْن ُمْؤِمٍن إاِلَّ َوَلُه َباَباِن، َباٌب َيْصَعُد ِمنُْه َعَمُلُه

2484ابن عباسَما ِمْن ُمْسِلٍم َكَسا ُمْسِلًما َثْوًبا إاِلَّ َكاَن فِي ِحْفِظ اهلل

3407شداد بن أوسَما ِمْن ُمْسِلٍم َيْأُخُذ َمْضَجَعُه َيْقَرُأ ُسوَرًة ِمْن ِكَتاِب اهلل

1059عمر بن الخطابَما ِمْن ُمْسِلٍم َيْشَهُد َلُه َثاَلَثٌة إاِلَّ َوَجَبْت َلُه الَجنَُّة

َعَلْيِه  َصلَّى  إاِلَّ  ُغْدَوًة  ُمْسِلًما  َيُعوُد  ُمْسِلٍم  ِمْن  َما 

َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك

969علي بن أبي طالب

1382أنس بن مالكَما ِمْن ُمْسِلٍم َيْغِرُس َغْرًسا َأْو َيْزَرُع َزْرًعا

828سهل بن سعدَما ِمْن ُمْسِلٍم ُيَلبِّي إاِلَّ َلبَّى َمْن َعْن َيِمينِِه َوِشَمالِِه

1074عبد اهلل بن عمروَما ِمْن ُمْسِلٍم َيُموُت َيْوَم الُجُمَعِة َأْو َلْيَلَة الُجُمَعِة

َلُهَما  ُغِفَر  إاِلَّ  َفَيَتَصاَفَحاِن  َيْلَتِقَياِن  ُمْسِلَمْيِن  ِمْن  َما 

َقْبَل َأْن َيْفَتِرَقا

2731البراء بن عازب

1003أبو موسى األشعريَما ِمْن َميٍِّت َيُموُت َفَيُقوُم َباِكيهْم

اَب َتُه األَْعَوَر الَكذَّ 2245أنس بن مالكَما ِمْن َنبِيٍّ إاِلَّ َوَقْد َأْنَذَر ُأمَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َماِء 3679أبو سعيد الخدريَما ِمْن َنبِيٍّ إاِلَّ َوَلُه َوِزيَراِن ِمْن َأْهِل السَّ

ِكْفٌل  آَدَم  اْبِن  َكاَن َعَلى  إاِلَّ  ُظْلًما  ُتْقَتُل  َنْفٍس  ِمْن  َما 

ِمْن َدِمَها

2673ابن مسعود

3344علي بن أبي طالبَما ِمْن َنْفٍس َمنُْفوَسٍة إاِلَّ َقْد ُكتَِب َمْدَخُلَها

527ابن عباسَما َمنََعَك َأْن َتْغُدَو َمَع َأْصَحابَِك؟

َيا َمَعنَا 219يزيد بن األسودَما َمنََعُكَما َأْن ُتَصلِّ

2136علي بن أبي طالبَما ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد إاِلَّ َقْد ُعِلَم

ُه َيْوَم الِقَياَمِة ُمُه َربُّ 2415عدي بن حاتمَما ِمنُْكْم ِمْن َرُجٍل إاِلَّ َسُيَكلِّ

1952سعيد بن العاصَما َنَحَل َوالٌِد َوَلًدا ِمْن َنْحٍل َأْفَضَل ِمْن َأَدٍب َحَسٍن

َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل َوَما َزاَد اهللُ َرُجاًل بَِعْفٍو 

ا إاِلَّ ِعزًّ

2029أبو هريرة

ِذي اَل َينَْبِغي َلنَا َأْن َنْعِصَيَك فِيِه؟ 3307أم سلمة األنصاريةَما َهَذا اْلَمْعُروُف الَّ

َأْن  َعَلى  ِزْدُت  َوَما  النَِّداَء  َسِمْعُت  َأْن  إاِلَّ  ُهَو  َما 

ْأُت َتَوضَّ

494عمر بن الخطاب

ِهيُد ِمْن َمسِّ الَقْتِل إاِلَّ َكَما َيِجُد َأَحُدُكْم  َما َيِجُد الشَّ

ِمْن َمسِّ الَقْرَصِة

1668أبو هريرة

َوَوَلِدِه  َنْفِسِه  فِي  َوالُمْؤِمنَِة  بِالُمْؤِمِن  الَباَلُء  َيَزاُل  َما 

َوَمالِِه

2399أبو هريرة

نِي َأنِّي َحَكْيُت َرُجاًل َوَأنَّ لِي َكَذا َوَكَذا 2506عائشةَما َيُسرُّ

1480أبو واقد الليثيَما ُيْقَطُع ِمَن الَبِهيَمِة َوِهَي َحيٌَّة َفُهَو َمْيَتٌة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ِخَرُه َعنُْكْم 2024أبو سعيد الخدريَما َيُكوُن ِعنِْدي ِمْن َخْيٍر َفَلْن َأدَّ

ا َتُزوُرَنا؟ 3158ابن عباسَما َيْمنَُعَك َأْن َتُزوَرَنا َأْكَثَر ِممَّ

َم  ُتَحرَّ َأْن  َقْبَل  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َأْصَحاِب  ِمْن  ِرَجاٌل  َماَت 

الَخْمُر

3051البراء بن عازب

3653معاوية بن أبي سفيانَماَت َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو اْبُن َثاَلٍث َوِستِّيَن

َماَت َناٌس ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصَوُهْم َيْشَرُبوَن 

الَخْمَر

3052البراء بن عازب

3943عمران بن حصينَماَت النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َيْكَرُه َثاَلَثَة َأْحَياٍء

2671أبو مسعودِمْثُل َأْجِر َفاِعِلِه

ُلُه َخْيٌر َأْم آِخُرُه تِي َمَثُل اْلَمَطِر اَل ُيْدَرى َأوَّ 2869أنس بن مالكَمَثُل ُأمَّ

2150، 2456عبد اهلل بن الشخيرُمثَِّل اْبُن آَدَم َوإَِلى َجنْبِِه تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن َمنِيًَّة

ِذي ُيْهِدي إَِذا  ِذي ُيْعتُِق ِعنَْد اْلَمْوِت َكَمَثِل الَّ َمَثُل الَّ

َشبَِع

2123أبو الدرداء

ِذي ُيْعطِي الَعطِيََّة ُثمَّ َيْرِجُع فِيَها َكالَكْلِب 2131ابن عمرَمَثُل الَّ

ينَِة فِي َغْيِر َأْهِلَها َكَمَثِل ُظْلَمِة َيْوِم  افَِلِة فِي الزِّ َمَثُل الرَّ

الِقَياَمِة

1167ميمونة بنت سعد

2173النعمان بن بشيرَمَثُل الَقاِئِم َعَلى ُحُدوِد اهلل َوالُمْدِهِن فِيَها َكَمَثِل َقْوٍم

ِذي َيْقَرُأ الُقْرآَن َكَمَثِل األُْتُرْنَجِة 2865أبو موسى األشعريَمَثُل اْلُمْؤِمِن الَّ

َياُح ُتَفيُِّئُه ْرِع اَل َتَزاُل الرِّ 2866أبو هريرةَمَثُل اْلُمْؤِمِن َكَمَثِل الزَّ

اِئِم الَقاِئِم 1619أبو هريرةَمَثُل اْلُمَجاِهِد فِي َسبِيِل اهلل َمَثُل الصَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
3613أبي بن كعبَمَثِلي فِي النَّبِيِّيَن َكَمَثِل َرُجٍل َبنَى َداًرا َفَأْحَسنََها

َراِويَل 834ابن عباساْلُمْحِرُم إَِذا َلْم َيِجِد اإِلَزاَر َفْلَيْلَبِس السَّ

1186ثوباناْلُمْخَتِلَعاُت ُهنَّ اْلُمنَافَِقاُت

2127علي بن أبي طالباْلَمِدينَُة َحَرٌم َما َبْيَن َعْيٍر إَِلى َثْوٍر

َأْصَحاِب  ِمْن  َنَفٍر  َعَلى  ُسَلْيٍم  َبنِي  ِمْن  َرُجٌل  َمرَّ 

َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

3030ابن عباس

َم َعَلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 2807عبد اهلل بن عمروَمرَّ َرُجٌل َوَعَلْيِه َثْوَباِن َأْحَمَراِن، َفَسلَّ

1537أنس بن مالكَمرَّ َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِشْيٍخ َكبِيٍر ُيَهاَدى َبْيَن اْبنَْيِه

1053ابن عباسَمرَّ َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بُِقُبوِر اْلَمِدينَِة َفَأْقَبَل َعَلْيِهْم بَِوْجِهِه

ي ُأمُّ ُسَلْيٍم َصْوَتُه 3827أنس بن مالكَمرَّ َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَسِمَعْت ُأمِّ

2385، 2386أنس بن مالكاْلَمْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ َوَلُه َما اْكَتَسَب

2387، 3535، صفوان بن عسالاْلَمْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ

3536

2115واثلة بن األسقعاْلَمْرَأُة َتُحوُز َثاَلَثَة َمَواِريَث: َعتِيَقَها َوَلِقيَطَها َوَوَلَدَها

ْيَطاُن 1173ابن مسعوداْلَمْرَأُة َعْوَرٌة َفإَِذا َخَرَجْت اْسَتْشَرَفَها الشَّ

2734أم هانئَمْرَحًبا بُِأمِّ َهانٍِئ

اِكِب اْلُمَهاِجِر 2735عكرمة بن أبي جهلَمْرَحًبا بِالرَّ

367صهيب الروميَمَرْرُت بَِرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو ُيَصلِّي َفَسلَّْمُت َعَلْيِه

447أبو قتادةَمَرْرُت بَِك َوَأْنَت َتْقَرُأ َوَأْنَت َتْخِفُض ِمْن َصْوتَِك

2097، 3015جابر بن عبد اهللَمِرْضُت َفَأَتانِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُعوُدنِي
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
19عائشةُمْرَن َأْزَواَجُكنَّ َأْن َيْسَتطِيُبوا بِاْلَماِء

ْقَها َطاِهًرا َأْو َحاِماًل 1176ابن عمرُمْرُه َفْلُيَراِجْعَها ُثمَّ لُِيَطلِّ

3672عائشةُمُروا َأَبا َبْكٍر َفْلُيَصلِّ بِالنَّاِس

َيْعَتِد  َلْم  َما  ِمنُْهَما  الَباِدي  َفَعَلى  َقااَل  َما  اْلُمْسَتبَّاِن 

اْلَمْظُلوُم

1981أبو هريرة

2822، 2823أبو هريرة، أم سلمةاْلُمْسَتَشاُر ُمْؤَتَمٌن

ْكُر َعنُْهْم َأْثَقاَلُهْم 3596أبو هريرةاْلُمْسَتْهَتُروَن فِي ِذْكِر اهلل َيَضُع الذِّ

3629أبو زيدَمَسَح َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيَدُه َعَلى َوْجِهي َوَدَعا لِي

1426ابن عمراْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم اَل َيْظِلُمُه

1927أبو هريرةاْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم اَل َيُخوُنُه

2627أبو هريرةاْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدِه

1308أبو هريرةَمْطُل الَغنِيِّ ُظْلٌم َوإَِذا ُأْتبَِع َأَحُدُكْم َعَلى َمِليٍّ َفْلَيْتَبْع

1515سلمان بن عامرَمَع الُغاَلِم َعِقيَقٌة َفَأْهِريُقوا َعنُْه َدًما

َدَقِة َكَمانِِعَها 646أنس بن مالكاْلُمْعَتِدي فِي الصَّ

َباٌت اَل َيِخيُب َقاِئُلُهنَّ 3412كعب بن عجرةُمَعقِّ

اَلِة الطُُّهوُر َوَتْحِريُمَها التَّْكبِيُر علي بن أبي طالب، ِمْفَتاُح الصَّ

أبو سعيد

238 ،3

ٍد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم  َمْكُتوٌب فِي التَّْوَراِة ِصَفُة ُمَحمَّ

ُيْدَفُن َمَعُه

3617عبد اهلل بن سالم

َة َثاَلَث َعْشَرَة 3652ابن عباسَمَكَث النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ



فهرس األحاديث واآلثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  577

رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
2238معاذ بن جبلاْلَمْلَحَمُة الُعْظَمى َوَفْتُح الُقْسُطنْطِينِة

1941أبو بكر الصديقَمْلُعوٌن َمْن َضارَّ ُمْؤِمنًا َأْو َمَكَر بِِه

3936أبو هريرةاْلُمْلُك فِي ُقَرْيٍش َوالَقَضاُء فِي األَْنَصاِر

َحاِب ٌل بِالسَّ 3117ابن عباسَمَلٌك ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمَوكَّ

2978جابر بن عبد اهللَمْن َأَتى اْمَرَأَتُه فِي ُقُبِلَها ِمْن ُدُبِرَها َكاَن الَوَلُد َأْحَوَل

1455ابن عباسَمْن َأَتى َبِهيَمًة َفاَل َحدَّ َعَلْيِه

135أبو هريرةَمْن َأَتى َحاِئًضا َأِو اْمَرَأًة فِي ُدُبِرَها

492ابن عمرَمْن َأَتى الُجُمَعَة َفْلَيْغَتِسْل

عبادة بن الصامت، َمْن َأَحبَّ لَِقاَء اهلل َأَحبَّ اهللُ لَِقاَءُه

عائشة

 ،1067 ،1066

2309

3882عمرو بن العاصَمْن َأَحبُّ النَّاِس إَِلْيَك؟

ُهَما 3733علي بن أبي طالبَمْن َأَحبَّنِي َوَأَحبَّ َهَذْيِن َوَأَباُهَما َوُأمَّ

948ابن عمرَمْن َأْحَرَم بِالَحجِّ َوالُعْمَرِة َأْجَزَأُه َطَواٌف َواِحٌد

سعيد بن زيد، جابر َمْن َأْحَيا َأْرًضا َميَِّتًة َفِهَي َلُه

ابن عبد اهلل

1379 ،1378

ْمُس ْبِح َرْكَعًة َقْبَل َأْن َتْطُلَع الشَّ 186أبو هريرةَمْن َأْدَرَك ِمَن الصُّ

اَلَة اَلِة َرْكَعًة َفَقْد َأْدَرَك الصَّ 524أبو هريرةَمْن َأْدَرَك ِمَن الصَّ

َن َسْبَع ِسنِيَن ُمْحَتِسًبا ُكتَِبْت َلُه َبَراَءٌة ِمَن النَّاِر 206ابن عياسَمْن َأذَّ

2898أنس بن مالكَمْن َأَراَد َأْن َينَاَم َعَلى فَِراِشِه َفنَاَم َعَلى َيِمينِِه

1420عبد اهلل بن عمروَمْن ُأِريَد َماُلُه بَِغْيِر َحقٍّ َفَقاَتَل َفُقتَِل َفُهَو َشِهيٌد
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
1311ابن عباسَمْن َأْسَلَف َفْلُيْسِلْف فِي َكْيٍل َمْعُلوٍم َوَوْزٍن َمْعُلوٍم

2162أبو هريرةَمْن َأَشاَر َعَلى َأِخيِه بَِحِديَدٍة َلَعنَْتُه اْلَماَلِئَكُة

ْنَيا َل ُعُقوَبَتُه فِي الدُّ ا َفُعجِّ 2626علي بن أبي طالبَمْن َأَصاَب َحدًّ

1288عبد اهلل بن عمروَمْن َأَصاَب ِمنُْه ِمْن ِذي َحاَجٍة َغْيَر ُمتَِّخٍذ ُخْبنًَة

2346عبد اهلل بن محصنَمْن َأْصَبَح ِمنُْكْم آِمنًا فِي ِسْربِِه، ُمَعاًفى فِي َجَسِدِه

1541أبو هريرةَمْن َأْعَتَق َرَقَبًة ُمْؤِمنًَة، َأْعَتَق اهللُ ِمنُْه بُِكلِّ ُعْضٍو ِمنُْه

َمْن َأْعَتَق َنِصيًبا َأْو َقاَل: َشِقيًصا َأْو َقاَل: ِشْرًكا َلُه فِي 

َعْبٍد

1346، 1347، ابن عمر، أبو هريرة

1348

ُه ِمَن اْلَخْيِر ْفِق َفَقْد ُأْعطَِي َحظَّ ُه ِمَن الرِّ 2013أبو الدرداءَمْن ُأْعطَِي َحظَّ

2034جابر بن عبد اهللَمْن ُأْعطَِي َعَطاًء َفَوَجَد َفْلَيْجِز بِِه

2521معاذ الجهنيَمْن َأْعَطى هلل َوَمنََع هلل َوَأَحبَّ هلل َوَأْبَغَض هلل

723أبو هريرةَمْن َأْفَطَر َيْوًما ِمْن َرَمَضاَن ِمْن َغْيِر ُرْخَصٍة َواَل َمَرٍض

721أبو هريرةَمْن َأَكَل َأْو َشِرَب َناِسًيا َفاَل ُيْفطِْر

ِذي َأْطَعَمنِي َهَذا 3458معاذ بن أنسَمْن َأَكَل َطَعاًما َفَقاَل: الَحْمُد هلل الَّ

َبَواِئَقُه  النَّاُس  َوَأِمَن  ُسنٍَّة  فِي  َوَعِمَل  َطيًِّبا  َأَكَل  َمْن 

َدَخَل الَجنََّة

2520أبو سعيد الخدري

1804نبيشة الخيرَمْن َأَكَل فِي َقْصَعٍة ُثمَّ َلِحَسَها اْسَتْغَفَرْت َلُه الَقْصَعُة

1806جابر بن عبد اهللَمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه

ُه اهللُ َيْوَم الِقَياَمِة 1306أبو هريرةَمْن َأْنَظَر ُمْعِسًرا َأْو َوَضَع َلُه َأَظلَّ

1625خريم بن فاتكَمْن َأْنَفَق َنَفَقًة فِي َسبِيِل اهلل ُكتَِبْت َلُه َسْبُعِماَئِة ِضْعٍف
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
2224أبو بكرةَمْن َأَهاَن ُسْلَطاَن اهلل فِي األَْرِض َأَهاَنُه اهللُ

ُيْدِرَكُه  َحتَّى  اهللَ  َيْذُكُر  َطاِهًرا  فَِراِشِه  إَِلى  َأَوى  َمْن 

النَُّعاُس

3531أبو أمامة الباهلي

َبُن َلُكْم؟ 2477أبو هريرةِمْن َأْيَن َهَذا اللَّ

َر َفَثَمَرُتَها لِلَِّذي َباَعَها 1244ابن عمرَمِن اْبَتاَع َنْخاًل َبْعَد َأْن ُتَؤبَّ

1291ابن عباسَمِن اْبَتاَع َطَعاًما َفاَل َيبِْعُه َحتَّى َيْسَتْوفَِيُه

1324أنس بن مالكَمِن اْبَتَغى الَقَضاَء َوَسَأَل فِيِه ُشَفَعاَء ُوِكَل إَِلى َنْفِسِه

َلُه  ُكنَّ  َعَلْيِهنَّ  َفَصَبَر  الَبنَاِت  ِمَن  بَِشْيٍء  اْبُتِلَي  َمِن 

ِحَجاًبا ِمَن النَّاِر

1914، 1915عائشة

َخَذ َكْلًبا إاِلَّ َكْلَب َماِشَيٍة 1489أبو هريرةَمِن اتَّ

3917ابن عمرَمِن اْسَتَطاَع َأْن َيُموَت بِالَمِدينَِة َفْلَيُمْت بَِها

631، 632ابن عمرَمِن اْسَتَفاَد َماالً َفاَل َزَكاَة َعَلْيِه

اًة َفُهَو بِالِخَياِر إَِذا َحَلَبَها 1251أبو هريرةَمِن اْشَتَرى ُمَصرَّ

اٍم اًة َفُهَو بِالِخَياِر َثاَلَثَة َأيَّ 1252أبو هريرةَمِن اْشَتَرى ُمَصرَّ

ْت َقَدَماُه فِي َسبِيِل اهلل َفُهَما َحَراٌم َعَلى النَّاِر 1632أبو عبسَمِن اْغَبرَّ

499أبو هريرةَمِن اْغَتَسَل َيْوَم الُجُمَعِة ُغْسَل الَجنَاَبِة ُثمَّ َراَح

َر َواْبَتَكَر َل َوَبكَّ 496أوس بن أوسَمِن اْغَتَسَل َيْوَم الُجُمَعِة َوَغسَّ

اَعِة َهاَلُك الَعَرِب 3929طلحة بن مالكِمِن اْقتَِراِب السَّ

َخَذ َكْلًبا َلْيَس بَِضاٍر 1487ابن عمرَمِن اْقَتنَى َكْلًبا َأِو اتَّ

ِل 2055المغيرة بن شعبةَمِن اْكَتَوى َأِو اْسَتْرَقى َفُهَو َبِريٌء ِمَن التََّوكُّ



580  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية

رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ُمْؤَنَة  اهللُ  َكَفاُه  النَّاِس  بَِسَخِط  ِرَضا اهلل  الَتَمَس  َمِن 

النَّاِس

2414عائشة

1601أنس بن مالكَمِن اْنَتَهَب َفَلْيَس ِمنَّا

َمْن َباَت َوفِي َيِدِه ِريُح َغَمٍر َفَأَصاَبُه َشْيٌء َفاَل َيُلوَمنَّ 

إاِلَّ َنْفَسُه

1860أبو هريرة

َل ِدينَُه َفاْقُتُلوُه 1458ابن عباسَمْن َبدَّ

318عثمان بن عفانَمْن َبنَى هلل َمْسِجًدا َبنَى اهللُ َلُه ِمْثَلُه فِي اْلَجنَِّة

اٍت 1041أبو هريرةَمْن َتبَِع َجنَاَزًة َوَحَمَلَها َثاَلَث َمرَّ

َبْيَن  َيْعِقَد  َأْن  الِقَياَمِة  َيْوَم  ُكلَِّف  َكاِذًبا  َم  َتَحلَّ َمْن 

َشِعيَرَتْيِن

2283ابن عباس

ِجْسًرا  َخَذ  اتَّ الُجُمَعِة  َيْوَم  النَّاِس  ِرَقاَب  َتَخطَّى  َمْن 

إَِلى َجَهنََّم

513معاذ بن أنس

اهللُ  َطَبَع  بَِها  َتَهاُوًنا  اٍت  َمرَّ َثاَلَث  الُجُمَعَة  َتَرَك  َمْن 

َعَلى َقْلبِِه

500أبو الجعد الضمري

1993أنس بن مالكَمْن َتَرَك الَكِذَب َوُهَو َباطٌِل ُبنَِي َلُه فِي َرَبِض اْلَجنَِّة

َباَس َتَواُضًعا هلل َوُهَو َيْقِدُر َعَلْيِه َدَعاُه اهللُ  َمْن َتَرَك اللِّ

َيْوَم الِقَياَمِة

2480معاذ بن أنس

2090أبو هريرةَمْن َتَرَك َماالً َفأِلَْهِلِه َوَمْن َتَرَك َضَياًعا َفإَِليَّ

اَل  َوْحَدُه  اهللُ  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َفَقاَل:  ْيِل  اللَّ ِمَن  َتَعارَّ  َمْن 

َشِريَك َلُه

3414عبادة بن الصامت
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
2072عبد اهلل بن عكيمَمْن َتَعلََّق َشْيًئا ُوِكَل إَِلْيِه

ْأ  َفْلَيَتَبوَّ اهلل  َغْيَر  بِِه  َأَراَد  َأْو  اهلل  لَِغْيِر  ِعْلًما  َم  َتَعلَّ َمْن 

َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر

2655ابن عمر

2729ابن مسعودِمْن َتَماِم التَِّحيَِّة األَْخُذ بِالَيِد

ِمْن َتَماِم ِعَياَدِة اْلَمِريِض َأْن َيَضَع َأَحُدُكْم َيَدُه َعَلى 

َجْبَهتِِه

2730أبو أمامة

َفَدَنا  الُجُمَعَة  َأَتى  ُثمَّ  الُوُضوَء  َفَأْحَسَن  َأ  َتَوضَّ َمْن 

َواْسَتَمَع

498أبو هريرة

َأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء ُثمَّ َقاَل: َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه  َمْن َتَوضَّ

إاِلَّ اهللُ

55عمر بن الخطاب

اْغَتَسَل  َوَمِن  َونِْعَمْت،  َفبَِها  الُجُمَعِة  َيْوَم  َأ  َتَوضَّ َمْن 

َفالُغْسُل َأْفَضُل

497سمرة بن جندب

نَِّة َبنَى اهللُ َلُه  َمْن َثاَبَر َعَلى ثِنَْتْي َعْشَرَة َرْكَعًة ِمَن السُّ

َبْيًتا فِي اْلَجنَِّة

414عائشة

1731ابن عمرَمْن َجرَّ َثْوَبُه ُخَياَلَء َلْم َينُْظِر اهللُ إَِلْيِه َيْوَم الِقَياَمِة

3433أبو هريرةَمْن َجَلَس فِي َمْجِلٍس َفَكُثَر فِيِه َلَغُطُه

َباًبا  َأَتى  َفَقْد  ُعْذٍر  َغْيِر  ِمْن  اَلَتْيِن  َبْيَن الصَّ َمْن َجَمَع 

ِمْن َأْبَواِب اْلَكَباِئِر

188ابن عباس

َز َغاِزًيا فِي َسبِيِل اهلل َفَقْد َغَزا 1628، 1629، زيد بن خالدَمْن َجهَّ

1630
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َوَأْرَبٍع  ْهِر  الظُّ َقْبَل  َرَكَعاٍت  َأْرَبِع  َعَلى  َحاَفَظ  َمْن 

َمُه اهللُ َعَلى النَّاِر َبْعَدَها َحرَّ

428أم حبيبة

َحى ُغِفَر َلُه ُذُنوُبُه 476أبو هريرةَمْن َحاَفَظ َعَلى ُشْفَعِة الضُّ

944ابن عمرَمْن َحجَّ الَبْيَت َفْلَيُكْن آِخُر َعْهِدِه بِالَبْيِت

َم ِمْن  َمْن َحجَّ َفَلْم َيْرُفْث، َوَلْم َيْفُسْق، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

َذْنبِِه

811أبو هريرة

َعْهِدِه  آِخُر  َفْلَيُكْن  اْعَتَمَر  َأِو  الَبْيَت  َهَذا  َحجَّ  َمْن 

بِالَبْيِت

946الحارث بن عبد اهلل

ُه َكِذٌب َفُهَو َأَحُد  َث َعنِّي َحِديًثا َوُهَو َيَرى َأنَّ َمْن َحدَّ

الَكاِذبِيَن

2662المغيرة بن شعبة

ُقوُه َثُكْم َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيُبوُل َقاِئًما َفاَل ُتَصدِّ 12عائشةَمْن َحدَّ

2317أبو هريرةِمْن ُحْسِن إِْساَلِم اْلَمْرِء َتْرُكُه َما اَل َيْعنِيِه

1535ابن عمرَمْن َحَلَف بَِغْيِر اهلل َفَقْد َكَفَر َأْو َأْشَرَك

ٍة َغْيِر اإِلْساَلِم َكاِذًبا َفُهَو َكَما َقاَل 1543ثابت بن الضحاكَمْن َحَلَف بِِملَّ

ْر  َمْن َحَلَف َعَلى َيِميٍن َفَرَأى َغْيَرَها َخْيًرا ِمنَْها، َفْلُيَكفِّ

َعْن َيِمينِِه

1530أبو هريرة

ِحنَْث  َفاَل  اهللُ  َشاَء  إِْن  َفَقاَل:  َيِميٍن  َعَلى  َحَلَف  َمْن 

َعَلْيِه

1531ابن عمر

َمْن َحَلَف َعَلى َيِميٍن َوُهَو فِيَها َفاِجٌر لَِيْقَتطَِع بَِها َماَل 

اْمِرٍئ ُمْسِلٍم

1269، 2996ابن مسعود
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
1532أبو هريرةَمْن َحَلَف َفَقاَل: إِْن َشاَء اهللُ َلْم َيْحنَْث

ى ِت َوالُعزَّ 1545أبو هريرةَمْن َحَلَف ِمنُْكْم َفَقاَل فِي َحِلِفِه: َوالالَّ

اَلَح َفَلْيَس ِمنَّا 1459أبو موسىَمْن َحَمَل َعَلْينَا السِّ

َب 3338أنس بن مالكَمْن ُحوِسَب ُعذِّ

2450أبو هريرةَمْن َخاَف َأْدَلَج َوَمْن َأْدَلَج َبَلَغ اْلَمنِْزَل

َحتَّى  َسبِيِل اهلل  فِي  َفُهَو  الِعْلِم  َطَلِب  فِي  َخَرَج  َمْن 

َيْرِجَع

2647أنس بن مالك

ْيِل َفْلُيوتِْر  َمْن َخِشَي ِمنُْكْم َأْن اَل َيْسَتْيِقَظ ِمْن آِخِر اللَّ

لِِه ِمْن َأوَّ

456جابر بن عبد اهلل

1287ابن عمرَمْن َدَخَل َحاِئًطا َفْلَيْأُكْل َواَل َيتَِّخْذ ُخْبنًَة

اَل  َوْحَدُه  اهللُ  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َفَقاَل:  وَق  السُّ َدَخَل  َمْن 

َشِريَك َلُه

3428عمر بن الخطاب

َمْن َدَعا إَِلى ُهًدى َكاَن َلُه ِمَن األَْجِر ِمْثُل ُأُجوِر َمْن 

َيتَّبُِعُه

2674أبو هريرة

3552عائشةَمْن َدَعا َعَلى َمْن َظَلَمُه َفَقِد اْنَتَصَر

2671أبو مسعودَمْن َدلَّ َعَلى َخْيٍر َفَلُه ِمْثُل َأْجِر َفاِعِلِه

720أبو هريرةَمْن َذَرَعُه الَقْيُء َفَلْيَس َعَلْيِه َقَضاٌء

2276ابن مسعودَمْن َرآنِي فِي اْلَمنَاِم َفَقْد َرآنِي

ِذي َعاَفانِي  َمْن َرَأى َصاِحَب َباَلٍء َفَقاَل: الَحْمُد هلل الَّ

ا اْبَتاَلَك بِِه ِممَّ

3431عمر بن الخطاب
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
2172أبو سعيد الخدريَمْن َرَأى ُمنَْكًرا َفْلُينِْكْرُه بَِيِدِه

2287أبو بكرةَمْن َرَأى ِمنُْكْم ُرْؤَيا؟

َفاَل  َي  ُيَضحِّ َأْن  َوَأَراَد  ِة  الِحجَّ ِذي  ِهاَلَل  َرَأى  َمْن 

َيْأُخَذنَّ ِمْن َشْعِرِه

1523أم سلمة

َمْن َردَّ َعْن ِعْرِض َأِخيِه َردَّ اهللُ َعْن َوْجِهِه النَّاَر َيْوَم 

الِقَياَمِة

1931أبو الدرداء

ٍر 1638أبو نجيح السلميَمْن َرَمى بَِسْهٍم فِي َسبِيِل اهلل َفُهَو َلُه َعْدُل ُمَحرَّ

ُهْم َرُجٌل ِمنُْهْم ُهْم َوْلَيُؤمَّ 356مالك بن الحويرثَمْن َزاَر َقْوًما َفاَل َيُؤمَّ

ِمَن  َلُه  َفَلْيَس  إِْذنِِهْم  بَِغْيِر  َقْوٍم  َأْرِض  فِي  َزَرَع  َمْن 

ْرِع َشْيٌء الزَّ

1366رافع بن خديج

اٍت َقاَلِت الَجنَُّة 2567أنس بن مالكَمْن َسَأَل اهللَ الَجنََّة َثاَلَث َمرَّ

َغُه اهللُ َمنَاِزَل  َهاَدَة ِمْن َقْلبِِه َصاِدًقا َبلَّ َمْن َسَأَل اهللَ الشَّ

َهَداِء الشُّ

1654سهل بن حنيف

َمْن َسَأَل اهللَ الَقْتَل فِي َسبِيِلِه َصاِدًقا ِمْن َقْلبِِه َأْعَطاُه 

ِهْيِد اهللُ َأْجَر الشَّ

1653معاذ بن جبل

َمْن ُسِئَل َعْن ِعْلٍم َعِلَمُه ُثمَّ َكَتَمُه ُأْلِجَم َيْوَم الِقَياَمِة 

بِِلَجاٍم ِمْن َناٍر

2649أبو هريرة

1323أنس بن مالكَمْن َسَأَل الَقَضاَء ُوِكَل إَِلى َنْفِسِه

َمْن َسَأَل النَّاَس َوَلُه َما ُيْغنِيِه َجاَء َيْوَم الِقَياَمِة َوَمْسَأَلُتُه 

فِي َوْجِهِه ُخُموٌش

650ابن مسعود
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َكَمْن  َكاَن  بِالَعِشيِّ  َوِماَئًة  بِالَغَداِة  ِماَئًة  اهللَ  َسبََّح  َمْن 

ٍة َحجَّ ِماَئَة َحجَّ

3471عبد اهلل بن عمرو

ْأ َمْقَعَدُه ِمَن  َجاُل ِقَياًما َفْلَيَتَبوَّ ُه َأْن َيَتَمثََّل َلُه الرِّ َمْن َسرَّ

النَّاِر

2755معاوية بن أبي سفيان

َداِئِد َوالُكَرِب  َلُه ِعنَْد الشَّ ُه َأْن َيْسَتِجيَب اهللُ  َمْن َسرَّ

َعاَء َفْلُيْكثِِر الدُّ

3382أبو هريرة

َخاَتُم  َعَلْيَها  تِي  الَّ ِحيَفِة  الصَّ إَِلى  َينُْظَر  َأْن  ُه  َسرَّ َمْن 

ٍد ُمَحمَّ

3070ابن مسعود

َوْجِه  َعَلى  َيْمِشي  َشِهيٍد  إَِلى  َينُْظَر  َأْن  ُه  َسرَّ َمْن 

األَْرِض َفْلَينُْظْر

3739جابر بن عبد اهلل

َعْيٍن  َرْأُي  ُه  َكَأنَّ الِقَياَمِة  َيْوِم  إَِلى  َينُْظَر  َأْن  ُه  َسرَّ َمْن 

َفْلَيْقَرْأ

3333ابن عمر

2151سعد بن أبي وقاصِمْن َسَعاَدِة اْبِن آَدَم ِرَضاُه بَِما َقَضى اهللُ َلُه

ْيَد َغَفَل َبَع الصَّ 2256ابن عباسَمْن َسَكَن الَباِدَيَة َجَفا َوَمِن اتَّ

َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْبَتِغي فِيِه ِعْلًما َسَلَك اهللُ بِِه َطِريًقا 

إَِلى الَجنَِّة

2682أبو الدرداء

َل اهللُ َلُه َطِريًقا  َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس فِيِه ِعْلًما َسهَّ

إَِلى الَجنَِّة

2646أبو هريرة

2502، 2628أبو موسىَمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدِه

بَِع َعَلْيَها َفَلُه َأْجُرُه 2675جرير بن عبد اهللَمْن َسنَّ ُسنََّة َخْيٍر َفاتُّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
نَِّة َأْن َتْخُرَج إَِلى الِعيِد َماِشًيا 530علي بن عبد اهللِمَن السُّ

ُد نَِّة َأْن ُيْخَفى التََّشهُّ 291ابن مسعودِمَن السُّ

409جابر بن عبد اهللَمْن َشاَء َفْلُيَصلِّ فِي َرْحِلِه

1634كعب بن مرةَمْن َشاَب َشْيَبًة فِي اإِلْساَلِم َكاَنْت َلُه ُنوًرا َيْوَم الِقَياَمِة

َيْوَم  ُنوًرا  َلُه  َكاَنْت  َسبِيِل اهلل  فِي  َشْيَبًة  َشاَب  َمْن 

الِقَياَمِة

1635عمرو بن عبسة

ابَِعِة َفاْقُتُلوُه 1444معاوية بن أبي سفيانَمْن َشِرَب الَخْمَر َفاْجِلُدوُه َفإِْن َعاَد فِي الرَّ

1862ابن عمرَمْن َشِرَب الَخْمَر َلْم ُتْقَبْل َلُه َصاَلٌة َأْرَبِعيَن َصَباًحا

َرُسوُل اهلل،  ًدا  ُمَحمَّ َوَأنَّ  اهللُ  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َأْن  َشِهَد  َمْن 

َم اهللُ َعَلْيِه النَّاَر َحرَّ

2638عبادة بن الصامت

891عروة بن مضرسَمْن َشِهَد َصاَلَتنَا َهِذِه، َوَوَقَف َمَعنَا َحتَّى َيْدَفَع

221عثمان بن عفانَمْن َشِهَد اْلِعَشاَء فِي َجَماَعٍة َكاَن َلُه ِقَياُم نِْصِف َلْيَلٍة

َفَذلَِك  اٍل  َشوَّ ِمْن  بِِستٍّ  َأْتَبَعُه  ُثمَّ  َرَمَضاَن  َصاَم  َمْن 

ْهِر ِصَياُم الدَّ

759أبو أيوب

َلَواِت َوَحجَّ الَبْيَت 2530معاذ بن جبلَمْن َصاَم َرَمَضاَن َوَصلَّى الصَّ

َما  َلُه  ُغِفَر  َواْحتَِساًبا  إِيَماًنا  َوَقاَمُه  َرَمَضاَن  َمْن َصاَم 

َم ِمْن َذْنبِِه َتَقدَّ

683أبو هريرة

ْهِر اٍم َفَذلَِك ِصَياُم الدَّ 762أبو ذرَمْن َصاَم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر َثاَلَثَة َأيَّ

َمْن َصاَم َيْوًما فِي َسبِيِل اهلل َجَعَل اهللُ َبْينَُه َوَبْيَن النَّاِر 

َخنَْدًقا

1624أبو أمامة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
1622أبو هريرةَمْن َصاَم َيْوًما فِي َسبِيِل اهلل َزْحَزَحُه اهللُ َعِن النَّاِر

تَِها َوأَلَْواِئَها ُكنُْت َلُه َشِهيًدا 3918ابن عمرَمْن َصَبَر َعَلى ِشدَّ

ْم فِيَما  َمْن َصلَّى َبْعَد اْلَمْغِرِب ِستَّ َرَكَعاٍت َلْم َيَتَكلَّ

َبْينَُهنَّ بُِسوٍء

435أبو هريرة

313جابر بن عبد اهللَمْن َصلَّى َرْكَعًة َلْم َيْقَرْأ فِيَها بُِأمِّ اْلُقْرآِن َفَلْم ُيَصلِّ

ِة اهلل ْبَح َفُهَو فِي ِذمَّ جندب بن سفيان، َمْن َصلَّى الصُّ

أبو هريرة

2164 ،222

2953أبو هريرةَمْن َصلَّى َصاَلًة َلْم َيْقَرْأ فِيَها بُِأمِّ الُقْرآِن َفِهَي ِخَداٌج

َحى ثِنَْتْي َعْشَرَة َرْكَعًة َبنَى اهللُ َلُه َقْصًرا 473أنس بن مالكَمْن َصلَّى الضُّ

1040أبو هريرةَمْن َصلَّى َعَلى َجنَاَزٍة َفَلُه ِقيَراٌط

484أبو هريرةَمْن َصلَّى َعَليَّ َصاَلًة َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َعْشًرا

1028مالك بن هبيرةَمْن َصلَّى َعَلْيِه َثاَلَثُة ُصُفوٍف َفَقْد َأْوَجَب

َمْن َصلَّى الَفْجَر فِي َجَماَعٍة ُثمَّ َقَعَد َيْذُكُر اهللَ َحتَّى 

ْمُس َتْطُلَع الشَّ

586أنس بن مالك

َمْن َصلَّى فِي َيْوٍم َوَلْيَلٍة ثِنَْتْي َعْشَرَة َرْكَعًة ُبنَِي َلُه َبْيٌت 

فِي اْلَجنَِّة

415أم حبيبة

371عمران بن حصينَمْن َصلَّى َقاِئًما َفُهَو َأْفَضُل

َمُه اهللُ  َأْرَبًعا َحرَّ َأْرَبًعا َوَبْعَدَها  ْهِر  َقْبَل الظُّ َمْن َصلَّى 

َتَعاَلى َعَلى النَّاِر

427أم حبيبة

َمْن َصلَّى هلل َأْرَبِعيَن َيْوًما فِي َجَماَعٍة ُيْدِرُك التَّْكبِيَرَة 

اأْلُوَلى ُكتَِب َلُه َبَراَءَتاِن

241أنس بن مالك
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
2501ابن عمرَمْن َصَمَت َنَجا

2035أسامة بن زيدَمْن ُصنَِع إَِلْيِه َمْعُروٌف َفَقاَل لَِفاِعِلِه: َجَزاَك اهللُ َخْيًرا

َبُه اهللُ َحتَّى َينُْفَخ فِيَها َر ُصوَرًة َعذَّ 1751ابن عباسَمْن َصوَّ

1940أبو صرمةَمْن َضارَّ َضارَّ اهللُ بِِه

ًة َخَرَج ِمْن ُذُنوبِِه َكَيْوِم  َمْن َطاَف بِالَبْيِت َخْمِسيَن َمرَّ

ُه َوَلَدْتُه ُأمُّ

866ابن عباس

عبد اهلل بن بسر، َمْن َطاَل ُعُمُرُه َوَحُسَن َعَمُلُه

أبو بكرة

2330 ،2329

اَرًة لَِما َمَضى 2648سخبرةَمْن َطَلَب الِعْلَم َكاَن َكفَّ

2654كعب بن مالكَمْن َطَلَب الِعْلَم لُِيَجاِرَي بِِه الُعَلَماَء

َأْن  ُمنَاٍد  َناَداُه  فِي اهلل  َلُه  َأًخا  َزاَر  َأْو  َمِريًضا  َعاَد  َمْن 

طِْبَت

2008أبو هريرة

1916أنس بن مالكَمْن َعاَل َجاِرَيَتْيِن َدَخْلُت َأَنا َوُهَو الَجنََّة َكَهاَتْيِن

ى َثْكَلى ُكِسَي ُبْرًدا فِي الَجنَِّة 1076أبو برزةَمْن َعزَّ

ى ُمَصاًبا َفَلُه ِمْثُل َأْجِرِه 1073ابن مسعودَمْن َعزَّ

2503معاذ بن جبلَمْن َعيََّر َأَخاُه بَِذْنٍب َلْم َيُمْت َحتَّى َيْعَمَلُه

993أبو هريرةِمْن ُغْسِلِه الُغْسُل َوِمْن َحْمِلِه الُوُضوُء

َتنَْلُه  َوَلْم  َشَفاَعتِي  فِي  َيْدُخْل  َلْم  الَعَرَب  َغشَّ  َمْن 

تِي َمَودَّ

3928عثمان بن عفان

وُح الَجَسَد َوُهَو َبِريٌء ِمْن َثاَلٍث 1573ثوبانَمْن َفاَرَق الرُّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َأْبَواُب  َلُه  ُفتَِحْت  َعاِء  الدُّ َباُب  ِمنُْكْم  َلُه  ُفتَِح  َمْن 

ْحَمِة الرَّ

3548ابن عمر

َق اهللُ َبْينَُه َق َبْيَن َوالَِدٍة َوَوَلِدَها َفرَّ 1566أبو أيوبَمْن َفرَّ

807زيد بن خالدَمْن َفطََّر َصاِئًما َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِرِه

2001جبير بن مطعمَمْن َفَعَل َهَذا َفَلْيَس فِيِه ِمَن الِكْبِر َشْيٌء

3592ابن عمرَمِن الَقاِئُل َكَذا َوَكَذا؟

َناَقٍة  ُفَواَق  ُمْسِلٍم  َرُجٍل  ِمْن  َسبِيِل اهلل  فِي  َقاَتَل  َمْن 

َوَجَبْت َلُه الَجنَُّة

1656معاذ بن جبل

1646أبو موسىَمْن َقاَتَل لَِتُكوَن َكِلَمُة اهلل ِهَي الُعْلَيا َفُهَو فِي َسبِيِل اهلل

ِذي اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو الَحيَّ الَقيُّوَم 3577زيد بن موالَمْن َقاَل: َأْسَتْغِفُر اهللَ الَّ

3473تميم الداريَمْن َقاَل: َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه

3397أبو سعيدَمْن َقاَل ِحيَن َيْأِوي إَِلى فَِراِشِه: َأْسَتْغِفُر اهللَ الَِّذي

ْعَوِة  َمْن َقاَل ِحيَن َيْسَمُع النَِّداَء: اللُهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ

ِة التَّامَّ

211جابر بن عبد اهلل

ِميِع  اٍت: َأُعوُذ بِاهلل السَّ َمْن َقاَل ِحيَن ُيْصبُِح َثاَلَث َمرَّ

الَعِليِم

2922معقل بن يسار

ُسْبَحاَن اهلل  ُيْمِسي:  َوِحيَن  ُيْصبُِح  ِحيَن  َقاَل  َمْن 

ٍة َوبَِحْمِدِه ِماَئَة َمرَّ

3469أبو هريرة

َمْن َقاَل ِحيَن ُيْصبُِح: اللُهمَّ َأْصَبْحنَا ُنْشِهُدَك َوُنْشِهُد 

َحَمَلَة َعْرِشَك

3500أنس بن مالك
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ا َوبِاإِلْساَلِم ِدينًا  َمْن َقاَل ِحيَن ُيْمِسي: َرِضيُت بِاهلل َربًّ

ٍد َنبِيًّا َوبُِمَحمَّ

3389ثوبان

اٍت: َأُعوُذ بَِكِلَماِت اهلل  َمْن َقاَل ِحيَن ُيْمِسي َثاَلَث َمرَّ

اِت التَّامَّ

3604أبو هريرة

َلُه  ُغِرَسْت  َوبَِحْمِدِه  الَعظِيِم  ُسْبَحاَن اهلل  َقاَل:  َمْن 

َنْخَلٌة فِي الَجنَِّة

3464، 3465جابر بن عبد اهلل

ٍة ُحطَّْت َخَطاَياُه 3468أبو هريرةَمْن َقاَل: ُسْبَحاَن اهلل َوبَِحْمِدِه ِماَئَة َمرَّ

َلُه  ُغِفَرْت  ٍة  َمرَّ ِماَئَة  َوبَِحْمِدِه  ُسْبَحاَن اهلل  َقاَل:  َمْن 

ُذُنوُبُه

3466أبو هريرة

اٍت: اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه 3553أبو أيوب األنصاريَمْن َقاَل َعْشَر َمرَّ

َقْبَل  ِرْجَلْيِه  َثاٍن  َوُهَو  الَفْجِر  َصاَلِة  ُدُبِر  فِي  َقاَل  َمْن 

َم َأْن َيَتَكلَّ

3474أبو ذر

وِق: اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه 3429عمر بن الخطابَمْن َقاَل فِي السُّ

2952جندب بن عبد اهللَمْن َقاَل فِي الُقْرآِن بَِرْأِيِه َفَأَصاَب َفَقْد َأْخَطَأ

ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر 2950ابن عباسَمْن َقاَل فِي الُقْرآِن بَِغْيِر ِعْلٍم َفْلَيَتَبوَّ

ُه َقُه َربُّ 3430أبو سعيد الخدريَمْن َقاَل: اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ َواهللُ َأْكَبُر َصدَّ

َمْن َقاَل: اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك 

َوَلُه الَحْمُد

عمارة بن شبيب، 

أبو هريرة

3468 ،3534

ْلُت  َتَوكَّ بِْسِم اهلل  َبْيتِِه:  ِمْن  َخَرَج  إَِذا  َيْعنِي  َقاَل  َمْن 

َعَلى اهلل

3426أنس بن مالك
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
512أبو هريرةَمْن َقاَل َيْوَم الُجُمَعِة َواإِلَماُم َيْخُطُب: َأْنِصْت َفَقْد َلَغا

َم ِمْن  َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَماًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

َذْنبِِه

808أبو هريرة

1917ابن عباسَمْن َقَبَض َيتِيًما ِمْن َبْيِن اْلُمْسِلِميَن إَِلى َطَعاِمِه َوَشَرابِِه

سعيد بن زيد، عبد اهلل َمْن ُقتَِل ُدوَن َمالِِه َفُهَو َشِهيٌد

بن عمرو

 ،1418 ،1418

1421

1414سمرة بن جندبَمْن َقَتَل َعْبَدُه َقَتْلنَاُه

1562أبو قتادةَمْن َقَتَل َقتِياًل َلُه َعَلْيِه َبيِّنٌَة َفَلُه َسَلُبُه

ًدا ُدفَِع إَِلى َأْولَِياِء اْلَمْقُتوِل 1387عبد اهلل بن عمروَمْن َقَتَل ُمَتَعمِّ

َمْن َقَتَل َنْفَسُه بَِحِديَدٍة َجاَء َيْوَم الِقَياَمِة َوَحِديَدُتُه فِي 

ُأ بَِها َيِدِه َيَتَوجَّ

2043، 2044أبو هريرة

َوَكَذا  َكَذا  َلُه  َكاَن  األُوَلى  ْرَبِة  بِالضَّ َوَزَغًة  َقَتَل  َمْن 

َحَسنًَة

1482أبو هريرة

1394أنس بن مالكَمْن َقَتَلِك َأُفاَلٌن؟

ْب فِي َقْبِرِه؟ خالد بن عرفطة، َمْن َقَتَلُه َبْطنُُه َلْم ُيَعذَّ

سليمان بن صرد

1064

ِحْصنًا  َلُه  َكاُنوا  الُحُلَم  َيْبُلُغوا  َلْم  َثاَلَثًة  َم  َقدَّ َمْن 

َحِصينًا ِمَن النَّاِر

1061ابن مسعود

ا َقاَل َلُه 1947أبو هريرةَمْن َقَذَف َمْمُلوَكُه َبِريًئا ِممَّ

2893أنس بن مالكَمْن َقَرَأ إَِذا ُزْلِزَلْت ُعِدَلْت َلُه بِنِْصِف الُقْرآِن



592  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية

رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
2881أبو مسعودَمْن َقَرَأ اآلَيَتْيِن ِمْن آِخِر ُسوَرِة الَبَقَرِة فِي َلْيَلٍة َكَفَتاُه

ِل الَكْهِف ُعِصَم ِمْن فِْتنَِة  َمْن َقَرَأ َثاَلَث آَياٍت ِمْن َأوَّ

اِل جَّ الدَّ

2886أبو الدرداء

2910ابن مسعودَمْن َقَرَأ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب اهلل َفَلُه بِِه َحَسنٌَة

َلُه  َيْسَتْغِفُر  َأْصَبَح  َلْيَلٍة  فِي  َخاَن  الدُّ )حم(  َقَرَأ  َمْن 

َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك

2888أبو هريرة

َخاَن فِي َلْيَلِة الُجُمَعِة ُغِفَر َلُه 2889أبو هريرةَمْن َقَرَأ حم الدُّ

َوآَيَة  ڄ﴾  ﴿ڄ  إَِلى  اْلُمْؤِمَن  حم  َقَرَأ  َمْن 

الُكْرِسيِّ ِحيَن ُيْصبُِح

2878أبو هريرة

َمْن َقَرَأ ُسوَرَة: ﴿ٱ ٻ﴾ َفَقَرَأ: ﴿ڃ ڃ 

ڃ ڃ﴾

3347أبو هريرة

َم َحَراَمُه 2905علي بن أبي طالبَمْن َقَرَأ اْلُقْرآَن َفاْسَتْظَهَرُه َفَأَحلَّ َحاَلَلُه َوَحرَّ

2917عمران بن حصينَمْن َقَرَأ الُقْرآَن َفْلَيْسَأِل اهللَ بِِه

ٍة ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ 2898أنس بن مالكَمْن َقَرَأ ُكلَّ َيْوٍم ِماَئَتْي َمرَّ

اُه إاِلَّ َعْشَر َأَواٍق 1260عبد اهلل بن عمروَمْن َكاَتَب َعْبَدُه َعَلى ِماَئِة ُأوِقيٍَّة َفَأدَّ

1580عمرو بن عبسةَمْن َكاَن َبْينَُه َوَبْيَن َقْوٍم َعْهٌد َفاَل َيُحلَّنَّ َعْهًدا

َينَْقِلَب  َأْن  َفبِالَحِريِّ  بِالَعْدِل  َفَقَضى  َقاِضًيا  َكاَن  َمْن 

ِمنُْه َكَفاًفا

1322ابن عمر

1312جابر بن عبد اهللَمْن َكاَن َلُه َشِريٌك فِي َحاِئٍط َفاَل َيبِيُع َنِصيَبُه ِمْن َذلَِك

تِي َأْدَخَلُه اهللُ بِِهَما الَجنََّة 1062ابن عباسَمْن َكاَن َلُه َفَرَطاِن ِمْن ُأمَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ِه ُغُه َحجَّ َبْيِت َربِّ 3316ابن عباسَمْن َكاَن َلُه َماٌل ُيَبلِّ

ًيا َبْعَد الُجُمَعِة َفْلُيَصلِّ َأْرَبًعا 523أبو هريرةَمْن َكاَن ِمنُْكْم ُمَصلِّ

فِيَها  َيْسِفَكنَّ  َفاَل  اآلِخِر  َوالَيْوِم  بِاهلل  ُيْؤِمُن  َكاَن  َمْن 

َدًما

1406أبو شريح الكعبي

َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهلل َوالَيْوِم اآلِخِر َفاَل َيْسِق َماَءُه َوَلَد 

َغْيِرِه

1131رويفع بن ثابت

َضْيَفُه  َفْلُيْكِرْم  اآلِخِر  َوالَيْوِم  بِاهلل  ُيْؤِمُن  َكاَن  َمْن 

َجاِئَزَتُه

1967أبو شريح الكعبي

2500أبو هريرةَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهلل َوالَيْوِم اآلِخِر َفْلُيْكِرْم َضْيَفُه

َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهلل َوالَيْوِم اآلِخِر َفاَل ُيْدِخْل َحِليَلَتُه 

اَم الَحمَّ

2801جابر بن عبد اهلل

ُه َجَعَل اهللُ ِغنَاُه فِي َقْلبِِه 2465أنس بن مالكَمْن َكاَنِت اآلِخَرُة َهمَّ

َمْن َكاَنْت َلُه إَِلى اهلل َحاَجٌة َأْو إَِلى َأَحٍد ِمْن َبنِي آَدَم 

ْأ َفْلَيَتَوضَّ

479عبد اهلل بن أبي أوفى

َمْن َكاَنْت َلُه َثاَلُث َبنَاٍت َأْو َثاَلُث َأَخَواٍت َأْو اْبنََتاِن 

َأْو ُأْخَتاِن

1912أبو سعيد الخدري

ُجُل َوالَِدْيِه 1902عبد اهلل بن عمروِمَن الَكَباِئِر َأْن َيْشُتَم الرَّ

ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر ًدا َفْلَيَتَبوَّ 2659ابن مسعودَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ

َبْيَتُه  ْأ  َفْلَيَتَبوَّ ًدا  ُه َقاَل ُمَتَعمِّ َأنَّ َمْن َكَذَب َعَليَّ َحِسْبُت 

ِمَن النَّاِر

2661أنس بن مالك



594  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية

رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
2281علي بن أبي طالبَمْن َكَذَب فِي ُحْلِمِه ُكلَِّف َيْوَم الِقَياَمِة َعْقَد َشِعيَرٍة

ٌة ُأْخَرى 940الحجاج بن عمروَمْن ُكِسَر َأْو َعِرَج َفَقْد َحلَّ َوَعَلْيِه َحجَّ

َأْن  َقْبَل  الَبْيِت  فِي  َبَصَرُه  َفَأْدَخَل  ِسْتًرا  َكَشَف  َمْن 

ُيْؤَذَن َلُه

2707أبو ذر

َيْوَم  َذُه َدَعاُه اهللُ  َمْن َكَظَم َغْيًظا َوُهَو َيْسَتطِيُع َأْن ُينَفِّ

الِقَياَمِة

2021، 2493معاذ بن أنس

لُِه َوَأْوَسطُِه َوآِخِرُه ْيِل َقْد َأْوَتَر: َأوَّ 457عائشةِمْن ُكلِّ اللَّ

3713زيد بن أرقمَمْن ُكنُْت َمْواَلُه َفَعِليٌّ َمْواَلُه

1954أبو هريرةَمْن اَل َيْشُكُر النَّاَس اَل َيْشُكُر اهللَ

ِذي َكَسانِي 3560عمر بن الخطابَمْن َلبَِس َثْوًبا َجِديًدا َفَقاَل: الَحْمُد هلل الَّ

ْنَيا َلْم َيْلَبْسُه فِي اآلِخَرِة 2817عمر بن الخطابَمْن َلبَِس الَحِريَر فِي الدُّ

1666أبو هريرةَمْن َلِقَي اهللَ بَِغْيِر َأَثٍر ِمْن ِجَهاٍد َلِقَي اهللَ َوفِيِه ُثْلَمٌة

2761زيد بن أرقمَمْن َلْم َيْأُخْذ ِمْن َشاِربِِه َفَلْيَس ِمنَّا

َياَم َقْبَل الَفْجِر، َفاَل ِصَياَم َلُه 730حفصةَمْن َلْم ُيْجِمِع الصِّ

وِر َوالَعَمَل بِِه، َفَلْيَس هلل َحاَجٌة 707أبو هريرةَمْن َلْم َيَدْع َقْوَل الزُّ

1922جرير بن عبد اهللَمْن َلْم َيْرَحِم النَّاس اَل َيْرَحُمُه اهللُ

1955أبو سعيدَمْن َلْم َيْشُكِر النَّاَس َلْم َيْشُكِر اهللَ

ِهَما َبْعَد َما َتْطُلُع  َمْن َلْم ُيَصلِّ َرْكَعَتِي اْلَفْجِر َفْلُيَصلِّ

ْمُس الشَّ

423أبو هريرة

2562أبو سعيد الخدريَمْن َماَت ِمْن َأْهِل الَجنَِّة ِمْن َصِغيٍر َأْو َكبِيٍر
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َمَكاَن ُكلِّ  َعنُْه  َفْلُيْطِعْم  َشْهٍر  َوَعَلْيِه ِصَياُم  َماَت  َمْن 

َيْوٍم ِمْسِكينًا

718ابن عمر

ْيِن  َوالدَّ َوالُغُلوِل  الِكْبِر  ِمَن  َبِريٌء  َوُهَو  َماَت  َمْن 

َدَخَل الَجنََّة

1572ثوبان

اَلِة ُم فِي الصَّ 404رفاعة بن رافعَمِن اْلُمَتَكلِّ

114علي بن أبي طالبِمَن اْلَمْذِي اْلُوُضوُء َوِمَن اْلَمنِيِّ اْلُغْسُل

َأ 82بسرة بنت صفوانَمْن َمسَّ َذَكَرُه َفاَل ُيَصلِّ َحتَّى َيَتَوضَّ

1365سمرة بن جندبَمْن َمَلَك َذا َرِحٍم َمْحَرٍم َفُهَو ُحرٌّ

1957البراء بن عازبَمْن َمنََح َمنِيَحَة َلَبٍن َأْو َوِرٍق َأْو َهَدى ُزَقاًقا

581عمر بن الخطابَمْن َناَم َعْن ِحْزبِِه َأْو َعْن َشْيٍء ِمنُْه َفَقَرَأُه

465أبو سعيد الخدريَمْن َناَم َعِن اْلِوْتِر َأْو َنِسَيُه َفْلُيَصلِّ إَِذا َذَكَر

466زيد بن أسلمَمْن َناَم َعْن ِوْتِرِه َفْلُيَصلِّ إَِذا َأْصَبَح

1526عائشةَمْن َنَذَر َأْن ُيطِيَع اهللَ َفْلُيطِْعُه

ًعا إاِلَّ بِإِْذنِِهْم 789عائشةَمْن َنَزَل َعَلى َقْوٍم َفاَل َيُصوَمنَّ َتَطوُّ

اِت 3437خولة بنت حكيمَمْن َنَزَل َمنِْزالً ُثمَّ َقاَل: َأُعوُذ بَِكِلَماِت اهلل التَّامَّ

2326ابن مسعودَمْن َنَزَلْت بِِه َفاَقٌة َفَأْنَزَلَها بِالنَّاِس َلْم ُتَسدَّ َفاَقُتُه

َها إَِذا َذَكَرَها 178أنس بن مالكَمْن َنِسَي َصاَلًة َفْلُيَصلِّ

ْنَيا َس َعْن ُمْسِلٍم ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّ 1425، 1930أبو هريرةَمْن َنفَّ

ْنَيا َس َعْن َأِخيِه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّ 2945أبو هريرةَمْن َنفَّ

2426، 3337عائشةَمْن ُنوِقَش الِحَساَب َهَلَك
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َب َما نِيَح َعَلْيِه 1000المغيرة بن شعبةَمْن نِيَح َعَلْيِه ُعذِّ

3781حذيفة بن اليمانَمْن َهَذا، ُحَذْيَفُة؟

3846أبو هريرةَمْن َهَذا َيا َأَبا ُهَرْيَرَة؟

694أنس بن مالكَمْن َوَجَد َتْمًرا َفْلُيْفطِْر َعَلْيِه

1455ابن عباسَمْن َوَجْدُتُموُه َوَقَع َعَلى َبِهيَمٍة َفاْقُتُلوُه

َمْن َوَجْدُتُموُه َيْعَمُل َعَمَل َقْوِم ُلوٍط َفاْقُتُلوا الَفاِعَل 

َوالَمْفُعوَل بِِه

1456ابن عباس

1461عمر بن الخطابَمْن َوَجْدُتُموُه َغلَّ فِي َسبِيِل اهلل َفَأْحِرُقوا َمَتاَعُه

2409أبو هريرةَمْن َوَقاُه اهللُ َشرَّ َما َبْيَن َلْحَيْيِه

َمْن َولَِي الَقَضاَء َأْو ُجِعَل َقاِضًيا َبْيَن النَّاِس َفَقْد ُذبَِح 

يٍن بَِغْيِر ِسكِّ

1325أبو هريرة

ُم  َمْن َيْأُخُذ َعنِّي َهُؤاَلِء الَكِلَماِت َفَيْعَمُل بِِهنَّ َأْو ُيَعلِّ

؟ َمْن َيْعَمُل بِِهنَّ

2305أبو هريرة

ْل  َأَتَوكَّ ِرْجَلْيِه  َبْيَن  َوَما  َلْحَيْيِه  َبْيَن  َما  لِي  ْل  َيَتَوكَّ َمْن 

َلُه بِاْلَجنَِّة

2408سهل بن سعد

ِع اهللُ بِِه ْع ُيَسمِّ 2381أبو سعيدَمْن ُيَراِئي ُيَراِئي اهللُ بِِه َوَمْن ُيَسمِّ

يِن ْهُه فِي الدِّ 2645ابن عباسَمْن ُيِرِد اهللُ بِِه َخْيًرا ُيَفقِّ

3906سعد بن أبي وقاصَمْن ُيِرْد َهَواَن ُقَرْيٍش َأَهاَنُه اهللُ

َمْن َيْشَتِري بِْئَر ُروَمَة َفَيْجَعَل َدْلَوُه َمَع ِداَلِء الُمْسِلِميَن 

بَِخْيٍر

3703عثمان بن عفان
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
1218أنس بن مالكَمْن َيْشَتِري َهَذا الِحْلَس َوالَقَدَح

3351عبد اهلل بن مسعودَمْن َيُقِم الَحْوَل ُيِصْب َلْيَلَة الَقْدِر

! َفإِنََّك َناِقٌه 2036سلمى بنت قيسَمْه َمْه َيا َعِليُّ

422قيس بن سهلَمْهاًل َيا َقْيُس! َأَصاَلَتاِن َمًعا؟

ُب بُِبَكاِء َأْهِلِه َعَلْيِه ابن عمر، عمر الَميُِّت ُيَعذَّ

ابن الخطاب

1005 ،1002

]ن[

تِي ُتوِقُدوَن َبنُو آَدَم ُجْزٌء َواِحٌد 2589أبو هريرةَناُرُكْم َهِذِه الَّ

2590أبو سعيدَناُرُكْم َهِذِه ُجْزٌء ِمْن َسْبِعيَن ُجْزًءا ِمْن َناِر َجَهنََّم

تِي ُعِرُضوا َعَليَّ ُغَزاًة فِي َسبِيِل اهلل 1645أنس بن مالكَناٌس ِمْن ُأمَّ

134عائشةَناِولِينِي اْلُخْمَرَة ِمَن اْلَمْسِجِد

َفا 862، 2967جابر بن عبد اهللَنْبَدُأ بَِما َبَدَأ اهللُ بِِه َفَبَدَأ بِالصَّ

َعْن  الَبَقَرَة  الُحَدْيبَِيِة  َعاَم  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اهلل  َمَع  َنَحْرَنا 

َسْبَعٍة

904جابر بن عبد اهلل

1502جابر بن عبد اهللَنَحْرَنا َمَع َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِالُحَدْيبَِيِة الَبَدَنَة َعْن َسْبَعٍة

َنَزَل الَحَجُر األَْسَوُد ِمَن الَجنَِّة، َوُهَو َأَشدُّ َبَياًضا ِمَن 

َبِن اللَّ

877ابن عباس

3189سعد بن وقاصُأْنِزَلْت فِيَّ َأْرَبُع آَياٍت

2987البراء بن عازبَنَزَلْت فِينَا َمْعَشَر األَْنَصاِر ُكنَّا َأْصَحاَب َنْخٍل

3009ابن عباسَنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة ﴿ک گ گ گ گ﴾
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َة 3146ابن عباسَنَزَلْت َوَرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُمْخَتٍف بَِمكَّ

َغُه  ُيَبلِّ َحتَّى  َفَحِفَظُه  َحِديًثا  ِمنَّا  َسِمَع  اْمَرًأ  اهللُ  َر  َنضَّ

َغْيَرُه

2656زيد بن ثابت

َغُه َكَما َسِمَع َر اهللُ اْمَرًأ َسِمَع ِمنَّا َشْيًئا َفَبلَّ 2657ابن مسعودَنضَّ

1841عائشةنِْعَم اإِلَداُم َأِو األُْدُم الَخلُّ

1839، 1840جابر بن عبد اهللنِْعَم اإِلَداُم الَخلُّ

َأ 120عمر بن الخطابَنَعْم إَِذا َتَوضَّ

122أم سلمةَنَعْم إَِذا ِهَي َرَأِت اْلَماَء َفْلَتْغَتِسْل

1712أبو قتادة األنصاريَنَعْم إِْن ُقتِْلَت فِي َسبِيِل اهلل َوَأْنَت َصابٌِر ُمْحَتِسٌب

َجاِل 113عائشةَنَعْم إِنَّ النَِّساَء َشَقاِئُق الرِّ

ْأِن 1499أبو هريرةنِْعَم أْو نِْعَمِت األُْضِحيَُّة الَجَذُع ِمَن الضَّ

3947أبو عامر األشعرينِْعَم الَحيُّ األَْسُد َواأْلَْشَعُروَن

ي َعنَْها 667، 930بريدة بن الحصيبَنَعْم ُحجِّ

ُجُل ُعَمُر ُجُل َأُبو َبْكٍر نِْعَم الرَّ 3757، 3795أبو هريرةنِْعَم الرَّ

ْلَب م َوُيِخفُّ الصُّ اُم َيْذَهُب بِالدَّ 2053ابن عباسنِْعَم الَعْبُد اْلَحجَّ

ُه َلْو َكاَن َشْيٌء َساَبَق الَقَدَر َلَسَبَقْتُه الَعْيُن 2059أسماء بنت عميسَنَعْم َفإِنَّ

1960أسماء بنت أبي بكرَنَعْم اَل ُتوِكي َفُيوَكى َعَلْيِك

924جابر بن عبد اهللَنَعْم َوَلِك َأْجٌر

2038أسامة بن شريكَنَعْم َيا ِعَباَد اهلل َتَداَوْوا

ُه 1985أبو هريرةنِْعَم َما ألََحِدِهْم َأْن ُيطِيَع َربَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ُة َوالَفَراُغ حَّ 2304ابن عباسنِْعَمَتاِن َمْغُبوٌن فِيِهَما َكثِيٌر ِمَن النَّاِس الصِّ

َقٌة بَِدْينِِه َحتَّى ُيْقَضى َعنُْه 1078، 1079أبو هريرةَنْفُس اْلُمْؤِمِن ُمَعلَّ

ُجِل َعَلى َأْهِلِه َصَدَقٌة 1965أبو مسعود األنصاريَنَفَقُة الرَّ

َها فِي َسبِيِل اهلل إاِلَّ البِنَاَء َفاَل َخْيَر فِيِه 2481أنس بن مالكالنََّفَقُة ُكلُّ

1233، 1235حكيم بن حزامَنَهانِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َأبِيَع َما َلْيَس ِعنِْدي

َهِب 1737علي بن أبي طالبَنَهانِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن التََّختُِّم بِالذَّ

يِّ َوالِميَثَرِة الَحْمَراِء 1786علي بن أبي طالبَنَهانِي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الَقسِّ

َص الُقُبوُر 1052جابر بن عبد اهللَنَهى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُتَجصَّ

914علي بن أبي طالبَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َتْحِلَق اْلَمْرَأُة َرْأَسَها

وُح َغَرًضا 1475ابن عباسَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيتََّخَذ َشْيٌء فِيِه الرُّ

ْيُف َمْسُلوالً 2163جابر بن عبد اهللَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيَتَعاَطى السَّ

ُجُل بَِفْضِل َطُهوِر  َأ الرَّ َنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َيَتَوضَّ

اْلَمْرَأِة

64الحكم بن عمرو

الَقْرِن  بَِأْعَضِب  ى  ُيَضحَّ َأْن  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهلل  َنَهى 

َواألُُذِن

1504علي بن أبي طالب

َحتَّى  التَّْمَرَتْيِن  َبْيَن  َيْقِرَن  َأْن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوُل  َنَهى 

َيْسَتْأِذَن َصاِحَبُه

1814ابن عمر

ُجُل َعَلى َسْطٍح َلْيَس  َنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َينَاَم الرَّ

بَِمْحُجوٍر َعَلْيِه

2856جابر بن عبد اهلل

ُجُل َوُهَو َقاِئٌم 1775أبو هريرةَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َينَْتِعَل الرَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َلِة َوَأْلَبانَِها 1824ابن عمرَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأْكِل الَجالَّ

1473أبو الدرداءَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأْكِل اْلُمَجثََّمِة

1280جابر بن عبد اهللَنَهى َرُسوِل الّلِه ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأْكِل الِهرِّ َوَثَمنِِه

1230أبو هريرةَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َبْيِع الَغَرِر َوَبْيِع اْلَحَصاِة

1310أبو هريرةَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َبْيِع اْلُمنَاَبَذِة َوالُماَلَمَسِة

1231أبو هريرةَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َبْيَعَتْيِن فِي َبْيَعٍة

1708ابن عباسَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن التَّْحِريِش َبْيَن الَبَهاِئِم

َهِب 1738عمران بن حصينَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن التََّختُِّم بِالذَّ

ِل إاِلَّ ِغبًّا 1756عبد اهلل بن مغفلَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن التََّرجُّ

َجاِل 2815أنس بن مالكَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن التََّزْعُفِر لِلرِّ

نَّْوِر 1279جابر بن عبد اهللَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َثَمِن الَكْلِب َوالسِّ

1133،1275، أبو مسعود األنصاريَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َثَمِن الَكْلِب َوَمْهِر الَبِغيِّ

2071

َنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الَحِريِر إاِلَّ َمْوِضَع ُأْصُبَعْيِن 

َأْو َثاَلٍث َأْو َأْرَبٍع

1721عمر بن الخطاب

يِّ َهِب َوَعِن الَقسِّ 2808علي بن أبي طالبَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َخاَتِم الذَّ

َواِء اْلَخبِيِث 2045أبو هريرةَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الدَّ

1760البراء بن عازبَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ُرُكوِب اْلَمَياثِِر

اَلِة ْدِل فِي الصَّ 378أبو هريرةَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن السَّ

1563أبو سعيد الخدريَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ِشَراِء اْلَمَغانِِم َحتَّى ُتْقَسَم
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
وَرِة فِي الَبْيِت 1749جابر بن عبد اهللَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الصُّ

َنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ِصَياَمْيِن: ِصَياِم َيْوِم األَْضَحى، 

َوَيْوِم الِفْطِر

771أبو سعيد الخدري

1870جابر بن عبد اهللَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الظُُّروِف

63رجل من بني غفارَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َفْضِل َطُهوِر اْلَمْرَأِة

َباِع أبو هريرة، أبو ثعلبة َنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ُكلِّ ِذي َناٍب ِمَن السِّ

الخشني

1795 ،1477

1794علي بن أبي طالبَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ُمْتَعِة النَِّساِء َزَمَن َخْيَبَر

1224أبو هريرةَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن اْلُمَحاَقَلِة َوالُمَزاَبنَِة

؟ 1867ابن عمرَنَهى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َنبِيِذ اْلَجرِّ

3215ابن عباسُنِهَي َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأْصنَاِف النَِّساِء إاِلَّ َما َكاَن

1808علي بن أبي طالبُنِهَي َعْن َأْكِل الثُّوِم إاِلَّ َمْطُبوًخا

ْيِد 1281أبو هريرةَنَهى َعْن َثَمِن الَكْلِب إاِلَّ َكْلَب الصَّ

9جابر بن عبد اهللَنَهى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َنْسَتْقبَِل اْلِقْبَلَة بَِبْوٍل

يِّ َوالُمَعْصَفِر 1725علي بن أبي طالبَنَهى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ُلْبِس الَقسِّ

1271إياس بن عبد المزنيَنَهى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َبْيِع اْلَماِء

1273ابن عمرَنَهى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َعْسِب الَفْحِل

1466جابر بن عبد اهللُنِهينَا َعْن َصْيِد َكْلِب اْلَمُجوِسيِّ

2049عمران بن حصينُنِهينَا َعِن الَكيِّ

3282أبو ذر الغفاريُنوٌر َأنَّى َأَراُه
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
]هـ[

3065جابر بن عبد اهللَهاَتاِن َأْهَوُن َأْو َهاَتاِن َأْيَسُر

2268ابن عمرَهاُهنَا َأْرُض اْلِفَتِن َوَأَشاَر إَِلى اْلَمْشِرِق

2653أبو الدرداءَهَذا َأَواُن ُيْخَتَلُس الِعْلُم ِمَن النَّاِس

2334أنس بن مالكَهَذا اْبُن آَدَم َوَهَذا َأَجُلُه

2454ابن مسعودَهَذا اْبُن آَدَم َوَهَذا َأَجُلُه ُمِحيٌط بِِه

ِة َوالُمَقاتَِلِة يَّ رِّ ابن عمر، عمر بن َهَذا َحدُّ َما َبْيَن الذُّ

عبد العزيز

1711 ،1361

3752جابر بن عبد اهللَهَذا َخالِي َفْلُيِرنِي اْمُرٌؤ َخاَلُه

2743سلمة بن األكوعَهَذا َرُجٌل َمْزُكوٌم

3079سعد بن أبي وقاصَهَذا َلْيَس لِي َواَل َلَك

ٍد  اُء ْبُن َخالِِد ْبِن َهْوَذَة ِمْن ُمَحمَّ َهَذا َما اْشَتَرى الَعدَّ

َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

1216العداء بن خالد

1783حذيفة اليمانَهَذا َمْوِضُع اإِلَزاِر َفإِْن َأَبْيَت َفَأْسَفَل

اإِليَماُن  َكاَن  َلْو  بَِيِدِه  َنْفِسي  ِذي  َوالَّ َوَأْصَحاُبُه  َهَذا 

ا َمنُوًطا بِالثَُّريَّ

3261أبو هريرة

3260أبو هريرةَهَذا َوَقْوُمُه َهَذا َوَقْوُمُه

3769أسامة بن زيدَهَذاِن اْبنَاَي َواْبنَا اْبنَتِي اللُهمَّ إِنِّي ُأِحبُُّهَما َفَأِحبَُّهَما

ْمُع َوالَبَصُر 3671عبد اهلل بن حنطبَهَذاِن السَّ

لِيَن َواآلِخِريَن علي بن أبي طالب، َهَذاِن َسيَِّدا ُكُهوِل َأْهِل الَجنَِّة ِمَن األَوَّ

أنس

3665 ،3664
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ْنَيا َواآلِخَرِة 3876عائشةَهِذِه َزْوَجُتَك فِي الدُّ

885علي بن أبي طالبَهِذِه َعَرَفُة َوُهَو اْلَمْوِقُف

ى َوالنَّْكَبِة 2991عائشةَهِذِه ُمَعاَتَبُة اهلل الَعْبَد بَِما ُيِصيُبُه ِمَن الُحمَّ

1392ابن عباسَهِذِه َوَهِذِه َسَواٌء

3669ابن عمرَهَكَذا ُنْبَعُث َيْوَم الِقَياَمِة

3345جندب البجليَهْل َأْنِت إاِلَّ إِْصَبٌع َدِميِت ... َوفِي َسبِيِل اهلل َما َلِقيِت

3320العباسَهْل َتْدُروَن َما اْسُم َهِذِه؟

3300أنس بن مالكَهْل َتْدُروَن َما َقاَل َهَذا؟

بريدة بن الحصيب َهْل َتْدُروَن َما َمَثُل َهِذِه َوَهِذِه؟

األسلمي

2870

3298أبو هريرةَهْل َتْدُروَن َما َهَذا؟

1070أبو هريرةَهْل َتَرَك لَِدْينِِه ِمْن َقَضاٍء؟

ْجَت َيا ُفاَلُن؟ 2894أنس بن مالكَهْل َتَزوَّ

3011ابن مسعودَهْل َتْسَتِزيُدوَن َشْيًئا َفَأِزيُدُكْم؟

724أبو هريرةَهْل َتْسَتطِيُع َأْن ُتْعتَِق َرَقَبًة؟

ْيَلَة 2294سمرة بن جندبَهْل َرَأى َأَحٌد ِمنُْكُم ُرْؤَيا اللَّ

َها َثاَلٌث 1178ـ ـ ـَهْل َعِلْمَت َأَحًدا َقاَل فِي َأْمُرِك بَِيِدِك: إِنَّ

1114سهل بن سعدَهْل ِعنَْدَك ِمْن َشْيٍء ُتْصِدُقَها؟

2968قيس بن صرمةَهْل ِعنَْدِك َطَعاٌم؟ َفَقاَلْت: ال

733، 1842عائشة، أم هانئَهْل ِعنَْدُكْم َشْيٌء؟
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
312أبو هريرةَهْل َقَرَأ َمِعي َأَحٌد ِمنُْكْم آنًِفا؟

1556ابن عباسَهْل َكاَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْغُزو بِالنَِّساِء؟

َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َأْصَحاِب  فِي  اْلُمَصاَفَحُة  َكاَنِت  َهْل 

َقاَل: َنَعْم

2728أنس بن مالك

2128أبو هريرةَهْل َلَك ِمْن إِبٍِل؟ َقاَل: َنَعْم

؟ َقاَل: ال 1904ابن عمرَهْل َلَك ِمْن ُأمٍّ

2006مالك بن نضلةَهْل َلَك ِمْن َماٍل؟ َقاَل: ُقْلُت: ِمْن ُكلِّ اْلَماِل

2774جابر بن عبد اهللَهْل َلُكْم َأْنَماٌط؟ ُقْلُت: َوَأنَّى َتُكوُن َلنَا َأْنَماٌط؟

848أبو قتادة األنصاريَهْل َمَعُكْم ِمْن َلْحِمِه َشْيٌء؟

1857عكراش بن ذؤيبَهْل ِمْن َطَعاٍم؟ َفُأتِينَا بَِجْفنٍَة َكثِيَرِة الثَِّريِد َوالَوْذِر

1428أبو هريرةَهالَّ َتَرْكُتُموُه؟!

ي َيا ُأمَّ ُسَلْيٍم َما ِعنَْدِك َفَأَتْتُه بَِذلَِك الُخْبِز 3630أنس بن مالكَهُلمِّ

617أبو ذرُهُم األَْخَسُروَن َوَربِّ الَكْعَبِة َيْوَم الِقَياَمِة

1570الصعب بن جثامةُهْم ِمْن آَباِئِهْم

1884أنس بن مالكُهَو َأْمَرُأ َوَأْرَوى

2112تميم الداريُهَو َأْوَلى النَّاِس بَِمْحَياُه َوَمَماتِِه

3815جبلة بن حارثةُهَو َذا َفإِْن اْنَطَلَق َمَعَك َلْم َأْمنَْعُه

69أبو هريرةُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه الِحلُّ َمْيَتُتُه

3099أبو سعيد الخدريُهَو َمْسِجِدي َهَذا

3359أنس بن مالكُهَو َنْهٌر فِي الَجنَِّة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
323أبو سعيد الخدريُهَو َهَذا َيْعنِي َمْسِجَدُه، َوفِي َذلَِك َخْيٌر َكثِيٌر

الَِحُة َيَراَها اْلُمْؤِمُن َأْو ُتَرى َلُه ْؤَيا الصَّ 2275عبادة بن الصامتِهَي الرُّ

ْنَيا َواآلِخَرِة، َيْعنِي َعاِئَشَة 3885عمار بن ياسرِهَي َزْوَجُتُه فِي الدُّ

َفاَعُة 3137أبو هريرةِهَي الشَّ

اَلُة َبْعُضَها َشْفٌع َوَبْعُضَها ِوْتٌر 3342عمران بن حصينِهَي الصَّ

ْنَيا َوَلُكْم فِي اآلِخَرِة 1878حذيفة بن اليمانِهَي َلُهْم فِي الدُّ

2890ابن عباسِهَي اْلَمانَِعُة ِهَي اْلُمنِْجَيُة ُتنِْجيِه ِمْن َعَذاِب الَقْبِر

2065، 2148أبو خزامة السعديِهَي ِمْن َقَدِر اهلل

]و[

وِح َوالَجَسِد 3609أبو هريرةَوآَدُم َبْيَن الرُّ

3496عائشةَوَأُعوُذ بَِك ِمنَْك اَل ُأْحِصي َثنَاًء َعَلْيَك

ْيِن َقْبَل الَوِصيَِّة 2094علي بن أبي طالبَوإِنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقَضى بِالدَّ

ِه 2162أبو هريرةَوإِْن َكاَن َأَخاُه ألَبِيِه َوُأمِّ

3925عبد اهلل بن عديَواهلل إِنَِّك َلَخْيُر َأْرِض اهلل

ُف اَلِة َفُأَخفِّ بِيِّ َوَأَنا فِي الصَّ 376أنس بن مالكَواهلل إِنِّي أَلَْسَمُع ُبَكاَء الصَّ

961ابن عباسَواهلل َلَيْبَعَثنَُّه اهللُ َيْوَم الِقَياَمِة َلُه َعْينَاِن ُيْبِصُر بِِهَما

اَلَم َوُتْخبُِرُه َأْن َقْد َرِضينَا َوُرِضَي َعنَّا 3011ابن مسعودَوُتْقِرُئ َنبِيَّنَا السَّ

ٍد بَِيِدِه َلِغَفاٌر َوَأْسَلُم َوُمَزْينَُة ِذي َنْفُس ُمَحمَّ 3950أبو هريرةَوالَّ

ِذي َنْفِسي بَِيِدِه إِنَّ َما َبْيَن اْلِمْصَراَعْيِن ِمْن َمَصاِريِع  َوالَّ

اْلَجنَِّة

2434أبو هريرة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ِذي َنْفِسي بَِيِدِه اَل َتْدُخُلوا الَجنََّة َحتَّى ُتْؤِمنُوا الزبير بن العوام، َوالَّ

أبو هريرة

2688 ،2510

َتْقُتُلوا  َحتَّى  اَعُة  السَّ َتُقوُم  اَل  بَِيِدِه  َنْفِسي  ِذي  َوالَّ

إَِماَمُكْم

2170حذيفة بن اليمان

َباُع  َم السِّ اَعُة َحتَّى ُتَكلِّ ِذي َنْفِسي بَِيِدِه اَل َتُقوُم السَّ َوالَّ

اإِلْنَس

2181أبو سعيد الخدري

اإِليَماُن  َرُجٍل  َقْلَب  َيْدُخُل  اَل  بَِيِدِه  َنْفِسي  ِذي  َوالَّ

َحتَّى ُيِحبَُّكْم هلل َولَِرُسولِِه

3758العباس

ِذي َنْفِسي بَِيِدِه ألَْقِضَينَّ َبْينَُكَما بِِكَتاِب اهلل أبو هريرة، زيد بن َوالَّ

خالد، شبل

1433

َماِء ِذي َنْفِسي بَِيِدِه آَلنَِيُتُه َأْكَثُر ِمْن َعَدِد ُنُجوِم السَّ 2445أبو ذرَوالَّ

ِذي َنْفِسي بَِيِدِه َلَتْأُمُرنَّ بِالَمْعُروِف َوَلَتنَْهُونَّ َعِن  َوالَّ

اْلُمنَْكِر

2169حذيفة بن اليمان

ِذي َنْفِسي بَِيِدِه َلَتْرَكُبنَّ ُسنََّة َمْن َكاَن َقْبَلُكْم 2180أبو واقد الليثيَوالَّ

ِذي َنْفِسي بَِيِدِه َلُتنَْفَقنَّ ُكنُوُزُهَما فِي َسبِيِل اهلل 2216أبو هريرةَوالَّ

ِذي َنْفِسي بَِيِدِه َلِفيَّ ُأْنِزَلْت َهِذِه اآلَيُة 2973كعب بن عجرةَوالَّ

ِذي َنْفِسي بَِيِدِه َلَقْد اْبَتَدَرَها بِْضَعٌة َوَثاَلُثوَن َمَلًكا 404رفاعةَوالَّ

ِذي َنْفِسي بَِيِدِه َلَقْد َسَأَل اهللَ بِاْسِمِه األَْعَظِم 3475بريدة بن الحصيبَوالَّ

َلَتنَاَوَلُه  ا  بِالثَُّريَّ اإِليَماُن  َكاَن  َلْو  بَِيِدِه  َنْفِسي  ِذي  َوالَّ

ِرَجاٌل ِمْن َهُؤاَلِء

3310، 3933أبو هريرة
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ِذي َنْفِسي بَِيِدِه َلُيوِشَكنَّ َأْن َينِْزَل فِيُكُم اْبُن َمْرَيَم  َوالَّ

َحَكًما ُمْقِسًطا

2233أبو هريرة

فِي  َواَل  التَّْوَراِة  فِي  ُأْنِزَلْت  َما  بَِيِدِه  َنْفِسي  ِذي  َوالَّ

ْنِجيِل اإْلِ

2875أبي بن كعب

َوَرُسولِِه  بِاهلل  آَمنُوا  َوَأْقَواٌم  بَِيِدِه  َنْفِسي  ِذي  َوالَّ

ُقوا اْلُمْرَسِليَن َوَصدَّ

2556أبو هريرة

َوَيُقوُم  النََّهاَر  َيُصوُم  َرُجٍل  َعْن  َعبَّاٍس  اْبُن  َوُسِئَل 

ْيَل اللَّ

218ابن عباس

َوَسَأَلُه َرُجٌل َعْن َهِذِه اآلَيِة: ﴿ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک﴾
3317ابن عباس

ا ِريٌح َتْطَرُحُهْم فِي الَبْحِر 2183حذيفة بن أسيدَوالَعاِشَرُة إِمَّ

3949ابن عمرَوُعَصيَُّة َعَصِت اهللَ َوَرُسوَلُه

2692أبو هريرةَوَعَلْيَك اْرِجْع َفَصلِّ َفإِنََّك َلْم ُتَصلِّ

اَلُم َوَرْحَمُة اهلل 2814قيلة بنت مخرمةَوَعَلْيَك السَّ

إِْذ  ُتِجيَبنِي  َأْن  ُأَبيُّ  َيا  َمنََعَك  َما  اَلُم  السَّ َوَعَلْيَك 

َدَعْوُتَك

2875أبو هريرة

302رفاعة بن رافعَوَعَلْيَك َفاْرِجْع َفَصلِّ َفإِنََّك َلْم ُتَصلِّ

َدْعَها  َأْرَضَعْتُكَما  َقْد  َها  َأنَّ َزَعَمْت  َوَقْد  بَِها  َوَكْيَف 

َعنَْك

1151عقبة بن الحارث

1199ابن عباسَوَما َحَمَلَك َعَلى َذلَِك َيْرَحُمَك اهللُ؟
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
الَغنََم، َواْضِرُبوا لِي  اْقبُِضوا  ُرْقَيٌة؟  َها  َأنَّ َوَما َعِلْمَت 

َمَعُكْم بَِسْهٍم

2063أبو سعيد الخدري

3273رجل من ربيعةَوَما َوافُِد َعاٍد؟

َها ُرْقَيٌة؟ 2064أبو سعيد الخدريَوَما ُيْدِريَك َأنَّ

1405أبو هريرةَوَمْن ُقتَِل َلُه َقتِيٌل َفُهَو بَِخْيِر النََّظَرْيِن

508يعلى بن أميةَوَناَدْوا َيا َمالُِك

اِكُب ُهَو 3783ابن عباسَونِْعَم الرَّ

ِد 2848عائشةَوَيْأتِيَك بِاألَْخَباِر َمْن َلْم ُتَزوِّ

ُبَع َأَحٌد؟ 1792خزيمة بن جزءَو َيْأُكُل الضَّ

1899أبو الدرداءالَوالُِد َأْوَسُط َأْبَواِب الَجنَِّة

453علي بن أبي طالباْلِوْتُر َلْيَس بَِحْتٍم َكَصاَلتُِكُم اْلَمْكُتوَبِة

َها َعَلْيِك اْلِميَراُث 667بريدة بن الحصيبَوَجَب َأْجُرِك َوَردَّ

َواألَْرَض  َمَواِت  السَّ َفَطَر  لِلَِّذي  َوْجِهَي  ْهُت  َوجَّ

َحنِيًفا

3421، 3422، علي بن أبي طالب

3423

َبابِيِّ ِمْن ِدَيِة َزْوِجَها ْث اْمَرَأَة َأْشَيَم الضِّ عمر بن الخطاب، َورِّ

الضحاك بن سفيان

2110 ،1415

َهِب ِرًبا إاِلَّ َهاَء َوَهاَء 1243عمر بن الخطابالَوِرُق بِالذَّ

103ميمونةَوَضْعُت لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُغْساًل َفاْغَتَسَل ِمَن اْلَجنَاَبِة

3517أبو مالك األشعريالُوُضوُء َشْطُر اإِليَماِن َوالَحْمُد هلل َتْمأَلُ الِميَزاَن

ِت النَّاُر َوَلْو ِمْن َثْوِر َأِقٍط ا َمسَّ 79أبو هريرةالُوُضوُء ِممَّ
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تِي َسْبِعيَن َأْلًفا 2437أبو أمامةَوَعَدنِي َربِّي َأْن ُيْدِخَل اْلَجنََّة ِمْن ُأمَّ

اَلِة ِرْضَواُن اهلل ُل ِمَن الصَّ 171ابن عمراْلَوْقُت اأْلَوَّ

اِرِب َوَتْقِليِم األَْظَفاِر َت َلنَا فِي َقصِّ الشَّ 2759أنس بن مالكُوقِّ

2125عائشةالَواَلُء لَِمْن َأْعَطى الثََّمَن َأْو لَِمْن َولَِي النِّْعَمَة

1157أبو هريرةالَوَلُد لِْلِفَراِش َولِْلَعاِهِر الَحَجُر

3619قيس بن مخرمةُولِْدُت َأَنا َوَرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعاَم الِفيِل

85طلق بن عليَوَهْل ُهَو إاِلَّ ُمْضَغٌة ِمنُْه؟ َأْو َبْضَعٌة ِمنُْه؟

41أبو هريرةَوْيٌل لأِْلَْعَقاِب ِمْن النَّاِر

الَقْوَم  بِِه  بِالَحِديِث لُِيْضِحَك  ُث  ُيَحدِّ لِلَِّذي  َوْيٌل 

َفَيْكِذُب

2315معاوية بن حيدة

3165أبو سعيد الخدريالَوْيُل َواٍد فِي َجَهنََّم

]ي[

2428أبو هريرة، أبو سعيدُيْؤَتى بِالَعْبِد َيْوَم الِقَياَمِة َفَيُقوُل َلُه

ُه َكْبٌش َأْمَلُح 3156أبو سعيد الخدريُيْؤَتى بِالَمْوِت َكَأنَّ

2573ابن مسعودُيْؤَتى بَِجَهنََّم َيْوَمِئٍذ َلَها َسْبُعوَن َأْلَف ِزَماٍم

اُل اْلَمِدينََة َفَيِجُد اْلَماَلِئَكَة َيْحُرُسوَنَها جَّ 2242أنس بن مالكَيْأتِي الدَّ

ابُِر فِيِهْم َعَلى ِدينِِه َكالَقابِِض  َيْأتِي َعَلى النَّاِس َزَماٌن الصَّ

َعَلى الَجْمِر

2260أنس بن مالك

ْنَيا ِذيَن َيْعَمُلوَن بِِه فِي الدُّ 2883نواس بن سمعانَيْأتِي الُقْرآُن َوَأْهُلُه الَّ

2651أبو سعيد الخدريَيْأتِيُكْم ِرَجاٌل ِمْن ِقَبِل اْلَمْشِرِق َيَتَعلَُّموَن
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
235أبو مسعود األنصاريَيُؤمُّ اْلَقْوَم َأْقَرُؤُهْم لِِكَتاِب اهلل

3039أبو بكر الصديقَيا َأَبا َبْكٍر َأاَل ُأْقِرُئَك آَيًة ُأْنِزَلْت َعَليَّ

َمَواِت َواألَْرِض 3532عبد اهلل بن عمروَيا َأَبا َبْكٍر ُقْل: اللُهمَّ َفاطَِر السَّ

3096أبو بكر الصديقَيا َأَبا َبْكٍر َما َظنَُّك بِاْثنَْيِن اهللُ َثالُِثُهَما

3570ابن عباسَيا َأَبا الَحَسِن َأَفاَل ُأَعلُِّمَك َكِلَماٍت َينَْفُعَك اهللُ بِِهنَّ

! َأَتْدِري َأْيَن َتْذَهُب َهِذِه؟ 2186، 3227أبو ذرَيا َأَبا َذرٍّ

اٍم َفُصْم َثاَلَث  ْهِر َثاَلَثَة َأيَّ ! إَِذا ُصْمَت ِمَن الشَّ َيا َأَبا َذرٍّ

َعْشَرَة

761أبو ذر

اَلَة ! ُأَمَراُء َيُكوُنوَن َبْعِدي ُيِميُتوَن الصَّ 176أبو ذرَيا َأَبا َذرٍّ

333، 1989أنس بن مالكَيا َأَبا ُعَمْيٍر َما َفَعَل النَُّغْيُر

وِح ْثنَا َعِن الرُّ 3141ابن مسعودَيا َأَبا الَقاِسِم َحدِّ

ٍد َأَرَأْيَت َهَذا الَيَمانِيَّ ـ َيْعنِي َأَبا ُهَرْيَرَة ـ 3837طلحة بن عبيد اهللَيا َأَبا ُمَحمَّ

3710أبو موسى األشعريَيا َأَبا ُموَسى َأْمِلْك َعَليَّ الَباَب

3855أبو موسى األشعريَيا َأَبا ُموَسى َلَقْد ُأْعطِيَت ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِميِر آِل َداُوَد

ملسو هيلع هللا ىلص  الّلِه  لَِرُسوِل  َأْلَزَمنَا  ُكنَْت  َأْنَت  ُهَرْيَرَة  َأَبا  َيا 

َوَأْحَفَظنَا لَِحِديثِِه

3836ابن عمر

ْب َوْجَهَك 381أم سلمةَيا َأْفَلُح َترِّ

َها ِجنَاٌن فِي َجنٍَّة 3174أنس بن مالكَيا ُأمَّ َحاِرَثَة إِنَّ

ُه َلْيَس آَدِميٌّ إاِلَّ َوَقْلُبُه َبْيَن ُأْصُبَعْيِن ِمْن  َيا ُأمَّ َسَلَمَة إِنَّ

َأَصابِِع اهلل

3522أم سلمة
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3875عائشةَيا ُأمَّ َسَلَمَة اَل ُتْؤِذينِي فِي َعاِئَشَة

ملسو هيلع هللا ىلص  ٍد  ُمَحمَّ َأْصَحاِب  ِمْن  َرُجاَلِن  اْلُمْؤِمنِيَن!  ُأمَّ  َيا 

ُل الِفْطَر َأَحُدُهَما ُيَعجِّ

702عائشة

َيْخَتِلُفوا  َأْن  َقْبَل  َة  األُمَّ َهِذِه  َأْدِرْك  اْلُمْؤِمنِيَن  َأِميَر  َيا 

فِي الِكَتاِب

3104عثمان بن عفان

َيا َأِميَر اْلُمْؤِمنِيَن َلْو َعَلْينَا ُأْنِزَلْت َهِذِه اآلَيُة: ﴿چ 

چ چ ڇ﴾
3043عمر بن الخطاب

َيا َأِميَر اْلُمْؤِمنِيَن َهْل ِعنَْدُكْم َسْوَداُء فِي َبْيَضاَء َلْيَس 

فِي ِكَتاِب اهلل؟

1412علي بن أبي طالب

َر َعَلْيُكْم َعْبٌد َحَبِشيٌّ  َوإِْن ُأمِّ ُقوا اهللَ  َها النَّاُس اتَّ َيا َأيُّ

ٌع ُمَجدَّ

1706أم الحصين األحمسية

اِجَفُة َها النَّاُس اْذُكُروا اهللَ اْذُكُروا اهللَ َجاَءِت الرَّ 2457أبي بن كعبَيا َأيُّ

اَلَم َوَأْطِعُموا الطََّعاَم َها النَّاُس َأْفُشوا السَّ 2485عبد اهلل بن سالمَيا َأيُّ

اِئُكْم َها النَّاُس َأِقيُموا الُحُدوَد َعَلى َأِرقَّ 1440علي بن أبي طالبَيا َأيُّ

َها النَّاُس اْنَصِرُفوا َفَقْد َعَصَمنِي اهللُ 3046عائشةَيا َأيُّ

َها النَّاُس إِنَّ اهللَ َطيٌِّب َواَل َيْقَبُل إاِلَّ َطيًِّبا 2989أبو هريرةَيا َأيُّ

َها النَّاُس إِنَّ اهللَ َقْد َأْذَهَب َعنُْكْم ُعبِّيََّة الَجاِهِليَِّة 3270ابن عمرَيا َأيُّ

ُكْم َتْقَرؤوَن َهِذِه اآلَيَة: ﴿ڤ ڤ  َها النَّاُس إِنَّ َيا َأيُّ

ڤ ڦ ڦ﴾

2168، 3057أبو بكر الصديق

ُلوَن َهِذِه اآلَيَة َهَذا التَّْأِويَل ُكْم َلُتَؤوِّ َها النَّاُس إِنَّ 2972أبو أيوب األنصاريَيا َأيُّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َها النَّاُس إِنَُّكْم َمْحُشوُروَن إَِلى اهلل ُعَراًة ُغْرالً 3167ابن عباسَيا َأيُّ

َها النَّاُس إِنِّي َتَرْكُت فِيُكْم ِمْن إِْن َأَخْذُتْم بِِه َلْن  َيا َأيُّ

َتِضلُّوا

3785جابر بن عبد اهلل

َها النَّاُس إِنِّي ُقْمُت فِيُكْم َكَمَقاِم َرُسوِل اهلل 2165عمر بن الخطابَيا َأيُّ

َها النَّاُس َعَلى ُكلِّ َأْهِل َبْيٍت فِي ُكلِّ َعاٍم ُأْضِحيٌَّة  َيا َأيُّ

َوَعتِيَرٌة

1518مخنف بن سليم

َيا اْبَن آَدَم إِنََّك إِْن َتْبُذِل الَفْضَل َخْيٌر َلَك َوإِْن ُتْمِسْكُه 

َشرٌّ َلَك

2343أبو أمامة

3540أنس بن مالكَيا اْبَن آَدَم إِنََّك َما َدَعْوَتنِي َوَرَجْوَتنِي َغَفْرُت َلَك

ْيَلَة ُسوَرٌة 3262عمر بن الخطابَيا اْبَن الَخطَّاِب َلَقْد ُأْنِزَل َعَليَّ َهِذِه اللَّ

ْل فِي َأَذانَِك ْنَت َفَتَرسَّ 195جابر بن عبد اهللَيا باَِلُل إَِذا َأذَّ

ْن فِي النَّاِس َأْن َيُصوُموا َغًدا 691ابن عباسَيا باَِلُل َأذِّ

ْيَلَة 3163أبو هريرةَيا باَِلُل اْكأَلْ َلنَا اللَّ

3689بريدةَيا باَِلُل بَِم َسَبْقَتنِي إَِلى الَجنَِّة؟

اَلِة 190ابن عمرَيا باَِلُل ُقْم َفنَاِد بِالصَّ

2698أنس بن مالكَيا ُبنَيَّ إَِذا َدَخْلَت َعَلى َأْهِلَك َفَسلِّْم

َيا ُبنَيَّ إِْن َقَدْرَت َأْن ُتْصبَِح َوُتْمِسَي َلْيَس فِي َقْلبَِك 

ِغشٌّ

2678أنس بن مالك

اَلِة اَك َوااِللتَِفاَت فِي الصَّ 589أنس بن مالكَيا ُبنَيَّ إِيَّ

868جبير بن مطعمَيا َبنِي َعْبِد َمنَاٍف اَل َتْمنَُعوا َأَحًدا َطاَف بَِهَذا الَبْيِت
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
3186أبو موسى أألشعريَيا َبنِي َعْبِد َمنَاٍف َيا َصَباَحاُه

2479أبو موسى أألشعريَيا ُبنَيَّ َلْو َرَأْيَتنَا َوَنْحُن َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص

3830أنس بن مالكَيا َثابُِت ُخْذ َعنِّي َفإِنََّك َلْن َتْأُخَذ َعْن َأَحٍد َأْوَثَق ِمنِّي

3010جابر بن عبد اهللَيا َجابُِر َما لِي َأَراَك ُمنَْكِسًرا؟

يِّيَن ٍة ُأمِّ 2943أبي بن كعبَيا ِجْبِريُل إِنِّي ُبِعْثُت إَِلى ُأمَّ

3483عمران بن حصينَيا ُحَصْيُن َكْم َتْعُبُد الَيْوَم إَِلًها؟

2463حكيم بن حزامَيا َحِكيُم إِنَّ َهَذا الَماَل َخِضَرٌة ُحْلَوٌة

3528أنس بن مالكَيا َحيُّ َيا َقيُّوُم بَِرْحَمتَِك َأْسَتِغيُث

3436أبو هريرةَيا َحيُّ َيا َقيُّوُم

1991، 3832أنس بن مالكَيا َذا األُُذَنْيِن

1616أنس بن مالكَيا َراِشُد َيا َنِجيُح

1289رافع بن عمروَيا َرافُِع لَِم َتْرِمي َنْخَلُهْم؟

ُر َعَلْينَا الُخُصوَمُة 3236الزبير بن العوامَيا َرُسوَل اهلل َأُتَكرَّ

ًدا يِه ُمَحمَّ 2843علي بن أبي طالبَيا َرُسوَل اهلل َأَرَأْيَت إِْن ُولَِد لِي َبْعَدَك ُأَسمِّ

ِذيَن َماُتوا َوُهْم َيْشَرُبوَن الَخْمَر 3053ابن عباسَيا َرُسوَل اهلل َأَرَأْيَت الَّ

928الفضل بن عباسَيا َرُسوَل اهلل إِنَّ َأبِي َأْدَرَكْتُه َفِريَضُة اهلل فِي الَحجِّ

ْقُت  َتَصدَّ إِْن  َأَفَينَْفُعَها  َيْت  ُتُوفِّ ي  ُأمِّ إِنَّ  َرُسوَل اهلل  َيا 

َعنَْها؟

669ابن عباس

3643السائب بن يزيدَيا َرُسوَل اهلل إِنَّ اْبَن ُأْختِي َوِجٌع َفَمَسَح بَِرْأِسي

ي َشْيٌن 3267البراء بن عازبَيا َرُسوَل اهلل إِنَّ َحْمِدي َزْيٌن َوإِنَّ َذمِّ



614  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية

رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
3069ابن عباسَيا َرُسوَل اهلل َأَنْأُكُل َما َنْقُتُل َواَل َنْأُكُل َما َيْقُتُل اهللُ؟

ا ُنْطِرُق الَفْحَل َفنُْكَرُم 1274أنس بن مالكَيا َرُسوَل اهلل إِنَّ

3049ابن عباسَيا َرُسوَل اهلل إِنِّي إَِذا َأَصْبُت اللَّْحَم اْنَتَشْرُت لِلنَِّساِء

ْيَلَة َوَأَنا َناِئٌم َكَأنِّي ُأَصلِّي  َيا َرُسوَل اهلل إِنِّي َرَأْيُتنِي اللَّ

َخْلَف َشَجَرٍة

579ابن عباس

ْقُت اْمَرَأتَِي الَبتََّة 1177ركانة بن يزيدَيا َرُسوَل اهلل إِنِّي َطلَّ

2192معاوية بن حيدةَيا َرُسوَل اهلل َأْيَن َتْأُمُرنِي؟

3266عبد اهلل بن الزبيرَيا َرُسوَل اهلل اْسَتْعِمْلُه َعَلى َقْوِمِه

ْيَلَة َوَأَنا َناِئٌم َكَأنِّي ُأَصلِّي 3424ابن عباسَيا َرُسوَل اهلل َرَأْيُتنِي اللَّ

ُجُل ِمنَّا َيُكوُن فِي الَفاَلِة َفَتُكوُن ِمنُْه  َيا َرُسوَل اهلل الرَّ

َوْيَحُة الرُّ

1164علي بن طلق

َصِديَقُه  َأْو  َأَخاُه  َيْلَقى  ِمنَّا  ُجُل  الرَّ َرُسوَل اهلل  َيا 

َأَينَْحنِي َلُه؟

2727أنس بن مالك

ْمنِي َشْيًئا َأُقوُلُه إَِذا َأَوْيُت إَِلى فَِراِشي 3403فروة بنت نوفلَيا َرُسوَل اهلل َعلِّ

ْمنِي َشْيًئا َأْسَأُلُه اهللَ 3514العباسَيا َرُسوَل اهلل َعلِّ

َلْت ُسوَرُة الَحجِّ بَِأنَّ فِيَها َسْجَدَتْيِن؟ 578عقبة بن عامرَيا َرُسوَل اهلل ُفضِّ

َأْصنَُع  َكْيَف  َأْو  َمالِي  َأْقِضي فِي  َكْيَف  َيا َرُسوَل اهلل 

فِي َمالِي؟

2097جابر بن عبد اهلل

ِذيَن َماُتوا َوُهْم ُيَصلُّوَن  َيا َرُسوَل اهلل َكْيَف بِإِْخَوانِنَا الَّ

إَِلى َبْيِت اْلَمْقِدِس

2964ابن عباس
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
3023أم سلمةَيا َرُسوَل اهلل اَل َأْسَمُع اهللَ َذَكَر النَِّساَء فِي الِهْجَرِة

2960عمر بن الخطابَيا َرُسوَل اهلل َلِو اتََّخْذَت ِمْن َمَقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى

ْينَا َخْلَف اْلَمَقاِم 2959عمر بن الخطابَيا َرُسوَل اهلل َلْو َصلَّ

َتْغُرَب  َحتَّى  اْلَعْصَر  ُأَصلِّي  ِكْدُت  َما  اهلل  َرُسوَل  َيا 

ْمُس الشَّ

180عمر بن الخطاب

2406عقبة بن عامرَيا َرُسوَل اهلل َما النََّجاُة؟

3056أنس بن مالكَيا َرُسوَل اهلل َمْن َأبِي؟

3886أنس بن مالكَيا َرُسوَل اهلل َمْن َأَحبُّ النَّاِس إَِلْيَك؟

3927سلمانَيا َسْلَماُن اَل ُتْبِغْضنِي َفُتَفاِرَق ِدينََك

1315أبو هريرةَيا َصاِحَب الطََّعاِم َما َهَذا؟

ٍد 2310، 3184عائشةَيا َصِفيَُّة بِنَْت َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َيا َفاطَِمُة بِنَْت ُمَحمَّ

3818عائشةَيا َعاِئَشُة َأِحبِّيِه َفإِنِّي ُأِحبُُّه

ِه ْفَق فِي األَْمِر ُكلِّ 2701عائشةَيا َعاِئَشُة إِنَّ اهللَ ُيِحبُّ الرِّ

439عائشةَيا َعاِئَشُة إِنَّ َعْينَيَّ َتنَاَماِن َواَل َينَاُم َقْلبِي

اَل  َأْن  َعَلْيِك  َفاَل  َأْمًرا  َلِك  َذاِكٌر  إِنِّي  َعاِئَشُة  َيا 

َتْسَتْعِجِلي

3204عائشة

3366عائشةَيا َعاِئَشُة اْسَتِعيِذي بِاهلل ِمْن َشرِّ َهَذا

3691عائشةَيا َعاِئَشُة َتَعاَلْي َفاْنُظِري

3826عائشةَيا َعاِئَشُة َما ُأَرى َأْسَماَء إاِلَّ َقْد ُنِفَسْت

اَلَم 3877عائشةَيا َعاِئَشُة َهَذا ِجْبَرِئيُل َوُهَو ُيْقِرُئ َعَلْيِك السَّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
ْق اْمَرَأَتَك 1189ابن عمرَيا َعْبَد اهلل ْبَن ُعَمَر َطلِّ

ْحَمِن اَل َتْسَأِل اإِلَماَرَة 1529عبد الرحمن بن سمرةَيا َعْبَد الرَّ

ُصَك َقِميًصا ُه َلَعلَّ اهللَ ُيَقمِّ 3705عائشةَيا ُعْثَماُن إِنَّ

3095عدي بن حاتمَيا َعِديُّ اْطَرْح َعنَْك َهَذا الَوَثَن

اَلُة إَِذا آَنْت ْرَها: الصَّ 1075، 172علي بن أبي طالبَيا َعِليُّ َثاَلٌث اَل ُتَؤخِّ

2777بريدة بن الحصيبَيا َعِليُّ اَل ُتْتبِِع النَّْظَرَة النَّْظَرَة

3727أبو سعيد الخدريَيا َعِليُّ اَل َيِحلُّ ألََحٍد َأْن ُيْجنَِب

1284علي بن أبي طالبَيا َعِليُّ َما َفَعَل ُغاَلُمَك؟

481أبو رافعَيا َعمِّ َأاَل َأِصُلَك؟ َأاَل َأْحُبوَك؟ َأاَل َأْنَفُعَك؟

2516ابن عباسَيا ُغاَلُم إِنِّي ُأَعلُِّمَك َكِلَماٍت اْحَفِظ اهللَ َيْحَفْظَك

ًة ِقي بِِزَنِة َشْعِرِه فِضَّ 1519علي بن أبي طالبَيا َفاطَِمُة اْحِلِقي َرْأَسُه َوَتَصدَّ

ا َيْأُمُر بِِه َأْصَحاُبَك 2901أنسَيا ُفاَلُن َما َيْمنَُعَك ِممَّ

َماَواِت َعَلى إِْصَبٍع ُد إِنَّ اهللَ ُيْمِسُك السَّ 3238ابن مسعودَيا ُمَحمَّ

ُل اْلَقْوُل َلَديَّ ُه اَل ُيَبدَّ ُد إِنَّ 213أنس بن مالكَيا ُمَحمَّ

انِي اَل َينِْكُح إاِلَّ َزانَِيًة َأْو ُمْشِرَكًة 3177عبد اهلل بن عمروَيا َمْرَثُد الزَّ

ْيَطاَن َواإِلْثَم َيْحُضَراِن الَبْيَع اِر إِنَّ الشَّ 1208قيس بن أبي غرزةَيا َمْعَشَر التُّجَّ

ُه َأَغضُّ لِْلَبَصِر َباِب َعَلْيُكْم بِالَباَءِة َفإِنَّ 1081ابن مسعودَيا َمْعَشَر الشَّ

3185أبو هريرةَيا َمْعَشَر ُقَرْيٍش َأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم ِمَن النَّاِر

َمْن  َعَلْيُكْم  اهللُ  َلَيْبَعَثنَّ  َأْو  َلَتنَْتُهنَّ  ُقَرْيٍش  َمْعَشَر  َيا 

َيْضِرُب ِرَقاَبُكْم

3715علي بن أبي طالب
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
إَِلى  اإِليَماُن  ُيْفِض  َوَلْم  بِِلَسانِِه  َأْسَلَم  َمْن  َمْعَشَر  َيا 

َقْلبِِه

2032ابن عمر

ْقَن َوَلْو ِمْن ُحِليُِّكنَّ 635زينبَيا َمْعَشَر النَِّساِء َتَصدَّ

ْقَن َفإِنَُّكنَّ َأْكَثُر َأْهِل النَّاِر 2613أبو هريرةَيا َمْعَشَر النَِّساِء َتَصدَّ

أنس بن مالك، أم َيا ُمَقلَِّب الُقُلوِب َثبِّْت َقْلبِي َعَلى ِدينَِك

سلمة، شهاب الجرمي

 ،3522 ،2140

3587

2096جابر بن عبد اهللَيا َنبِيَّ اهلل َكْيَف َأْقِسُم َمالِي َبْيَن َوَلِدي؟

ْثنَا 3240ابن عباسَيا َيُهوِديُّ َحدِّ

2379أنس بن مالكَيْتَبُع اْلَميَِّت َثاَلٌث َفَيْرِجُع اْثنَاِن َوَيْبَقى َواِحٌد

ُق بِنِْصِف ِدينَاٍر 136ابن عباسَيَتَصدَّ

3093أبو سعيدَيَتَعاَهُد اْلَمْسِجَد

1109أبو هريرةالَيتِيَمُة ُتْسَتْأَمُر فِي َنْفِسَها َفإِْن َصَمَتْت َفُهَو إِْذُنَها

ُه َبَذٌج 2427أنس بن مالكُيَجاُء بِاْبِن آَدَم َيْوَم الِقَياَمِة َكَأنَّ

609أنس بن مالكُيْجِزُئ فِي الُوُضوِء َرْطاَلِن ِمْن َماٍء

2557أبو هريرةَيْجَمُع اهللُ النَّاَس َيْوَم الِقَياَمِة فِي َصِعيٍد َواِحٍد

2911أبو هريرةَيِجيُء َصاِحُب الُقْرآِن َيْوَم الِقَياَمِة

3029ابن عباسَيِجيُء اْلَمْقُتوُل بِالَقاتِِل َيْوَم الِقَياَمِة

َوِعَقاُبَك  َوَكَذُبوَك  َوَعَصْوَك  َخاُنوَك  َما  ُيْحَسُب 

اُهْم إِيَّ

3164عائشة

2571أبو هريرةَيْحِسُر َعْن َجَبٍل ِمْن َذَهٍب
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
رِّ فِي ُصَوِر  ُيْحَشُر اْلُمَتَكبُِّروَن َيْوَم الِقَياَمِة َأْمَثاَل الذَّ

َجاِل الرِّ

2492عبد اهلل بن عمرو

3142أبو هريرةُيْحَشُر النَّاُس َيْوَم الِقَياَمِة َثاَلَثَة َأْصنَاٍف: ِصنًْفا ُمَشاًة

2423ابن عباسُيْحَشُر النَّاُس َيْوَم الِقَياَمِة ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرالً َكَما ُخِلُقوا

3152أبو هريرةَيْحِفُروَنُه ُكلَّ َيْوٍم َحتَّى إَِذا َكاُدوا َيْخِرُقوَنُه

2574أبو هريرةَيْخُرُج ُعنٌُق ِمَن النَّاِر َيْوَم الِقَياَمِة َلُه َعْينَاِن ُتْبِصَراِن

يِن ْنَيا بِالدِّ َماِن ِرَجاٌل َيْختُِلوَن الدُّ 2404أبو هريرةَيْخُرُج فِي آِخِر الزَّ

َماِن َقْوٌم َأْحَداُث األَْسنَاِن ُسَفَهاُء  َيْخُرُج فِي آِخِر الزَّ

األَْحاَلِم

2188ابن مسعود

َشْيٌء  َها  َيُردُّ َفاَل  ُسوٌد  َراَياٌت  ُخَراَساَن  ِمْن  َيْخُرُج 

َحتَّى ُتنَْصَب بِإِيِلَياَء

2269أبو هريرة

ِمَن  ٍة  َذرَّ ِمْثَقاُل  َقْلبِِه  فِي  َكاَن  َمْن  النَّاِر  ِمَن  ُيْخَرُج 

اإِليَماِن

2598أبو سعيد الخدري

2167ابن عباسَيُد اهلل َمَع الَجَماَعِة

َأْبنَاَء  ِليَن  ُمَكحَّ ُمْرًدا  ُجْرًدا  الَجنََّة  الَجنَِّة  َأْهُل  َيْدُخُل 

َثاَلثِيَن

2545معاذ بن جبل

تِي َأْكَثُر ِمْن َبنِي َتِميٍم عبد اهلل بن َيْدُخُل الَجنََّة بَِشَفاَعِة َرُجٍل ِمْن ُأمَّ

أبي الجدعاء

2438

2353أبو هريرةَيْدُخُل اْلُفَقَراُء اْلَجنََّة َقْبَل األَْغنَِياِء بَِخْمِسِماَئِة َعاٍم
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َيْدُخُل ُفَقَراُء اْلُمْسِلِميَن الَجنََّة َقْبَل َأْغنَِياِئِهْم بَِأْرَبِعيَن 

َخِريًفا

2354جابر بن عبد اهلل

َيْدُخُل ُفَقَراُء اْلُمْسِلِميَن الَجنََّة َقْبَل َأْغنَِياِئِهْم بِنِْصِف 

َيْوٍم

2355أبو هريرة

3136أبو هريرةُيْدَعى َأَحُدُهْم َفُيْعَطى ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه

2961أبو سعيد الخدريُيْدَعى ُنوٌح َفُيَقاُل: َهْل َبلَّْغَت؟

2114عبد اهلل بن عمروَيِرُث الَواَلَء َمْن َيِرُث اْلَماَل

3159ابن مسعودَيِرُد النَّاُس النَّاَر ُثمَّ َيْصُدُروَن َعنَْها بَِأْعَمالِِهْم

3160ابن مسعودَيِرُدوَنَها ُثمَّ َيْصُدُروَن بَِأْعَمالِِهْم

3387أبو هريرةُيْسَتَجاُب ألََحِدُكْم َما َلْم َيْعَجْل

اِكُب َعَلى اْلَماِشي َوالَماِشي َعَلى الَقاِعِد ُم الرَّ 2703أبو هريرةُيَسلِّ

ِغيُر َعَلى الَكبِيِر َوالَمارُّ َعَلى الَقاِعِد ُم الصَّ 2705أبو هريرةُيَسلِّ

ُم الَفاِرُس َعَلى اْلَماِشي َواْلَماِشي َعَلى الَقاِئِم 2704فضالة بن عبيدُيَسلِّ

اِكُب فِي ظِلِّ الَفنَِن ِمنَْها ِماَئَة َسنٍَة 2541أسماء بنت أبي بكرَيِسيُر الرَّ

2198الحسن البصريُيْصبُِح ُمْؤِمنًا َوُيْمِسي َكافًِرا

َلَع َأُبو َبْكٍر ِلُع َعَلْيُكْم َرُجٌل ِمْن َأْهِل الَجنَِّة َفاطَّ 3694ابن مسعودَيطَّ

ُرُه َما َبْعَدُه 143أم سلمةُيَطهِّ

ُب َناٌس ِمْن َأْهِل التَّْوِحيِد فِي النَّاِر 2597جابر بن عبد اهللُيَعذَّ

2425أبو هريرةُيْعَرُض النَّاُس َيْوَم الِقَياَمِة َثاَلَث َعَرَضاٍت

1416عمران بن حصينَيَعضُّ َأَحُدُكْم َأَخاُه َكَما َيَعضُّ الَفْحُل
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َة َكَذا َوَكَذا ِمَن الِجَماِع 2536أنس بن مالكُيْعَطى اْلُمْؤِمُن فِي الَجنَِّة ُقوَّ

269أبو هريرةَيْعِمُد َأَحُدُكْم َفَيْبُرُك فِي َصاَلتِِه َبْرَك اْلَجَمِل

َجاُل َواَل َتْغُزو النَِّساُء 3022أم سلمةَيْغُزو الرِّ

اٍت 91أبو هريرةُيْغَسُل اإِلَناُء إَِذا َوَلَغ فِيِه الَكْلُب َسْبَع َمرَّ

2915عبد اهلل بن عمروُيَقاُل ـ َيْعنِي لَِصاِحِب اْلُقْرآِن ـ : اْقَرْأ َواْرِق

اَل بَِباِب ُلدٍّ جَّ 2244مجمع بن جاريةَيْقُتُل اْبُن َمْرَيَم الدَّ

3707ابن عمرُيْقَتُل َهَذا فِيَها َمْظُلوًما لُِعْثَماَن

ُبَع الَعاِدَي 838أبو سعيد الخدريَيْقُتُل اْلُمْحِرُم السَّ

ُب إَِلى فِيِه َفَيْكَرُهُه َفإَِذا ُأْدنَِي ِمنُْه َشَوى َوْجَهُه 2583أبو أمامةُيَقرَّ

2342، 3354عبد اهلل بن الشخيرَيُقوُل اْبُن آَدَم: َمالِي َمالِي

َأْو  َيْوًما  َذَكَرنِي  َمْن  النَّاِر  ِمَن  َأْخِرُجوا  اهللُ:  َيُقوُل 

َخاَفنِي فِي َمَقاٍم

2594أنس بن مالك

َعْيٌن  اَل  َما  الِِحيَن  الصَّ لِِعَباِدَي  َأْعَدْدُت  اهللُ:  َيُقوُل 

َرَأْت

3292أبو هريرة

3603أبو هريرةَيُقوُل اهللُ َتَعاَلى: َأَنا ِعنَْد َظنِّ َعْبِدي بِي

1620أنس بن مالكَيُقوُل اهللُ: اْلُمَجاِهُد فِي َسبِيِلي ُهَو َعَليَّ َضَماٌن

َفَصَبَر  َحبِيَبَتْيِه  َأْذَهْبُت  َمْن   : َوَجلَّ َعزَّ  اهللُ  َيُقوُل 

َواْحَتَسَب

2401أبو هريرة

َمْن  إاِلَّ  َضالٌّ  ُكلُُّكْم  ِعَباِدي  َيا   : َوَجلُّ َعزَّ  اهللُ  َيُقوُل 

َهَدْيُت

2495أبو ذر
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
َعْن  اْلُقْرآُن  َشَغَلُه  َمْن  َوَتَعاَلى:  َتَباَرَك  بُّ  الرَّ َيُقوُل 

ِذْكِري َوَمْسَأَلتِي

2926أبو سعيد الخدري

ْشِح إَِلى َأْنَصاِف ُأُذَنْيِه 3336ابن عمرَيُقوُم َأَحُدُهْم فِي الرَّ

565سهل بن أبي حثمةَيُقوُم اإِلَماُم ُمْسَتْقبَِل الِقْبَلِة، َوَتُقوُم َطاِئَفٌة ِمنُْهْم َمَعُه

ْشِح إَِلى َأْنَصاِف آَذانِِهْم 2422، 3335ابن عمرَيُقوُموَن فِي الرَّ

ِة َخْسٌف َوَمْسٌخ َوَقْذٌف 2185عائشةَيُكوُن فِي آِخِر َهِذِه األُمَّ

2223جابر بن سمرةَيُكوُن ِمْن َبْعِدي اْثنَا َعَشَر َأِميًرا

2586أبو الدرداءُيْلَقى َعَلى َأْهِل النَّاِر الُجوُع

اُه اهللُ فِي َقْولِِه َتُه َفَلقَّ ى ِعيَسى ُحجَّ 3062أبو هريرةُيَلقَّ

2231ابن مسعودَيِلي َرُجٌل ِمْن َأْهِل َبْيتِي ُيَواطُِئ اْسُمُه اْسِمي

َلُهَما  َثاَلثِيَن َعاًما اَل ُيوَلُد  ُه  َوُأمُّ اِل  جَّ َأُبو الدَّ َيْمُكُث 

َوَلٌد

2249أبو بكرة

َة َثاَلًثا 949العالء بن الحضرميَيْمُكُث اْلُمَهاِجُر َبْعَد َقَضاِء ُنُسِكِه بَِمكَّ

ْقِر 1695ابن عباسُيْمُن الَخْيِل فِي الشُّ

ْيَل َوالنََّهاَر اُء اَل َيِغيُضَها اللَّ ْحَمِن َمأَلى َسحَّ 3045أبو هريرةَيِميُن الرَّ

ُقَك بِِه َصاِحُبَك 1354أبو هريرةالَيِميُن َعَلى َما ُيَصدِّ

3244أبو هريرةُينَاِدي ُمنَاٍد: إِنَّ َلُكْم َأْن َتْحَيْوا َفاَل َتُموُتوا َأَبًدا

ُجُل النَّْوَمَة َفُتْقَبُض األََماَنُة ِمْن َقْلبِِه 2179حذيفة بن اليمانَينَاُم الرَّ

ْنَيا ُكلَّ َلْيَلٍة َماِء الدُّ 446أبو هريرةَينِْزُل اهللُ َتَباَرَك َوَتَعاَلى إَِلى السَّ

ْنَيا َماِء الدُّ نَا ُكلَّ َلْيَلٍة إَِلى السَّ 3498أبو هريرةَينِْزُل َربُّ
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رقم الحديثالراويطرف الحديث واألثر
610علي بن أبي طالبُينَْضُح َبْوُل الُغاَلِم َوُيْغَسُل َبْوُل الَجاِرَيِة

2739أبو موسى األشعريَيْهِديُكُم اهللُ َوُيْصِلُح َباَلُكْم

2339، 2455أنس بن مالكَيْهَرُم اْبُن آَدَم َوَيُشبُّ ِمنُْه اْثنََتاِن

831ابن عمرُيِهلُّ َأْهُل اْلَمِدينَِة ِمْن ِذي الُحَلْيَفِة

ٌل 2954عدي بن حاتمالَيُهوُد َمْغُضوٌب َعَلْيِهْم َوالنََّصاَرى ُضالَّ

َيَودُّ َأْهُل الَعافَِيِة َيْوَم الِقَياَمِة ِحيَن ُيْعَطى َأْهُل الَباَلِء 

الثََّواَب

2402جابر بن عبد اهلل

2680أبو هريرةُيوِشُك َأْن َيْضِرَب النَّاُس َأْكَباَد اإِلبِِل َيْطُلُبوَن الِعْلَم

َهٍب 2570أبو هريرةُيوِشُك الُفَراُت َيْحِسُر َعْن َكنٍْز ِمَن الذَّ

2138أبو هريرةُيوَلُد َعَلى الِفْطَرِة

958، 3089علي بن أبي طالبَيْوُم الَحجِّ األَْكَبِر َيْوُم النَّْحِر

اُم التَّْشِريِق ِعيُدَنا 773عقبة بن عامرَيْوُم َعَرَفَة َوَيْوُم النَّْحِر َوَأيَّ

3339أبو هريرةالَيْوُم اْلَمْوُعوُد َيْوُم الِقَياَمِة

* * *
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فهرس أسماء الكتب

الصفحةالمجلدرقم الحديثالكتاب

157-1475)1 - 148(1 ـ أبواب الطهارة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

477-5/2-1300)149 - 451(2 ـ أبواب الصالة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

301-2347)452 - 487(3 ـ أبواب الوتر

349-2404)488 - 529(4 ـ أبواب الجمعة

405-2425)530 - 543(5 ـ أبواب العيدين

427-2525)544 - 616(6 ـ أبواب السفر

527-2613)617 - 681(7 ـ أبواب الزكاة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

5-3140)682 - 808(8 ـ أبواب الصوم عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

141-3338)809 - 964(9 ـ أبواب الحج عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

339-3470)965 - 1079(10 ـ أبواب الجنائز عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

471-3563)1080 - 1145(11 ـ أبواب النكاح عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

565-3601)1146 - 1174(12 ـ أبواب الرضاع عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

603-3650)1175 - 1204(13 ـ أبواب الطالق واللعان عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

5-4159)1205 - 1321(14 ـ أبواب البيوع عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

161-4238)1322 - 1385(15 ـ أبواب األحكام عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
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الصفحةالمجلدرقم الحديثالكتاب

239-4272)1386 - 1422(16 ـ أبواب الديات عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

273-4322)1423 - 1463(17 ـ أبواب الحدود عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

323-4350)1464 - 1492(18 ـ أبواب الصيد عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

351-4379)1493 - 1523(19 ـ أبواب األضاحي عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

381-4403)1524 - 1547(20 ـ أبواب النذور واأليمان عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

405-4480)1548 - 1618(21 ـ أبواب السير عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

481-4519)1619 - 1669(22 ـ أبواب فضائل الجهاد عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

521-4564)1670 - 1719(23 ـ أبواب الجهاد عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

565-4615)1720 - 1787(24 ـ أبواب اللباس عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

5-573)1788 - 1860(25 ـ أبواب األطعمة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

75-5110)1861 - 1896(26 ـ أبواب األشربة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

111-5221)1897 - 2035(27 ـ أبواب البر والصلة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

223-5274)2036 - 2089(28 ـ أبواب الطب عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

275-5303)2090 - 2115(29 ـ أبواب الفرائض عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

305-5317)2116 - 2124(30 ـ أبواب الوصايا عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

319-5328)2125 - 2132(31 ـ أبواب الوالء والهبة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

329-5352)2133 - 2157(32 ـ أبواب القدر عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

353-5488)2158 - 2269(33 ـ أبواب الفتن عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

489-5529)2270 - 2294(34 ـ أبواب الرؤيا عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
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الصفحةالمجلدرقم الحديثالكتاب

531-5550)2295 - 2303(35 ـ أبواب الشهادات عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

551-5655)2304 - 2414(36 ـ أبواب الزهد عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

5-697)2415 - 2522(37 ـ أبواب صفة القيامة

98-6143)2523 - 2572(38 ـ أبواب صفة الجنة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

145-6171)2573 - 2605(39 ـ أبواب صفة جهنم عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

173-6226)2606 - 2644(40 ـ أبواب اإليمان عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

227-6267)2645 - 2687(41 ـ أبواب العلم عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

269-6414)2688 - 2858(42ـ  أبواب االستئذان واألدب عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

415-6459)2859 - 2874(43 ـ أبواب األمثال عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

461-6524)2875 - 2926(44 ـ أبواب فضائل القرآن عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

525-6555)2927 - 2949(45 ـ أبواب القراءات عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

5-7553)2950 - 3369(46 ـ أبواب تفسير القرآن عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

555-7749)3370 - 3604(47 ـ أبواب الدعوات عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

5-8337)3605 - 3956(48 ـ أبواب المناقب عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

* * *
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فهرس المراجع والمصادر

]أ[
آثار السنن مع التعليق الحسن لمحمد بن علي شوق النيموي، ط: دار اإلشاعت اإلسالمية،  ـ 

كلكته الهند.

اإلجماع البن المنذر، ت: فؤاد عبد المنعم، ط: رئاسة المحاكم الشرعية، قطر. ـ 

اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان، البن بلبان الفارسي بتحقيق شعيب األرنؤوط، ط: مؤسسة  ـ 

الرسالة بيروت، 1418هـ.

إحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد، ط: دار الكتاب العربي، بيروت. ـ 

أحكام القرآن ألبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، ط: دار الكتاب العربي بيروت. ـ 

إحياء علوم الدين لإلمام الغزالي، ط: دار المعرفة بيروت لبنان. ـ 

األدب المفرد للبخاري، ط: مكتبة اآلداب بالقاهرة. ـ 

األذكار ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت: عبد القادر األرنؤوط ، ط: دار الفكر للطباعة  ـ 

والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان.

إرشاد الساري للقسطالني، ط: دار الفكر بيرت 1410 هـ. ـ 

االستذكار للحافظ ابن عبد البر، ط: القاهرة 1393 هـ. ـ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن األثير، ت: علي محمد معوض ـ عادل أحمد  ـ 

عبد الموجود، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.

األَْشباُه َوالنَّظاِئُر َعَلى َمذَهِب َأبِي َحنِيَفَة النُّعماِن، البن نجيم المصري، ط: دار الكتب العلمية،  ـ 

بيروت لبنان.
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اإلصابة في تمييز الصحابة للعالمة ابن حجر العسقالني، ط: دار الكتب العلمية بيرت. ـ 

االعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي، ط: دائرة المعارف العثمانية ـ حيدر آباد ، الهند. ـ 

والعلوم  القرآن  إدارة  ط:  العثماني،  تقي  محمد  ت:  التهانوي،  أحمد  لظفر  السنن  إعالء  ـ 

اإلسالمية، كراتشي باكستان.

أعالم الحديث في شرح صحيح البخاري، للخطابي، ط: 1980م ـ 

االقتراح في بيان االصطالح ، لإلمام تقي الدين بن دقيق العيد، ط: مطبعة اإلرشاد ، بغداد ،  ـ 

1402 هـ.

إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، لألبي المالكي، ط:مكتبة طبرية الرياض. ـ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض ط: بيروت. ـ 

اإلكمال في أسماء رجال المشكاة للخطيب التبريزي، ط: الهند. ـ 

اإلمام ابن ماجه وكتابه السنن، للنعماني عبد الرشيد، ط: دار البشائر اإلسالمية، بيروت. ـ 

اإلمام الترمذي الحافظ الناقد فقيه السلف وجامع السنن، ألياد خالد الطباع، ط: دار القلم  ـ 

دمشق.

إمام الكالم فيما يتعلق بالقراءة خلف اإلمام للشيخ عبد الحي اللكهنوي، ط: مكتبة السوادي. ـ 

األنساب، للسمعاني، تحقيق/ البارودي، ط: مؤسسة الكتب الثقافية، 1408هـ. ـ 

اإلنصاف في أسباب االختالف، لإلمام ولي اهلل الدهلوي، ط: القاهرة. ـ 

األنوار الساطعة في المذاهب األربعة لألستاذ أحمد النشوقي السرسي، ط: دار الكتاب العربي،  ـ 

بيروت.

أوجز المسالك إلى موطأ مالك، للعالمة محمد زكريا الكاندهلوي، تحقيق/ الدكتور تقي  ـ 

الدين الندوي، دارالقلم بيروت.

]ب[
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث البن كثير، ألحمد محمد شاكر، ط: القاهرة. ـ 
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البحر الرائق شرح كنـز الدقائق، للعالمة ابن نجيم المصري، ط: دار الكتب العلمية، بيروت،  ـ 

1418هـ.

البحر الزخار، ألبي بكر البزار، ط: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة. ـ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، البن رشد، ط: بيروت 1401 هـ. ـ 

البداية والنهاية، البن كثير ط: السعادة 1351هـ. ـ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لإلمام الكاساني الحنفي، ط: دار إحياء التراث العربي،  ـ 

بيروت لبنان 1417 هـ.

البدر المنير البن الملقن، ط: دار العاصمة الرياض. ـ 

بذل المجهود في حل أبي داود للشيخ خليل أحمد السهارنفوري، تحقيق: أ، د/ تقي الدين  ـ 

الندوي، ط دار البشائر اإلسالمية بيروت1427هـ.

بستان المحدثين، للشاه عبد العزيز الدهلوي ط: الهند.  ـ 

البناية على الهداية، للعيني، ط: دار الفكر بيروت 1400هـ. ـ 

]ت[
تاج العروس، للزبيدي ط: الكويت. ـ 

تاريخ اإلسالم للذهبي، دار الكتاب العربي بيروت. ـ 

تاريخ الخلفاء، للعالمة السيوطي، ط: المكتبة العصرية بيروت 1416هـ. ـ 

تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، لإلمام الديار بكري، ط: دار صادر. ـ 

التاريخ الكبير، للبخاري، ط: حيدر آباد الهند 1361 هـ. ـ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين الزيلعي الحنفي، ط: المطبعة الكبرى األميرية،  ـ 

بوالق، القاهرة. 

تحفة األحوذي شرح سنن الترمذي للشيخ عبد الرحمن المباركفوري، ط: دار إحياء التراث  ـ 

العربي، بيروت.
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تحفة األشراف، للمزي، ط: المكتب اإلسالمي بيروت. ـ 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج البن حجرمكي، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت. ـ 

التحقيق في مسائل الخالف البن الجوزي، ط: عبد المعطي أمين قلعجي، ط: دار الوعي،  ـ 

القاهرة.

تدريب الراوي، للسيوطي، تحقيق/ الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف، ط: بيروت 1379هـ. ـ 

تذكرة الحفاظ، للذهبي ط: حيدر آباد الهند 1375هـ.  ـ 

الترغيب والترهيب، لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.  ـ 

الكاندهلوي، ط: دار إحياء  إدريس  المصابيح للشيح محمد  الصبيح شرح مشكاة  التعليق  ـ 

التراث العربي، بيروت.

التعليق الممجد على موطأ محمد للعالمة اللكنوي، ت: الدكتور تقي الدين الندوي، ط: دار  ـ 

القلم، دمشق، 1418هـ.

تغليق التعليق على صحيح البخاري، البن حجر العسقالني، ط: المكتب اإلسالمي بيروت. ـ 

تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايـا الكتاب الكريم، ألبي السعود العمادي، ط:  ـ 

دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

تفسير البيضاوي، لإلمام البيضاوي، ط: دار الفكر بيروت.  ـ 

تفسير الجاللين، لمحمد بن أحمد + عبدالرحمن بن أبي بكر= المحلي + السيوطي، ط: دار  ـ 

الحديث القاهرة. 

تفسير الطبري، )المسمى جامع البيان في تأويل القرآن(، البن جرير الطبري، ط: دار الكتب  ـ 

العلمية بيروت 1412هـ.

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، لفخر الدين الرازي، ط: دار الكتب العلميةـ  بيروت 1421هـ.  ـ 

تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، ألبي البركات عبداهلل بن أحمد بن محمود  ـ 

حافظ الدين النسفي، ط: دار الكلم الطيب، بيروت. 
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تقريب التهذيب، البن حجر العسقالني، ط: دار الكتاب بيروت 1380هـ. ـ 

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث ليحيى بن شرف النووي، ت:  ـ 

محمد عثمان الخشت، ط:دار الكتاب العربي، بيروت.

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد البن نقطة الحنبلي البغدادي، ت : كمال يوسف الحوت،  ـ 

ط: دار الكتب العلمية، بيروت.

التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح، للحافظ زين الدين العراقي، ط: دار الحديث،  ـ 

بيروت، 1405هـ.

تكملة اإلكمال البن نقطة الحنبلي، ط: جامعة أم القرى مكة المكرمة. ـ 

تلخيص الحبير، البن حجر العسقالني، ط: مكتبة نزار مصطفى البا، مكة المكرمة، 1384هـ. ـ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، البن عبد البر، ط: الرباط 1402هـ. ـ 

تنزيه الشريعة المرفوعة، البن عراق الكناني، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.  ـ 

تنسيق النظام، للشيخ محمد حسن السنبهلي، ط: كراتشي، باكستان. ـ 

تنوير الحوالك على مؤطا مالك، للسيوطي، تحقيق/ الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي،  ـ 

ط: دار الكتب العلمية بيروت 1418هـ.

تهذيب األسماء واللغات، للنووي، ط: دار الكتب العلمية بيروت. ـ 

تهذيب التهذيب، البن حجر العسقالني، ط: حيدر آباد الهند 1325هـ. ـ 

تهذيب الكمال، للمزي، ط: دار المأمون، دمشق. ـ 

تهذيب اللغة لمحمد بن أحمد بن األزهري الهروي، ت: محمد عوض مرعب، ط: دار إحياء  ـ 

التراث العربي، بيروت.

توجيه النظر، للجزائري، ط: دار المعرفة، بيروت. ـ 

التوضيح شرح الجامع الصحيح البن ملقن ، ط : وزارة األوقاف ، قطر ، سنة 1429 هـ. ـ 
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]ث[

الثقافة اإلسالمية، للعالمة عبد الحي الحسني، ط: المجمع العلمي دمشق. ـ 

]ج[

جامع األصول، البن األثير الجزري، ط: دمشق 1389هـ. ـ 

جامع الترمذي، لإلمام الترمذي، تحقيق/ أحمد محمد شاكر، ط: دار إحياء التراث العربي  ـ 

بيروت.

الجامع الصحيح، لإلمام البخاري مع حاشية السهارنفوري، تحقيق وتعليق: األستاذ الدكتور  ـ 

تقي الدين الندوي، ط: دار البشائر اإلسالمية، بيروت، 2011م. 

الجامع الصحيح، لإلمام مسلم، تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي، ط: بيروت 1374 هـ. ـ 

الجامع الكبير )سنن الترمذي(، لإلمام الترمذي، تحقيق/ بشار عواد معروف، ط: دار الجيل،  ـ 

بيروت.

الجامع الكبير )سنن الترمذي(، لإلمام الترمذي، تحقيق/ شعيب األرناؤوط، ط: دار الرسالة  ـ 

العالمية، بيروت.

الجامع الكبير )سنن الترمذي(، لإلمام الترمذي، تحقيق/ مركز البحوث وتقنية المعلومات،  ـ 

ط: دار التأصيل، القاهرة مصر.

الجامع لشعب اإليمان للعالمة البيهقي، ط: الدار السلفية، بومبائي، الهند، 1410هـ. ـ 

الجرح والتعديل، البن أبي حاتم الرازي ط: حيدر آباد الهند 1361هـ. ـ 

جزءالقراءة خلف اإلمام، للبخاري، ط: دارالكتب العلمية بيروت 1985م. ـ 

المغربي  بن سليمان  بن محمد  واِئد، لمحمد  الزَّ الفوائد من جامع األصول ومجمع  جمع  ـ 

المالكي، ت: أبو علي سليمان بن دريع، ط: مكتبة ابن كثير، الكويت، دار ابن حزم، بيروت.

جمع الوسائل في شرح الشمائل، للعالمة علي بن سلطان القاري، ط: دار المعرفة بيروت. ـ 
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الجواهر المضيئة، لعبد القادر القرشي، تحقيق/ د. عبد الفتاح محمد الحلو، ط: مؤسسة  ـ 

الرمامة 1413هـ.

الجوهر المنضد بطبقات متأخري أصحاب أحمد البن الهادي، ط: مكتبة الخانجي، القاهرة،  ـ 

مصر.

الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى للبيهقي البن التركماني، ط: دار الفكر بيروت. ـ 

]ح[

حاشية اإلمام اللكهنوي على الهداية ط: باكستان. ـ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ط: دار  ـ 

الفكر، بيروت.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ط: المكتبة األشرفية بديوبند الهند. ـ 

حاشية لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر، للسمين عبد اهلل بن حسين خاطر، ط: شركة مصطفى  ـ 

البابي، مصر.

حجة اهلل البالغة، لإلمام ولي اهلل الدهلوي، ط: دار المعرفة بيروت. ـ 

الحرز الثمين للحصن الحصين لمال على القاري، ت: محمد إسحاق آل إبراهيم. ـ 

الحطة في ذكر الصحاح الستة، للصديق حسن خان القنوجي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت،  ـ 

1405هـ.

]خ[

الخرشي على مختصر الخليل، للعالمة الخرشي المالكي، ط: دار الفكر بيروت. ـ 

الخصائص الكبرى، للعالمة السيوطي، ط: دارالقلم بيروت. ـ 

خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم، ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  ـ 

النووي، ت: حسين إسماعيل الجمل، ط: مؤسسة الرسالة بيروت.
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خالصة الوفاء بأخبار دار المصطفى، للعالمة السمهودي، ط: المدينة المنورة، 1418هـ. ـ 

خالصة تذهيب تهذيب الكمال، للعالمة الخزرجي، ط: مكتبة المطبوعات االسالمية بيروت،  ـ 

1399هـ.

]د[
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين، الحلبي 1386هـ. ـ 

الدر المنثور، للسيوطي، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1421هـ. ـ 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية، البن حجر العسقالني، ط: دار المعرفة بيروت.  ـ 

درجات مرقاة الصعود، للدمنتي، ط: القاهرة 1289هـ. ـ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للعسقالني، ط: دار الكتب الحديثة القاهرة. ـ 

الدعاء ألبي القاسم الطبراني ت: مصطفى عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية، بيروت. ـ 

البدر، ط: غراس للنشر  البيهقي، ت: بدر بن عبد اهلل  الكبير ألحمد بن الحسين  الدعوات  ـ 

والتوزيع الكويت.

دالئل النبوة، للبيهقي، ط: دارالكتب العلمية بيروت، 1405هـ. ـ 

الديباج المذهب في أعيان المذهب، البن فرحون، ط: القاهرة 1351هـ. ـ 

]ذ[
ذخائر المواريث في الداللة على مواضع الحديث، للنابلسي عبد الغني بن إسماعيل،  ـ 

ت: عبد اهلل محمود، ط: دار الكتب العلمية بيروت.

ذيل تذكرة الحفاظ، ألبي المحاسن الحسيني الدمشقي، ط: دار اإلحياء التراث العربي بيروت. ـ 

]ر[

رد المحتار على الدر المختار، لمحمـد أميـن بن عمـر بن عبد العزيـز عابديـن الدمشقي  ـ 

الحنفي، ط: دار الفكر، بيروت. 

الرسالة المستطرفة، للكتاني، ط: كراتشي باكستان. ـ 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  635 فهرس المراجع والمصادر  

الروض األنف، للسهيلي، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت1421هـ. ـ 

ـ  المؤيد  دار  الحنبلي، ط:  البهوتي  بن يونس  المستقنع لمنصور  زاد  المربع شرح  الروض  ـ 

مؤسسة الرسالة، بيروت.

]ز[

زاد المعاد في هدي خير العباد، البن القيم الجوزية، تحقيق/ شعيب األرنؤوط، ط: مؤسسة  ـ 

الرسالة بيروت 1417هـ.

الزهد ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ط: دار الكتب العلمية، بيروت. ـ 

]س[

السراجي في الميراث، للسجاوندي سراج الدين، ط: كتب خانه سلطانية ديوبند، الهند. ـ 

سفر السعادة، لمجد الدين الفيروزآبادي، ط: مصر.  ـ 

سنن ابن ماجه، تحقيق/ محمد فواد عبد الباقي، ط: الحلبي 1952م. ـ 

سنن أبي داود، تحقيق/ الشيخ محمد عوامة، ط: مؤسسة الريان بيروت. ـ 

سنن الترمذي مع حاشية السهارنفوري، )الطبعة القديمة( ط: الهند. ـ 

سنن الدارقطني، ط: دار المحاسن للطباعة القاهرة 1386هـ. ـ 

سنن الدارمي، ط: دار الكتب العلمية بيروت 1417هـ. ـ 

السنن الكبرى، للبيهقي، ط: دار المعرفة بيروت لبنان. ـ 

السنن الكبرى، للنسائي، ط: مؤسسة الرسالة بيروت 1421هـ. ـ 

سنن النسائي )المجتبى(، تحقيق/ الشيخ عبد الفتاح، ط: دار البشائر اإلسالمية، بيروت.  ـ 

العلمية  الكتب  دار  الرحمن األعظمي، ط:  الشيخ حبيب  سنن سعيد بن منصور، تحقيق/  ـ 

بيروت.

سير أعالم النبالء، للذهبي، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت 1401هـ. ـ 



636  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية
سيرة ابن هشام، البن هشام، ط: دارإحياء التراث العربي1415هـ. ـ 

]ش[

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، البن عماد الحنبلي القدسي،ط: دار اآلفاق الجديدة  ـ 

بيروت. 

شرح اإلقناع للبجيرمي، ط: دار الفكر بيروت. ـ 

شرح التلويح على التوضيح، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، ط: مكتبة صبيح بمصر. ـ 

شرح الرضي على الكافية، ت: يوسف حسن عمر، ط: جامعة قار يونس. ـ 

شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، ط: بيروت 1398هـ. ـ 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لمحمد بن عبداهلل الزركشي المصري الحنبلي، ط: دار  ـ 

العبيكان. 

شرح السنة، للبغوي، تحقيق/ شعيب األرنؤوط، ط: المكتب اإلسالمي بيروت 1403هـ. ـ 

شرح السير الكبير، للسرخسي، تحقيق/ صالح الدين المنجد، ط: القاهرة. ـ 

شرح الشفاء ، للقاري، تحقيق/ حسنين محمد مخلوف ط: مطبعة المدني القاهرة. ـ 

شرح الشمائل، للمناوي، ط: دار المعرفة، بيروت.  ـ 

شرح الكافية، للمال جامي، ط: الهند. ـ 

ْوَزني، ط: دار إحياء التراث العربي. شرح المعلقات السبع، لحسين بن أحمد بن حسين الزَّ ـ 

شرح المواهب اللدنية، للزرقاني، ط: دارالكتب العلمية بيروت1417هـ. ـ 

شرح الوقاية لصدر الشريعة ط: الهند. ـ 

شرح سفر السعادة )بالفارسية(، للشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي، ط: الهند.  ـ 

شرح سنن ابن ماجه للسيوطي، ط: قديمي كتب خانة، كراتشي. ـ 

شرح شرح النخبة، لعلي القاري، ط: بيروت . ـ 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  637 فهرس المراجع والمصادر  

شرح شمائل النبي ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، لعبد الرزاق عبد المحسن البدر، ط:  ـ 

دار ابن الجوزي.

شرح صحيح البخاري البن بطال، ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط: مكتبة الرشد الرياض. ـ 

شرح صحيح مسلم للنووي، ط: دار أبي حيان. ـ 

شرح علل الترمذي البن رجب الحنبلي ت: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، ط: مكتبة المنارـ   ـ 

الزرقاء ـ األردن.

شرح مشكل اآلثار، لإلمام الطحاوي، ط: تحقيق/ شعيب األرنؤوط، ط: مؤسسة الرسالة  ـ 

بيروت 1415هـ.

شرح مصابيح السنة، البن الملك الكرماني الرومي، ط: دار النوادر، سورية.  ـ 

شرح معاني اآلثار، لإلمام الطحاوي، ط: عالم الكتب بيروت. ـ 

شرح مناسك النووي، البن حجر، ط: بيروت. ـ 

الشروح األربعة: شرح سنن الترمذي ألبي الطيب السندي، وشرح سنن الترمذي أبي الحسن  ـ 

الترمذي  سنن  وشرح  الحسيني،  إسماعيل  بن  عبد القادر  الترمذي  سنن  وشرح  السندي، 

للشيخ سراج السرهندي، ط: مطبع نظامي، كانفور، الهند.

شروط األئمة الخمسة للحازمي ، ط : مكتبة عاطف ، القاهرة. ـ 

شروط األئمة الستة للمقدسي ط: مكتبة عاطف ، القاهرة ـ 

شعب اإليمان، للبيهقي، ط: الدارالسلفية بومبائي الهند. ـ 

الشمائل المحمدية، ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ت: سيد عمران، ط: دار الحديث  ـ 

القاهرة.

على  اللدنية  المواهب  ومعه  الترمذي،  عيسى  بن  محمد  ألبي عيسى  المحمدية،  الشمائل  ـ 

المدينة  المنهاج،  دار  اليسر،  دار  ط:  عوامة،  محمد  ت:  للباجوري،  المحمدية  الشمائل 

المنورة.



638  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية
الكاندهلوي، ط: كتبخانه يحيوية،  للشيخ محمد زكريا  نبوي،  ترمذي مع خصائل  شمائل  ـ 

سهارنفور، الهند.

]ص[
الصحاح، للجوهري، ط: دار المعرفة بيروت لبنان 1426هـ. ـ 

صحيح ابن خزيمة، تحقيق/ الدكتور األعظمي، ط: المكتب اإلسالمي بيروت. ـ 

الصراح )بالفارسية(، لجمال القرشي، ط: قّيومي كانفور، الهند. ـ 

]ض[
الضوء الالمع في أعيان القرن التاسع للسخاوي، ط: دار مكتب الحياة بيروت 1359هـ. ـ 

]ط[
طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ت: د. محمود محمد  ـ 

الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، ط: هجر للطباعة والنشر والتوزيع.

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، ط: القاهرة 1954م. ـ 

الطبقات الكبرى، البن سعد، ط: دار التحرير، القاهرة 1388هـ. ـ 

طرح التثريب في شرح التقريب ألبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي، ط: دار إحياء  ـ 

التراث العربي.

]ع[
عارضة األحوذي بشرح جامع الترمذي البن العربي، ط: دار الكتب العلمية بيروت. ـ 

العبر في خبر من غبر لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد الذهبي ت: أبو هاجر محمد  ـ 

السعيد بن بسيوني زغلول، ط: دار الكتب العلمية بيروت.

العرف الشذي شرح سنن الترمذي، للعالمـة محمد أنـور شاه الكشميري، ط: دار التراث  ـ 

العربي، بيروت، لبنان. 

علل الترمذي الكبير، لمحمد بن عيسى الترمذي، رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي. ـ 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  639 فهرس المراجع والمصادر  

العلل الواردة في األحاديث النبوية، لإلمام الدار قطني، ط: دار طيبة الرياض 1405هـ. ـ 

العلل البن أبي حاتم، ت: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد اهلل الحميد  ـ 

ود/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي، ط: مطابع الحميضي.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعالمة العيني ط: دار الفكر بيروت1418هـ. ـ 

عمل اليوم والليلة، لالبن السني، تحقيق/ أبو محمد البرني، ط: مؤسسة علوم القرآن بيروت. ـ 

عمل اليوم والليلة، للنسائي، ط: مؤسسة الكتب الثقافية 1406هـ. ـ 

العناقيد الغالية، للشيخ عاشق إلهي البرني، ط: باكستان 1408هـ.  ـ 

العناية على الهداية مع فتح القدير، لمحمد بن محمود البابرتي، ط: دارإحياء التراث العربي  ـ 

بيروت.

عون المعبود شرح سنن أبي داود، لشمس الحق العظيم آبادي، ط: دار الفكر 1399هـ. ـ 

]غ[
غنية المستملي في شرح منية المصلي المشتهر بشرح الكبير للشيخ إبراهيم الحلبي الحنفي،  ـ 

ط: سهيل اكيدمي، الهور، باكستان.

]ف[
الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان، للشيخ نظام وجماعة من علماء  ـ 

الهند، ط: دار الفكر1411هـ.

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للعالمة ابن حجر العسقالني، ط: السلفية 1380هـ. ـ 

فتح القدير، البن الهمام، ط: بوالق 1315هـ. ـ 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث، للسخاوي، ط: مطبعة العاصمة 1968م. ـ 

فتح باب العناية بشرح النقاية للمال علي القاري، ط: ايم، سعيد، كمبني، كراتشي باكستان. ـ 

الفتوحات اإللهيـة، )حاشية الجمـل(، لإلمام سليمان بـن عمـر العجيلي، ط: دار الكتب  ـ 

العلمية، بيروت. 



640  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهارس الفنّية
فصول الحواشي شرح أصول الشاشي إلسحاق بن إبراهيم الشافعي، ط: دار الفكر العربي،  ـ 

بيروت.

فهرسة ابن خّير، ألبي بكر محمد بن خير األموي، ط: المكتب التجاري، بيروت. ـ 

فيض الباري على صحيح البخاري، للكشميري، ط: بيروت. ـ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي ط: المكتبة التجارية  ـ 

الكبرى، مصر.

]ق[
القاموس المحيط، للفيروز آبادي، ط: دار الفكر، بيروت 1320هـ. ـ 

قوت المغتذي على جامع الترمذي لجالل الدين السيوطي، ت: د. نور الدين الطالب، ط: دار  ـ 

النوادر، بيروت.

]ك[
الكاشف عن حقائق السنن، لحسن بن محمد الطيبي، ط: مكتبة نزار، مكة المكرمة.  ـ 

الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي، ط: دار الفكر بيروت 1404هـ. ـ 

كتاب اآلثار، لإلمام محمد بن الحسن الشيباني، ط: كراتشي باكستان 1419هـ. ـ 

كتاب األم، لإلمام الشافعي، ط: دار المعرفة بيروت . ـ 

كتاب الثقات، البن حبان، ط: دار الفكر، بيروت 1399هـ. ـ 

ضيا  أكرم  الدكتور  ت:  البسوي،  سفيان  بن  يعقوب  ألبي يوسف  والتاريخ  المعرفة  كتاب  ـ 

العمري، ط: مؤسسة الرسالة بيروت.

كتاب الميسر، للتوربشتي، ط: مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية.  ـ 

كشف الظنون، لحاجي خليفة، ط: استنبول 1366هـ. ـ 

كنـز العمال، للشيخ علي المتقي الهندي، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت 1399هـ. ـ 

الكواكب الدراري للكرماني ، ط: دار الفكر ، بيروت. ـ 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  641 فهرس المراجع والمصادر  

]ل[
المع الدراري على جامع البخاري، للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي، ط: المكتبة اإلمدادية  ـ 

مكة المكرمة 1397 هـ.

الالمع الدراري مع الكنز المتواري، للعالمة محمد زكريا الكاندهلوي، ط: باكستان.  ـ 

لسان العرب، البن منظور، ط: دار المعارف. ـ 

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، للشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي، ت: الدكتور  ـ 

تقي الدين الندوي، ط: دار النوادر، بيروت 2015م.

]م[
المبسوط، لإلمام شمس الدين السرخسي، ط: دار المعرفة بيروت. ـ 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، البن حبان الُبستي، ت: محمود إبراهيم  ـ 

زايد، ط: دار الوعي ـ حلب.

مجمع الزوائد و منبع الفوائد، للعالمة الهيثمي، ط: دار الفكر بيروت 1414هـ. ـ 

مجمع بحار األنوار، للعالمة محمد طاهر الفتني، ط: حيدر آباد الهند 1393 هـ. ـ 

المجموع شرح المهذب للشيرازي، لإلمام النووي، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت،  ـ 

1415هـ.

المحلى، البن حزم، ط: المنيرية 1347هـ. ـ 

مختصر التحفة االثنى عشرية للشيخ عبد العزيز الدهلوي، مترجم: محمود شكري األلوسي،  ـ 

ط: الجامعة السلفية، وارانسي، الهند.

مختصر المزني )مطبوع ملحقا باألم للشافعي(، إلسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، ط:  ـ 

دار المعرفة بيروت.

مختصر سنن أبي داود للمنذري زكي الدين عبد العظيم، ت: أحمد محمد شاكر، ط: دار  ـ 

المعرفة بيروت لبنان.
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مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ألبي محمد عفيف الدين  ـ 

اليافعي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.

المراسيل البن أبي حاتم ت: شكر اهلل نعمة اهلل قوجاني، ط: مؤسسة الرسالة ـ بيروت. ـ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للمال علي القاري، ط: ملتان 1366هـ. ـ 

المستدرك على الصحيحين، للحاكم، ط: حيدر آباد الهند 1334هـ. ـ 

مسند أبي حنيفة، ط: الهند.  ـ 

البحوث  مركز  التركي، ط:  عبد المحسن  بن  د.محمد  تحقيق/  الطيالسي،  أبي داود  مسند  ـ 

والدراسات العربية واإلسالمية. 

مسند أبي عوانة، تحقيق/ أيمن الدمشقي، ط: دار المعرفة بيروت، 1419هـ. ـ 

دمشق  للتراث  المأمون  دار  ط:  أسد،  سليم  حسين  تحقيق/  الموصلي،  أبي يعلى  مسند  ـ 

1405هـ.

مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق/ شعيب األرنؤوط، ط: مؤسسة الرسالة بيروت 1418هـ.  ـ 

المدينة  السلفية  المكتبة  ط:  األعظمي،  الرحمن  حبيب  الشيخ  تحقيق/  الحميدي،  مسند  ـ 

المنورة.

المسند المستخرج على صحيح مسلم، ألبي نعيم األصفهاني، تحقيق/ محمد حسن الشافعي،  ـ 

ط: دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1417هـ.

المسوى شرح الموطأ، لإلمام الدهلوي، دار الكتب العلمية، بيروت. ـ 

مشارق األنوار على صحاح اآلثار، للقاضي المالكي، ط: المكتبة العتيقة.  ـ 

مشكاة المصابيح، للعالمة الخطيب التبريزي، تحقيق/ الشيخ األلباني، ط: المكتب اإلسالمي  ـ 

1405هـ.

المصباح المنير، للفيومي، ط: دار الكتب العلمية بيروت. ـ 

المصفى شرح الموطأ، لإلمام ولي اهلل الدهلوي، ط: باكستان. ـ 
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المصنف في األحاديث واآلثار، البن أبي شيبة، ط: دار الفكر، بيروت 1414هـ. ـ 

المصنف البن عبد الرزاق، تحقيق/ الشيخ حبيب الرحمن األعظمي، ط: المكتب اإلسالمي،  ـ 

بيروت 1403هـ.

البنوري، ط: مجلس  المحدث محمد يوسف  للشيخ  الترمذي،  السنن شرح سنن  معارف  ـ 

الدعوة والتحقيق اإلسالمي، باكستان. 

معالم السنن، للخطابي مع »مختصر سنن أبي داود« للمنذري، ط: دار الكتب العلمية، بيروت  ـ 

1421هـ.

المعجم األوسط، للطبراني، تحقيق/ د. محمود طحان، ط: مكتبة المعارف الرياض 1406هـ. ـ 

معجم البلدان، لياقوت الحموي، ط: دار صادر، بيروت 1996م. ـ 

المعجم الصغير، للطبراني، ط: دارالكتب العلمية، بيروت ـ 

المعجم الكبير، للطبراني، ط: مكتبة ابن تيمية القاهرة. ـ 

المعجم الوسيط، إعداد لجنة من العلماء، ط: مجمع اللغة العربية، القاهرة.  ـ 

معرفة السنن واآلثار، للبيهقي ط: دار الكتب العلمية، بيروت.  ـ 

المعلم بفوائد صحيح مسلم، للمازري، ط: دار التونسية، تونس، 1988م.  ـ 

مغني اللبيب عن كتب األعاريب، البن هشام، ط: دار الفكر، دمشق.  ـ 

بيروت  العربي،  الكتاب  دار  ط:  الهندي،  طاهر  للعالمة  الرجال،  أسماء  ضبط  في  المغني  ـ 

1399هـ.

المغني البن قدامة المقدسي، تحقيق/ الدكتور التركي، ط: هجر القاهرة 1412هـ. ـ 

المغني مع الشرح الكبير البن قدامة المقدسي، ط: دار الكتب العلمية بيروت. ـ 

مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاني، تحقيق/ الشيخ صفوان عدنان داودي، ط: دار  ـ 

القلم دمشق 1412هـ.

المفهم، ألبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، ط: دار ابن كثير، دمشق.  ـ 
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المنتقى شرح الموطأ للعالمة أبي الوليد الباجي، ط: السعادة، القاهرة. ـ 

منحة الخالق على البحر البن عابدين، ط: دار الكتاب اإلسالمي، بيروت. ـ 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعالمة أحمد بن محمد القسطالني، تحقيق/ صالح أحمد  ـ 

الشامي، ط: المكتب اإلسالمي، بيروت 1412هـ.

المواهب اللطيفة شرح مسند اإلمام أبي حنيفة للعالمة محمد عابد السندي، تحقيق: الدكتور  ـ 

تقي الدين الندوي، ط: دار النوادر بيروت.

موطأ اإلمام مالك، ت: فؤاد محمد عبد الباقي، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت 1406هـ. ـ 

ميزان االعتدال، للذهبي، ط: السعادة 1325 هـ. ـ 

الميزان الكبرى، للشعراني، ط: دارالكتب العلمية بيروت 1418هـ. ـ 

]ن[
نزهة الخواطر، للشيخ عبد الحي الحسني اللكنوي، ط: دار ابن حزم، بيروت سنة 1420هـ. ـ 

نصب الراية ألحاديث الهداية، للزيلعي، ط: دار المأمون، القاهرة. ـ 

النفح الشذي في شرح جامع الترمذي البن سيد الناس، ت: أحمد معبد عبد الكريم، ط: دار  ـ 

العاصمة الرياض.

نفع قوت المغتذي، للدمنتي، ط: أضواء السلف الرياض. ـ 

نكت الهميان في نكت العميان، للصفدي صالح الدين خليل بن أيبك، ط: دار المدينة. ـ 

النكت لإلمام الحافظ ابن حجر ، ط : إحياء التراث اإلسالمي ، المدينة المنورة 1404هـ. ـ 

نهاية المحتاج شرح المنهاج، للرملي الشافعي، ط: دار الفكر بيروت. ـ 

النهاية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، ط: دار ابن الجوزي 1421 هـ. ـ 

نور األنوار لمال جيون ، ط: مكتبة بالل ديوبند الهند. ـ 

بيروت  العربي،  الكتاب  دار  للشـوكاني، ط:  األخبار،  منتقى  أسـرار  األوطار من  نيل  ـ 

1420هـ.
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ُسليمان  الدكتور محمد  ْيَباني ت:  الشَّ التغلبي  لعبد القادر  الطَّالِب  َدلِيل  بَشرح  الَمآِرب  َنْيُل  ـ 

عبد اهلل األشقر، ط: مكتبة الفالح، الكويت.

]هـ[
الهداية شرح بداية المجتهد، للمرغيناني، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت. ـ 

هدي الساري مقدمة فتح الباري، البن حجر، ط: الرياض. ـ 

هدية العارفين، إلسماعيل باشا البغدادي، ط: دارإحياء التراث العربي بيروت. ـ 

]و[
وفيات األعيان، البن خلكان، ط: القاهرة 1310هـ. ـ 

]ي[
اليانع الجني، للشيخ يحيى الترهتي، ط: الهند. ـ 

اليواقيت والجواهر في بيان عقائد األكابر لعبد الوهاب الشعراني، ط: شركة مصطفى البابي،  ـ 

مصر.

* * *
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