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 قال أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي  

   
كتاب أبواب الطيارة عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء ال تقبل صبلة بغير طيور  



   
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب ح وحدثنا ىناد حدثنا وكيع عن  [ 1 ] 

ال تقبل إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
صبلة بغير طيور وال صدقة من غمول قال ىناد في حديثو اال بطيور قال أبو عيسى ىذا الحديث 
أصح شيء في ىذا الباب وأحسن وفي الباب عن أبي المميح عن أبيو وأبي ىريرة وأنس وأبو المميح 

بن أسامة اسمو عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير اليذلي  
   

باب ما جاء في فضل الطيور  
   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن بن عيسى القزاز حدثنا مالك بن أنس ح  [ 2 ] 

وحدثنا قتيبة عن مالك عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى 
إذا توضأ العبد المسمم أو المؤمن فغسل وجيو خرجت من وجيو كل خطيئة نظر إلييا اهلل عميو وسمم 

ذا غسل يديو خرجت من يديو كل خطيئة  بعينيو مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو ىذا وا 
بطشتيا يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن صحيح وىو حديث مالك عن سييل عن أبيو عن أبي ىريرة وأبو صالح والد سييل ىو أبو 
صالح السمان واسمو ذكوان وأبو ىريرة اختمف في اسمو فقالوا عبد شمس وقالوا عبد اهلل بن عمرو 
وىكذا قال محمد بن إسماعيل وىو األصح قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان بن عفان وثوبان 

والصنابحي وعمرو بن عبسة وسممان وعبد اهلل بن عمرو والصنابحي الذي روى عن أبي بكر 
الصديق ليس لو سماع من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم واسمو عبد الرحمن بن عسيمة ويكنى أبا 
عبد اهلل رحل إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقبض النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو في الطريق وقد 
روى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أحاديث والصنابح بن األعسر األحمسي صاحب النبي صمى 

نما حديثو قال سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول إني  اهلل عميو وسمم يقال لو الصنابحي أيضا وا 
مكاثر بكم األمم فبل تقتتمن بعدي  

   
باب ما جاء أن مفتاح الصبلة الطيور  

   
حدثنا قتيبة وىناد ومحمود بن غيبلن قالوا حدثنا وكيع عن سفيان ح وحدثنا محمد بن بشار  [ 3 ] 



حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن 
مفتاح الصبلة الطيور وتحريميا التكبير وتحميميا التسميم عمي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

قال أبو عيسى ىذا الحديث أصح شيء في ىذا الباب وأحسن وعبد اهلل بن محمد بن عقيل ىو 
صدوق وقد تكمم فيو بعض أىل العمم من قبل حفظو قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل 

سحاق بن إبراىيم والحميدي يحتجون بحديث عبد اهلل بن محمد بن عقيل  يقول كان أحمد بن حنبل وا 
قال محمد وىو مقارب الحديث قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وأبي سعيد  

   
حدثنا أبو بكر محمد بن زنجويو البغدادي وغير واحد قال حدثنا الحسين بن محمد حدثنا  [ 4 ] 

سميمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاىد عن جابر بن عبد اهلل رضى اهلل تعالى عنيما قال 
مفتاح الجنة الصبلة ومفتاح الصبلة الوضوء  قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

   
باب ما يقول إذا دخل الخبلء  

   
حدثنا قتيبة وىناد قاال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صييب عن أنس بن مالك  [ 5 ] 
كان النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا دخل الخبلء قال الميم إني أعوذ بك قال شعبة وقد قال مرة قال 

أخرى أعوذ بك من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث قال أبو عيسى وفي الباب عن عمي وزيد بن 
أرقم وجابر وابن مسعود قال أبو عيسى حديث أنس أصح شيء في ىذا الباب وأحسن وحديث زيد 
بن أرقم في إسناده اضطراب روى ىشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة فقال سعيد عن 
القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم وقال ىشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم ورواه 

شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس فقال شعبة عن زيد بن أرقم وقال معمر عن النضر بن 
أنس عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى سألت محمدا عن ىذا فقال يحتمل أن 

يكون قتادة روى عنيما جميعا  
   
أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صييب عن  [ 6 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان إذا دخل الخبلء قال الميم إني أعوذ بك من الخبث أنس بن مالك 
والخبائث قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   



باب ما يقول إذا خرج من الخبلء  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي  [ 7 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا خرج من بردة عن أبيو عن عائشة رضى اهلل تعالى عنيا قالت 
الخبلء قال غفرانك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث إسرائيل عن 

يوسف أبي بردة وأبو بردة بن أبي موسى اسمو عامر بن عبد اهلل بن قيس األشعري وال نعرف في 
ىذا الباب إال حديث عائشة رضى اهلل تعالى عنيا عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب في النيي عن استقبال القبمة بغائط أو بول  

   
 

حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن عطاء بن يزيد  [ 8 ] 
إذا أتيتم الغائط فبل تستقبموا الميثي عن أبي أيوب األنصاري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

القبمة بغائط وال بول وال تستدبروىا ولكن شرقوا أو غربوا فقال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض 
قد بنيت مستقبل القبمة فننحرف عنيا ونستغفر اهلل قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد اهلل بن الحارث 

بن جزء الزبيدي ومعقل بن أبي الييثم ويقال معقل بن أبي معقل وأبي أمامة وأبي ىريرة وسيل بن 
حنيف قال أبو عيسى حديث أبي أيوب أحسن شيء في ىذا الباب وأصح وأبو أيوب اسمو خالد بن 

زيد والزىري أسمو محمد بن مسمم بن عبيد اهلل بن شياب الزىري وكنيتو أبو بكر قال أبو الوليد 
المكي قال أبو عبد اهلل محمد بن إدريس الشافعي إنما معنى قول النبي صمى اهلل عميو وسمم ال 

تستقبموا القبمة بغائط وال ببول وال تستدبروىا إنما ىذا في الفيافي وأما في الكنف المبنية لو رخصة في 
أن يستقبميا وىكذا قال إسحاق بن إبراىيم وقال أحمد بن حنبل رحمو اهلل إنما الرخصة من النبي 

صمى اهلل عميو وسمم في استدبار القبمة بغائط أو بول واما استقبال القبمة فبل يستقبميا كأنو لم ير في 
الصحراء وال في الكنف أن يستقبل القبمة  

   
باب ما جاء من الرخصة في ذلك  

   
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قاال حدثنا وىب بن جرير حدثنا أبي عن محمد بن  [ 9 ] 



نيى النبي صمى اهلل عميو وسمم إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاىد عن جابر بن عبد اهلل قال 
أن نستقبل القبمة ببول فرأيتو قبل أن يقبض بعام يستقبميا وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار 

بن ياسر قال أبو عيسى حديث جابر في ىذا الباب حديث حسن غريب  
   
رأى النبي وقد روى ىذا الحديث بن لييعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة انو  [ 10 ] 

صمى اهلل عميو وسمم يبول مستقبل القبمة حدثنا بذلك قتيبة حدثنا بن لييعة وحديث جابر عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم أصح من حديث بن لييعة وابن لييعة ضعيف عند أىل الحديث ضعفو يحيى 

بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظو  
   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة بن سميمان عن عبيد اهلل بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن  [ 11 ] 

رقيت يوما عمى بيت حفصة فرأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم عمو واسع بن حبان عن بن عمر قال 
عمى حاجتو مستقبل الشام مستدبر الكعبة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في النيي عن البول قائما  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيو عن عائشة قالت من  [ 12 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يبول قائما فبل تصدقوه ما كان يبول إال قاعدا قال وفي حدثكم 
الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسنة قال أبو عيسى حديث عائشة أحسن شيء في الباب 
وأصح وحديث عمر إنما روى من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن بن عمر عن 
عمر قال رآني النبي صمى اهلل عميو وسمم وأنا أبول قائما فقال يا عمر ال تبل قائما فما بمت قائما 

نما رفع ىذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وىو ضعيف عند أىل الحديث  بعد قال أبو عيسى وا 
ضعفو أيوب السختياني وتكمم فيو وروى عبيد اهلل عن نافع عن بن عمر قال قال عمر رضى اهلل 
تعالى عنو ما بمت قائما منذ أسممت وىذا أصح من حديث عبد الكريم وحديث بريدة في ىذا غير 

محفوظ ومعنى النيي عن البول قائما عمى التأديب ال عمى التحريم وقد روى عن عبد اهلل بن مسعود 
قال أن من الجفاء أن تبول وأنت قائم  

   
باب الرخصة في ذلك  



   
أن النبي صمى اهلل عميو حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن األعمش عن أبي وائل عن حذيفة  [ 13 ] 

وسمم أتى سباطة قوم فبال عمييا قائما فأتيتو بوضوء فذىبت ال تأخر عنو فدعاني حتى كنت عند 
عقبيو فتوضأ ومسح عمى خفيو قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يحدث بيذا 

الحديث عن األعمش ثم قال وكيع ىذا أصح حديث روى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في المسح 
وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه قال أبو عيسى وىكذا روى 

منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية األعمش وروى حماد بن أبي سميمان 
وعاصم بن بيدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وحديث أبي 

وائل عن حذيفة أصح وقد رخص قوم من أىل العمم في البول قائما قال أبو عيسى وعبيدة بن عمرو 
السمماني روى عنو إبراىيم النخعي وعبيدة من كبار التابعين يروى عن عبيدة أنو قال أسممت قبل 

وفاة النبي صمى اهلل عميو وسمم بسنتين وعبيدة الضبي صاحب إبراىيم ىو عبيدة بن معتب الضبي 
ويكنى أبا عبد الكريم  

   
باب ما جاء في االستتار عند الحاجة  

   
كان حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد السبلم بن حرب المبلئي عن األعمش عن أنس قال  [ 14 ] 

النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبو حتى يدنو من األرض قال أبو عيسى ىكذا 
روى محمد بن ربيعة عن األعمش عن أنس ىذا الحديث وروى وكيع وأبو يحيى الحماني عن 

األعمش قال قال بن عمر كان النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبو حتى يدنو 
من األرض وكبل الحديثين مرسل ويقال لم يسمع األعمش من أنس وال من أحد من أصحاب النبي 

صمى اهلل عميو وسمم وقد نظر إلى أنس بن مالك قال رأيتو يصمي فذكر عنو حكاية في الصبلة 
واألعمش اسمو سميمان بن ميران أبو محمد الكاىمي وىو مولى ليم قال األعمش كان أبي حميبل 

فورثو مسروق  
   

باب ما جاء في كراىة االستنجاء باليمين  
   
حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير  [ 15 ] 



أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى أن يمس الرجل ذكره بيمينو عن عبد اهلل بن أبي قتادة عن أبيو 
وفي ىذا الباب عن عائشة وسممان وأبي ىريرة وسيل بن حنيف قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح وأبو قتادة األنصاري اسمو الحارث بن ربعي والعمل عمى ىذا عند عامة أىل العمم كرىوا 

االستنجاء باليمين  
   

باب االستنجاء بالحجارة  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراىيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل  [ 16 ] 

قد عممكم نبيكم صمى اهلل عميو وسمم كل شيء حتى الخراءة فقال سممان أجل نيانا أن لسممان 
نستقبل القبمة بغائط أو بول وأن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثبلثة أحجار أو أن 
نستنجي برجيع أو بعظم قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخبلد بن 
السائب عن أبيو قال أبو عيسى وحديث سممان في ىذا الباب حديث حسن صحيح وىو قول أكثر 

ن  أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن بعدىم رأوا أن االستنجاء بالحجارة يجزئ وا 
سحاق   لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول وبو يقول الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وا 

   
 

باب ما جاء في االستنجاء بالحجرين  
   
حدثنا ىناد وقتيبة قاال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد اهلل  [ 17 ] 
خرج النبي صمى اهلل عميو وسمم لحاجتو فقال التمس لي ثبلثة أحجار قال فأتيتو بحجرين وروثة قال 

فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنيا ركس قال أبو عيسى وىكذا روى قيس بن الربيع ىذا الحديث 
عن أبي إسحاق عن عبيدة عن عبد اهلل نحو حديث إسرائيل وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي 
إسحاق عن عمقمة عن عبد اهلل وروى زىير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن األسود عن أبيو 

األسود بن يزيد عن عبد اهلل وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
األسود بن يزيد عن عبد اهلل وىذا حديث فيو اضطراب حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد اهلل ىل تذكر من عبد اهلل شيئا قال 
ال قال أبو عيسى سألت عبد اهلل بن عبد الرحمن أي الروايات في ىذا الحديث عن أبي إسحاق أصح 



فمم يقض فيو بشيء وسألت محمدا عن ىذا فمم يقض فيو بشيء وكأنو رأى حديث زىير عن أبي 
إسحاق عن عبد الرحمن بن األسود عن أبيو عن عبد اهلل أشبو ووضعو في كتاب الجامع قال أبو 

عيسى وأصح شيء في ىذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد اهلل 
ألن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من ىؤالء وتابعو عمى ذلك قيس بن الربيع قال أبو 

عيسى وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن ميدي يقول ما فاتني الذي 
فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إال لما اتكمت بو عمى إسرائيل ألنو كان يأتي بو أتم 

قال أبو عيسى وزىير في أبي إسحاق ليس بذاك ألن سماعو منو بآخره قال وسمعت أحمد بن 
الحسن الترمذي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة وزىير فبل تبالي أن 
ال تسمعو من غيرىما اال حديث أبي إسحاق وأبو إسحاق اسمو عمرو بن عبد اهلل السبيعي اليمداني 

وأبو عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود لم يسمع من أبيو وال يعرف اسمو  
   

باب ما جاء في كراىية ما يستنجى بو  
   
حدثنا ىناد حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي ىند عن الشعبي عن عمقمة عن عبد  [ 18 ] 

ال تستنجوا بالروث وال بالعظام فإنو زاد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
إخوانكم من الجن وفي الباب عن أبي ىريرة وسممان وجابر وابن عمر قال أبو عيسى وقد روى ىذا 
الحديث إسماعيل بن إبراىيم وغيره عن داود بن أبي ىند عن الشعبي عن عمقمة عن عبد اهلل أنو 

كان مع النبي صمى اهلل عميو وسمم ليمة الجن الحديث بطولو فقال الشعبي أن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم قال ال تستنجوا بالروث وال بالعظام فإنو زاد إخوانكم من الجن وكأن رواية إسماعيل أصح من 

رواية حفص بن غياث والعمل عمى ىذا الحديث عند أىل العمم وفي الباب عن جابر وابن عمر 
رضى اهلل تعالى عنيما  

   
باب ما جاء في االستنجاء بالماء  

   
حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الممك بن أبي الشوارب البصري قاال حدثنا أبو عوانة عن قتادة  [ 19 ] 

مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييم فإن رسول اهلل صمى اهلل عن معاذة عن عائشة قالت 
عميو وسمم كان يفعمو وفي الباب عن جرير بن عبد اهلل البجمي وأنس وأبي ىريرة قال أبو عيسى ىذا 



ن كان االستنجاء  حديث حسن صحيح وعميو العمل عند أىل العمم يختارون االستنجاء بالماء وا 
بالحجارة يجزئ عندىم فإنيم استحبوا االستنجاء بالماء ورأوه أفضل وبو يقول سفيان الثوري وابن 

سحاق   المبارك والشافعي وأحمد وا 
   

باب ما جاء أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذىب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوىاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سممة عن  [ 20 ] 

كنت مع النبي صمى اهلل عميو وسمم في سفر فأتى النبي صمى اهلل عميو وسمم المغيرة بن شعبة قال 
حاجتو فأبعد في المذىب قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن 
عبيد عن أبيو وأبي موسى وابن عباس وببلل بن الحرث قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 

ويروى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم انو كان يرتاد لبولو مكانا كما يرتاد منزال وأبو سممة اسمو عبد 
اهلل بن عبد الرحمن بن عوف الزىري  

   
باب ما جاء في كراىية البول في المغتسل  

   
حدثنا عمي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردويو قاال أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن  [ 21 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى معمر عن أشعث بن عبد اهلل عن الحسن عن عبد اهلل بن مغفل 
أن يبول الرجل في مستحمو وقال إن عامة الوسواس منو قال وفي الباب عن رجل من أصحاب 

النبي صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو مرفوعا إال من حديث أشعث 
بن عبد اهلل ويقال لو أشعث األعمى وقد كره قوم من أىل العمم البول في المغتسل وقالوا عامة 

الوسواس منو ورخص فيو بعض أىل العمم منيم بن سيرين وقيل لو أنو يقال إن عامة الوسواس منو 
فقال ربنا اهلل ال شريك لو وقال بن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيو الماء قال أبو 

عيسى حدثنا بذلك أحمد بن عبدة األممي عن حبان عن عبد اهلل بن المبارك  
   

باب ما جاء في السواك  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سميمان عن محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي ىريرة  [ 22 ] 



لوال أن أشق عمى أمتي ألمرتيم بالسواك عند كل صبلة قال قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أبو عيسى وقد روى ىذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراىيم عن سممة عن زيد بن خالد 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وحديث أبي سممة عن أبي ىريرة وزيد بن خالد عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم كبلىما عندي صحيح ألنو قد روى من غير وجو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم ىذا الحديث وحديث أبي ىريرة إنما صح ألنو قد روى من غير وجو واما محمد بن 

إسماعيل فزعم أن حديث أبي سممة عن زيد بن خالد أصح قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر 
الصديق وعمي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد اهلل بن عمرو وابن عمر وأم 
حبيبة وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد اهلل بن حنظمة وأم سممة وواثمة بن األسقع وأبي 

موسى  
   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة بن سميمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراىيم عن أبي  [ 23 ] 

لوال أن أشق عمى سممة عن زيد بن خالد الجيني قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
أمتي ألمرتيم بالسواك عند كل صبلة وألخرت صبلة العشاء إلى ثمث الميل قال فكان زيد بن خالد 
يشيد الصموات في المسجد وسواكو عمى أذنو موضع القمم من أذن الكاتب ال يقوم إلى الصبلة إال 

استن ثم رده إلى موضعو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامو فبل يغمس يده في اإلناء حتى يغسميا  
   
حدثنا أبو الوليد أحمد بكار الدمشقي يقال ىو من ولد بسر بن أرطاة صاحب النبي صمى  [ 24 ] 

اهلل عميو وسمم حدثنا الوليد بن مسمم عن األوزاعي عن الزىري عن سعيد بن المسيب وأبي سممة عن 
إذا استيقظ أحدكم من الميل فبل يدخل يده في اإلناء أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

حتى يفرغ عمييا مرتين أو ثبلثا فإنو ال يدري أين باتت يده وفي الباب عن بن عمر وجابر وعائشة 
قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح قال الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم قائمة كانت 
أو غيرىا ان ال يدخل يده في وضوئو حتى يغسميا فإن أدخل يده قبل أن يغسميا كرىت ذلك لو ولم 

يفسد ذلك الماء إذا لم يكن عمى يده نجاسة وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من النوم من الميل 
فأدخل يده في وضوئو قبل أن يغسميا فأعجب إلي أن ييريق الماء وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم 

بالميل أو بالنيار فبل يدخل يده في وضوئو حتى يغسميا  



   
باب ما جاء في التسمية عند الوضوء  

   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي وبشر بن معاذ العقدي قاال حدثنا بشر بن المفضل عن  [ 25 ] 

عبد الرحمن بن حرممة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب 
ال وضوء لمن لم يذكر اسم عن جدتو عن أبييا قالت سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 

اهلل عميو قال وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي ىريرة وسيل بن سعد وأنس قال أبو عيسى قال 
أحمد بن حنبل ال أعمم في ىذا الباب حديثا لو إسناد جيد وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد 
ن كان ناسيا أو متأوال أجزأه قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في ىذا الباب حديث  الوضوء وا 

رباح بن عبد الرحمن قال أبو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدتو عن أبييا وأبوىا سعيد بن زيد 
بن عمرو بن نفيل وأبو ثفال المري اسمو ثمامة بن حصين ورباح بن عبد الرحمن ىو أبو بكر بن 

حويطب منيم من روى ىذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبو إلى جده  
   
حدثنا الحسن بن عمي الحمواني حدثنا يزيد بن ىارون عن يزيد بن عياض عن أبي ثفال  [ 26 ] 

المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدتو بنت سعيد بن زيد عن أبييا 
مثمو  عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

   
باب ما جاء في المضمضة واالستنشاق  

   
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن ىبلل بن يساف عن  [ 27 ] 

ذا استجمرت فأوتر قال سممة بن قيس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  إذا توضأت فانتثر وا 
وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي 

ىريرة قال أبو عيسى حديث سممة بن قيس حديث حسن صحيح واختمف أىل العمم فيمن ترك 
المضمضة واالستنشاق فقالت طائفة منيم إذا تركيما في الوضوء حتى صمى أعاد الصبلة ورأوا ذلك 

سحاق وقال أحمد  في الوضوء والجنابة سواء وبو يقول بن أبي ليمى وعبد اهلل بن المبارك وأحمد وا 
االستنشاق أوكد من المضمضة قال أبو عيسى وقالت طائفة من أىل العمم يعيد في الجنابة وال يعيد 

في الوضوء وىو قول سفيان الثوري وبعض أىل الكوفة وقالت طائفة ال يعيد في الوضوء وال في 



الجنابة ألنيما سنة من النبي صمى اهلل عميو وسمم فبل تجب اإلعادة عمى من تركيما في الوضوء وال 
في الجنابة وىو قول مالك والشافعي في أخرة  

   
باب المضمضمة واالستنشاق من كف واحد  

   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا إبراىيم بن موسى الرازي حدثنا خالد بن عبد اهلل عن عمرو بن  [ 28 ] 

رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم مضمض واستنشق من كف يحيى عن أبيو عن عبد اهلل بن زيد قال 
واحد فعل ذلك ثبلثا قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد اهلل بن عباس قال أبو عيسى وحديث عبد 

اهلل بن زيد حسن غريب وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد ىذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم 
نما ذكره خالد  يذكروا ىذا الحرف أن النبي صمى اهلل عميو وسمم مضمض واستنشق من كف واحد وا 

بن عبد اهلل وخالد بن عبد اهلل ثقة حافظ عند أىل الحديث وقال بعض أىل العمم المضمضة 
واالستنشاق من كف واحد يجزئ وقال بعضيم تفريقيما أحب إلينا وقال الشافعي إن جمعيما في كف 

ن فرقيما فيو أحب إلينا   واحد فيو جائز وا 
   

باب ما جاء في تخميل المحية  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن  [ 29 ] 

رأيت عمار بن ياسر توضأ فخمل لحيتو فقيل لو أو قال فقمت لو أتخمل لحيتك حسان بن ببلل قال 
قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يخمل لحيتو  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان  [ 30 ] 

مثمو قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان بن ببلل عن عمار عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
وعائشة وأم سممة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب قال أبو عيسى وسمعت إسحاق بن منصور يقول 
قال أحمد بن حنبل قال بن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن ببلل حديث التخميل وقال محمد 

بن إسماعيل أصح شيء في ىذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان قال أبو 
عيسى وقال بيذا أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن بعدىم رأوا تخميل 

المحية وبو يقول الشافعي وقال أحمد إن سيا عن تخميل المحية فيو جائز وقال إسحاق إن تركو ناسيا 



ن تركو عامدا أعاد   أو متأوال أجزأه وا 
   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل  [ 31 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يخمل لحيتو قال أبو عيسى ىذا حديث عن عثمان بن عفان 
حسن صحيح  

   
باب ما جاء في مسح الرأس أنو يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره  

   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن بن عيسى القزاز حدثنا مالك بن أنس عن  [ 32 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مسح رأسو بيديو عمرو بن يحيى عن أبيو عن عبد اهلل بن زيد 
فأقبل بيما وأدبر بدأ بمقدم رأسو ثم ذىب بيما إلى قفاه ثم ردىما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منو 

ثم غسل رجميو قال أبو عيسى وفي الباب عن معاوية والمقدام بن معدي كرب وعائشة قال أبو 
سحاق   عيسى حديث عبد اهلل بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن وبو يقول الشافعي وأحمد وا 

   
باب ما جاء أنو يبدأ بمؤخر الرأس  

   
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل عن الربيع  [ 33 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم مسح برأسو مرتين بدأ بمؤخر رأسو ثم بمقدمة بنت معوذ بن عفراء 
وبأذنيو كمتييما ظيورىما وبطونيما قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وحديث عبد اهلل بن زيد أصح 

من ىذا وأجود إسنادا وقد ذىب بعض أىل الكوفة إلى ىذا الحديث منيم وكيع بن الجراح  
   

باب ما جاء أن مسح الرأس مرة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن بن عجبلن عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل عن الربيع  [ 34 ] 

أنيا رأت النبي صمى اهلل عميو وسمم يتوضأ قالت مسح رأسو ومسح ما أقبل منو بنت معوذ بن عفراء 
وما أدبر وصدغيو وأذنيو مرة واحدة قال وفي الباب عن عمي وجد طمحة بن مصرف بن عمرو قال 

أبو عيسى وحديث الربيع حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجو عن النبي صمى اهلل عميو 



وسمم أنو مسح برأسو مرة والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو 
سحاق  وسمم ومن بعدىم وبو يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 
رأوا مسح الرأس مرة واحدة حدثنا محمد بن منصور المكي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت 

جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزى مرة فقال إي واهلل  
   

باب ما جاء أنو يأخذ لرأسو ماء جديدا  
   
حدثنا عمي بن خشرم أخبرنا عبد اهلل بن وىب حدثنا عمرو بن الحرث عن حبان بن واسع  [ 35 ] 

رأى النبي صمى اهلل عميو وسمم توضأ وأنو مسح رأسو بماء غير عن أبيو عن عبد اهلل بن زيد أنو 
فضل يديو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وروى بن لييعة ىذا الحديث عن حبان بن واسع 
عن أبيو عن عبد اهلل بن زيد أن النبي صمى اهلل عميو وسمم توضأ وأنو مسح رأسو بماء غير فضل 
يديو ورواية عمرو بن الحرث عن حبان أصح ألنو قد روى من غير وجو ىذا الحديث عن عبد اهلل 
بن زيد وغيره أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أخذ لرأسو ماء جديدا والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل 

العمم رأوا أن يأخذ لرأسو ماء جديدا  
   

باب ما جاء في مسح األذنين ظاىرىما وباطنيما  
   
حدثنا ىناد حدثنا عبد اهلل بن إدريس عن محمد بن عجبلن عن زيد بن أسمم عن عطاء بن  [ 36 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم مسح برأسو وأذنيو ظاىرىما وباطنيما قال أبو يسار عن بن عباس 
عيسى وفي الباب عن الربيع قال أبو عيسى وحديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل عمى 

ىذا عند أكثر أىل العمم يرون مسح األذنين ظيورىما وبطونيما  
   

باب ما جاء أن األذنين من الرأس  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شير بن حوشب عن أبي أمامة  [ 37 ] 
توضأ النبي صمى اهلل عميو وسمم فغسل وجيو ثبلثا ويديو ثبلثا ومسح برأسو وقال األذنان من قال 

الرأس قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد ال أدري ىذا من قول النبي صمى اهلل عميو وسمم أو من 



قول أبي أمامة قال وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم 
والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن بعدىم أن األذنين 
سحاق وقال بعض أىل العمم ما  من الرأس وبو يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 
أقبل من األذنين فمن الوجو وما أدبر فمن الرأس قال إسحاق وأختار أن يمسح مقدميما مع الوجو 

ومؤخرىما مع رأسو وقال الشافعي ىما سنة عمى حياليما يمسحيما بماء جديد  
   

باب ما جاء في تخميل األصابع  
   
حدثنا قتيبة وىناد قاال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي ىاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة  [ 38 ] 

إذا توضأت فخمل األصابع قال وفي الباب عن بن عن أبيو قال قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
عباس والمستورد وىو بن شداد الفيري وأبي أيوب األنصاري قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

سحاق  صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم أنو يخمل أصابع رجميو في الوضوء وبو يقول أحمد وا 
وقال إسحاق يخمل أصابع يديو ورجميو في الوضوء وأبو ىاشم اسمو إسماعيل بن كثير المكي  

   
حدثنا إبراىيم بن سعيد ىو الجوىري حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر حدثنا عبد الرحمن  [ 39 ] 

بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن بن عباس أن رسول اهلل صمى اهلل 
إذا توضأت فخمل بين أصابع يديك ورجميك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  عميو وسمم قال 

   
حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبمي عن المستورد  [ 40 ] 

رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا توضأ دلك أصابع رجميو بخنصره قال أبو بن شداد الفيري قال 
عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث بن لييعة  

   
باب ما جاء ويل لؤلعقاب من النار  

   
حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي  [ 41 ] 

ويل لؤلعقاب من النار قال وفي الباب عن عبد اهلل بن ىريرة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عمرو وعائشة وجابر وعبد اهلل بن الحرث ىو بن جزء الزبيدي ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن 



حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح 
وقد روى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم انو قال ويل لؤلعقاب وبطون األقدام من النار قال وفقو ىذا 

الحديث أنو ال يجوز المسح عمى القدمين إذا لم يكن عمييما خفان أو جوربان  
   

باب ما جاء في الوضوء مرة مرة  
   
حدثنا أبو كريب وىناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان ح قال وحدثنا محمد بن بشار  [ 42 ] 

أن النبي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسمم عن عطاء بن يسار عن بن عباس 
صمى اهلل عميو وسمم توضأ مرة مرة قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع 
وابن الفاكو قال أبو عيسى وحديث بن عباس أحسن شيء في ىذا الباب وأصح وروى رشدين بن 

سعد وغيره ىذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسمم عن أبيو عن عمر بن الخطاب 
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم توضأ مرة مرة قال وليس ىذا بشيء والصحيح ما روى بن عجبلن 

وىشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسمم عن عطاء بن يسار عن بن 
عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين  

   
حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع قاال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن  [ 43 ] 

أن النبي ثوبان قال حدثني عبد اهلل بن الفضل عن عبد الرحمن بن ىرمز ىو األعرج عن أبي ىريرة 
صمى اهلل عميو وسمم توضأ مرتين مرتين قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث بن ثوبان عن عبد اهلل بن الفضل وىو إسناد حسن 
صحيح قال أبو عيسى وقد روى ىمام عن عامر األحول عن عطاء عن أبي ىريرة أن النبي صمى 

اهلل عميو وسمم توضأ ثبلثا ثبلثا  
   

باب ما جاء في الوضوء ثبلثا ثبلثا  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي  [ 44 ] 



أن النبي صمى اهلل عميو وسمم توضأ ثبلثا ثبلثا قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان حية عن عمي 
وعائشة والربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد اهلل بن عمرو ومعاوية وأبي ىريرة وجابر وعبد 
اهلل بن زيد وأبي بن كعب قال أبو عيسى حديث عمي أحسن شيء في ىذا الباب وأصح ألنو قد روى 

من غير وجو عن عمي رضوان اهلل عميو والعمل عمى ىذا عند عامة أىل العمم أن الوضوء يجزئ 
مرة مرة ومرتين أفضل وأفضمو ثبلث وليس بعده شيء وقال بن المبارك ال آمن إذا زاد في الوضوء 

سحاق ال يزيد عمى الثبلث إال رجل مبتمى   عمى الثبلث أن يأثم وقال أحمد وا 
   

باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثبلثا  
   
حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية قال قمت ألبي  [ 45 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثبلثا ثبلثا قال نعم جعفر حدثك جابر 
قال أبو عيسى وروى وكيع ىذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال قمت ألبي جعفر حدثك جابر 
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم توضأ مرة مرة قال نعم وحدثنا بذلك ىناد وقتيبة قاال حدثنا وكيع عن 
ثابت بن أبي صفية قال أبو عيسى وىذا أصح من حديث شريك ألنو قد روى من غير وجو ىذا 

ثابت نحو رواية وكيع وشريك كثير الغمط وثابت بن أبي صفية ىو أبو حمزة الثمالي  
   

باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئو مرتين وبعضو ثبلثا  
   
حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيو عن عبد اهلل  [ 47 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم توضأ فغسل وجيو ثبلثا وغسل يديو مرتين مرتين ومسح برأسو بن زيد 
وغسل رجميو مرتين قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح وقد ذكر في غير حديث أن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم توضأ بعض وضوئو مرة وبعضو ثبلثا وقد رخص بعض أىل العمم في ذلك لم 
يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئو ثبلثا وبعضو مرتين أو مرة  

   
باب ما جاء في وضوء النبي صمى اهلل عميو وسمم كيف كان  

   
رأيت عميا حدثنا ىناد وقتيبة قاال حدثنا أبو األحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال  [ 48 ] 



توضأ فغسل كفيو حتى أنقاىما ثم مضمض ثبلثا وأستنشق ثبلثا وغسل وجيو ثبلثا وذراعيو ثبلثا 
ومسح برأسو مرة ثم غسل قدميو إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طيوره فشربو وىو قائم ثم قال أحببت 

أن أريكم كيف كان طيور رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان 
وعبد اهلل بن زيد وابن عباس وعبد اهلل بن عمرو والربيع وعبد اهلل بن أنيس وعائشة رضوان اهلل عمييم  

   
حدثنا قتيبة وىناد قاال حدثنا أبو األحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن عمي  [ 49 ] 

مثل حديث أبي حية إال أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طيوره أخذ من فضل طيوره بكفو فشربو 
قال أبو عيسى حديث عمي رواه أبو إسحاق اليمداني عن أبي حية وعبد خير والحارث عن عمي وقد 

رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن عمقمة عن عبد خير عن عمي رضى اهلل تعالى عنو 
حديث الوضوء بطولو وىذا حديث حسن صحيح قال وروى شعبة ىذا الحديث عن خالد بن عمقمة 
فأخطأ في اسمو واسم أبيو فقال مالك بن عرفطة عن عبد خير عن عمي قال وروى عن أبي عوانة 
عن خالد بن عمقمة عن عبد خير عن عمي قال وروى عنو عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة 

والصحيح خالد بن عمقمة  
   

باب ما جاء في النضح بعد الوضوء  
   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي وأحمد بن أبي عبيد اهلل السميمي البصري قاال حدثنا أبو  [ 50 ] 

قتيبة سمم بن قتيبة عن الحسن بن عمي الياشمي عن عبد الرحمن األعرج عن أبي ىريرة أن النبي 
جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح قال أبو عيسى ىذا صمى اهلل عميو وسمم قال 

حديث غريب قال وسمعت محمدا يقول الحسن بن الياشمي منكر الحديث قال وفي الباب عن أبي 
الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد الخدري وقال بعضيم سفيان بن الحكم أو 

الحكم بن سفيان واضطربوا في ىذا الحديث  
   

باب ما جاء في إسباغ الوضوء  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن  [ 51 ] 

أال أدلكم عمى ما يمحو اهلل بو الخطايا ويرفع بو أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 



الدرجات قالوا بمى يا رسول اهلل قال إسباغ الوضوء عمى المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار 
الصبلة بعد الصبلة فذلكم الرباط  

   
في حديثو فذلكم الرباط وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العبلء نحوه وقال قتيبة  [ 52 ] 

فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثبلثا قال أبو عيسى وفي الباب عن عمي وعبد اهلل بن عمرو وابن عباس 
وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي وأنس قال أبو عيسى 

وحديث أبي ىريرة في ىذا الباب حديث حسن صحيح والعبلء بن عبد الرحمن ىو بن يعقوب الجيني 
الحرقي وىو ثقة عند أىل الحديث  

   
باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء  

   
حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح حدثنا عبد اهلل بن وىب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ  [ 53 ] 

كان لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خرقة ينشف بيا بعد عن الزىري عن عروة عن عائشة قالت 
الوضوء قال أبو عيسى حديث عائشة ليس بالقائم وال يصح عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في ىذا 

الباب شيء وأبو معاذ يقولون ىو سميمان بن أرقم وىو ضعيف عند أىل الحديث قال وفي الباب عن 
معاذ بن جبل  

   
حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن  [ 54 ] 

رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال 
سناده ضعيف ورشدين بن سعد  توضأ مسح وجيو بطرف ثوبو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وا 

وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم اإلفريقي يضعفان في الحديث وقد رخص قوم من أىل العمم من 
أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن بعدىم في التمندل بعد الوضوء ومن كرىو إنما كرىو من 

قبل أنو قيل إن الوضوء يوزن وروى ذلك عن سعيد بن المسيب والزىري حدثنا محمد بن حميد الرازي 
حدثنا جرير قال حدثنيو عمي بن مجاىد عنى وىو عندي ثقة عن ثعمبة عن الزىري قال إنما كره 

المنديل بعد الوضوء ألن الوضوء يوزن  
   

باب فيما يقال بعد الوضوء  



   
حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعمبي الكوفي حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح  [ 55 ] 

عن ربيعة بن زيد الدمشقي عن أبي إدريس الخوالني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال قال 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

شريك لو وأشيد أن محمدا عبده ورسولو الميم اجعمني من التوابين واجعمني من المتطيرين فتحت لو 
ثمانية أبواب الجنة يدخل من أييا شاء قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر قال أبو 
عيسى حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في ىذا الحديث قال وروى عبد اهلل بن صالح وغيره عن 
معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن 
أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر وىذا حديث في إسناده اضطراب وال يصح عن النبي صمى 

اهلل عميو وسمم في ىذا الباب كبير شيء قال محمد وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا  
   

باب في الوضوء بالمد  
   
حدثنا أحمد بن منيع وعمي بن حجر قاال حدثنا إسماعيل بن عمية عن أبي ريحانة عن  [ 56 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع قال وفي الباب عن عائشة سفينة 
وجابر وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث سفينة حديث حسن صحيح وأبو ريحانة اسمو عبد اهلل 
سحاق  بن مطر وىكذا رأى بعض أىل العمم الوضوء بالمد والغسل بالصاع وقال الشافعي وأحمد وا 

ليس معنى ىذا الحديث عمى التوقيت أنو ال يجوز أكثر منو وال أقل منو وىو قدر ما يكفي  
   

باب ما جاء في كراىية اإلسراف في الوضوء بالماء  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن  [ 57 ] 

عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
إن لموضوء شيطانا يقال لو الوليان فاتقوا وسواس الماء قال وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو وعبد 
اهلل بن مغفل قال أبو عيسى حديث أبي بن كعب حديث غريب وليس إسناده بالقوي والصحيح عند 
أىل الحديث ألنا ال نعمم أحدا أسنده غير خارجة وقد روى ىذا الحديث من غير وجو عن الحسن 

قولو وال يصح في ىذا الباب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم شيء وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا 



وضعفو بن مبارك  
   

باب ما جاء في الوضوء لكل صبلة  
   
حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا سممة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن  [ 58 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يتوضأ لكل صبلة طاىرا أو غير طاىر قال قمت ألنس أنس 
فكيف كنتم تصنعون أنتم قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا قال أبو عيسى وحديث حميد عن أنس حديث 
حسن غريب من ىذا الوجو والمشيور عند أىل الحديث حديث عمرو بن عامر األنصاري عن أنس 

وقد كان بعض أىل العمم يرى الوضوء لكل صبلة استحبابا ال عمى الوجوب  
   
من توضأ عمى وقد روى في حديث عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال  [ 59 ] 

طير كتب اهلل لو بو عشر حسنات قال وروى ىذا الحديث األفريقي عن أبي غطيف عن بن عمر 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي حدثنا محمد بن يزيد 

الواسطي عن اإلفريقي وىو إسناد ضعيف قال عمي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان ذكر 
ليشام بن عروة ىذا الحديث فقال ىذا إسناد مشرقي قال سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد 

بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن ىو بن ميدي قاال حدثنا سفيان  [ 60 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو بن سعيد عن عمرو بن عامر األنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول 
وسمم يتوضأ عند كل صبلة قمت فأنتم ما كنتم تصنعون قال كنا نصمي الصموات كميا بوضوء واحد 

ما لم نحدث قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وحديث حميد عن أنس حديث جيد غريب 
حسن  

   
باب ما جاء أنو يصمي الصموات بوضوء واحد  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن سفيان عن عمقمة بن مرثد عن  [ 61 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يتوضأ لكل صبلة فمما كان عام الفتح سميمان بن بريدة عن أبيو قال 



صمى الصموات كميا بوضوء واحد ومسح عمى خفيو فقال عمر إنك فعمت شيئا لم تكن فعمتو قال 
عمدا فعمتو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وروى ىذا الحديث عمي بن قادم عن سفيان 

الثوري وزاد فيو توضأ مرة مرة قال وروى سفيان الثوري ىذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن 
سميمان بن بريدة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يتوضأ لكل صبلة ورواه وكيع عن سفيان عن 

محارب عن سميمان بن بريدة عن أبيو قال ورواه عبد الرحمن بن ميدي وغيره عن سفيان عن 
محارب بن دثار عن سميمان بن بريدة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل وىذا أصح من حديث 
وكيع والعمل عمى ىذا عند أىل العمم انو يصمي الصموات بوضوء واحد ما لم يحدث وكان بعضيم 
رادة الفضل ويروى عن اإلفريقي عن أبي غطيف عن بن عمر عن  يتوضأ لكل صبلة استحبابا وا 

النبي صمى اهلل عميو وسمم قال من توضأ عمى طير كتب اهلل لو بو عشر حسنات وىذا إسناد 
ضعيف وفي الباب عن جابر بن عبد اهلل أن النبي صمى اهلل عميو وسمم صمى الظير والعصر 

بوضوء واحد  
   

باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن بن  [ 62 ] 

أنا ورسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من إناء واحد من عباس قال حدثتني ميمونة قالت كنت أغتسل 
الجنابة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وىو قول عامة الفقياء أن ال بأس أن يغتسل الرجل 
والمرأة من إناء واحد قال وفي الباب عن عمي وعائشة وأنس وأم ىانئ وأم صبية الجينية وأم سممة 

وابن عمر قال أبو عيسى وأبو الشعثاء اسمو جابر بن زيد  
   

باب ما جاء في كراىية فضل طيور المرأة  
   
حدثنا محمود بن غيبلن قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سميمان التيمي عن أبي حاجب  [ 63 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن فضل طيور المرأة قال وفي عن رجل من بني غفار قال 
الباب عن عبد اهلل بن سرجس قال أبو عيسى وكره بعض الفقياء الوضوء بفضل طيور المرأة وىو 

سحاق كرىا فضل طيورىا ولم يريا بفضل سؤرىا بأسا   قول أحمد وا 
   



حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيبلن قاال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال  [ 64 ] 
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى أن يتوضأ سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري 

الرجل بفضل طيور المرأة أو قال بسؤرىا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وأبو حاجب اسمو سوادة 
بن عاصم وقال محمد بن بشار في حديثو نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن يتوضأ الرجل 

بفضل طيور المرأة ولم يشك فيو محمد بن بشار  
   

باب ما جاء في الرخصة في ذلك  
   
اغتسل حدثنا قتيبة حدثنا أبو األحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال  [ 65 ] 

بعض أزواج النبي صمى اهلل عميو وسمم في جفنة فأراد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن يتوضأ 
منو فقالت يا رسول اهلل إني كنت جنبا فقال إن الماء ال يجنب قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح وىو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي  
   

باب ما جاء أن الماء ال ينجسو شيء  
   
حدثنا ىناد والحسن بن عمي الخبلل وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير  [ 66 ] 

يا عن محمد بن كعب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل 
رسول اهلل أنتوضأ من بئر بضاعة وىي بئر يمقى فييا الحيض ولحوم الكبلب والنتن فقال رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم أن الماء طيور ال ينجسو شيء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد جود أبو 
أسامة ىذا الحديث فمم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة وقد روى 

ىذا الحديث من غير وجو عن أبي سعيد وفي الباب عن بن عباس وعائشة  
   

باب منو آخر  
   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد اهلل  [ 67 ] 

سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وىو يسأل عن الماء بن عبد اهلل بن عمر عن بن عمر قال 
يكون في الفبلة من األرض وما ينوبو من السباع والدواب قال فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



إذا كان الماء قمتين لم يحمل الخبث قال عبدة قال محمد بن إسحاق القمة ىي الجرار والقمة التي 
سحاق قالوا إذا كان الماء قمتين لم ينجسو  يستقى فييا قال أبو عيسى وىو قول الشافعي وأحمد وا 

شيء ما لم يتغير ريحو أو طعمو وقالوا يكون نحوا من خمس قرب  
   

باب ما جاء في كراىية البول في الماء الراكد  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ىمام بن منبو عن أبي ىريرة عن  [ 68 ] 

ال يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منو قال أبو عيسى ىذا النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر  

   
باب ما جاء في ماء البحر أنو طيور  

   
حدثنا قتيبة عن مالك ح وحدثنا األنصاري إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن  [ 69 ] 

صفوان بن سميم عن سعيد بن سممة من آل بن األزرق أن المغيرة بن أبي بردة وىو من بني عبد 
سأل رجل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال يا رسول اهلل إنا الدار أخبره أنو سمع أبا ىريرة يقول 

نركب البحر ونحمل معنا القميل من الماء فإن توضأنا بو عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم ىو الطيور ماؤه الحل ميتتو قال وفي الباب عن جابر والفراسي قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح وىو قول أكثر الفقياء من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم 
أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر وقد كره بعض أصحاب النبي صمى اهلل عميو 

وسمم الوضوء بماء البحر منيم بن عمر وعبد اهلل بن عمرو وقال عبد اهلل بن عمرو ىو نار  
   

باب ما جاء في التشديد في البول  
   
حدثنا ىناد وقتيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن األعمش قال سمعت مجاىدا يحدث عن  [ 70 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم مر عمى قبرين فقال إنيما يعذبان وما يعذبان طاوس عن بن عباس 
في كبير أما ىذا فكان ال يستتر من بولو وأما ىذا فكان يمشي بالنميمة قال أبو عيسى وفي الباب 
عن أبي ىريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسنة وزيد بن ثابت وأبي بكرة قال أبو عيسى ىذا 



حديث حسن صحيح وروى منصور ىذا الحديث عن مجاىد عن بن عباس ولم يذكر فيو عن طاوس 
ورواية األعمش أصح قال وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البمخي مستممي وكيع يقول سمعت وكيعا 

يقول األعمش أحفظ إلسناد إبراىيم من منصور  
   

باب ما جاء في نضح بول الغبلم قبل أن يطعم  
   
حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قاال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل  [ 71 ] 

دخمت بابن لي عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم لم يأكل بن عتبة عن أم قيس بنت محصن قالت 
الطعام فبال عميو فدعا بماء فرشو عميو قال وفي الباب عن عمي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحرث 
وىي أم الفضل بن عباس بن عبد المطمب وأبي السمح وعبد اهلل بن عمرو وأبي ليمى وابن عباس 

قال أبو عيسى وىو قول غير واحد من أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين 
سحاق قالوا ينضح بول الغبلم ويغسل بول الجارية وىذا ما لم يطعما فإذا  ومن بعدىم مثل أحمد وا 

طعما غسبل جميعا  
   

باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمو  
   
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عفان بن مسمم حدثنا حماد بن سممة حدثنا حميد  [ 72 ] 

أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووىا فبعثيم رسول اهلل صمى اهلل عميو وقتادة وثابت عن أنس 
وسمم في إبل الصدقة وقال أشربوا من ألبانيا وأبواليا فقتموا راعي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
واستاقوا اإلبل وارتدوا عن اإلسبلم فأتى بيم النبي صمى اهلل عميو وسمم فقطع أيدييم وأرجميم من 

خبلف وسمر أعينيم وألقاىم بالحرة قال أنس فكنت أرى أحدىم يكد األرض بفيو حتى ماتوا وربما قال 
حماد يكدم األرض بفيو حتى ماتوا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجو 

عن أنس وىو قول أكثر أىل العمم قالوا ال بأس ببول ما يؤكل لحمو  
   
حدثنا الفضل بن سيل األعرج البغدادي حدثنا يحيى بن غيبلن قال حدثنا يزيد بن زريع  [ 73 ] 

إنما سمل النبي صمى اهلل عميو وسمم أعينيم ألنيم حدثنا سميمان التيمي عن أنس بن مالك قال 
سمموا أعين الرعاة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعمم أحدا ذكره غير ىذا الشيخ عن يزيد زريع 



وقد روى عن محمد بن سيرين قال إنما فعل بيم النبي صمى  {والجروح قصاص  }وىو معنى قولو 
اهلل عميو وسمم ىذا قبل أن تنزل الحدود  

   
باب ما جاء في الوضوء من الريح  

   
حدثنا قتيبة وىناد قاال حدثنا وكيع عن شعبة عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي  [ 74 ] 

ال وضوء إال من صوت أو ريح قال أبو عيسى ىذا ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
حديث حسن صحيح  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي ىريرة  [ 75 ] 

إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين إليتيو فبل يخرج أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال وفي الباب عن عبد اهلل بن زيد وعمي بن طمق وعائشة وابن 

عباس وابن مسعود وأبي سعيد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وىو قول العمماء أن ال يجب 
عميو الوضوء إال من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا وقال عبد اهلل بن المبارك إذا شك في الحدث 
فإنو ال يجب عميو الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحمف عميو وقال إذا خرج من قبل المرأة 

سحاق   الريح وجب عمييا الوضوء وىو قول الشافعي وا 
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ىمام بن منبو عن أبي ىريرة  [ 76 ] 

إن اهلل ال يقبل صبلة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ قال أبو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عيسى ىذا حديث غريب حسن صحيح  

   
باب ما جاء في الوضوء من النوم  

   
حدثنا إسماعيل بن موسى كوفي وىناد ومحمد بن عبيد المحاربي المعنى واحد قالوا حدثنا  [ 77 ] 

عبد السبلم بن حرب المبلئي عن أبي خالد الداالني عن قتادة عن أبي العالية عن بن عباس انو 
رأى النبي صمى اهلل عميو وسمم نام وىو ساجد حتى غط أو نفخ ثم قام يصمى فقمت يا رسول اهلل إنك 
قد نمت قال إن الوضوء ال يجب إال عمى من نام مضطجعا فإنو إذا اضطجع استرخت مفاصمو قال 



أبو عيسى وأبو خالد اسمو يزيد بن عبد الرحمن قال وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي ىريرة  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال  [ 78 ] 

كان أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ينامون ثم يقومون فيصمون وال يتوضؤون قال أبو 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال وسمعت صالح بن عبد اهلل يقول سألت عبد اهلل بن المبارك 

عمن نام قاعدا معتمدا فقال ال وضوء عميو قال أبو عيسى وقد روى حديث بن عباس سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن بن عباس قولو ولم يذكر فيو أبا العالية ولم يرفعو واختمف العمماء في الوضوء 
من النوم فرأى أكثرىم أن ال يجب عميو الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا وبو يقول 
الثوري وابن المبارك وأحمد قال وقال بعضيم إذا نام حتى غمب عمى عقمو وجب عميو الوضوء وبو 

يقول إسحاق وقال الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدتو لوسن النوم فعميو الوضوء  
   

باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار  
   
حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي  [ 79 ] 

الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط قال فقال لو ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بن عباس يا أبا ىريرة أنتوضأ من الدىن أنتوضأ من الحميم قال فقال أبو ىريرة يا بن أخي إذا 

سمعت حديثا عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فبل تضرب لو مثبل قال وفي الباب عن أم حبيبة 
وأم سممة وزيد بن ثابت وأبي طمحة وأبي أيوب وأبي موسى قال أبو عيسى وقد رأى بعض أىل العمم 

الوضوء مما غيرت النار وأكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين ومن 
بعدىم عمى ترك الوضوء مما غيرت النار  

   
باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد اهلل بن محمد بن عقيل سمع  [ 80 ] 

خرج رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأنا جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال 
معو فدخل عمى امرأة من األنصار فذبحت لو شاة فأكل وأتتو بقناع من رطب فأكل منو ثم توضأ 

لمظير وصمى ثم انصرف فأتتو بعبللة من عبللة الشاة فأكل ثم صمى العصر ولم يتوضأ قال وفي 



الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس وأبي ىريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمرو بن 
أمية وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سممة قال أبو عيسى وال يصح حديث أبي بكر في ىذا الباب 
من قبل إسناده إنما رواه حسام بن مصك عن بن سيرين عن بن عباس عن أبي بكر الصديق عن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم والصحيح إنما ىو عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ىكذا 

روى الحفاظ وروى من غير وجو عن بن سيرين عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ورواه 
عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعمي بن عبد اهلل بن عباس وغير واحد عن بن 

عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ولم يذكروا فيو عن أبي بكر الصديق وىذا أصح قال أبو 
عيسى والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين ومن 
سحاق رأوا ترك الوضوء مما مست النار  بعدىم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 

وىذا آخر األمرين من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وكأن ىذا الحديث ناسخ لمحديث األول حديث 
الوضوء مما مست النار  

   
باب ما جاء في الوضوء من لحوم اإلبل  

   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عبد اهلل بن عبد اهلل الرازي عن عبد الرحمن  [ 81 ] 

سئل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن الوضوء من لحوم بن أبي ليمى عن البراء بن عازب قال 
اإلبل فقال توضؤوا منيا وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال ال تتوضؤا منيا قال وفي الباب عن 
جابر بن سمرة وأسيد بن حضير قال أبو عيسى وقد روى الحجاج بن أرطاة ىذا الحديث عن عبد اهلل 
بن عبد اهلل عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن أسيد بن حضير والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي 

سحاق وروى عبيدة الضبي عن عبد اهلل بن عبد اهلل  ليمى عن البراء بن عازب وىو قول أحمد وا 
الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن ذي الغرة الجيني وروى حماد بن سممة ىذا الحديث عن 

الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيو وقال فيو عن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن أبيو عن أسيد 
بن حضير والصحيح عن عبد اهلل بن عبد اهلل الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن البراء بن 
عازب قال إسحاق صح في ىذا الباب حديثان عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حديث البراء 

سحاق وقد روى عن بعض أىل العمم من التابعين وغيرىم  وحديث جابر بن سمرة وىو قول أحمد وا 
انيم لم يروا الوضوء من لحوم اإلبل وىو قول سفيان الثوري وأىل الكوفة  

   



باب الوضوء من مس الذكر  
   
حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ىشام بن عروة قال أخبرني  [ 82 ] 

من مس ذكره فبل يصل حتى يتوضأ أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
قال وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي ىريرة وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد 
وعبد اهلل بن عمرو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال ىكذا رواه غير واحد مثل ىذا عن 

ىشام بن عروة عن أبيو عن بسرة  
   
وروى أبو أسامة وغير واحد ىذا الحديث عن ىشام بن عروة عن أبيو عن مروان عن بسرة  [ 83 ] 

نحوه حدثنا بذلك إسحاق بن منصور حدثنا أبو أسامة بيذا  عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
   
وروى ىذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم حدثنا بذلك  [ 84 ] 

عمي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيو عن عروة عن بسرة عن النبي صمى 
نحوه وىو قول غير واحد من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين وبو يقول اهلل عميو وسمم 

سحاق قال محمد وأصح شيء في ىذا الباب حديث بسرة وقال أبو زرعة  األوزاعي والشافعي وأحمد وا 
حديث أم حبيبة في ىذا الباب صحيح وىو حديث العبلء بن الحرث عن مكحول عن عنبسة بن أبي 
سفيان عن أم حبيبة وقال محمد لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان وروى مكحول عن رجل 

عن عنبسة غير ىذا الحديث وكأنو لم ير ىذا الحديث صحيحا  
   

باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر  
   
حدثنا ىناد حدثنا مبلزم بن عمرو عن عبد اهلل بن بدر عن قيس بن طمق بن عمي ىو  [ 85 ] 

وىل ىو إال مضغة منو أو بضعو منو قال في الحنفي عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الباب عن أبي أمامة قال أبو عيسى وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صمى اهلل عميو 

وسمم وبعض التابعين أنيم لم يروا الوضوء من مس الذكر وىو قول أىل الكوفة وابن المبارك وىذا 
الحديث أحسن شيء روي في ىذا الباب وقد روى ىذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن 

قيس بن طمق عن أبيو وقد تكمم بعض أىل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة وحديث 



مبلزم بن عمرو عن عبد اهلل بن بدر أصح وأحسن  
   

باب ما جاء في ترك الوضوء من القبمة  
   
حدثنا قتيبة وىناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيبلن وأبو عمار الحسين بن  [ 86 ] 

أن النبي صمى حريث قالوا حدثنا وكيع عن األعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة 
اهلل عميو وسمم قبل بعض نسائو ثم خرج إلى الصبلة ولم يتوضأ قال قمت من ىي إال أنت قال 

فضحكت قال أبو عيسى وقد روى نحو ىذا عن غير واحد من أىل العمم من أصحاب النبي صمى 
اهلل عميو وسمم والتابعين وىو قول سفيان الثوري وأىل الكوفة قالوا ليس في القبمة وضوء وقال مالك 
سحاق في القبمة وضوء وىو قول غير واحد من أىل العمم من  بن أنس واألوزاعي والشافعي وأحمد وا 
نما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صمى اهلل  أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين وا 
عميو وسمم في ىذا ألنو ال يصح عندىم لحال اإلسناد قال وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر 

عن عمي بن المديني قال ضعف يحيى بن سعيد القطان ىذا الحديث جدا وقال ىو شبو ال شيء قال 
وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف ىذا الحديث وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة وقد 
روى عن إبراىيم التيمي عن عائشة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قبميا ولم يتوضأ وىذا ال يصح 
أيضا وال نعرف إلبراىيم التيمي سماعا من عائشة وليس يصح عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في 

ىذا الباب شيء  
   

باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف  
   
سحاق بن منصور  [ 87 ]  حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وىو أحمد بن عبد اهلل اليمداني الكوفي وا 

قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي عن حسين المعمم 
عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قاء فأفطر عن أبيو عن معدان بن أبي طمحة عن أبي الدرداء 
فتوضأ فمقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك لو فقال صدق أنا صببت لو وضوءه قال أبو 
عيسى وقال إسحاق بن منصور معدان بن طمحة قال أبو عيسى وابن أبي طمحة أصح قال أبو 
عيسى وقد رأى غير واحد من أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم من 



سحاق وقال بعض  التابعين الوضوء من القيء والرعاف وىو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وا 
أىل العمم ليس في القيء والرعاف وضوء وىو قول مالك والشافعي وقد جود حسين المعمم ىذا 

الحديث وحديث حسين أصح شيء في ىذا الباب وروى معمر ىذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير 
فأخطأ فيو فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء ولم يذكر فيو األوزاعي 

نما ىو معدان بن أبي طمحة   وقال عن خالد بن معدان وا 
   

باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ  
   
سألني النبي حدثنا ىناد حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد اهلل بن مسعود قال  [ 88 ] 

صمى اهلل عميو وسمم ما في إداوتك فقمت نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طيور قال فتوضأ منو قال أبو 
نما روى ىذا الحديث عن أبي زيد عن عبد اهلل عن النبي اهلل عميو وسمم وأبو زيد رجل  عيسى وا 
مجيول عند أىل الحديث ال يعرف لو رواية غير ىذا الحديث وقد رأى بعض أىل العمم الوضوء 
بالنبيذ منيم سفيان الثوري وغيره وقال بعض أىل العمم ال يتوضأ بالنبيذ وىو قول الشافعي وأحمد 
سحاق وقال إسحاق إن ابتمى رجل بيذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي قال أبو عيسى وقول من  وا 

فمم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا  }يقول ال يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبو ألن اهلل تعالى قال 
   {طيبا 
   

باب في المضمضة من المبن  
   
أن حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن عقيل عن الزىري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن بن عباس  [ 89 ] 

النبي صمى اهلل عميو وسمم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن لو دسما قال وفي الباب عن 
سيل بن سعد الساعدي وأم سممة قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أىل العمم 

المضمضة من المبن وىذا عندنا عمى االستحباب ولم ير بعضيم المضمضة من المبن  
   

باب في كراىة رد السبلم غير متوضئ  
   
حدثنا نصر بن عمي ومحمد بن بشار قاال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد اهلل الزبيري عن  [ 90 ] 



أن رجبل سمم عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر 
نما يكره ىذا عندنا إذا كان عمى  وىو يبول فمم يرد عميو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وا 
الغائط والبول وقد فسر بعض أىل العمم ذلك وىذا أحسن شيء روى في ىذا الباب قال أبو عيسى 

وفي الباب عن المياجر بن قنفذ وعبد اهلل بن حنظمة وعمقمة بن الفغواء وجابر والبراء  
   

باب ما جاء في سؤر الكمب  
   
حدثنا سوار بن عبد اهلل العنبري حدثنا المعتمر بن سميمان قال سمعت أيوب يحدث عن  [ 91 ] 

يغسل اإلناء إذا ولغ فيو محمد بن سيرين عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال 
ذا ولغت فيو اليرة غسل مرة قال أبو عيسى ىذا حديث  الكمب سبع مرات أوالىن أو أخراىن بالتراب وا 
سحاق وقد روى ىذا الحديث من غير وجو عن أبي ىريرة  حسن صحيح وىو قول الشافعي وأحمد وا 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا ولم يذكر فيو إذا ولغت فيو اليرة غسل مرة قال وفي الباب 

عن عبد اهلل بن مغفل  
   

باب ما جاء في سؤر اليرة  
   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد اهلل  [ 92 ] 

بن أبي طمحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عند بن أبي 
دخل عمييا قالت فسكبت لو وضوءا قالت فجاءت ىرة تشرب فأصغى ليا اإلناء قتادة أن أبا قتادة 

حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليو فقال أتعجبين يا بنت أخي فقمت نعم قال إن رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم قال إنيا ليست بنجس إنما ىي من الطوافين عميكم أو الطوافات وقد روى 

بعضيم عن مالك وكانت عند أبي قتادة والصحيح بن أبي قتادة قال وفي الباب عن عائشة وأبي 
ىريرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وىو قول أكثر العمماء من أصحاب النبي صمى اهلل 
سحاق لم يروا بسؤر اليرة بأسا وىذا أحسن  عميو وسمم والتابعين ومن بعدىم مثل الشافعي وأحمد وا 

شيء روى في ىذا الباب وقد جود مالك ىذا الحديث عن إسحاق بن عبد اهلل بن أبي طمحة ولم يأت 
بو أحد أتم من مالك  

   



باب في المسح عمى الخفين  
   
بال جرير بن حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن األعمش عن إبراىيم عن ىمام بن الحرث قال  [ 93 ] 

عبد اهلل ثم توضأ ومسح عمى خفيو فقيل لو أتفعل ىذا قال وما يمنعني وقد رأيت رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم يفعمو قال إبراىيم وكان يعجبيم حديث جرير ألن إسبلمو كان بعد نزول المائدة ىذا قول 
إبراىيم يعني كان يعجبيم قال وفي الباب عن عمر وعمي وحذيفة والمغيرة وببلل وسعد وأبي أيوب 
وسممان وبريدة وعمرو بن أمية وأنس وسيل بن سعد ويعمي بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن 
شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد وابن عبادة ويقال بن عمارة وأبي بن عمارة قال أبو عيسى 

وحديث جرير حديث حسن صحيح  
   
ويروى عن شير بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد اهلل توضأ ومسح عمى خفيو فقمت لو  [ 94 ] 

رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم توضأ ومسح عمى خفيو فقمت لو أقبل المائدة أم بعد في ذلك فقال 
المائدة فقال ما أسممت إال بعد المائدة حدثنا بذلك قتيبة حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن 
حيان عن شير بن حوشب عن جرير قال وروى بقية عن إبراىيم بن أدىم عن مقاتل بن حيان عن 
شير بن حوشب جرير وىذا حديث مفسر ألن بعض من أنكر المسح عمى الخفين تأول أن مسح 

النبي صمى اهلل عميو وسمم عمى الخفين كان قبل نزول المائدة وذكر جرير في حديثو أنو رأى النبي 
صمى اهلل عميو وسمم مسح عمى الخفين بعد نزول المائدة  

   
باب المسح عمى الخفين لممسافر والمقيم  

   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراىيم التيمي عن عمرو بن ميمون  [ 95 ] 

أنو سئل عن المسح عن أبي عبد اهلل الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
عمى الخفين فقال لممسافر ثبلثة ولممقيم يوم وذكر عن يحيى بن معين أنو صحح حديث خزيمة بن 
ثابت في المسح وأبو عبد اهلل الجدلي اسمو عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد قال أبو عيسى 
ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عمي وأبي بكرة وأبي ىريرة وصفوان بن عسال وعوف بن 

مالك وابن عمر وجرير  
   



حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان  [ 96 ] 
كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يأمرنا إذا كنا سفرا أن ال ننزع خفافنا ثبلثة أيام بن عسال قال 

ولياليين إال من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روى 
الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراىيم النخعي عن أبي عبد اهلل الجدلي عن خزيمة بن ثابت وال يصح 

قال عمي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع إبراىيم النخعي من أبي عبد اهلل الجدلي 
حديث المسح وقال زائدة عن منصور كنا في حجرة إبراىيم التيمي ومعنا إبراىيم النخعي فحدثنا 

إبراىيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد اهلل الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صمى 
اهلل عميو وسمم في المسح عمى الخفين قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في ىذا الباب حديث 

صفوان بن عسال المرادي قال أبو عيسى وىو قول أكثر العمماء من أصحاب النبي صمى اهلل عميو 
سحاق قالوا  وسمم والتابعين ومن بعدىم من الفقياء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 
يمسح المقيم يوما وليمة والمسافر ثبلثة أيام ولياليين قال أبو عيسى وقد روى عن بعض أىل العمم 
أنيم لم يوقتوا في المسح عمى الخفين وىو قول مالك بن أنس قال أبو عيسى والتوقيت أصح وقد 

روى ىذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم  
   

باب ما جاء في المسح عمى الخفين أعبله وأسفمو  
   
حدثنا أبو الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسمم أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن  [ 97 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم مسح أعمى الخف وأسفمو قال أبو كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة 
عيسى وىذا قول غير واحد من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين ومن بعدىم من الفقياء 
سحاق وىذا حديث معمول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسمم  وبو يقول مالك والشافعي وا 
قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن ىذا الحديث فقاال ليس بصحيح ألن بن 
المبارك روى ىذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صمى 

اهلل عميو وسمم ولم يذكر فيو المغيرة  
   

باب ما جاء في المسح عمى الخفين ظاىرىما  
   
حدثنا عمي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيو عن عروة بن الزبير عن  [ 98 ] 



رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم يمسح عمى الخفين عمى ظاىرىما قال أبو المغيرة بن شعبة قال 
عيسى حديث المغيرة حديث حسن وىو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد أبيو عن عروة عن المغيرة 
وال نعمم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة عمى ظاىرىما غيره وىو قول غير واحد من أىل العمم وبو 

يقول سفيان الثوري وأحمد قال محمد وكان مالك بن أنس يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد  
   

باب ما جاء في المسح عمى الجوربين والنعمين  
   
حدثنا ىناد ومحمود بن غيبلن قاال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن ىزيل بن  [ 99 ] 

توضأ النبي صمى اهلل عميو وسمم ومسح عمى الجوربين والنعمين شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وىو قول غير واحد من أىل العمم وبو يقول سفيان الثوري 
ن لم تكن نعمين إذا كانا ثخينين  سحاق قالوا يمسح عمى الجوربين وا  وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 

قال وفي الباب عن أبي موسى قال أبو عيسى سمعت صالح بن محمد الترمذي قال سمعت أبا 
مقاتل السمرقندي يقول دخمت عمى أبي حنيفة في مرضو الذي مات فيو فدعا بماء فتوضأ وعميو 

جوربان فمسح عمييما ثم قال فعمت اليوم شيئا لم أكن أفعمو مسحت عمى الجوربين وىما غير منعمين  
   

باب ما ججاء في المسح عمى العمامة  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سميمان التيمي عن بكر بن عبد  [ 100 ] 

توضأ النبي صمى اهلل عميو وسمم اهلل المزني عن الحسن عن بن المغيرة بن شعبة عن أبيو قال 
ومسح عمى الخفين والعمامة قال بكر وقد سمعت من بن المغيرة قال وذكر محمد بن بشار في ىذا 
الحديث في موضع آخر أنو مسح عمى ناصيتو وعمامتو وقد روى ىذا الحديث من غير وجو عن 
المغيرة بن شعبة ذكر بعضيم المسح عمى الناصية والعمامة ولم يذكر بعضيم الناصية وسمعت 

أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان قال 
وفي الباب عن عمرو بن أمية وسممان وثوبان وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة 
حديث حسن صحيح وىو قول غير واحد من أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم 
سحاق قالوا يمسح عمى العمامة وقال غير  منيم أبو بكر وعمر وأنس وبو يقول األوزاعي وأحمد وا 

واحد من أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين ال يمسح عمى العمامة إال أن 



يمسح برأسو مع العمامة وىو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي قال أبو 
عيسى وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول إن مسح عمى العمامة يجزئو 

لؤلثر  
   
حدثنا ىناد حدثنا عمي بن مسير عن األعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليمى  [ 101 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم مسح عمى الخفين والخمار  عن كعب بن عجرة عن ببلل 
   
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق ىو القرشي عن  [ 102 ] 

سألت جابر بن عبد اهلل عن المسح عمى الخفين فقال أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال 
السنة يا بن أخي قال وسألتو عن المسح عمى العمامة فقال أمس الشعر الماء  

   
باب ما جاء في الغسل من الجنابة  

   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن األعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس  [ 103 ] 

وضعت لمنبي صمى اهلل عميو وسمم غسبل فأغتسل من الجنابة فأكفأ اإلناء عن خالتو ميمونة قالت 
بشمالو عمى يمينو فغسل كفيو ثم أدخل يده في اإلناء فأفاض عمى فرجو ثم دلك بيده الحائط أو 

األرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجيو وذراعيو ثم أفاض عمى رأسو ثبلثا ثم أفاض عمى سائر 
جسده ثم تنحى فغسل رجميو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أم سممة وجابر 

وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي ىريرة  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة قالت  [ 104 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديو قبل أن يدخميما 
اإلناء ثم غسل فرجو ويتوضأ وضوءه لمصبلة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي عمى رأسو ثبلث حثيات 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وىو الذي اختاره أىل العمم في الغسل من الجنابة أنو 
يتوضأ وضوءه لمصبلة ثم يفرغ عمى رأسو ثبلث مرات ثم يفيض الماء عمى سائر جسده ثم يغسل 

قدميو والعمل عمى ىذا عند أىل العمم وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه وىو قول 
سحاق   الشافعي وأحمد وا 



   
باب ىل تنقض المرأة شعرىا عند الغسل  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد المقبري عن عبد اهلل بن  [ 105 ] 

يا رسول اهلل إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضو لغسل الجنابة قال ال رافع عن أم سممة قالت قمت 
إنما يكفيك أن تحثين عمى رأسك ثبلث حثيات من ماء ثم تفيضين عمى سائر جسدك الماء فتطيرين 
أو قال فإذا أنت قد تطيرت قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم 
أن المرأة إذا اغتسمت من الجنابة فمم تنقض شعرىا أن ذلك يجزئيا بعد أن تفيض الماء عمى رأسيا  

   
باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة  

   
حدثنا نصر بن عمي حدثنا الحرث بن وجيو قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن  [ 106 ] 

تحت كل شعرة جنابة فاغسموا الشعر وأنقوا سيرين عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
البشر قال وفي الباب عن عمي وأنس قال أبو عيسى حديث الحرث بن وجيو حديث غريب ال نعرفو 
إال من حديثو وىو شيخ ليس بذاك وقد روى عنو غير واحد من األئمة وقد تفرد بيذا الحديث عن 

مالك بن دينار ويقال الحرث بن وجيو ويقال بن وجبة  
   

باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل  
   
أن النبي حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن األسود عن عائشة  [ 107 ] 

صمى اهلل عميو وسمم كان ال يتوضأ بعد الغسل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال أبو 
عيسى وىذا قول غير واحد من أىل العمم أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين أن ال يتوضأ 

بعد الغسل  
   

باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل  
   
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسمم عن األوزاعي عن عبد الرحمن  [ 108 ] 



إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فعمتو أنا ورسول اهلل بن القاسم عن أبيو عن عائشة قالت 
صمى اهلل عميو وسمم فاغتسمنا قال وفي الباب عن أبي ىريرة وعبد اهلل بن عمرو ورافع بن خديج  

   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عمي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة  [ 109 ] 

إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل قال أبو عيسى حديث قالت قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
عائشة حديث حسن صحيح قال وقد روى ىذا الحديث عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

من غير وجو إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وىو قول أكثر أىل العمم من أصحاب النبي 
صمى اهلل عميو وسمم منيم أبو بكر وعمر وعثمان وعمي وعائشة والفقياء من التابعين ومن بعدىم 

سحاق قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل   مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وا 
   

باب ما جاء أن الماء من الماء  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا يونس بن يزيد عن الزىري عن  [ 110 ] 

إنما كان الماء من الماء رخصة في أول اإلسبلم ثم نيي عنيا  سيل بن سعد عن أبي بن كعب قال 
   
مثمو حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا معمر عن الزىري بيذا اإلسناد  [ 111 ] 

نما كان الماء من الماء في أول اإلسبلم ثم نسخ بعد ذلك  قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وا 
وىكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم أبي بن كعب ورافع بن خديج 

والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم عمى أنو إذا جامع الرجل امرأتو في الفرج وجب عمييما الغسل 
ن لم ينزال   وا 

   
إنما حدثنا عمي بن حجر أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن بن عباس قال  [ 112 ] 

الماء من الماء في االحتبلم قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد ىذا 
الحديث عند شريك قال أبو عيسى وأبو الجحاف اسمو داود بن أبي عوف ويروى عن سفيان الثوري 
قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان بن عفان وعمي بن أبي 
طالب والزبير وطمحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال الماء من الماء  

   



باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بمبل وال يذكر احتبلما  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد اهلل بن عمر ىو العمرى عن  [ 113 ] 

سئل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن عبيد اهلل بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت 
الرجل يجد البمل وال يذكر احتبلما قال يغتسل وعن الرجل يرى أنو قد احتمم ولم يجد بمبل قال ألغسل 

عميو قالت أم سممة يا رسول اهلل ىل عمى المرأة ترى ذلك غسل قال نعم إن النساء شقائق الرجال 
نما روى ىذا الحديث عبد اهلل بن عمر عن عبيد اهلل بن عمر حديث عائشة في  قال أبو عيسى وا 
الرجل يجد البمل وال يذكر احتبلما وعبد اهلل بن عمر ضعفو يحيى بن سعيد من قبل حفظو في 

الحديث وىو قول غير واحد من أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين إذا 
استيقظ الرجل فرأى بمة أنو يغتسل وىو قول سفيان الثوري وأحمد وقال بعض أىل العمم من التابعين 
ذا رأى احتبلما ولم ير  سحاق وا  إنما يجب عميو الغسل إذا كانت البمة بمة نطفة وىو قول الشافعي وا 

بمة فبل غسل عميو عند عامة أىل العمم  
   

باب ما جاء في المني والمذي  
   
حدثنا محمد بن عمرو السواق البمخي حدثنا ىشيم عن يزيد بن أبي زياد ح قال وحدثنا  [ 114 ] 

محمود بن غيبلن حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي 
سألت النبي صمى اهلل عميو وسمم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني ليمى عن عمي قال 

الغسل قال وفي الباب عن المقداد بن األسود وأبي بن كعب قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 
وقد روى عن عمي بن أبي طالب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم من غير وجو من المذي الوضوء 
ومن المني الغسل وىو قول عامة أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين ومن 

سحاق   بعدىم وبو يقول سفيان والشافعي وأحمد وا 
   

باب ما جاء في المذي يصيب الثوب  
   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد ىو بن السباق عن أبيو  [ 115 ] 

كنت ألقي من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منو الغسل فذكرت ذلك لرسول عن سيل بن حنيف قال 



اهلل صمى اهلل عميو وسمم وسألتو عنو فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء فقمت يا رسول اهلل كيف بما 
يصيب ثوبي منو قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح بو ثوبك حيث ترى أنو أصاب منو قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح وال نعرفو إال من حديث محمد بن إسحاق المذي مثل ىذا وقد 
اختمف أىل العمم في المذي يصيب الثوب فقال بعضيم ال يجزئ إال الغسل وىو قول الشافعي 

سحاق وقال بعضيم يجزئو النضح وقال أحمد أرجو أن يجزئو النضح بالماء   وا 
   

باب ما جاء في المني يصيب الثوب  
   
ضاف حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراىيم عن ىمام بن الحرث قال  [ 116 ] 

عائشة ضيف فأمرت لو بممحفة صفراء فنام فييا فاحتمم فاستحيا أن يرسل بيا وبيا أثر االحتبلم 
فغمسيا في الماء ثم أرسل بيا فقالت عائشة لم أفسد عمينا ثوبنا إنما كان يكفيو أن يفركو بأصابعو 
وربما فركتو من ثوب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بأصابعي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح وىو قول غير واحد من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين ومن بعدىم من الفقياء 
ن لم يغسل  سحاق قالوا في المني يصيب الثوب يجزئو الفرك وا  مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وا 
وىكذا روى عن منصور عن إبراىيم عن ىمام بن الحرث عن عائشة مثل رواية األعمش وروى أبو 

معشر ىذا الحديث عن إبراىيم عن األسود عن عائشة وحديث األعمش أصح  
   

باب غسل المني من الثوب  
   
حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن ميران عن سميمان  [ 117 ] 

غسمت منيا من ثوب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا بن يسار عن عائشة أنيا 
حديث حسن صحيح وفي الباب عن بن عباس وحديث عائشة أنيا غسمت منيا من ثوب رسول اهلل 

ن كان الفرك يجزئ فقد يستحب لمرجل أن ال  صمى اهلل عميو وسمم ليس بمخالف لحديث الفرك ألنو وا 
يرى عمى ثوبو أثره قال بن عباس المني بمنزلة المخاط فأمطو عنك ولو بإذخرة  

   
باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل  

   



حدثنا ىناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عن أبي إسحاق عن األسود عن عائشة  [ 118 ] 
كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ينام وىو جنب وال يمس ماء  قالت 

   
نحوه قال أبو عيسى وىذا قول سعيد حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق  [ 119 ] 

بن المسيب وغيره وقد روى غير واحد عن األسود عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو 
كان يتوضأ قبل أن ينام وىذا أصح من حديث أبي إسحاق عن األسود وقد روى عن أبي إسحاق ىذا 

الحديث شعبة والثوري وغير واحد ويرون أن ىذا غمط من أبي إسحاق  
   

باب ما جاء في الوضوء لمجنب إذا أراد أن ينام  
   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن بن  [ 120 ] 

سأل النبي صمى اهلل عميو وسمم أينام أحدنا وىو جنب قال نعم إذا توضأ قال وفي عمر عن عمر أنو 
الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سممة قال أبو عيسى حديث عمر أحسن شيء في 
ىذا الباب وأصح وىو قول غير واحد من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين وبو يقول 

سحاق قالوا إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام   سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 
   

باب ما جاء في مصافحة الجنب  
   
حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا حميد الطويل عن بكر بن  [ 121 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم لقيو وىو جنب قال عبد اهلل المزني عن أبي رافع عن أبي ىريرة 
فانبجست أي فانخنست فاغتسمت ثم جئت فقال أين كنت أو أين ذىبت قمت إني كنت جنبا قال إن 
المسمم ال ينجس قال وفي الباب عن حذيفة وابن عباس قال أبو عيسى وحديث أبي ىريرة أنو لقي 
النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو جنب حديث حسن صحيح وقد رخص غير واحد من أىل العمم في 

مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا ومعنى قولو فانخنست يعني تنحيت عنو  
   

باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل  
   



حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ىشام بن عروة عن أبيو عن زينب بنت  [ 122 ] 
يا أبي سممة عن أم سممة قالت جاءت أم سميم بنت ممحان إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقالت 

رسول اهلل إن اهلل ال يستحي من الحق فيل عمى المرأة تعني غسبل إذا ىي رأت في المنام مثل ما 
يرى الرجل قال نعم إذا ىي رأت الماء فمتغتسل قالت أم سممة قمت ليا فضحت النساء يا أم سميم قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وىو قول عامة الفقياء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى 
الرجل فأنزلت أن عمييا الغسل وبو يقول سفيان الثوري والشافعي قال وفي الباب عن أم سميم وخولة 

وعائشة وأنس  
   

باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل  
   
ربما اغتسل حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت  [ 123 ] 

النبي صمى اهلل عميو وسمم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممتو إلى ولم أغتسل قال أبو عيسى 
ىذا حديث ليس بإسناده بأس وىو قول غير واحد من أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو 
وسمم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فبل بأس بأن يستدفئ بامرأتو وينام معيا قبل أن تغتسل المرأة 

سحاق   وبو يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وا 
   

باب ما جاء في التيمم لمجنب إذا لم يجد الماء  
   
حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيبلن قاال حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن  [ 124 ] 

خالد الحذاء عن أبي قبلبة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
ن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فميمسو بشرتو فإن ذلك  إن الصعيد الطيب طيور المسمم وا 
خير وقال محمود في حديثو إن الصعيد الطيب وضوء المسمم قال وفي الباب عن أبي ىريرة وعبد 
اهلل بن عمرو وعمران بن حصين قال أبو عيسى وىكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي 

قبلبة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر وقد روى ىذا الحديث أيوب عن أبي قبلبة عن رجل من بني 
عامر عن أبي ذر ولم يسمو قال وىذا حديث حسن صحيح وىو قول عامة الفقياء أن الجنب 

ن لم  والحائض إذا لم يجدا الماء تيمما وصميا ويروى عن بن مسعود أنو كان ال يرى التيمم لمجنب وا 
يجد الماء ويروى عنو أنو رجع عن قولو فقال يتيمم إذا لم يجد الماء وبو يقول سفيان الثوري ومالك 



سحاق   والشافعي وأحمد وا 
   

باب ما جاء في المستحاضة  
   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة قالت  [ 125 ] 

يا رسول اهلل إني امرأة استحاض جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقالت 
فبل أطير أفأدع الصبلة قال ال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبمت الحيضة فدعي الصبلة 

ذا أدبرت فاغسمي عنك الدم وصمي قال أبو معاوية في حديثو وقال توضئي لكل صبلة حتى يجئ  وا 
ذلك الوقت قال وفي الباب عن أم سممة قال أبو عيسى حديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن 
صحيح وىو قول غير واحد من أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين وبو 
يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام إقرائيا اغتسمت 

وتوضأت لكل صبلة  
   

باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صبلة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدى بن ثابت عن أبيو عن جده عن النبي  [ 126 ] 

في المستحاضة تدع الصبلة أيام إقرائيا التي كانت تحيض فييا ثم صمى اهلل عميو وسمم أنو قال 
تغتسل وتتوضأ عند كل صبلة وتصوم وتصمي  

   
نحوه بمعناه قال أبو عيسى ىذا حديث قد تفرد بو حدثنا عمي بن حجر أخبرنا شريك  [ 127 ] 

شريك عن أبي اليقظان قال وسألت محمدا عن ىذا الحديث فقمت عدي بن ثابت عن أبيو عن جده 
جد عدي ما اسمو فمم يعرف محمد اسمو وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمو دينار فمم 

ن توضأت لكل  سحاق في المستحاضة إن اغتسمت لكل صبلة ىو أحوط ليا وا  يعبأ بو وقال أحمد وا 
ن جمعت بين الصبلتين بغسل واحد أجزأىا   صبلة أجزأىا وا 

   
باب ما جاء في المستحاضة أنيا تجمع بين الصبلتين بغسل واحد  

   



حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا زىير بن محمد عن عبد اهلل بن  [ 128 ] 
محمد بن عقيل عن إبراىيم بن محمد بن طمحة عن عمو عمران بن طمحة عن أمو حمنة بنت 

كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صمى اهلل عميو وسمم أستفتيو وأخبره جحش قالت 
فوجدتو في بيت أختي زينب بنت جحش فقمت يا رسول اهلل إني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما 
تأمرني فييا قد منعتني الصيام والصبلة قال أنعت لك الكرسف فإنو يذىب الدم قالت ىو أكثر من 

ذلك قال فتمجمي قالت ىو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت ىو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا فقال 
النبي صمى اهلل عميو وسمم سآمرك بأمرين أييما صنعت أجزأ عنك فإن قويت عمييما فأنت أعمم فقال 
إنما ىي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في عمم اهلل ثم اغتسمي فإذا رأيت أنك 
قد طيرت واستنقأت فصمي أربعا وعشرين ليمة أو ثبلثا وعشرين ليمة وأياميا وصومي وصمي فإن 
ذلك يجزئك وكذلك فافعمي كما تحيض النساء وكما يطيرن لميقات حيضين وطيرىن فإن قويت 

عمى أن تؤخري الظير وتعجمي العصر ثم تغتسمين حين تطيرين وتصمين الظير والعصر جميعا ثم 
تؤخرين المغرب وتعجمين العشاء ثم تغتسمين وتجمعين بين الصبلتين فافعمي وتغتسمين مع الصبح 

وتصمين وكذلك فافعمي وصومي إن قويت عمى ذلك فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وىو 
أعجب األمرين إلي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ورواه عبيد اهلل بن عمرو الرقي وابن 

جريج وشريك عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل عن إبراىيم بن محمد بن طمحة عن عمو عمران عن 
أمو حمنة إال أن بن جريج يقول عمر بن طمحة والصحيح عمران بن طمحة قال وسألت محمدا عن 
ىذا الحديث فقال ىو حديث حسن صحيح وىكذا قال أحمد بن حنبل ىو حديث حسن صحيح وقال 

قبالو أن يكون أسود  سحاق في المستحاضة إذا كانت تعرف حيضيا بإقبال الدم وأدباره وا  أحمد وا 
ن كانت المستحاضة  وأدباره أن يتغير إلى الصفرة فالحكم ليا عمى حديث فاطمة بنت أبي حبيش وا 

ليا أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنيا تدع الصبلة أيام إقرائيا ثم تغتسل وتتوضأ لكل صبلة 
ذا استمر بيا الدم ولم يكن ليا أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وأدباره فالحكم  وتصمي وا 

ليا عمى حديث حمنة بنت جحش وكذلك قال أبو عبيد وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بيا الدم 
في أول ما رأت فدامت عمى ذلك فإنيا تدع الصبلة ما بينيا وبين خمسة عشر يوما فإذا طيرت في 

خمسة عشر يوما أو قبل ذلك فإنيا أيام حيض فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر يوما فإنيا تقضي 
صبلة أربعة عشر يوما ثم تدع الصبلة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وىو يوم وليمة قال أبو عيسى 
واختمف أىل العمم في أقل الحيض وأكثره فقال بعض أىل العمم أقل الحيض ثبلثة وأكثره عشرة وىو 
قول سفيان الثوري وأىل الكوفة وبو يأخذ بن المبارك وروى عنو خبلف ىذا وقال بعض أىل العمم 



منيم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليمة وأكثره خمسة عشر يوما وىو قول مالك واألوزاعي 
سحاق وأبي عبيد   والشافعي وأحمد وا 

   
باب ما جاء في المستحاضة أنيا تغتسل عند كل صبلة  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن عروة عن عائشة أنيا قالت استفتت أم حبيبة  [ 129 ] 

إني استحاض فبل أطير أفأدع الصبلة فقال ال إنما ابنة جحش رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقالت 
ذلك عرق فاغتسمي ثم صمي فكانت تغتسل لكل صبلة قال قتيبة قال الميث لم يذكر بن شياب أن 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صبلة ولكنو شيء فعمتو ىي قال 

أبو عيسى ويروى ىذا الحديث عن الزىري عن عمرة عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وقد قال بعض أىل العمم المستحاضة تغتسل عند كل صبلة وروى 

األوزاعي عن الزىري عن عروة وعمرة عن عائشة  
   

باب ما جاء في الحائض أنيا ال تقضي الصبلة  
   
أن امرأة سألت عائشة حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قبلبة عن معاذة  [ 130 ] 

قالت أتقضي إحدانا صبلتيا أيام محيضيا فقالت أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض فبل تؤمر 
بقضاء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روى عن عائشة من غير وجو أن الحائض ال 
تقضي الصبلة وىو قول عامة الفقياء ال اختبلف بينيم في أن الحائض تقضي الصوم وال تقضي 

الصبلة  
   

باب ما جاء في الجنب والحائض أنيما ال يقرآن القرآن  
   
حدثنا عمي بن حجر والحسن بن عرفة قاال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة  [ 131 ] 

ال تقرأ الحائض وال الجنب شيئا من القرآن عن نافع عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
قال وفي الباب عن عمي قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث ال نعرفو إال من حديث إسماعيل بن 
عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال ال يقرأ الجنب 



وال الحائض وىو قول أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين ومن بعدىم 
سحاق قالوا ال تقرأ الحائض وال الجنب من القرآن  مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 
شيئا إال طرف اآلية والحرف ونحو ذلك ورخصوا لمجنب والحائض في التسبيح والتيميل قال وسمعت 

محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أىل الحجاز وأىل العراق أحاديث منا 
كير كأنو ضعف روايتو عنيم فيما ينفرد بو وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أىل الشام وقال 
أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصمح من بقية ولبقية أحاديث منا كير عن الثقات قال أبو عيسى 

حدثني أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك  
   

باب ما جاء في مباشرة الحائض  
   
حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن سفيان عن منصور عن إبراىيم عن األسود  [ 132 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني قال عن عائشة قالت 
وفي الباب عن أم سممة وميمونة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وىو قول غير 

واحد من أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين وبو يقول الشافعي وأحمد 
سحاق   وا 

   
باب ما جاء في مؤاكمة الحائض وسؤرىا  

   
حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد األعمى قاال حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا  [ 133 ] 

سألت معاوية بن صالح عن العبلء بن الحرث عن حرام بن معاوية عن عمو عبد اهلل بن سعد قال 
النبي صمى اهلل عميو وسمم عن مواكمة الحائض فقال وأكميا قال وفي الباب عن عائشة وأنس قال أبو 

عيسى حديث عبد اهلل بن سعد حديث حسن غريب وىو قول عامة أىل العمم لم يروا بمواكمة 
الحائض بأسا واختمفوا في فضل وضوئيا فرخص في ذلك بعضيم وكره بعضيم فضل طيورىا  

   
باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن األعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد  [ 134 ] 



ناوليني الخمرة من المسجد قالت قمت قال قالت لي عائشة قال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك قال وفي الباب عن بن عمر وأبي ىريرة قال أبو عيسى 
حديث عائشة حديث حسن صحيح وىو قول عامة أىل العمم ال نعمم بينيم اختبلفا في ذلك بأن ال 

بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد  
   

باب ما جاء في كراىية إتيان الحائض  
   
حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن ميدي وبيز بن أسد قالوا حدثنا حماد  [ 135 ] 

بن سممة عن حكيم األثرم عن أبي تميمة اليجيمي عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
من أتى حائضا أو امرأة في دبرىا أو كاىنا فقد كفر بما أنزل عمى محمد صمى اهلل عميو وسمم قال 

قال أبو عيسى ال نعرف ىذا الحديث إال من حديث حكيم األثرم عن أبي تميمة اليجيمي عن أبي 
نما معنى ىذا عند أىل العمم عمى التغميظ وقد روى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال من  ىريرة وا 
أتى حائضا فميتصدق بدينار فمو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيو بالكفارة وضعف محمد ىذا 

الحديث من قبل إسناده وأبو تميمة اليجيمي اسمو طريف بن مجالد  
   

باب ما جاء في الكفارة في ذلك  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن بن عباس عن النبي صمى  [ 136 ] 

في الرجل يقع عمى امرأتو وىي حائض قال يتصدق بنصف دينار  اهلل عميو وسمم 
   
حدثنا الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم  [ 137 ] 

ذا كان دما عن مقسم عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال  إذا كان دما أحمر فدينار وا 
أصفر فنصف دينار قال أبو عيسى حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن بن عباس موقوفا 
سحاق وقال بن المبارك يستغفر ربو وال كفارة  ومرفوعا وىو قول بعض أىل العمم وبو يقول أحمد وا 
براىيم النخعي وىو  عميو وقد روي نحو قول بن المبارك عن بعض التابعين منيم سعيد بن جبير وا 

قول عامة عمماء األمصار  
   



باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ىشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر  [ 138 ] 

سألت النبي صمى اهلل عميو وسمم عن الثوب يصيبو الدم من عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة 
الحيضة فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حتيو ثم اقرصيو بالماء ثم رشيو وصمي فيو قال وفي 

الباب عن أبي ىريرة وأم قيس بنت محصن قال أبو عيسى حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن 
صحيح وقد اختمف أىل العمم في الدم يكون عمى الثوب فيصمي فيو قبل أن يغسمو قال بعض أىل 

العمم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرىم فمم يغسمو وصمى فيو أعاد الصبلة وقال بعضيم إذا كان 
الدم أكثر من قدر الدرىم أعاد الصبلة وىو قول سفيان الثوري وابن المبارك ولم يوجب بعض أىل 
سحاق وقال  ن كان أكثر من قدر الدرىم وبو يقول أحمد وا  العمم من التابعين وغيرىم عميو اإلعادة وا 

ن كان أقل من قدر الدرىم وشدد في ذلك   الشافعي يجب عميو الغسل وا 
   

باب ما جاء في كم تمكث النفساء  
   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن عمي بن عبد األعمى  [ 139 ] 

كانت النفساء تجمس عمى عيد رسول اهلل صمى عن أبي سيل عن مسة األزدية عن أم سممة قالت 
اهلل عميو وسمم أربعين يوما فكنا نطمي وجوىنا بالورس من الكمف قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال 
نعرفو إال من حديث أبي سيل عن مسو األزدية عن أم سممة واسم أبي سيل كثير بن زياد قال محمد 
بن إسماعيل عمي بن عبد األعمى ثقة وأبو سيل ثقة ولم يعرف محمد ىذا الحديث إال من حديث أبي 

سيل وقد أجمع أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين ومن بعدىم عمى أن 
النفساء تدع الصبلة أربعين يوما إال أن ترى الطير قبل ذلك فإنيا تغتسل وتصمي فإذا رأت الدم بعد 

األربعين فإن أكثر أىل العمم قالوا ال تدع الصبلة بعد األربعين وىو قول أكثر الفقياء وبو يقول 
سحاق ويروى عن الحسن البصري أنو قال إنيا تدع  سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 

الصبلة خمسين يوما إذا لم تر الطير ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يوما  
   

باب ما جاء في الرجل يطوف عمى نسائو بغسل واحد  
   



حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس  [ 140 ] 
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يطوف عمى نسائو في غسل واحد قال وفي الباب عن أبي رافع 
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يطوف عمى 

نسائو بغسل واحد وىو قول غير واحد من أىل العمم منيم الحسن البصري أن ال بأس أن يعود قبل 
أن يتوضأ وقد روى محمد بن يوسف ىذا عن سفيان فقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس 
وأبو عروة ىو معمر بن راشد وأبو الخطاب قتادة بن دعامة قال أبو عيسى ورواه بعضيم عن محمد 

بن يوسف عن سفيان عن بن أبي عروة عن أبي الخطاب وىو خطأ والصحيح عن أبي عروة  
   

باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ  
   
حدثنا ىناد حدثنا حفص بن غياث عن عاصم األحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد  [ 141 ] 

إذا أتى أحدكم أىمو ثم أراد أن يعود فميتوضأ بينيما الخدري عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
وضوءا قال وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وىو قول 
عمر بن الخطاب وقال بو غير واحد من أىل العمم قالوا إذا جامع الرجل امرأتو ثم أراد أن يعود 

فميتوضأ قبل أن يعود وأبو المتوكل اسمو عمي بن داود وأبو سعيد الخدري اسمو سعد بن مالك بن 
سنان  

   
باب ما جاء إذا أقيمت الصبلة ووجد أحدكم الخبلء فميبدأ بالخبلء  

   
حدثنا ىناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عبد اهلل بن  [ 142 ] 

األرقم قال أقيمت الصبلة فأخذ بيد رجل فقدمو وكان إمام قومو وقال سمعت رسول اهلل صمى اهلل 
إذا أقيمت الصبلة ووجد أحدكم الخبلء فميبدأ بالخبلء قال وفي الباب عن عائشة عميو وسمم يقول 

وأبي ىريرة وثوبان وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث عبد اهلل بن األرقم حديث حسن صحيح ىكذا 
روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن ىشام بن عروة عن أبيو عن 
عبد اهلل بن األرقم وروى وىيب وغيره عن ىشام بن عروة عن أبيو عن رجل عن عبد اهلل بن األرقم 

سحاق قاال ال  وىو قول غير واحد من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين وبو يقول أحمد وا 
يقوم إلى الصبلة وىو يجد شيئا من الغائط والبول وقاال إن دخل في الصبلة فوجد شيئا من ذلك فبل 



ينصرف ما لم يشغمو وقال بعض أىل العمم ال بأس أن يصمي وبو غائط أو بول ما لم يشغمو ذلك 
عن الصبلة  

   
باب ما جاء في الوضوء من الموطأ  

   
حدثنا أبو رجاء قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراىيم عن  [ 143 ] 

قمت ألم سممة إني امرأة أطيل ذيمي وأمشي في المكان القذر أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت 
فقالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يطيره ما بعده قال وفي الباب عن عبد اهلل بن مسعود قال 
كنا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ال نتوضأ من الموطأ قال أبو عيسى وىو قول غير واحد من 
أىل العمم قالوا إذا وطئ الرجل عمى المكان القذر أنو ال يجب عميو غسل القدم إال أن يكون رطبا 
فيغسل ما أصابو قال أبو عيسى وروى عبد اهلل بن المبارك ىذا الحديث عن مالك بن أنس عن 

محمد بن عمارة عن محمد بن إبراىيم عن أم ولد ليود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سممة وىو 
نما ىو عن أم ولد إلبراىيم بن عبد الرحمن بن  وىم وليس لعبد الرحمن بن عوف بن يقال لو ىود وا 

عوف عن أم سممة وىذا الصحيح  
   

باب ما جاء في التيمم  
   
حدثنا أبو حفص عمرو بن عمي الفبلس حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن  [ 144 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيو عن عمار بن ياسر 
أمره بالتيمم لموجو والكفين قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث عمار حديث 

حسن صحيح وقد روي عن عمار من غير وجو وىو قول غير واحد من أىل العمم من أصحاب 
النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم عمي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منيم الشعبي 
سحاق وقال بعض أىل العمم  وعطاء ومكحول قالوا التيمم ضربة لموجو والكفين وبو يقول أحمد وا 

براىيم والحسن قالوا التيمم ضربة لموجو وضربة لميدين إلى المرفقين وبو يقول  منيم بن عمر وجابر وا 
سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وقد روي ىذا الحديث عن عمار في التيمم أنو قال لموجو 
والكفين من غير وجو وقد روي عن عمار أنو قال تيممنا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم إلى المناكب 

واآلباط فضعف بعض أىل العمم حديث عمار عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في التيمم لموجو 



والكفين لما روي عنو حديث المناكب واآلباط قال إسحاق بن إبراىيم بن مخمد الحنظمي حديث عمار 
في التيمم لموجو والكفين ىو حديث حسن صحيح وحديث عمار تيممنا مع النبي صمى اهلل عميو 
وسمم إلى المناكب واآلباط ليس ىو بمخالف لحديث الوجو والكفين ألن عمارا لم يذكر أن النبي 

نما قال فعمنا كذا وكذا فمما سأل النبي صمى اهلل عميو وسمم أمره  صمى اهلل عميو وسمم أمرىم بذلك وا 
بالوجو والكفين فانتيى إلى ما عممو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الوجو والكفين والدليل عمى ذلك 
ما أفتى بو عمار بعد النبي صمى اهلل عميو وسمم في التيمم أنو قال الوجو والكفين ففي ىذا داللة أنو 
انتيى إلى ما عممو النبي صمى اهلل عميو وسمم فعممو إلى الوجو والكفين قال وسمعت أبا زرعة عبيد 

اهلل بن عبد الكريم يقول لم أر بالبصرة أحفظ من ىؤالء الثبلثة عمي بن المديني وابن الشاذكوني 
وعمرو بن عمي الفبلس قال أبو زرعة وروى عفان بن مسمم عن عمرو بن عمي حديثا  

   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا سعيد بن سميمان حدثنا ىشيم عن محمد بن خالد القرشي  [ 145 ] 

انو سئل عن التيمم فقال إن اهلل قال في كتابو حين عن داود بن حصين عن عكرمة عن بن عباس 
  {فامسحوا بوجوىكم وأيديكم  }وقال في التيمم   {فاغسموا وجوىكم وأيديكم إلى المرافق  }ذكر الوضوء 

فكانت السنة في القطع الكفين إنما ىو الوجو والكفان   {والسارق والسارقة فاقطعوا أيدييما  }وقال 
يعني التيمم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح  

   
باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن عمى كل حال ما لم يكن جنبا  

   
حدثنا أبو سعيد عبد اهلل بن سعيد األشج حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد قاال حدثنا  [ 146 ] 

كان رسول اهلل صمى األعمش وابن أبي ليمى عن عمرو بن مرة عن عبد اهلل بن سممة عن عمي قال 
اهلل عميو وسمم يقرئنا القرآن عمى كل حال ما لم يكن جنبا قال أبو عيسى حديث عمي ىذا حديث 

حسن صحيح وبو قال غير واحد من أىل العمم أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين قالوا 
يقرأ الرجل القرآن عمى غير وضوء وال يقرأ في المصحف إال وىو طاىر وبو يقول سفيان الثوري 

سحاق   والشافعي وأحمد وا 
   

باب ما جاء في البول يصيب األرض  
   



حدثنا بن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قاال حدثنا سفيان بن عيينة عن  [ 147 ] 
دخل أعرابي المسجد والنبي صمى اهلل عميو وسمم الزىري عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة قال 

جالس فصمى فمما فرغ قال الميم ارحمني ومحمدا وال ترحم معنا أحدا فالتفت إليو النبي صمى اهلل 
عميو وسمم فقال لقد تحجرت واسعا فمم يمبث أن بال في المسجد فأسرع إليو الناس فقال النبي صمى 

اهلل عميو وسمم أىريقوا عميو سجبل من ماء أو دلوا من ماء ثم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين  

   
نحو ىذا قال وفي الباب قال سعيد قال سفيان وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك  [ 148 ] 

عن عبد اهلل بن مسعود وابن عباس وواثمة بن األسقع قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح 
سحاق وقد روى يونس ىذا الحديث عن  والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم وىو قول أحمد وا 

الزىري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن أبي ىريرة  
   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  
   

كتاب أبواب الصبلة عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في مواقيت الصبلة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا ىناد بن السري حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث بن  [ 149 ] 

عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم وىو بن عباد بن حنيف أخبرني نافع بن جبير بن مطعم 
أمني جبريل عميو السبلم عند البيت مرتين قال أخبرني بن عباس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

فصمى الظير في األولى منيما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صمى العصر حين كان كل شيء 
مثل ظمو ثم صمى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صمى العشاء حين غاب الشفق ثم 
صمى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام عمى الصائم وصمى المرة الثانية الظير حين كان ظل كل 
شيء مثمو لوقت العصر باألمس ثم صمى العصر حين كان ظل كل شيء مثميو ثم صمى المغرب 
لوقتو األول ثم صمى العشاء اآلخرة حين ذىب ثمث الميل ثم صمى الصبح حين أسفرت األرض ثم 
التفت إلي جبريل فقال يا محمد ىذا وقت األنبياء من قبمك والوقت فيما بين ىذين الوقتين قال أبو 



عيسى وفي الباب عن أبي ىريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود األنصاري وأبي سعيد وجابر 
وعمرو بن حزم والبراء وأنس  

   
أخبرني أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا حسين بن عمي بن  [ 150 ] 

أمني حسين أخبرني وىب بن كيسان عن جابر بن عبد اهلل عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
جبريل فذكر نحو حديث بن عباس بمعناه ولم يذكر فيو لوقت العصر باألمس قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح غريب وحديث بن عباس حديث حسن صحيح وقال محمد أصح شيء في 

المواقيت حديث جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء 
بن أبي رباح وعمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر بن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو 

حديث وىب بن كيسان عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب منو  
   
حدثنا ىناد حدثنا محمد بن فضيل عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال  [ 151 ] 

ن أول وقت صبلة الظير حين تزول الشمس رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  إن لمصبلة أوال وآخرا وا 
ن آخر وقتيا  ن أول وقت صبلة العصر حين يدخل وقتيا وا  وآخر وقتيا حين يدخل وقت العصر وا 
ن  ن آخر وقتيا حين يغيب األفق وا  ن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وا  حين تصفر الشمس وا 
ن أول وقت الفجر  ن آخر وقتيا حين ينتصف الميل وا  أول وقت العشاء اآلخرة حين يغيب األفق وا 
ن آخر وقتيا حين تطمع الشمس قال وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو قال أبو  حين يطمع الفجر وا 
عيسى وسمعت محمدا يقول حديث األعمش عن مجاىد في المواقيت أصح من حديث محمد بن 

فضيل عن األعمش وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيو محمد بن فضيل حدثنا ىناد حدثنا أبو 
أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن األعمش عن مجاىد قال كان يقال إن لمصبلة أوال وآخرا فذكر 

نحو حديث محمد بن فضيل عن األعمش نحوه بمعناه  
   

باب منو  
   
حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن محمد بن موسى المعنى واحد  [ 152 ] 



قالوا حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن سفيان الثوري عن عمقمة بن مرثد عن سميمان بن بريدة 
أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم رجل فسألو عن مواقيت الصبلة فقال أقم معنا إن شاء عن أبيو قال 

اهلل فأمر ببلال فأقام حين طمع الفجر ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصمى الظير ثم أمره فأقام 
فصمى العصر والشمس بيضاء مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم أمره بالعشاء 
فأقام حين غاب الشفق ثم أمره من الغد فنور بالفجر ثم أمره بالظير فأبرد وأنعم أن يبرد ثم أمره 

بالعصر فأقام والشمس آخر وقتيا فوق ما كانت ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق ثم 
أمره بالعشاء فأقام حين ذىب ثمث الميل ثم قال أين السائل عن مواقيت الصبلة فقال الرجل أنا فقال 
مواقيت الصبلة كما بين ىذين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح قال وقد رواه شعبة 

عن عمقمة بن مرثد أيضا  
   

باب ما جاء في التغميس بالفجر  
   
حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال وحدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن يحيى بن  [ 153 ] 

إن كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ليصمي الصبح فينصرف سعيد عن عمرة عن عائشة قالت 
النساء قال األنصاري فيمر النساء متمففات بمروطين ما يعرفن من الغمس وقال قتيبة متمفعات قال 
وفي الباب عن بن عمر وأنس وقيمة بنت مخرمة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح 
وقد رواه الزىري عن عروة عن عائشة نحوه وىو الذي اختاره غير واحد من أىل العمم من أصحاب 
النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم أبو بكر وعمر ومن بعدىم من التابعين وبو يقول الشافعي وأحمد 

سحاق يستحبون التغميس بصبلة الفجر   وا 
   

باب ما جاء في اإلسفار بالفجر  
   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة ىو بن سميمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن  [ 154 ] 

أسفروا قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
بالفجر فإنو أعظم لؤلجر قال وقد روى شعبة والثوري ىذا الحديث عن محمد بن إسحاق قال ورواه 
محمد بن عجبلن أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة قال وفي الباب عن أبي برزة األسممي وجابر 
وببلل قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وقد رأى غير واحد من أىل العمم 



من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين اإلسفار بصبلة الفجر وبو يقول سفيان الثوري 
سحاق معنى اإلسفار أن يضح الفجر فبل يشك فيو ولم يروا أن معنى اإلسفار  وقال الشافعي وأحمد وا 

تأخير الصبلة  
   

باب ما جاء في التعجيل بالظير  
   
حدثنا ىناد بن السري حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراىيم عن األسود  [ 155 ] 

ما رأيت أحدا كان أشد تعجيبل لمظير من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وال من عن عائشة قالت 
أبي بكر وال من عمر قال وفي الباب عن جابر بن عبد اهلل وخباب وأبي برزة وابن مسعود وزيد بن 
ثابت وأنس وجابر بن سمرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن وىو الذي اختاره أىل العمم 
من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن بعدىم قال عمي بن المديني قال يحيى بن سعيد وقد 
تكمم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثو الذي روى عن بن مسعود عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم من سأل الناس ولو ما يغنيو قال يحيى وروى لو سفيان وزائدة ولم ير يحيى بحديثو بأسا قال 
محمد وقد روى عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

في تعجيل الظير  
   
حدثنا الحسن بن عمي الحمواني أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري قال أخبرني  [ 156 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم صمى الظير حين زالت الشمس قال أبو عيسى ىذا أنس بن مالك 
حديث صحيح وىو أحسن حديث في ىذا الباب وفي الباب عن جابر  

   
باب ما جاء في تأخير الظير في شدة الحر  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن سعيد بن المسيب وأبي سممة عن أبي ىريرة  [ 157 ] 

إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصبلة فإن شدة الحر من فيح قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
جينم قال وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيو وأبي 

موسى وابن عباس وأنس قال وروي عن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في ىذا وال يصح قال 
أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح وقد اختار قوم من أىل العمم تأخير صبلة الظير 



سحاق قال الشافعي إنما اإلبراد بصبلة الظير إذا كان  في شدة الحر وىو قول بن المبارك وأحمد وا 
مسجدا ينتاب أىمو من البعد فأما المصمي وحده والذي يصمي في مسجد قومو فالذي أحب لو أن ال 
يؤخر الصبلة في شدة الحر قال أبو عيسى ومعنى من ذىب إلى تأخير الظير في شدة الحر ىو 

أولى وأشبو باالتباع وأما ما ذىب إليو الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة عمى الناس 
فإن في حديث أبي ذر ما يدل عمى خبلف ما قال الشافعي قال أبو ذر كنا مع النبي صمى اهلل عميو 
وسمم في سفر فأذن ببلل بصبلة الظير فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم يا ببلل أبرد ثم أبرد فمو كان 
األمر عمى ما ذىب إليو الشافعي لم يكن لئلبراد في ذلك الوقت معنى الجتماعيم في السفر وكانوا 

ال يحتاجون أن ينتابوا من البعد  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن مياجر أبي الحسن  [ 158 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان في سفر ومعو ببلل فأراد أن عن زيد بن وىب عن أبي ذر 
يقيم فقال أبرد ثم أراد أن يقيم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أبرد في الظير قال حتى رأينا فئ 
التمول ثم أقام فصمى فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن شدة الحر من فيح جينم فأبردوا عن 

الصبلة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في تعجيل العصر  
   
صمى رسول اهلل حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن عروة عن عائشة أنيا قالت  [ 159 ] 

صمى اهلل عميو وسمم العصر والشمس في حجرتيا لم يظير الفيء من حجرتيا قال وفي الباب عن 
أنس وأبي أروى وجابر ورافع بن خديج قال ويروى عن رافع أيضا عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في 
تأخير العصر وال يصح قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وىو الذي اختاره بعض 
أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم عمر وعبد اهلل بن مسعود وعائشة وأنس 

وغير واحد من التابعين تعجيل صبلة العصر وكرىوا تأخيرىا وبو يقول عبد اهلل بن المبارك والشافعي 
سحاق   وأحمد وا 

   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العبلء بن عبد الرحمن أنو دخل عمى  [ 160 ] 

أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظير وداره بجنب المسجد فقال قوموا فصموا 



تمك صبلة العصر قال فقمنا فصمينا فمما انصرفنا قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
المنافق يجمس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا ال يذكر اهلل فييا إال 

قميبل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في تأخير صبلة العصر  
   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عمية عن أيوب عن بن أبي مميكة عن أم سممة  [ 161 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أشد تعجيبل لمظير منكم وأنتم أشد تعجيبل لمعصر منو أنيا قالت 
قال أبو عيسى وقد روي ىذا الحديث عن إسماعيل بن عمية عن بن جريج عن بن أبي مميكة عن أم 

سممة نحوه  
   
 ووجدت في كتابي أخبرني عمي بن حجر عن إسماعيل بن إبراىيم عن بن جريج  [ 162 ] 
   
وحدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إسماعيل بن عمية عن بن جريج بيذا اإلسناد  [ 163 ] 

نحوه وىذا أصح  
   

باب ما جاء في وقت المغرب  
   
كان حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيدة عن سممة بن األكوع قال  [ 164 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يصمي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب قال وفي الباب 
عن جابر والصنابحي وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج وأبي أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد 

المطمب وابن عباس وحديث العباس قد روي موقوفا عنو وىو أصح والصنابحي لم يسمع من النبي 
صمى اهلل عميو وسمم وىو صاحب أبي بكر رضى اهلل تعالى عنو قال أبو عيسى حديث سممة بن 

األكوع حديث حسن صحيح وىو قول أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن 
بعدىم من التابعين اختاروا تعجيل صبلة المغرب وكرىوا تأخيرىا حتى قال بعض أىل العمم ليس 
لصبلة المغرب إال وقت واحد وذىبوا إلى حديث النبي صمى اهلل عميو وسمم حيث صمى بو جبريل 

وىو قول بن المبارك والشافعي  



   
باب ما جاء في وقت صبلة العشاء اآلخرة  

   
حدثنا محمد بن عبد الممك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن  [ 165 ] 

أنا أعمم الناس بوقت ىذه الصبلة كان رسول اهلل ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال 
صمى اهلل عميو وسمم يصمييا لسقوط القمر لثالثة  

   
حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن أبي عوانة بيذا اإلسناد  [ 166 ] 

نحوه قال أبو عيسى روى ىذا الحديث ىشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير 
ولم يذكر فيو ىشيم عن بشير بن ثابت وحديث أبي عوانة أصح عندنا ألن يزيد بن ىارون روى عن 

شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة  
   

باب ما جاء في تأخير صبلة العشاء اآلخرة  
   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن عبيد اهلل بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي ىريرة قال قال  [ 167 ] 

لوال أن أشق عمى أمتي ألمرتيم أن يؤخروا العشاء إلى ثمث الميل أو النبي صمى اهلل عميو وسمم 
نصفو قال وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد اهلل وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد 

الخدري وزيد بن خالد وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح وىو الذي 
اختاره أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين وغيرىم رأوا تأخير صبلة 

سحاق   العشاء اآلخرة وبو يقول أحمد وا 
   

باب ما جاء في كراىية النوم قبل العشاء والسمر بعدىا  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا عوف قال أحمد وحدثنا عباد بن عباد ىو الميمبي  [ 168 ] 

سماعيل بن عمية جميعا عن عوف عن سيار بن سبلمة ىو أبو المنيال الرياحي عن أبي برزة قال  وا 
كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدىا قال وفي الباب عن عائشة 
وعبد اهلل بن مسعود وأنس قال أبو عيسى حديث أبي برزة حديث حسن صحيح وقد كره أكثر أىل 



العمم النوم قبل صبلة العشاء والحديث بعدىا ورخص في ذلك بعضيم وقال عبد اهلل بن المبارك أكثر 
األحاديث عمى الكراىية ورخص بعضيم في النوم قبل صبلة العشاء في رمضان وسيار بن سبلمة 

ىو أبو المنيال الرياحي  
   

باب ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراىيم عن عمقمة عن عمر بن  [ 169 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يسمر مع أبي بكر في األمر من أمر المسممين الخطاب قال 
وأنا معيما وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمران بن حصين قال أبو عيسى 

حديث عمر حديث حسن وقد روى ىذا الحديث الحسن بن عبيد اهلل عن إبراىيم عن عمقمة عن رجل 
من جعفي يقال لو قيس أو بن قيس عن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ىذا الحديث في قصة 
طويمة وقد اختمف أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين ومن بعدىم في السمر 
بعد صبلة العشاء اآلخرة فكره قوم منيم السمر بعد صبلة العشاء ورخص بعضيم إذا كان في معنى 

العمم وما ال بد منو من الحوائج وأكثر الحديث عمى الرخصة وقد روي عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم قال السمر إال لمصل أو مسافر  

   
باب ما جاء في الوقت األول من الفضل  

   
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن عبد اهلل بن عمر العمرى  [ 170 ] 

سئل عن القاسم بن غنام عن عمتو أم فروة وكانت ممن بايعت النبي صمى اهلل عميو وسمم قالت 
النبي صمى اهلل عميو وسمم أي األعمال أفضل قال الصبلة ألول وقتيا  

   
حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد اهلل بن وىب عن سعيد بن عبد اهلل الجيني عن محمد بن عمر  [ 171 ] 

يا بن عمي بن أبي طالب عن أبيو عن عمي بن أبي طالب أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال لو 
عمي ثبلث ال تؤخرىا الصبلة إذا آنت والجنازة إذا حضرت واأليم إذا وجدت ليا كفؤا قال أبو عيسى 

ىذا حديث غريب حسن  
   



حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد اهلل بن عمر عن نافع عن  [ 172 ] 
الوقت األول من الصبلة رضوان اهلل والوقت اآلخر بن عمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

عفو اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وقد روى بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه 
قال وفي الباب عن عمي وابن عمر وعائشة وابن مسعود قال أبو عيسى حديث أم فروة ال يروي إال 

من حديث عبد اهلل بن عمر العمري وليس ىو بالقوي عند أىل الحديث واضطربوا عنو في ىذا 
الحديث وىو صدوق وقد تكمم فيو يحيى بن سعيد من قبل حفظو  

   
حدثنا قتيبة حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي  [ 173 ] 

أي العمل أفضل قال سألت عنو رسول اهلل صمى اهلل عميو عمرو الشيباني أن رجبل قال البن مسعود 
وسمم فقال الصبلة عمى مواقيتيا قمت وماذا يا رسول اهلل قال وبر الوالدين قمت وماذا يا رسول اهلل 
قال والجياد في سبيل اهلل قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح وقد روى المسعودي وشعبة 

وسميمان ىو أبو إسحاق الشيباني وغير واحد عن الوليد بن العيزار ىذا الحديث  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي ىبلل عن إسحاق بن عمر  [ 174 ] 

ما صمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم صبلة لوقتيا اآلخر مرتين حتى قبضو اهلل عن عائشة قالت 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل قال الشافعي والوقت األول من الصبلة 

أفضل ومما يدل عمى فضل أول الوقت عمى آخره اختيار النبي صمى اهلل عميو وسمم وأبي بكر 
وعمر فمم يكونوا يختارون إال ما ىو أفضل ولم يكونوا يدعون الفضل وكانوا يصمون في أول الوقت 

قال حدثنا بذلك أبو الوليد المكي عن الشافعي  
   

باب ما جاء في السيو عن وقت صبلة العصر  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث بن سعد عن نافع عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  [ 175 ] 
الذي تفوتو صبلة العصر فكأنما وتر أىمو ومالو وفي الباب عن بريدة ونوفل بن معاوية قال أبو قال 

عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه الزىري أيضا عن سالم عن أبيو بن عمر عن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   



باب ما جاء في تعجيل الصبلة إذا أخرىا اإلمام  
   
حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا جعفر بن سميمان الضبعي عن أبي عمران الجوني  [ 176 ] 

يا أبا ذر أمراء يكونون عن عبد اهلل بن الصامت عن أبي ذر قال قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
ال كنت قد أحرزت  بعدي يميتون الصبلة فصل الصبلة لوقتيا فإن صميت لوقتيا كانت لك نافمة وا 

صبلتك وفي الباب عن عبد اهلل بن مسعود وعبادة بن الصامت قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث 
حسن وىو قول غير واحد من أىل العمم يستحبون أن يصمي الرجل الصبلة لميقاتيا إذا أخرىا اإلمام 
ثم يصمي مع اإلمام والصبلة األولى ىي المكتوبة عند أكثر أىل العمم وأبو عمران الجوني اسمو عبد 

الممك بن حبيب  
   

باب ما جاء في النوم عن الصبلة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد اهلل بن رباح األنصاري عن أبي  [ 177 ] 

ذكروا لمنبي صمى اهلل عميو وسمم نوميم عن الصبلة فقال إنو ليس في النوم تفريط إنما قتادة قال 
التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صبلة أو نام عنيا فميصميا إذا ذكرىا وفي الباب عن بن مسعود 
وأبي مريم وعمران بن حصين وجبير بن مطعم جحيفة وأبي سعيد وعمرو بن أمية الضمري وذي 

مخبر ويقال ذي مخمر وىو بن أخي النجاشي قال أبو عيسى وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح 
وقد اختمف أىل العمم في الرجل ينام عن الصبلة أو ينساىا فيستيقظ أو يذكر وىو في غير وقت 
ن كان عند  صبلة عند طموع الشمس أو عند غروبيا فقال بعضيم يصمييا إذا استيقظ أو ذكر وا 

سحاق والشافعي ومالك وقال بعضيم ال يصمي حتى  طموع الشمس أو عند غروبيا وىو قول أحمد وا 
تطمع الشمس أو تغرب  

   
باب ما جاء في الرجل ينسى الصبلة  

   
حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قاال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال  [ 178 ] 

من نسي صبلة فميصميا إذا ذكرىا وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح ويروى عن عمي بن أبي طالب أنو قال في الرجل 



ينسى الصبلة قال يصمييا متى ما ذكرىا في وقت أو في غير وقت وىو قول الشافعي وأحمد بن 
سحاق ويروى عن أبي بكرة أنو نام عن صبلة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فمم يصل  حنبل وا 

حتى غربت الشمس وقد ذىب قوم من أىل الكوفة إلى ىذا وأما أصحابنا فذىبوا إلى قول عمي بن 
أبي طالب رضى اهلل تعالى عنو  

   
باب ما جاء في الرجل تفوتو الصموات بأيتين يبدأ  

   
حدثنا ىناد حدثنا ىشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن  [ 179 ] 

شغموا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عبد اهلل بن مسعود قال قال عبد اهلل بن مسعود إن المشركين 
عن أربع صموات يوم الخندق حتى ذىب من الميل ما شاء اهلل فأمر ببلال فأذن ثم أقام فصمى الظير 
ثم أقام فصمى العصر ثم أقام فصمى المغرب ثم أقام فصمى العشاء قال وفي الباب عن أبي سعيد 
وجابر قال أبو عيسى حديث عبد اهلل ليس بإسناده بأس إال أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد اهلل وىو 
ن لم يقم أجزأه وىو  الذي اختاره بعض أىل العمم في الفوائت أن يقيم الرجل لكل صبلة إذا قضاىا وا 

قول الشافعي  
   
وحدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا معاذ بن ىشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير  [ 180 ] 

حدثنا أبو سممة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد اهلل أن عمر بن الخطاب قال يوم الخندق وجعل 
يا رسول اهلل ما كدت أصمي العصر حتى تغرب الشمس فقال رسول اهلل صمى يسب كفار قريش قال 

اهلل عميو وسمم واهلل إن صميتيا قال فنزلنا بطحان فتوضأ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وتوضأنا 
فصمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم العصر بعد ما غربت الشمس ثم صمى بعدىا المغرب قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في صبلة الوسطى أنيا العصر وقد قيل إنيا الظير  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر عن محمد بن طمحة بن  [ 181 ] 

مصرف عن زبيد عن مرة اليمداني عن عبد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
صبلة الوسطى صبلة العصر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  



   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي  [ 182 ] 

صبلة الوسطى صبلة العصر قال وفي الباب عن عمي وعبد اهلل بن صمى اهلل عميو وسمم أنو قال 
مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وأبي ىريرة وأبي ىاشم بن عتبة قال أبو عيسى قال محمد قال عمي بن 

عبد اهلل حديث الحسن عن سمرة بن جندب حديث صحيح وقد سمع منو وقال أبو عيسى حديث 
سمرة في صبلة الوسطى حديث حسن وىو قول أكثر العمماء من أصحاب النبي صمى اهلل عميو 
وسمم وغيرىم وقال زيد بن ثابت وعائشة صبلة الوسطى صبلة الظير وقال بن عباس وابن عمر 

صبلة الوسطى صبلة الصبح حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن 
الشييد قال قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألتو فقال سمعتو من 

سمرة بن جندب قال أبو عيسى وأخبرني محمد بن إسماعيل حدثنا عمي بن عبد اهلل بن المديني عن 
قريش بن أنس بيذا الحديث قال محمد قال عمي وسماع الحسن من سمرة صحيح واحتج بيذا 

الحديث  
   

باب ما جاء في كراىية الصبلة بعد العصر وبعد الفجر  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا منصور وىو بن زاذان عن قتادة قال أخبرنا أبو  [ 183 ] 

العالية عن بن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم عمر بن 
نيى عن الصبلة بعد الفجر حتى الخطاب وكان من أحبيم إلي أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

تطمع الشمس وعن الصبلة بعد العصر حتى تغرب الشمس قال وفي الباب عن عمي وابن مسعود 
وعقبة بن عامر وأبي ىريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وعبد اهلل بن عمرو ومعاذ بن عفراء 

والصنابحي ولم يسمع من النبي صمى اهلل عميو وسمم وسممة بن األكوع وزيد بن ثابت وعائشة وكعب 
بن مرة وأبي أمامة وعمرو بن عبسة ويعمي بن أمية ومعاوية قال أبو عيسى حديث بن عباس عن 

عمر حديث حسن صحيح وىو قول أكثر الفقياء من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن 
بعدىم أنيم كرىوا الصبلة بعد صبلة الصبح حتى تطمع الشمس وبعد صبلة العصر حتى تغرب 

الشمس وأما الصموات الفوائت فبل بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح قال عمي بن المديني قال 
يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إال ثبلثة أشياء حديث عمر أن النبي صمى 

اهلل عميو وسمم نيى عن الصبلة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطمع الشمس 



وحديث بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال ال ينبغي ألحد أن يقول أن يقول أنا خير من 
يونس بن متى وحديث عمي القضاة ثبلثة  

   
باب ما جاء في الصبلة بعد العصر  

   
إنما حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال  [ 184 ] 

صمى النبي صمى اهلل عميو وسمم الركعتين بعد العصر ألنو أتاه مال فشغمو عن الركعتين بعد الظير 
فصبلىما بعد العصر ثم لم يعد ليما وفي الباب عن عائشة وأم سممة وميمونة وأبي موسى قال أبو 
عيسى حديث بن عباس حديث حسن وقد روى غير واحد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم انو صمى 
بعد العصر ركعتين وىذا خبلف ما روي عنو أنو نيى عن الصبلة بعد العصر حتى تغرب الشمس 

وحديث بن عباس أصح حيث قال لم يعد ليما وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث بن عباس وقد 
روي عن عائشة في ىذا الباب روايات روي عنيا أن النبي صمى اهلل عميو وسمم ما دخل عمييا بعد 

العصر إال صمى ركعتين وروى عنيا عن أم سممة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو نيى عن 
الصبلة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطمع الشمس والذي اجتمع عميو أكثر 

أىل العمم عمى كراىية الصبلة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطمع الشمس إال 
ما استثني من ذلك مثل الصبلة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطمع 

الشمس بعد الطواف فقد روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم رخصة في ذلك وقد قال بو قوم من 
سحاق وقد  أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن بعدىم وبو يقول الشافعي وأحمد وا 
كره قوم من أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن بعدىم الصبلة بمكة أيضا بعد 

العصر وبعد الصبح وبو يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أىل الكوفة  
   

باب ما جاء في الصبلة قبل المغرب  
   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن كيمس بن الحسن عن عبد اهلل بن بريدة عن عبد اهلل بن  [ 185 ] 

بين كل أذانين صبلة لمن شاء وفي الباب عن عبد اهلل بن مغفل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الزبير قال أبو عيسى حديث عبد اهلل بن مغفل حديث حسن صحيح وقد اختمف أصحاب النبي صمى 
اهلل عميو وسمم في الصبلة قبل المغرب فمم ير بعضيم الصبلة قبل المغرب وقد روي عن غير واحد 



من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم أنيم كانوا يصمون قبل صبلة المغرب ركعتين بين األذان 
سحاق إن صبلىما فحسن وىذا عندىما عمى االستحباب   واإلقامة وقال أحمد وا 

   
باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس  

   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسمم عن  [ 186 ] 

عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن األعرج يحدثونو عن أبي ىريرة أن النبي صمى اهلل عميو 
من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطمع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر وسمم قال 

ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث أبي 
سحاق ومعنى ىذا الحديث عندىم  ىريرة حديث حسن صحيح وبو يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وا 

لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصبلة أو ينساىا فيستيقظ ويذكر عند طموع الشمس وعند 
غروبيا  

   
باب ما جاء في الجمع بين الصبلتين في الحضر  

   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير  [ 187 ] 

جمع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بين الظير والعصر وبين المغرب والعشاء عن بن عباس قال 
بالمدينة من غير خوف وال مطر قال فقيل البن عباس ما أراد بذلك قال أراد أن ال يحرج أمتو وفي 
الباب عن أبي ىريرة قال أبو عيسى حديث بن عباس قد روي عنو من غير وجو رواه جابر بن زيد 
وسعيد بن جبير وعبد اهلل بن شفيق العقيمي وقد روي عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

غير ىذا  
   
حدثنا أبو سممة يحيى بن خمف البصري حدثنا المعتمر بن سميمان عن أبيو عن حنش  [ 188 ] 

من جمع بين الصبلتين من غير عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر قال أبو عيسى وحنش ىذا ىو أبو عمي الرحبي وىو حسين بن 
قيس وىو ضعيف عند أىل الحديث ضعفو أحمد وغيره والعمل عمى ىذا عند أىل العمم أن ال يجمع 
بين الصبلتين إال في السفر أو بعرفة ورخص بعض أىل العمم من التابعين في الجمع بين الصبلتين 



سحاق وقال بعض أىل العمم يجمع بين الصبلتين في المطر وبو يقول  لممريض وبو يقول أحمد وا 
سحاق ولم ير الشافعي لممريض أن يجمع بين الصبلتين   الشافعي وأحمد وا 

   
باب ما جاء في بدء األذان  

   
حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد األموي حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن  [ 189 ] 

لما أصبحنا أتينا رسول اهلل إبراىيم بن الحرث التيمي عن محمد بن عبد اهلل بن زيد عن أبيو قال 
صمى اهلل عميو وسمم فأخبرتو بالرؤيا فقال إن ىذه لرؤيا حق فقم مع ببلل فإنو أندى وأمد صوتا منك 

فألق عميو ما قيل لك وليناد بذلك قال فمما سمع عمر بن الخطاب نداء ببلل بالصبلة خرج إلى 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وىو يجر إزاره وىو يقول يا رسول اهلل والذي بعثك بالحق لقد رأيت 

مثل الذي قال قال فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فممو الحمد فذلك أثبت قال وفي الباب عن بن 
عمر قال أبو عيسى حديث عبد اهلل بن زيد حديث حسن صحيح وقد روى ىذا الحديث إبراىيم بن 
سعد عن محمد بن إسحاق أتم من ىذا الحديث وأطول وذكر فيو قصة األذان مثنى مثنى واإلقامة 
مرة مرة وعبد اهلل بن زيد ىو بن عبد ربو ويقال بن عبد رب وال نعرف لو عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم شيئا يصح إال ىذا الحديث الواحد في األذان وعبد اهلل بن زيد بن عاصم المازني لو أحاديث 

عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو عم عباد بن تميم  
   
حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرنا  [ 190 ] 

كان المسممون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصموات وليس ينادي نافع عن بن عمر قال 
بيا أحد فتكمموا يوما في ذلك فقال بعضيم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضيم اتخذوا 
قرنا مثل قرن الييود قال فقال عمر بن الخطاب أو ال تبعثون رجبل ينادي بالصبلة قال فقال رسول 

اهلل صمى اهلل عميو وسمم يا ببلل قم فناد بالصبلة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من 
حديث بن عمر  

   
باب ما جاء في الترجيع في األذان  

   
حدثنا بشر بن معاذ البصري حدثنا إبراىيم بن عبد العزيز بن عبد الممك بن أبي محذورة  [ 191 ] 



أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أقعده وألقى عميو قال أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة 
األذان حرفا حرفا قال إبراىيم مثل أذاننا قال بشر فقمت لو أعد عمي فوصف األذان بالترجيع قال أبو 
عيسى حديث أبي محذورة في األذان حديث صحيح وقد روى عنو من وجو وعميو العمل بمكة وىو 

قول الشافعي  
   
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عفان حدثنا ىمام عن عامر بن عبد الواحد  [ 192 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم عممو األحول عن مكحول عن عبد اهلل بن محيريز عن أبي محذورة 
األذان تسع عشرة كممة واإلقامة سبع عشرة كممة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو 
محذورة اسمو سمرة بن معير وقد ذىب بعض أىل العمم إلى ىذا في األذان وقد روي عن أبي 

محذورة أنو كان يفرد اإلقامة  
   

باب ما جاء في إفراد اإلقامة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوىاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قبلبة عن  [ 193 ] 

أمر ببلل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى أنس بن مالك قال 
وحديث أنس حديث حسن صحيح وىو قول بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم 

سحاق   والتابعين وبو يقول مالك والشافعي وأحمد وا 
   

باب ما جاء أن اإلقامة مثنى مثنى  
   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا عقبة بن خالد عن بن أبي ليمى عن عمرو بن مرة عن عبد  [ 194 ] 

كان أذان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم شفعا شفعا الرحمن بن أبي ليمى عن عبد اهلل بن زيد قال 
في األذان واإلقامة قال أبو عيسى حديث عبد اهلل بن زيد رواه وكيع عن األعمش عن عمرو بن مرة 

عبد الرحمن بن أبي ليمى قال حدثنا أصحاب محمد صمى اهلل عميو وسمم أن عبد اهلل بن زيد رأى 
األذان في المنام وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليمى أن عبد اهلل بن زيد رأى 
األذان في المنام وىذا أصح من حديث بن أبي ليمى وعبد الرحمن بن أبي ليمى لم يسمع من عبد اهلل 
بن زيد وقال بعض أىل العمم األذان مثنى مثنى واإلقامة مثنى مثنى وبو يقول سفيان الثوري وابن 



المبارك وأىل الكوفة قال أبو عيسى بن أبي ليمى ىو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليمى كان قاضي 
الكوفة ولم يسمع من أبيو شيئا إال أنو يروي عن رجل عن أبيو  

   
باب ما جاء في الترسل في األذان  

   
حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا المعمى بن أسد حدثنا عبد المنعم ىو صاحب السقاء قال  [ 195 ] 

حدثنا يحيى بن مسمم عن الحسن وعطاء عن جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قامتك قدر ما قال لببلل  ذا أقمت فأحدر واجعل بين أذانك وا  يا ببلل إذا أذنت فترسل في أذانك وا 

يفرغ اآلكل من أكمو والشارب من شربو والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجتو وال تقوموا حتى تروني  
   
نحوه قال أبو عيسى حديث حدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم  [ 196 ] 

جابر ىذا حديث ال نعرفو إال من ىذا الوجو من حديث عبد المنعم وىو إسناد مجيول وعبد المنعم 
شيخ بصري  

   
باب ما جاء في إدخال اإلصبع في األذن عند األذان  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة  [ 197 ] 

صبعاه في أذنيو ورسول اهلل صمى اهلل عن أبيو قال  رأيت ببلال يؤذن ويدور ويتبع فاه ىاىنا وىا ىنا وا 
عميو وسمم في قبة لو حمراء أراه قال من آدم فخرج ببلل بين يديو بالعنزة فركزىا بالبطحاء فصمى 

إلييا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يمر بين يديو الكمب والحمار وعميو حمة حمراء كأني أنظر إلى 
بريق ساقيو قال سفيان نراه حبرة قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح وعميو العمل 
عند أىل العمم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيو في أذنيو في األذان وقال بعض أىل العمم وفي 

اإلقامة أيضا يدخل إصبعيو في أذنيو وىو قول األوزاعي وأبو جحيفة اسمو وىب بن عبد اهلل السوائي  
   

باب ما جاء في التثويب في الفجر  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن عبد  [ 198 ] 



ال تثوبن في شيء من الرحمن بن أبي ليمى عن ببلل قال قال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الصموات إال في صبلة الفجر قال وفي الباب عن أبي محذورة قال أبو عيسى حديث ببلل ال نعرفو 
إال من حديث أبي إسرائيل المبلئي وأبو إسرائيل لم يسمع ىذا الحديث من الحكم بن عتيبة قال إنما 
رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة وأبو إسرائيل اسمو إسماعيل بن أبي إسحاق وليس 
ىو بذاك القوي عند أىل الحديث وقد اختمف أىل العمم في تفسير التثويب فقال بعضيم التثويب أن 
يقول في أذان الفجر الصبلة خير من النوم وىو قول بن المبارك وأحمد وقال إسحاق في التثويب 

غير ىذا قال التثويب المكروه ىو شيء أحدثو الناس بعد النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا أذن المؤذن 
فاستبطأ القوم قال بين األذان واإلقامة قد قامت الصبلة حي عمى الصبلة حي عمى الفبلح قال وىذا 
الذي قال إسحاق ىو التثويب الذي قد كرىو أىل العمم والذي أحدثوه بعد النبي صمى اهلل عميو وسمم 

والذي فسر بن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصبلة خير من النوم وىو 
قول صحيح ويقال لو التثويب أيضا وىو الذي اختاره أىل العمم ورأوه وروي عن عبد اهلل بن عمر أنو 
كان يقول في صبلة الفجر الصبلة خير من النوم وروى عن مجاىد قال دخمت مع عبد اهلل بن عمر 
مسجدا وقد أذن فيو ونحن نريد أن نصمي فيو فثوب المؤذن فخرج عبد اهلل بن عمر من المسجد وقال 
نما كره عبد اهلل التثويب الذي أحدثو الناس بعد   اخرج بنا من عند ىذا المبتدع ولم يصل فيو قال وا 

   
باب ما جاء أن من أذن فيو يقيم  

   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة ويعمى بن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم اإلفريقي عن  [ 199 ] 

أمرني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحرث الصدائي قال 
أؤذن في صبلة الفجر فأذنت فأراد ببلل أن يقيم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن أخا صداء 
قد أذن ومن أذن فيو يقيم قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى وحديث زياد إنما نعرفو من 
حديث اإلفريقي واإلفريقي ىو ضعيف عند أىل الحديث ضعفو يحيى بن سعيد القطان وغيره قال 
أحمد ال أكتب حديث اإلفريقي قال ورأيت محمد بن إسماعيل يقوى أمره ويقول ىو مقارب الحديث 

والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم أن من أذن فيو يقيم  
   

باب ما جاء في كراىية األذان بغير وضوء  
   



حدثنا عمي بن حجر حدثنا الوليد بن مسمم عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزىري عن  [ 200 ] 
ال يؤذن إال متوضئ  أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد اهلل بن وىب عن يونس عن بن شياب قال قال أبو  [ 201 ] 

ال ينادي بالصبلة إال متوضئ قال أبو عيسى وىذا أصح من الحديث األول قال أبو عيسى ىريرة 
وحديث أبي ىريرة لم يرفعو بن وىب وىو أصح من حديث الوليد بن مسمم والزىري لم يسمع من أبي 

ىريرة واختمف أىل العمم في األذان عمى غير وضوء فكرىو بعض أىل العمم وبو يقول الشافعي 
سحاق ورخص في ذلك بعض أىل العمم وبو يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد   وا 

   
باب ما جاء أن اإلمام أحق باإلقامة  

   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل أخبرني سماك بن حرب سمع  [ 202 ] 

كان مؤذن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يميل فبل يقيم حتى إذا رأى رسول جابر بن سمرة يقول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم قد خرج أقام الصبلة حين يراه قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة ىو 
حديث حسن صحيح وحديث إسرائيل عن سماك ال نعرفو إال من ىذا الوجو وىكذا قال بعض أىل 

العمم إن المؤذن أممك باألذان واإلمام أممك باإلقامة  
   

باب ما جاء في األذان بالميل  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن سالم عن أبيو أن النبي صمى اهلل عميو وسمم  [ 203 ] 
إن ببلال يؤذن بميل فكموا واشربوا حتى تسمعوا تأذين بن أم مكتوم قال أبو عيسى وفي الباب عن قال 

بن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح 
وقد اختمف أىل العمم في األذان بالميل فقال بعض أىل العمم إذا أذن المؤذن بالميل أجزأه وال يعيد 
سحاق وقال بعض أىل العمم إذا أذن بميل أعاد وبو  وىو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 
يقول سفيان الثوري وروى حماد بن سممة عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن ببلال أذن بميل فأمره 
النبي صمى اهلل عميو وسمم أن ينادي إن العبد نام قال أبو عيسى ىذا حديث غير محفوظ والصحيح 
ما روى عبيد اهلل بن عمر وغيره عن نافع عن بن عمر أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال إن ببلال 



يؤذن بميل فكموا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم قال وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن 
مؤذنا لعمر أذن بميل فأمره عمر أن يعيد األذان وىذا ال يصح أيضا ألنو عن نافع عن عمر منقطع 
ولعل حماد بن سممة أراد ىذا الحديث والصحيح رواية عبيد اهلل وغير واحد عن نافع عن بن عمر 

والزىري عن سالم عن بن عمر أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال إن ببلال يؤذن بميل قال أبو 
عيسى ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن ليذا الحديث معنى إذ قال رسول اهلل صمى اهلل عميو 

وسمم إن ببلال يؤذن بميل فإنما أمرىم فيما يستقبل فقال إن ببلال يؤذن بميل ولو أنو أمره بإعادة األذان 
حين أذن قبل طموع الفجر لم يقل إن ببلال يؤذن بميل قال عمي بن المديني حديث حماد بن سممة 

عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ىو غير محفوظ وأخطأ فيو حماد 
بن سممة  

   
باب ما جاء في كراىية الخروج من المسجد بعد األذان  

   
قال خرج حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراىيم بن المياجر عن أبي الشعثاء  [ 204 ] 

رجل من المسجد بعد ما أذن فيو بالعصر فقال أبو ىريرة أما ىذا فقد عصى أبا القاسم صمى اهلل 
عميو وسمم قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن 

صحيح وعمى ىذا العمل عند أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن بعدىم أن ال 
يخرج أحد من المسجد بعد األذان إال من عذر أن يكون عمى غير وضوء أو أمر ال بد منو ويروى 
عن إبراىيم النخعي أنو قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في اإلقامة قال أبو عيسى وىذا عندنا لمن لو 
عذر في الخروج منو وأبو الشعثاء اسمو سميم بن أسود وىو والد أشعث بن أبي الشعثاء وقد روى 

أشعث بن أبي الشعثاء ىذا الحديث عن أبيو  
   

باب ما جاء في األذان في السفر  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قبلبة عن مالك  [ 205 ] 

قدمت عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أنا وابن عم لي فقال لنا إذا سافرتما بن الحويرث قال 
فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عميو عند أكثر أىل 

العمم اختاروا األذان في السفر وقال بعضيم تجزئ اإلقامة إنما األذان عمى من يريد أن يجمع الناس 



سحاق   والقول األول أصح وبو يقول أحمد وا 
   

باب ما جاء في فضل األذان  
   
حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا أبو تميمة حدثنا أبو حمزة عن جابر عن مجاىد عن  [ 206 ] 

من أذن سبع سنين محتسبا كتبت لو براءة من النار بن عباس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد اهلل بن مسعود وثوبان ومعاوية وأنس وأبي ىريرة وأبي سعيد قال 
أبو عيسى حديث بن عباس حديث غريب وأبو تميمة اسمو يحيى بن واضح وأبو حمزة السكري اسمو 

محمد بن ميمون وجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه تركو يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن ميدي قال 
أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لوال جابر الجعفي لكان أىل الكوفة بغير حديث 

ولوال حماد لكان أىل الكوفة بغير فقو  
   

باب ما جاء أن اإلمام ضامن والمؤذن مؤتمن  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص وأبو معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة  [ 207 ] 

اإلمام ضامن والمؤذن مؤتمن الميم أرشد األئمة واغفر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
لممؤذنين قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وسيل بن سعد وعقبة بن عامر قال أبو عيسى 

حديث أبي ىريرة رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن األعمش عن أبي صالح عن 
أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وروى أسباط بن محمد عن األعمش قال حدثت عن أبي 

صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وروى نافع بن سميمان عن محمد بن أبي 
صالح عن أبيو عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ىذا الحديث قال أبو عيسى وسمعت أبا 
زرعة يقول حديث أبي صالح عن أبي ىريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة قال أبو عيسى 
وسمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن عائشة أصح وذكر عن عمي بن المديني أنو لم يثبت 

حديث أبي صالح عن أبي ىريرة وال حديث أبي صالح عن عائشة في ىذا  
   

باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن  
   



حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن  [ 208 ] 
إذا سمعتم الزىري عن عطاء بن يزيد الميثي عن أبي سعيد قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي رافع وأبي ىريرة وأم حبيبة وعبد 
اهلل بن عمرو وعبد اهلل بن ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية قال أبو عيسى حديث أبي سعيد 
حديث حسن صحيح وىكذا روى معمر وغير واحد عن الزىري مثل حديث مالك وروى عبد الرحمن 
بن إسحاق عن الزىري ىذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم ورواية مالك أصح  
   

باب ما جاء في كراىية أن يأخذ المؤذن عمى األذان أجرا  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو زبيدة وىو عبثر بن القاسم عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن  [ 209 ] 

إن من آخر ما عيد إلي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن اتخذ مؤذنا ال يأخذ أبي العاص قال 
عمى أذانو أجرا قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم 

كرىوا أن يأخذ المؤذن عمى األذان أجرا واستحبوا لممؤذن أن يحتسب في أذانو  
   

باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن الحكيم بن عبد اهلل بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن  [ 210 ] 

من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشيد أن ال إلو أبي وقاص عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
إال اهلل وحده ال شريك لو وأن محمدا عبده ورسولو رضيت باهلل ربا وبمحمد رسوال وباإلسبلم دينا غفر 
لو ذنبو قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفو إال من حديث الميث بن عن حكيم 

بن عبد اهلل بن قيس  
   

باب منو آخر  
   
براىيم بن يعقوب قاال حدثنا عمي بن عياش  [ 211 ]  حدثنا محمد بن سيل بن عسكر البغدادي وا 

الحمصي حدثنا شعيب بن أبي حمزة حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اهلل قال قال رسول 



من قال حين يسمع النداء الميم رب ىذه الدعوة التامة والصبلة القائمة آت اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
محمدا الوسيمة والفضيمة وابعثو مقاما محمودا الذي وعدتو إال حمت لو الشفاعة يوم القيامة قال أبو 

عيسى حديث جابر حديث صحيح حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر ال نعمم أحدا رواه غير 
شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر وأبو حمزة اسمو دينار  

   
باب ما جاء في أن الدعاء ال يرد بين األذان واإلقامة  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان  [ 212 ] 

عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
الدعاء ال يرد بين األذان واإلقامة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رواه أبو وسمم 

إسحاق اليمداني عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مثل ىذا  
   

باب ما جاء كم فرض اهلل عمى عباده من الصموات  
   
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن أنس بن  [ 213 ] 

فرضت عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم ليمة أسري بو الصموات خمسين ثم نقصت حتى مالك قال 
ن لك بيذه الخمس خمسين قال وفي الباب  جعمت خمسا ثم نودي يا محمد إنو ال يبدل القول لدي وا 

عن عبادة بن الصامت وطمحة بن عبيد اهلل وأبي ذر وأبي قتادة ومالك بن صعصعة وأبي سعيد 
الخدري قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب  

   
باب ما جاء في فضل الصموات الخمس  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن  [ 214 ] 

الصموات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
بينين ما لم تغش الكبائر قال وفي الباب عن جابر وأنس وحنظمة األسيدي قال أبو عيسى حديث 

أبي ىريرة حديث حسن صحيح  
   



باب ما جاء في فضل الجماعة  
   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهلل  [ 215 ] 

صبلة الجماعة تفضل عمى صبلة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة قال وفي صمى اهلل عميو وسمم 
الباب عن عبد اهلل بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي ىريرة وأنس بن مالك 
قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وىكذا روى نافع عن بن عمر عن النبي صمى 
اهلل عميو وسمم أنو قال تفضل صبلة الجميع عمى صبلة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة قال أبو 
عيسى وعامة من روى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم إنما قالوا خمس وعشرين إال بن عمر فإنو 

قال بسبع وعشرين  
   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن بن شياب عن سعيد بن  [ 216 ] 

إن صبلة الرجل في الجماعة تزيد المسيب عن أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
عمى صبلتو وحده بخمسة وعشرين جزءا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء فيمن يسمع النداء فبل يجيب  

   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم عن أبي ىريرة عن النبي  [ 217 ] 

لقد ىممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصبلة فتقام ثم صمى اهلل عميو وسمم قال 
أحرق عمى أقوام ال يشيدون الصبلة قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد اهلل بن مسعود وأبي الدرداء 
وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح وقد روي 

عن غير واحد من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم أنيم قالوا من سمع النداء فمم يجب فبل صبلة 
لو وقال بعض أىل العمم ىذا عمى التغميظ والتشديد وال رخصة ألحد في ترك الجماعة إال من عذر  

   
وسئل بن عباس عن رجل يصوم النيار ويقوم الميل ال يشيد جمعة وال جماعة قال مجاىد  [ 218 ] 

قال ىو في النار قال حدثنا بذلك ىناد حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاىد قال ومعنى الحديث أن 
ال يشيد الجماعة والجمعة رغبة عنيا واستخفافا بحقيا وتياونا بيا  

   



باب ما جاء في الرجل يصمي وحده ثم يدرك الجماعة  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا يعمى بن عطاء حدثنا جابر بن يزيد بن األسود  [ 219 ] 

شيدت مع النبي صمى اهلل عميو وسمم حجتو فصميت معو صبلة الصبح في العامري عن أبيو قال 
مسجد الخيف قال فمما قضى صبلتو وانحرف إذا ىو برجمين في أخرى القوم لم يصميا معو فقال 
عمي بيما فجئ بيما ترعد فرائصيما فقال ما منعكما أن تصميا معنا فقاال يا رسول اهلل إنا كنا قد 
صمينا في رحالنا قال فبل تفعبل إذا صميتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصميا معيم فإنيا 

لكما نافمة قال وفي الباب عن محجن الديمي ويزيد بن عامر قال أبو عيسى حديث يزيد بن األسود 
حديث حسن صحيح وىو قول غير واحد من أىل العمم وبو يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد 
ذا  سحاق قالوا إذا صمى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنو يعيد الصموات كميا في الجماعة وا  وا 

صمى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنو يصمييا معيم ويشفع بركعة والتي صمى وحده 
ىي المكتوبة عندىم  

   
باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صمي فيو مرة  

   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن سميمان الناجي البصري عن أبي  [ 220 ] 

أيكم يتجر عمى المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل وقد صمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال 
ىذا فقام رجل فصمى معو قال وفي الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير قال أبو 

عيسى وحديث أبي سعيد حديث حسن وىو قول غير واحد من أىل العمم من أصحاب النبي صمى 
اهلل عميو وسمم وغيرىم من التابعين قالوا ال بأس أن يصمي القوم جماعة في مسجد قد صمى فيو 
سحاق وقال آخرون من أىل العمم يصمون فرادى وبو يقول سفيان وابن  جماعة وبو يقول أحمد وا 

المبارك ومالك والشافعي يختارون الصبلة فرادى وسميم الناجي بصري ويقال سميمان بن األسود وأبو 
المتوكل اسمو عمي بن داود  

   
باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا بشر بن السري حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد  [ 221 ] 



من شيد العشاء الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
في جماعة كان لو قيام نصف ليمة ومن صمى العشاء والفجر في جماعة كان لو كقيام ليمة قال وفي 
الباب عن بن عمر وأبي ىريرة وأنس وعمارة بن رويبة وجندب عبد اهلل بن سفيان البجمي وأبي بن 
كعب وأبي موسى وبريدة قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح وقد روى ىذا الحديث 

عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوفا وروي من غير وجو عن عثمان مرفوعا  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا داود بن أبي ىند عن الحسن عن  [ 222 ] 

من صمى الصبح فيو في ذمة اهلل فبل تخفروا جندب بن سفيان عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
اهلل في ذمتو قال أبو عيسى حديث حسن صحيح  

   
حدثنا عباس العنبري حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن إسماعيل الكحال عن  [ 223 ] 

بشر المشائين في عبد اهلل بن أوس الخزاعي عن بريدة األسممي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الظمم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو مرفوع ىو 
صحيح مسند وموقوف أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ولم يسند إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء في فضل الصف األول  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي ىريرة  [ 224 ] 

خير صفوف الرجال أوليا وشرىا آخرىا وخير صفوف قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
النساء آخرىا وشرىا أوليا قال وفي الباب عن جابر وابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وأبي وعائشة 
والعرباض بن سارية وأنس قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم أنو كان يستغفر لمصف األول ثبلثا ولمثاني مرة  
   
لو أن الناس يعممون ما في النداء والصف األول ثم لم وقال النبي صمى اهلل عميو وسمم  [ 225 ] 

يجدوا إال أن يستيموا عميو الستيموا عميو قال حدثنا بذلك إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن 
حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مثمو  

   



نحوه  وحدثنا قتيبة عن مالك  [ 226 ] 
   

باب ما جاء في إقامة الصفوف  
   
كان رسول اهلل حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال  [ 227 ] 

صمى اهلل عميو وسمم يسوي صفوفنا فخرج يوما فرأى رجبل خارجا صدره عن القوم فقال لتسون 
صفوفكم أو ليخالفن اهلل بين وجوىكم قال وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وجابر بن عبد اهلل 

وأنس وأبي ىريرة وعائشة قال أبو عيسى حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح وقد روي عن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال من تمام الصبلة إقامة الصف وروي عن عمر أنو كان يوكل 
رجاال بإقامة الصفوف فبل يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت وروي عن عمي وعثمان أنيما 

كانا يتعاىدان ذلك ويقوالن استووا وكان عمي يقول تقدم يا فبلن تأخر يا فبلن  
   

باب ما جاء ليميني منكم أولو األحبلم والنيى  
   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن أبي معشر  [ 228 ] 

ليمني منكم أولوا األحبلم عن إبراىيم عن عمقمة عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ياكم وىيشات األسواق قال وفي  والنيى ثم الذين يمونيم ثم الذين يمونيم وال تختمفوا فتختمف قموبكم وا 

الباب عن أبي بن كعب وأبي مسعود وأبي سعيد والبراء وأنس قال أبو عيسى حديث بن مسعود 
حديث حسن صحيح غريب وقد روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو كان يعجبو أن يميو 
المياجرون واألنصار ليحفظوا عنو قال وخالد الحذاء ىو خالد بن ميران يكنى أبا المنازل قال 

وسمعت محمد بن إسماعيل يقول يقال إن خالدا الحذاء ما حذا نعبل قط إنما كان يجمس إلى حذاء 
فنسب إليو قال وأبو معشر اسمو زياد بن كميب  

   
باب ما جاء في كراىية الصف بين السواري  

   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن ىانئ بن عروة المرادي عن عبد الحميد  [ 229 ] 

صمينا خمف أمير من األمراء فاضطرنا الناس فصمينا بين الساريتين فمما صمينا قال بن محمود قال 



أنس بن مالك كنا نتقي ىذا عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وفي الباب عن قرة بن إياس 
المزني قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أىل العمم أن يصف بين 

سحاق وقد رخص قوم من أىل العمم في ذلك   السواري وبو يقول أحمد وا 
   

باب ما جاء في الصبلة خمف الصف وحده  
   
أخذ زياد بن أبي حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن حصين عن ىبلل بن يساف قال  [ 230 ] 

الجعد بيدي ونحن بالرقة فقام بي عمي شيخ يقال لو وابصة بن معبد من بني أسد فقال زياد حدثني 
ىذا الشيخ أن رجبل صمى خمف الصف وحده والشيخ يسمع فأمره رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن 

يعيد الصبلة قال أبو عيسى وفي الباب عن عمي بن شيبان وابن عباس قال أبو عيسى وحديث 
وابصة حديث حسن وقد كره قوم من أىل العمم أن يصمي الرجل خمف الصف وحده وقالوا يعيد إذا 
سحاق وقد قال قوم من أىل العمم يجزئو إذا صمى خمف  صمى خمف الصف وحده وبو يقول أحمد وا 

الصف وحده وىو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وقد ذىب قوم من أىل الكوفة إلى 
حديث وابصة بن معبد أيضا قالوا من صمى خمف الصف وحده يعيد منيم حماد بن أبي سميمان 

وابن أبي ليمى ووكيع وروى حديث حصين عن ىبلل بن يساف غير واحد مثل رواية أبي األحوص 
عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد وفي حديث حصين ما يدل عمى أن ىبلال قد أدرك 
وابصة واختمف أىل الحديث في ىذا فقال بعضيم حديث عمرو بن مرة عن ىبلل بن يساف عن 
عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أصح وقال بعضيم حديث حصين عن ىبلل بن يساف عن 

زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد أصح قال أبو عيسى وىذا عندي أصح من حديث عمرو بن 
مرة ألنو قد روي من غير حديث ىبلل بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ىبلل بن  [ 231 ] 

أن رجبل صمى خمف الصف وحده فأمره النبي صمى يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد 
اهلل عميو وسمم أن يعيد الصبلة قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول إذا صمى 

الرجل خمف الصف وحده فإنو يعيد  
   

باب ما جاء في الرجل يصمي ومعو رجل  



   
حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن  [ 232 ] 

صميت مع النبي صمى اهلل عميو وسمم ذات ليمة فقمت عن يساره فأخذ عباس عن بن عباس قال 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم برأسي من ورائي فجعمني عن يمينو قال أبو عيسى وفي الباب عن 
أنس قال أبو عيسى وحديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من 

أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن بعدىم قالوا إذا كان الرجل مع اإلمام يقوم عن يمين اإلمام  
   

باب ما جاء في الرجل يصمي مع الرجمين  
   
حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبأنا إسماعيل بن مسمم عن  [ 233 ] 

أمرنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا كنا ثبلثة أن يتقدمنا أحدنا الحسن عن سمرة بن جندب قال 
قال أبو عيسى وفي الباب عن بن مسعود وجابر وأنس بن مالك قال أبو عيسى وحديث سمرة حديث 
حسن غريب والعمل عمى ىذا عند أىل العمم قالوا إذا كانوا ثبلثة قام رجبلن خمف اإلمام وروي عن 

بن مسعود أنو صمى بعمقمة واألسود فأقام أحدىما عن يمينو واآلخر عن يساره ورواه عن النبي صمى 
اهلل عميو وسمم وقد تكمم بعض الناس في إسماعيل بن مسمم المكي من قبل حفظو  

   
باب ما جاء في الرجل يصمي ومعو الرجال والنساء  

   
حدثنا إسحاق األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد اهلل بن أبي  [ 234 ] 

أن جدتو مميكة دعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لطعام صنعتو فأكل طمحة عن أنس بن مالك 
منو ثم قال قوموا فمنصل بكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس فنضحتو 
بالماء فقام عميو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وصففت عميو أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا 
فصمى بنا ركعتين ثم انصرف قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل عميو عند 
أكثر أىل العمم قالوا إذا كان مع اإلمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين اإلمام والمرأة خمفيما وقد 
احتج بعض الناس بيذا الحديث في إجازة الصبلة إذا كان الرجل خمف الصف وحده وقالوا إن 

الصبي لم تكن لو صبلة وكأن أنسا كان خمف النبي صمى اهلل عميو وسمم وحده في الصف وليس 
األمر عمى ما ذىبوا إليو ألن النبي صمى اهلل عميو وسمم أقامو مع اليتيم خمفو فموال أن النبي صمى 



اهلل عميو وسمم جعل لميتيم صبلة لما أقام اليتيم معو وألقامو عن يمينو وقد روى عن موسى بن أنس 
عن أنس أنو صمى مع النبي صمى اهلل عميو وسمم فأقامو عن يمينو وفي ىذا الحديث داللة أنو إنما 

صمى تطوعا أراد إدخال البركة عمييم  
   

باب ما جاء من أحق باإلمامة  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش قال وحدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو معاوية  [ 235 ] 

وعبد اهلل بن نمير عن األعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أوس بن ضمعج قال سمعت أبا 
يؤم القوم أقرؤىم لكتاب اهلل فإن كانوا في مسعود األنصاري يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

القراءة سواء فأعمميم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدميم ىجرة فإن كانوا في اليجرة سواء 
فأكبرىم سنا وال يؤم الرجل في سمطانو وال يجمس عمى تكرمتو في بيتو إال بإذنو قال محمود بن 

غيبلن قال بن نمير في حديثو أقدميم سنا قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك 
ومالك بن الحويرث وعمرو بن سممة قال أبو عيسى وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح والعمل 
عمى ىذا عند أىل العمم قالوا أحق الناس باإلمامة أقرؤىم لكتاب اهلل وأعمميم بالسنة وقالوا صاحب 

المنزل أحق باإلمامة وقال بعضيم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فبل بأس أن يصمي بو وكرىو 
بعضيم وقالوا السنة أن يصمي صاحب البيت قال أحمد بن حنبل وقول النبي صمى اهلل عميو وسمم 

وال يؤم الرجل في سمطانو وال يجمس عمى تكرمتو في بيتو إال بإذنو فإذا أذن فأرجو أن اإلذن في الكل 
ولم ير بو بأسا إذا أذن لو أن يصمى بو  

   
باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فميخفف  

   
حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ىريرة أن  [ 236 ] 

إذا أم أحدكم الناس فميخفف فإن فييم الصغير والكبير والضعيف النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
والمريض فإذا صمى وحده فميصل كيف شاء قال أبو عيسى وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس 

وجابر بن سمرة ومالك بن عبد اهلل وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد اهلل 
وابن عباس قال أبو عيسى وحديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح وىو قول أكثر أىل العمم اختاروا 
أن ال يطيل اإلمام الصبلة مخافة المشقة عمى الضعيف والكبير والمريض قال أبو عيسى وأبو الزناد 



اسمو عبد اهلل بن ذكوان واألعرج ىو عبد الرحمن بن ىرمز المديني ويكنى أبا داود  
   
كان رسول اهلل صمى اهلل حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال  [ 237 ] 

عميو وسمم من أخف الناس صبلة في تمام قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح واسم أبي عوانة 
وضاح قال أبو عيسى سألت قتيبة قمت أبو عوانة ما اسمو قال وضاح قمت بن من قال ال أدري كان 

عبدا المرأة بالبصرة  
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باب ما جاء في تحريم الصبلة وتحميميا  

   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي  [ 238 ] 

مفتاح الصبلة الطيور وتحريميا نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
التكبير وتحميميا التسميم وال صبلة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرىا قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن وفي الباب عن عمي وعائشة قال وحديث عمي بن أبي طالب في ىذا أجود إسنادا 
وأصح من حديث أبي سعيد وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء والعمل عميو عند أىل العمم من 

أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن بعدىم وبو يقول سفيان الثوري وابن المبارك الشافعي وأحمد 
سحاق أن تحريم الصبلة التكبير واليكون الرجل داخبل في الصبلة إال بالتكبير قال أبو عيسى  وا 

وسمعت أبا بكر محمد بن أبان مستممي وكيع يقول سمعت عبد الرحمن بن ميدي يقول لو افتتح 
ن أحدث قبل أن يسمم أمرتو أن يتوضأ  الرجل الصبلة بسبعين اسما من أسماء اهلل ولم يكبر لم يجزه وا 

ثم يرجع إلى مكانو فيسمم إنما األمر عمى وجيو قال وأبو نضرة اسمو المنذر بن مالك بن قطعة  
   

باب ما جاء في نشر األصابع عند التكبير  
   
حدثنا قتيبة وأبو سعيد األشج قاال حدثنا يحيى بن اليمان عن بن أبي ذئب عن سعيد بن  [ 239 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا كبر لمصبلة نشر أصابعو قال أبو سمعان عن أبي ىريرة قال 
عيسى حديث أبي ىريرة حسن وقد روى غير واحد ىذا الحديث عن بن أبي ذئب عن سعيد بن 

سمعان عن أبي ىريرة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان إذا دخل في الصبلة رفع يديو مدا وىذا 
أصح من رواية يحيى بن اليمان وأخطأ يحيى بن اليمان في ىذا الحديث  



   
قال وحدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد اهلل بن عبد المجيد الحنفي حدثنا بن أبي  [ 240 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا قام ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا ىريرة يقول 
إلى الصبلة رفع يديو مدا قال أبو عيسى قال عبد اهلل بن عبد الرحمن وىذا أصح من حديث يحيى 

بن اليمان وحديث يحيى بن اليمان خطأ  
   

باب ما جاء في فضل التكبيرة األولى  
   
حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن عمي الجيضمي قاال حدثنا أبو قتيبة سمم بن قتيبة عن  [ 241 ] 

طعمو بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
من صمى هلل أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة األولى كتبت لو براءتان براءة من النار وبراءة من 
النفاق قال أبو عيسى وقد روى ىذا الحديث عن أنس موقوفا وال أعمم أحدا رفعو إال ما روى سمم بن 
نما يروي ىذا الحديث عن حبيب بن  قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس وا 

أبي حبيب البجمي عن أنس بن مالك قولو حدثنا بذلك ىناد حدثنا وكيع عن خالد بن طيمان عن 
حبيب بن أبي حبيب البجمي عن أنس نحوه ولم يرفعو وروى إسماعيل بن عياش ىذا الحديث عن 
عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا 
وىذا حديث غير محفوظ وىو حديث مرسل وعمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك قال محمد بن 

إسماعيل حبيب بن أبي حبيب يكنى أبا الكشوثي ويقال أبو عميرة  
   

باب ما يقول عند افتتاح الصبلة  
   
حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا جعفر بن سميمان الضبعي عن عمي بن عمي  [ 242 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا قام إلى الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال 
الصبلة بالميل كبر ثم يقول سبحانك الميم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وال إلو غيرك ثم يقول 
اهلل أكبر كبيرا ثم يقول أعوذ باهلل السميع العميم من الشيطان الرجيم من ىمزة ونفخة ونفثو قال أبو 

عيسى وفي الباب عن عمي وعائشة وعبد اهلل بن مسعود وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر قال أبو 
عيسى وحديث أبي سعيد اشير حديث في ىذا الباب وقد أخذ قوم من أىل العمم بيذا الحديث وأما 



أكثر أىل العمم فقالوا بما روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو كان يقول سبحانك الميم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك وال إلو غيرك وىكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد اهلل بن مسعود 

والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم من التابعين وغيرىم وقد تكمم في إسناد حديث أبي سعيد كان 
يحيى بن سعيد يتكمم في عمي بن عمي الرفاعي وقال أحمد ال يصح ىذا الحديث  

   
حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قاال حدثنا أبو معاوية عن حارث بن أبي الرجال  [ 243 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا افتتح الصبلة قال سبحانك الميم عن عمرة عن عائشة قالت 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وال إلو غيرك قال أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو من حديث 

عائشة إال من ىذا الوجو وحارثة قد تكمم فيو من قبل حفظو وأبو الرجال اسمو محمد بن عبد الرحمن 
المديني  

   
باب ما جاء في ترك الجير ببسم اهلل الرحمن الرحيم  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم حدثنا سعيد بن أبي إياس الجريري عن  [ 244 ] 

سمعني أبي وأنا في الصبلة أقول بسم اهلل الرحمن قيس بن عباية عن بن عبد اهلل بن مغفل قال 
الرحيم فقال لي أي بني محدث إياك والحدث قال ولم أر أحدا من أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم كان أبغض إليو الحدث في اإلسبلم يعني منو قال وقد صميت مع النبي صمى اهلل عميو وسمم 
ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فمم أسمع أحدا منيم يقوليا فبل تقميا إذا أنت صميت فقل الحمد 
هلل رب العالمين قال أبو عيسى حديث عبد اهلل بن مغفل حديث حسن والعمل عميو عند أكثر أىل 

العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم أبو بكر وعمر وعثمان وعمى وغيرىم ومن بعدىم 
سحاق ال يرون أن يجير ب بسم اهلل  من التابعين وبو يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وا 

الرحمن الرحيم قالوا ويقوليا في نفسو  
   

باب من رأى الجير ببسم اهلل الرحمن الرحيم  
   
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا المعتمر بن سميمان قال حدثني إسماعيل بن حماد عن  [ 245 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يفتتح صبلتو ببسم اهلل الرحمن الرحيم أبي خالد عن بن عباس قال 



قال أبو عيسى ىذا حديث ليس إسناده بذاك وقد قال بيذا عدة من أىل العمم من أصحاب النبي 
صمى اهلل عميو وسمم منيم أبو ىريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعدىم من التابعين رأوا 
سماعيل بن حماد ىو بن أبي سميمان وأبو خالد  الجير ببسم هلل الرحمن الرحيم وبو يقول الشافعي وا 

يقال ىو أبو خالد الوالبي واسمو ىرمز وىو كوفي  
   

   {الحمد هلل رب العالمين  }باب ما جاء في افتتاح القراءة ب 
   
كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال  [ 246 ] 

قال أبو عيسى ىذا حديث   {الحمد هلل رب العالمين  }وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة ب 
حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين ومن 
بعدىم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد هلل رب العالمين قال الشافعي إنما معنى ىذا الحديث أن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد هلل رب العالمين معناه أنيم 
بسم اهلل الرحمن  }كانوا يبدءون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة وليس معناه أنيم كانوا ال يقرءون 

ن يجير بيا إذا جير بالقراءة    {الرحيم  وكان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم اهلل الرحمن الرحيم وا 
   

باب ما جاء أنو ال صبلة إال بفاتحة الكتاب  
   
حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أبو عبد اهلل العدني وعمي بن حجر قاال حدثنا  [ 247 ] 

سفيان بن عيينة عن الزىري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صمى اهلل عميو 
ال صبلة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال وفي الباب عن أبي ىريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وسمم قال 

وعبد اهلل بن عمرو قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عميو عند أكثر أىل 
العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم عمر بن الخطاب وعمي بن أبي طالب وجابر بن 
عبد اهلل وعمران بن حصين وغيرىم قالوا ال تجزي صبلة إال بقراءة فاتحة الكتاب وقال عمي بن أبي 
طالب كل صبلة لم يقرأ فييا بفاتحة الكتاب فيي خداج غير تمام وبو يقول بن المبارك والشافعي 
سحاق سمعت بن أبي عمر يقول اختمفت إلى بن عيينة ثمانية عشر سنة وكان الحميدي  وأحمد وا 

أكبر مني بسنة وسمعت بن أبي عمر يقول حججت سبعين حجة ماشيا عمى قدمي  
   



باب ما جاء في التامين  
   
حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن ميدي قاال حدثنا  [ 248 ] 

سمعت النبي صمى اهلل عميو سفيان عن سممة بن كييل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال 
فقال آمين ومد بيا صوتو قال وفي الباب عن عمي   {غير المغضوب عمييم وال الضالين  }وسمم قرأ 

وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن وبو يقول غير واحد من أىل العمم من 
أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين ومن بعدىم يرون أن الرجل يرفع صوتو بالتأمين وال 

سحاق وروى شعبة ىذا الحديث عن سممة بن كييل عن حجر أبي  يخفييا وبو يقول الشافعي وأحمد وا 
غير المغضوب عمييم وال  }العنبس عن عمقمة بن وائل عن أبيو أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قرأ 

فقال آمين وخفض بيا صوتو قال أبو عيسى وسمعت محمدا يقول حديث سفيان أصح   {الضالين 
نما  من حديث شعبة في ىذا وأخطأ شعبة في مواضع من ىذا الحديث فقال عن حجر أبي العنبس وا 
نما ىو  ىو حجر بن عنبس ويكنى أبا السكن وزاد فيو عن عمقمة بن وائل وليس فيو عن عمقمة وا 
نما ىو ومد بيا صوتو قال أبو  عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر وقال وخفض بيا صوتو وا 
عيسى وسألت أبا زرعة عن ىذا الحديث فقال حديث سفيان في ىذا أصح من حديث شعبة قال 

وروى العبلء بن صالح األسدي عن سممة بن كييل نحو رواية سفيان قال أبو عيسى حدثنا أبو بكر 
محمد بن أبان حدثنا عبد اهلل بن نمير حدثنا العبلء بن صالح األسدي عن سممة بن كييل عن حجر 
بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو حديث سفيان عن سممة بن كييل  

   
باب ما جاء في فضل التأمين  

   
حدثنا أبو كريب محمد بن العبلء حدثنا زيد بن حباب حدثني مالك بن أنس حدثنا الزىري  [ 250 ] 

إذا أمن اإلمام عن سعيد بن المسيب وأبي سممة عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
فأمنوا فإنو من وافق تأمينو تأمين المبلئكة غفر لو ما تقدم من ذنبو قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة 

حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في السكتتين في الصبلة  
   



حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد األعمى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن  [ 251 ] 
سكتتان حفظتيما عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فأنكر ذلك عمران بن حصين وقال سمرة قال 

حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة قال سعيد قمنا لقتادة ما ىاتان 
ذا قرأ  ذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك وا  قال  {وال الضالين  }السكتتان قال إذا دخل في صبلتو وا 

وكان يعجبو إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليو نفسو قال وفي الباب عن أبي ىريرة قال 
أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن ىو قول غير واحد من أىل العمم يستحبون لئلمام أن يسكت 

سحاق وأصحابنا   بعد ما يفتتح الصبلة وبعد الفراغ من القراءة وبو يقول أحمد وا 
   

باب ما جاء في وضع اليمين عمى الشمال في الصبلة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو األحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن ىمب عن أبيو قال  [ 252 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يؤمنا فيأخذ شمالو بيمينو قال وفي الباب عن وائل بن حجر 
وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسيل بن سعد قال أبو عيسى حديث ىمب حديث 

حسن والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين ومن بعدىم 
يرون أن يضع الرجل يمينو عمى شمالو في الصبلة ورأى بعضيم أن يضعيما فوق السرة ورأى 

بعضيم أن يضعيما تحت السرة وكل ذلك واسع عندىم واسم ىمب يزيد بن قنافة الطائي  
   

باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو األحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن األسود عن عمقمة  [ 253 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يكبر في كل خفض ورفع واألسود عن عبد اهلل بن مسعود قال 
وقيام وقعود وأبو بكر وعمر قال وفي الباب عن أبي ىريرة وأنس وابن عمر وأبي مالك األشعري 
وأبي موسى وعمران بن حصين ووائل بن حجر وابن عباس قال أبو عيسى حديث عبد اهلل بن 

مسعود حديث حسن صحيح والعمل عميو عند أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم أبو بكر 
وعمر وعثمان وعمي وغيرىم ومن بعدىم من التابعين وعميو عامة الفقياء والعمماء  

   
باب منو آخر  



   
حدثنا عبد اهلل بن منير المروزي قال سمعت عمي بن الحسن قال أخبرنا عبد اهلل بن  [ 254 ] 

أن النبي صمى اهلل المبارك عن بن جريج عن الزىري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي ىريرة 
عميو وسمم كان يكبر وىو ييوي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وىو قول أىل العمم من 
أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن بعدىم من التابعين قالوا يكبر الرجل وىو ييوى لمركوع 

والسجود  
   

باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع  
   
حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قاال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن سالم عن أبيو قال  [ 255 ] 

ذا  ذا ركع وا  رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا افتتح الصبلة يرفع يديو حتى يحاذي منكبيو وا 
رفع رأسو من الركوع وزاد بن أبي عمر في حديثو وكان ال يرفع بين السجدتين  

   
قال أبو عيسى حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا الزىري  [ 256 ] 

بيذا اإلسناد نحو حديث بن أبي عمر قال وفي الباب عن عمر وعمي ووائل بن حجر ومالك بن 
الحويرث وأنس وأبي ىريرة وأبي حميد وأبي أسيد وسيل بن سعد ومحمد بن مسممة وأبي قتادة وأبي 
موسى األشعري وجابر وعمير الميثي قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وبيذا 

يقول بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم بن عمر وجابر بن عبد اهلل وأبو 
ىريرة وأنس وابن عباس وعبد اهلل بن الزبير وغيرىم ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاوس 
ومجاىد ونافع وسالم بن عبد اهلل وسعيد بن جبير وغيرىم وبو يقول مالك ومعمر واألوزاعي وابن 
سحاق وقال عبد اهلل بن المبارك قد ثبت حديث من  عيينة وعبد اهلل بن المبارك والشافعي وأحمد وا 
يرفع يديو وذكر حديث الزىري عن سالم عن أبيو ولم يثبت حديث بن مسعود أن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم لم يرفع يديو إال في أول مرة حدثنا بذلك أحمد بن عبدة األممي حدثنا وىب بن زمعة عن 
سفيان بن عبد الممك عن عبد اهلل بن المبارك قال وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن 
أبي أويس قال كان مالك بن أنس يرى رفع اليدين في الصبلة وقال يحيى وحدثنا عبد الرزاق قال 

كان معمر يرى رفع اليدين في الصبلة وسمعت الجارود بن معاذ يقول كان سفيان بن عيينة وعمر 
ذا رفعوا   ذا ركعوا وا  بن ىارون والنضر بن شميل يرفعون أيدييم إذا افتتحوا الصبلة وا 



   
 بسم اهلل الرحمن الرحيم  

   
باب ما جاء أن النبي صمى اهلل عميو وسمم لم يرفع إال في أول مرة  

   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كميب عن عبد الرحمن بن األسود عن  [ 257 ] 

أال أصمي بكم صبلة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فصمى فمم عمقمة قال قال عبد اهلل بن مسعود 
يرفع يديو إال في أول مرة قال وفي الباب عن البراء بن عازب قال أبو عيسى حديث بن مسعود 

حديث حسن وبو يقول غير واحد من أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين 
وىو قول سفيان الثوري وأىل الكوفة  

   
باب ما جاء في وضع اليدين عمى الركبتين في الركوع  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصين عن أبي عبد الرحمن  [ 258 ] 

إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب قال السممي قال قال لنا عمر بن الخطاب رضى اهلل تعالى عنو 
وفي الباب عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي أسيد وسيل بن سعد ومحمد بن مسممة وأبي مسعود قال 

أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي 
صمى اهلل عميو وسمم والتابعين ومن بعدىم ال اختبلف بينيم في ذلك إال ما روي عن بن مسعود 

وبعض أصحابو أنيم كانوا يطبقون والتطبيق منسوخ عند أىل العمم  
   
كنا نفعل ذلك فنيينا عنو وأمرنا أن نضع األكف عمى الركب قال قال سعد بن أبي وقاص  [ 259 ] 

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد عن أبيو سعد بيذا وأبو حميد 
الساعدي اسمو عبد الرحمن بن سعد بن المنذر وأبو أسيد الساعدي اسمو مالك بن ربيعة وأبو 

حصين اسمو عثمان بن عاصم األسدي وأبو عبد الرحمن السممي اسمو عبد اهلل بن حبيب وأبو 
يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس وأبو يعفور العبدي اسمو واقد ويقال وقدان وىو الذي روى 

عن عبد اهلل بن أبي أوفى وكبلىما من أىل الكوفة  
   



باب ما جاء أنو يجافي يديو عن جنبيو في الركوع  
   
حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا فميح بن سميمان حدثنا عباس  [ 260 ] 

بن سيل بن سعد قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسيل بن سعد ومحمد بن مسممة فذكروا صبلة 
أنا أعممكم بصبلة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال أبو حميد 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ركع فوضع يديو عمى ركبتيو كأنو قابض عمييما ووتر يديو فنحاىما 
عن جنبيو قال وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى حديث أبي حميد حديث حسن صحيح وىو الذي 

اختاره أىل العمم أن يجافي الرجل يديو عن جنبيو في الركوع والسجود  
   

باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس عن بن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد  [ 261 ] 

إذا ركع اليذلي عن عون بن عبد اهلل بن عتبة عن بن مسعود أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ذا سجد فقال في  أحدكم فقال في ركوعو سبحان ربي العظيم ثبلث مرات فقد تم ركوعو وذلك أدناه وا 
سجوده سبحان ربي األعمى ثبلث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه قال وفي الباب عن حذيفة وعقبة 

بن عامر قال أبو عيسى حديث بن مسعود ليس إسناده بمتصل عون بن عبد اهلل بن عتبة لم يمق بن 
مسعود والعمل عمى ىذا عند أىل العمم يستحبون أن ال ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثبلث 
تسبيحات وروي عن عبد اهلل بن المبارك أنو قال استحب لئلمام أن يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك 

من خمفو ثبلث تسبيحات وىكذا قال إسحاق بن إبراىيم  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن األعمش قال سمعت سعد بن  [ 262 ] 

أنو صمى مع النبي صمى اهلل عميو وسمم عبيدة يحدث عن المستورد عن صمة بن زفر عن حذيفة 
فكان يقول في ركوعو سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي األعمى وما أتى عمى آية رحمة 
إال وقف وسأل وما أتى عمى آية عذاب إال وقف وتعوذ قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح  

   
نحوه وقد روي عن قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن شعبة  [ 263 ] 

حذيفة ىذا الحديث من غير ىذا الوجو أنو صمى بالميل مع النبي صمى اهلل عميو وسمم فذكر الحديث  



   
باب ما جاء في النيي عن القراءة في الركوع والسجود  

   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس ح وحدثنا قتيبة عن  [ 264 ] 

أن النبي صمى اهلل مالك عن نافع عن إبراىيم بن عبد اهلل بن حنين عن أبيو عن عمي بن أبي طالب 
عميو وسمم نيى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذىب وعن قراءة القرآن في الركوع قال وفي 

الباب عن بن عباس قال أبو عيسى حديث عمي حديث حسن صحيح وىو قول أىل العمم من 
أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين ومن بعدىم كرىوا القراءة في الركوع والسجود  

   
باب ما جاء فيمن ال يقيم صمبة في الركوع والسجود  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر  [ 265 ] 

ال تجزي صبلة ال يقيم عن أبي مسعود األنصاري البدري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فييا الرجل يعني صمبو في الركوع والسجود قال وفي الباب عن عمي بن شيبان وأنس وأبي ىريرة 

ورفاعة الزرقي قال أبو عيسى حديث أبي مسعود األنصاري حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا 
عند أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن بعدىم يرون أن يقيم الرجل صمبو في 
سحاق من لم يقم صمبو في الركوع والسجود فصبلتو فاسدة  الركوع والسجود وقال الشافعي وأحمد وا 

لحديث النبي صمى اهلل عميو وسمم ال تجزي صبلة ال يقيم الرجل فييا صمبو في الركوع والسجود وأبو 
معمر اسمو عبد اهلل بن سخبرة وأبو مسعود األنصاري البدري اسمو عقبة بن عمرو  

   
باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسو من الركوع  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل بن أبي  [ 266 ] 

سممة الماجشون حدثني عمي عن عبد الرحمن األعرج عن عبيد اهلل بن أبي رافع عن عمي بن أبي 
كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا رفع رأسو من الركوع قال سمع اهلل لمن حمده ربنا طالب قال 

ولك الحمد ملء السماوات وملء األرض وملء ما بينيما وملء ما شئت من شيء بعد قال وفي 
الباب عن بن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي جحيفة وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث عمي 



حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم وبو يقول الشافعي قال يقول ىذا في 
المكتوبة والتطوع وقال بعض أىل الكوفة يقول ىذا في صبلة التطوع وال يقوليا في صبلة المكتوبة 

نما يقال الماجشوني ألنو من ولد الماجشون   قال أبو عيسى وا 
   

باب منو آخر  
   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن  [ 267 ] 

إذا قال اإلمام سمع اهلل لمن حمدة فقولوا ربنا ولك أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
الحمد فإنو من وافق قولو قول المبلئكة غفر لو ما تقدم من ذنبو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح والعمل عميو عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن بعدىم أن 
يقول اإلمام سمع اهلل لمن حمده ربنا ولك الحمد ويقول من خمف اإلمام ربنا ولك الحمد وبو يقول 

أحمد وقال بن سيرين وغيره يقول من خمف اإلمام سمع اهلل لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول 
سحاق   اإلمام وبو يقول الشافعي وا 

   
باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود  

   
حدثنا سممة بن شبيب وأحمد بن إبراىيم الدورقي والحسن بن عمي الحمواني وعبد اهلل بن  [ 268 ] 

منير وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا شريك عن عاصم بن كميب عن أبيو عن وائل بن 
ذا نيض رفع يديو حجر قال  رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا سجد يضع ركبتيو قبل يديو وا 

قبل ركبتيو قال زاد الحسن بن عمي في حديثو قال يزيد بن ىارون ولم يرو شريك عن عاصم بن 
كميب إال ىذا الحديث قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرف أحدا رواه مثل ىذا عن 

ذا نيض رفع يديو  شريك والعمل عميو عند أكثر أىل العمم يرون أن يضع الرجل ركبتيو قبل يديو وا 
قبل ركبتيو وروى ىمام عن عاصم ىذا مرسبل ولم يذكر فيو وائل بن حجر  

   
باب آخر منو  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد اهلل بن نافع عن محمد بن عبد اهلل بن حسن عن أبي الزناد عن  [ 269 ] 



يعمد أحدكم فيبرك في صبلتو برك الجمل األعرج عن أبي ىريرة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث غريب ال نعرفو من حديث أبي الزناد إال من ىذا الوجو وقد 
روى ىذا الحديث عن عبد اهلل بن سعيد المقبري عن أبيو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم وعبد اهلل بن سعيد المقبري ضعفو يحيى بن سعيد القطان وغيره  
   

باب ما جاء في السجود عمى الجبية واألنف  
   
حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا فميح بن سميمان حدثني عباس  [ 270 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان إذا سجد أمكن أنفو وجبيتو من بن سيل عن أبي حميد الساعدي 
األرض ونحى يديو عن جنبيو ووضع كفيو حذو منكبيو قال وفي الباب عن بن عباس ووائل بن 

حجر وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث أبي حميد حديث حسن صحيح والعمل عميو عند أىل العمم 
أن يسجد الرجل عمى جبيتو وأنفو فإن سجد عمى جبيتو دون أنفو فقد قال قوم من أىل العمم يجزئو 

وقال غيرىم ال يجزئو حتى يسجد عمى الجبية واألنف  
   

باب ما جاء أين يضع الرجل وجيو إذا سجد  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق قال قمت لمبراء بن عازب  [ 271 ] 

أين كان النبي صمى اهلل عميو وسمم وجيو إذا سجد فقال بين كفيو قال وفي الباب عن وائل بن حجر 
وأبي حميد قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح غريب وىو الذي اختاره بعض أىل 

العمم أن تكون يداه قريبا من أذنيو  
   

باب ما جاء في السجود عمى سبعة أعضاء  
   
حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن بن الياد عن محمد بن إبراىيم عن عامر بن سعد  [ 272 ] 

إذا سجد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطمب أنو سمع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
العبد سجد معو سبعة أراب وجيو وكفاه وركبتاه وقدماه قال وفي الباب عن بن عباس وأبي ىريرة 

وجابر وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث العباس حديث حسن صحيح وعميو العمل عند أىل العمم  



   
أمر حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال  [ 273 ] 

النبي صمى اهلل عميو وسمم أن يسجد عمى سبعة أعظم وال يكف شعره وال ثيابو قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في التجافي في السجود  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد األحمر عن داود بن قيس عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن  [ 274 ] 

كنت مع أبي بالقاع من نمرة فمرت ركبة فإذا رسول اهلل صمى اهلل عميو األقرم الخزاعي عن أبيو قال 
وسمم قائم يصمي قال فكنت انظر إلى عفرتي أبطيو إذا سجد أي بياضو قال وفي الباب عن بن 

عباس وابن بحينة وجابر وأحمر بن جزء وميمونة وأبي حميد وأبي مسعود وأبي أسيد وسيل بن سعد 
ومحمد بن مسممة والبراء بن عازب وعدي بن عميرة وعائشة قال أبو عيسى وأحمر بن جزء ىذا رجل 

من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم لو حديث واحد قال أبو عيسى حديث عبد اهلل بن أقرم 
حديث حسن ال نعرفو إال من حديث داود قيس وال نعرف لعبد اهلل بن أقرم الخزاعي عن النبي صمى 
اهلل عميو وسمم غير ىذا الحديث والعمل عميو عند أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو 
وسمم قال عبد اهلل بن أقرم الخزاعي إنما لو ىذا الحديث عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وعبد اهلل بن 

أرقم الزىري صاحب النبي صمى اهلل عميو وسمم ىو كاتب أبي بكر الصديق  
   

باب ما جاء في االعتدال في السجود  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صمى اهلل  [ 275 ] 

إذا سجد أحدكم فميعتدل وال يفترش ذراعيو افتراش الكمب قال وفي الباب عن عبد عميو وسمم قال 
الرحمن بن شبل وأنس والبراء وأبي حميد وعائشة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح 

والعمل عميو عند أىل العمم يختارون االعتدال في السجود ويكرىون االفتراش كافتراش السبع  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول أن  [ 276 ] 

اعتدلوا في السجود وال يبسطن أحدكم ذراعيو في الصبلة بسط رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 



الكمب قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا معمى بن أسد حدثنا وىيب عن محمد بن عجبلن  [ 277 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أمر عن محمد بن إبراىيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيو 
بوضع اليدين ونصب القدمين  

   
قال عبد اهلل وقال معمى بن أسد حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجبلن عن محمد  [ 278 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أمر بوضع اليدين فذكر نحوه ولم يذكر بن إبراىيم عن عامر بن سعد 
فيو عن أبيو قال أبو عيسى وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجبلن عن 
محمد بن إبراىيم عن عامر بن سعد أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أمر بوضع اليدين ونصب 

القدمين مرسل وىذا أصح من حديث وىيب وىو الذي أجمع عميو أىل العمم واختاروه  
   

باب ما جاء في إقامة الصمب إذا رفع رأسو من الركوع والسجود  
   
حدثنا أحمد بن محمد بن موسى المروزي أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا شعبة عن  [ 279 ] 

كانت صبلة رسول اهلل صمى اهلل عميو الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن البراء بن عازب قال 
ذا رفع رأسو من السجود قريبا من السواء قال  ذا سجد وا  ذا رفع رأسو من الركوع وا  وسمم إذا ركع وا 

وفي الباب عن أنس  
   
نحوه قال أبو عيسى حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم  [ 280 ] 

حديث البراء حديث حسن صحيح والعمل عميو عند أىل العمم  
   

باب ما جاء في كراىية أن يبادر اإلمام بالركوع والسجود  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن  [ 281 ] 



كنا إذا صمينا خمف رسول اهلل صمى اهلل عميو عبيد اهلل بن يزيد حدثنا البراء وىو غير كذوب قال 
وسمم فرفع رأسو من الركوع لم يحن رجل منا ظيره حتى يسجد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فنسجد 

قال وفي الباب عن أنس ومعاوية وابن مسعدة صاحب الجيوش وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث 
البراء حديث حسن صحيح وبو يقول أىل العمم أن من خمف اإلمام إنما يتبعون اإلمام فيما يصنع ال 

يركعون إال بعد ركوعو وال يرفعون إال بعد رفعو ال نعمم بينيم في ذلك اختبلفا  
   

باب ما جاء في كراىية اإلقعاء في السجود  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد اهلل بن موسى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق  [ 282 ] 

يا عمي أحب لك ما أحب لنفسي عن الحارث عن عمي قال قال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وأكره لك ما أكره لنفسي ال تقع بين السجدتين قال أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو من حديث عمي إال 

من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن عمي وقد ضعف بعض أىل العمم الحارث األعور والعمل 
عمى ىذا الحديث عند أكثر أىل العمم يكرىون اإلقعاء قال وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي ىريرة  

   
باب ما جاء في الرخصة في اإلقعاء  

   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنو سمع  [ 283 ] 

في اإلقعاء عمى القدمين قال ىي السنة قمنا إنا لنراه جفاء بالرجل قال طاوسا يقول قمنا البن عباس 
بل ىي سنة نبيكم صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد ذىب بعض 

أىل العمم إلى ىذا الحديث من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ال يرون باإلقعاء بأسا وىو قول 
بعض أىل مكة من أىل الفقو والعمم قال وأكثر أىل العمم يكرىون اإلقعاء بين السجدتين  

   
باب ما يقول بين السجدتين  

   
حدثنا سممة بن شبيب حدثنا زيد بن حباب عن كامل أبي العبلء عن حبيب بن أبي ثابت  [ 284 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يقول بين السجدتين الميم عن سعيد بن جبير عن بن عباس 
اغفر لي وارحمني واجبرني واىدني وارزقني  



   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل الحمواني حدثنا يزيد بن ىارون عن زيد بن حباب عن كامل  [ 285 ] 

نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وىكذا روى عن عمي وبو يقول الشافعي وأحمد أبي العبلء 
سحاق يرون ىذا جائزا في المكتوبة والتطوع وروى بعضيم ىذا الحديث عن كامل أبي العبلء  وا 

مرسبل  
   

باب ما جاء في االعتماد في السجود  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن عجبلن عن سمي عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال  [ 286 ] 

اشتكي بعض أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم مشقة السجود 
عمييم إذا تفرجوا فقال استعينوا بالركب قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو من حديث أبي 
صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم إال من ىذا الوجو من حديث الميث عن بن 

عجبلن وقد روى ىذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا وكأن رواية ىؤالء أصح من رواية الميث  

   
باب ما جاء كيف النيوض من السجود  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا ىشيم عن خالد الحذاء عن أبي قبلبة عن مالك بن الحويرث  [ 287 ] 

رأى النبي صمى اهلل عميو وسمم يصمي فكان إذا كان في وتر من صبلتو لم ينيض حتى الميثي أنو 
يستوي جالسا قال أبو عيسى حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح والعمل عميو عند بعض 

أىل العمم وبو يقول إسحاق وبعض أصحابنا ومالك يكنى أبا سميمان  
   

باب منو أيضا  
   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبو معاوية حدثنا خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة  [ 288 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم ينيض في الصبلة عمى صدور قدميو قال أبو عن أبي ىريرة قال 
عيسى حديث أبي ىريرة عميو العمل عند أىل العمم يختارون أن ينيض الرجل في الصبلة عمى 



صدور قدميو وخالد بن إلياس ىو ضعيف عند أىل الحديث قال ويقال خالد بن إياس أيضا وصالح 
مولى التوأمة ىو صالح بن أبي صالح وأبو صالح اسمو نبيان وىو مدني  

   
باب ما جاء في التشيد  

   
حدثنا يعقوب بن إبراىيم الدورقي حدثنا عبيد اهلل األشجعي عن سفيان الثوري عن أبي  [ 289 ] 

عممنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا إسحاق عن األسود بن يزيد عن عبد اهلل بن مسعود قال 
قعدنا في الركعتين أن نقول التحيات هلل والصموات والطيبات السبلم عميك أييا النبي ورحمة اهلل 

وبركاتو السبلم عمينا وعمى عباد اهلل الصالحين أشيد أن ال إلو إال اهلل وأشيد أن محمدا عبده ورسولو 
قال وفي الباب عن بن عمر وجابر وأبي موسى وعائشة قال أبو عيسى حديث بن مسعود قد روي 
عنو من غير وجو وىو أصح حديث روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في التشيد والعمل عميو 
عند أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن بعدىم من التابعين وىو قول 
سحاق حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا عبد اهلل بن  سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وا 

المبارك عن معمر عن خصيف قال رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم في المنام فقمت يا رسول اهلل 
أن الناس قد اختمفوا في التشيد فقال عميك بتشيد بن مسعود  

   
باب منو أيضا  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن بن عباس قال  [ 290 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يعممنا التشيد كما يعممنا القرآن فكان يقول التحيات المباركات 
الصموات الطيبات هلل سبلم عميك أييا النبي ورحمة اهلل وبركاتو سبلم عمينا وعمى عباد اهلل الصالحين 

اشيد أن ال إلو إال اهلل وأشيد أن محمدا رسول اهلل قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن 
غريب صحيح وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرواسي ىذا الحديث عن أبي الزبير نحو حديث 

الميث بن سعد وروى أيمن بن نابل المكي ىذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وىو غير محفوظ 
وذىب الشافعي إلى حديث بن عباس في التشيد  

   
باب ما جاء أنو يخفي التشيد  



   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن  [ 291 ] 

من السنة أن يخفي التشيد قال أبو عيسى حديث بن األسود عن أبيو عن عبد اهلل بن مسعود قال 
مسعود حديث حسن غريب والعمل عميو عند أىل العمم  

   
باب ما جاء كيف الجموس في التشيد  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا عبد اهلل بن إدريس حدثنا عاصم بن كميب الجرمي عن أبيو عن  [ 292 ] 

قدمت المدينة قمت ألنظرن إلى صبلة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فمما جمس وائل بن حجر قال 
يعني لمتشيد افترش رجمو اليسرى ووضع يده اليسرى يعني عمى فخذه اليسرى ونصب رجمو اليمنى 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عميو عند أكثر أىل العمم وىو قول سفيان الثوري 

وأىل الكوفة وابن المبارك  
   

باب منو أيضا  
   
حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا فميح بن سميمان المدني حدثني  [ 293 ] 

عباس بن سيل الساعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسيل بن سعد ومحمد بن مسممة فذكروا 
أنا أعممكم بصبلة رسول اهلل صمى اهلل عميو صبلة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال أبو حميد 

وسمم أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم جمس يعني لمتشيد فافترش رجمو اليسرى وأقبل بصدر 
اليمنى عمى قبمتو ووضع كفو اليمنى عمى ركبتو اليمنى وكفو اليسرى عمى ركبتو اليسرى وأشار 

بإصبعو يعني السبابة قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح وبو يقول بعض أىل العمم وىو قول 
سحاق قالوا يقعد في التشيد األخر عمى وركو واحتجوا بحديث أبي حميد وقالوا يقعد  الشافعي وأحمد وا 

في التشيد األول عمى رجمو اليسرى وينصب اليمنى  
   

باب ما جاء في اإلشارة في التشيد  
   
حدثنا محمود بن غيبلن ويحيى بن موسى وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر  [ 294 ] 



أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان إذا جمس في عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن بن عمر 
الصبلة وضع يده اليمنى عمى ركبتو ورفع أصبعو التي تمي اإلبيام اليمنى يدعو بيا ويده اليسرى 
عمى ركبتو باسطيا عميو قال وفي الباب عن عبد اهلل بن الزبير ونمير الخزاعي وأبي ىريرة وأبي 

حميد ووائل بن حجر قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن غريب ال نعرفو من حديث عبيد 
اهلل بن عمر إال من ىذا الوجو والعمل عميو عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو 

وسمم والتابعين يختارون اإلشارة في التشيد وىو قول أصحابنا  
   

باب ما جاء في التسميم في الصبلة  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي  [ 295 ] 

أنو كان يسمم عن يمينو وعن يساره السبلم األحوص عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
عميكم ورحمة اهلل السبلم عميكم ورحمة اهلل قال وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر 

بن سمرة والبراء وأبي سعيد وعمار ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وجابر بن عبد اهلل قال أبو 
عيسى حديث بن مسعود حديث حسن صحيح والعمل عميو عند أكثر أىل العمم من أصحاب النبي 

سحاق   صمى اهلل عميو وسمم ومن بعدىم وىو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وا 
   

باب منو أيضا  
   
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا عمرو بن أبي سممة أبو حفص التنيسي عن زىير  [ 296 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان يسمم في بن محمد عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة 
الصبلة تسميمة واحدة تمقاء وجيو يميل إلى الشق األيمن شيئا قال وفي الباب عن سيل بن سعد قال 
أبو عيسى وحديث عائشة ال نعرفو مرفوعا إال من ىذا الوجو قال محمد بن إسماعيل زىير بن محمد 
أىل الشام يروون عنو منا كير ورواية أىل العراق عنو أشبو وأصح قال محمد وقال أحمد بن حنبل 

كأن زىير بن محمد الذي كان وقع عندىم ليس ىو ىذا الذي يروى عنو بالعراق كأنو رجل آخر قمبوا 
اسمو قال أبو عيسى وقد قال بو بعض أىل العمم في التسميم في الصبلة وأصح الروايات عن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم تسميمتين وعميو أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم 
والتابعين ومن بعدىم ورأى قوم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم تسميمة واحدة في 



ن شاء سمم تسميمتين   المكتوبة قال الشافعي إن شاء سمم تسميمة واحدة وا 
   

باب ما جاء أن حذف السبلم سنة  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك وىقل بن زياد عن األوزاعي عن قرة بن  [ 297 ] 

حذف السبلم سنة قال عمي بن حجر قال عبد الرحمن عن الزىري عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال 
عبد اهلل بن المبارك يعني أن ال يمده مدا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وىو الذي يستحبو 

أىل العمم وروى عن إبراىيم النخعي أنو قال التكبير جزم والسبلم جزم وىقل يقال كان كاتب 
األوزاعي  

   
باب ما يقول إذا سمم من الصبلة  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن عاصم األحول عن عبد اهلل بن الحارث عن  [ 298 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا سمم ال يقعد إال مقدار ما يقول الميم أنت السبلم عائشة قالت 
ومنك السبلم تباركت ذا الجبلل واإلكرام  

   
حدثنا ىناد بن السري حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وأبو معاوية عن عاصم األحول  [ 299 ] 

نحوه وقال تباركت يا ذا الجبلل واإلكرام قال وفي الباب عن ثوبان وابن عمر وابن بيذا اإلسناد 
عباس وأبي سعيد وأبي ىريرة والمغيرة بن شعبة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح 

وقد روى خالد الحذاء ىذا الحديث من حديث عائشة عن عبد اهلل بن الحارث حديث عاصم وقد روي 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو كان يقول بعد التسميم ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو الممك 

ولو الحمد يحيى ويميت وىو عمى كل شيء قدير الميم ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت وال 
ينفع ذا الجد منك الجد وروي عنو أنو كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسبلم عمى 

المرسمين والحمد هلل رب العالمين  
   
حدثنا أحمد بن محمد بن موسى حدثنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا األوزاعي حدثني شداد  [ 300 ] 

كان أبو عمار حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 



رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا أراد أن ينصرف من صبلتو استغفر اهلل ثبلث مرات ثم قال الميم 
أنت السبلم ومنك السبلم تباركت يا ذا الجبلل واإلكرام قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو 

عمار اسمو شداد بن عبد اهلل  
   

باب ما جاء في االنصراف عن يمينو وعن شمالو  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو األحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن ىمب عن أبيو قال  [ 301 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يؤمنا فينصرف عمى جانبيو جميعا عمى يمينو وعمى شمالو وفي 
الباب عن عبد اهلل بن مسعود وأنس وعبد اهلل بن عمرو وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث ىمب 

ن  حديث حسن وعميو العمل عند أىل العمم أنو ينصرف عمى أي جانبيو شاء إن شاء عن يمينو وا 
شاء عن يساره وقد صح األمران عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ويروى عن عمي بن أبي طالب أنو 

ن كانت حاجتو عن يساره أخذ عن يساره   قال إن كانت حاجتو عن يمينو أخذ عن يمينو وا 
   

باب ما جاء في وصف الصبلة  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن عمي بن يحيى بن خبلد بن  [ 302 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بينما ىو جالس رافع الزرقي عن أبيو عن جده عن رفاعة بن رافع 
في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معو إذا جاءه رجل كالبدوي فصمى فأخف صبلتو ثم انصرف 

فسمم عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم وعميك فارجع فصل فإنك لم 
تصل فرجع فصمى ثم جاء فسمم عميو فقال وعميك فارجع فصل فإنك لم تصل ففعل ذلك مرتين أو 
ثبلثا كل ذلك يأتي النبي صمى اهلل عميو وسمم فيسمم عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم فيقول النبي 

صمى اهلل عميو وسمم وعميك فارجع فصل فإنك لم تصل فخاف الناس وكبر عمييم أن يكون من أخف 
صبلتو لم يصل فقال الرجل في آخر ذلك فأرني وعممني فإنما أنا بشر أصيب وأخطي فقال أجل إذا 
ال فاحمد اهلل وكبره  قمت إلى الصبلة فتوضأ كما أمرك اهلل ثم تشيد وأقم فإن كان معك قرآن فاقرأ وا 
وىممو ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجمس فاطمئن جالسا ثم قم 
ن انتقصت منو شيئا انتقصت من صبلتك قال وكان ىذا أىون  فإذا فعمت ذلك فقد تمت صبلتك وا 

عمييم من األول أنو من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صبلتو ولم تذىب كميا قال وفي الباب عن 



أبي ىريرة وعمار بن ياسر قال أبو عيسى حديث رفاعة بن رافع حديث حسن وقد روي عن رفاعة 
ىذا الحديث من غير وجو  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا عبيد اهلل بن عمر أخبرني سعيد  [ 303 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم دخل المسجد فدخل رجل بن أبي سعيد عن أبيو عن أبي ىريرة 
فصمى ثم جاء فسمم عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم فرد عميو السبلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل 

فرجع الرجل فصمى كما كان صمى ثم جاء إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فسمم عميو فرد عميو 
السبلم فقال لو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثبلث مرار 
فقال لو الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير ىذا فعممني فقال إذا قمت إلى الصبلة فكبر ثم اقرأ 
بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن 

ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صبلتك كميا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح قال وقد روى بن نمير ىذا الحديث عن عبيد اهلل بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي ىريرة 

ولم يذكر فيو عن أبيو عن أبي ىريرة ورواية يحيى بن سعيد عن عبيد اهلل بن عمر أصح وسعيد 
المقبري قد سمع من أبي ىريرة وروى عن أبيو عن أبي ىريرة وأبو سعيد المقبري اسمو كيسان وسعيد 

المقبري يكنى أبا سعد وكيسان عبد كان مكاتبا لبعضيم  
   

باب منو  
   
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قاال حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا عبد  [ 304 ] 

الحميد بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال سمعتو وىو في عشرة 
من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم أحدىم أبو قتادة بن ربعي يقول أنا أعممكم بصبلة رسول اهلل 

صمى اهلل عميو وسمم قالوا ما كنت أقدمنا لو صحبة وال أكثرنا لو إتيانا قال بمى قالوا فأعرض فقال 
كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا قام إلى الصبلة اعتدل قائما ورفع يديو حتى يحاذي بيما 
منكبيو فإذا أراد أن يركع رفع يديو حتى يحاذي بيما منكبيو ثم قال اهلل أكبر وركع ثم اعتدل فمم 

يصوب رأسو ولم يقنع ووضع يديو عمى ركبتيو ثم قال سمع اهلل لمن حمده ورفع يديو واعتدل حتى 
يرجع كل عظم في موضعو معتدال ثم أىوى إلى األرض ساجدا ثم قال اهلل أكبر ثم جافى عضديو 
عن أبطيو وفتح أصابع رجميو ثم ثنى رجمو اليسرى وقعد عمييا ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في 



موضعو معتدال ثم أىوى ساجدا ثم قال اهلل أكبر ثم ثنى رجمو وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في 
موضعو ثم نيض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديو 
حتى يحاذي بيما منكبيو كما صنع حين افتتح الصبلة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي 

تنقضي فييا صبلتو أخر رجمو اليسرى وقعد عمى شقو متوركا ثم سمم قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن صحيح قال ومعنى قولو ورفع يديو إذا قام من السجدتين يعني قام من الركعتين  

   
حدثنا محمد بن بشار والحسن بن عمي الخبلل الحمواني وسممة بن شبيب وغير واحد قالوا  [ 305 ] 

حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا 
فذكر نحو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم أبو قتادة بن ربعي 

حديث يحيى بن سعيد بمعناه وزاد فيو أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر ىذا الحرف قالوا صدقت 
ىكذا صمى النبي صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى زاد أبو عاصم الضحاك بن مخمد في ىذا 

الحديث عن عبد الحميد بن جعفر ىذا الحرف قالوا صدقت ىكذا صمى النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في القراءة في صبلة الصبح  
   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن عبلقة عن عمو قطبة بن مالك  [ 306 ] 
في الركعة األولى قال  {والنخل باسقات  }سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقرأ في الفجر قال 

وفي الباب عن عمر بن حريث وجابر بن سمرة وعبد اهلل بن السائب وأبي برزة وأم سممة قال أبو 
عيسى حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح وروي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قرأ في 

إذا  }الصبح بالواقعة وروى عنو أنو كان يقرأ في الفجر من ستين آية إلى مائة وروي عنو أنو قرأ 
وروي عن عمر أنو كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل قال أبو  {الشمس كورت 

عيسى وعمى ىذا العمل عند أىل العمم وبو قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي  
   

باب ما جاء في القراءة في الظير والعصر  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا حماد بن سممة عن سماك بن حرب عن  [ 307 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان يقرأ في الظير والعصر بالسماء ذات البروج جابر بن سمرة 



والسماء والطارق وشبييما قال وفي الباب عن خباب وأبي سعيد وأبي قتادة وزيد بن ثابت والبراء بن 
عازب قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح وقد روى عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم أنو قرأ في الظير قدر تنزيل السجدة وروي عنو أنو كان يقرأ في الركعة األولى من الظير قدر 
ثبلثين آية وفي الركعة الثانية خمس عشرة آية وروي عن عمر أنو كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في 
الظير بأوساط المفصل ورأى بعض أىل العمم أن القراءة في صبلة العصر كنحو القراءة في صبلة 
المغرب يقرأ بقصار المفصل وروي عن إبراىيم النخعي أنو قال تعدل صبلة العصر بصبلة المغرب 

في القراءة وقال إبراىيم تضاعف صبلة الظير عمى صبلة العصر في القراءة أربع مرار  
   

باب ما جاء في القراءة في المغرب  
   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة بن سميمان عن محمد بن إسحاق عن الزىري عن عبيد اهلل بن  [ 308 ] 

خرج إلينا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عبد اهلل بن عتبة عن بن عباس عن أمو أم الفضل قالت 
وىو عاصب رأسو في مرضو فصمى المغرب فقرأ بالمرسبلت قالت فما صبلىا بعد حتى لقي اهلل قال 
وفي الباب عن جبير بن مطعم وابن عمر وأبي أيوب وزيد بن ثابت قال أبو عيسى حديث أم الفضل 

حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قرأ في المغرب باألعراف في 
الركعتين كمتييما وروي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قرأ في المغرب بالطور وروي عن عمر 
أنو كتب إلى بن موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل وروي عن أبي بكر الصديق أنو قرأ في 
سحاق  المغرب بقصار المفصل قال وعمى ىذا العمل عند أىل العمم وبو يقول بن المبارك وأحمد وا 

وقال الشافعي وذكر عن مالك أنو كره أن يقرأ في صبلة المغرب بالسور الطوال نحو الطور 
والمرسبلت قال الشافعي ال أكره ذلك بل استحب أن يقرأ بيذه السور في صبلة المغرب  

   
باب ما جاء في القراءة في صبلة العشاء  

   
حدثنا عبدة بن عبد اهلل الخزاعي البصري حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين بن واقد عن  [ 309 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقرأ في العشاء اآلخرة بالشمس عبد اهلل بن بريدة عن أبيو قال 
وضحاىا ونحوىا من السور قال وفي الباب عن البراء بن عازب وأنس قال أبو عيسى حديث بريدة 

حديث حسن وقد روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قرأ في العشاء اآلخرة بالتين والزيتون وروي 



عن عثمان بن عفان أنو كان يقرأ في العشاء بسور من أوساط المفصل نحو سورة المنافقين وأشباىيا 
وروي عن أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين أنيم قرؤوا بأكثر من ىذا وأقل فكان األمر 
عندىم واسع في ىذا وأحسن شيء في ذلك ما روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قرأ بالشمس 

وضحاىا والتين والزيتون  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد األنصاري عن عدي بن ثابت عن البراء  [ 310 ] 

في العشاء اآلخرة بالتين والزيتون قال أبو عيسى ىذا بن عازب أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قرأ 
حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في القراءة خمف اإلمام  

   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة بن سميمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن  [ 311 ] 

صمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الصبح فثقمت عميو القراءة الربيع عن عبادة بن الصامت قال 
فمما انصرف قال إني أراكم تقرؤن وراء امامكم قال قمنا يا رسول اهلل أي واهلل قال فبل تفعموا إال بأم 

القرآن فإنو ال صبلة لمن لم يقرأ بيا قال وفي الباب عن أبي ىريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد اهلل 
بن عمرو قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن وروى ىذا الحديث الزىري عن محمود بن الربيع 
عن عبادة بن الصامت عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال ال صبلة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال 
وىذا أصح والعمل عمى ىذا الحديث في القراءة خمف اإلمام عند أكثر أىل العمم من أصحاب النبي 
سحاق يرون  صمى اهلل عميو وسمم والتابعين وىو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 

القراءة خمف اإلمام  
   

باب ما جاء في ترك القراءة خمف اإلمام إذا جير اإلمام بالقراءة  
   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن بن شياب عن بن أكيمة الميثي عن  [ 312 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم انصرف من صبلة جير فييا بالقراءة فقال ىل قرأ معي أبي ىريرة 
أحد منكم أنفا فقال رجل نعم يا رسول اهلل قال أني أقول مالي أنازع القرآن قال فانتيى الناس عن 

القراءة مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فيما جير فيو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من 



الصموات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال وفي الباب عن بن مسعود 
وعمران بن حصين وجابر بن عبد اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وابن أكيمة الميثي اسمو 

عمارة ويقال عمرو بن أكيمة وروى بعض أصحاب الزىري ىذا الحديث وذكروا ىذا الحرف قال قال 
الزىري فانتيى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وليس في ىذا 
الحديث ما يدخل عمى من رأى القراءة خمف اإلمام ألن أبا ىريرة ىو الذي روى عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم ىذا الحديث وروى أبو ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال من صمى صبلة لم 
يقرأ فييا بأم القرآن فيي خداج فيي خداج غير تمام فقال لو حامل الحديث إني أكون أحيانا وراء 
اإلمام قال اقرأ بيا في نفسك وروى أبو عثمان النيدي عن أبي ىريرة قال أمرني النبي صمى اهلل 

عميو وسمم أن أنادي أن ال صبلة إال بقراءة فاتحة الكتاب واختار أكثر أصحاب الحديث أن ال يقرأ 
الرجل إذا جير اإلمام بالقراءة وقالوا يتتبع سكتات اإلمام وقد اختمف أىل العمم في القراءة خمف 
اإلمام فرأى أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين ومن بعدىم القراءة 

سحاق وروي عن عبد  خمف اإلمام وبو يقول مالك بن أنس وعبد اهلل بن المبارك والشافعي وأحمد وا 
اهلل بن المبارك أنو قال أنا اقرأ خمف اإلمام والناس يقرؤون إال قوما من الكوفيين وأرى أن من لم يقرأ 

ن كان خمف اإلمام فقالوا ال  صبلتو جائزة وشدد قوم من أىل العمم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وا 
تجزئ صبلة إال بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خمف اإلمام وذىبوا إلى ما روى عبادة بن 

الصامت عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صمى اهلل عميو وسمم 
خمف اإلمام وتأول قول النبي صمى اهلل عميو وسمم ال صبلة إال بقراءة فاتحة الكتاب وبو يقول 

سحاق وغيرىما واما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صمى اهلل عميو وسمم ال صبلة  الشافعي وا 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده واحتج بحديث جابر بن عبد اهلل قال من صمى ركعة لم يقرأ 
فييا بأم القرآن فمم يصل إال أن يكون وراء اإلمام قال أحمد بن حنبل فيذا رجل من أصحاب النبي 
صمى اهلل عميو وسمم تأول قول النبي صمى اهلل عميو وسمم ال صبلة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن 
ن  ن ال يترك الرجل فاتحة الكتاب وا  ىذا إذا كان وحده واختار أحمد مع ىذا القراءة خمف اإلمام وا 

كان خمف اإلمام  
   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي نعيم وىب بن كيسان  [ 313 ] 

من صمى ركعة لم يقرأ فييا بأم القرآن فمم يصل إال أن يكون وراء أنو سمع جابر بن عبد اهلل يقول 
اإلمام قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  



   
باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد  

   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراىيم عن ليث عن عبد اهلل بن الحسن عن أمو  [ 314 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا دخل فاطمة بنت الحسين عن جدتيا فاطمة الكبرى قالت 
ذا خرج صمى  المسجد صمى عمى محمد وسمم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وا 

عمى محمد وسمم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضمك  
   
وقال عمي بن حجر قال إسماعيل بن إبراىيم فمقيت عبد اهلل بن الحسن بمكة فسألتو عن  [ 315 ] 

ذا خرج قال رب افتح لي ىذا الحديث فحدثني بو قال  كان إذا دخل قال رب افتح لي باب رحمتك وا 
باب فضمك قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث 
فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل وفاطمة بنت الحسن لم تدرك فاطمة الكبرى إنما عاشت 

فاطمة بعد النبي صمى اهلل عميو وسمم اشيرا  
   

باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فميركع ركعتين  
   
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد اهلل بن الزبير عن عمرو بن  [ 316 ] 

إذا جاء أحدكم المسجد فميركع سميم الزرقي عن أبي قتادة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ركعتين قبل أن يجمس قال وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي ىريرة وأبي ذر وكعب بن مالك قال 

أبو عيسى وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح وقد روى ىذا الحديث محمد بن عجبلن وغير 
واحد عن عامر بن عبد اهلل بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس وروى سييل بن أبي صالح ىذا 

الحديث عن عامر بن عبد اهلل بن الزبير عن عمرو بن سميم الزرقي عن جابر بن عبد اهلل عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم وىذا حديث غير محفوظ والصحيح حديث أبي قتادة والعمل عمى ىذا الحديث 

عند أصحابنا استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن ال يجمس حتى يصمي ركعتين إال أن يكون لو عذر 
قال عمي بن المديني وحديث سييل بن أبي صالح خطأ أخبرني بذلك إسحاق بن إبراىيم عن عمي 

بن المديني  
   



باب ما جاء أن األرض كميا مسجد إال المقبرة والحمام  
   
حدثنا بن أبي عمر وأبو عمار الحسين بن حريث المروزي قاال حدثنا عبد العزيز بن  [ 317 ] 

محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيو عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
األرض كميا مسجد إال المقبرة والحمام قال أبو عيسى وفي الباب عن عمي وعبد اهلل بن عمرو وأبي 
ىريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر قالوا أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

جعمت لي األرض مسجدا وطيورا قال أبو عيسى حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد 
روايتين منيم من ذكره عن أبي سعيد ومنيم من لم يذكره وىذا حديث فيو اضطراب روى سفيان 

الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسل ورواه حماد بن سممة عن 
عمرو بن يحيى عن أبيو عن أبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ورواه محمد بن إسحاق عن 
عمرو بن يحيى عن أبيو قال وكان عامة روايتو عن أبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ولم 

يذكر فيو عن أبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن 
أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أثبت وأصح مرسبل  

   
باب ما جاء في فضل بنيان المسجد  

   
حدثنا بندار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيو عن محمود بن  [ 318 ] 

من بنى هلل مسجدا بنى اهلل لو لبيد عن عثمان بن عفان قال سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول 
مثمو في الجنة قال وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعمي وعبد اهلل بن عمرو وأنس وابن عباس 

وعائشة وأم حبيبة وأبي ذر وعمرو بن عبسة وواثمة بن األسقع وأبي ىريرة وجابر بن عبد اهلل قال أبو 
عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صمى اهلل عميو وسمم 

ومحمود بن الربيع قد رأى النبي صمى اهلل عميو وسمم وىما غبلمان صغيران مدنيان  
   
من بنى هلل مسجدا صغيرا كان أو كبيرا وقد روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال  [ 319 ] 

بنى اهلل لو بيتا في الجنة حدثنا بذلك قتيبة حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد 
النميري عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم بيذا  

   



باب ما جاء في كراىية أن يتخذ عمى القبر مسجدا  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن بن  [ 320 ] 

لعن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم زائرات القبور والمتخذين عمييا المساجد والسرج قال عباس قال 
وفي الباب عن أبي ىريرة وعائشة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن وأبو صالح ىذا ىو 

مولى أم ىاني بنت أبي طالب واسمو باذان ويقال باذام أيضا  
   

باب ما جاء في النوم في المسجد  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن سالم عن بن  [ 321 ] 

كنا ننام عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في المسجد ونحن شباب قال أبو عيسى عمر قال 
حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أىل العمم في النوم في المسجد قال بن 

عباس ال يتخذه مبيتا وال مقيبل وقوم من أىل العمم ذىبوا إلى قول بن عباس  
   

باب ما جاء في كراىية البيع والشراء وانشاد الضالة والشعر في المسجد  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن عجبلن عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده عن  [ 322 ] 

أنو نيى عن تناشد األشعار في المسجد وعن البيع واالشتراء فيو وأن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يتحمق الناس يوم الجمعة قبل الصبلة قال وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس قال أبو عيسى حديث 

عبد اهلل بن عمرو بن العاص حديث حسن وعمرو بن شعيب ىو بن محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن 
سحاق وذكر غيرىما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب  العاص قال محمد بن إسماعيل رأيت أحمد وا 
قال محمد وقد سمع شعيب بن محمد من جده عبد اهلل بن عمرو قال أبو عيسى ومن تكمم في حديث 
عمرو بن شعيب إنما ضعفو ألنو يحدث عن صحيفة جده كأنيم رأوا أنو لم يسمع ىذه األحاديث من 
جده قال عمي بن عبد اهلل وذكر عن يحيى بن سعيد أنو قال حديث عمرو بن شعيب عندنا واىي وقد 

سحاق وقد روي عن بعض أىل  كره قوم من أىل العمم البيع والشراء في المسجد وبو يقول أحمد وا 
العمم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد وقد روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في 

غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد  



   
باب ما جاء في المسجد الذي أسس عمى التقوى  

   
حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيو عن أبي سعيد  [ 323 ] 

امترى رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي اسس عمى الخدري قال 
التقوى فقال الخدري ىو مسجد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وقال اآلخر ىو مسجد قباء فأتيا 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في ذلك فقال ىو ىذا يعني مسجده وفي ذلك خير كثير قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال حدثنا أبو بكر عن عمي بن عبد اهلل قال سألت يحيى بن سعيد 
عن محمد بن أبي يحيى األسممي فقال لم يكن بو بأس وأخوه أنيس بن أبي يحيى اثبت منو  

   
باب ما جاء في الصبلة في مسجد قباء  

   
حدثنا محمد بن العبلء أبو كريب وسفيان بن وكيع قاال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد  [ 324 ] 

بن جعفر قال حدثنا أبو األبرد مولى بني خطمة أنو سمع أسيد بن ظيير األنصاري وكان من 
الصبلة في مسجد أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم يحدث عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

قباء كعمرة قال وفي الباب عن سيل بن حنيف قال أبو عيسى حديث أسيد حديث حسن غريب وال 
نعرف ألسيد بن ظيير شيئا يصح غير ىذا الحديث وال نعرفو إال من حديث أبي أسامة عن عبد 

الحميد بن جعفر وأبو األبرد اسمو زياد مديني  
   

باب ما جاء في أي المساجد أفضل  
   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك ح وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد  [ 325 ] 

اهلل بن أبي عبد اهلل األغر عن أبي عبد اهلل األغر عن أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
صبلة في مسجدي ىذا خير من ألف صبلة فيما سواه إال المسجد الحرام قال أبو عيسى ولم قال 

يذكر قتيبة في حديثو عن عبيد اهلل إنما ذكر عن زيد بن رباح عن أبي عبد اهلل األغر عن أبي ىريرة 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو عبد اهلل األغر اسمو سممان وقد روي عن أبي ىريرة 
من غير وجو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال وفي الباب عن عمي وميمونة وأبي سعيد وجبير 



بن مطعم وابن عمر وعبد اهلل بن الزبير وأبي ذر  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الممك بن عمير عن قزعة عن أبي  [ 326 ] 

ال تشد الرحال إال إلى ثبلثة مساجد مسجد سعيد الخدري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الحرام ومسجدي ىذا ومسجد األقصى قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في المشي إلى المسجد  

   
حدثنا محمد بن عبد الممك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزىري  [ 327 ] 

إذا أقيمت الصبلة فبل تأتوىا عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وأنتم تسعون ولكن ائتوىا وأنتم تمشون وعميكم السكينة فما أدركتم فصموا وما فاتكم فأتموا وفي الباب 
عن أبي قتادة وأبي بن كعب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وجابر وأنس قال أبو عيسى اختمف أىل العمم 
في المشي إلى المسجد فمنيم من رأى اإلسراع إذا خاف فوت التكبيرة األولى حتى ذكر عن بعضيم 
أنو كان ييرول إلى الصبلة ومنيم من كره اإلسراع واختار أن يمشي عمى تؤدة ووقار وبو يقول أحمد 
سحاق وقاال العمل عمى حديث أبي ىريرة وقال إسحاق إن خاف فوت التكبيرة األولى فبل بأس أن  وا 

يسرع في المشي  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن سعيد بن  [ 328 ] 

نحو حديث أبي سممة عن أبي ىريرة بمعناه المسيب عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
ىكذا قال عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وىذا 

أصح من حديث يزيد بن زريع  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزىري عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة عن  [ 329 ] 

نحوه  النبي صمى اهلل عميو وسمم 
   

باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصبلة من الفضل  
   



حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ىمام بن منبو عن أبي ىريرة  [ 330 ] 
ال يزال أحدكم في صبلة ما دام ينتظرىا وال تزال المبلئكة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

تصمي عمى أحدكم ما دام في المسجد الميم اغفر لو الميم ارحمو ما لم يحدث فقال رجل من 
حضرموت وما الحدث يأبا ىريرة قال فساء أو ضراط قال وفي الباب عن عمي وأبي سعيد وأنس 

وعبد اهلل بن مسعود وسيل بن سعد قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في الصبلة عمى الخمرة  
   
كان حدثنا قتيبة حدثنا أبو األحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال  [ 331 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يصمي عمى الخمرة قال وفي الباب عن أم حبيبة وابن عمر وأم سميم 
وعائشة وميمونة وأم كمثوم بنت أبي سممة بن عبد األسد ولم تسمع من النبي صمى اهلل عميو وسمم 
وأم سممة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وبو يقول بعض أىل العمم وقال 

سحاق قد ثبت عن النبي صمى اهلل عميو وسمم الصبلة عمى الخمرة قال أبو عيسى والخمرة  أحمد وا 
ىو حصير قصير  

   
باب ما جاء في الصبلة عمى الحصير  

   
حدثنا نصر بن عمي حدثنا عيسى بن يونس عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر عن  [ 332 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم صمى عمى حصير قال وفي الباب عن أنس والمغيرة بن أبي سعيد 
شعبة قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد حديث حسن والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم إال أن 

قوما من أىل العمم اختاروا الصبلة عمى األرض استحبابا وأبو سفيان اسمو طمحة بن نافع  
   

باب ما جاء في الصبلة عمى البسط  
   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح الضبعي قال سمعت أنس بن مالك يقول  [ 333 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يخالطنا حتى إن كان يقول ألخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل 
النغير قال ونضح بساط لنا فصمى عميو قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى حديث أنس 



حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم 
سحاق واسم أبي التياح  ومن بعدىم لم يروا بالصبلة عمى البساط والطنفسة بأسا وبو يقول أحمد وا 

يزيد بن حميد  
   

باب ما جاء في الصبلة في الحيطان  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن  [ 334 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يستحب الصبلة في الحيطان قال أبي الطفيل عن معاذ بن جبل 
أبو داود يعني البساتين قال أبو عيسى حديث معاذ حديث غريب ال نعرفو إال من حديث الحسن بن 
أبي جعفر والحسن بن أبي جعفر قد ضعفو يحيى بن سعيد وغيره وأبو الزبير اسمو محمد بن مسمم 

بن تدرس وأبو الطفيل اسمو عامر بن واثمة  
   

باب ما جاء في سترة المصمي  
   
حدثنا قتيبة وىناد قاال حدثنا أبو األحوص عن سماك بن حرب عن موسى بن طمحة عن  [ 335 ] 

إذا وضع أحدكم بين يديو مثل مؤخرة الرحل فميصل وال أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يبالي من مر وراء ذلك قال وفي الباب عن أبي ىريرة وسيل بن أبي حثمة وابن عمر وسبرة بن معبد 
الجيني وأبي جحيفة وعائشة قال أبو عيسى حديث طمحة حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند 

أىل العمم وقالوا سترة اإلمام سترة لمن خمفو  
   

باب ما جاء في كراىية المرور بين يدي المصمي  
   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر عن  [ 336 ] 

بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجيني أرسمو إلى أبي جييم يسألو ماذا سمع من رسول اهلل صمى اهلل 
لو يعمم عميو وسمم في المار بين يدي المصمي فقال أبو جييم قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

المار بين يدي المصمي ماذا عميو لكان أن يقف أربعين خير لو من أن يمر بين يديو قال أبو 
النضير ال أدري قال أربعين يوما أو شيرا أو سنة قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد الخدري 



وأبي ىريرة وابن عمر وعبد اهلل بن عمرو قال أبو عيسى وحديث أبي جييم حديث حسن صحيح وقد 
روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال ألن يقف أحدكم مائة عام خير لو من أن يمر بين يدي 
أخيو وىو يصمي والعمل عميو عند أىل العمم كرىوا المرور بين يدي المصمي ولم يروا أن ذلك يقطع 

صبلة الرجل واسم أبي النضر سالم مولى عمر بن عبيد اهلل المديني  
   

باب ما جاء ال يقطع الصبلة شيء  
   
حدثنا محمد بن عبد الممك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزىري  [ 337 ] 

كنت رديف الفضل عمى أتان فجئنا والنبي عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن بن عباس قال 
صمى اهلل عميو وسمم يصمي بأصحابو بمنى قال فنزلنا عنيا فوصمنا الصف فمرت بين أيدييم فمم 

تقطع صبلتيم قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة والفضل بن عباس وابن عمر قال أبو عيسى 
وحديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل عميو عند أكثر العمم من أصحاب النبي صمى اهلل 
عميو وسمم ومن بعدىم من التابعين قالوا ال يقطع الصبلة شيء وبو يقول سفيان الثوري والشافعي  

   
باب ما جاء أنو ال يقطع الصبلة إال الكمب والحمار والمرأة  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا يونس بن عبيد ومنصور بن زذان عن حميد بن  [ 338 ] 

إذا ىبلل عن عبد اهلل بن الصامت قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
صمى الرجل وليس بين يديو كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صبلتو الكمب األسود والمرأة 

والحمار فقمت ألبي ذر ما بال األسود من األحمر من األبيض فقال يا بن أخي سألتني كما سألت 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال الكمب األسود شيطان قال وفي الباب عن أبي سعيد والحكم بن 
عمرو الغفاري وأبي ىريرة وأنس قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح وقد ذىب بعض 
أىل العمم إليو قالوا يقطع الصبلة الحمار والمرأة والكمب األسود قال أحمد الذي ال أشك فيو أن الكمب 

األسود يقطع الصبلة وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء قال إسحاق ال يقطعيا شيء إال الكمب 
األسود  

   
باب ما جاء في الصبلة في الثوب الواحد  



   
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الميث عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عمر بن أبي سممة أنو  [ 339 ] 

رأى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يصمي في بيت أم سممة مشتمبل في ثوب واحد قال وفي الباب 
عن أبي ىريرة وجابر وسممة بن األكوع وأنس وعمرو بن أبي أسيد وعبادة بن الصامت وأبي سعيد 
وكيسان وابن عباس وعائشة وأم ىانئ وعمار بن ياسر وطمق بن عمي وصامت األنصاري قال أبو 
عيسى حديث عمر بن أبي سممة حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم من 

أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن بعدىم من التابعين وغيرىم قالوا ال بأس بالصبلة في الثوب 
الواحد وقد قال بعض أىل العمم يصمي الرجل في ثوبين  

   
باب ما جاء في ابتداء القبمة  

   
لما قدم حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال  [ 340 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم المدينة صمى نحو بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شيرا وكان 
قد نرى تقمب وجيك في  }رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يحب أن يوجو إلى الكعبة فأنزل اهلل تعالى 

فوجو نحو الكعبة وكان يحب ذلك   {السماء فمنولينك قبمة ترضاىا فول وجيك شطر المسجد الحرام 
فصمى رجل معو العصر ثم مر عمى قوم من األنصار وىم ركوع في صبلة العصر نحو بيت 

المقدس فقال ىو يشيد أنو صمى مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأنو قد وجو إلى الكعبة قال 
فانحرفوا وىم ركوع قال وفي الباب عن بن عمر وابن عباس وعمارة بن أوس وعمرو بن عوف 
المزني وأنس قال أبو عيسى وحديث البراء حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي 

إسحاق  
   
كانوا ركوعا حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اهلل بن دينار عن بن عمر قال  [ 341 ] 

في صبلة الصبح قال أبو عيسى وحديث بن عمر حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبمة  
   
حدثنا محمد بن أبي معشر حدثنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي ىريرة  [ 342 ] 



ما بين المشرق والمغرب قبمة  قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
   
مثمو قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حدثنا يحيى بن موسى حدثنا محمد بن أبي معشر  [ 343 ] 

قد روي عنو من غير ىذا الوجو وقد تكمم بعض أىل العمم في أبي معشر من قبل حفظو واسمو 
نجيح مولى بني ىاشم قال محمد ال أروي عنو شيئا وقد روى عنو الناس قال محمد وحديث عبد اهلل 
بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد األخنسي عن سعيد المقبري عن أبي ىريرة أقوى من حديث 

أبي معشر وأصح  
   
حدثنا الحسن بن أبي بكر المروزي حدثنا المعمى بن منصور حدثنا عبد اهلل بن جعفر  [ 344 ] 

المخرمي عن عثمان بن محمد األخنسي عن سعيد المقبري عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو 
نما قيل عبد اهلل وسمم قال  ما بين المشرق والمغرب قبمة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وا 

بن جعفر المخرمي ألنو من ولد المسور بن مخرمة وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي 
صمى اهلل عميو وسمم ما بين المشرق والمغرب قبمة منيم عمر بن الخطاب وعمي بن أبي طالب وابن 
عباس وقال بن عمر إذا جعمت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينيما قبمة إذا استقبمت 
القبمة وقال بن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبمة ىذا ألىل المشرق واختار عبد اهلل بن المبارك 

التياسر ألىل مرو  
   

باب ما جاء في الرجل يصمي لغير القبمة في الغيم  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا أشعت بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد  [ 345 ] 

كنا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم في سفر في ليمة اهلل عن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة عن أبيو قال 
مظممة فمم ندر أين القبمة فصمى كل رجل منا عمى حيالو فمما أصبحنا ذكرنا ذلك لمنبي صمى اهلل 

قال أبو عيسى ىذا حديث ليس إسناده بذاك ال نعرفو   {فأينما تولوا فثم وجو اهلل  }عميو وسمم فنزل 
إال من حديث أشعت السمان وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث وقد ذىب أكثر 

أىل العمم إلى ىذا قالوا إذا صمى في الغيم لغير القبمة ثم استبان لو بعد ما صمى أنو صمى لغير 
سحاق   القبمة فإن صبلتو جائزة وبو يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وا 

   



باب ما جاء في كراىية ما يصمي إليو وفيو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا المقرئ حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود  [ 346 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نيى أن يصمي في سبعة بن الحصين عن نافع عن بن عمر 
مواطن في المزبمة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن اإلبل وفوق ظير بيت 

اهلل  
   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين  [ 347 ] 

نحوه بمعناه قال وفي الباب عن أبي مرثد عن نافع عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
وجابر وأنس أبو مرثد اسمو كناز بن حصين قال أبو عيسى وحديث بن عمر إسناده ليس بذاك القوى 
وقد تكمم في زيد بن جبيرة من قبل حفظو قال أبو عيسى وزيد بن جبير الكوفي أثبت من ىذا وأقدم 
وقد سمع من بن عمر وقد روى الميث بن سعد ىذا الحديث عن عبد اهلل بن عمر العمري عن نافع 

عن بن عمر عن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مثمو وحديث داود عن نافع عن بن عمر عن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم اشبو وأصح من حديث الميث بن سعد وعبد اهلل بن عمر العمري ضعفو 

بعض أىل الحديث من قبل حفظو منيم يحيى بن سعيد القطان  
   

باب ما جاء في الصبلة في مرابض الغنم وأعطان اإلبل  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن ىشام عن بن سيرين  [ 348 ] 

صموا في مرابض الغنم وال تصموا في أعطان عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
اإلبل  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي  [ 349 ] 

بمثمو أو بنحوه قال وفي الباب عن جابر بن صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجيني وعبد اهلل بن مغفل وابن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث أبي 
سحاق وحديث أبي حصين  ىريرة حديث حسن صحيح وعميو العمل عند أصحابنا وبو يقول أحمد وا 
عن أبي صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم حديث غريب ورواه إسرائيل عن أبي 



حصين عن أبي صالح عن أبي ىريرة موقوفا ولم يرفعو واسم أبي حصين عثمان بن عاصم األسدي  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أنس  [ 350 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يصمي في مرابض الغنم قال أبو عيسى ىذا حديث بن مالك 
حسن صحيح وأبو التياح الضبعي اسمو يزيد بن حميد  

   
باب ما جاء في الصبلة عمى الدابة حيث ما توجيت بو  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع ويحيى بن آدم قاال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن  [ 351 ] 

بعثني النبي صمى اهلل عميو وسمم في حاجة فجئت وىو يصمي عمى راحمتو نحو المشرق جابر قال 
والسجود أخفض من الركوع قال وفي الباب عن أنس وابن عمر وأبي سعيد وعامر بن ربيعة قال أبو 
عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي ىذا الحديث من غير وجو عن جابر والعمل عمى 

ىذا عند عامة أىل العمم ال نعمم بينيم اختبلفا ال يرون بأسا أن يصمي الرجل عمى راحمتو تطوعا 
حيث ما كان وجيو إلى القبمة أو غيرىا  

   
باب ما جاء في الصبلة إلى الراحمة  

   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو خالد األحمر عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن بن  [ 352 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم صمى إلى بعيره أو راحمتو وكان يصمي عمى راحمتو حيث ما عمر 
توجيت بو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وىو قول بعض أىل العمم ال يرون بالصبلة إلى 

البعير بأسا أن يستتر بو  
   

باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصبلة فابدؤوا بالعشاء  
   
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن أنس يبمغ بو النبي صمى اهلل عميو  [ 353 ] 

إذا حضر العشاء وأقيمت الصبلة فابدؤوا بالعشاء قال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وسمم قال 
وسممة بن األكوع وأم سممة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وعميو العمل عند بعض 



أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم أبو بكر وعمر وابن عمر وبو يقول أحمد 
ن فاتتو الصبلة في الجماعة قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول  سحاق يقوالن يبدأ بالعشاء وا  وا 

سمعت وكيعا يقول في ىذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده والذي ذىب إليو بعض 
نما أرادوا أن ال يقوم  أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم اشبو باالتباع وا 

الرجل إلى الصبلة وقمبو مشغول بسبب شيء وقد روي عن بن عباس أنو قال ال نقوم إلى الصبلة 
وفي أنفسنا شيء  

   
إذا وضع العشاء وأقيمت وروي عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال  [ 354 ] 

الصبلة فابدؤوا بالعشاء قال وتعشى بن عمر وىو يسمع قراءة اإلمام قال حدثنا بذلك ىناد حدثنا عبدة 
عن عبيد اهلل عن نافع عن بن عمر  

   
باب ما جاء في الصبلة عند النعاس  

   
حدثنا ىارون بن إسحاق اليمداني حدثنا عبدة بن سميمان الكبلبي عن ىشام بن عروة عن  [ 355 ] 

إذا نعس أحدكم وىو يصمي فميرقد حتى أبيو عن عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يذىب عنو النوم فان أحدكم إذا صمى وىو ينعس لعمو يذىب يستغفر فيسب نفسو قال وفي الباب 

عن أنس وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء فيمن زار قوما ال يصمي بيم  
   
حدثنا محمود بن غيبلن وىناد قاال حدثنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن بديل بن  [ 356 ] 

كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصبلنا يتحدث ميسرة العقيمي عن أبي عطية رجل منيم قال 
فحضرت الصبلة يوما فقمنا لو تقدم فقال ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لم ال أتقدم سمعت رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم يقول من زار قوما فبل يؤميم وليؤميم رجل منيم قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم 
قالوا صاحب المنزل أحق باإلمامة من الزائر وقال بعض أىل العمم إذا أذن لو فبل بأس أن يصمي بو 

ن أذن لو  وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث وشدد في أن ال يصمي أحد بصاحب المنزل وا 



صاحب المنزل قال وكذلك في المسجد ال يصمي بيم في المسجد إذا زارىم يقول ليصل بيم رجل 
منيم  

   
باب ما جاء في كراىية أن يخص اإلمام نفسو بالدعاء  

   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن  [ 357 ] 

ال يحل شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
إلمرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل وال يؤم قوما فيخص نفسو 

بدعوة دونيم فإن فعل فقد خانيم وال يقوم إلى الصبلة وىو حقن قال وفي الباب عن أبي ىريرة وأبي 
أمامة قال أبو عيسى حديث ثوبان حديث حسن وقد روي ىذا الحديث عن معاوية بن صالح عن 

السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وروي ىذا الحديث 
عن يزيد بن شريح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وكأن حديث يزيد بن شريح عن 

أبي حي المؤذن عن ثوبان في ىذا أجود إسنادا وأشير  
   

باب ما جاء فيمن أم قوما وىم لو كارىون  
   
حدثنا عبد األعمى بن واصل بن عبد األعمى الكوفي حدثنا محمد بن القاسم األسدي عن  [ 358 ] 

لعن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الفضل بن دليم عن الحسن قال سمعت أنس بن مالك يقول 
ثبلثة رجل أم قوما وىم لو كارىون وامرأة باتت وزوجيا عمييا ساخط ورجل سمع حي عمى الفبلح ثم 
لم يجب قال وفي الباب عن بن عباس وطمحة وعبد اهلل بن عمرو وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث 
أنس ال يصح ألنو قد روى ىذا الحديث عن الحسن عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسل قال أبو 
عيسى ومحمد بن القاسم تكمم فيو أحمد بن حنبل وضعفو وليس بالحافظ وقد كره قوم من أىل العمم 
أن يؤم الرجل قوما وىم لو كارىون فإذا كان اإلمام غير ظالم فإنما اإلثم عمى من كرىو وقال أحمد 

سحاق في ىذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثبلثة فبل بأس أن يصمي بيم حتى يكرىو أكثر القوم   وا 
   
حدثنا ىناد حدثنا جرير عن منصور عن ىبلل بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن  [ 359 ] 

كان يقال أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان امرأة عصت عمرو بن الحارث بن المصطمق قال 



مام قوم وىم لو كارىون قال ىناد قال جرير قال منصور فسألنا عن أمر اإلمام فقيل لنا إنما  زوجيا وا 
عني بيذا أئمة ظممة فأما من أقام السنة فإنما اإلثم عمى من كرىو  

   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عمي بن الحسن حدثنا الحسين بن واقد حدثنا أبو غالب  [ 360 ] 

ثبلثة ال تجاوز صبلتيم آذانيم العبد قال سمعت أبا أمامة يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
مام قوم وىم لو كارىون قال أبو عيسى ىذا  اآلبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجيا عمييا ساخط وا 

حديث حسن غريب من ىذا الوجو وأبو غالب اسمو حزور  
   

باب ما جاء إذا صمى اإلمام قاعدا فصموا قعودا  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن أنس بن مالك أنو قال خر رسول اهلل صمى  [ 361 ] 

إنما اإلمام أو اهلل عميو وسمم عن فرس فجحش فصمى بنا قاعدا فصمينا معو قعودا ثم انصرف فقال 
ذا قال سمع اهلل لمن  ذا رفع فارفعوا وا  ذا ركع فاركعوا وا  إنما جعل اإلمام ليؤتم بو فإذا كبر فكبروا وا 

ذا صمى قاعدا فصموا قعودا أجمعون قال وفي الباب  ذا سجد فاسجدوا وا  حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وا 
عن عائشة وأبي ىريرة وجابر وابن عمر ومعاوية قال أبو عيسى وحديث أنس أن رسول اهلل صمى 

اهلل عميو وسمم خر عن فرس فجحش حديث حسن صحيح وقد ذىب بعض أصحاب رسول اهلل صمى 
اهلل عميو وسمم إلى ىذا الحديث منيم جابر بن عبد اهلل وأسيد بن حضير وأبو ىريرة وغيرىم وبيذا 

سحاق وقال بعض أىل العمم إذا صمى اإلمام جالسا لم يصل من خمفو إال قياما  الحديث يقول أحمد وا 
فإن صموا قعودا لم تجزىم وىو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي  

   
باب منو  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن نعيم بن أبي ىند عن أبي  [ 362 ] 

صمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خمف أبي بكر في مرضو وائل عن مسروق عن عائشة قالت 
الذي مات فيو قاعدا قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب وقد روي عن عائشة 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال إذا صمى اإلمام جالسا فصموا جموسا وروي عنيا أن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم خرج في مرضو وأبو بكر يصمي بالناس فصمى إلى جنب أبي بكر والناس 



يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي صمى اهلل عميو وسمم وروي عنيا أن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم إلى صمى خمف أبي بكر قاعدا وروي عن أنس بن مالك أن النبي صمى اهلل عميو وسمم صمى 

خمف أبي بكر وىو قاعد  
   
حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد حدثنا شبابة بن سوار حدثنا محمد بن طمحة عن حميد عن  [ 363 ] 

صمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في مرضو خمف أبي بكر قاعدا في ثوب ثابت عن أنس قال 
متوشحا بو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال ىكذا رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن 
ثابت عن أنس وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس ولم يذكروا فيو عن ثابت ومن ذكر فيو عن 

ثابت فيو أصح  
   

باب ما جاء في اإلمام ينيض في الركعتين ناسيا  
   
صمى بنا المغيرة حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا بن أبي ليمى عن الشعبي قال  [ 364 ] 

بن شعبة فنيض في الركعتين فسبح بو القوم وسبح بيم فمما صمى بقية صبلتو وسمم ثم سجد 
سجدتي السيو وىو جالس ثم حدثيم أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فعل بيم مثل الذي فعل قال 
وفي الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد اهلل بن بحينة قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة قد 
روي من غير وجو عن المغيرة بن شعبة قال أبو عيسى وقد تكمم بعض أىل العمم في بن أبي ليمى 
من قبل حفظو قال أحمد ال يحتج بحديث بن أبي ليمى وقال محمد بن إسماعيل بن أبي ليمى ىو 

صدوق وال أروي عنو ألنو ال يدري صحيح حديثو من سقيمو وكل من كان مثل ىذا فبل أروي عنو 
شيئا وقد روى ىذا الحديث من غير وجو عن المغيرة بن شعبة رواه سفيان عن جابر عن المغيرة بن 
شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة وجابر الجعفي قد ضعفو بعض أىل العمم تركو 
يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن ميدي وغيرىما والعمل عمى ىذا عند أىل العمم أن الرجل إذا قام 

في الركعتين مضى في صبلتو وسجد سجدتين منيم من رأى قبل التسميم ومنيم من رأى بعد التسميم 
ومن رأى قبل التسميم فحديثو أصح لما روى الزىري ويحيى بن سعيد األنصاري عن عبد الرحمن 

األعرج عن عبد اهلل بن بحينة  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا يزيد بن ىارون عن المسعودي عن زياد بن عبلقة  [ 365 ] 



صمى بنا المغيرة بن شعبة فمما صمى ركعتين قام ولم يجمس فسبح بو من خمفو فأشار إلييم أن قال 
قوموا فمما فرغ من صبلتو سمم وسجد سجدتي السيو وسمم وقال ىكذا صنع رسول اهلل صمى اهلل 

عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي ىذا الحديث من غير وجو عن المغيرة 
بن شعبة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين األوليين  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود ىو الطيالسي حدثنا شعبة أخبرنا سعد بن إبراىيم  [ 366 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال سمعت أبا عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود يحدث عن أبيو قال 
إذا جمس في الركعتين األوليين كأنو عمى الرضف قال شعبة ثم حرك سعد شفتيو بشيء فأقول حتى 

يقوم فيقول حتى يقوم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن إال أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيو والعمل 
عمى ىذا عند أىل العمم يختارون أن ال يطيل الرجل القعود في الركعتين األوليين وال يزيد عمى 

التشيد شيئا وقالوا أن زاد عمى التشيد فعميو سجدتا السيو ىكذا روي عن الشعبي وغيره  
   

باب ما جاء في األشارة في الصبلة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث بن سعد عن بكير بن عبد اهلل بن األشج عن نابل صاحب العباء  [ 367 ] 

مررت برسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وىو يصمي فسممت عميو فرد عن بن عمر عن صييب قال 
إلي إشارة وقال ال أعمم إال أنو قال إشارة بأصبعو قال وفي الباب عن ببلل وأبي ىريرة وأنس وعائشة  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا ىشام بن سعد عن نافع عن بن عمر قال قمت  [ 368 ] 

كيف كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يرد عمييم حين كانوا يسممون عميو وىو في الصبلة قال لببلل 
كان يشير بيده قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وحديث صييب حسن ال نعرفو إال من 

حديث الميث عن بكير وقد روي عن زيد بن أسمم عن بن عمر قال قمت لببلل كيف كان النبي صمى 
اهلل عميو وسمم يصنع حيث كانوا يسممون عميو في المسجد بني عمرو بن عوف قال كان يرد إشارة 
وكبل الحديثين عندي صحيح ألن قصة حديث صييب غير قصة حديث ببلل وان كان بن عمر 

روى عنيما فاحتمل أن يكون سمع منيما جميعا  



   
باب ما جاء أن التسبيح لمرجال والتصفيق لمنساء  

   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول  [ 369 ] 

التسبيح لمرجال والتصفيق لمنساء قال وفي الباب عن عمي وسيل بن سعد اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وجابر وأبي سعيد وابن عمر وقال عمي كنت إذا استأذنت عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو 

يصمي سبح قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح والعمل عميو عند أىل العمم وبو 
سحاق   يقول أحمد وا 

   
باب ما جاء في كراىية التثاؤب في الصبلة  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن  [ 370 ] 

التثاوب في الصبلة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم أبي ىريرة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
فميكظم ما استطاع قال وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت قال أبو عيسى حديث 
أبي ىريرة حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أىل العمم التثاوب في الصبلة قال إبراىيم أني ألرد 

التثاوب بالتنحنح  
   

باب ما جاء أن صبلة القاعد عمى النصف من صبلة القائم  
   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا حسين المعمم عن عبد اهلل بن بريدة  [ 371 ] 

سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن صبلة الرجل وىو قاعد فقال عن عمران بن حصين قال 
من صمى قائما فيو أفضل ومن صمى قاعدا فمو نصف أجر القائم ومن صمى نائما فمو نصف أجر 
القاعد قال وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو وأنس والسائب وابن عمر قال أبو عيسى حديث عمران 

بن حصين حديث حسن صحيح  
   
وقد روي ىذا الحديث عن إبراىيم بن طيمان بيذا اإلسناد إال أنو يقول عن عمران بن  [ 372 ] 

سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن صبلة المريض فقال صل قائما فإن لم حصين قال 



تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعمى جنب حدثنا بذلك ىناد حدثنا وكيع عن إبراىيم بن طيمان عن 
حسين المعمم بيذا الحديث قال أبو عيسى وال نعمم أحدا روى عن حسين المعمم نحو رواية إبراىيم بن 

طيمان وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعمم نحو رواية عيسى بن يونس ومعنى ىذا 
الحديث عند بعض أىل العمم في صبلة التطوع حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن أشعث 
بن عبد الممك عن الحسن قال إن شاء الرجل صمى صبلة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا واختمف 
أىل العمم في صبلة المريض إذا لم يستطع أن يصمي جالسا فقال بعض أىل العمم يصمي عمى جنبو 
األيمن وقال بعضيم يصمي مستمقيا عمى قفاه ورجبله إلى القبمة وقال سفيان الثوري في ىذا الحديث 
من صمى جالسا فمو نصف أجر القائم قال ىذا لمصحيح ولمن ليس لو عذر يعني في النوافل فأما 

من كان لو عذر من مرض أو غيره فصمى جالسا فمو مثل أجر القائم وقد روي في بعض ىذا 
الحديث مثل قول سفيان الثوري  

   
باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسا  

   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن بن شياب عن السائب بن يزيد عن  [ 373 ] 

ما رأيت المطمب بن أبي وداعة السيمي عن حفصة زوج النبي صمى اهلل عميو وسمم أنيا قالت 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم صمى في سبحتو قاعدا حتى كان قبل وفاتو بعام فإنو كان يصمي في 
سبحتو قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتميا حتى تكون أطول من أطول منيا وفي الباب عن أم سممة وأنس 

بن مالك قال أبو عيسى حديث حفصة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
أنو كان يصمي من الميل جالسا فإذا بقي من قراءتو قدر ثبلثين أو أربعين آية قام فقرأ ثم ركع ثم 

صنع في الركعة الثانية مثل ذلك وروي عنو أنو كان يصمي قاعدا فإذا قرأ وىو قائم ركع وسجد وىو 
سحاق والعمل عمى كبل الحديثين كأنيما  ذا قرأ وىو قاعد ركع وسجد وىو قاعد قال أحمد وا  قائم وا 

رأيا كبل الحديثين صحيحا معموال بيما  
   
أن حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سممة عن عائشة  [ 374 ] 

النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يصمي جالسا فيقرأ وىو جالس فإذا بقى من قراءتو قدر ما يكون 
ثبلثين أو أربعين آية قام فقرأ وىو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح  



   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا خالد وىو الحذاء عن عبد اهلل بن شقيق عن  [ 375 ] 

كان يصمي ليبل عائشة قال سألتيا عن صبلة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن تطوعو قالت 
ذا قرأ وىو جالس ركع وسجد  طويبل قائما وليبل طويبل قاعدا فإذا قرأ وىو قائم ركع وسجد وىو قائم وا 

وىو جالس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال أني ألسمع بكاء الصبي في الصبلة فأخفف  
   
حدثنا قتيبة حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول اهلل  [ 376 ] 

واهلل إني ألسمع بكاء الصبي وأنا في الصبلة فأخفف مخافة أن تفتتن أمو صمى اهلل عميو وسمم قال 
قال وفي الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء ال تقبل صبلة المرأة إال بخمار  

   
حدثنا ىناد حدثنا قبيصة عن حماد بن سممة عن قتادة عن بن سيرين عن صفية ابنت  [ 377 ] 

ال تقبل صبلة الحائض إال بخمار قال الحارث عن عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو وقولو الحائض يعني المرأة البالغ يعني إذا حاضت قال أبو عيسى 

حديث عائشة حديث حسن والعمل عميو عند أىل العمم أن المرأة إذا أدركت فصمت وشيء من 
شعرىا مكشوف ال تجوز صبلتيا وىو قول الشافعي قال ال تجوز صبلة المرأة وشيء من جسدىا 

مكشوف قال الشافعي وقد قيل إن كان ظير قدمييا مكشوفا فصبلتيا جائزة  
   

باب ما جاء في كراىية السدل في الصبلة  
   
حدثنا ىناد حدثنا قبيصة عن حماد بن سممة عن عسل بن سفيان عن عطاء بن أبي رباح  [ 378 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن السدل في الصبلة قال وفي الباب عن عن أبي ىريرة قال 
أبي جحيفة قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة ال نعرفو من حديث عطاء عن أبي ىريرة مرفوعا إال من 
حديث عسل بن سفيان وقد اختمف أىل العمم في السدل في الصبلة فكره بعضيم السدل في الصبلة 



وقالوا ىكذا تصنع الييود وقال بعضيم إنما كره السدل في الصبلة إذا لم يكن عميو إال ثوب واحد 
فأما إذا سدل عمى القميص فبل بأس وىو قول أحمد وكره بن المبارك السدل في الصبلة  

   
باب ما جاء في كراىية مسح الحصى في الصبلة  

   
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن أبي  [ 379 ] 

إذا قام أحدكم إلى الصبلة فبل يمسح األحوص عن أبي ذر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الحصى فإن الرحمة تواجيو قال وفي الباب عن معيقيب وعمي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد 

اهلل قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن وقد روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو كره 
المسح في الصبلة وقال أن كنت ال بد فاعبل فمرة واحدة كأنو روي عنو رخصة في المرة الواحدة 

والعمل عمى ىذا عند أىل العمم  
   
حدثنا الحسين بن حريث حدثنا الوليد بن مسمم عن األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال  [ 380 ] 

سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن مسح حدثني أبو سممة بن عبد الرحمن عن معيقيب قال 
الحصى في الصبلة فقال أن كنت ال بد فاعبل فمرة واحدة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في كراىية النفخ في الصبلة  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عباد بن العوام أخبرنا ميمون أبو حمزة عن أبي صالح مولى  [ 381 ] 

رأى النبي صمى اهلل عميو وسمم غبلما لنا يقال لو افمح إذا سجد نفخ فقال يا طمحة عن أم سممة قالت 
أفمح ترب وجيك قال أحمد بن منيع وكره عباد بن العوام النفخ في الصبلة وقال إن نفخ لم يقطع 

صبلتو قال أحمد بن منيع وبو نأخذ قال أبو عيسى وروى بعضيم عن أبي حمزة ىذا الحديث وقال 
مولى لنا يقال لو رباح  

   
بيذا اإلسناد نحوه حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد عن ميمون أبي حمزة  [ 382 ] 

وقال غبلم لنا يقال لو رباح قال أبو عيسى وحديث أم سممة ليس بذاك وميمون أبو حمزة قد ضعفو 
بعض أىل العمم واختمف أىل العمم في النفخ في الصبلة فقال بعضيم أن نفخ في الصبلة استقبل 



ن نفخ في صبلتو  الصبلة وىو قول سفيان الثوري وأىل الكوفة وقال بعضيم يكره النفخ في الصبلة وا 
سحاق   لم تفسد صبلتو وىو قول أحمد وا 

   
باب ما جاء في النيي عن االختصار في الصبلة  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن ىشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي  [ 383 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى أن يصمي الرجل مختصرا قال وفي الباب عن بن عمر قال ىريرة 
أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح وقد كره بعض أىل العمم االختصار في الصبلة 

وكره بعضيم أن يمشي الرجل مختصرا واالختصار أن يضع الرجل يده عمى خاصرتو في الصبلة أو 
يضع يديو جميعا عمى خاصرتيو ويروى أن إبميس إذا مشى مشى مختصرا  

   
باب ما جاء في كراىية كف الشعر في الصبلة  

   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن عمران بن موسى عن سعيد  [ 384 ] 

أنو مر بالحسن بن عمي وىو يصمي وقد عقص ضفرتو بن أبي سعيد المقبري عن أبيو عن أبي رافع 
في قفاه فحميا فالتفت إليو الحسن مغضبا فقال أقبل عمى صبلتك وال تغضب فإني سمعت رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم يقول ذلك كفل الشيطان قال وفي الباب عن أم سممة وعبد اهلل بن عباس قال 

أبو عيسى حديث أبي رافع حديث حسن والعمل عمى ىذا عند أىل العمم كرىوا أن يصمي الرجل وىو 
معقوص شعره قال أبو عيسى وعمران بن موسى ىو القرشي المكي وىو أخو أيوب بن موسى  

   
باب ما جاء في التخشع في الصبلة  

   
حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا الميث بن سعد أخبرنا عبد ربو بن  [ 385 ] 

سعيد عن عمران بن أنس عن عبد اهلل بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن 
الصبلة مثنى مثنى تشيد في كل ركعتين وتخشع عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

وتضرع وتمسكن وتذرع وتقنع يديك يقول ترفعيما إلى ربك مستقببل ببطونيا وجيك وتقول يا رب يا 
رب ومن لم يفعل ذلك فيو كذا وكذا قال أبو عيسى وقال غير بن المبارك في ىذا الحديث من لم 



يفعل ذلك فيي خداج قال أبو عيسى سمعت محمد بن إسماعيل يقول روى شعبة ىذا الحديث عن 
عبد ربو بن سعيد فاخطأ في مواضع فقال عن أنس بن أبي أنس وىو عمران بن أبي أنس وقال عن 
عبد اهلل بن الحارث إنما ىو عبد اهلل بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث وقال شعبة عن عبد 
نما ىو عن ربيعة بن الحارث بن عبد  اهلل بن الحارث عن المطمب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وا 
المطمب عن الفضل بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال محمد وحديث الميث بن سعد ىو 

حديث صحيح يعني أصح من حديث شعبة  
   

باب ما جاء في كراىية التشبيك بين األصابع في الصبلة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن عجبلن عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة  [ 386 ] 

إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
فبل يشبكن بين أصابعو فإنو في صبلة قال أبو عيسى حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن بن 

عجبلن مثل حديث الميث وروى شريك عن محمد بن عجبلن عن أبيو عن أبي ىريرة عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا الحديث وحديث شريك غير محفوظ  

   
باب ما جاء في طول القيام في الصبلة  

   
قيل لمنبي صمى حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال  [ 387 ] 

اهلل عميو وسمم أي الصبلة أفضل قال طول القنوت قال وفي الباب عن عبد اهلل بن حبشي وأنس بن 
مالك عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى حديث جابر بن عبد اهلل حديث حسن صحيح 

وقد روي من غير وجو عن جابر بن عبد اهلل  
   

باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضمو  
   
حدثنا أبو عمار حدثنا الوليد قال وحدثنا أبو محمد رجاء قال حدثنا الوليد بن مسمم عن  [ 388 ] 

األوزاعي قال حدثني الوليد بن ىشام المعيطي قال حدثني معدان بن طمحة اليعمري قال لقيت ثوبان 
دلني عمى عمل ينفعني اهلل بو ويدخمني الجنة فسكت مولى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقمت لو 



عني مميا ثم التفت الي فقال عميك بالسجود فإني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول ما من 
عبد يسجد هلل سجدة إال رفعو اهلل بيا درجة وحط عنو بيا خطئية  

   
قال معدان بن طمحة فمقيت أبا الدرداء فسألتو عما سألت عنو ثوبان فقال عميك بالسجود  [ 389 ] 

ما من عبد يسجد هلل سجدة إال رفعو اهلل بيا درجة فإني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
وحط عنو بيا خطيئة قال معدان بن طمحة اليعمري ويقال بن أبي طمحة قال وفي الباب عن أبي 
ىريرة وأبي أمامة وأبي فاطمة قال أبو عيسى حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود 

حديث حسن صحيح وقد اختمف أىل العمم في ىذا الباب قال بعضيم طول القيام في الصبلة أفضل 
من كثرة الركوع والسجود وقال بعضيم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام وقال أحمد بن 

حنبل قد روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في ىذا حديثان ولم يقض فيو بشيء وقال إسحاق أما 
في النيار فكثرة الركوع والسجود وأما بالميل فطول القيام إال أن يكون رجل لو جزء بالميل يأتي عميو 
فكثرة الركوع والسجود في ىذا أحب الي ألنو يأتي عمى جزئو وقد ربح كثرة الركوع والسجود قال أبو 
نما قال إسحاق ىذا ألنو كذا وصف صبلة النبي صمى اهلل عميو وسمم بالميل ووصف طول  عيسى وا 

القيام وأما بالنيار فمم يوصف من صبلتو من طول القيام ما وصف بالميل  
   

باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصبلة  
   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عمية وىو بن إبراىيم عن عمي بن المبارك عن  [ 390 ] 

أمر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي ىريرة قال 
بقتل األسودين في الصبلة الحية والعقرب قال وفي الباب عن بن عباس وأبي رافع قال أبو عيسى 
حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي 

سحاق وكره بعض أىل العمم قتل الحية والعقرب في  صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم وبو يقول أحمد وا 
الصبلة وقال إبراىيم أن في الصبلة لشغبل والقول األول أصح  

   
باب ما جاء في سجدتي السيو قبل التسميم  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن األعرج عن عبد اهلل بن بحينة األسدي حميف  [ 391 ] 



أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قام في صبلة الظير وعميو جموس فمما أتم صبلتو بني عبد المطمب 
سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وىو جالس قبل أن يسمم وسجدىما الناس معو مكان ما نسي من 
الجموس قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد األعمى وأبو 

داود قاال حدثنا ىشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراىيم أن أبا ىريرة وعبد اهلل بن السائب 
القارئ كانا يسجدان سجدتي السيو قبل التسميم قال أبو عيسى حديث بن بحينة حديث حسن صحيح 
والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم وىو قول الشافعي يرى سجدتي السيو كمو قبل السبلم ويقول 
ىذا الناسخ لغيره من األحاديث ويذكر أن آخر فعل النبي صمى اهلل عميو وسمم كان عمى ىذا قال 

سحاق إذا قام الرجل في الركعتين فإنو يسجد سجدتي السيو قبل السبلم عمى حديث بن بحينة  أحمد وا 
وعبد اهلل بن بحينة ىو عبد اهلل بن مالك وىو بن بحينة مالك أبوه وبحينة أمو ىكذا أخبرني إسحاق 
بن منصور عن عمي بن عبد اهلل بن المديني قال أبو عيسى واختمف أىل العمم في سجدتي السيو 

متى يسجدىما الرجل قبل السبلم أو بعده فرأى بعضيم أن يسجدىا بعد السبلم وىو قول سفيان 
الثوري وأىل الكوفة وقال بعضيم يسجدىما قبل السبلم وىو قول أكثر الفقياء من أىل المدينة مثل 
يحيى بن سعيد وربيعة وغيرىما وبو يقول الشافعي وقال بعضيم إذا كانت زيادة في الصبلة فبعد 

ذا كان نقصانا فقبل السبلم وىو قول مالك بن أنس وقال أحمد ما روى عن النبي صمى اهلل  السبلم وا 
عميو وسمم في سجدتي السيو فيستعمل كل عمى جيتو يرى إذا قام في الركعتين عمى حديث بن 
ذا سمم في  ذا صمى الظير خمسا فإنو يسجدىما بعد السبلم وا  بحينة فإنو يسجدىما قبل السبلم وا 

الركعتين من الظير والعصر فإنو يسجدىما بعد السبلم وكل يستعمل عمى جيتو وكل سيو ليس فيو 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ذكر فإن سجدتي السيو قبل السبلم وقال إسحاق نحو قول أحمد في 

ىذا كمو إال أنو قال كل سيو ليس فيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ذكر فإن كانت زيادة في 
ن كان نقصانا يسجدىما قبل السبلم   الصبلة يسجدىما بعد السبلم وا 

   
باب ما جاء في سجدتي السيو بعد السبلم والكبلم  

   
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا شعبة عن الحكم عن  [ 392 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم صمى الظير خمسا فقيل لو إبراىيم عن عمقمة عن عبد اهلل بن مسعود 
أزيد في الصبلة فسجد سجدتين بعد ما سمم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   



حدثنا ىناد ومحمود بن غيبلن قاال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراىيم عن عمقمة  [ 393 ] 
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم سجد سجدتي السيو بعد الكبلم قال وفي الباب عن عن عبد اهلل 

معاوية وعبد اهلل بن جعفر وأبي ىريرة  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم عن ىشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي  [ 394 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم سجدىما بعد السبلم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ىريرة 
وقد رواه أيوب وغير واحد عن بن سيرين وحديث بن مسعود حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا 
ن لم  عند بعض أىل العمم قالوا إذا صمى الرجل الظير خمسا فصبلتو جائزة وسجد سجدتي السيو وا 
سحاق وقال بعضيم إذا صمى الظير خمسا ولم يقعد  يجمس في الرابعة وىو قول الشافعي وأحمد وا 

في الرابعة مقدار التشيد فسدت صبلتو وىو قول سفيان الثوري وبعض أىل الكوفة  
   

باب ما جاء في التشيد في سجدتي السيو  
   
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا محمد بن عبد اهلل األنصاري قال أخبرني أشعث  [ 395 ] 

أن النبي عن بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قبلبة عن أبي الميمب عن عمران بن حصين 
صمى اهلل عميو وسمم صمى بيم فسيا فسجد سجدتين ثم تشيد ثم سمم قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن غريب صحيح وروى محمد بن سيرين عن أبي الميمب وىو عم أبي قبلبة غير ىذا الحديث 
وروى محمد ىذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قبلبة عن أبي الميمب وأبو الميمب اسمو عبد 

الرحمن بن عمرو ويقال أيضا معاوية بن عمرو وقد روى عبد الوىاب الثقفي وىشيم وغير واحد ىذا 
الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قبلبة بطولو وىو حديث عمران بن حصين أن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم سمم في ثبلث ركعات من العصر فقام رجل يقال لو الخرباق واختمف أىل العمم في 

ذا  التشيد في سجدتي السيو فقال بعضيم يتشيد فييما ويسمم وقال بعضيم ليس فييما تشيد وتسميم وا 
سحاق قاال إذا سجد سجدتي السيو قبل السبلم لم  سجدىما قبل السبلم لم يتشيد وىو قول أحمد وا 

يتشيد  
   

باب ما جاء في الرجل يصمي فيشك في الزيادة والنقصان  
   



حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم حدثنا ىشام الدستوائي عن يحيى بن أبي  [ 396 ] 
كثير عن عياض يعني بن ىبلل قال قمت ألبي سعيد أحدنا يصمي فبل يدري كيف يصمي فقال قال 

إذا صمى أحدكم فمم يدر كيف صمى فميسجد سجدتين وىو جالس قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن 
وقد روي ىذا الحديث عن أبي سعيد من غير ىذا الوجو وقد روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو 
ذا شك في الثنتين والثبلث فميجعميما ثنتين  قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فميجعميما واحدة وا 
ويسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسمم والعمل عمى ىذا عند أصحابنا وقال بعض أىل العمم إذا شك 

في صبلتو فمم يدركم صمى فميعد  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل  [ 397 ] 

أن الشيطان يأتي أحدكم في صبلتو فيمبس عميو حتى ال يدري كم صمى فإذا صمى اهلل عميو وسمم 
وجد ذلك أحدكم فميسجد سجدتين وىو جالس قال أبو عيسى ىذا الحديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن خالد بن عثمة البصري حدثنا إبراىيم بن سعد قال  [ 398 ] 

حدثني محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال 
إذا سيا أحدكم في صبلتو فمم يدر واحدة صمى أو ثنتين سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول 

فميبن عمى واحدة فإن لم يدر ثنتين صمى أو ثبلثا فميبن عمى ثنتين فإن لم يدر ثبلثا صمى أو أربعا 
فميبن عمى ثبلث وليسجد سجدتين قبل أن يسمم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح وقد 
روى ىذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير ىذا الوجو رواه الزىري عن عبيد اهلل بن عبد 

اهلل بن عتبة عن بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في الرجل يسمم في الركعتين من الظير والعصر  
   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة وىو أيوب السختياني  [ 399 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم انصرف من اثنتين فقال لو ذو عن محمد بن سيرين عن أبي ىريرة 
اليدين أقصرت الصبلة أم نسيت يا رسول اهلل فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أصدق ذو اليدين 
فقال الناس نعم فقام رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فصمى اثنتين أخريين ثم سمم ثم كبر فسجد مثل 



سجوده أو أطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول قال أبو عيسى وفي الباب عن عمران 
بن حصين وابن عمرو ذي اليدين قال أبو عيسى وحديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح واختمف 
أىل العمم في ىذا الحديث فقال بعض أىل الكوفة إذا تكمم في الصبلة ناسيا أو جاىبل أو ما كان 

فإنو يعيد الصبلة واعتموا بأن ىذا الحديث كان قبل تحريم الكبلم في الصبلة قال وأما الشافعي فرأى 
ىذا الحديث صحيحا فقال بو وقال ىذا أصح من الحديث الذي روى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
نما ىو رزق رزقو اهلل قال الشافعي وفرقوا ىؤالء بين العمد  في الصائم إذا أكل ناسيا فإنو ال يقضي وا 
والنسيان في أكل الصائم بحديث أبي ىريرة وقال أحمد في حديث أبي ىريرة أن تكمم اإلمام في شيء 
من صبلتو وىو يرى أنو قد أكمميا ثم عمم أنو لم يكمميا يتم صبلتو ومن تكمم خمف اإلمام وىو يعمم 
أن عميو بقية من الصبلة فعميو أن يستقبميا واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص عمى عيد رسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم فإنما تكمم ذو اليدين وىو عمى يقين من صبلتو أنيا تمت وليس ىكذا اليوم 
ليس ألحد أن يتكمم عمى معنى ما تكمم ذو اليدين ألن الفرائض اليوم ال يزاد فييا وال ينقص قال أحمد 

نحوا من ىذا الكبلم وقال إسحاق نحو قول أحمد في ىذا الباب  
   

باب ما جاء في الصبلة في النعال  
   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراىيم عن سعيد بن يزيد أبي مسممة قال قمت  [ 400 ] 

أكان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يصمي في نعميو قال نعم قال وفي الباب عن ألنس بن مالك 
عبد اهلل بن مسعود وعبد اهلل بن أبي حبيبة وعبد اهلل بن عمرو وعمرو بن حريث وشداد بن أوس 

وأوس الثقفي وأبي ىريرة وعطاء رجل من بني شيبة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح 
والعمل عمى ىذا عند أىل العمم  

   
باب ما جاء في القنوت في صبلة الفجر  

   
حدثنا قتيبة ومحمد بن المثنى قاال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن  [ 401 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يقنت في مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن البراء بن عازب 
صبلة الصبح والمغرب قال وفي الباب عن عمي وأنس وأبي ىريرة وابن عباس وخفاف بن إيماء بن 
رحضة الغفاري قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح واختمف أىل العمم في القنوت في 



صبلة الفجر فرأى بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم القنوت في 
سحاق ال يقنت في الفجر إال عند نازلة تنزل  صبلة الفجر وىو قول مالك والشافعي وقال أحمد وا 

بالمسممين فإذا نزلت نازلة فمئلمام أن يدعو لجيوش المسممين  
   

باب ما جاء في ترك القنوت  
   
يا أبت حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون عن أبي مالك األشجعي قال قمت ألبي  [ 402 ] 

انك قد صميت خمف رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأبي بكر وعمر وعثمان وعمي بن أبي طالب 
ىينا بالكوفة نحوا من خمس سنين أكانوا يقنتون قال أي بني محدث قال أبو عسيى ىذا حديث حسن 
ن لم يقنت  صحيح والعمل عميو عند أكثر أىل العمم وقال سفيان الثوري أن قنت في الفجر فحسن وا 
فحسن واختار أن ال يقنت ولم ير بن المبارك القنوت في الفجر قال أبو عيسى وأبو مالك األشجعي 

اسمو سعد بن طارق بن أشيم  
   
نحوه حدثنا صالح بن عبد اهلل حدثنا أبو عوانة عن أبي مالك األشجعي بيذه اإلسناد  [ 403 ] 

بمعناه  
   

باب ما جاء في الرجل يعطس في الصبلة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد اهلل بن رفاعة بن رافع الزرقي عن عم أبيو معاذ  [ 404 ] 

صميت خمف رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فعطست فقمت الحمد هلل حمدا بن رفاعة عن أبيو قال 
كثيرا طيبا مباركا فيو مباركا عميو كما يحب ربنا ويرضى فمما صمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
انصرف فقال من المتكمم في الصبلة فمم يتكمم أحد ثم قاليا الثانية من المتكمم في الصبلة فمم يتكمم 
أحد ثم قاليا في الثالثة من المتكمم في الصبلة فقال رفاعة بن رافع بن عفراء أنا يا رسول اهلل قال 
كيف قمت قال قمت الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو مباركا عميو كما يحب ربنا ويرضى فقال 

النبي صمى اهلل عميو وسمم والذي نفسي بيده لقد ابتدرىا بضعة وثبلثون ممكا أييم يصعد بيا قال وفي 
الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة قال أبو عيسى حديث رفاعة حديث حسن وكأن ىذا 
الحديث عند بعض أىل العمم أنو في التطوع ألن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل في 



الصبلة المكتوبة إنما يحمد اهلل في نفسو ولم يوسعوا في أكثر من ذلك  
   

باب ما جاء في نسخ الكبلم في الصبلة  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحرث بن شبيل عن  [ 405 ] 

كنا نتكمم خمف النبي صمى اهلل عميو وسمم في الصبلة يكمم أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال 
فأمرنا بالسكوت ونيينا عن الكبلم قال  {وقوموا هلل قانتين  }الرجل منا صاحبو إلى جانبو حتى نزلت 

وفي الباب عن بن مسعود ومعاوية بن الحكم قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح 
والعمل عميو عند أكثر أىل العمم قالوا إذا تكمم الرجل عامدا في الصبلة أو ناسيا أعاد الصبلة وىو 
قول سفيان الثوري وابن المبارك وأىل الكوفة وقال بعضيم إذا تكمم عامدا في الصبلة أعاد الصبلة 

ن كان ناسيا أو جاىبل أجزأه وبو يقول الشافعي   وا 
   

باب ما جاء في الصبلة عند التوبة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن عمي بن ربيعة عن أسماء بن  [ 406 ] 

الحكم الفزاري قال سمعت عميا يقول إني كنت رجبل إذا سمعت من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ذا حدثني رجل من أصحابو استحمفتو فإذا حمف لي  حديثا نفعني اهلل منو بما شاء أن ينفعني بو وا 

نو حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول  ما من صدقتو وا 
والذين إذا  }رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطير ثم يصمي ثم يستغفر اهلل إال غفر اهلل لو ثم قرأ ىذه اآلية 

فعموا فاحشة أو ظمموا أنفسيم ذكروا اهلل فاستغفروا لذنوبيم ومن يغفر الذنوب إال اهلل ولم يصروا عمى 
قال وفي الباب عن بن مسعود وأبي الدرداء وأنس وأبي أمامة ومعاذ وواثمة   {ما فعموا وىم يعممون 

وأبي اليسر واسمو كعب بن عمرو قال أبو عيسى حديث عمي حديث حسن ال نعرفو إال من ىذا 
الوجو من حديث عثمان بن المغيرة وروى عنو شعبة وغير واحد فرفعوه مثل حديث أبي عوانة ورواه 

سفيان الثوري ومسعر فأوقفاه ولم يرفعا إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم وقد روي عن مسعر ىذا 
الحديث مرفوعا أيضا وال نعرف ألسماء بن الحكم حديثا مرفوعا إال ىذا  

   
باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصبلة  



   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا حرممة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجيني عن عمو  [ 407 ] 

عمموا عبد الممك بن الربيع بن سبرة عن أبيو عن جده قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الصبي الصبلة بن سبع سنين واضربوه عمييا بن عشر قال وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو قال 

أبو عيسى حديث سبرة بن معبد الجيني حديث حسن صحيح وعميو العمل عند بعض أىل العمم وبو 
سحاق وقاال ما ترك الغبلم بعد العشر من الصبلة فإنو يعيد قال أبو عيسى وسبرة ىو  يقول أحمد وا 

بن معبد الجيني ويقال ىو بن عوسجة  
   

باب ما جاء في الرجل يحدث في التشيد  
   
حدثنا أحمد بن محمد بن موسى الممقب مردويو قال أخبرنا بن المبارك أخبرنا عبد الرحمن  [ 408 ] 

بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد اهلل بن عمرو قال قال 
إذا أحدث يعني الرجل وقد جمس في آخر صبلتو قبل أن يسمم فقد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

جازت صبلتو قال أبو عيسى ىذا حديث إسناده ليس بذاك القوى وقد اضطربوا في إسناده وقد ذىب 
بعض أىل العمم إلى ىذا قالوا إذا جمس مقدار التشيد وأحدث قبل أن يسمم فقد تمت صبلتو وقال 

بعض أىل العمم إذا أحدث قبل أن يتشيد وقبل أن يسمم أعاد الصبلة وىو قول الشافعي وقال أحمد 
إذا لم يتشيد وسمم أجزاه لقول النبي صمى اهلل عميو وسمم وتحميميا التسميم والتشيد أىون قام النبي 

صمى اهلل عميو وسمم في اثنتين فمضى في صبلتو ولم يتشيد وقال إسحاق بن إبراىيم إذا تشيد ولم 
يسمم أجزاه واحتج بحديث بن مسعود حين عممو النبي صمى اهلل عميو وسمم التشيد فقال إذا فرغت 
من ىذا فقد قضيت ما عميك قال أبو عيسى وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم ىو اإلفريقي وقد ضعفو 

بعض أىل الحديث منيم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل  
   

باب ما جاء إذا كان المطر فالصبلة في الرحال  
   
حدثنا أبو حفص عمرو بن عمي البصري حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زىير بن معاوية  [ 409 ] 

كنا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم في سفر فاصابنا مطر فقال النبي عن أبي الزبير عن جابر قال 
صمى اهلل عميو وسمم من شاء فميصل في رحمو قال وفي الباب عن بن عمر وسمرة وأبي المميح عن 



أبيو وعبد الرحمن بن سمرة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد رخص أىل العمم 
سحاق قال أبو عيسى سمعت  في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين وبو يقول أحمد وا 
أبا زرعة يقول روى عفان بن مسمم عن عمرو بن عمي حديثا وقال أبو زرعة لم نر بالبصرة أحفظ 
من ىؤالء الثبلثة عمي بن المديني وابن الشاذكوني وعمرو بن عمي وأبو المميح اسمو عامر ويقال 

زيد بن أسامة بن عمير اليذلي  
   

باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصبلة  
   
حدثنا إسحاق بن إبراىيم بن حبيب بن الشييد البصري وعمي بن حجر قاال حدثنا عتاب  [ 410 ] 

بن بشير عن خصيف عن مجاىد وعكرمة عن بن عباس قال جاء الفقراء إلى رسول اهلل صمى اهلل 
يا رسول اهلل أن األغنياء يصمون كما نصمي ويصومون كما نصوم وليم أموال عميو وسمم فقالوا 

يعتقون ويتصدقون قال فإذا صميتم فقولوا سبحان اهلل ثبلثا وثبلثين مرة الحمد هلل ثبلثا وثبلثين مرة 
واهلل أكبر أربعا وثبلثين مرة وال إلو إال اهلل عشر مرات فإنكم تدركون بو من سبقكم وال يسبقكم من 

بعدكم قال وفي الباب عن كعب بن عجرة وأنس وعبد اهلل بن عمرو وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن 
عمر وأبي ذر قال أبو عيسى وحديث بن عباس حديث حسن غريب وفي الباب أيضا عن أبي ىريرة 
والمغيرة وقد روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال خصمتان ال يحصييما رجل مسمم إال دخل 

الجنة يسبح اهلل في دبر كل صبلة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا ويسبح اهلل عند منامو ثبلثا 
وثبلثين ويحمده ثبلثا وثبلثين ويكبره أربعا وثبلثين  

   
باب ما جاء في الصبلة عمى الدابة في الطين والمطر  

   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا شبابة بن سوار حدثنا عمر بن الرماح البمخي عن كثير بن  [ 411 ] 

أنيم كانوا مع النبي صمى اهلل عميو زياد عن عمرو بن عثمان بن يعمى بن مرة عن أبيو عن جده 
وسمم في مسير فانتيوا إلى مضيق وحضرت الصبلة فمطروا السماء من فوقيم والبمة من أسفل منيم 

فأذن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وىو عمى راحمتو وأقام أو أقام فتقدم عمى راحمتو فصمى بيم 
يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع قال أبو عيسى ىذا حديث غريب تفرد بو عمر بن 

الرماح البمخي ال يعرف إال من حديثو وقد روى عنو غير واحد من أىل العمم وكذلك روي عن أنس 



سحاق   بن مالك أنو صمى في ماء وطين عمى دابتو والعمل عمى ىذا عند أىل العمم وبو يقول أحمد وا 
   

باب ما جاء في االجتياد في الصبلة  
   
حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ العقدي قاال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن عبلقة عن المغيرة بن  [ 412 ] 

صمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حتى انتفخت قدماه فقيل لو أتتكمف ىذا وقد غفر لك شعبة قال 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفبل أكون عبدا شكورا قال وفي الباب عن أبي ىريرة وعائشة قال أبو 

عيسى حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء أن أول ما يحاسب بو العبد يوم القيامة الصبلة  
   
حدثنا عمي بن نصر بن عمي الجيضمي حدثنا سيل بن حماد حدثنا ىمام قال حدثني  [ 413 ] 

قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال قدمت المدينة فقمت الميم يسر لي جميسا صالحا قال 
فجمست إلى أبي ىريرة فقمت أني سألت اهلل أن يرزقني جميسا صالحا فحدثني بحديث سمعتو من 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لعل اهلل أن ينفعني بو فقال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ن يقول  أن أول ما يحاسب بو العبد يوم القيامة من عممو صبلتو فإن صمحت فقد أفمح وأنجح وا 

فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضتو شيء قال الرب عز وجل انظروا ىل لعبدي من 
تطوع فيكمل بيا ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عممو عمى ذلك قال وفي الباب عن تميم 

الداري قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن غريب من ىذا الوجو وقد روي ىذا الحديث من 
غير ىذا الوجو عن أبي ىريرة وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن حريث 

غير ىذا الحديث والمشيور ىو قبيصة بن حريث وروي عن أنس بن حكيم عن أبي ىريرة عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا  

   
باب ما جاء فيمن صمى في يوم وليمة ثنتي عشرة ركعة من السنة ومالو فيو من الفضل  

   
حدثنا محمد بن رافع النيسابوري حدثنا إسحاق بن سميمان الرازي حدثنا المغيرة بن زياد  [ 414 ] 

من ثابر عمى ثنتي عشرة ركعة من عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



السنة بني اهلل لو بيتا في الجنة أربع ركعات قبل الظير وركعتين بعدىا وركعتين بعد المغرب 
وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر قال وفي الباب عن أم حبيبة وأبي ىريرة وأبي موسى وابن 
عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب من ىذا الوجو ومغيرة بن زياد قد تكمم فيو بعض 

أىل العمم من قبل حفظو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا مؤمل ىو بن إسماعيل حدثنا سفيان الثوري عن أبي  [ 415 ] 

إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل 
من صمى في يوم وليمة ثنتي عشرة ركعة بني لو بيت في الجنة أربعا قبل الظير وركعتين عميو وسمم 

بعدىا وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صبلة الفجر قال أبو عيسى وحديث 
عنبسة عن أم حبيبة في ىذا الباب حديث حسن صحيح وقد روي عن عنبسة من غير وجو  

   
باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل  

   
حدثنا صالح بن عبد اهلل الترمذي حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد  [ 416 ] 

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فييا بن ىشام عن عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال وفي الباب عن عمي وابن عمر وابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح 

وقد روى أحمد بن حنبل عن صالح بن عبد اهلل الترمذي حديث عائشة  
   

باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر وما كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يقرأ فييما  
   
حدثنا محمود بن غيبلن وأبو عمار قاال حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي  [ 417 ] 

رمقت النبي صمى اهلل عميو وسمم شيرا فكان يقرأ في الركعتين إسحاق عن مجاىد عن بن عمر قال 
قبل الفجر بقل يا أييا الكافرون وقل ىو اهلل أحد قال وفي الباب عن بن مسعود وأنس وأبي ىريرة 

وابن عباس وحفصة وعائشة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن وال نعرفو من حديث الثوري 
عن أبي إسحاق إال من حديث أبي أحمد والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق وقد 
روي عن أبي أحمد عن إسرائيل ىذا الحديث أيضا وأبو أحمد الزبيري ثقة حافظ قال سمعت بندارا 

يقول ما رأيت أحدا أحسن حفظا من أبي أحمد الزبيري وأبو أحمد اسمو محمد بن عبد اهلل بن الزبير 



الكوفي األسدي  
   

باب ما جاء في الكبلم بعد ركعتي الفجر  
   
حدثنا يوسف بن عيسى المروزي حدثنا عبد اهلل بن إدريس قال سمعت مالك بن أنس عن  [ 418 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا صمى ركعتي الفجر أبي النضر عن أبي سممة عن عائشة قالت 
ال خرج إلى الصبلة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد  فإن كانت لو الي حاجة كممني وا 
كره بعض أىل العمم من أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم الكبلم بعد طموع الفجر 

سحاق   حتى يصمي صبلة الفجر إال ما كان من ذكر اهلل أو مما ال بد منو وىو قول أحمد وا 
   

باب ما جاء ال صبلة بعد طموع الفجر إال ركعتين  
   
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن محمد  [ 419 ] 

بن الحصين عن أبي عمقمة عن يسار مولى بن عمر عن بن عمر أن رسول اهلل صمى اهلل عميو 
ال صبلة بعد الفجر إال سجدتين ومعنى ىذا الحديث إنما يقول ال صبلة بعد طموع الفجر وسمم قال 

إال ركعتي الفجر قال وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو وحفصة قال أبو عيسى حديث بن عمر 
حديث غريب ال نعرفو إال من حديث قدامة بن موسى وروى عنو غير واحد وىو ما اجتمع عميو أىل 

العمم كرىوا أن يصمي الرجل بعد طموع الفجر إال ركعتي الفجر  
   

باب ما جاء في اإلضطجاع بعد ركعتي الفجر  
   
حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا األعمش عن أبي صالح عن  [ 420 ] 

إذا صمى أحدكم ركعتي الفجر فميضطجع عمى أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يمينو قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح غريب من 
ىذا الوجو وقد روى عن عائشة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان إذا صمى ركعتي الفجر في بيتو 

اضطجع عمى يمينو وقد رأى بعض أىل العمم أن يفعل ىذا استحبابا  
   



باب ما جاء إذا أقيمت الصبلة فبل صبلة إال المكتوبة  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار  [ 421 ] 

إذا أقيمت قال سمعت عطاء بن يسار عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الصبلة فبل صبلة إال المكتوبة قال وفي الباب عن بن بحينة وعبد اهلل بن عمرو وعبد اهلل بن سرجس 
وابن عباس وأنس قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن وىكذا روى أيوب وورقاء بن عمر 
سماعيل بن مسمم ومحمد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن  وزياد بن سعد وا 

أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وروى حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
فمم يرفعاه والحديث المرفوع أصح عندنا والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي 
صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم إذا أقيمت الصبلة أن ال يصمي الرجل إال المكتوبة وبو يقول سفيان 

سحاق وقد روي ىذا الحديث عن أبي ىريرة عن النبي صمى  الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 
اهلل عميو وسمم من غير ىذا الوجو رواه عياش بن عباس القتباني المصري عن أبي سممة عن أبي 

ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا  
   

باب ما جاء فيمن تفوتو الركعتان قبل الفجر يصمييما بعد صبلة الفجر  
   
حدثنا محمد بن عمرو السواق البمخي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد  [ 422 ] 

خرج رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فأقيمت الصبلة عن محمد بن إبراىيم عن جده قيس قال 
فصميت معو الصبح ثم انصرف النبي صمى اهلل عميو وسمم فوجدني أصمي فقال ميبل يا قيس 

أصبلتان معا قمت يا رسول اهلل إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال فبل إذن قال أبو عيسى حديث 
محمد بن إبراىيم ال نعرفو مثل ىذا إال من حديث سعد بن سعيد وقال سفيان بن عيينة سمع عطاء 
نما يروى ىذا الحديث مرسبل وقد قال قوم من أىل مكة بيذا  بن أبي رباح من سعد بن سعيد ىذا وا 
الحديث لم يروا بأسا أن يصمي الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطمع الشمس قال أبو عيسى 
وسعد بن سعيد ىو أخو يحيى بن سعيد األنصاري قال وقيس ىو جد يحيى بن سعيد األنصاري 

سناد ىذا الحديث ليس بمتصل محمد بن إبراىيم  ويقال ىو قيس بن عمرو ويقال ىو قيس بن قيد وا 
التيمي لم يسمع من قيس وروى بعضيم ىذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراىيم أن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم خرج فرأى قيسا وىذا أصح من حديث عبد العزيز عن سعد بن سعيد  



   
باب ما جاء في إعادتيما بعد طموع الشمس  

   
حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا ىمام عن قتادة عن  [ 423 ] 

من لم النضر بن أنس عن بشير بن نييك عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يصل ركعتي الفجر فميصميما بعد ما تطمع الشمس قال أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو إال من ىذا 

الوجو وقد روي عن بن عمر أنو فعمو والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم وبو يقول سفيان الثوري 
سحاق قال وال نعمم أحدا روى ىذا الحديث عن ىمام بيذا اإلسناد  وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 

نحو ىذا إال عمرو بن عاصم الكبلبي والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن 
نييك عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال من أدرك ركعة من صبلة الصبح قبل أن 

تطمع الشمس فقد أدرك الصبح  
   

باب ما جاء في األربع قبل الظير  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم  [ 424 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يصمي قبل الظير أربعا وبعدىا ركعتين قال بن ضمرة عن عمي قال 
وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة قال أبو عيسى حديث عمي حديث حسن قال أبو بكر العطار قال 
عمي بن عبد اهلل عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة عمى 
حديث الحارث والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن 

بعدىم يختارون أن يصمي الرجل قبل الظير أربع ركعات وىو قول سفيان الثوري وابن المبارك 
سحاق وأىل الكوفة وقال بعض أىل العمم صبلة الميل والنيار مثنى مثنى يرون الفصل بين كل  وا 

ركعتين وبو يقول الشافعي وأحمد  
   

باب ما جاء في الركعتين بعد الظير  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال  [ 425 ] 

صميت مع النبي صمى اهلل عميو وسمم ركعتين قبل الظير وركعتين بعدىا قال وفي الباب عن عمي 



وعائشة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث صحيح  
   

باب منو آخر  
   
حدثنا عبد الوارث بن عبيد اهلل العتكي المروزي أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن خالد  [ 426 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان إذا لم يصل أربعا قبل الحذاء عن عبد اهلل بن شقيق عن عائشة 
الظير صبلىن بعده قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب إنما نعرفو من حديث بن المبارك من 

ىذا الوجو وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو ىذا وال نعمم أحدا رواه عن شعبة 
غير قيس بن الربيع وقد روى عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا يزيد بن ىارون عن محمد بن عبد اهلل الشعيثي عن أبيو عن  [ 427 ] 

من صمى قبل الظير عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أربعا وبعدىا أربعا حرمو اهلل عمى النار قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وقد روي من غير 

ىذا الوجو  
   
حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي حدثنا عبد اهلل بن يوسف التنيسي الشامي حدثنا  [ 428 ] 

الييثم بن حميد أخبرني العبلء ىو بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عنبسة بن أبي سفيان 
سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو قال سمعت أختي أم حبيبة زوج النبي صمى اهلل عميو وسمم تقول 

وسمم يقول من حافظ عمى أربع ركعات قبل الظير وأربع بعدىا حرمو اهلل عمى النار قال أبو عيسى 
ىذا الحديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو والقاسم ىو بن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن 

وىو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وىو ثقة شامي وىو صاحب أبي أمامة  
   

باب ما جاء في األربع قبل العصر  
   
حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا أبو عامر ىو العقدي عبد الممك بن عمرو حدثنا سفيان  [ 429 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يصمي قبل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عمي قال 
العصر أربع ركعات يفصل بينين بالتسميم عمى المبلئكة المقربين ومن تبعيم من المسممين والمؤمنين 



قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عمر وعبد اهلل بن عمرو قال أبو عيسى حديث عمي حديث حسن 
واختار إسحاق بن إبراىيم أن ال يفصل في األربع قبل العصر واحتج بيذا الحديث وقال إسحاق 

ومعنى أنو يفصل بينين بالتسميم يعني التشيد ورأى الشافعي وأحمد صبلة الميل والنيار مثنى مثنى 
يختاران الفصل في األربع قبل العصر  

   
حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيبلن وأحمد بن إبراىيم الدورقي وغير واحد قالوا  [ 430 ] 

حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا محمد بن مسمم بن ميران سمع جده عن بن عمر عن النبي صمى 
رحم اهلل أمرا صمى قبل العصر أربعا قال أبو عيسى ىذا حديث غريب حسن  اهلل عميو وسمم قال 

   
باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فييما  

   
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا بدل بن المحبر حدثنا عبد الممك بن معدان عن  [ 431 ] 

ما أحصي ما سمعت من رسول اهلل عاصم بن بيدلة عن أبي وائل عن عبد اهلل بن مسعود أنو قال 
صمى اهلل عميو وسمم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صبلة الفجر بقل يا أييا 

الكافرون وقل ىو اهلل أحد قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث 
غريب من حديث بن مسعود ال نعرفو إال من حديث عبد الممك بن معدان عن عاصم  

   
باب ما جاء أنو يصمييما في البيت  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال  [ 432 ] 

صميت مع النبي صمى اهلل عميو وسمم ركعتين بعد المغرب في بيتو قال وفي الباب عن رافع بن 
خديج وكعب بن عجرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح  

   
حدثنا الحسن بن عمي الحمواني الخبلل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع  [ 433 ] 

عشر ركعات كان يصمييا بالميل عن بن عمر قال حفظت عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
والنيار ركعتين قبل الظير وركعتين بعدىا وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء اآلخرة قال 

وحدثتني حفصة أنو كان يصمي قبل الفجر ركعتين ىذا حديث حسن صحيح  



   
حدثنا الحسن بن عمي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن سالم عن بن عمر  [ 434 ] 

مثمو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
   

باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب  
   
حدثنا أبو كريب يعني محمد بن العبلء اليمداني حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عمر بن أبي  [ 435 ] 

خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
من صمى بعد المغرب ست ركعات لم يتكمم فيما بينين بسوء عدلن لو بعبادة ثنتي عشرة سنة قال أبو 
عيسى وقد روي عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال من صمى بعد المغرب عشرين ركعة 
بنى اهلل لو بيتا في الجنة قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث غريب ال نعرفو إال من حديث زيد 
بن الحباب عن عمر بن أبي خثعم قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن عبد اهلل بن أبي 

خثعم منكر الحديث وضعفو جدا  
   

باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء  
   
حدثنا أبو سممة يحيى بن خمف حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد اهلل بن  [ 436 ] 

كان يصمي قبل الظير شقيق قال سألت عائشة عن صبلة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقالت 
ركعتين وبعدىا ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين قال وفي الباب 
عن عمي وابن عمر قال أبو عيسى حديث عبد اهلل بن شقيق عن عائشة حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء أن صبلة الميل مثنى مثنى  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن نافع عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال  [ 437 ] 

صبلة الميل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صبلتك وترا قال أبو عيسى وفي 
الباب عن عمرو بن عبسة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا 
عند أىل العمم أن صبلة الميل مثنى مثنى وىو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد 



سحاق   وا 
   

باب ما جاء في فضل صبلة الميل  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي  [ 438 ] 

أفضل الصيام بعد شير رمضان شير اهلل المحرم ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وأفضل الصبلة بعد الفريضة صبلة الميل قال وفي الباب عن جابر وببلل وأبي أمامة قال أبو عيسى 

حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وأبو بشر اسمو جعفر بن أبي وحشية واسم 
أبي وحشية إياس  

   
باب ما جاء في وصف صبلة النبي صمى اهلل عميو وسمم بالميل  

   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد  [ 439 ] 

كيف كانت صبلة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم المقبري عن أبي سممة أنو أخبره أنو سأل عائشة 
بالميل في رمضان فقالت ما كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يزيد في رمضان وال في غيره عمى 

إحدى عشرة ركعة يصمي أربعا فبل تسأل عن حسنين وطولين ثم يصمي أربعا فبل تسأل عن حسنين 
وطولين ثم يصمي ثبلثا فقالت عائشة فقمت يا رسول اهلل أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة أن عيني 

تنامان وال ينام قمبي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك عن بن شياب عن  [ 440 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان يصمي من الميل إحدى عشرة ركعة يوتر عروة عن عائشة 
منيا بواحدة فإذا فرغ منيا اضطجع عمى شقو األيمن  

   
نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  حدثنا قتيبة عن مالك عن بن شياب  [ 441 ] 
   

باب منو  
   



حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة الضبعي عن بن عباس قال  [ 442 ] 
كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يصمي من الميل ثبلث عشرة ركعة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح وأبو جمرة الضبعي اسمو نصر بن عمران الضبعي  
   

باب منو  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن األعمش عن إبراىيم عن األسود بن يزيد عن عائشة  [ 443 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يصمي من الميل تسع ركعات قال وفي الباب عن أبي ىريرة قالت 
وزيد بن خالد والفضل بن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب من ىذا 

الوجو  
   
نحو ىذا حدثنا بذلك محمود بن غيبلن حدثنا يحيى بن ورواه سفيان الثوري عن األعمش  [ 444 ] 

آدم عن سفيان عن األعمش قال أبو عيسى وأكثر ما روى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في صبلة 
الميل ثبلث عشرة ركعة مع الوتر وأقل ما وصف من صبلتو بالميل تسع ركعات  

   
باب إذا نام عن صبلتو بالميل صمى بالنيار  

   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن ىشام عن عائشة  [ 445 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا لم يصل من الميل منعو من ذلك النوم أو غمبتو عيناه صمى قالت 
من النيار ثنتي عشرة ركعة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وسعد بن ىشام 
ىو بن عامر األنصاري وىشام بن عامر ىو من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم حدثنا عباس 

ىو بن عبد العظيم العنبري حدثنا عتاب بن المثنى عن بيز بن حكيم قال كان زرارة بن أوفى قاضي 
فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم  }البصرة وكان يؤم في بني قشير فقرأ يوما في صبلة الصبح 

خر ميتا فكنت فيمن احتممو إلى داره    {عسير 
   

باب ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليمة  
   



حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن اإلسكندراني عن سييل بن أبي صالح عن أبيو  [ 446 ] 
ينزل اهلل إلى السماء الدنيا كل ليمة حين عن أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

يمضي ثمث الميل األول فيقول أنا الممك من ذا الذي يدعوني فاستجيب لو من ذا الذي يسألني 
فأعطيو من ذا الذي يستغفرني فاغفر لو فبل يزال كذلك حتى يضيء الفجر قال وفي الباب عن عمي 
بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاعة الجيني وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي 
العاص قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح وقد روي ىذا الحديث من أوجو كثيرة 
عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وروي عنو أنو قال ينزل اهلل عز وجل حين يبقى ثمث 

الميل اآلخر وىو أصح الروايات  
   

باب ما جاء في قراءة الميل  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا يحيى بن إسحاق ىو السالحيني حدثنا حماد بن سممة عن  [ 447 ] 

ثابت البناني عن عبد اهلل بن رباح األنصاري عن أبي قتادة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال ألبي 
مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك فقال أني أسمعت من ناجيت قال أرفع قميبل وقال بكر 

لعمر مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك قال إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان قال اخفض 
قميبل قال وفي الباب عن عائشة وأم ىانئ وأنس وأم سممة وابن عباس قال أبو عيسى ىذا حديث 

نما اسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سممة وأكثر الناس إنما رووا ىذا الحديث عن ثابت  غريب وا 
عن عبد اهلل بن رباح مرسبل  

   
حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن  [ 448 ] 

قام النبي صمى اهلل عميو وسمم بآية من مسمم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة قالت 
القرآن ليمة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن معاوية بن صالح عن عبد اهلل بن أبي قيس قال سألت  [ 449 ] 

كيف كان قراءة النبي صمى اهلل عميو وسمم بالميل أكان يسر بالقراءة أم يجير فقالت كل ذلك عائشة 
قد كان يفعل ربما أسر بالقراءة وربما جير فقمت الحمد هلل الذي جعل في األمر سعة قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن صحيح غريب  



   
باب ما جاء في فضل صبلة التطوع في البيت  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عبد اهلل بن سعيد بن أبي ىند عن  [ 450 ] 

أفضل سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
صبلتكم في بيوتكم إال المكتوبة قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد اهلل وأبي سعيد 
وأبي ىريرة وابن عمر وعائشة وعبد اهلل بن سعد وزيد بن خالد الجيني قال أبو عيسى حديث زيد بن 
براىيم بن أبي  ثابت حديث حسن وقد اختمف الناس في رواية ىذا الحديث فروى موسى بن عقبة وا 

النضر عن أبي النضر مرفوعا ورواه مالك بن أنس عن أبي النضر ولم يرفعو وأوقفو بعضيم 
والحديث المرفوع أصح  

   
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد اهلل بن نمير عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن بن  [ 451 ] 

صموا في بيوتكم وال تتخذوىا قبورا قال أبو عيسى ىذا عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
حديث حسن صحيح  

   
أبواب الوتر  

   
باب ما جاء في فضل الوتر  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد اهلل بن راشد الزوفي عن  [ 452 ] 

عبد اهلل بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة أنو قال خرج عمينا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أن اهلل أمدكم بصبلة ىي خير لكم من حمر النعم الوتر جعمو اهلل لكم فيما بين صبلة العشاء فقال 

إلى أن يطمع الفجر قال وفي الباب عن أبي ىريرة وعبد اهلل بن عمرو وبريدة وأبي بصرة الغفاري 
صاحب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى حديث خارجة بن حذافة حديث غريب ال 

نعرفو إال من حديث يزيد بن أبي حبيب وقد وىم بعض المحدثين في ىذا الحديث فقال عن عبد اهلل 
بن راشد الزرقي وىو وىم في ىذا وأبو بصرة الغفاري اسمو حميل بن بصرة وقال بعضيم جميل بن 

بصرة وال يصح وأبو بصرة الغفاري رجل آخر يروي عن أبي ذر وىو بن أخي أبي ذر  



   
باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن  [ 453 ] 

إن اهلل عمي قال الوتر ليس بحتم كصبلتكم المكتوبة ولكن سن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وقال 
وتر يحب الوتر فأوتروا يا أىل القرآن قال وفي الباب عن بن عمر وابن مسعود وابن عباس قال أبو 

عيسى حديث عمي حديث حسن  
   
الوتر ليس وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عمي قال  [ 454 ] 

بحتم كييئة الصبلة المكتوبة ولكن سنة سنيا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حدثنا بذلك محمد بن 
بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن سفيان عن أبي إسحاق وىذا أصح من حديث أبي بكر بن 

عياش وقد رواه منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق نحو رواية أبي بكر بن عياش  
   

باب ما جاء في كراىية النوم قبل الوتر  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن  [ 455 ] 

أمرني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن أوتر قبل الشعبي عن أبي ثور األزدي عن أبي ىريرة قال 
أن أنام قال عيسى بن أبي وعزة كان الشعبي يوتر أول الميل ثم ينام قال وفي الباب عن أبي ذر قال 
أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن غريب من ىذا الوجو وأبو ثور األزدي اسمو حبيب بن أبي 
مميكة وقد اختار قوم من أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن بعدىم أن ال ينام 
الرجل حتى يوتر وروي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال من خشي منكم أن ال يستيقظ من 
آخر الميل فميوتر من أولو ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الميل فميوتر من آخر الميل فإن قراءة 

القرآن في آخر الميل محضورة وىي أفضل حدثنا بذلك ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي 
سفيان عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم بذلك  

   
باب ما جاء في الوتر من أول الميل وآخره  

   



حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصين عن يحيى بن وثاب عن  [ 456 ] 
من كل الميل قد أوتر أولو مسروق أنو سأل عائشة عن وتر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقالت 

وأوسطو وآخره فانتيى وتره حين مات إلى السحر قال أبو عيسى أبو حصين اسمو عثمان بن عاصم 
األسدي قال وفي الباب عن عمي وجابر وأبي مسعود األنصاري وأبي قتادة قال أبو عيسى حديث 

عائشة حديث حسن صحيح وىو الذي اختاره بعض أىل العمم الوتر من آخر الميل  
   

باب ما جاء في الوتر بسبع  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم  [ 457 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يوتر بثبلث عشرة ركعة فمما كبر وضعف أوتر بسبع قال سممة قالت 
وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث أم سممة حديث حسن وقد روي عن النبي صمى اهلل 
حدى عشرة وتسع وسبع وخمس وثبلث وواحدة قال إسحاق بن  عميو وسمم الوتر بثبلث عشرة وا 

إبراىيم معنى ما روي أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يوتر بثبلث عشرة قال إنما معناه أنو كان 
يصمي من الميل ثبلث عشرة ركعة مع الوتر فنسبت صبلة الميل إلى الوتر وروى في ذلك حديثا عن 
عائشة واحتج بما روى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال أوتروا يا أىل القرآن قال إنما عني بو 

قيام الميل يقوم إنما قيام الميل عمى أصحاب القرآن  
   

باب ما جاء في الوتر بخمس  
   
حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج حدثنا عبد اهلل بن نمير حدثنا ىشام بن عروة عن أبيو  [ 459 ] 

كانت صبلة النبي صمى اهلل عميو وسمم من الميل ثبلث عشرة ركعة يوتر من ذلك عن عائشة قالت 
بخمس ال يجمس في شيء منين إال في آخرىن فإذا أذن المؤذن قام فصمى ركعتين خفيفتين قال وفي 

الباب عن أبي أيوب قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أىل العمم 
من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم الوتر بخمس وقالوا ال يجمس في شيء منين إال في 
آخرىن قال أبو عيسى وسألت أبا مصعب المديني عن ىذا الحديث كان النبي صمى اهلل عميو وسمم 

يوتر بالتسع والسبع قمت كيف يوتر بالتسع والسبع قال يصمي مثنى مثنى ويسمم ويوتر بواحدة  
   



باب ما جاء في الوتر بثبلث  
   
كان حدثنا ىناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن عمي قال  [ 460 ] 

النبي صمى اهلل عميو وسمم يوتر بثبلث يقرأ فيين بتسع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة بثبلث 
سور آخرىن قل ىو اهلل أحد قال وفي الباب عن عمران بن حصين وعائشة وابن عباس وأبي أيوب 

وعبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزى عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم ىكذا روى بعضيم فمم يذكروا فيو عن أبي وذكر بعضيم عن عبد الرحمن بن أبزى عن 

أبي قال أبو عيسى وقد ذىب قوم من أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم إلى 
ن شئت  ن شئت أوترت بثبلث وا  ىذا ورأوا أن يوتر الرجل بثبلث قال سفيان إن شئت أوترت بخمس وا 

أوترت بركعة قال سفيان والذي أستحب أن أوتر بثبلث ركعات وىو قول بن المبارك وأىل الكوفة 
حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا حماد بن زيد عن ىشام عن محمد بن سيرين قال كانوا 

يوترون بخمس وبثبلث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا  
   

باب ما جاء في الوتر بركعة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال سألت بن عمر فقمت أطيل في  [ 461 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يصمي من الميل مثنى مثنى ويوتر بركعة وكان ركعتي الفجر فقال 
يصمي الركعتين واألذان في أذنو يعني يخفف قال وفي الباب عن عائشة وجابر والفضل بن عباس 
وأبي أيوب وابن عباس قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند 

بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين رأوا أن يفصل الرجل بين 
سحاق   الركعتين والثالثة يوتر بركعة وبو يقول مالك والشافعي وأحمد وا 

   
باب ما جاء فيما يقرأ بو في الوتر  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال  [ 462 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك األعمى وقل يا أييا الكافرون وقل ىو 
اهلل أحد في ركعة ركعة قال وفي الباب عن عمي وعائشة وعبد الرحمن بن أبزي عن أبي بن كعب 



ويروى عن عبد الرحمن بن أبزي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى وقد روي عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم أنو قرأ في الوتر في الركعة الثالثة بالمعوذتين وقل ىو اهلل أحد والذي اختاره 

أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن بعدىم أن يقرأ بسبح اسم ربك األعمى 
وقل يا أييا الكافرون وقل ىو اهلل أحد يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة  

   
حدثنا إسحاق بن إبراىيم بن حبيب بن الشييد البصري حدثنا محمد بن سممة الحراني عن  [ 463 ] 

خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول اهلل صمى اهلل عميو 
كان يقرأ في األولى بسبح اسم ربك األعمى وفي الثانية بقل يا أييا الكافرون وفي الثالثة وسمم قالت 

بقل ىو اهلل أحد والمعوذتين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب قال وعبد العزيز ىذا ىو والد بن 
جريج صاحب عطاء وابن جريج اسمو عبد الممك بن عبد العزيز بن جريج وقد روى يحيى بن سعيد 

األنصاري ىذا الحديث عن عمرة عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في القنوت في الوتر  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو األحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء  [ 464 ] 

عممني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم السعدي قال قال الحسن بن عمي رضى اهلل تعالى عنيما 
كممات أقولين في الوتر الميم اىدني فيمن ىديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي 
نو ال يذل من واليت تباركت ربنا  فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضى وال يقضى عميك وا 
وتعاليت قال وفي الباب عن عمي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن ال نعرفو إال من ىذا الوجو من 
حديث أبي الحوراء السعدي واسمو ربيعة بن شيبان وال نعرف عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في 
القنوت في الوتر شيئا أحسن من ىذا واختمف أىل العمم في القنوت في الوتر فرأى عبد اهلل بن 

مسعود القنوت في الوتر في السنة كميا واختار القنوت قبل الركوع وىو قول بعض أىل العمم وبو 
سحاق وأىل الكوفة وقد روى عن عمي بن أبي طالب أنو كان ال  يقول سفيان الثوري وابن المبارك وا 
يقنت إال في النصف اآلخر من رمضان وكان يقنت بعد الركوع وقد ذىب بعض أىل العمم إلى ىذا 

وبو يقول الشافعي وأحمد  
   

باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه  



   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسمم عن أبيو عن  [ 465 ] 

من نام عن الوتر أو عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ذا استيقظ   نسيو فميصل إذا ذكر وا 

   
من حدثنا قتيبة حدثنا عبد اهلل بن زيد بن أسمم عن أبيو أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال  [ 466 ] 

نام عن وتره فميصل إذا أصبح قال أبو عيسى ىذا أصح من الحديث األول قال أبو عيسى سمعت 
أبا داود السجزي يعني سميمان بن األشعث يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسمم فقال أخوه عبد اهلل أل بأس بو قال وسمعت محمدا يذكر عن عمي بن عبد اهلل أنو ضعف عبد 
الرحمن بن زيد بن أسمم وقال عبد اهلل بن زيد بن أسمم ثقة قال وقد ذىب بعض أىل العمم بالكوفة 

إلى ىذا الحديث فقالوا يوتر الرجل إذا ذكر وان كان بعد ما طمعت الشمس وبو يقول سفيان الثوري  
   

باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا عبيد اهلل عن نافع عن بن  [ 467 ] 

بادروا الصبح بالوتر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن عمر أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
صحيح  

   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن  [ 468 ] 

أوتروا قبل أن تصبحوا  أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن سميمان بن موسى عن  [ 469 ] 

إذا طمع الفجر فقد ذىب كل صبلة الميل نافع عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
والوتر فأوتروا قبل طموع الفجر قال أبو عيسى وسميمان بن موسى قد تفرد بو عمى ىذا المفظ وروى 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال ال وتر بعد صبلة الصبح وىو قول غير واحد من أىل العمم 

سحاق ال يرون الوتر بعد صبلة الصبح   وبو يقول الشافعي وأحمد وا 
   



باب ما جاء ال وتران في ليمة  
   
حدثنا ىناد حدثنا مبلزم بن عمرو حدثني عبد اهلل بن بدر عن قيس بن طمق بن عمي عن  [ 470 ] 

ال وتران في ليمة قال أبو عيسى ىذا حديث أبيو قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
حسن غريب واختمف أىل العمم في الذي يوتر من أول الميل ثم يقوم من آخره فرأى بعض أىل العمم 
من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن بعدىم نقض الوتر وقالوا يضيف إلييا ركعة ويصمي ما 
بدا لو ثم يوتر في آخر صبلتو ألنو ال وتران في ليمة وىو الذي ذىب إليو إسحاق وقال بعض أىل 
العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم إذا أوتر من أول الميل ثم نام ثم قام من آخر 
الميل فإنو يصمي ما بدا لو وال ينقض وتره ويدع وتره عمى ما كان وىو قول سفيان الثوري ومالك بن 

أنس وابن المبارك والشافعي وأىل الكوفة وأحمد وىذا أصح ألنو قد روى من غير وجو أن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم قد صمى بعد الوتر  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا حماد بن مسعدة عن ميمون بن موسى المرئي عن الحسن  [ 471 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يصمي بعد الوتر ركعتين قال أبو عيسى وقد عن أمو أم سممة 
روى نحو ىذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء في الوتر عمى الراحمة  

   
حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد بن  [ 472 ] 

كنت أمشي مع بن عمر في سفر فتخمفت عنو فقال أين كنت فقمت أوترت فقال أليس لك يسار قال 
في رسول اهلل أسوة رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يوتر عمى راحمتو قال وفي الباب عن بن 

عباس قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد ذىب بعض أىل العمم من أصحاب 
النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم إلى ىذا ورأوا أن يوتر الرجل عمى راحمتو وبو يقول الشافعي 

ذا أراد أن يوتر نزل فأوتر عمى  سحاق وقال بعض أىل العمم ال يوتر الرجل عمى الراحمة وا  وأحمد وا 
األرض وىو قول بعض أىل الكوفة آخر أبواب الوتر  

   
باب ما جاء في صبلة الضحى  



   
حدثنا أبو كريب محمد بن العبلء حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني  [ 473 ] 

موسى بن فبلن بن أنس عن عمو ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل 
من صمى الضحى ثنتي عشرة ركعة بني اهلل لو قصرا من ذىب في الجنة قال صمى اهلل عميو وسمم 

وفي الباب عن أم ىانئ وأبي ىريرة ونعيم بن ىمار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة وعتبة بن عبد 
السممي وابن أبي أوفى وأبي سعيد وزيد بن أرقم وابن عباس قال أبو عيسى حديث أنس حديث غريب 

ال نعرفو إال من ىذا الوجو  
   
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة  [ 474 ] 

رأى النبي صمى اهلل عميو وسمم يصمي الضحى عن عبد الرحمن بن أبي ليمى قال ما أخبرني أحد أنو 
إال أم ىانئ فإنيا حدثت أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم دخل بيتيا يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 
ثمان ركعات ما رأيتو صمى صبلة قط أخف منيا غير أنو كان يتم الركوع والسجود قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن صحيح وكأن أحمد رأى أصح شيء في ىذا الباب حديث أم ىانئ واختمفوا في نعيم 
فقال بعضيم نعيم بن خمار وقال بعضيم بن ىمار ويقال بن ىبار ويقال بن ىمام والصحيح بن 

ىمار وأبو نعيم وىم فيو فقال بن حماز وأخطأ فيو ثم ترك فقال نعيم عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
قال أبو عيسى وأخبرني بذلك عبد بن حميد عن أبي نعيم  

   
حدثنا أبو جعفر السمناني حدثنا أبو مسير حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد  [ 475 ] 

عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بن آدم أركع لي من أول النيار أربع ركعات أكفك آخره قال أبو عيسى ىذا عن اهلل عز وجل أنو قال 

حديث حسن غريب  
   
حدثنا محمد بن عبد األعمى البصري حدثنا يزيد بن زريع عن نياس بن قيم عن شداد  [ 476 ] 

من حافظ عمى شفعة الضحى أبي عمار عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ن كانت مثل زبد البحر قال أبو عيسى وقد روى وكيع والنضر بن شميل وغير واحد  غفر لو ذنوبو وا 

من األئمة ىذا الحديث عن نياس بن قيم وال نعرفو إال من حديثو  
   



حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية  [ 477 ] 
كان نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم يصمي الضحى حتى نقول ال العوفي عن أبي سعيد الخدري قال 

يدع ويدعيا حتى نقول ال يصمي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   

باب ما جاء في الصبلة عند الزوال  
   
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا محمد بن مسمم بن أبي  [ 478 ] 

أن رسول الوضاح ىو أبو سعيد المؤدب عن عبد الكريم الجزري عن مجاىد عن عبد اهلل بن السائب 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان يصمي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظير وقال أنيا ساعة تفتح 
فييا أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فييا عمل صالح قال وفي الباب عن عمي وأبي أيوب قال 
أبو عيسى حديث عبد اهلل بن السائب حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

أنو كان يصمي أربع ركعات بعد الزوال ال يسمم إال في أخرىن  
   

باب ما جاء في صبلة الحاجة  
   
حدثنا عمي بن عيسى بن يزيد البغدادي حدثنا عبد اهلل بن بكر السيمي وحدثنا عبد اهلل بن  [ 479 ] 

منير عن عبد اهلل بن بكر عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد اهلل بن أبي أوفى قال قال رسول اهلل 
من كانت لو إلى اهلل حاجة أو إلى أحد من بني آدم فميتوضأ فميحسن الوضوء صمى اهلل عميو وسمم 

ثم ليصل ركعتين ثم ليثن عمى اهلل وليصل عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم ثم ليقل ال إلو إال اهلل 
الحميم الكريم سبحان اهلل رب العرش العظيم الحمد هلل رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم 
مغفرتك والغنيمة من كل بر والسبلمة من كل إثم ال تدع لي ذنبا إال غفرتو وال ىما إال فرجتو وال 

حاجة ىي لك رضا إال قضيتيا يا أرحم الراحمين قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وفي إسناده مقال 
فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث وفائد ىو أبو الورقاء  

   
باب ما جاء في صبلة االستخارة  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد  [ 480 ] 



كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يعممنا االستخارة في األمور كميا كما يعممنا السورة من اهلل قال 
القرآن يقول إذا ىم أحدكم باألمر فميركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل الميم إني أستخيرك بعممك 

وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضمك العظيم فإنك تقدر وال أقدر وتعمم وال أعمم وأنت عبلم الغيوب 
الميم أن كنت تعمم أن ىذا األمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري 

ن كنت تعمم أن ىذا األمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري  وأجمو فيسره لي ثم بارك لي فيو وا 
أو قال في عاجل أمري وآجمو فاصرفو عني واصرفني عنو وأقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني بو 
قال ويسمي حاجتو قال وفي الباب عن عبد اهلل بن مسعود وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث جابر 

حديث حسن صحيح غريب ال نعرفو إال من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي وىو شيخ مدني ثقة 
روى عنو سفيان حديثا وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من األئمة وىو عبد الرحمن بن زيد بن 

أبي الموالي  
   

باب ما جاء في صبلة التسبيح  
   
حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا عكرمة بن عمار  [ 481 ] 

حدثني إسحاق بن عبد اهلل بن أبي طمحة عن أنس بن مالك أن أم سميم غدت عمى النبي صمى اهلل 
عممني كممات أقولين في صبلتي فقال كبر اهلل عشرا وسبحي اهلل عشرا واحمديو عميو وسمم فقالت 

عشرا ثم سمي ما شئت يقول نعم نعم قال وفي الباب عن بن عباس وعبد اهلل بن عمرو والفضل بن 
عباس وأبي رافع قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم غير حديث في صبلة التسبيح وال يصح منو كبير شيء وقد رأى بن المبارك وغير واحد من 

أىل العمم صبلة التسبيح وذكروا الفضل فيو حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا أبو وىب قال سألت عبد اهلل 
بن المبارك عن الصبلة التي يسبح فييا فقال يكبر ثم يقول سبحانك الميم وبحمدك وتبارك اسمك 

وتعالى جدك وال إلو غيرك ثم يقول خمس عشرة مرة سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر ثم 
يتعوذ ويقرأ بسم اهلل الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة ثم يقول عشر مرات سبحان اهلل والحمد هلل 

وال إلو إال اهلل واهلل أكبر ثم يركع فيقوليا عشرا ثم يرفع رأسو من الركوع فيقوليا عشرا ثم يسجد فيقوليا 
عشرا ثم يرفع رأسو فيقوليا عشرا ثم يسجد الثانية فيقوليا عشرا يصمي أربع ركعات عمى ىذا فذلك 

خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة يبدأ في كل ركعة بخمس عشرة تسبيحة ثم يقرأ ثم يسبح عشرا 
ن شاء لم يسمم قال  ن صمى نيارا فإن شاء سمم وا  فإن صمى ليبل فأحب إلى أن يسمم في الركعتين وا 



أبو وىب وأخبرني عبد العزيز بن أبي رزمة عن عبد اهلل أنو قال يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم 
وفي السجود بسبحان ربي األعمى ثبلثا ثم يسبح التسبيحات قال أحمد بن عبدة وحدثنا وىب بن زمعة 

قال أخبرني عبد العزيز وىو بن أبي رزمة قال قمت لعبد اهلل بن المبارك أن سيا فييا يسبح في 
سجدتي السيو عشرا عشرا قال ال إنما ىي ثبلثمائة تسبيحة  

   
حدثنا أبو كريب محمد بن العبلء حدثنا زيد بن حباب العكمي حدثنا موسى بن عبيدة  [ 482 ] 

حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع قال قال رسول 
يا عم أال أصمك إال أحبوك أال أنفعك قال بمى يا رسول اهلل قال يا اهلل صمى اهلل عميو وسمم لمعباس 

عم صل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا انقضت القراءة فقل اهلل أكبر 
والحمد هلل وسبحان اهلل وال إلو إال اهلل خمس عشرة مرة قبل أن تركع ثم اركع فقميا عشرا ثم ارفع 

رأسك فقميا عشرا ثم اسجد فقميا عشرا ثم ارفع رأسك فقميا عشرا ثم اسجد الثانية فقميا عشرا ثم ارفع 
رأسك فقميا عشرا قبل أن تقوم فتمك خمس وسبعون في كل ركعة وىي ثبلثمائة في أربع ركعات فمو 
كانت ذنوبك مثل رمل عالج لغفرىا اهلل لك قال يا رسول اهلل ومن يستطيع أن يقوليا في كل يوم قال 
فإن لم تستطع أن تقوليا في كل يوم فقميا في جمعة فإن لم تستطع أن تقوليا في جمعة فقميا في 

شير فمم يزل يقول لو حتى قال فقميا في سنة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من حديث أبي رافع  
   

باب ما جاء في صفة الصبلة عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أسامة عن مسعر واألجمح ومالك بن مغول عن الحكم  [ 483 ] 

يا رسول اهلل ىذا السبلم عميك بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن كعب بن عجرة قال قمنا 
قد عممنا فكيف الصبلة عميك قال قولوا الميم صل عمى محمد وعمى آل محمد كما صميت عمى 

إبراىيم إنك حميد مجيد وبارك عمى محمد وعمى آل محمد كما باركت عمى إبراىيم إنك حميد مجيد 
قال محمود قال أبو أسامة وزادني زائدة عن األعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليمى قال 

ونحن نقول وعمينا معيم قال وفي الباب عن عمي وأبي حميد وأبي مسعود وطمحة وأبي سعيد وبريدة 
وزيد بن خارجة ويقال بن جارية وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث كعب بن عجرة حديث حسن 

صحيح وعبد الرحمن بن أبي ليمى كنيتو أبو عيسى وأبو ليمى اسمو يسار  
   



باب ما جاء في فضل الصبلة عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا محمد بن خالد بن عثمة حدثني موسى بن يعقوب  [ 484 ] 

الزمعي حدثني عبد اهلل بن كيسان أن عبد اهلل بن شداد أخبره عن عبد اهلل بن مسعود أن رسول اهلل 
أولى الناس بي يوم القيامة أكثرىم عمي صبلة قال أبو عيسى ىذا حديث صمى اهلل عميو وسمم قال 

حسن غريب وروي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال من صمى عمي صبلة صمى اهلل عميو 
وسمم بيا عشرا وكتب لو بيا عشر حسنات  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن  [ 485 ] 

من صمى عمي صبلة اهلل عميو بيا عشرا قال وفي أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طمحة وأنس وأبي بن كعب قال أبو 

عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح وروى عن سفيان الثوري وغير واحد من أىل العمم قالوا 
صبلة الرب الرحمة وصبلة المبلئكة االستغفار  

   
حدثنا أبو داود سميمان بن سمم المصاحفي البمخي أخبرنا النضر بن شميل عن أبي قرة  [ 486 ] 

أن الدعاء موقوف بين السماء واألرض ال األسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال 
يصعد منو شيء حتى تصمي عمى نبيك صمى اهلل عميو وسمم  

   
حدثنا عباس العنبري حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن مالك بن أنس عن العبلء بن عبد  [ 487 ] 

ال يبع في سوقنا إال من قد تفقو في الرحمن بن يعقوب عن أبيو عن جده قال قال عمر بن الخطاب 
الدين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب عباس ىو بن عبد العظيم قال أبو عيسى والعبلء بن 
عبد الرحمن ىو بن يعقوب وىو مولى الحرقة والعبلء ىو من التابعين سمع من أنس بن مالك وغيره 
وعبد الرحمن بن يعقوب والد العبلء ىو أيضا من التابعين سمع من أبي ىريرة وأبي سعيد الخدري 
وابن عمر ويعقوب جد العبلء ىو من كبار التابعين أيضا قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنو 

أبواب الجمعة عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في فضل يوم الجمعة  



   
حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ىريرة أن  [ 488 ] 

خير يوم طمعت فيو الشمس يوم الجمعة فيو خمق آدم وفيو أدخل النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الجنة وفيو أخرج منيا وال تقوم الساعة إال في يوم الجمعة قال وفي الباب عن أبي لبابة وسممان وأبي 

ذر وسعد بن عبادة وأوس بن أوس قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة  
   
حدثنا عبد اهلل بن الصباح الياشمي البصري العطار حدثنا عبيد اهلل بن عبد المجيد  [ 489 ] 

الحنفي حدثنا محمد بن أبي حميد حدثنا موسى بن وردان عن أنس بن مالك عن النبي صمى اهلل 
التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس قال عميو وسمم أنو قال 

أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو وقد روي ىذا الحديث عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم من غير ىذا الوجو ومحمد بن أبي حميد يضعف ضعفو بعض أىل العمم من قبل حفظو ويقال 
لو حماد بن أبي حميد ويقال ىو أبو إبراىيم األنصاري وىو منكر الحديث ورأى بعض أىل العمم من 
أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أن الساعة التي ترجى فييا بعد العصر إلى أن تغرب 

سحاق وقال أحمد أكثر األحاديث في الساعة التي ترجى فييا إجابة الدعوة  الشمس وبو يقول أحمد وا 
أنيا صبلة العصر وترجى بعد زوال الشمس  

   
حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد اهلل بن عمرو  [ 490 ] 

إن في الجمعة ساعة ال بن عوف المزني عن أبيو عن جده عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
يسأل اهلل العبد فييا شيئا إال آتاه اهلل إياه قالوا يا رسول اهلل أية ساعة ىي قال حين تقام الصبلة إلى 
االنصراف منيا قال وفي الباب عن أبي موسى وأبي ذر وسممان وعبد اهلل بن سبلم وأبي لبابة وسعد 

بن عبادة وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب  
   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن عبد اهلل  [ 491 ] 

بن الياد عن محمد بن إبراىيم عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
خير يوم طمعت فيو الشمس يوم الجمعة فيو خمق آدم وفيو أدخل الجنة وفيو أىبط منيا وفيو ساعة 



ال يوافقيا عبد مسمم يصمي فيسأل اهلل فييا شيئا إال أعطاه إياه قال أبو ىريرة فمقيت عبد اهلل بن سبلم 
فذكرت لو ىذا الحديث فقال أنا أعمم بتمك الساعة فقمت أخبرني بيا وال تضنن بيا عمي قال ىي بعد 
العصر إلى أن تغرب الشمس فقمت كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

ال يوافقيا عبد مسمم وىو يصمي وتمك الساعة ال يصمى فييا فقال عبد اهلل بن سبلم أليس قد قال 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من جمس مجمسا ينتظر الصبلة فيو في صبلة قمت بمى قال فيو 

ذاك قال أبو عيسى وفي الحديث قصة طويمة قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح قال ومعنى 
قولو أخبرني بيا وال تضنن بيا عمي ال تبخل بيا عمي والضن البخل والظنين المتيم  

   
باب ما جاء في االغتسال يوم الجمعة  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن سالم عن أبيو أنو سمع النبي  [ 492 ] 

من أتى الجمعة فميغتسل قال وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وجابر صمى اهلل عميو وسمم يقول 
والبراء وعائشة وأبي الدرداء قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح  

   
وروي عن الزىري عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو  [ 493 ] 

وسمم ىذا الحديث أيضا حدثنا بذلك قتيبة حدثنا الميث بن سعد عن بن شياب عن عبد اهلل بن عبد 
مثمو وقال محمد وحديث الزىري عن سالم عن اهلل بن عمر عن أبيو أن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

أبيو وحديث عبد اهلل بن عبد اهلل عن أبيو كبل الحديثين صحيح وقال بعض أصحاب الزىري عن 
الزىري قال حدثني آل عبد اهلل بن عمر عن عبد اهلل بن عمر قال أبو عيسى وقد روي عن بن عمر 

عن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في الغسل يوم الجمعة أيضا وىو حديث حسن صحيح  
   
ورواه يونس ومعمر عن الزىري عن سالم عن أبيو بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم  [ 494 ] 

أية ساعة ىذه فقال ما ىو إال أن الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 
سمعت النداء وما زدت عمى أن توضأت قال الوضوء أيضا وقد عممت أن رسول اهلل صمى اهلل عميو 

وسمم أمر بالغسل حدثنا بذلك أبو بكر محمد بن أبان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزىري  
   
قال وحدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا أبو صالح عبد اهلل بن صالح حدثنا الميث عن  [ 495 ] 



بينما عمر بن يونس عن الزىري بيذا الحديث وروى مالك ىذا الحديث عن الزىري عن سالم قال 
الخطاب يخطب يوم الجمعة فذكر ىذا الحديث قال أبو عيسى وسألت محمدا عن ىذا فقال الصحيح 
حديث الزىري عن سالم عن أبيو قال محمد وقد روى عن مالك أيضا عن الزىري عن سالم عن أبيو 

نحو ىذا الحديث  
   

باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا سفيان وأبو جناب يحيى بن أبي حية عن عبد  [ 496 ] 

اهلل بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبي األشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول 
من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان لو اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

بكل خطوة يخطوىا أجر سنة صياميا وقياميا قال محمود قال وكيع اغتسل ىو وغسل امرأتو قال 
ويروي عن عبد اهلل بن المبارك أنو قال في ىذا الحديث من غسل واغتسل يعني غسل رأسو واغتسل 
قال وفي الباب عن أبي بكر وعمران بن حصين وسممان وأبي ذر وأبي سعيد وابن عمر وأبي أيوب 
قال أبو عيسى حديث أوس بن أوس حديث حسن وأبو األشعث الصنعاني اسمو شراحيل بن أدة وأبو 

جناب يحيى بن حبيب القصاب الكوفي  
   

باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة  
   
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري حدثنا شعبة عن قتادة  [ 497 ] 

من توضأ يوم الجمعة فبيا عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل قال وفي الباب عن أبي ىريرة وعائشة وأنس قال أبو عيسى 

حديث سمرة حديث حسن وقد رواه بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب 
ورواه بعضيم عن قتادة عن الحسن عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسل والعمل عمى ىذا عند أىل 
العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن بعدىم واختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أن يجزي 
الوضوء من الغسل يوم الجمعة قال الشافعي ومما يدل أن أمر النبي صمى اهلل عميو وسمم بالغسل 
يوم الجمعة أنو عمى االختيار ال عمى الوجوب حديث عمر حيث قال لعثمان والوضوء أيضا وقد 

عممت أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أمر بالغسل يوم الجمعة فمو عمما أن أمره عمى الوجوب ال 



عمى االختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول لو ارجع فاغتسل ولما خفي عمى عثمان ذلك 
مع عممو ولكن دل في ىذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيو فضل من غير وجوب يجب عمى 

المرء في ذلك  
   
حدثنا ىناد قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال  [ 498 ] 

من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
لو ما بينو وبين الجمعة وزيادة ثبلثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح  
   

باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة  
   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن  [ 499 ] 

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا 

أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب 
بيضة فإذا خرج اإلمام حضرت المبلئكة يستمعون الذكر قال وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو 

وسمرة قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر  
   
حدثنا عمي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان  [ 500 ] 

عن أبي الجعد يعني الضمري وكانت لو صحبة فيما زعم محمد بن عمرو قال قال رسول اهلل صمى 
من ترك الجمعة ثبلث مرات تياونا بيا طبع اهلل عمى قمبو قال وفي الباب عن بن اهلل عميو وسمم 

عمر وابن عباس وسمرة قال أبو عيسى حديث أبي الجعد حديث حسن قال وسألت محمدا عن اسم 
أبي الجعد الضمري فمم يعرف اسمو وقال ال أعرف لو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم إال ىذا 

الحديث قال أبو عيسى وال نعرف ىذا الحديث إال من حديث محمد بن عمرو  
   



باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة  
   
حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن مدوية قاال حدثنا الفضل بن دكين حدثنا إسرائيل عن ثوير  [ 501 ] 

أمرنا النبي صمى عن رجل من أىل قباء عن أبيو وكان من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
اهلل عميو وسمم أن نشيد الجمعة من قباء وقد روي عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في 

ىذا وال يصح قال أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو إال من ىذا الوجو وال يصح في ىذا الباب عن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم شيء وقد روي عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال 
نما يروى من حديث معارك بن  الجمعة عمى من آواه الميل إلى أىمو وىذا حديث إسناده ضعيف وا 
عباد عن عبد اهلل بن سعيد المقبري وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد اهلل بن سعيد المقبري في 

الحديث قال واختمف أىل العمم عمى من تجب الجمعة فقال بعضيم تجب الجمعة عمى من آواه الميل 
سحاق   إلى منزلو وقال بعضيم ال تجب الجمعة إال عمى من سمع النداء وىو قول الشافعي وأحمد وا 

   
سمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا عمى من تجب الجمعة فمم  [ 502 ] 

يذكر أحمد فيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم شيئا قال أحمد بن الحسن فقمت ألحمد بن حنبل فيو 
عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال أحمد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قمت نعم 
قال أحمد بن الحسن حدثنا حجاج بن نصير حدثنا معارك بن عباد عن عبد اهلل بن سعيد المقبري 

الجمعة عمى من آواه الميل إلى أىمو قال عن أبيو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
فغضب عمي أحمد بن حنبل وقال لي استغفر ربك استغفر ربك قال أبو عيسى إنما فعل أحمد بن 

حنبل ىذا ألنو لم يعد ىذا الحديث شيئا وضعفو لحال إسناده  
   

باب ما جاء في وقت الجمعة  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فميح بن سميمان عن عثمان بن عبد  [ 503 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يصمي الجمعة حين تميل الرحمن التيمي عن أنس بن مالك 
الشمس  

   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا فميح بن سميمان عن عثمان بن  [ 504 ] 



نحوه قال وفي الباب عن سممة بن عبد الرحمن التيمي عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
األكوع وجابر والزبير بن العوام قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وىو الذي أجمع 

عميو أكثر أىل العمم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظير وىو قول الشافعي وأحمد 
سحاق ورأى بعضيم أن صبلة الجمعة إذا صميت قبل الزوال أنيا تجوز أيضا وقال أحمد ومن  وا 

صبلىا قبل الزوال فإنو لم ير عميو إعادة  
   

باب ما جاء في الخطبة عمى المنبر  
   
حدثنا أبو حفص عمرو بن عمي الفبلس الصيرفي حدثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير  [ 505 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أبو غسان العنبري قاال حدثنا معاذ بن العبلء عن نافع عن بن عمر 
كان يخطب إلى جذع فمما اتخذ النبي صمى اهلل عميو وسمم المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمو 

فسكن قال وفي الباب عن أنس وجابر وسيل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سممة قال أبو 
عيسى حديث بن عمر حديث حسن غريب صحيح ومعاذ بن العبلء ىو بصري وىو أخو أبي عمرو 

بن العبلء  
   

باب ما جاء في الجموس بين الخطبتين  
   
حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبيد اهلل بن عمر عن نافع  [ 506 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجمس ثم يقوم فيخطب قال عن بن عمر 
مثل ما تفعمون اليوم قال وفي الباب عن بن عباس وجابر بن عبد اهلل وجابر بن سمرة قال أبو 
عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وىو الذي رآه أىل العمم أن يفصل بين الخطبتين 

بجموس  
   

باب ما جاء في قصد الخطبة  
   
حدثنا قتيبة وىناد قاال حدثنا أبو األحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال  [ 507 ] 

كنت أصمي مع النبي صمى اهلل عميو وسمم فكانت صبلتو قصدا وخطبتو قصدا قال وفي الباب عن 



عمار بن ياسر وابن أبي أوفى قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في القراءة عمى المنبر  
   
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعمى  [ 508 ] 

قال   {ونادوا يا مالك  }سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يقرأ عمى المنبر بن أمية عن أبيو قال 
وفي الباب عن أبي ىريرة وجابر بن سمرة قال أبو عيسى حديث يعمى بن أمية حديث حسن صحيح 
غريب وىو حديث بن عيينة وقد اختار قوم من أىل العمم أن يقرأ اإلمام في الخطبة آيا من القرآن 

ذا خطب اإلمام فمم يقرأ في خطبتو شيئا من القرآن أعاد الخطبة   قال الشافعي وا 
   

باب ما جاء في استقبال اإلمام إذا خطب  
   
حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراىيم  [ 509 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا استوى عمى المنبر عن عمقمة عن عبد اهلل بن مسعود قال 
استقبمناه بوجوىنا قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عمر وحديث منصور ال نعرفو إال من حديث 

محمد بن الفضل بن عطية ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاىب الحديث عند أصحابنا 
والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم يستحبون استقبال 
سحاق قال أبو عيسى وال يصح في ىذا  اإلمام إذا خطب وىو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وا 

الباب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم شيء  
   

باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل واإلمام يخطب  
   
بينا النبي حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهلل قال  [ 510 ] 

صمى اهلل عميو وسمم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم أصميت قال 
ال قال قم فاركع قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح أصح شيء في ىذا الباب  

   
حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجبلن عن عياض بن  [ 511 ] 



دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصمي فجاء الحرس عبد اهلل بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري 
ليجمسوه فأبى حتى صمى فمما انصرف أتيناه فقمنا رحمك اهلل ان كادوا ليقعوا بك فقال ما كنت ال 
تركيما بعد شيء رأيتو من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثم ذكر أن رجبل جاء يوم الجمعة في 

ىيئة بذة والنبي صمى اهلل عميو وسمم يخطب يوم الجمعة فأمره فصمى ركعتين والنبي صمى اهلل عميو 
وسمم يخطب قال بن أبي عمر كان سفيان بن عيينة يصمي ركعتين إذا جاء واإلمام يخطب وكان 

يأمر بو وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراه قال أبو عيسى وسمعت بن أبي عمر يقول قال سفيان بن 
عيينة كان محمد بن عجبلن ثقة مأمونا في الحديث قال وفي الباب عن جابر وأبي ىريرة وسيل بن 
سعد قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل 
سحاق وقال بعضيم إذا دخل واإلمام يخطب فإنو يجمس وال يصمي  العمم وبو يقول الشافعي وأحمد وا 
وىو قول سفيان الثوري وأىل الكوفة والقول األول أصح حدثنا قتيبة حدثنا العبلء بن خالد القرشي 

قال رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة واإلمام يخطب فصمى ركعتين ثم جمس إنما فعل 
الحسن أتباعا لمحديث وىو روى عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ىذا الحديث  

   
باب ما جاء في كراىية الكبلم واإلمام يخطب  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن عقيل عن الزىري عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة أن  [ 512 ] 

من قال يوم الجمعة واإلمام يخطب انصت فقد لغا قال وفي الباب النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عن بن أبي أوفى وجابر بن عبد اهلل قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح والعمل 
عميو عند أىل العمم كرىوا لمرجل أن يتكمم واإلمام يخطب وقالوا أن تكمم غيره فبل ينكر عميو إال 

بالئلشارة واختمفوا في رد السبلم وتشميت العاطس واإلمام يخطب فرخص بعض أىل العمم في رد 
سحاق وكره بعض أىل العمم من التابعين  السبلم وتشميت العاطس واإلمام يخطب وىو قول أحمد وا 

وغيرىم ذلك وىو قول الشافعي  
   

باب ما جاء في كراىية التخطي يوم الجمعة  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سيل بن معاذ بن أنس  [ 513 ] 

من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ الجيني عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



جسرا إلى جينم قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث سيل بن معاذ بن أنس الجيني 
حديث غريب ال نعرفو إال من حديث رشدين بن سعد والعمل عميو عند أىل العمم كرىوا أن يتخطى 

الرجل رقاب الناس يوم الجمعة وشددوا في ذلك وقد تكمم بعض أىل العمم في رشدين بن سعد 
وضعفو من قبل حفظو  

   
باب ما جاء في كراىية االحتباء واإلمام يخطب  

   
حدثنا محمد بن حميد الرازي وعباس بن محمد الدوري قاال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ  [ 514 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو عن سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو مرحوم عن سيل بن معاذ عن أبيو 
وسمم نيى عن الحبوة يوم الجمعة واإلمام يخطب قال أبو عيسى وىذا حديث حسن وأبو مرحوم اسمو 
عبد الرحيم بن ميمون وقد كره قوم من أىل العمم الحبوة يوم الجمعة واإلمام يخطب ورخص في ذلك 
سحاق ال يريان بالحبوة واإلمام يخطب بأسا   بعضيم منيم عبد اهلل بن عمر وغيره وبو يقول أحمد وا 

   
باب ما جاء في كراىية رفع األيدي عمى المنبر  

   
سمعت عمارة بن روبية الثقفي وبشر حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا حصين قال  [ 515 ] 

بن مروان يخطب فرفع يديو في الدعاء فقال عمارة قبح اهلل ىاتين اليديتين القصيرتين لقد رأيت رسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم وما يزيد عمى أن يقول ىكذا وأشار ىشيم بالسبابة قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في أذان الجمعة  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حماد بن خالد الخياط عن بن أبي ذئب عن الزىري عن  [ 516 ] 

كان األذان عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأبي بكر وعمر إذا خرج السائب بن يزيد قال 
ذا أقيمت الصبلة فمما كان عثمان رضى اهلل تعالى عنو زاد النداء الثالث عمى الزوراء قال  اإلمام وا 

أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   



باب ما جاء في الكبلم بعد نزول اإلمام من المنبر  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس  [ 517 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يكمم بالحاجة إذا نزل عن المنبر قال أبو عيسى ىذا بن مالك قال 
حديث ال نعرفو إال من حديث جرير بن حازم قال وسمعت محمدا يقول وىم جرير بن حازم في ىذا 

الحديث والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال أقيمت الصبلة فأخذ رجل بيد النبي صمى اهلل 
عميو وسمم فما زال يكممو حتى نعس بعض القوم قال محمد والحديث ىو ىذا وجرير بن حازم ربما 

ييم في الشيء وىو صدوق قال محمد وىم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم قال إذا أقيمت الصبلة فبل تقوموا حتى تروني قال محمد ويروى عن حماد بن 
زيد قال كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد اهلل بن أبي 
قتادة عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال إذا أقيمت الصبلة فبل تقوموا حتى تروني فوىم 

جرير فظن أن ثابتا حدثيم عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
لقد حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال  [ 518 ] 

رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم بعد ما تقام الصبلة يكممو الرجل يقوم بينو وبين القبمة فما يزال 
يكممو فمقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبي صمى اهلل عميو وسمم لو قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح  
   

باب ما جاء في القراءة في صبلة الجمعة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيو عن عبيد اهلل بن أبي  [ 519 ] 

استخمف مروان أبا ىريرة عمى المدينة وخرج إلى مكة رافع مولى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
فصمى بنا أو ىريرة يوم الجمعة فقرأ سورة الجمعة وفي السجدة الثانية إذا جاءك المنافقون قال عبيد 
اهلل فأدركت أبا ىريرة فقمت لو تقرأ بسورتين كان عمي يقرأ بيما بالكوفة قال أبو ىريرة أني سمعت 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقرأ بيما وفي الباب عن بن عباس والنعمان بن بشير وأبي عنبة 

الخوالني قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح وروي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
أنو كان يقرأ في صبلة الجمعة بسبح اسم ربك األعمى وىل أتاك حديث الغاشية عبيد اهلل بن أبي 



رافع كاتب عمي بن أبي طالب رضى اهلل تعالى عنو  
   

باب ما جاء في ما يقرأ بو في صبلة الصبح يوم الجمعة  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا شريك عن مخول بن راشد عن مسمم البطين عن سعيد بن  [ 520 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقرأ يوم الجمعة في صبلة الفجر ألم جبير عن بن عباس قال 
تنزيل السجدة وىل أتى عمى اإلنسان قال وفي الباب عن سعد وابن مسعود وأبي ىريرة قال أبو 

عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري وشعبة وغير واحد عن مخول  
   

باب ما جاء في الصبلة قبل الجمعة وبعدىا  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزىري عن سالم عن  [ 521 ] 

أنو كان يصمي بعد الجمعة ركعتين قال وفي الباب عن جابر أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن نافع عن بن عمر أيضا والعمل 

عمى ىذا عند بعض أىل العمم وبو يقول الشافعي وأحمد  
   
أنو كان إذا صمى الجمعة انصرف فصمى حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن نافع عن بن عمر  [ 522 ] 

سجدتين في بيتو ثم قال كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يصنع ذلك قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن صحيح  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي ىريرة قال  [ 523 ] 

من كان منكم مصميا بعد الجمعة فميصل أربعا قال أبو عيسى قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ىذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن عمي حدثنا عمي بن المديني عن سفيان بن عيينة قال كنا 
نعد سييل بن أبي صالح ثبتا في الحديث والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم وروي عن عبد اهلل 
بن مسعود أنو كان يصمي قبل الجمعة أربعا وبعدىا أربعا وقد روي عن عمي بن أبي طالب رضى 

اهلل تعالى عنو أنو أمر أن يصمى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا وذىب سفيان الثوري وابن المبارك إلى 
ن صمى في بيتو صمى  قول بن مسعود وقال إسحاق أن صمى في المسجد يوم الجمعة صمى أربعا وا 



ركعتين واحتج بأن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يصمي بعد الجمعة ركعتين في بيتو وحديث النبي 
صمى اهلل عميو وسمم من كان منكم مصميا بعد الجمعة فميصل أربعا قال أبو عيسى وابن عمر ىو 

الذي روى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو كان يصمي بعد الجمعة ركعتين في بيتو وابن عمر بعد 
النبي صمى اهلل عميو وسمم صمى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصمى بعد الركعتين أربعا حدثنا 
بذلك بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن بن جريج عن عطاء قال رأيت بن عمر صمى بعد 
الجمعة ركعتين ثم صمى بعد ذلك أربعا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أنص لمحديث من الزىري وما رأيت أحدا الدنانير 

والدراىم أىون عميو منو إن كانت الدنانير والدراىم عنده بمنزلة البعر قال أبو عيسى سمعت بن أبي 
عمر قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كان عمر بن دينار أسن من الزىري  

   
باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة  

   
حدثنا نصر بن عمي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن  [ 524 ] 

من أدرك من الصبلة ركعة الزىري عن أبي سممة عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
فقد أدرك الصبلة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم من 
أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم قالوا من أدرك ركعة من الجمعة صمى إلييا أخرى ومن 

سحاق   أدركيم جموسا صمى أربعا وبو يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 
   

باب ما جاء في القائمة يوم الجمعة  
   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وعبد اهلل بن جعفر عن أبي حازم  [ 525 ] 

ما كنا نتغدى في عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن سيل بن سعد رضى اهلل تعالى عنو قال 
وال نقيل إال بعد الجمعة قال وفي الباب عن أنس بن مالك رضى اهلل تعالى عنو قال أبو عيسى 

حديث سيل بن سعد حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء فيمن نعس يوم الجمعة أنو يتحول من مجمسو  
   



حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا عبدة بن سميمان وأبو خالد األحمر عن محمد بن إسحاق  [ 526 ] 
إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فميتحول من عن نافع عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

مجمسو ذلك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في السفر يوم الجمعة  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس  [ 527 ] 
بعث النبي صمى اهلل عميو وسمم عبد اهلل بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا قال 

أصحابو فقال أتخمف فأصمي مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثم ألحقيم فمما صمى مع النبي 
صمى اهلل عميو وسمم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك فقال أردت أن أصمي معك ثم ألحقيم 
قال لو أنفقت ما في األرض جميعا ما أدركت فضل غدوتيم قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال 
نعرفو إال من ىذا الوجو قال عمي بن المديني قال يحيى بن سعيد وقال شعبة لم يسمع الحكم من 

مقسم إال خمسة أحاديث وعدىا شعبة وليس ىذا الحديث فيما عد شعبة فكأن ىذا الحديث لم يسمعو 
الحكم من مقسم وقد اختمف أىل العمم في السفر يوم الجمعة فمم ير بعضيم بأسا بأن يخرج يوم 
الجمعة في السفر ما لم تحضر الصبلة وقال بعضيم إذا أصبح فبل يخرج حتى يصمي الجمعة  

   
باب ما جاء في السواك والطيب يوم الجمعة  

   
حدثنا عمي بن الحسن الكوفي حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراىيم التيمي عن يزيد بن  [ 528 ] 

أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن البراء بن عازب قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حق عمى المسممين أن يغتسموا يوم الجمعة وليمس أحدىم من طيب أىمو فإن لم يجد فالماء لو طيب 

قال وفي الباب عن أبي سعيد وشيخ من األنصار  
   
نحوه قال أبو عيسى حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم عن يزيد بن أبي زياد بيذا اإلسناد  [ 529 ] 

سماعيل بن  حديث البراء حديث حسن ورواية ىشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراىيم التيمي وا 
إبراىيم التيمي يضعف في الحديث  

   



أبواب العيدين عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في المشي يوم العيد  
   
حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن عمي بن  [ 530 ] 

ن تأكل شيئا قبل أن تخرج قال أبو عيسى ىذا أبي طالب قال  من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وا 
حديث حسن والعمل عمى ىذا الحديث عند أكثر أىل العمم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا 

ن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصبلة الفطر قال أبو عيسى ويستحب أن ال يركب إال من عذر   وا 
   

باب ما جاء في صبلة العيدين قبل الخطبة  
   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو أسامة عن عبيد اهلل ىو بن عمر بن حفص بن عاصم  [ 531 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأبو بكر وعمر بن عمر بن الخطاب عن نافع عن بن عمر قال 
يصمون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون قال وفي الباب عن جابر وابن عباس قال أبو عيسى 
حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل 
عميو وسمم وغيرىم أن صبلة العيدين قبل الخطبة ويقال أن أول من خطب قبل الصبلة مروان بن 

الحكم  
   

باب ما جاء أن صبلة العيدين بغير أذان وال إقامة  
   
صميت مع حدثنا قتيبة حدثنا أبو األحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال  [ 532 ] 

النبي صمى اهلل عميو وسمم العيدين غير مرة وال مرتين بغير أذان وال إقامة قال وفي الباب عن جابر 
بن عبد اهلل وابن عباس قال أبو عيسى وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح والعمل عميو عند 
أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أنو ال يؤذن لصبلة العيدين وال لشيء من 

النوافل  
   

باب ما جاء في القراءة في العيدين  



   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن إبراىيم بن محمد بن المنتشر عن أبيو عن حبيب بن  [ 533 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح سالم عن النعمان بن بشير قال 
اسم ربك األعمى وىل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بيما قال وفي الباب عن 
أبي واقد وسمرة بن جندب وابن عباس قال أبو عيسى حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح 

وىكذا روي سفيان الثوري ومسعر عن إبراىيم بن محمد بن المنتشر نحو حديث أبي عوانة وأما 
سفيان بن عيينة فيختمف عميو في الرواية يروي عنو عن إبراىيم بن محمد بن المنتشر عن أبيو عن 
حبيب بن سالم عن أبيو عن النعمان بن بشير وال نعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيو وحبيب بن 
سالم ىو مولى النعمان بن بشير وروي عن النعمان بن بشير أحاديث وقد روي عن بن عيينة عن 

إبراىيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية ىؤالء وروي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو كان يقرأ في 
صبلة العيدين بقاف واقتربت الساعة وبو يقول الشافعي  

   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك بن أنس عن ضمرة  [ 534 ] 

أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الميثي ما كان بن سعيد المازني عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقرأ بو في الفطر واألضحى قال كان يقرأ ب ق والقرآن المجيد 

واقتربت الساعة وانشق القمر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
نحوه قال أبو عيسى حدثنا ىناد حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد بيذا اإلسناد  [ 535 ] 

وأبو واقد الميثي اسمو الحارث بن عوف  
   

باب ما جاء في التكبير في العيدين  
   
حدثنا مسمم بن عمرو أبو عمرو الحذاء المديني حدثنا عبد اهلل بن نافع الصائغ عن كثير  [ 536 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كبر في العيدين في األولى سبعا قبل بن عبد اهلل عن أبيو عن جده 
القراءة وفي اآلخرة خمسا قبل القراءة قال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد اهلل بن عمرو قال 

أبو عيسى حديث جد كثير حديث حسن وىو أحسن شيء روي في ىذا الباب عن النبي عميو السبلم 
واسمو عمرو بن عوف المزني والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل 



عميو وسمم وغيرىم وىكذا روي عن أبي ىريرة أنو صمى بالمدينة نحو ىذه الصبلة وىو قول أىل 
سحاق وروي عن عبد اهلل بن مسعود أنو قال في  المدينة وبو يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وا 
التكبير في العيدين تسع تكبيرات في الركعة األولى خمسا قبل القراءة وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة 
ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو 

ىذا وىو قول أىل الكوفة وبو يقول سفيان الثوري  
   

باب ما جاء ال صبلة قبل العيد وال بعدىا  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن عدي بن ثابت قال  [ 537 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم خرج يوم الفطر فصمى سمعت سعيد بن جبير يحدث عن بن عباس 
ركعتين ثم لم يصل قبميا وال بعدىا قال وفي الباب عن عبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن عمرو وأبي 
سعيد قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل عميو عند بعض أىل العمم من 
سحاق وقد رأى طائفة من  أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم وبو يقول الشافعي وأحمد وا 
أىل العمم الصبلة بعد صبلة العيدين وقبميا من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم والقول 

األول أصح  
   
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا وكيع عن أبان بن عبد اهلل البجمي عن أبي بكر  [ 538 ] 

أنو خرج في يوم عيد فمم يصل قبميا بن حفص وىو بن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن بن عمر 
وال بعدىا وذكر أن النبي صمى اهلل عميو وسمم فعمو قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في خروج النساء في العيدين  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا منصور وىو بن زاذان عن بن سيرين عن أم  [ 539 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان يخرج األبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في عطية 
العيدين فأما الحيض فيعتزلن المصمى ويشيدن دعوة المسممين قالت إحداىن يا رسول اهلل أن لم يكن 

ليا جمباب قال فمتعرىا أختيا من جبلبيبيا  
   



حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم عن ىشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم  [ 540 ] 
بنحوه قال وفي الباب عن بن عباس وجابر قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن عطية 

صحيح وقد ذىب بعض أىل العمم إلى ىذا الحديث ورخص لمنساء في الخروج إلى العيدين وكرىو 
بعضيم وروي عن عبد اهلل بن المبارك أنو قال أكره اليوم الخروج لمنساء في العيدين فإن أبت المرأة 

إال أن تخرج فميأذن ليا زوجيا أن تخرج في أطمارىا الخمقان وال تتزين فإن أبت أن تخرج كذلك 
فممزوج أن يمنعيا عن الخروج ويروي عن عائشة رضى اهلل تعالى عنيا قالت لو رأى رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم ما أحدث النساء لمنعين المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ويروى عن 

سفيان الثوري أنو كره اليوم الخروج لمنساء إلى العيد  
   

باب ما جاء في خروج النبي صمى اهلل عميو وسمم إلى العيد في طريق ورجوعو من طريق آخر  
   
حدثنا عبد األعمى بن واصل بن عبد األعمى الكوفي وأبو زرعة قاال حدثنا محمد بن  [ 541 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو الصمت عن فميح بن سميمان عن سعيد بن الحارث عن أبي ىريرة قال 
وسمم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره قال وفي الباب عن عبد اهلل بن عمر وأبي رافع قال 
أبو عيسى وحديث أبي ىريرة حديث حسن غريب وروى أبو تميمة ويونس بن محمد ىذا الحديث عن 
فميح بن سميمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد اهلل قال وقد استحب بعض أىل العمم لئلمام 
إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره أتباعا ليذا الحديث وىو قول الشافعي وحديث جابر كأنو أصح  

   
باب ما جاء في األكل يوم الفطر قبل الخروج  

   
حدثنا الحسن بن الصباح البزار البغدادي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن  [ 542 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم ال يخرج يوم الفطر حتى عتبة عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيو قال 
يطعم وال يطعم يوم األضحى حتى يصمي قال وفي الباب عن عمي وأنس قال أبو عيسى حديث 

بريدة بن حصيب األسممي حديث غريب وقال محمد ال أعرف لثواب بن عتبة غير ىذا الحديث وقد 
استحب قوم من أىل العمم أن ال يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا ويستحب لو أن يفطر عمى تمر 

وال يطعم يوم األضحى حتى يرجع  
   



حدثنا قتيبة حدثنا ىشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد اهلل بن أنس عن أنس  [ 543 ] 
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يفطر عمى تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصمى بن مالك 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح أبواب السفر  
   

باب ما جاء التقصير في السفر  
   
حدثنا عبد الوىاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي حدثنا يحيى بن سميم عن عبيد اهلل عن  [ 544 ] 

سافرت مع النبي صمى اهلل عميو وسمم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصمون نافع عن بن عمر قال 
الظير والعصر ركعتين ركعتين ال يصمون قبميا وال بعدىا وقال عبد اهلل لو كنت مصميا قبميا أو 
بعدىا ألتممتيا قال وفي الباب عن عمر وعمي وابن عباس وأنس وعمران بن حصين وعائشة قال 
أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث يحيى بن سميم مثل ىذا قال 
محمد بن إسماعيل وقد روي ىذا الحديث عن عبيد اهلل بن عمر عن رجل من آل سراقة عن عبد اهلل 

بن عمر قال أبو عيسى وقد روي عن عطية العوفي عن بن عمر أن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
كان يتطوع في السفر قبل الصبلة وبعدىا وقد صح عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو كان يقصر 

في السفر وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خبلفتو والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم من 
أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم وقد روي عن عائشة أنيا كانت تتم الصبلة في السفر 

سحاق إال  والعمل عمى ما روى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وأصحابو وىو قول الشافعي وأحمد وا 
أن الشافعي يقول التقصير رخصة لو في السفر فإن أتم الصبلة أجزأ عنو  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا عمي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة  [ 545 ] 

حججت مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال سئل عمران بن حصين عن صبلة المسافر فقال 
فصمى ركعتين وحججت مع أبي بكر فصمى ركعتين ومع عمر فصمى ركعتين ومع عثمان ست 

سنين من خبلفتو أو ثماني سنين فصمى ركعتين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
براىيم بن ميسرة سمعا أنس  [ 546 ]  حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وا 

صمينا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم الظير بالمدينة أربعا وبذي الحميفة العصر بن مالك قال 
ركعتين قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح  



   
أن النبي حدثنا قتيبة حدثنا ىشيم عن منصور بن زاذان عن بن سيرين عن بن عباس  [ 547 ] 

صمى اهلل عميو وسمم خرج من المدينة إلى مكة ال يخاف إال اهلل رب العالمين فصمى ركعتين قال أبو 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في كم تقصر الصبلة  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي حدثنا أنس بن  [ 548 ] 

خرجنا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم من المدينة إلى مكة فصمى ركعتين قال قمت ألنس مالك قال 
كم أقام رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بمكة قال عشرا قال وفي الباب عن بن عباس وجابر قال أبو 
عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد روي عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو 

أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصمي ركعتين قال بن عباس فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع 
ن زدنا عمى ذلك أتممنا الصبلة وروي عن عمي أنو قال من أقام عشرة أيام أتم  عشرة صمينا ركعتين وا 
الصبلة وروي عن بن عمر أنو قال من أقام خمسة عشر يوما أتم الصبلة وقد روي عنو ثنتي عشرة 

وروي عن سعيد بن المسيب أنو قال إذا أقام أربعا صمى أربعا وروي عنو ذلك قتادة وعطاء 
الخراساني وروى عنو داود بن أبي ىند خبلف ىذا واختمف أىل العمم بعد في ذلك فأما سفيان الثوري 
وأىل الكوفة فذىبوا إلى توقيت خمس عشرة وقالوا إذا أجمع عمى إقامة خمس عشرة أتم الصبلة وقال 
األوزاعي إذا أجمع عمى إقامة ثنتي عشرة أتم الصبلة وقال مالك بن أنس والشافعي وأحمد إذا أجمع 
عمى إقامة أربعة أتم الصبلة واما إسحاق فرأى أقوى المذاىب فيو حديث بن عباس قال ألنو روى 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ثم تأولو بعد النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا أجمع عمى إقامة تسع 

ن أتى عميو سنون   عشرة أتم الصبلة ثم أجمع أىل العمم عمى أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وا 
   
حدثنا ىناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن عاصم األحول عن عكرمة عن بن عباس  [ 549 ] 
سافر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم سفرا فصمى تسعة عشر يوما ركعتين ركعتين قال بن قال 

عباس فنحن نصمي فيما بيننا وبين تسع عشرة ركعتين ركعتين فإذا أقمنا أكثر من ذلك صمينا أربعا 
قال أبو عيسى ىذا حديث غريب حسن صحيح  

   



باب ما جاء في التطوع في السفر  
   
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الميث بن سعد عن صفوان بن سميم عن أبي بسرة الغفاري عن  [ 550 ] 

صحبت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثمانية عشر سفرا فما رأيتو ترك البراء بن عازب قال 
الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظير وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث البراء حديث 

غريب قال وسألت محمدا عنو فمم يعرفو إال من حديث الميث بن سعد ولم يعرف اسم أبي بسرة 
الغفاري وأراه حسنا وروي عن بن عمر أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان ال يتطوع في السفر قبل 
الصبلة وال بعدىا وروي عنو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو كان يتطوع في السفر ثم اختمف 

أىل العمم بعد النبي صمى اهلل عميو وسمم فرأى بعض أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم أن يتطوع 
سحاق ولم تر طائفة من أىل العمم أن يصمي قبميا وال بعدىا  الرجل في السفر وبو يقول أحمد وا 

ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة ومن تطوع فمو في ذلك فضل كثير وىو قول أكثر أىل 
العمم يختارون التطوع في السفر  

   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن عطية عن بن عمر قال  [ 551 ] 

صميت مع النبي صمى اهلل عميو وسمم الظير في السفر ركعتين وبعدىا ركعتين قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن وقد رواه بن أبي ليمى عن عطية ونافع عن بن عمر  

   
حدثنا محمد بن عبيد المحاربي يعني الكوفي حدثنا عمي بن ىاشم عن بن أبي ليمى عن  [ 552 ] 

صميت مع النبي صمى اهلل عميو وسمم في الحضر والسفر فصميت عطية ونافع عن بن عمر قال 
معو في الحضر الظير أربعا وبعدىا ركعتين وصميت معو في السفر الظير ركعتين وبعدىا ركعتين 
والعصر ركعتين ولم يصل بعدىا شيئا والمغرب في الحضر والسفر سواء ثبلث ركعات ال تنقص في 

الحضر وال في السفر وىي وتر النيار وبعدىا ركعتين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن سمعت 
محمدا يقول ما روى بن أبي ليمى حديثا أعجب إلى من ىذا وال أروي عنو شيئا  

   
باب ما جاء في الجمع بين الصبلتين  

   
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الميث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ىو  [ 553 ] 



أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل عامر بن واثمة عن معاذ بن جبل 
ذا ارتحل بعد زيغ الشمس  زيغ الشمس آخر الظير إلى أن يجمعيا إلى العصر فيصمييما جميعا وا 
عجل العصر إلى الظير وصمى الظير والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر 

ذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصبلىا مع المغرب قال وفي  المغرب حتى يصمييا مع العشاء وا 
الباب عن عمي وابن عمر وأنس وعبد اهلل بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر بن 
عبد اهلل قال أبو عيسى والصحيح عن أسامة وروي عمي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة 

ىذا الحديث  
   
حدثنا عبد الصمد بن سميمان حدثنا زكريا المؤلؤي حدثنا أبو بكر األعين حدثنا عمي بن  [ 554 ] 

بيذا الحديث يعني حديث معاذ وحديث معاذ حديث حسن المديني حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا قتيبة 
غريب تفرد بو قتيبة ال نعرف أحدا رواه عن الميث غيره وحديث الميث عن يزيد بن أبي حبيب عن 

أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب والمعروف عند أىل العمم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن 
أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صمى اهلل عميو وسمم جمع في غزوة تبوك بين الظير والعصر وبين 

المغرب والعشاء رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي وبيذا 
سحاق يقوالن ال بأس أن يجمع بين الصبلتين في السفر في وقت  الحديث يقول الشافعي وأحمد وا 

إحداىما  
   
حدثنا ىناد بن السري حدثنا عبدة بن سميمان عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن بن  [ 555 ] 

أنو استغيث عمى بعض أىمو فجد بو السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع عمر 
بينيما ثم أخبرىم أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان يفعل ذلك إذا جد بو السير قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن صحيح وحديث الميث عن يزيد بن أبي حبيب حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في صبلة االستسقاء  
   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن عباد بن تميم عن  [ 556 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خرج بالناس يستسقي فصمى بيم ركعتين جير بالقراءة فييما عمو 
وحول رداءه ورفع يديو واستسقى واستقبل القبمة قال وفي الباب عن بن عباس وأبي ىريرة وأنس وأبي 



المحم قال أبو عيسى حديث عبد اهلل بن زيد حديث حسن صحيح وعمى ىذا العمل عند أىل العمم 
سحاق وعم عباد بن تميم ىو عبد اهلل بن زيد بن عاصم المازني   وبو يقول الشافعي وأحمد وا 

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي ىبلل عن يزيد بن  [ 557 ] 

رأى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عند عبد اهلل عن عمير مولى أبي المحم عن أبي المحم أنو 
أحجار الزيت يستسقي وىو مقنع بكفيو يدعو قال أبو عيسى كذا قال قتيبة في ىذا الحديث عن أبي 
المحم وال نعرف لو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم إال ىذا الحديث الواحد وعمير مولى أبي المحم قد 

روى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أحاديث ولو صحبة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ىشام بن إسحاق وىو بن عبد اهلل بن كنانة عن  [ 558 ] 

أبيو قال أرسمني الوليد بن عقبة وىو أمير المدينة إلى بن عباس أسألو عن استسقاء رسول اهلل صمى 
أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خرج متبذال متواضعا متضرعا حتى اهلل عميو وسمم فأتيتو فقال 

أتى المصمي فمم يخطب خطبتكم ىذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصمى ركعتين كما 
كان يصمي في العيد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع عن سفيان عن ىشام بن إسحاق بن عبد اهلل بن  [ 559 ] 

نحوه وزاد فيو متخشعا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وىو قول كنانة عن أبيو فذكر 
الشافعي قال يصمي صبلة االستسقاء نحو صبلة العيدين يكبر في الركعة األولى سبعا وفي الثانية 
خمسا واحتج بحديث بن عباس قال أبو عيسى وروى عن مالك بن أنس أنو قال ال يكبر في صبلة 
االستسقاء كما يكبر في صبلة العيدين وقال النعمان أبو حنيفة ال تصمي صبلة االستسقاء وال أمرىم 

بتحويل الرداء ولكن يدعون ويرجعون بجممتيم قال أبو عيسى خالف السنة  
   

باب ما جاء في صبلة الكسوف  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن  [ 560 ] 

أنو صمى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم طاوس عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
ركع ثم قرأ ثم ركع ثبلث مرات ثم سجد سجدتين واألخرى مثميا قال وفي الباب عن عمي وعائشة 



وعبد اهلل بن عمرو والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وأبي مسعود وأبي بكرة وسمرة وأبي موسى 
األشعري وابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر الصديق وابن عمر وقبيصة اليبللي وجابر بن عبد اهلل 

وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بن كعب قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وقد روي 
عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو صمى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدات 
سحاق قال واختمف أىل العمم في القراءة في صبلة الكسوف فرأى بعض  وبو يقول الشافعي وأحمد وا 

أىل العمم أن يسر بالقراءة فييا بالنيار ورأى بعضيم أن يجير بالقراءة فييا كنحو صبلة العيدين 
سحاق يرون الجير فييا وقال الشافعي ال يجير وقد صح عن النبي  والجمعة وبو يقول مالك وأحمد وا 

صمى اهلل عميو وسمم كمتا الروايتين صح عنو أنو صمى أربع ركعات في أربع سجدات وصح عنو 
أيضا أنو صمى ست ركعات في أربع سجدات وىذا عند أىل العمم جائز عمى قدر الكسوف أن 

ن صمى أربع ركعات في أربع  تطاول الكسوف فصمى ست ركعات في أربع سجدات فيو جائز وا 
سجدات وأطال القراءة فيو جائز ويرون أصحابنا أن تصمي صبلة الكسوف في جماعة في كسوف 

الشمس والقمر  
   
حدثنا محمد بن عبد الممك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزىري  [ 561 ] 

خسفت الشمس عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فصمى عن عروة عن عائشة أنيا قالت 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسو فأطال القراءة 

وىي دون األولى ثم ركع فأطال الركوع وىو دون األول ثم رفع رأسو فسجد ثم فعل مثل ذلك في 
سحاق  الركعة الثانية قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح وبيذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وا 
يرون صبلة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات قال الشافعي يقرأ في الركعة األولى بأم القرآن 
ونحوا من سورة البقرة سرا إن كان بالنيار ثم ركع ركوعا طويبل نحوا من قراءتو ثم رفع رأسو بتكبير 
وثبت قائما كما ىو وقرأ أيضا بأم القرآن ونحوا من آل عمران ثم ركع ركوعا طويبل نحوا من قراءتو 
ثم رفع رأسو ثم قال سمع اهلل لمن حمده ثم سجد سجدتين تامتين ويقيم في كل سجدة نحوا مما أقام 
في ركوعو ثم قام فقرأ بأم القرآن ونحوا من سورة النساء ثم ركع ركوعا طويبل نحوا من قراءتو ثم رفع 
رأسو بتكبير وثبت قائما ثم قرأ نحوا من سورة المائدة ثم ركع ركوعا طويبل نحوا من قراءتو ثم رفع 

فقال سمع اهلل لمن حمده ثم سجد سجدتين ثم تشيد وسمم  
   

باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف  



   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن األسود بن قيس عن ثعمبة بن عباد  [ 562 ] 

صمى بنا النبي صمى اهلل عميو وسمم في كسوف ال نسمع لو صوتا قال وفي عن سمرة بن جندب قال 
الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح وقد ذىب بعض أىل العمم إلى 

ىذا وىو قول الشافعي  
   
حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا إبراىيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزىري  [ 563 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم صمى صبلة الكسوف وجير بالقراءة فييا قال عن عروة عن عائشة 
أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ورواه أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين نحوه وبيذا 

سحاق   الحديث يقول مالك بن أنس وأحمد وا 
   

باب ما جاء في صبلة الخوف  
   
حدثنا محمد بن عبد الممك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزىري  [ 564 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم صمى صبلة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة عن سالم عن أبيو 
والطائفة األخرى مواجية العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصمى بيم ركعة أخرى 
ثم سمم عمييم فقام ىؤالء فقضوا ركعتيم وقام ىؤالء فقضوا ركعتيم قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح 
وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر مثل ىذا قال وفي الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن 
ثابت وابن عباس وأبي ىريرة وابن مسعود وسيل بن أبي حثمة وأبي عياش الزرقي واسمو زيد بن 

صامت وأبي بكرة قال أبو عيسى وقد ذىب مالك بن أنس في صبلة الخوف إلى حديث سيل بن أبي 
حثمة وىو قول الشافعي وقال أحمد قد روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم صبلة الخوف عمى أوجو 
وما أعمم في ىذا الباب إال حديثا صحيحا وأختار حديث سيل بن أبي حثمة وىكذا قال إسحاق بن 
إبراىيم قال ثبتت الروايات عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في صبلة الخوف ورأى أن كل ما روي 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في صبلة الخوف فيو جائز وىذا عمى قدر الخوف قال إسحاق 

ولسنا نختار حديث سيل بن أبي حثمة عمى غيره من الروايات  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا يحيى بن سعيد األنصاري عن  [ 565 ] 



القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن سيل بن أبي حثمة أنو قال في صبلة الخوف 
يقوم اإلمام مستقبل القبمة وتقوم طائفة منيم معو وطائفة من قبل العدو ووجوىيم إلى العدو قال 

فيركع بيم ركعة ويركعون ألنفسيم ويسجدون ألنفسيم سجدتين في مكانيم ثم يذىبون إلى مقام أولئك 
ويجئ أولئك فيركع بيم ركعة ويسجد بيم سجدتين فيي لو ثنتان وليم واحدة ثم يركعون ركعة 
ويسجدون سجدتين قال أبو عيسى قال محمد بن بشار سألت يحيى بن سعيد عن ىذا الحديث 

فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيو عن صالح بن خوات عن سيل بن أبي حثمة 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم بمثل حديث يحيى بن سعيد األنصاري وقال لي يحيى اكتبو إلى 

جنبو ولست احفظ الحديث ولكنو مثل حديث يحيى بن سعيد األنصاري قال أبو عيسى وىذا حديث 
حسن صحيح لم يرفعو يحيى بن سعيد األنصاري عن القاسم بن محمد وىكذا روى أصحاب يحيى 

بن سعيد األنصاري موقوفا ورفعو شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد  
   
من صمى مع النبي وروى مالك بن أنس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن  [ 567 ] 

صمى اهلل عميو وسمم صبلة الخوف فذكر نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وبو يقول 
سحاق وروي عن غير واحد أن النبي صمى اهلل عميو وسمم صمى بإحدى  مالك والشافعي وأحمد وا 

الطائفتين ركعة ركعة فكانت لمنبي صمى اهلل عميو وسمم ركعتان وليم ركعة ركعة قال أبو عيسى أبو 
عياش الزرقي اسمو زيد بن صامت  

   
باب ما جاء في سجود القرآن  

   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد اهلل بن وىب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي  [ 568 ] 

سجدت مع رسول اهلل صمى اهلل عميو ىبلل عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال 
وسمم إحدى عشرة سجدة منيا التي في النجم  

   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا عبد اهلل بن صالح حدثنا الميث بن سعد عن خالد  [ 569 ] 

بن يزيد عن سعيد بن أبي ىبلل عن عمر وىو بن حيان الدمشقي قال سمعت مخبرا يخبر عن أم 
نحوه بمفظو قال أبو عيسى وىذا أصح من الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

حديث سفيان بن وكيع عن عبد اهلل بن وىب قال وفي الباب عن عمي وابن عباس وأبي ىريرة وابن 



مسعود وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء حديث غريب ال نعرفو 
إال من حديث سعيد بن أبي ىبلل عن عمر الدمشقي  

   
باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد  

   
حدثنا نصر بن عمي حدثنا عيسى بن يونس عن األعمش عن مجاىد قال كنا عند بن  [ 570 ] 

أيذنوا لمنساء بالميل إلى المساجد فقال ابنو واهلل ال عمر فقال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
نأذن لين يتخذنو دغبل فقال فعل اهلل بك وفعل أقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وتقول ال 

نأذن لين قال وفي الباب عن أبي ىريرة وزينب امرأة عبد اهلل بن مسعود وزيد بن خالد قال أبو 
عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في كراىية البزاق في المسجد  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش  [ 571 ] 

إذا كنت في الصبلة فبل عن طارق بن عبد اهلل المحاربي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
تبزق عن يمينك ولكن خمفك أو تمقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى قال وفي الباب عن أبي سعيد 

وابن عمر وأنس وأبي ىريرة قال أبو عيسى وحديث طارق حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند 
أىل العمم قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربعي بن حراش في اإلسبلم كذبة 

قال وقال عبد الرحمن بن ميدي أثبت أىل الكوفة منصور بن المعتمر  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل  [ 572 ] 

البزاق في المسجد خطيئة وكفارتيا دفنيا قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح  عميو وسمم 
   

  {إذا السماء انشقت  }و   {اقرأ باسم ربك الذي خمق  }باب ما جاء في السجدة في 
   
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن  [ 573 ] 

إذا السماء  }و   {اقرأ باسم ربك  }سجدنا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في أبي ىريرة قال 



  {انشقت 
   
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد ىو بن  [ 574 ] 

عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ىشام عن أبي 
مثمو قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم يرون السجود في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك وفي ىذا 
الحديث أربعة من التابعين بعضيم عن بعض  

   
باب ما جاء في السجدة في النجم  

   
حدثنا ىارون بن عبد اهلل البزار البغدادي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي عن  [ 575 ] 

سجد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فييا يعني النجم أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال 
والمسممون والمشركون والجن واألنس قال وفي الباب عن بن مسعود وأبي ىريرة قال أبو عيسى 

حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم يرون السجود في سورة 
النجم وقال بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم ليس في المفصل سجدة 
سحاق  وىو قول مالك بن أنس والقول األول أصح وبو يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 

وفي الباب عن بن مسعود وأبي ىريرة  
   

باب ما جاء من لم يسجد فيو  
   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع عن بن أبي ذئب عن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط عن  [ 576 ] 

قرأت عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم النجم فمم يسجد عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال 
فييا قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح وتأول بعض أىل العمم ىذا الحديث 

فقال إنما ترك النبي صمى اهلل عميو وسمم السجود ألن زيد بن ثابت حين قرأ فمم يسجد لم يسجد النبي 
صمى اهلل عميو وسمم وقالوا السجدة واجبة عمى من سمعيا فمم يرخصوا في تركيا وقالوا أن سمع 

الرجل وىو عمى غير وضوء فإذا توضأ سجد وىو قول سفيان الثوري وأىل الكوفة وبو يقول إسحاق 
وقال بعض أىل العمم إنما السجدة عمى من أراد أن يسجد فييا والتمس فضميا ورخصوا في تركيا إن 



أراد ذلك واحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت حيث قال قرأت عمى النبي صمى اهلل عميو 
وسمم النجم فمم يسجد فييا فقالوا لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صمى اهلل عميو وسمم زيدا حتى 
كان يسجد ويسجد النبي صمى اهلل عميو وسمم واحتجوا بحديث عمر أنو قرأ سجدة عمى المنبر فنزل 

فسجد ثم قرأىا في الجمعة الثانية فتييأ الناس لمسجود فقال أنيا لم تكتب عمينا إال أن نشاء فمم يسجد 
ولم يسجدوا فذىب بعض أىل العمم إلى ىذا وىو قول الشافعي وأحمد  

   
باب ما جاء في السجدة في ص  

   
رأيت رسول اهلل حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال  [ 577 ] 

صمى اهلل عميو وسمم يسجد في ص قال بن عباس وليست من عزائم السجود قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح واختمف أىل العمم في ذلك فرأى بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل 
سحاق وقال  عميو وسمم وغيرىم أن يسجد فييا وىو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 

بعضيم أنيا توبة نبي ولم يروا السجود فييا  
   

باب ما جاء في السجدة في الحج  
   
يا رسول حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن مشرح بن ىاعان عن عقبة بن عامر قال قمت  [ 578 ] 

اهلل فضمت سورة الحج بأن فييا سجدتين قال نعم ومن لم يسجدىما فبل يقرأىما قال أبو عيسى ىذا 
حديث ليس إسناده بذاك القوى واختمف أىل العمم في ىذا فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر 

سحاق ورأى  انيما قاال فضمت سورة الحج بأن فييا سجدتين وبو يقول بن المبارك والشافعي وأحمد وا 
بعضيم فييا سجدة وىو قول سفيان الثوري ومالك وأىل الكوفة  

   
باب ما يقول في سجود القرآن  

   
حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد اهلل بن أبي  [ 579 ] 

يزيد قال قال لي بن جريج يا حسن أخبرني عبيد اهلل بن أبي يزيد عن بن عباس قال جاء رجل إلى 
يا رسول اهلل إني رأيتني الميمة وأنا نائم كأني أصمي خمف شجرة النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 



فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتيا وىي تقول الميم اكتب لي بيا عندك أجرا وضع عني بيا 
وزرا واجعميا لي عندك ذخرا وتقبميا مني كما تقبمتيا من عبدك داود قال الحسن قال لي بن جريج 
قال لي جدك قال بن عباس فقرأ النبي صمى اهلل عميو وسمم سجدة ثم سجد قال فقال بن عباس 

فسمعتو وىو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة قال وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى 
ىذا حديث حسن غريب من حديث بن عباس ال نعرفو إال من ىذا الوجو  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوىاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي العالية عن  [ 580 ] 

في سجود القرآن بالميل سجد وجيي لمذي عائشة قالت كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
خمقو وشق سمعو وبصره بحولو وقوتو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما ذكر فيمن فاتو حزبو من الميل فقضاه بالنيار  

   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن بن شياب الزىري أن السائب بن  [ 581 ] 

يزيد وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت 
من نام عن حزبو أو عن شيء منو فقرأه عمر بن الخطاب يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

ما بين صبلة الفجر وصبلة الظير كتب لو كأنما قرأه من الميل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح قال وأبو صفوان اسمو عبد اهلل بن سعيد المكي وروى عنو الحميدي وكبار الناس  

   
باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسو قبل اإلمام  

   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد وىو أبو الحارث البصري ثقة عن أبي  [ 582 ] 

أما يخشى الذي يرفع رأسو قبل اإلمام أن يحول اهلل رأسو ىريرة قال قال محمد صمى اهلل عميو وسمم 
نما قال أما يخشى قال أبو عيسى ىذا حديث  رأس حمار قال قتيبة قال حماد قال لي محمد بن زياد وا 

حسن صحيح ومحمد بن زياد ىو بصري ثقة ويكنى أبا الحارث  
   

باب ما جاء في الذي يصمي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صمى  
   



أن معاذ بن حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهلل  [ 583 ] 
جبل كان يصمي مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم المغرب ثم يرجع إلى قومو فيؤميم قال أبو 

سحاق قالوا إذا أم  عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وا 
الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صبلىا قبل ذلك أن صبلة من ائتم بو جائزة واحتجوا بحديث جابر 
في قصة معاذ وىو حديث صحيح وقد روي من غير وجو عن جابر وروي عن أبي الدرداء أنو سئل 
عن رجل دخل المسجد والقوم في صبلة العصر وىو يحسب انيا صبلة الظير فائتم بيم قال صبلتو 

جائزة وقد قال قوم من أىل الكوفة إذا ائتم قوم بإمام وىو يصمي العصر وىم يحسبون أنيا الظير 
فصمى بيم واقتدوا بو فإن صبلة المقتدي فاسدة إذ اختمف نية اإلمام ونية المأموم  

   
باب ما ذكر من الرخصة في السجود عمى الثوب في الحر والبرد  

   
حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني  [ 584 ] 

كنا إذا صمينا خمف النبي صمى غالب القطان عن بكر بن عبد اهلل المزني عن أنس بن مالك قال 
اهلل عميو وسمم بالظيائر سجدنا عمى ثيابنا اتقاء الحر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال 
وفي الباب عن جابر بن عبد اهلل وابن عباس وقد روى وكيع ىذا الحديث عن خالد بن عبد الرحمن  

   
باب ذكر ما يستحب من الجموس في المسجد بعد صبلة الصبح حتى تطمع الشمس  

   
كان النبي حدثنا قتيبة حدثنا أبو األحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال  [ 585 ] 

صمى اهلل عميو وسمم إذا صمى الفجر قعد في مصبله حتى تطمع الشمس قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن صحيح  

   
حدثنا عبد اهلل بن معاوية الجمحي البصري حدثنا عبد العزيز بن مسمم حدثنا أبو ظبلل  [ 586 ] 

من صمى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
اهلل حتى تطمع الشمس ثم صمى ركعتين كانت لو كأجر حجة وعمرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم تامة تامة تامة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب قال وسألت محمد بن إسماعيل 

عن أبي ظبلل فقال ىو مقارب الحديث قال محمد واسمو ىبلل  



   
باب ما ذكر في االلتفات في الصبلة  

   
حدثنا محمود بن غيبلن وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن عبد اهلل بن سعيد  [ 587 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان بن أبي ىند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس 
يمحظ في الصبلة يمينا وشماال ويموى عنقو خمف ظيره قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وقد خالف 

وكيع الفضل بن موسى في روايتو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع عن عبد اهلل بن سعيد بن أبي ىند عن بعض  [ 588 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يمحظ في الصبلة فذكر نحوه قال وفي الباب عن أصحاب عكرمة 
أنس وعائشة  

   
حدثنا أبو حاتم مسمم بن حاتم البصري حدثنا محمد بن عبد اهلل األنصاري عن أبيو عن  [ 589 ] 

يا عمي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال أنس بن مالك قال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بني إياك وااللتفات في الصبلة فإن االلتفات في الصبلة ىمكة فإن كان ال بد ففي التطوع ال في 

الفريضة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا صالح بن عبد اهلل حدثنا أبو األحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيو عن  [ 590 ] 

سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن االلتفات في الصبلة قال ىو مسروق عن عائشة قالت 
اختبلس يختمسو الشيطان من صبلة الرجل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
حدثنا ما ذكر في الرجل يدرك اإلمام وىو ساجد كيف يصنع  

   
حدثنا ىشام بن يونس الكوفي حدثنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن  [ 591 ] 

ىبيرة بن يريم عن عمي وعن عمرو بن مرة عن بن أبي ليمى عن معاذ بن جبل قاال قال النبي صمى 
إذا أتى أحدكم الصبلة واإلمام عمى حال فميصنع كما يصنع اإلمام قال أبو عيسى اهلل عميو وسمم 

ىذا حديث غريب ال نعمم أحدا أسنده إال ما روي من ىذا الوجو والعمل عمى ىذا عند أىل العمم قالوا 



إذا جاء الرجل واإلمام ساجد فميسجد وال تجزئو تمك الركعة إذا فاتو الركوع مع اإلمام واختار عبد اهلل 
بن المبارك أن يسجد مع اإلمام وذكر عن بعضيم فقال لعمو ال يرفع رأسو في تمك السجدة حتى يغفر 

لو  
   

باب كراىية أن ينتظر الناس اإلمام وىم قيام عند افتتاح الصبلة  
   
حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير  [ 592 ] 

إذا أقيمت الصبلة فبل عن عبد اهلل بن أبي قتادة عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
تقوموا حتى تروني خرجت قال وفي الباب عن أنس وحديث أنس غير محفوظ قال أبو عيسى حديث 
أبي قتادة حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم 
وغيرىم أن ينتظر الناس اإلمام وىم قيام وقال بعضيم إذا كان اإلمام في المسجد فأقيمت الصبلة 

فإنما يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصبلة قد قامت الصبلة وىو قول بن المبارك  
   

باب ما ذكر في الثناء عمى اهلل والصبلة عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم قبل الدعاء  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر  [ 593 ] 

كنت أصمي والنبي صمى اهلل عميو وسمم وأبو بكر وعمر معو فمما جمست بدأت عن عبد اهلل قال 
بالثناء عمى اهلل ثم الصبلة عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صمى اهلل 

عميو وسمم سل تعطو سل تعطو قال وفي الباب عن فضالة بن عبيد قال أبو عيسى حديث عبد اهلل 
بن مسعود حديث حسن صحيح قال أبو عيسى ىذا الحديث رواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم 

مختصرا  
   

باب ما ذكر في تطييب المساجد  
   
حدثنا محمد بن حاتم المؤدب البغدادي البصري حدثنا عامر بن صالح الزبيري ىو من  [ 594 ] 

أمر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ببناء ولد الزبير حدثنا ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة قالت 
المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب  



   
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم حدثنا ىناد حدثنا عبدة ووكيع عن ىشام بن عروة عن أبيو  [ 595 ] 

أمر فذكر نحوه قال أبو عيسى وىذا أصح من الحديث األول  
   
أن النبي صمى حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ىشام بن عروة عن أبيو  [ 596 ] 

اهلل عميو وسمم أمر فذكر نحوه قال سفيان قولو ببناء المساجد في الدور يعني القبائل  
   

باب ما جاء أن صبلة الميل والنيار مثنى مثنى  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا شعبة عن يعمى بن عطاء عن  [ 597 ] 

صبلة الميل والنيار مثنى مثنى قال عمي األزدي عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
أبو عيسى اختمف أصحاب شعبة في حديث بن عمر فرفعو بعضيم وأوقفو بعضيم وروي عن عبد 
اهلل العمري عن نافع عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا والصحيح ما روي عن 
بن عمر أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال صبلة الميل مثنى مثنى وروى الثقات عن عبد اهلل بن 
عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ولم يذكروا فيو صبلة النيار وقد روي عن عبيد اهلل عن نافع 
عن بن عمر أنو كان يصمي بالميل مثنى مثنى وبالنيار أربعا وقد اختمف أىل العمم في ذلك فرأى 

بعضيم أن صبلة الميل والنيار مثنى مثنى وىو قول الشافعي وأحمد وقال بعضيم صبلة الميل مثنى 
مثنى ورأوا صبلة التطوع بالنيار أربعا مثل األربع قبل الظير وغيرىا من صبلة التطوع وىو قول 

سحاق   سفيان الثوري وابن المبارك وا 
   

باب كيف كان تطوع النبي صمى اهلل عميو وسمم بالنيار  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وىب بن جرير حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن  [ 598 ] 

إنكم ال تطيقون ذاك ضمرة قال سألنا عميا عن صبلة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من النيار فقال 
فقمنا من أطاق ذاك منا فقال كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا كانت الشمس من ىينا كييئتيا 
ذا كانت الشمس من ىينا كييئتيا من ىينا عند الظير صمى  من ىينا عند العصر صمى ركعتين وا 

أربعا وصمى أربعا قبل الظير وبعدىا ركعتين وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسميم 



عمى المبلئكة المقربين والنبيين والمرسمين ومن تبعيم من المؤمنين والمسممين  
   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن  [ 599 ] 

نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقال إسحاق ضمرة عن عمي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
بن إبراىيم أحسن شيء روي في تطوع النبي صمى اهلل عميو وسمم في النيار ىذا وروي عن عبد اهلل 

نما ضعفو عندنا واهلل أعمم ألنو ال يروي مثل ىذا عن  بن المبارك أنو كان يضعف ىذا الحديث وا 
النبي صمى اهلل عميو وسمم إال من ىذا الوجو عن عاصم بن ضمرة عن عمي وعاصم بن ضمرة ىو 

ثقة عند بعض أىل العمم قال عمي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان كنا نعرف 
فضل حديث عاصم بن ضمرة عمى حديث الحارث  

   
باب في كراىية الصبلة في لحف النساء  

   
حدثنا محمد بن عبد األعمى حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث وىو بن عبد الممك عن  [ 600 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ال محمد بن سيرين عن عبد اهلل بن شقيق عن عائشة قالت 
يصمي في لحف نسائو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روى عن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم رخصة في ذلك  
   

باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صبلة التطوع  
   
حدثنا أبو سممة يحيى بن خمف حدثنا بشر بن المفضل عن برد بن سنان عن الزىري عن  [ 601 ] 

جئت ورسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يصمي في البيت والباب عميو مغمق عروة عن عائشة قالت 
فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانو ووصفت الباب في القبمة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

غريب  
   

باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن األعمش قال سمعت أبا وائل  [ 602 ] 



قال كل القرآن قرأت غير ىذا  {ياسن  }أو  {غير آسن  }سأل رجل عبد اهلل عن ىذا الحرف قال 
الحرف قال نعم قال إن قوما يقرءونو ينثرونو نثر الدقل ال يجاوز تراقييم إني ألعرف السور النظائر 
التي كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقرن بينين قال فأمرنا عمقمة فسألو فقال عشرون سورة من 
المفصل كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يقرن بين كل سورتين في ركعة قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح  
   

باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب لو من األجر في خطاه  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن األعمش سمع ذكوان عن أبي  [ 603 ] 

إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصبلة ال ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
يخرجو أو قال ال ينيزه إال إياىا لم يخط خطوة إال رفعو اهلل بيا درجة أو حط عنو بيا خطيئة قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما ذكر في الصبلة بعد المغرب أنو في البيت أفضل  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا إبراىيم بن أبي الوزير البصري ثقة حدثنا محمد بن موسى  [ 604 ] 

صمى النبي صمى اهلل عميو وسمم في عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيو عن جده قال 
مسجد بني عبد األشيل المغرب فقام ناس يتنفمون فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم عميكم بيذه 

الصبلة في البيوت قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من حديث كعب بن عجرة ال نعرفو إال من ىذا 
الوجو والصحيح ما روي عن بن عمر قال كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يصمي الركعتين بعد 

المغرب في بيتو قال أبو عيسى وقد روي عن حذيفة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم صمى المغرب 
فما زال يصمي في المسجد حتى صمى العشاء اآلخرة ففي ىذا الحديث داللة أن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم صمى الركعتين بعد المغرب في المسجد  
   

باب ما ذكر في االغتسال عند ما يسمم الرجل  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن األغر بن الصباح  [ 605 ] 



أنو أسمم فأمره النبي صمى اهلل عميو وسمم أن يغتسل بماء عن خميفة بن حصين عن قيس بن عاصم 
وسدر قال وفي الباب عن أبي ىريرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن ال نعرفو إال من ىذا الوجو 

والعمل عميو عند أىل العمم يستحبون لمرجل إذا أسمم أن يغتسل ويغسل ثيابو  
   

باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخبلء  
   
حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا الحكم بن بشير بن سممان حدثنا خبلد الصفار عن  [ 606 ] 

الحكم بن عبد اهلل النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن عمي بن أبي طالب رضى اهلل تعالى 
ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل عنو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

سناده  أحدىم الخبلء أن يقول بسم اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو وا 
ليس بذاك القوي وقد روى عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أشياء في ىذا  

   
باب ما ذكر من سيما ىذه األمة يوم القيامة من آثار السجود والطيور  

   
حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي ثنا الوليد بن مسمم قال قال صفوان بن عمرو  [ 607 ] 

أمتي يوم القيامة غر أخبرني يزيد بن خمير عن عبد اهلل بن بسر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
من السجود محجمون من الوضوء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو من 

حديث عبد اهلل بن بسر  
   

باب ما يستحب من التيمن في الطيور  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيو عن مسروق عن  [ 608 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان يحب التيمن في طيوره إذا تطير وفي ترجمو إذا عائشة 
ترجل وفي انتعالو إذا انتعل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو الشعثاء اسمو سميم بن 

أسود المحاربي  
   

باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء  



   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن شريك عن عبد اهلل بن عيسى عن بن جبر عن أنس بن مالك  [ 609 ] 

يجزئ في الوضوء رطبلن من ماء قال أبو عيسى ىذا حديث أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
غريب ال نعرفو إال من حديث شريك عمى ىذا المفظ وروى شعبة عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن جبر 

عن أنس بن مالك أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي وروي 
عن سفيان الثوري عن عبد اهلل بن عيسى عن عبد اهلل بن جبر عن أنس أن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وىذا أصح من حديث شريك  
   

باب ما ذكر في نضح بول الغبلم الرضيع  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ىشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي  [ 610 ] 

األسود عن أبيو عن عمي بن أبي طالب رضى اهلل تعالى عنو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
في بول الغبلم الرضيع ينضح بول الغبلم ويغسل بول الجارية قال قتادة وىذا ما لم يطعما فإذا قال 

طعما غسبل جميعا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح رفع ىشام الدستوائي ىذا الحديث عن 
قتادة وأوقفو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعو  

   
باب ما ذكر في مسح النبي صمى اهلل عميو وسمم بعد نزول المائدة  

   
حدثنا قتيبة حدثنا خالد بن زياد عن مقاتل بن حيان عن شير بن حوشب قال رأيت جرير  [ 611 ] 

رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم بن عبد اهلل توضأ ومسح عمى خفيو قال فقمت لو في ذلك فقال 
توضأ فمسح عمى خفيو فقمت لو أقبل المائدة أم بعد المائدة قال ما أسممت إال بعد المائدة  

   
نحوه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي عن خالد بن زياد  [ 612 ] 

أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو مثل ىذا إال من حديث مقاتل بن حيان عن شير بن حوشب  
   

باب ما ذكر في الرخصة لمجنب في األكل والنوم إذا توضأ  
   



حدثنا ىناد حدثنا قبيصة عن حماد بن سممة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر  [ 613 ] 
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم رخص لمجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ عن عمار 

وضوءه لمصبلة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما ذكر في فضل الصبلة  
   
حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد القطواني الكوفي حدثنا عبيد اهلل بن موسى حدثنا غالب أبو  [ 614 ] 

بشر عن أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسمم عن طارق بن شياب عن كعب بن عجرة قال 
أعيذك باهلل يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي قال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

فمن غشي أبوابيم فصدقيم في كذبيم وأعانيم عمى ظمميم فميس مني ولست منو وال يرد عمي 
الحوض ومن غشي أبوابيم أو لم يغش فمم يصدقيم في كذبيم ولم يعنيم عمى ظمميم فيو مني وأنا 

منو وسيرد عمي الحوض يا كعب بن عجرة الصبلة برىان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ 
الخطيئة كما يطفئ الماء النار يا كعب بن عجرة إنو ال يربو لحم نبت من سحت إال كانت النار 

أولى بو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو ال نعرفو إال من حديث عبيد اهلل بن 
موسى وأيوب بن عائد الطائي يضعف ويقال كان يرى رأي اإلرجاء وسألت محمدا عن ىذا الحديث 

فمم يعرفو إال من حديث عبيد اهلل بن موسى واستغربو جدا  
   
بيذا  وقال محمد حدثنا بن نمير عن عبيد اهلل بن موسى عن غالب  [ 615 ] 
   

باب منو  
   
حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا معاوية بن  [ 616 ] 

سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم صالح حدثني سميم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول 
يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا اهلل ربكم وصموا خمسكم وصوموا شيركم وأدوا زكاة أموالكم 

وأطيعوا ذا أمركم تدخموا جنة ربكم قال فقمت ألبي أمامة منذ كم سمعت من رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم ىذا الحديث قال سمعتو وأنا بن ثبلثين سنة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح آخر 

أبواب الصبلة  
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كتاب الزكاة عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في منع الزكاة من التشديد  

   
حدثنا ىناد بن السري التميمي الكوفي حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن المعرور بن  [ 617 ] 

جئت إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وىو جالس في ظل الكعبة قال سويد عن أبي ذر قال 
فرآني مقببل فقال ىم األخسرون ورب الكعبة يوم القيامة قال فقمت مالي لعمو أنزل في شيء قال قمت 

من ىم فداك أبي وأمي فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ىم األكثرون إال من قال ىكذا وىكذا 
وىكذا فحثا بين يديو وعن يمينو وعن شمالو ثم قال والذي نفسي بيده ال يموت رجل فيدع إببل أو بقرا 
لم يؤد زكاتيا إال جاءتو يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنو تطؤه بأخفافيا وتنطحو بقرونيا كمما نفدت 
أخراىا عادت عميو أوالىا حتى يقضى بين الناس وفي الباب عن أبي ىريرة وعن عمي بن أبي طالب 
رضى اهلل تعالى عنو لعن مانع الصدقة وعن قبيصة بن ىمب عن أبيو وجابر بن عبد اهلل وعبد اهلل 
بن مسعود قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح واسم أبي ذر جندب بن السكن ويقال 
بن جنادة حدثنا عبد اهلل بن منير عن عبيد اهلل بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديمم عن 
الضحاك بن مزاحم قال األكثرون أصحاب عشرة آالف قال وعبد اهلل بن منير مروزي رجل صالح  

   
باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عميك  

   
حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا عبد اهلل بن وىب أخبرنا عمرو بن الحارث  [ 618 ] 

عن دراج عن بن حجيرة ىو عبد الرحمن بن حجيرة البصري عن أبي ىريرة أن النبي صمى اهلل عميو 



إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عميك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وقد روي وسمم قال 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم من غير وجو أنو ذكر الزكاة فقال رجل يا رسول اهلل ىل عمي غيرىا 

فقال ال إال أن تتطوع  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عمي بن عبد الحميد الكوفي حدثنا سميمان بن المغيرة عن  [ 619 ] 

كنا نتمنى أن يأتي األعرابي العاقل فيسأل النبي صمى اهلل عميو وسمم ونحن عنده ثابت عن أنس قال 
فبينا نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجثا بين يدي النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال يا محمد إن رسولك 
أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن اهلل أرسمك فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم نعم قال فبالذي رفع السماء 
وبسط األرض ونصب الجبال آهلل أرسمك فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم نعم قال فإن رسولك زعم 

لنا أنك تزعم أن عمينا خمس صموات في اليوم والميمة فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم نعم قال فبالذي 
أرسمك آهلل أمرك بيذا قال نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن عمينا صوم شير في السنة فقال 
النبي صمى اهلل عميو وسمم صدق قال فبالذي أرسمك آهلل أمرك بيذا قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن عمينا في اموالنا الزكاة فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم 

صدق قال فبالذي أرسمك آهلل أمرك بيذا قال النبي صمى اهلل عميو وسمم نعم قال فإن رسولك زعم لنا 
أنك تزعم أن عمينا الحج إلى البيت من استطاع إليو سبيبل فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم نعم 
فبالذي أرسمك آهلل أمرك بيذا فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم نعم بالحق ال أدع منين شيئا وال 

أجاوزىن ثم وثب فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم إن صدق األعرابي دخل الجنة قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن غريب من ىذا الوجو وقد روي من غير ىذا الوجو عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم سمعت محمد بن إسماعيل يقول قال بعض أىل العمم فقو ىذا الحديث أن القراءة عمى العالم 
والعرض عميو جائز مثل السماع واحتج بأن األعرابي عرض عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم فأقر 

بو النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في زكاة الذىب والورق  
   
حدثنا محمد بن عبد الممك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم  [ 620 ] 

قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق بن ضمرة عن عمي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فياتوا صدقة الرقة من كل أربعين درىما درىما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بمغت مائتين ففييا 



خمسة الدراىم وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمرو بن حزم قال أبو عيسى روى ىذا الحديث 
األعمش وأبو عوانة وغيرىما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عمي وروى سفيان الثوري 
وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن عمي قال وسألت محمدا عن ىذا الحديث 

فقال كبلىما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون روي عنيما جميعا  
   

باب ما جاء في زكاة اإلبل والغنم  
   
براىيم بن عبد اهلل اليروي ومحمد بن كامل المروزي  [ 621 ]  حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وا 

أن رسول اهلل المعنى واحد قالوا حدثنا بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزىري عن سالم عن أبيو 
صمى اهلل عميو وسمم كتب كتاب الصدقة فمم يخرجو إلى عمالو حتى قبض فقرنو بسيفو فمما قبض 

عمل بو أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيو في خمس من اإلبل شاة وفي عشر شاتان 
وفي خمس عشر ثبلث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس 
وثبلثين فإذا زادت ففييا ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففييا حقة إلي ستين فإذا زادت 

فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففييا ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففييا حقتان إلى عشرين 
ومائة فإذا زادت عمى عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الشاء في 

كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثبلث شياه إلى ثبلث 
مائة شاة فإذا زادت عمى ثبلث مائة شاة ففي كل مائة شاة شاة ثم ليس فييا شيء حتى تبمغ أربعمائة 

وال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خميطين فإنيما يتراجعان 
بالسوية وال يؤخذ في الصدقة ىرمة وال ذات عيب وقال الزىري إذا جاء المصدق قسم الشاء أثبلثا 

ثمث خيار وثمث أوساط وثمث شرار وأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزىري البقر وفي الباب عن 
أبي بكر الصديق وبيز بن حكيم عن أبيو عن جده وأبي ذر وأنس قال أبو عيسى حديث بن عمر 
حديث حسن والعمل عمى ىذا الحديث عند عامة الفقياء وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن 

نما رفعو سفيان بن حسين   الزىري عن سالم بيذا الحديث ولم يرفعوه وا 
   

باب ما جاء في زكاة البقر  
   
حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد األشج قاال حدثنا عبد السبلم بن حرب عن  [ 622 ] 



في ثبلثين من البقر تبيع أو خصيف عن أبي عبيدة عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
تبيعة وفي كل أربعين مسنة وفي الباب عن معاذ بن جبل قال أبو عيسى ىكذا رواه عبد السبلم بن 

حرب عن خصيف وعبد السبلم ثقة حافظ وروى شريك ىذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن 
أبيو عن عبد اهلل وأبو عبيدة بن عبد اهلل لم يسمع من عبد اهلل أبيو  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن األعمش عن أبي وائل عن  [ 623 ] 

بعثني النبي صمى اهلل عميو وسمم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل مسروق عن معاذ بن جبل قال 
ثبلثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدلو معافر قال أبو عيسى 
ىذا حديث حسن وروى بعضيم ىذا الحديث عن سفيان عن األعمش عن أبي وائل عن مسروق أن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ وىذا أصح  
   
سألت أبا حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال  [ 624 ] 

عبيدة بن عبد اهلل ىل يذكر عن عبد اهلل شيئا قال ال  
   

باب ما جاء في كراىية أخذ خيار المال في الصدقة  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق المكي حدثنا يحيى بن عبد اهلل بن  [ 625 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بعث معاذا إلى اليمن فقال صيفي عن أبي معبد عن بن عباس 
لو انك تأتي قوما أىل كتاب فادعيم إلى شيادة أن ال إلو إال اهلل وأني رسول اهلل فإن ىم أطاعوا لذلك 

فأعمميم أن اهلل افترض عمييم خمس صموات في اليوم والميمة فإن ىم أطاعوا لذلك فأعمميم أن اهلل 
افترض عمييم صدقة في أمواليم تؤخذ من أغنيائيم وترد عمى فقرائيم فإن ىم أطاعوا لذلك فإياك 
وكرائم أمواليم واتق دعوة المظموم فإنيا ليس بينيا وبين اهلل حجاب وفي الباب عن الصنابحي قال 

أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وأبو معبد مولى بن عباس اسمو نافذ  
   

باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيو عن أبي  [ 626 ] 



ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون سعيد الخدري أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وفي الباب عن أبي ىريرة وابن عمر وجابر 

وعبد اهلل بن عمرو  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس  [ 627 ] 

نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى عن أبيو عن أبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
عن عمرو بن يحيى قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن وقد روى من غير وجو عنو 

والعمل عمى ىذا عند أىل العمم أن ليس فيما دون خمس أوسق صدقة والوسق ستون صاعا وخمس 
أوسق ثبلثمائة صاع وصاع النبي صمى اهلل عميو وسمم خمسة أرطال وثمث وصاع أىل الكوفة 
ثمانية أرطال وليس فيما دون خمس أواق صدقة واألوقية أربعون درىما وخمسة أواق مائتا درىم 

وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني ليس فيما دون خمس من اإلبل فإذا بمغت خمسا وعشرين 
من اإلبل ففييا بنت مخاض وفيما دون خمس وعشرين من اإلبل في كل خمس من اإلبل شاة  

   
باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة  

   
حدثنا أبو كريب محمد بن العبلء ومحمود بن غيبلن قاال حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة  [ 628 ] 

عن عبد اهلل بن دينار عن سميمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل 
ليس عمى المسمم في فرسو وال في عبده صدقة وفي الباب عن عمي وعبد اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

بن قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح والعمل عميو عند أىل العمم أنو ليس في 
الخيل السائمة صدقة وال في الرقيق إذا كانوا لمخدمة صدقة إال أن يكونوا لمتجارة فإذا كانوا لمتجارة 

ففي أثمانيم الزكاة إذا حال عمييا الحول  
   

باب ما جاء في زكاة العسل  
   
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا عمرو بن أبي سممة التنيسي عن صدقة بن عبد  [ 629 ] 

في العسل اهلل عن موسى بن يسار عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
في كل عشرة أزق زق وفي الباب عن أبي ىريرة وأبي سيارة المتعي وعبد اهلل بن عمرو قال أبو 



عيسى حديث بن عمر في إسناده مقال وال يصح عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في ىذا الباب كبير 
سحاق وقال بعض أىل العمم ليس في  شيء والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم وبو يقول أحمد وا 
العسل شيء وصدقة بن عبد اهلل ليس بحافظ وقد خولف صدقة بن عبد اهلل في رواية ىذا الحديث 

عن نافع  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوىاب الثقفي حدثنا عبيد اهلل بن عمر عن نافع قال  [ 630 ] 

سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل قال قمت ما عندنا عسل نتصدق منو ولكن أخبرنا 
المغيرة بن حكيم أنو قال ليس في العسل صدقة فقال عمر عدل مرضي فكتب إلى الناس أن توضع 

يعني عنيم  
   

باب ما جاء ال زكاة عمى المال المستفاد حتى يحول عميو الحول  
   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا ىارون بن صالح الطمحي المدني حدثنا عبد الرحمن بن زيد  [ 631 ] 

من استفاد ماال فبل زكاة بن اسمم عن أبيو عن بن عمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عميو حتى يحول عميو الحول عند ربو وفي الباب عن سراء بنت نبيان الغنوية  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوىاب الثقفي حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال  [ 632 ] 

من استفاد ماال فبل زكاة فيو حتى يحول عميو الحول عند ربو قال أبو عيسى وىذا أصح من حديث 
عبد الرحمن بن زيد بن أسمم قال أبو عيسى وروى أيوب وعبيد اهلل بن عمر وغير واحد عن نافع عن 
بن عمر موقوفا وعبد الرحمن بن زيد بن أسمم ضعيف في الحديث ضعفو أحمد بن حنبل وعمي بن 

المديني وغيرىما من أىل الحديث وىو كثير الغمط وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صمى 
اهلل عميو وسمم أن ال زكاة في المال المستفاد حتى يحول عميو الحول وبو يقول مالك بن أنس 

ن لم  سحاق وقال بعض أىل العمم إذا كان عنده مال تجب فيو الزكاة ففيو الزكاة وا  والشافعي وأحمد وا 
يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيو الزكاة لم يجب عميو في المال المستفاد زكاة حتى يحول 

عميو الحول فإن استفاد ماال قبل أن يحول عميو الحول فإنو يزكي المال المستفاد مع مالو الذي 
وجبت فيو الزكاة وبو يقول سفيان الثوري وأىل الكوفة  

   



باب ما جاء ليس عمى المسممين جزية  
   
حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيو عن بن عباس قال  [ 633 ] 

ال تصمح قبمتان في أرض واحدة وليس عمى المسممين جزية  قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
   
نحوه وفي الباب عن سعيد بن زيد حدثنا أبو كريب حدثنا جرير عن قابوس بيذا اإلسناد  [ 634 ] 

وجد حرب بن عبيد اهلل الثقفي قال أبو عيسى حديث بن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان 
عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل والعمل عمى ىذا عن عامة أىل العمم أن النصراني 
إذا أسمم وضعت عنو جزية رقبتو وقول النبي صمى اهلل عميو وسمم ليس عمى المسمم عشور إنما 

يعني بيا جزية الرقبة وفي الحديث ما يفسر ىذا حيث قال إنما العشور عمى الييود وعمى النصارى 
وليس عمى المسممين عشور  

   
باب ما جاء في زكاة الحمي  

   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن  [ 635 ] 

المصطمق عن بن أخي زينب امرأة عبد اهلل عن زينب امرأة عبد اهلل بن مسعود قالت خطبنا رسول 
يا معشر النساء تصدقن ولو من حميكن فإنكن أكثر أىل جينم يوم اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال 

القيامة  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود عن شعبة عن األعمش قال سمعت أبا وائل  [ 636 ] 

يحدث عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب امرأة عبد اهلل عن زينب امرأة عبد اهلل عن النبي صمى 
نحوه قال أبو عيسى وىذا أصح من حديث أبي معاوية وأبو معاوية وىم في حديثو اهلل عميو وسمم 

فقال عن عمرو بن الحارث عن بن أخي زينب والصحيح إنما ىو عن عمرو بن الحارث بن أخي 
زينب وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو رأى في 

الحمي زكاة وفي إسناد ىذا الحديث مقال واختمف أىل العمم في ذلك فرأى بعض أىل العمم من 
أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين في الحمي زكاة ما كان منو ذىب وفضة وبو يقول 

سفيان الثوري وعبد اهلل بن المبارك وقال بعض أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم بن عمر 



وعائشة وجابر بن عبد اهلل وأنس بن مالك ليس في الحمي زكاة وىكذا روي عن بعض فقياء التابعين 
سحاق   وبو يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وا 

   
أن امرأتين أتتا رسول حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده  [ 637 ] 

اهلل صمى اهلل عميو وسمم وفي أيدييما سواران من ذىب فقال ليما أتؤديان زكاتو قالتا ال قال فقال 
ليما رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أتحبان أن يسوركما اهلل بسوارين من نار قالتا ال قال فأديا زكاتو 

قال أبو عيسى وىذا حديث رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو ىذا والمثنى بن 
الصباح وابن لييعة يضعفان في الحديث وال يصح في ىذا الباب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

شيء  
   

باب ما جاء في زكاة الخضروات  
   
حدثنا عمي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد  [ 638 ] 

كتب إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم يسألو عن الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طمحة عن معاذ أنو 
الخضروات وىي البقول فقال ليس فييا شيء قال أبو عيسى إسناد ىذا الحديث ليس بصحيح وليس 
نما يروى ىذا عن موسى بن طمحة عن النبي  يصح في ىذا الباب عن صمى اهلل عميو وسمم شيء وا 
صمى اهلل عميو وسمم مرسبل والعمل عمى ىذا عند أىل العمم أن ليس في الخضروات صدقة قال أبو 
عيسى والحسن ىو بن عمارة وىو ضعيف عند أىل الحديث ضعفو شعبة وغيره وتركو بن المبارك  

   
باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى باالنيار وغيره  

   
حدثنا أبو موسى األنصاري حدثنا عاصم بن عبد العزيز المدني حدثنا الحارث بن عبد  [ 639 ] 

الرحمن بن أبي ذباب عن سميمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى 
فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر قال وفي الباب اهلل عميو وسمم 

عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر قال أبو عيسى وقد روى ىذا الحديث عن بكير بن عبد اهلل بن 
األشج وعن سميمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل وكأن ىذا أصح 

وقد صح حديث بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في ىذا الباب وعميو العمل عند عامة 



الفقياء  
   
حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا بن وىب حدثني يونس عن بن  [ 640 ] 

أنو سن فيما سقت السماء والعيون أو شياب عن سالم عن أبيو عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  

   
باب ما جاء في زكاة مال اليتيم  

   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إبراىيم بن موسى حدثنا الوليد بن مسمم عن المثنى بن  [ 641 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم خطب الناس فقال أال الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده 
نما روي ىذا الحديث  من ولى يتيما لو مال فميتجر فيو وال يتركو حتى تأكمو الصدقة قال أبو عيسى وا 

من ىذا الوجو وفي إسناده مقال ألن المثنى بن الصباح يضعف ىذا الحديث وروى بعضيم ىذا 
الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب فذكر ىذا الحديث وقد اختمف أىل العمم في ىذا 
الباب فرأى غير واحد من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم في مال اليتيم زكاة منيم عمر وعمي 

سحاق وقالت طائفة من أىل العمم ليس في مال  وعائشة وابن عمر وبو يقول مالك والشافعي وأحمد وا 
اليتيم زكاة وبو يقول سفيان الثوري وعبد اهلل بن المبارك وعمرو بن شعيب ىو بن محمد بن عبد اهلل 

بن عمرو بن العاص وشعيب قد سمع من جده عبد اهلل بن عمرو وقد تكمم يحيى بن سعيد في 
حديث عمرو بن شعيب وقال ىو عندنا واه ومن ضعفو من قبل أنو يحدث من صحيفة جده عبد اهلل 

سحاق  بن عمرو وأما أكثر أىل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونو منيم أحمد وا 
وغيرىما  

   
باب ما جاء أن العجماء جرحيا جبار وفي الركاز الخمس  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث بن سعد عن بن شياب عن سعيد بن المسيب وأبي سممة عن أبي  [ 642 ] 

العجماء جرحيا جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي ىريرة عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
الركاز الخمس قال وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد اهلل بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمرو 

عوف المزني وجابر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  



   
باب ما جاء في الخرص  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود الطيالسي أخبرنا شعبة أخبرني خبيب بن عبد  [ 643 ] 

الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول جاء سيل بن أبي حثمة إلى مجمسنا 
إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثمث فإن لم تدعوا فحدث أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان يقول 

الثمث فدعوا الربع قال وفي الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد وابن عباس قال أبو عيسى والعمل 
عمى حديث سيل بن أبي حثمة عند أكثر أىل العمم في الخرص وبحديث سيل بن أبي حثمة يقول 
سحاق والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيو الزكاة بعث السمطان خارصا  أحمد وا 
يخرص عمييم والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من ىذا الزبيب كذا وكذا ومن التمر 

كذا وكذا فيحصي عمييم وينظر مبمغ العشر من ذلك فيثبت عمييم ثم يخمي بينيم وبين الثمار 
فيصنعون ما احبوا فإذا أدركت الثمار أخذ منيم العشر ىكذا فسره بعض أىل العمم وبيذا يقول مالك 

سحاق   والشافعي وأحمد وا 
   
حدثنا أبو عمرو مسمم بن عمرو الحذاء المدني حدثنا عبد اهلل بن نافع الصائغ عن محمد  [ 644 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو بن صالح التمار عن بن شياب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد 
وسمم كان يبعث عمى الناس من يخرص عمييم كروميم وثمارىم وبيذا اإلسناد أن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم قال في زكاة الكروم إنيا تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاتو زبيبا كما تؤدى زكاة 
النخل تمرا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وقد روى بن جريج ىذا الحديث عن بن شياب 

عن عروة عن عائشة وسألت محمدا عن ىذا الحديث فقال حديث بن جريج غير محفوظ وحديث بن 
المسيب عن عتاب بن أسيد اثبت وأصح  

   
باب ما جاء في العامل عمى الصدقة بالحق  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا يزيد بن عياض عن عاصم بن عمر بن  [ 645 ] 

قتادة ح وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن 
عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



العامل عمى الصدقة بالحق كالغازي في سبيل اهلل حتى يرجع إلى بيتو قال أبو عيسى حديث يقول 
رافع بن خديج حديث حسن صحيح ويزيد بن عياض ضعيف عند أىل الحديث وحديث محمد بن 

إسحاق أصح  
   

باب ما جاء في المعتدي في الصدقة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال  [ 646 ] 

المعتدي في الصدقة كمانعيا قال وفي الباب عن بن عمر وأم قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
سممة وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث أنس حديث غريب من ىذا الوجو وقد تكمم أحمد بن حنبل 
في سعد بن سنان وىكذا يقول الميث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس 
بن مالك ويقول عمرو بن الحارث وابن لييعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس 
قال وسمعت محمدا يقول والصحيح سنان بن سعد وقولو المعتدي في الصدقة كمانعيا يقول عمى 

المعتدي من اإلثم كما عمى المانع إذا منع  
   

باب ما جاء في رضا المصدق  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا محمد بن يزيد عن مجالد عن الشعبي عن جرير قال قال  [ 647 ] 

إذا أتاكم المصدق فبل يفارقنكم إال عن رضا  النبي صمى اهلل عميو وسمم 
   
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا سفيان بن عيينة عن داود عن الشعبي عن  [ 648 ] 

بنحوه قال أبو عيسى حديث داود عن الشعبي أصح من حديث جرير عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
مجالد وقد ضعف مجالد أىل العمم وىو كثير الغمط  

   
باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من األغنياء فترد في الفقراء  

   
حدثنا عمي بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي  [ 649 ] 

قدم عمينا مصدق النبي صمى اهلل عميو وسمم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعميا جحيفة عن أبيو قال 



في فقرائنا وكنت غبلما يتيما فأعطاني منيا قموصا قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى 
حديث أبي جحيفة حديث حسن  

   
باب ما جاء من تحل لو الزكاة  

   
حدثنا قتيبة وعمي بن حجر قال قتيبة حدثنا شريك وقال عمي أخبرنا شريك والمعنى واحد  [ 650 ] 

عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيو عن عبد اهلل بن مسعود قال قال 
من سأل الناس ولو ما يغنيو جاء يوم القيامة ومسألتو في وجيو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

خموش أو خدوش أو كدوح قيل يا رسول اهلل وما يغنيو قال خمسون درىما أو قيمتيا من الذىب قال 
وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن وقد تكمم شعبة في 

حكيم بن جبير أجل ىذا الحديث  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير بيذا  [ 651 ] 

الحديث فقال لو عبد اهلل بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بيذا الحديث فقال لو سفيان 
وما لحكيم ال يحدث عن شعبة قال نعم قال سفيان سمعت زبيدا يحدث بيذا عن محمد بن عبد 

الرحمن بن يزيد والعمل عمى ىذا عند بعض أصحابنا وبو يقول الثوري وعبد اهلل بن المبارك وأحمد 
سحاق قالوا  إذا كان عند الرجل خمسون درىما لم تحل لو الصدقة قال ولم يذىب بعض أىل العمم وا 

إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في ىذا وقالوا إذا كان عنده خمسون درىما أو أكثر وىو محتاج 
فمو أن يأخذ من الزكاة وىو قول الشافعي وغيره من أىل الفقو والعمم  

   
باب ما جاء من ال تحل لو الصدقة  

   
حدثنا أبو بكر محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا سفيان بن سعيد ح وحدثنا  [ 652 ] 

محمود بن غيبلن حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراىيم عن ريحان بن يزيد عن عبد 
ال تحل الصدقة لغني وال ذي مرة سوي قال وفي اهلل بن عمرو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

الباب عن أبي ىريرة وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق قال أبو عيسى حديث عبد اهلل بن عمرو 
حديث حسن وقد روى شعبة عن سعد بن إبراىيم ىذا الحديث بيذا اإلسناد ولم يرفعو وقد روي في 



ذا كان  غير ىذا الحديث عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ال تحل المسألة لغني وال لذي مرة سوي وا 
الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عميو أجزأ عن المتصدق عند أىل العمم ووجو ىذا 

الحديث عند بعض أىل العمم عمى المسألة  
   
حدثنا عمي بن سعيد الكندي حدثنا عبد الرحيم بن سميمان عن مجالد عن عامر الشعبي  [ 653 ] 

عن حبشي بن جنادة السمولي قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول في حجة الوداع وىو 
أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائو فسألو إياه فأعطاه وذىب فعند ذلك حرمت المسألة فقال واقف بعرفة 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن المسألة ال تحل لغني وال لذي مرة سوي إال لذي فقر مدقع أو غرم 
مفظع ومن سأل الناس ليثري بو مالو كان خموشا في وجيو يوم القيامة ورضفا يأكمو من جينم ومن 

شاء فميقل ومن شاء فميكثر  
   
نحوه قال أبو حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا يحيى بن آدم عن عبد الرحيم بن سميمان  [ 654 ] 

عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو  
   

باب ما جاء من تحل لو الصدقة من الغارمين وغيرىم  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بكير بن عبد اهلل بن األشج عن عياض بن عبد اهلل عن أبي  [ 655 ] 

أصيب رجل في عيد الرسول صمى اهلل عميو وسمم في ثمار ابتاعيا فكثر دينو سعيد الخدري قال 
فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم تصدقوا عميو فتصدق الناس عميو فمم يبمغ ذلك وفاء دينو فقال 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لغرمائو خذوا ما وجدتم وليس لكم إال ذلك قال وفي الباب عن عائشة 
وجويرية وأنس قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في كراىية الصدقة لمنبي صمى اهلل عميو وسمم وأىل بيتو ومواليو  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا مكي بن إبراىيم ويوسف بن يعقوب الضبعي الدوسي قاال  [ 656 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا أتي بشيء سأل حدثنا بيز بن حكيم عن أبيو عن جده قال 
ن قالوا ىدية أكل قال وفي الباب عن سممان وأبي  أصدقة ىي أم ىدية فإن قالوا صدقة لم يأكل وا 



ىريرة وأنس والحسن بن عمي وأبي عميرة جد بن واصل واسمو رشيد بن مالك وميمون بن ميران 
وابن عباس وعبد اهلل بن عمرو وأبي رافع وعبد الرحمن بن عمقمة وقد روى ىذا الحديث أيضا عن 
عبد الرحمن بن عمقمة عن عبد الرحمن بن أبي عقيل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وجد بيز بن 

حكيم اسمو معاوية بن حيدة القشيري قال أبو عيسى وحديث بيز بن حكيم حديث حسن غريب  
   
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن بن أبي  [ 657 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم بعث رجبل من بني مخزوم رافع عن أبي رافع رضى اهلل تعالى عنو 
عمى الصدقة فقال ألبي رافع اصحبني كيما تصيب منيا فقال ال حتى أتي رسول اهلل صمى اهلل عميو 

ن موالي  وسمم فأسألو فانطمق إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فسألو فقال ان الصدقة ال تحل لنا وا 
القوم من أنفسيم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو رافع مولى النبي صمى اهلل عميو وسمم 
اسمو أسمم وابن أبي رافع ىو عبيد اهلل بن أبي رافع كاتب عمي بن أبي طالب رضى اهلل تعالى عنو  

   
باب ما جاء في الصدقة عمى ذي القرابة  

   
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم األحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب  [ 658 ] 

إذا أفطر أحدكم فميفطر عمى تمر عن عميا سممان بن عامر يبمغ بو النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
فإنو بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنو طيور وقال الصدقة عمى المسكين صدقة وىي عمى ذي الرحم 

ثنتان صدقة وصمة قال وفي الباب عن زينب امرأة عبد اهلل بن مسعود وجابر وأبي ىريرة قال أبو 
عيسى حديث سممان بن عامر حديث حسن والرباب ىي أم الرائح بنت صميع وىكذا روى سفيان 
الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سممان بن عامر عن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم نحو ىذا الحديث وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سممان بن عامر 
ولم يذكر فيو عن الرباب وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح وىكذا روى بن عون وىشام بن 

حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سممان بن عامر  
   

باب ما جاء أن المال حقا سوى الزكاة  
   
حدثنا محمد بن أحمد بن مدويو حدثنا األسود بن عامر عن شريك عن أبي حمزة عن  [ 659 ] 



ان الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن الزكاة فقال 
اآلية    {ليس البر أن تولوا وجوىكم  }في المال لحقا سوى الزكاة ثم تبل ىذه اآلية التي في البقرة 

   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن الطفيل عن شريك عن أبي حمزة عن  [ 660 ] 

إن في المال حقا سوى عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الزكاة قال أبو عيسى ىذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون األعور يضعف وروى بيان 

سماعيل بن سالم عن الشعبي ىذا الحديث قولو وىذا أصح   وا 
   

باب ما جاء في فضل الصدقة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار أنو سمع أبا  [ 661 ] 

ما تصدق أحد بصدقة من طيب وال يقبل اهلل إال ىريرة يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل  الطيب إال أخذىا الرحمن بيمينو وا 
كما يربي أحدكم فموه أو فصيمو قال وفي الباب عن عائشة وعدي بن حاتم وأنس وعبد اهلل بن أبي 
أوفى وحارثة بن وىب وعبد الرحمن بن عوف وبريدة قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن 

صحيح  
   
حدثنا أبو كريب محمد بن العبلء حدثنا وكيع حدثنا عباد بن منصور حدثنا القاسم بن  [ 662 ] 

إن اهلل يقبل الصدقة ويأخذىا محمد قال سمعت أبا ىريرة يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بيمينو فيربييا ألحدكم كما يربي أحدكم ميره حتى أن المقمة لتصير مثل أحد وتصديق ذلك في كتاب 

يمحق اهلل الربا  }و   {ألم يعمموا أن اهلل ىو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات  }اهلل عز وجل 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي عن عائشة عن النبي صمى اهلل  {ويربي الصدقات 

عميو وسمم نحو ىذا وقد قال غير واحد من أىل العمم في ىذا الحديث ما يشبيو ىذا من الروايات 
من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليمة إلى السماء الدنيا قالوا قد تثبت الروايات في ىذا 

ويؤمن بيا وال يتوىم وال يقال كيف ىكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد اهلل بن المبارك أنيم 
قالوا في ىذه األحاديث أمروىا ببل كيف وىكذا قول أىل العمم من أىل السنة والجماعة وأما الجيمية 
فأنكرت ىذه الروايات وقالوا ىذا تشبيو وقد ذكر اهلل عز وجل في غير موضع من كتابو اليد والسمع 



والبصر فتأولت الجيمية ىذه اآليات ففسروىا عمى غير ما فسر أىل العمم وقالوا إن اهلل لم يخمق آدم 
بيده وقالوا إن معنى اليد ىينا القوة وقال إسحاق بن إبراىيم إنما يكون التشبيو إذا قال يد كيد أو مثل 
يد أو سمع كسمع أو مثل سمع فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فيذا التشبيو وأما إذا قال كما قال 

اهلل تعالى يد وسمع وبصر وال يقول كيف وال يقول مثل سمع وال كسمع فيذا ال يكون تشبييا وىو كما 
   {ليس كمثمو شيء وىو السميع البصير  }قال اهلل تعالى في كتابو 

   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا صدقة بن موسى عن ثابت  [ 663 ] 

سئل النبي صمى اهلل عميو وسمم أي الصوم أفضل بعد رمضان فقال شعبان لتعظيم عن أنس قال 
رمضان قيل فأي الصدقة أفضل قال صدقة في رمضان قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وصدقة 

بن موسى ليس عندىم بذاك القوي  
   
حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري حدثنا عبد اهلل بن عيسى الخزاز البصري عن يونس  [ 664 ] 

إن الصدقة لتطفئ بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو  

   
باب ما جاء في حق السائل  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن  [ 665 ] 

يا رسول اهلل إن المسكين جدتو أم بجيد وكانت ممن بايع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أنيا قالت 
ليقوم عمى بابي فما أجد لو شيئا أعطيو إياه فقال ليا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن لم تجدي 

شيئا تعطينو إياه إال ظمفا محرقا فادفعيو إليو في يده قال وفي الباب عن عمي وحسين بن عمي وأبي 
ىريرة وأبي قال أبو عيسى حديث أم بجيد حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قموبيم  

   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا يحيى بن آدم عن بن المبارك عن يونس بن يزيد عن  [ 666 ] 

أعطاني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يوم الزىري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال 



نو ألبغض الخمق إلي فما زال يعطيني حتى إنو ألحب الخمق إلي قال أبو عيسى حدثني  حنين وا 
الحسن بن عمي بيذا أو شبيو في المذاكرة قال وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى حديث 

صفوان رواه معمر وغيره عن الزىري عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم وكأن ىذا الحديث أصح وأشبو إنما ىو سعيد بن المسيب أن صفوان وقد 
اختمف أىل العمم في إعطاء المؤلفة قموبيم فرأى أكثر أىل العمم أن ال يعطوا وقالوا إنما كانوا قوما 
عمى عيد النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يتألفيم عمى اإلسبلم حتى أسمموا ولم يروا أن يعطوا اليوم 
سحاق  من الزكاة عمى مثل ىذا المعنى وىو قول سفيان الثوري وأىل الكوفة وغيرىم وبو يقول أحمد وا 
وقال بعضيم من كان اليوم عمى مثل حال ىؤالء ورأى اإلمام أن يتألفيم عمى اإلسبلم فأعطاىم جاز 

ذلك وىو قول الشافعي  
   

باب ما جاء في المتصدق يرث صدقتو  
   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا عمي بن مسير عن عبد اهلل بن عطاء عن عبد اهلل بن بريدة  [ 667 ] 

كنت جالسا عند النبي صمى اهلل عميو وسمم إذ أتتو امرأة فقالت يا رسول اهلل اني كنت عن أبيو قال 
نيا ماتت قال وجب أجرك وردىا عميك الميراث قالت يا رسول اهلل أنيا  تصدقت عمى أمي بجارية وا 
كان عمييا صوم شير أفأصوم عنيا قال صومي عنيا قالت يا رسول اهلل انيا لم تحج قط أفأحج 

عنيا قال نعم حجي عنيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ال يعرف ىذا من حديث بريدة إال 
من الوجو وعبد اهلل بن عطاء ثقة عند أىل الحديث والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم أن الرجل 
إذا تصدق بصدقة ثم ورثيا حمت لو وقال بعضيم إنما الصدقة شيء جعميا هلل فإذا ورثيا فيجب أن 

يصرفيا في مثمو وروى سفيان الثوري وزىير ىذا الحديث عن عبد اهلل بن عطاء  
   

باب ما جاء في كراىية العود في الصدقة  
   
حدثنا ىارون بن إسحاق اليمداني حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزىري عن سالم عن  [ 668 ] 

بن عمر عن عمر أنو حمل عمى فرس في سبيل اهلل ثم رآىا تباع فأراد أن يشترييا فقال النبي صمى 
ال تعد في صدقتك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند اهلل عميو وسمم 

أكثر أىل العمم  



   
باب ما جاء في الصدقة عن الميت  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثني عمرو بن دينار  [ 669 ] 

يا رسول اهلل إن أمي توفيت أفينفعيا إن تصدقت عنيا قال عن عكرمة عن بن عباس أن رجبل قال 
نعم قال فإن لي مخرفا فأشيدك أني قد تصدقت بو عنيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وبو يقول 
أىل العمم يقولون ليس شيء يصل الميت إال الصدقة والدعاء وقد روى بعضيم ىذا الحديث عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل قال ومعنى قولو إن لي مخرفا 

يعني بستانا  
   

باب في نفقة المرأة من بيت زوجيا  
   
حدثنا ىناد حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسمم الخوالني عن أبي أمامة  [ 670 ] 

سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في خطبتو عام حجة الوداع يقول ال تنفق امرأة الباىمي قال 
شيئا من بيت زوجيا إال بإذن زوجيا قيل يا رسول اهلل وال الطعام قال ذاك أفضل أموالنا وفي الباب 

عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي ىريرة وعبد اهلل بن عمرو وعائشة قال أبو عيسى 
حديث أبي أمامة حديث حسن  

   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت  [ 671 ] 

إذا تصدقت المرأة من بيت زوجيا أبا وائل يحدث عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال 
كان ليا بو أجر ولمزوج مثل ذلك ولمخازن مثل ذلك وال ينقص كل واحد منيم من أجر صاحبو شيئا 

لو بما كسب وليا بما أنفقت قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا المؤمل عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق  [ 672 ] 

إذا أعطت المرأة من بيت زوجيا بطيب نفس عن عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
غير مفسدة كان ليا مثل أجره ليا ما نوت حسنا ولمخازن مثل ذلك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح وىذا أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل وعمرو بن مرة ال يذكر في حديثو عن 



مسروق  
   

باب ما جاء في صدقة الفطر  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسمم عن عياض بن عبد اهلل  [ 673 ] 

كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم صاعا من عن أبي سعيد الخدري 
طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فمم نزل نخرجو 
حتى قدم معاوية المدينة فتكمم فكان فيما كمم بو الناس إني ألرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا 
من تمر قال فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فبل أزال أخرجو كما كنت أخرجو قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم يرون من كل شيء صاعا وىو قول 

سحاق وقال بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم من  الشافعي وأحمد وا 
كل شيء صاع إال من البر فإنو يجزئ نصف صاع وىو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأىل 

الكوفة يرون نصف صاع من بر  
   
حدثنا عقبة بن مكرم البصري حدثنا سالم بن نوح عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن  [ 674 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم بعث مناديا في فجاج مكة أال أن صدقة الفطر واجبة أبيو عن جده 
عمى كل مسمم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه صاع من طعام قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وروى عمر بن ىارون ىذا الحديث عن بن جريج وقال عن 
العباس بن ميناء عن النبي صمى اهلل عميو وسمم فذكر بعض ىذا الحديث حدثنا جارود حدثنا عمر 

بن ىارون ىذا الحديث  
   
فرض رسول اهلل حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال  [ 675 ] 

صمى اهلل عميو وسمم صدقة الفطر عمى الذكر واألنثى والحر والممموك صاعا من تمر أو صاعا من 
شعير قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب 
عن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعمبة بن أبي صعير وعبد 

اهلل بن عمرو  
   



حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن نافع عن عبد اهلل بن عمر  [ 676 ] 
أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من 

شعير عمى كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسممين قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن 
صحيح وروى مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو حديث أيوب وزاد فيو 
من المسممين ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيو من المسممين واختمف أىل العمم في ىذا فقال 
بعضيم إذا كان لمرجل عبيد غير مسممين لم يؤد عنيم صدقة الفطر وىو قول مالك والشافعي وأحمد 

سحاق   ن كانوا غير مسممين وىو قول الثوري وابن المبارك وا  وقال بعضيم يؤدي عنيم وا 
   

باب ما جاء في تقديميا قبل الصبلة  
   
حدثنا مسمم بن عمرو بن مسمم أبو عمرو الحذاء المدني حدثني عبد اهلل بن نافع الصائغ  [ 677 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر 
كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو لمصبلة يوم الفطر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب 

وىو الذي يستحبو أىل العمم أن الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصبلة  
   

باب ما جاء في تعجيل الزكاة  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن  [ 678 ] 

أن العباس سأل رسول اهلل الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن عمي 
صمى اهلل عميو وسمم في تعجيل صدقتو قبل أن تحل فرخص لو في ذلك  

   
حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن  [ 679 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال لعمر إنا دينار عن الحكم بن جحل عن حجر العدوي عن عمي 
قد أخذنا زكاة العباس عام األول لمعام قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى ال اعرف حديث 
تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إال من ىذا الوجو وحديث إسماعيل بن زكريا 
عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار وقد روي ىذا الحديث عن الحكم 
بن عتيبة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل وقد اختمف أىل العمم في تعجيل الزكاة قبل محميا 



فرأى طائفة من أىل العمم أن ال يعجميا وبو يقول سفيان الثوري قال أحب إلي أن ال يعجميا وقال 
سحاق   أكثر أىل العمم إن عجميا قبل محميا أجزأت عنو وبو يقول الشافعي وأحمد وا 

   
باب ما جاء في النيي عن المسألة  

   
حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي ىريرة  [ 680 ] 

ألن يغدو أحدكم فيحتطب عمى ظيره فيتصدق منو قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
فيستغني بو عن الناس خير لو من أن يسأل رجبل أعطاه أو منعو ذلك فإن اليد العميا أفضل من اليد 

السفمى وابدأ بمن تعول قال وفي الباب عن حكيم بن حزام وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام 
وعطية السعدي وعبد اهلل بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن الحارث 

الصدائي وأنس وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي 
ىريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الممك بن عمير عن زيد بن  [ 681 ] 

إن المسألة كد يكد بيا الرجل عقبة عن سمرة بن جندب قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وجيو إال أن يسأل الرجل سمطانا أو في أمر ال بد منو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
كتاب الصوم عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء في فضل شير رمضان  

   
حدثنا أبو كريب محمد بن العبلء بن كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عن  [ 682 ] 

إذا كان أول ليمة من شير أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغمقت أبواب النار فمم يفتح منيا باب وفتحت أبواب الجنة 

فمم يغمق منيا باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وهلل عتقاء من النار وذلك 
كل ليمة قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسممان  

   



حدثنا ىناد حدثنا عبدة والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال  [ 683 ] 
من صام رمضان وقامو إيمانا واحتسابا غفر لو ما تقدم من ذنبو قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

ومن قام ليمة القدر إيمانا واحتسابا غفر لو ما تقدم من ذنبو قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة الذي 
رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب ال نعرفو من رواية أبي بكر بن عياش عن األعمش عن أبي 
صالح عن أبي ىريرة إال من حديث أبي بكر قال وسألت محمد بن إسماعيل عن ىذا الحديث فقال 

حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو األحوص عن األعمش عن مجاىد قولو إذا كان أول ليمة من شير 
رمضان فذكر الحديث قال محمد وىذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش  

   
باب ما جاء ال تقدموا الشير بصوم  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سميمان عن محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي  [ 684 ] 

ال تقدموا الشير بيوم وال بيومين إال أن يوافق ذلك صوما ىريرة قال قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
كان يصومو أحدكم صوموا لرؤيتو وأفطروا لرؤيتو فإن غم عميكم فعدوا ثبلثين ثم أفطروا قال وفي 

الباب عن بعض أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن 
صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم كرىوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شير رمضان 

لمعنى رمضان وان كان رجل يصوم صوما فوافق صيامو ذلك فبل بأس بو عندىم  
   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن عمي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سممة عن  [ 685 ] 

ال تقدموا شير رمضان بصيام قبمو بيوم أو يومين أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
إال أن يكون رجل كان يصوم صوما فميصمو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في كراىية صوم يوم الشك  

   
حدثنا أبو سعيد عبد اهلل بن سعيد األشج حدثنا أبو خالد األحمر عن عمرو بن قيس  [ 686 ] 

كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصمية فقال كموا المبلئي عن أبي إسحاق عن صمة بن زفر قال 
فتنحى بعض القوم فقال إني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيو الناس فقد عصى أبا 

القاسم صمى اهلل عميو وسمم قال وفي الباب عن أبي ىريرة وأنس قال أبو عيسى حديث عمار حديث 



حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومن بعدىم 
سحاق  من التابعين وبو يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد اهلل بن المبارك والشافعي وأحمد وا 

كرىوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيو ورأى أكثرىم إن صامو فكان من شير رمضان أن 
يقضي يوما مكانو  

   
باب ما جاء في إحصاء ىبلل شعبان لرمضان  

   
حدثنا مسمم بن حجاج حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن  [ 687 ] 

أحصوا ىبلل شعبان لرمضان قال أبي سممة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أبو عيسى حديث أبي ىريرة ال نعرفو مثل ليذا إال من حديث أبي معاوية والصحيح ما روي عن 
محمد بن عمر وعن أبي سممة عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال ال تقدموا شير 

رمضان بيوم وال يومين وىكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سممة عن أبي ىريرة عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم نحو حديث محمد بن عمرو الميثي  

   
باب ما جاء أن الصوم لرؤية اليبلل واإلفطار لو  

   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو األحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهلل  [ 688 ] 

ال تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيتو وأفطروا لرؤيتو فإن حالت دونو غيابة صمى اهلل عميو وسمم 
فأكمموا ثبلثين يوما وفي الباب عن أبي ىريرة وأبي بكرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث بن عباس 

حديث حسن صحيح وقد روي عنو من غير وجو  
   

باب ما جاء أن الشير يكون تسعا وعشرين  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرني عيسى بن دينار عن أبيو  [ 689 ] 

ما صمت مع النبي صمى اهلل عميو وسمم عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن بن مسعود قال 
تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثبلثين قال وفي الباب عن عمر وأبي ىريرة وعائشة وسعد بن أبي 
وقاص وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأم سممة وأبي بكرة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



الشير يكون تسعا وعشرين  
   
آلى رسول اهلل حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أنو قال  [ 690 ] 

صمى اهلل عميو وسمم من نسائو شيرا فأقام في مشربة تسعا وعشرين يوما قالوا يا رسول اهلل إنك آليت 
شيرا فقال الشير تسع وعشرون قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في الصوم بالشيادة  

   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك  [ 691 ] 

إني رأيت اليبلل عن عكرمة عن بن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 
قال أتشيد أن ال إلو إال اهلل أتشيد أن محمدا رسول اهلل قال نعم قال يا ببلل أذن في الناس أن 

يصوموا غدا حدثنا أبو كريب حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك نحوه بيذا اإلسناد قال أبو 
عيسى حديث بن عباس فيو اختبلف وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم مرسبل وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم مرسبل والعمل عمى ىذا الحديث عند أكثر أىل العمم قالوا تقبل شيادة رجل واحد في 

الصيام وبو يقول بن المبارك والشافعي وأحمد وأىل الكوفة قال إسحاق ال يصام إال بشيادة رجمين 
ولم يختمف أىل العمم في اإلفطار أنو ال يقبل فيو شيادة رجمين  

   
باب ما جاء شيرا عيد ال ينقصان  

   
حدثنا أبو سممة يحيى بن خمف البصري حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن  [ 692 ] 

شيرا عيد ال ينقصان عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
رمضان وذي الحجة قال أبو عيسى حديث أبي بكرة حديث حسن وقد روي ىذا الحديث عن عبد 

الرحمن بن أبي بكرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل قال أحمد معنى ىذا الحديث شيرا عيد ال 
ينقصان يقول ال ينقصان معا في سنة واحدة شير رمضان وذو الحجة أن نقص أحدىما تم اآلخر 
ن كان تسعا وعشرين فيو تمام غير نقصان وعمى مذىب  وقال إسحاق معناه ال ينقصان يقول وا 

إسحاق يكون ينقص الشيران معا في سنة واحدة  



   
باب ما جاء لكل أىل بمد رؤيتيم  

   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا محمد بن أبي حرممة أخبرني كريب  [ 693 ] 

أن أم الفضل بنت الحارث بعثتو إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتيا واستيل عمي 
ىبلل رمضان وأنا بالشام فرأينا اليبلل ليمة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشير فسألني بن 
عباس ثم ذكر اليبلل فقال متى رأيتم اليبلل فقمت رأيناه ليمة الجمعة فقال أأنت رأيتو ليمة الجمعة 

فقمت رآه الناس وصاموا وصام معاوية قال لكن رأيناه ليمة السبت فبل نزال نصوم حتى نكمل ثبلثين 
يوما أو نراه فقمت أال تكتفي برؤية معاوية وصيامو قال ال ىكذا أمرنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح غريب والعمل عمى ىذا الحديث عند أىل العمم 

أن لكل أىل بمد رؤيتيم  
   

باب ما جاء ما يستحب عميو اإلفطار  
   
حدثنا محمد بن عمر بن عمي المقدمي حدثنا سعيد بن عامر حدثنا شعبة عن عبد العزيز  [ 694 ] 

من وجد تمرا فميفطر عميو بن صييب عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ومن ال فميفطر عمى ماء فإن الماء طيور قال وفي الباب عن سممان بن عامر قال أبو عيسى 

حديث أنس ال نعمم أحدا رواه عن شعبة مثل ىذا غير سعيد بن عامر وىو حديث غير محفوظ وال 
نعمم لو أصبل من حديث عبد العزيز بن صييب عن أنس وقد روى أصحاب شعبة ىذا الحديث عن 
شعبة عن عاصم األحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سممان بن عامر عن النبي صمى 
اهلل عميو وسمم وىو أصح من حديث سعيد بن عامر وىكذا رووا عن شعبة عن عاصم عن حفصة 
بنت سيرين عن سممان ولم يذكر فيو شعبة عن الرباب والصحيح ما رواه سفيان الثوري وابن عيينة 
وغير واحد عن عاصم األحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سممان بن عامر وابن عون 

يقول عن أم الرائح بنت صميع عن سممان بن عامر والرباب ىي أم الرائح  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم األحول ح وحدثنا ىناد  [ 695 ] 

حدثنا أبو معاوية عن عاصم األحول وحدثنا قتيبة قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن عاصم األحول عن 



إذا حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سممان بن عامر الضبي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
أفطر أحدكم فميفطر عمى تمر زاد بن عيينة فإنو بركة فمن لم يجد فميفطر عمى ماء فإنو طيور قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سميمان عن ثابت عن أنس بن  [ 696 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يفطر قبل أن يصمي عمى رطبات فإن لم تكن رطبات مالك قال 
فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب قال أبو 

عيسى وروي أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان يفطر في الشتاء عمى تمرات وفي الصيف عمى 
الماء  

   
باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون واألضحى يوم تضحون  

   
أخبرني محمد بن إسماعيل حدثنا إبراىيم بن المنذر حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد  [ 697 ] 

حدثني عبد اهلل بن جعفر عن عثمان بن محمد االخنسي عن سعيد المقبري عن أبي ىريرة أن النبي 
الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون واألضحى يوم تضحون قال أبو صمى اهلل عميو وسمم قال 

عيسى ىذا حديث حسن غريب وفسر بعض أىل العمم ىذا الحديث فقال إنما معنى ىذا أن الصوم 
والفطر مع الجماعة وعظم الناس  

   
باب ما جاء إذا أقبل الميل وأدبر النيار فقد أفطر الصائم  

   
حدثنا ىارون بن إسحاق اليمداني حدثنا عبدة بن سميمان عن ىشام بن عروة عن أبيو  [ 698 ] 

إذا أقبل الميل عن عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وأدبر النيار وغابت الشمس فقد أفطرت قال وفي الباب عن بن أبي أوفى وأبي سعيد قال أبو عيسى 

حديث عمر حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في تعجيل اإلفطار  
   



حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن سفيان عن أبي حازم قال وأخبرنا  [ 699 ] 
أبو مصعب قراءة عن مالك عن أبي حازم عن سيل بن سعد قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو 

ال يزال الناس بخير ما عجموا الفطر قال وفي الباب عن أبي ىريرة وابن عباس وعائشة وأنس وسمم 
بن مالك قال أبو عيسى حديث سيل بن سعد حديث حسن صحيح وىو الذي اختاره أىل العمم من 

سحاق   أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم استحبوا تعجيل الفطر وبو يقول الشافعي وأحمد وا 
   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا الوليد بن مسمم عن األوزاعي عن قرة بن عبد  [ 700 ] 

الرحمن عن الزىري عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال اهلل 
أحب عبادي إلي أعجميم فطرا  عز وجل 

   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا أبو عاصم وأبو المغيرة عن األوزاعي بيذا اإلسناد  [ 701 ] 

نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخمت  [ 702 ] 

ومسروق عمى عائشة فقمنا يا أم المؤمنين رجبلن من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم أحدىما 
يعجل اإلفطار ويعجل الصبلة واآلخر يؤخر اإلفطار ويؤخر الصبلة قالت أييما يعجل اإلفطار 

ويعجل الصبلة قمنا عبد اهلل بن مسعود قالت ىكذا صنع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم واآلخر أبو 
موسى قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو عطية اسمو مالك بن أبي عامر اليمداني ويقال 

بن عامر اليمداني وابن عامر أصح  
   

باب ما ججاء في تأخير السحور  
   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا ىشام الدستوائي عن قتادة عن أنس  [ 703 ] 

تسحرنا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم ثم قمنا إلى الصبلة قال قمت بن مالك عن زيد بن ثابت قال 
كم كان قدر ذلك قال قدر خمسين اية  

   
بنحوه إال أنو قال قدر قراءة خمسين آية قال وفي الباب حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن ىشام  [ 704 ] 



عن حذيفة قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح وبو يقول الشافعي وأحمد 
سحاق استحبوا تأخير السحور   وا 

   
باب ما جاء في بيان الفجر  

   
حدثنا ىناد حدثنا مبلزم بن عمرو حدثني عبد اهلل بن النعمان عن قيس بن طمق حدثني  [ 705 ] 

كموا واشربوا وال يييدنكم الساطع المصعد أبي طمق بن عمي أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
وكموا واشربوا حتى يعترض لكم األحمر قال وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي ذر وسمرة قال أبو 
عيسى حديث طمق بن عمي حديث حسن غريب من ىذا الوجو والعمل عمى ىذا عند أىل العمم أنو 
ال يحرم عمى الصائم األكل والشرب حتى يكون الفجر األحمر المعترض وبو يقول عامة أىل العمم  

   
حدثنا ىناد ويوسف بن عيسى قاال حدثنا وكيع عن أبي ىبلل عن سوادة بن حنظمة ىو  [ 706 ] 

ال يمنعنكم من سحوركم أذان القشيري عن سمرة بن جندب قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ببلل وال الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في األفق قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  

   
باب ما جاء في التشديد في الغيبة لمصائم  

   
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر قال وأخبرنا بن أبي ذئب عن  [ 707 ] 

من لم يدع قول الزور والعمل بو المقبري عن أبيو عن أبي ىريرة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
فميس هلل حاجة بأن يدع طعامو وشرابو قال وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح  
   

باب ما جاء في فضل السحور  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صييب عن أنس أن النبي صمى  [ 708 ] 

تسحروا فإن في السحور بركة قال وفي الباب عن أبي ىريرة وعبد اهلل بن مسعود اهلل عميو وسمم قال 
وجابر بن عبد اهلل وابن عباس وعمرو بن العاص والعرباض بن سارية وعتبة بن عبد اهلل وأبي 



الدرداء قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وروي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم انو 
قال فضل ما بين صيامنا وصيام أىل الكتاب أكمة السحر  

   
حدثنا بذلك قتيبة حدثنا الميث عن موسى بن عمي عن أبيو عن أبي قيس مولى عمرو بن  [ 709 ] 

بذلك قال وىذا حديث حسن صحيح العاص عن عمرو بن العاص عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
وأىل مصر يقولون موسى بن عمي وأىل العراق يقولون موسى بن عمي وىو موسى بن عمي بن 

رباح المخمي  
   

باب ما جاء في كراىية الصوم في السفر  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيو عن جابر بن عبد  [ 710 ] 
أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بمغ كراع الغميم وصام اهلل 

الناس معو فقيل لو إن الناس قد شق عمييم الصيام وان الناس ينظرون فيما فعمت فدعا بقدح من 
ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليو فأفطر بعضيم وصام بعضيم فبمغو أن ناسا صاموا فقال 

أولئك العصاة قال وفي الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث 
جابر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال ليس من البر الصيام 
في السفر واختمف أىل العمم في الصوم في السفر فرأى بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى 

اهلل عميو وسمم وغيرىم أن الفطر في السفر أفضل حتى رأى بعضيم عميو اإلعادة إذا صام في السفر 
سحاق الفطر في السفر وقال بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو  واختار أحمد وا 

وسمم وغيرىم إن وجد قوة فصام فحسن وىو أفضل وىو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد اهلل 
نما معنى قول النبي صمى اهلل عميو وسمم ليس من البر الصيام في  بن المبارك وقال الشافعي وا 

السفر وقولو حين بمغو أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة فوجو ىذا إذا لم يحتمل قمبو قبول رخصة 
اهلل فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي عمى ذلك فيو أعجب إلي  

   
باب ما جاء في الرخصة في السفر  

   
حدثنا ىارون بن إسحاق اليمداني عن عبد بن سميمان عن ىشام بن عروة عن أبيو عن  [ 711 ] 



سأل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن الصوم في السفر وكان عائشة أن حمزة بن عمرو األسممي 
ن شئت فأفطر قال وفي الباب  يسرد الصوم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن شئت فصم وا 
عن أنس بن مالك وأبي سعيد وعبد اهلل بن مسعود وعبد اهلل عمرو وأبي الدرداء وحمزة بن عمرو 
األسممي قال أبو عيسى حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل النبي صمى اهلل عميو وسمم حديث 

حسن صحيح  
   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد بن يزيد أبي مسممة  [ 712 ] 

كنا نسافر مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في رمضان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال 
فما يعيب عمى الصائم صومو وال عمى المفطر إفطاره قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا نصر بن عمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا الجريري ح قال وحدثنا سفيان بن وكيع  [ 713 ] 

كنا نسافر مع رسول اهلل صمى اهلل حدثنا عبد األعمى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال 
عميو وسمم فمنا الصائم ومنا المفطر فبل يجد المفطر عمى الصائم وال الصائم عمى المفطر فكانوا 

يرون أنو من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فافطر فحسن قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح  

   
باب ما جاء في الرخصة لممحارب في اإلفطار  

   
حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حيية عن بن  [ 714 ] 

غزونا مع رسول اهلل صمى المسيب أنو سألو عن الصوم في السفر فحدث أن عمر بن الخطاب قال 
اهلل عميو وسمم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فييما قال وفي الباب عن أبي سعيد قال 
أبو عيسى حديث عمر ال نعرفو إال من ىذا الوجو وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم أنو أمر بالفطر في غزوة غزاىا وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو ىذا إال أنو رخص في 
اإلفطار عند لقاء العدو وبو يقول بعض أىل العمم  

   
باب ما جاء في الرخصة في األفطار لمحبمى والمرضع  

   



حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قاال حدثنا وكيع حدثنا أبو ىبلل عن عبد اهلل بن  [ 715 ] 
أغارت عمينا خيل رسول اهلل صمى اهلل سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد اهلل بن كعب قال 

عميو وسمم فأتيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فوجدتو يتغدى فقال ادن فكل فقمت إني صائم فقال 
ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن اهلل تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصبلة وعن 

الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام واهلل لقد قاليما النبي صمى اهلل عميو وسمم كمتييما أو إحداىما 
فيا ليف نفسي أن ال أكون طعمت من طعام النبي صمى اهلل عميو وسمم قال وفي الباب عن أبي 
أمية قال أبو عيسى حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن وال نعرف ألنس بن مالك ىذا عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم غير ىذا الحديث الواحد والعمل عمى ىذا عند أىل العمم وقال بعض أىل 
العمم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان وبو يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وقال 
ن شاءتا قضتا وال إطعام عمييما وبو يقول إسحاق   بعضيم تفطران وتطعمان وال قضاء عمييما وا 

   
باب ما جاء في الصوم عن الميت  

   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو خالد األحمر عن األعمش عن سممة بن كييل ومسمم  [ 716 ] 

البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاىد عن بن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صمى اهلل عميو 
أن أختي ماتت وعمييا صوم شيرين متتابعين قال أرأيت لو كان عمى أختك دين أكنت وسمم فقالت 

قضيتو قالت نعم قال فحق اهلل أحق قال وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة  
   
نحوه قال أبو عيسى حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد األحمر عن األعمش بيذا اإلسناد  [ 717 ] 

حديث بن عباس حديث حسن صحيح قال وسمعت محمدا يقول جود أبو خالد األحمر ىذا الحديث 
عن األعمش قال محمد وقد روى غير أبي خالد عن األعمش مثل رواية أبي خالد قال أبو عيسى 

وروى أبو معاوية وغير واحد ىذا الحديث عن األعمش عن مسمم البطين عن سعيد بن جبير عن بن 
عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ولم يذكروا فيو سممة بن كييل وال عن عطاء وال عن مجاىد 

واسم أبي خالد سميمان بن حبان  
   

باب ما جاء من الكفارة  
   



حدثنا قتيبة حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن بن عمر عن النبي  [ 718 ] 
من مات وعميو صيام شير فميطعم عنو مكان كل يوم مسكينا قال أبو صمى اهلل عميو وسمم قال 

عيسى حديث بن عمر ال نعرفو مرفوعا إال من ىذا الوجو والصحيح عن بن عمر موقوف قولو 
سحاق قاال إذا كان  واختمف أىل العمم في ىذا الباب فقال بعضيم يصام عن الميت وبو يقول أحمد وا 

ذا كان عميو قضاء رمضان أطعم عنو وقال مالك وسفيان  عمى الميت نذر صيام يصوم عنو وا 
والشافعي ال يصوم أحد عن أحد قال وأشعث ىو بن سوار ومحمد ىو عندي بن عبد الرحمن بن أبي 

ليمى  
   

باب ما جاء في الصائم يذرعو القيء  
   
حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسمم عن أبيو عن عطاء بن  [ 719 ] 

ثبلث ال يفطرن الصائم يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الحجامة والقيء واالحتبلم قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ وقد روى 

عبد اهلل بن زيد بن أسمم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد ىذا الحديث عن زيد بن اسمم مرسبل ولم 
يذكروا فيو عن أبي سعيد وعبد الرحمن بن زيد بن أسمم يضعف في الحديث قال سمعت أبا داود 

السجزي يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسمم فقال أخوه عبد اهلل بن زيد ال 
بأس بو قال وسمعت محمدا يذكر عن عمي بن عبد اهلل المديني قال عبد اهلل بن زيد بن أسمم ثقة 

وعبد الرحمن بن زيد بن أسمم ضعيف قال محمد وال أروي عنو شيئا  
   

باب ما جاء فيمن استقاء عمدا  
   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا عيسى بن يونس عن ىشام بن حسان عن محمد بن سيرين  [ 720 ] 

من ذرعو القيء فميس عميو قضاء ومن استقاء عن أبي ىريرة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عمدا فميقض قال وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد قال أبو عيسى حديث أبي 

ىريرة حديث حسن غريب ال نعرفو من حديث ىشام عن بن سيرين عن أبي ىريرة عن النبي صمى 
اهلل عميو وسمم إال من حديث عيسى بن يونس وقال محمد ال أراه محفوظا قال أبو عيسى وقد روى 
ىذا الحديث من غير وجو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وال يصح إسناده وقد روي 



نما معنى ىذا  عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قاء فافطر وا 
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك ىكذا روي في بعض 

الحديث مفسرا والعمل عند أىل العمم عمى حديث أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أن 
ذا استقاء عمدا فميقض وبو يقول سفيان الثوري والشافعي  الصائم إذا ذرعو القيء فبل قضاء عميو وا 

سحاق   وأحمد وا 
   

باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا  
   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو خالد األحمر عن حجاج بن أرطاة عن قتادة عن بن  [ 721 ] 

من أكل أو شرب ناسيا فبل يفطر فإنما سيرين عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ىو رزق رزقو اهلل  

   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو أسامة عن عوف عن بن سيرين وخبلس عن أبي ىريرة  [ 722 ] 

مثمو أو نحوه قال وفي الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية قال عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم وبو يقول 

سحاق وقال مالك بن أنس إذا أكل في رمضان ناسيا فعميو القضاء  سفيان الثوري والشافعي وأحمد وا 
والقول األول أصح  

   
باب ما جاء في اإلفطار متعمدا  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن ميدي قاال حدثنا سفيان عن  [ 723 ] 

حبيب بن أبي ثابت حدثنا أبو المطوس عن أبيو عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
ن وسمم  من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة وال مرض لم يقض عنو صوم الدىر كمو وا 

صامو قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة ال نعرفو إال من ىذا الوجو وسمعت محمدا يقول أبو 
المطوس اسمو يزيد بن المطوس وال أعرف لو غير ىذا الحديث  

   
باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان  



   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي وأبو عمار والمعنى واحد والمفظ لفظ أبي عمار قاال  [ 724 ] 

يا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ىريرة قال أتاه رجل فقال 
رسول اهلل ىمكت قال وما أىمكك قال وقعت عمى امرأتي في رمضان قال ىل تستطيع أن تعتق رقبة 
قال ال قال فيل تستطيع أن تصوم شيرين متتابعين قال ال قال فيل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا 
قال ال قال اجمس فجمس فأتى النبي صمى اهلل عميو وسمم بعرق فيو تمر والعرق المكتل الضخم قال 
تصدق بو فقال ما بين البتييا أحد أفقر منا قال فضحك النبي صمى اهلل عميو وسمم حتى بدت انيابو 

قال فخذه فأطعمو أىمك قال وفي الباب عن بن عمر وعائشة وعبد اهلل بن عمرو قال أبو عيسى 
حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا الحديث عند أىل العمم في من أفطر في 

رمضان متعمدا من جماع وأما من أفطر متعمدا من أكل وشرب فإن أىل العمم قد اختمفوا في ذلك 
فقال بعضيم عميو القضاء والكفارة وشبيوا األكل والشرب بالجماع وىو قول سفيان الثوري وابن 

سحاق وقال بعضيم عميو القضاء وال كفارة عميو ألنو إنما ذكر عن النبي صمى اهلل عميو  المبارك وا 
وسمم الكفارة في الجماع ولم تذكر عنو في األكل والشرب وقالوا ال يشبو األكل والشرب الجماع وىو 
قول الشافعي وأحمد وقال الشافعي وقول النبي صمى اهلل عميو وسمم لمرجل الذي أفطر فتصدق عميو 
خذه فأطعمو أىمك يحتمل ىذا معاني يحتمل أن تكون الكفارة عمى من قدر عمييا وىذا رجل لم يقدر 
عمى الكفارة فمما أعطاه النبي صمى اهلل عميو وسمم شيئا وممكو فقال الرجل ما أحد أفقر إليو منا فقال 

النبي صمى اهلل عميو وسمم خذه فأطعمو أىمك ألن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوتو واختار 
الشافعي لمن كان عمى مثل ىذا الحال أن يأكمو وتكون الكفارة عميو دينا فمتى ما ممك يوما ما كفر  

   
باب ما جاء في السواك لمصائم  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد اهلل  [ 725 ] 

رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم ما ال أحصي يتسوك عن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة عن أبيو قال 
وىو صائم قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن والعمل 

عمى ىذا عند أىل العمم ال يرون بالسواك لمصائم بأسا إال أن بعض أىل العمم كرىوا السواك لمصائم 
بالعود الرطب وكرىوا لو السواك أخر النيار ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النيار وال آخره وكره 

سحاق السواك آخر النيار   أحمد وا 



   
باب ما جاء في الكحل لمصائم  

   
حدثنا عبد األعمى بن واصل الكوفي حدثنا الحسن بن عطية حدثنا أبو عاتكة عن أنس  [ 726 ] 

اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم قال بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 
نعم قال وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث أنس حديث ليس إسناده بالقوي وال يصح عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم في ىذا الباب شيء وأبو عاتكة يضعف واختمف أىل العمم في الكحل 
سحاق ورخص بعض أىل العمم في  لمصائم فكرىو بعضيم وىو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وا 

الكحل لمصائم وىو قول الشافعي  
   

باب ما جاء في القبمة لمصائم  
   
حدثنا ىناد وقتيبة قاال حدثنا أبو األحوص عن زياد بن عبلقة عن عمرو بن ميمون عن  [ 727 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يقبل في شير الصوم قال وفي الباب عن عمر بن عائشة 
الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سممة وابن عباس وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث 
حسن صحيح واختمف أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم في القبمة لمصائم 

فرخص بعض أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم في القبمة لمشيخ ولم يرخصوا لمشاب مخافة أن ال 
يسمم لو صومو والمباشرة عندىم أشد وقد قال بعض أىل العمم القبمة تنقص األجر وال تفطر الصائم 
ذا لم يأمن عمى نفسو ترك القبمة ليسمم لو صومو وىو قول  ورأوا أن الصائم إذا ممك نفسو أن يقبل وا 

سفيان الثوري والشافعي  
   

باب ما جاء في مباشرة الصائم  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة  [ 728 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يباشرني وىو صائم وكان أممككم إلربو  قالت 
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراىيم عن عمقمة واألسود عن عائشة  [ 729 ] 



كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقبل ويباشر وىو صائم وكان أممككم إلربو قال أبو عيسى قالت 
ىذا حديث حسن صحيح وأبو ميسرة اسمو عمرو بن شرحبيل ومعنى إلربو لنفسو  

   
باب ما جاء ال صيام لمن لم يعزم من الميل  

   
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد اهلل بن أبي  [ 730 ] 

بكر عن بن شياب عن سالم بن عبد اهلل عن أبيو عن حفصة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
من لم يجمع الصيام قبل الفجر فبل صيام لو قال أبو عيسى حديث حفصة حديث ال نعرفو مرفوعا 

إال من ىذا الوجو وقد روي عن نافع عن بن عمر قولو وىو أصح وىكذا أيضا روي ىذا الحديث عن 
نما معنى ىذا عند أىل العمم ال صيام لمن لم  الزىري موقوفا وال نعمم أحدا رفعو إال يحيى بن أيوب وا 
يجمع الصيام قبل طموع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من 
سحاق   الميل لم يجزه وأما صيام التطوع فمباح لو أن ينويو بعدما أصبح وىو قول الشافعي وأحمد وا 

   
باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع  

   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو األحوص عن سماك بن حرب عن بن أم ىانئ عن أم ىانئ قالت  [ 731 ] 

كنت قاعدة عند النبي صمى اهلل عميو وسمم فأتي بشراب فشرب منو ثم ناولني فشربت منو فقمت إني 
أذنبت فاستغفر لي فقال وما ذاك قالت كنت صائمة فأفطرت فقال أمن قضاء كنت تقضينو قالت ال 

قال فبل يضرك قال وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال كنت أسمع سماك بن حرب يقول  [ 732 ] 

أحد ابني أم ىانئ حدثني فمقيت أنا أفضميما وكان اسمو جعدة وكانت أم ىانئ جدتو فحدثني عن 
أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم دخل عمييا فدعا بشراب فشرب ثم ناوليا فشربت فقالت يا جدتو 

رسول اهلل أما أني كنت صائمة فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الصائم المتطوع أمين نفسو إن 
ن شاء أفطر قال شعبة فقمت لو أأنت سمعت ىذا من أم ىانئ قال ال أخبرني أبو صالح  شاء صام وا 
وأىمنا عن أم ىانئ وروى حماد بن سممة ىذا الحديث عن سماك بن حرب فقال عن ىارون بن بنت 

أم ىانئ عن أم ىانئ ورواية شعبة أحسن ىكذا حدثنا محمود بن غيبلن عن أبي داود فقال أمين 



نفسو وحدثنا غير محمود عن أبي داود فقال أمير نفسو أو امين نفسو عمى الشك وىكذا روي من 
غير وجيو عن شعبة أمين أو أمير نفسو عمى الشك قال وحديث أم ىانئ في إسناده مقال والعمل 
عميو عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أن الصائم المتطوع إذا 
سحاق والشافعي   أفطر فبل قضاء عميو إال أن يحب أن يقضيو وىو قول سفيان الثوري وأحمد وا 

   
باب صيام المتطوع بغير تبييت  

   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن طمحة بن يحيى عن عمتو عائشة بنت طمحة عن عائشة أم  [ 733 ] 

دخل عمي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يوما فقال ىل عندكم شيء قالت قمت ال المؤمنين قالت 
قال فإني صائم  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طمحة بن يحيى عن عائشة  [ 734 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يأتيني فيقول أعندك غداء بنت طمحة عن عائشة أم المؤمنين قالت 
فأقول ال فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقمت يا رسول اهلل إنو قد أىديت لنا ىدية قال وما ىي 
قالت قمت حيس قال أما إني قد أصبحت صائما قالت ثم أكل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  

   
باب ما جاء في إيجاب القضاء عميو  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا كثير بن ىشام حدثنا جعفر بن برقان عن الزىري عن عروة  [ 735 ] 

كنا أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتييناه فأكمنا منو فجاء رسول اهلل عن عائشة قالت 
صمى اهلل عميو وسمم فبدرتني إليو حفصة وكانت ابنة أبييا فقالت يا رسول اهلل إنا كنا صائمتين 

فعرض لنا طعام اشتييناه فأكمنا منو قال اقضيا يوما آخر مكانو قال أبو عيسى وروى صالح بن أبي 
األخضر ومحمد بن أبي حفصة ىذا الحديث عن الزىري عن عروة عن عائشة مثل ىذا ورواه مالك 
بن أنس ومعمر وعبيد اهلل بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزىري عن عائشة 
مرسبل ولم يذكروا فيو عن عروة وىذا أصح ألنو روي عن بن جريج قال سألت الزىري قمت لو 

أحدثك عروة عن عائشة قال لم أسمع من عروة في ىذا شيئا ولكني سمعت في خبلفة سميمان بن 
عبد الممك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن ىذا الحديث حدثنا بذلك عمي بن عيسى بن يزيد 



البغدادي حدثنا روح بن عبادة عن بن جريج فذكر الحديث وقد ذىب قوم من أىل العمم من أصحاب 
النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم إلى ىذا الحديث فرأوا عميو القضاء إذا أفطر وىو قول مالك بن 

أنس  
   

باب ما جاء في وصال شعبان برمضان  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن  [ 736 ] 

ما رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم يصوم شيرين أبي الجعد عن أبي سممة عن أم سممة قالت 
متتابعين إال شعبان ورمضان وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث أم سممة حديث حسن وقد 
روي ىذا الحديث أيضا عن أبي سممة عن عائشة انيا قالت ما رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم في 

شير أكثر صياما منو في شعبان كان يصومو إال قميبل بل كان يصومو كمو  
   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سممة عن عائشة عن النبي صمى  [ 737 ] 

بذلك وروي عن بن المبارك أنو قال في ىذا الحديث قال ىو جائز في كبلم العرب إذا اهلل عميو وسمم 
صام أكثر الشير أن يقال صام الشير كمو ويقال قام فبلن ليمو أجمع ولعمو تعشى واشتغل ببعض 

امره كأن بن المبارك قد رأى كبل الحديثين متفقين يقول إنما ىذا الحديث أنو كان يصوم أكثر الشير 
قال أبو عيسى وقد روى سالم أبو النضر وغير واحد عن أبي سممة عن عائشة رواية محمد بن 

عمرو  
   

باب ما جاء في كراىية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي  [ 738 ] 

إذا بقي نصف من شعبان فبل تصوموا قال أبو عيسى ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح ال نعرفو إال من ىذا الوجو عمى ىذا المفظ ومعنى ىذا الحديث 

عند بعض أىل العمم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شير 
رمضان وقد روي عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ما يشبو قوليم حيث قال رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم ال تقدموا شير رمضان بصيام إال أن يوافق ذلك صوما كان يصومو أحدكم وقد 



دل ىذا الحديث إنما الكراىية عمى من يتعمد الصيام لحال رمضان  
   

باب ما جاء في ليمة النصف من شعبان  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي  [ 739 ] 

فقدت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ليمة فخرجت فإذا ىو بالبقيع كثير عن عروة عن عائشة قالت 
فقال أكنت تخافين أن يحيف اهلل عميك ورسولو قمت يا رسول اهلل إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك 
فقال إن اهلل عز وجل ينزل ليمة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر ألكثر من عدد شعر غنم 
كمب وفي الباب عن أبي بكر الصديق قال أبو عيسى حديث عائشة ال نعرفو إال من ىذا الوجو من 

حديث الحجاج وسمعت محمدا يضعف ىذا الحديث وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة 
والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير  

   
باب ما جاء في صوم المحرم  

   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي  [ 740 ] 

أفضل الصيام بعد شير رمضان شير اهلل المحرم قال ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن  

   
حدثنا عمي بن حجر قال أخبرنا عمي بن مسير عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان  [ 741 ] 

سألو رجل فقال أي شير تأمرني أن أصوم بعد شير رمضان قال لو ما بن سعد عن عمي قال 
سمعت أحدا يسأل عن ىذا إال رجبل سمعتو يسأل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأنا قاعد فقال يا 

رسول اهلل أي شير تأمرني أن أصوم بعد شير رمضان قال إن كنت صائما بعد شير رمضان فصم 
المحرم فإنو شير اهلل فيو يوم تاب فيو عمى قوم ويتوب فيو عمى قوم آخرين قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن غريب  
   

باب ما جاء في صوم يوم الجمعة  
   



حدثنا القاسم بن دينار حدثنا عبيد اهلل بن موسى وطمق بن غنام عن شيبان عن عاصم  [ 742 ] 
كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يصوم من غرة كل شير ثبلثة أيام عن زر عن عبد اهلل قال 

وقمما كان يفطر يوم الجمعة قال وفي الباب عن بن عمر وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث عبد اهلل 
نما يكره أن يصوم يوم  حديث حسن غريب وقد استحب قوم من أىل العمم صيام يوم الجمعة وا 

الجمعة ال يصوم قبمو وال بعده قال وروى شعبة عن عاصم ىذا الحديث ولم يرفعو  
   

باب ما جاء في كراىية صوم يوم الجمعة وحده  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول  [ 743 ] 

ال يصوم أحدكم يوم الجمعة إال أن يصوم قبمو أو يصوم بعده قال وفي اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الباب عن عمي وجابر وجنادة األزدي وجويرية وأنس وعبد اهلل بن عمرو قال أبو عيسى حديث أبي 
ىريرة حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم يكرىون لمرجل أن يختص يوم الجمعة 

سحاق   بصيام ال يصوم قبمو وال بعده وبو يقول أحمد وا 
   

باب ما جاء في صوم يوم السبت  
   
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن  [ 744 ] 

ال تصوموا يوم السبت إال فيما عبد اهلل بن بسر عن أختو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
افترض اهلل عميكم فإن لم يجد أحدكم إال لحاء عنبة أو عود شجرة فميمضغو قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن ومعنى كراىتو في ىذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام ألن الييود تعظم يوم السبت  
   

باب ما جاء في صوم يوم اإلثنين والخميس  
   
حدثنا أبو حفص عمرو بن عمي الفبلس حدثنا عبد اهلل بن داود عن ثور بن يزيد عن  [ 745 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يتحرى صوم خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت 
اإلثنين والخميس قال وفي الباب عن حفصة وأبي قتادة وأبي ىريرة وأسامة بن زيد قال أبو عيسى 

حديث عائشة حديث حسن غريب من ىذا الوجو  



   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن ىشام قاال حدثنا سفيان عن منصور  [ 746 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يصوم من الشير السبت واألحد عن خيثمة عن عائشة قالت 
واإلثنين ومن الشير اآلخر الثبلثاء واألربعاء والخميس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وروى عبد 

الرحمن بن ميدي ىذا الحديث عن سفيان ولم يرفعو  
   
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سييل بن أبي صالح  [ 747 ] 

تعرض األعمال يوم اإلثنين والخميس عن أبيو عن أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
فأحب أن يعرض عممي وأنا صائم قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة في ىذا الباب حديث حسن 

غريب  
   

باب ما جاء في صوم يوم األربعاء والخميس  
   
حدثنا الحسين بن محمد الجريري ومحمد بن مدويو قاال حدثنا عبيد اهلل بن موسى أخبرنا  [ 748 ] 

سئل رسول اهلل صمى اهلل ىارون بن سممان عن عبيد اهلل بن مسمم القرشي عن أبيو قال سألت أو 
عميو وسمم عن صيام الدىر فقال إن ألىمك عميك حقا صم رمضان والذي يميو وكل أربعاء وخميس 
فإذا أنت قد صمت الدىر وأفطرت وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث مسمم القرشي حديث 

غريب وروى بعضيم عن ىارون بن سممان عن مسمم بن عبيد اهلل عن أبيو  
   

باب ما جاء في فضل صوم عرفة  
   
حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قاال حدثنا حماد بن زيد عن غيبلن بن جرير عن عبد  [ 749 ] 

صيام يوم عرفة إني احتسب اهلل بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عمى اهلل أن يكفر السنة التي قبمو والسنة التي بعده قال وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى 

حديث أبي قتادة حديث حسن وقد استحب أىل العمم صيام يوم عرفة إال بعرفة  
   

باب كراىية صوم يوم عرفة بعرفة  



   
أن حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن عمية حدثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس  [ 750 ] 

النبي صمى اهلل عميو وسمم أفطر بعرفة وأرسمت أليو أم الفضل بمبن فشرب وفي الباب عن أبي ىريرة 
وابن عمر وأم الفضل قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عن بن عمر 
قال حججت مع النبي صمى اهلل عميو وسمم فمم يصمو يعني يوم عرفة ومع أبي بكر فمم يصمو ومع 
عمر فمم يصمو ومع عثمان فمم يصمو والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم يستحبون اإلفطار بعرفة 

ليتقوى بو الرجل عمى الدعاء وقد صام بعض أىل العمم يوم عرفة بعرفة  
   
سماعيل بن إبراىيم عن  [ 751 ]  حدثنا أحمد بن منيع وعمي بن حجر قاال حدثنا سفيان بن عيينة وا 

حججت مع النبي صمى بن أبي نجيح عن أبيو قال سئل بن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال 
اهلل عميو وسمم فمم يصمو ومع أبي بكر فمم يصمو ومع عمر فمم يصمو ومع عثمان فمم يصمو وأنا 
ال أصومو وال آمر بو وال أنيى عنو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد روي ىذا الحديث عن بن 

أبي نجيح عن أبيو عن رجل عن بن عمر وأبو نجيح اسمو يسار  
   

باب ما جاء في الحث عمى صوم يوم عاشوراء  
   
حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قاال حدثنا حماد بن زيد عن غيبلن بن جرير عن عبد  [ 752 ] 

صيام يوم عاشوراء إني احتسب عمى اهلل بن معبد عن أبي قتادة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
اهلل أن يكفر السنة التي قبمو وفي الباب عن عمي ومحمد بن صيفي وسممة بن األكوع وىند بن 

أسماء وابن العباس والربيع بنت معوذ بن عفراء وعبد الرحمن بن سممة الخزاعي عن عمو وعبد اهلل 
بن الزبير وذكروا عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أنو حث عمى صيام يوم عاشوراء قال أبو 

عيسى ال نعمم في شيء من الروايات أنو قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إال في حديث أبي قتادة 
سحاق   وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وا 

   
باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء  

   
حدثنا ىارون بن إسحاق اليمداني حدثنا عبدة بن سميمان عن ىشام بن عروة عن أبيو  [ 753 ] 



كان عاشوراء يوما تصومو قريش في الجاىمية وكان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن عائشة قالت 
يصومو فمما قدم المدينة صامو وأمر الناس بصيامو فمما افترض رمضان كان رمضان ىو الفريضة 
وترك عاشوراء فمن شاء صامو ومن شاء تركو وفي الباب عن بن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن 

سمرة وابن عمر ومعاوية قال أبو عيسى والعمل عند أىل العمم عمى حديث عائشة وىو حديث 
صحيح ال يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إال من رغب في صيامو لما ذكر فيو من الفضل  

   
باب ما جاء في عاشوراء أي يوم ىو  

   
حدثنا ىناد وأبو كريب قاال حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن األعرج قال  [ 754 ] 

انتييت إلى بن عباس وىو متوسد رداءه في زمزم فقمت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم ىو أصومو 
قال إذا رأيت ىبلل المحرم فاعدد ثم أصبح من التاسع صائما قال فقمت أىكذا كان يصومو محمد 

صمى اهلل عميو وسمم قال نعم  
   
أمر رسول اهلل حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن بن عباس قال  [ 755 ] 

صمى اهلل عميو وسمم بصوم عاشوراء يوم العاشر قال أبو عيسى حديث بن عباس حسن صحيح 
واختمف أىل العمم في يوم عاشوراء فقال بعضيم يوم التاسع وقال بعضيم يوم العاشر وروي عن بن 
سحاق   عباس أنو قال صوموا التاسع والعاشر وخالفوا الييود وبيذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وا 

   
باب ما جاء في صيام العشر  

   
ما حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراىيم عن األسود عن عائشة قالت  [ 756 ] 

رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم صائما في العشر قط قال أبو عيسى ىكذا روى غير واحد عن 
األعمش عن إبراىيم عن األسود عن عائشة وروى الثوري وغيره ىذا الحديث عن منصور عن 

إبراىيم أن النبي صمى اهلل عميو وسمم لم ير صائما في العشر وروى أبو األحوص عن منصور عن 
إبراىيم عن عائشة ولم يذكر فيو عن األسود وقد اختمفوا عمى منصور في ىذا الحديث ورواية 

األعمش أصح وأوصل إسنادا قال وسمعت محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول األعمش احفظ 
إلسناد إبراىيم من منصور  



   
باب ما جاء في العمل في األيام العشر  

   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن مسمم ىو البطين وىو بن أبي عمران عن  [ 757 ] 

ما من أيام العمل الصالح سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فيين أحب إلى اهلل من ىذه األيام العشر فقالوا يا رسول اهلل وال الجياد في سبيل اهلل فقال رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم وال الجياد في سبيل اهلل إال رجل خرج بنفسو ومالو فمم يرجع من ذلك بشيء 
وفي الباب عن بن عمر وأبي ىريرة وعبد اهلل بن عمرو وجابر قال أبو عيسى حديث بن عباس 

حديث حسن صحيح غريب  
   
حدثنا أبو بكر بن نافع البصري حدثنا مسعود بن واصل عن نياس بن قيم عن قتادة عن  [ 758 ] 

ما من أيام أحب إلى اهلل أن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
يتعبد لو فييا من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منيا بصيام سنة وقيام كل ليمة منيا بقيام ليمة 

القدر قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث مسعود بن واصل عن النياس قال 
وسألت محمدا عن ىذا الحديث فمم يعرفو من غير ىذا الوجو مثل ىذا وقال وقد روي عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل شيء من ىذا وقد تكمم يحيى بن سعيد في 

نياس بن قيم من قبل حفظو  
   

باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي  [ 759 ] 

من صام رمضان ثم أتبعو ستا من شوال فذلك صيام أيوب قال قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
الدىر وفي الباب عن جابر وأبي ىريرة وثوبان قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح 

وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بيذا الحديث قال بن المبارك ىو حسن ىو مثل صيام 
ثبلثة أيام من كل شير قال بن المبارك ويروى في بعض الحديث ويمحق ىذا الصيام برمضان 

واختار بن المبارك أن تكون ستة أيام في أول الشير وقد روي عن بن المبارك انو قال إن صام ستة 
أيام من شوال متفرقا فيو جائز قال وقد روى عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سميم وسعد بن 



سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ىذا وروى شعبة عن ورقاء 
بن عمر عن سعد بن سعيد ىذا الحديث وسعد بن سعيد ىو أخو يحيى بن سعيد األنصاري وقد تكمم 
بعض أىل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظو حدثنا ىناد قال أخبرنا الحسين بن عمي الجعفي 
عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن البصري قال كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال فيقول 

واهلل لقد رضي اهلل بصيام ىذا الشير عن السنة كميا  
   

باب ما جاء في صوم ثبلثة أيام من كل شير  
   
عيد حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن أبي الربيع عن أبي ىريرة قال  [ 760 ] 

إلي النبي صمى اهلل عميو وسمم ثبلثة أن ال أنام إال عمى وتر وصوم ثبلثة أيام من كل شير وأن 
أصمي الضحى  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن األعمش قال سمعت يحيى  [ 761 ] 

يا بن بسام يحدث عن موسى بن طمحة قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أبا ذر إذا صمت من الشير ثبلثة أيام فصم ثبلث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وفي الباب عن 
أبي قتادة وعبد اهلل بن عمرو وقرة بن إياس المزني وعبد اهلل بن مسعود وأبي عقرب وابن عباس 
وعائشة وقتادة بن ممحان وعثمان بن أبي العاصي وجرير قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث 
حسن وقد روي في بعض الحديث أن من صام ثبلثة أيام من كل شير كان كمن صام الدىر  

   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن عاصم األحول عن أبي عثمان النيدي عن أبي ذر قال  [ 762 ] 

من صام من كل شير ثبلثة أيام فذلك صيام الدىر فأنزل اهلل قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
اليوم بعشرة أيام قال أبو   {من جاء بالحسنة فمو عشر أمثاليا  }عز وجل تصديق ذلك في كتابو 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة ىذا الحديث عن أبي شمر التياح عن أبي عثمان 
عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة  [ 763 ] 

أكان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يصوم ثبلثة أيام من كل شير قالت نعم قمت قالت قمت لعائشة 



من أيو كان يصوم قالت كان ال يبالي من أيو صام قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال 
ويزيد الرشك ىو يزيد الضبعي وىو يزيد بن القاسم وىو القسام والرشك القسام بمغة أىل البصرة  

   
باب ما جاء في فضل الصوم  

   
حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا عمي بن زيد عن سعيد  [ 764 ] 

إن ربكم يقول كل حسنة بعشرة بن المسيب عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أمثاليا إلى سبعمائة ضعف والصوم لي وأنا أجزي بو الصوم جنة من النار ولخموف فم الصائم 

ن جيل عمى أحدكم جاىل وىو صائم فميقل إني صائم وفي الباب  أطيب عند اهلل من ريح المسك وا 
عن معاذ بن جبل وسيل بن سعد وكعب بن عجرة وسبلمة بن قيصر وبشير بن الخصاصية واسم 
بشير زحم بن معبد والخصاصية ىي أمو قال أبو عيسى وحديث أبي ىريرة حديث حسن غريب من 

ىذا الوجو  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي عن ىشام بن سعد عن أبي حازم عن سيل  [ 765 ] 

إن في الجنة لبابا يدعى الريان يدعى لو الصائمون فمن بن سعد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
كان من الصائمين دخمو ومن دخمو لم يظمأ أبدا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سييل عن بن أبي صالح عن أبيو عن أبي  [ 766 ] 

لمصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يمقى ربو ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في صوم الدىر  

   
حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة قاال حدثنا حماد بن زيد عن غيبلن بن جرير عن عبد اهلل بن  [ 767 ] 

يا رسول اهلل كيف بمن صام الدىر قال ال صام وال أفطر أو لم يصم معبد عن أبي قتادة قال قيل 
ولم يفطر وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو وعبد اهلل بن الشخير وعمران بن حصين موسى قال أبو 

عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن وقد كره قوم من أىل العمم صيام الدىر وأجازه قوم آخرون 



وقالوا إنما يكون صيام الدىر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم األضحى وأيام التشريق فمن أفطر ىذه 
األيام فقد خرج من حد الكراىية وال يكون قد صام الدىر كمو ىكذا روي عن مالك بن أنس وىو قول 
سحاق نحوا من ىذا وقاال ال يجب أن يفطر أياما غير ىذه الخمسة األيام التي  الشافعي وقال أحمد وا 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عنيا يوم الفطر ويوم األضحى وأيام التشريق  
   

باب ما جاء في سرد الصوم  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد اهلل بن شقيق قال سألت عائشة عن  [ 768 ] 

كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر صيام النبي صمى اهلل عميو وسمم قالت 
قالت وما صام رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم شيرا كامبل إال رمضان وفي الباب عن أنس وابن 

عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث صحيح  
   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك انو سئل عن  [ 769 ] 

كان يصوم من الشير حتى نرى أنو ال يريد أن يفطر منو صوم النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ويفطر حتى نرى أنو ال يريد أن يصوم منو شيئا وكنت ال تشاء أن تراه من الميل مصميا إال رأيتو 

مصميا وال نائما إال رايتو نائما قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن  [ 770 ] 

أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم عبد اهلل بن عمرو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يوما ويفطر يوما وال يفر إذا القى قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو العباس ىو الشاعر 
المكي األعمى واسمو السائب بن فروخ قال بعض أىل العمم أفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر 

يوما ويقال ىذا ىو أشد الصيام  
   

باب ما جاء في كراىية الصوم يوم الفطر والنحر  
   
حدثنا محمد بن عبد الممك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزىري  [ 771 ] 

عن أبي عبيدة مولى عبد الرحمن بن عوف قال شيدت عمر بن الخطاب في يوم النحر بدأ بالصبلة 



سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ينيى عن صوم ىذين اليومين أما يوم قبل الخطبة ثم قال 
الفطر ففطركم من صومكم وعيد لممسممين وأما يوم األضحى فكموا من لحوم نسككم قال ىذا حديث 

حسن صحيح وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمو سعد ويقال لو مولى عبد الرحمن بن أزىر 
أيضا وعبد الرحمن بن أزىر ىو بن عم عبد الرحمن بن عوف  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيو عن أبي سعيد  [ 772 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن صيامين يوم األضحى ويوم الفطر قال وفي الخدري قال 
الباب عن عمر وعمي وعائشة وأبي ىريرة وعقبة بن عامر وأنس قال أبو عيسى حديث أبي سعيد 

حديث حسن صحيح والعمل عميو عند أىل العمم قال أبو عيسى وعمرو بن يحيى ىو بن عمارة بن 
أبي الحسن المازني المدني وىو ثقة روى لو سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس  

   
باب ما جاء في كراىية الصوم في أيام التشريق  

   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن موسى بن عمي عن أبيو عن عقبة بن عامر قال قال رسول  [ 773 ] 

يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أىل اإلسبلم وىي أيام أكل اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وشرب قال وفي الباب عن عمي وسعد وأبي ىريرة وجابر ونبيشة وبشر بن سحيم وعبد اهلل بن حذافة 
وأنس وحمزة بن عمرو األسممي وكعب بن مالك وعائشة وعمرو بن العاصي وعبد اهلل بن عمرو قال 

أبو عيسى وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم يكرىون 
الصيام أيام التشريق إال أن قوما من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم رخصوا لممتمتع إذا 

لم يجد ىديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق وبو يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد 
سحاق قال أبو عيسى وأىل العراق يقولون موسى بن عمي بن رباح وأىل مصر يقولون موسى بن  وا 
عمي وقال سمعت قتيبة يقول سمعت الميث بن سعد يقول قال موسى بن عمي ال أجعل أحد في حل 

صغر اسم أبي  
   

باب كراىية الحجامة لمصائم  
   
حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيبلن ويحيى بن موسى  [ 774 ] 



قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراىيم بن عبد اهلل بن قارظ عن 
أفطر الحاجم والمحجوم قال السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

أبو عيسى وفي الباب عن عمي وسعد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن 
سنان ويقال بن يسار وأبي ىريرة وابن عباس وأبي موسى وببلل وسعد قال أبو عيسى وحديث رافع 
بن خديج حديث حسن صحيح وذكر عن أحمد بن حنبل أنو قال أصح شيء في ىذا الباب حديث 

رافع بن خديج وذكر عن عمي بن عبد اهلل أنو قال أصح شيء في ىذا الباب حديث ثوبان وشداد بن 
أوس ألن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قبلبة الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن 
أوس وقد كره قوم من أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم الحجامة لمصائم 
حتى أن بعض أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم احتجم بالميل منيم أبو موسى األشعري وابن 
عمر وبيذا يقول بن المبارك قال أبو عيسى سمعت إسحاق بن منصور يقول قال عبد الرحمن بن 
سحاق حدثنا  ميدي من احتجم وىو صائم فعميو القضاء قال إسحاق بن منصور وىكذا قال أحمد وا 

الزعفراني قال وقال الشافعي قد روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو احتجم وىو صائم وروي عن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال أفطر الحاجم والمحجوم وال أعمم واحدا من ىذين الحديثين ثابتا 
ولو توقى رجل الحجامة وىو صائم كان أحب الي ولو احتجم صائم لم أر ذلك أن يفطره قال أبو 

عيسى ىكذا كان قول الشافعي ببغداد واما بمصر فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة لمصائم بأسا 
واحتج بأن النبي صمى اهلل عميو وسمم احتجم في حجة الوداع وىو محرم  

   
باب ما جاء من الرخصة بذلك  

   
حدثنا بشر بن ىبلل البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا أيوب عن عكرمة عن بن  [ 775 ] 

احتجم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وىو محرم صائم  عباس قال 
   
حدثنا أبو موسى حدثنا محمد بن عبد اهلل األنصاري عن حبيب بن الشييد عن ميمون بن  [ 776 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم احتجم وىو صائم ىذا حديث حسن غريب من ميران عن بن عباس 
ىذا الوجو  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد اهلل بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن بن  [ 777 ] 



أن النبي صمى اهلل عميو وسمم احتجم فيما بين مكة والمدينة وىو محرم صائم قال أبو عيسى عباس 
وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وقد 
ذىب بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم إلى ىذا الحديث ولم يروا 

بالحجامة لمصائم بأسا وىو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي  
   

باب ما جاء في كراىية الوصال لمصائم  
   
حدثنا نصر بن عمي حدثنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن  [ 778 ] 

ال تواصموا قالوا فإنك تواصل يا رسول اهلل قال إني أنس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
لست كأحدكم إن ربي يطعمني ويسقيني قال وفي الباب عن عمي وأبي ىريرة وعائشة وابن عمر 
وجابر وأبي سعيد وبشير بن الخصاصية قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل 
عمى ىذا عند أىل العمم كرىوا الوصال في الصيام وروي عن عبد اهلل بن الزبير أنو كان يواصل 

األيام وال يفطر  
   

باب ما جاء في الجنب يدركو الفجر وىو يريد الصوم  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ىشام  [ 779 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان قال أخبرتني عائشة وأم سممة زوجا النبي صمى اهلل عميو وسمم 
يدركو الفجر وىو جنب من أىمو ثم يغتسل فيصوم قال أبو عيسى حديث عائشة وأم سممة حديث 

حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم 
سحاق وقد قال قوم من التابعين إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم  وىو قول سفيان والشافعي وأحمد وا 

والقول األول أصح  
   

باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة  
   
حدثنا أزىر بن مروان البصري حدثنا محمد بن سواء حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن  [ 780 ] 

إذا دعي أحدكم إلى أيوب بن محمد بن سيرين عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



طعام فميجب فإن كان صائما فميصل يعني الدعاء  
   
حدثنا نصر بن عمي حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ىريرة  [ 781 ] 

إذا دعي أحدكم وىو صائم فميقل إني صائم قال أبو عيسى وكبل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الحديثين في ىذا الباب عن أبي ىريرة حسن صحيح  

   
باب ما جاء في كراىية صوم المرأة إال بإذن زوجيا  

   
حدثنا قتيبة ونصر بن عمي قاال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن األعرج عن  [ 782 ] 

ال تصوم المرأة وزوجيا شاىد يوما من غير شير أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
رمضان إال بأذنو قال وفي الباب عن بن عباس وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث 

حسن صحيح وقد روي ىذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيو عن أبي 
ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان  

   
ما حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل السدي عن عبد اهلل البيي عن عائشة قالت  [ 783 ] 

كنت أقضي ما يكون عمي من رمضان إال في شعبان حتى توفي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال وقد روى يحيى بن سعيد األنصاري عن أبي سممة عن 

عائشة نحو ىذا  
   

باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليمى عن موالتيا عن النبي  [ 784 ] 

الصائم إذا أكل عنده المفاطير صمت عميو المبلئكة قال أبو عيسى وروى صمى اهلل عميو وسمم قال 
شعبة ىذا الحديث عن حبيب بن زيد عن ليمى عن جدتو أم عمارة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

نحوه  



   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد قال سمعت موالة  [ 785 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم دخل لنا يقال ليا ليمى تحدث عن جدتو أم عمارة بنت كعب األنصارية 
عمييا فقدمت إليو طعاما فقال كمي فقالت أني صائمة فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ان 

الصائم تصمي عميو المبلئكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا وربما قال حتى يشبعوا قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن موالة ليم  [ 786 ] 

نحوه ولم يذكر فيو حتى يقال ليا ليمى عن جدتو أم عمارة بنت كعب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
يفرغوا أو يشبعوا قال أبو عيسى وأم عمارة ىي جدة حبيب بن زيد األنصاري  

   
باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصبلة  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا عمي بن مسير عن عبيدة عن إبراىيم عن األسود عن عائشة  [ 787 ] 

كنا نحيض عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثم نطير فيأمرنا بقضاء الصيام وال يأمرنا قالت 
بقضاء الصبلة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد روي عن معاذ عن عائشة أيضا والعمل عمى 
ىذا عند أىل العمم ال نعمم بينيم اختبلفا أن الحائض تقضي الصيام وال تقضي الصبلة قال أبو 

عيسى وعبيدة ىو بن معتب الضبي الكوفي يكنى أبا عبد الكريم  
   

باب ما جاء في كراىية مبالغة االستنشاق لمصائم  
   
حدثنا عبد الوىاب بن عبد الحكم البغدادي الوراق وأبو عمار الحسين بن حريث قاال حدثنا  [ 788 ] 

يحيى بن سميم حدثني إسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيو قال قمت يا 
أسبغ الوضوء وخمل بين األصابع وبالغ في االستنشاق إال أن رسول اهلل أخبرني عن الوضوء قال 

تكون صائما قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد كره أىل العمم السعوط لمصائم ورأوا أن 
ذلك يفطره وفي الباب ما يقوى قوليم  

   



باب ما جاء فيمن نزل بقوم فبل يصوم إال بأذنيم  
   
حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري حدثنا أيوب بن واقد الكوفي عن ىشام بن عروة عن  [ 789 ] 

من نزل عمى قوم فبل يصومن تطوعا إال أبيو عن عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بإذنيم قال أبو عيسى ىذا حديث منكر ال نعرف أحدا من الثقات روى ىذا الحديث عن ىشام بن 
عروة وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المدني عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوا من ىذا قال أبو عيسى وىذا حديث ضعيف أيضا وأبو بكر ضعيف 
عند أىل الحديث وأبو بكر المدني الذي روى عن جابر بن عبد اهلل اسمو الفضل بن مبشر وىو 

أوثق من ىذا وأقدم  
   

باب ما جاء في االعتكاف  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن سعيد بن المسيب  [ 790 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يعتكف العشر األواخر من عن أبي ىريرة وعروة عن عائشة 
رمضان حتى قبضو اهلل قال وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي ليمى وأبي سعيد وأنس وابن عمر قال 

أبو عيسى حديث أبي ىريرة وعائشة حديث حسن صحيح  
   
كان رسول حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت  [ 791 ] 

اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا أراد أن يعتكف صمى الفجر ثم دخل في معتكفو قال أبو عيسى وقد 
روي ىذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل رواه مالك 
وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة مرسبل ورواه األوزاعي وسفيان الثوري وغير واحد عن 

يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة والعمل عمى ىذا الحديث عند بعض أىل العمم يقولون إذا أراد 
سحاق بن إبراىيم وقال بعضيم  الرجل أن يعتكف صمى الفجر ثم دخل في معتكفو وىو قول أحمد وا 

إذا أراد أن يعتكف فمتغب لو الشمس من الميمة التي يريد أن يعتكف فييا من الغد وقد قعد في معتكفو 
وىو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس  

   
باب ما جاء في ليمة القدر  



   
حدثنا ىارون بن إسحاق اليمداني حدثنا عبدة بن سميمان عن ىشام بن عروة عن أبيو  [ 792 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يجاور في العشر األواخر من رمضان ويقول عن عائشة قالت 
تحروا ليمة القدر في العشر األواخر من رمضان وفي الباب عن عمر وأبي وجابر بن سمرة وجابر 
بن عبد اهلل وابن عمر والفمتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد وعبد اهلل بن أنيس والزبيري وأبي بكرة 
وابن عباس وببلل وعبادة بن الصامت قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقوليا 
يجاور يعني يعتكف وأكثر الروايات عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال التمسوىا في العشر 

األواخر في كل وتر وروي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في ليمة القدر إنيا ليمة إحدى وعشرين 
وليمة ثبلث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين وآخر ليمة في رمضان قال أبو 

عيسى قال الشافعي كأن ىذا عندي واهلل أعمم أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يجيب عمى نحو ما 
يسأل عنو يقال لو نمتمسيا في ليمة كذا فيقول التمسوىا في ليمة كذا قال الشافعي وأقوى الروايات 

عندي فييا ليمة إحدى وعشرين قال أبو عيسى وقد روي عن أبي بن كعب أنو كان يحمف أنيا ليمة 
سبع وعشرين ويقول أخبرنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بعبلمتيا فعددنا وحفظنا وروي عن أبي 
قبلبة انو قال ليمة القدر تنتقل في العشر األواخر حدثنا بذلك عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن 

معمر عن أيوب عن أبي قبلبة بيذا  
   
حدثنا واصل بن عبد األعمى الكوفي حدثنا أبو بكر عن عاصم عن زر قال قمت ألبي بن  [ 793 ] 

كعب اني عممت أبا المنذر انيا ليمة سبع وعشرين قال بمى أخبرنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
إنيا ليمة صبيحتيا تطمع الشمس ليس ليا شعاع فعددنا وحفظنا واهلل لقد عمم بن مسعود إنيا في 

نيا ليمة سبع وعشرين ولكن كره أن يخبركم فتتكموا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح   رمضان وا 
   
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي  [ 794 ] 

ما أنا ممتمسيا لشيء سمعتو من رسول اهلل صمى اهلل عميو قال ذكرت ليمة القدر عند أبي بكرة فقال 
وسمم إال في العشر األواخر فأني سمعتو يقول التمسوىا في تسع يبقين أو في سبع يبقين أو في 

خمس يبقين أو في ثبلث أو آخر ليمة قال وكان أبو بكرة يصمي في العشرين من رمضان كصبلتو 
في سائر السنة فإذا دخل العشر اجتيد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   



باب منو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ىبيرة بن يريم عن  [ 795 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يوقظ أىمو في العشر األواخر من رمضان قال أبو عيسى عمي 
ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد اهلل عن إبراىيم عن األسود عن  [ 796 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يجتيد في العشر األواخر ما ال يجتيد في غيرىا عائشة قالت 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  

   
باب ما جاء في الصوم في الشتاء  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن  [ 797 ] 

الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء غريب عن عامر بن مسعود عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
قال أبو عيسى ىذا حديث مرسل عامر بن مسعود لم يدرك النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو والد 

إبراىيم بن عامر القرشي الذي روى عن شعبة والثوري  
   

   {وعمى الذين يطيقونو  }باب ما جاء 
   
حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد اهلل بن األشج  [ 798 ] 

وعمى الذين يطيقونو فدية طعام  }لما نزلت عن يزيد مولى سممة بن األكوع عن سممة بن األكوع قال 
كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت اآلية التي بعدىا فنسختيا قال أبو عيسى   {مسكين 

ىذا حديث حسن صحيح غريب ويزيد ىو بن أبي عبيد مولى سممة األكوع  
   

باب من أكل ثم خرج يريد سفرا  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد اهلل بن جعفر عن زيد بن أسمم عن محمد بن المنكدر عن محمد  [ 799 ] 



أتيت أنس بن مالك في رمضان وىو يريد سفرا وقد رحمت لو راحمتو ولبس ثياب بن كعب أنو قال 
السفر فدعا بطعام فأكل فقمت لو سنة قال سنة ثم ركب  

   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد  [ 800 ] 

أتيت أنس بن مالك في رمضان بن أسمم قال حدثني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب قال 
فذكر نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن ومحمد بن جعفر ىو بن أبي كثير ىو مديني ثقة وىو 
أخو إسماعيل بن جعفر وعبد اهلل بن جعفر ىو بن نجيح والد عمي بن عبد اهلل المديني وكان يحيى 
بن معين يضعفو وقد ذىب بعض أىل العمم إلى ىذا الحديث وقالوا لممسافر أن يفطر في بيتو قبل 
أن يخرج وليس لو أن يقصر الصبلة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية وىو قول إسحاق بن 

إبراىيم الحنظمي  
   

باب ما جاء في تحفة الصائم  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن سعد بن طريف عن عمير بن مأمون عن  [ 801 ] 

تحفة الصائم الدىن والمجمر قال أبو عيسى الحسن بن عمي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ىذا حديث غريب ليس إسناده بذاك ال نعرفو إال من حديث سعد طريف وسعد بن طريف يضعف 

ويقال عمير بن مأموم أيضا  
   

باب ما جاء في الفطر واألضحى متى يكون  
   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن محمد بن المنكدر عن  [ 802 ] 

الفطر يوم يفطر الناس واألضحى يوم يضحي الناس عائشة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال أبو عيسى سألت محمدا قمت لو محمد بن المنكدر سمع من عائشة قال نعم يقول في حديثو 

سمعت عائشة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح من ىذا الوجو  
   

باب ما جاء في االعتكاف إذا خرج منو  
   



حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي قال أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال  [ 803 ] 
كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يعتكف في العشر األواخر من رمضان فمم يعتكف عاما فمما كان 

في العام المقبل اعتكف عشرين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن 
مالك واختمف أىل العمم في المعتكف إذا قطع اعتكافو قبل أن يتمو عمى ما نوى فقال بعض أىل 

العمم إذا نقض اعتكافو وجب عميو القضاء واحتجوا بالحديث أن النبي صمى اهلل عميو وسمم خرج من 
اعتكافو فاعتكف عشرا من شوال وىو قول مالك وقال بعضيم إن لم يكن عميو نذر اعتكاف أو شيء 
أوجبو عمى نفسو وكان متطوعا فخرج فميس عميو أن يقضي إال أن يحب ذلك اختيارا منو وال يجب 

ذلك عميو وىو قول الشافعي قال الشافعي فكل عمل لك أن ال تدخل فيو فإذا دخمت فيو فخرجت منو 
فميس عميك أن تقضي إال الحج والعمرة وفي الباب عن أبي ىريرة  

   
باب المعتكف يخرج لحاجتو أم ال  

   
حدثنا أبو مصعب المدني قراءة عن مالك بن أنس عن بن شياب عن عروة وعمرة عن  [ 804 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا اعتكف أدنى إلى رأسو فأرجمو وكان ال عائشة أنيا قالت 
يدخل البيت إال لحاجة اإلنسان قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ىكذا رواه غير واحد عن 
مالك عن بن شياب عن عروة وعمرة عن عائشة ورواه بعضيم عن مالك عن بن شياب عن عروة 

عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة  
   
حدثنا بذلك قتيبة حدثنا الميث بن سعد عن بن شياب عن عروة وعمرة عن عائشة والعمل  [ 805 ] 

إذا اعتكف الرجل أن ال يخرج من اعتكافو لحاجة اإلنسان واجتمعوا عمى عمى ىذا عند أىل العمم 
ىذا أنو يخرج لقضاء حاجتو لمغائط والبول ثم اختمف أىل العمم في عيادة المريض وشيود الجمعة 
والجنازة لممعتكف فرأى بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أن يعود 
المريض ويشيع الجنازة ويشيد الجمعة إذا اشترط ذلك وىو قول سفيان الثوري وابن المبارك وقال 

بعضيم ليس لو أن يفعل شيئا من ىذا ورأوا لممعتكف إذا كان في مصر يجمع فيو أن ال يعتكف إال 
في مسجد الجامع ألنيم كرىوا الخروج لو من معتكفو إلى الجمعة ولم يروا لو أن يترك الجمعة فقالوا 
ال يعتكف إال في مسجد الجامع حتى ال يحتاج أن يخرج من معتكفو لغير قضاء حاجة اإلنسان ألن 

خروجو لغير حاجة اإلنسان قطع عندىم لبلعتكاف وىو قول مالك والشافعي وقال أحمد ال يعود 



المريض وال يتبع الجنازة عمى حديث عائشة وقال إسحاق إن اشترط ذلك فمو أن يتبع الجنازة ويعود 
المريض  

   
باب ما جاء في قيام شير رمضان  

   
حدثنا ىناد حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي ىند عن الوليد بن عبد الرحمن  [ 806 ] 

صمنا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فمم يصل بنا الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال 
حتى بقي سبع من الشير فقام بنا حتى ذىب ثمث الميل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في 

الخامسة حتى ذىب شطر الميل فقمنا لو يا رسول اهلل لو نفمتنا بقية ليمتنا ىذه فقال إنو من قام مع 
اإلمام حتى ينصرف كتب لو قيام ليمة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثبلث من الشير وصمى بنا في 

الثالثة ودعا أىمو ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفبلح قمت لو وما الفبلح قال السحور قال أبو عيسى 
ىذا حديث حسن صحيح واختمف أىل العمم في قيام رمضان فرأى بعضيم أن يصمي إحدى وأربعين 
ركعة مع الوتر وىو قول أىل المدينة والعمل عمى ىذا عندىم بالمدينة وأكثر أىل العمم عمى ما روي 
عن عمر وعمي وغيرىما من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم عشرين ركعة وىو قول الثوري وابن 
المبارك والشافعي وقال الشافعي وىكذا أدركت ببمدنا بمكة يصمون عشرين ركعة وقال أحمد روي في 
ىذا ألوان ولم يقض فيو بشيء وقال إسحاق بل نختار إحدى وأربعين ركعة عمى ما روي عن أبي بن 

سحاق الصبلة مع اإلمام في شير رمضان واختار الشافعي أن  كعب واختار بن المبارك وأحمد وا 
يصمي الرجل وحده إذا كان قارئا وفي الباب عن عائشة والنعمان بن بشير وابن عباس  

   
باب ما جاء في فضل من فطر صائما  

   
حدثنا ىناد حدثنا عبد الرحيم عن عبد الممك بن أبي سميمان عن عطاء عن زيد بن خالد  [ 807 ] 

من فطر صائما كان لو مثل أجره غير أنو ال ينقص الجيني قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
من أجر الصائم شيئا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيو من الفضل  

   



حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن أبي سممة عن أبي  [ 808 ] 
كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرىم بعزيمة ىريرة قال 

ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لو ما تقدم من ذنبو فتوفي رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم واألمر عمى ذلك ثم كان األمر كذلك في خبلفة أبي بكر وصدرا من خبلفة عمر عمى ذلك 
وفي الباب عن وقد روي ىذا الحديث أيضا عن الزىري عن عروة عن عائشة قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   

كتاب الحج عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في حرمة مكة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي  [ 809 ] 

وىو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أييا األمير أحدثك قوال قام بو رسول أنو قال لعمرو بن سعيد 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم الغد من يوم الفتح سمعتو أذناي ووعاه قمبي وأبصرتو عيناي حين تكمم بو 

أنو حمد اهلل وأثنى عميو ثم قال إن مكة حرميا اهلل ولم يحرميا الناس وال يحل المرئ يؤمن باهلل 
واليوم اآلخر أن يسفك فييا دما أو يعضد بيا شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
نما أذن لي فيو ساعة من  وسمم فييا فقولوا لو إن اهلل أذن لرسولو صمى اهلل عميو وسمم ولم يأذن لك وا 
النيار وقد عادت حرمتيا اليوم كحرمتيا باألمس وليبمغ الشاىد الغائب فقيل ألبي شريح ما قال لك 

عمرو قال أنا أعمم منك بذلك يا أبا شريح إن الحرم ال يعيذ عاصيا وال فارا بدم وال فارا بخربة قال أبو 
عيسى ويروى وال فارا بخربة قال وفي الباب عن أبي ىريرة وابن عباس قال أبو عيسى حديث أبي 
شريح حديث حسن صحيح وأبو شريح الخزاعي اسمو خويمد بن عمرو وىو العدوي وىو الكعبي 

ومعنى قولو وال فارا بخربة يعني الجناية يقول من جنى جناية أو أصاب دما ثم لجأ إلى الحرم فإنو 
يقام عميو الحد  

   
باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة  

   
حدثنا قتيبة وأبو سعيد األشج قاال حدثنا أبو خالد األحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم  [ 810 ] 



تابعوا بين الحج والعمرة عن شقيق عن عبد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فإنيما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذىب والفضة وليس لمحجة المبرورة ثواب 
إال الجنة قال وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي ىريرة وعبد اهلل بن حبشي وأم سممة وجابر 

قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث بن مسعود  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي ىريرة قال  [ 811 ] 

من حج فمم يرفث ولم يفسق غفر لو ما تقدم من ذنبو قال أبو قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح وأبو حازم كوفي وىو األشجعي واسمو سممان مولى 

عزة األشجعية  
   

باب ما جاء في التغميظ بترك الحج  
   
حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري حدثنا مسمم بن إبراىيم حدثنا ىبلل بن عبد اهلل  [ 812 ] 

مولى ربيعة بن عمرو بن مسمم الباىمي حدثنا أبو إسحاق اليمداني عن الحارث عن عمي قال قال 
من ممك زادا وراحمة تبمغو إلى بيت اهلل ولم يحج فبل عميو أن يموت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

  {وهلل عمى الناس حج البيت من استطاع إليو سبيبل  }ييوديا أو نصرانيا وذلك أن اهلل يقول في كتابو 
قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو وفي إسناده مقال وىبلل بن عبد اهلل 

مجيول والحارث يضعف في الحديث  
   

باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحمة  
   
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا إبراىيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر  [ 813 ] 

يا رسول اهلل ما يوجب الحج قال عن بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 
الزاد والراحمة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن والعمل عميو عند أىل العمم أن الرجل إذا ممك زادا 

براىيم ىو بن يزيد الخوزي المكي وقد تكمم فيو بعض أىل العمم من قبل  وراحمة وجب عميو الحج وا 
حفظو  

   



باب ما جاء كم فرض الحج  
   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا منصور بن وردان عن عمي بن عبد األعمى عن أبيو عن  [ 814 ] 

وهلل عمى الناس حج البيت من استطاع إليو  }أبي البختري عن عمي بن أبي طالب قال لما نزلت 
يا رسول اهلل أفي كل عام فسكت فقالوا يا رسول اهلل في كل عام قال ال ولو قمت نعم قالوا  {سبيبل 

قال وفي الباب عن   {يا أييا الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم  }لوجبت فأنزل اهلل 
بن عباس وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث عمي حديث حسن غريب واسم أبي البختري سعيد بن 

أبي عمران وىو سعيد بن فيروز  
   

باب ما جاء كم حج النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد الكوفي حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد  [ 815 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم حج ثبلث حجج حجتين قبل أن يياجر عن أبيو عن جابر بن عبد اهلل 
وحجة بعد ما ىاجر ومعيا عمرة فساق ثبلث وستين بدنة وجاء عمي من اليمن ببقيتيا فييا جمل 
ألبي جيل في انفو برة من فضة فنحرىا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأمر رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقيا قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من 

حديث سفيان ال نعرفو إال من حديث زيد حباب ورأيت عبد اهلل بن عبد الرحمن روى ىذا الحديث في 
كتبو عن عبد اهلل بن أبي زياد قال وسألت محمدا عن ىذا فمم يعرفو من حديث الثوري عن جعفر 
عن أبيو عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ورأيتو لم يعد ىذا الحديث محفوظا وقال إنما 

يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاىد مرسبل  
   
حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حبان بن ىبلل حدثنا ىمام حدثنا قتادة قال قمت ألنس بن  [ 815 ] 

كم حج النبي صمى اهلل عميو وسمم قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر في ذي القعدة وعمرة مالك 
الحديبية وعمرة مع حجتو وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح وحبان بن ىبلل ىو أبو حبيب البصري جميل ثقة وثقو يحيى بن سعيد القطان  
   

باب ما جاء كم اعتمر النبي صمى اهلل عميو وسمم  



   
حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن  [ 816 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل وعمرة عباس 
القضاء في ذي القعدة وعمرة الثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجتو قال وفي الباب عن أنس 

وعبد اهلل بن عمرو وابن عمر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن غريب وروى بن عيينة 
ىذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم اعتمر أربع عمر ولم 

يذكر فيو عن بن عباس قال حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم فذكر نحوه  

   
باب ما جاء من أي موضع احرم النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيو عن جابر بن  [ 817 ] 

لما أراد النبي صمى اهلل عميو وسمم الحج أذن في الناس فاجتمعوا فمما أتى البيداء أحرم عبد اهلل قال 
قال وفي الباب عن بن عمر وأنس والمسور بن مخرمة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن 

صحيح  
   
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد اهلل  [ 818 ] 

البيداء التي يكذبون فييا عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم واهلل ما أىل بن عمر عن بن عمر قال 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إال من المسجد من عند الشجرة قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء متى أحرم النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد السبلم بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن بن عباس  [ 819 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أىل في دبر الصبلة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرف 
أحد رواه غير عبد السبلم بن حرب وىو الذي يستحبو أىل العمم أن يحرم الرجل في دبر الصبلة  

   
باب ما جاء في إفراد الحج  



   
حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيو عن  [ 820 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أفرد الحج قال وفي الباب عن جابر وابن عمر قال أبو عائشة 
عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم وروي عن بن عمر 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أفرد الحج وافرد أبو بكر وعمر وعثمان حدثنا بذلك قتيبة حدثنا عبد 
اهلل بن نافع الصائغ عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن بن عمر بيذا قال أبو عيسى وقال الثوري 

ن تمتعت فحسن وقال الشافعي مثمو وقال أحب إلينا  إن أفردت الحج فحسن وان قرنت فحسن وا 
اإلفراد ثم التمتع ثم القران  

   
باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة  

   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس قال سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم  [ 821 ] 

لبيك بعمرة وحجة قال وفي الباب عن عمر وعمران بن حصين قال أبو عيسى حديث أنس يقول 
حديث حسن صحيح وقد ذىب بعض أىل العمم إلى ىذا واختاروه من أىل الكوفة وغيرىم  

   
باب ما جاء في التمتع  

   
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد اهلل بن إدريس عن ليث عن طاوس عن بن  [ 822 ] 

تمتع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نيى عنيا معاوية  عباس قال 
   
حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن بن شياب عن محمد بن عبد اهلل بن الحارث بن نوفل  [ 823 ] 

أنو سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وىما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك 
بن قيس ال يصنع ذلك إال من جيل أمر اهلل فقال سعد بئس ما قمت يا بن أخي فقال الضحاك بن 
قيس فإن عمر بن الخطاب قد نيى عن ذلك فقال سعد قد صنعيا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

وصنعناىا معو قال ىذا حديث صحيح  
   
حدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراىيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان  [ 824 ] 



أنو سمع رجبل من أىل الشام وىو يسأل عبد اهلل بن عمر عن بن شياب أن سالم بن عبد اهلل حدثو 
عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد اهلل بن عمر ىي حبلل فقال الشامي إن أباك قد نيى عنيا 
فقال عبد اهلل بن عمر أرأيت إن كان أبي نيى عنيا وصنعيا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أأمر 

أبي نتبع أم أمر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال الرجل بل أمر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فقال لقد صنعيا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال وفي الباب عن عمي وعثمان وجابر وسعد 

وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن وقد اختار قوم من 
أىل العمم من أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم التمتع بالعمرة والتمتع أن يدخل الرجل 
بعمرة في اشير الحج ثم يقيم حتى يحج فيو متمتع وعميو دم ما استيسر من اليدي فإن لم يجد صام 

ثبلثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أىمو ويستحب لممتمتع إذا صام ثبلثة أيام في الحج أن 
يصوم العشر ويكون آخرىا يوم عرفة فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق في قول بعض أىل 
العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم بن عمر وعائشة وبو يقول مالك والشافعي وأحمد 

سحاق وقال بعضيم ال يصوم أيام التشريق وىو قول أىل الكوفة قال أبو عيسى وأىل الحديث  وا 
سحاق   يختارون التمتع بالعمرة في الحج وىو قول الشافعي وأحمد وا 

   
باب ما جاء في التمبية  

   
أن تمبية حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر  [ 825 ] 

النبي صمى اهلل عميو وسمم كانت لبيك الميم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والممك 
ال شريك لك قال وفي الباب عن بن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي ىريرة قال أبو عيسى 

حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل عميو عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل 
ن زاد في التمبية شيئا  سحاق قال الشافعي وا  عميو وسمم وغيرىم وىو قول سفيان والشافعي وأحمد وا 

من تعظيم اهلل فبل بأس إن شاء اهلل وأحب إلي أن يقتصر عمى تمبية رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
نما قمنا ال بأس بزيادة تعظيم اهلل فييا لما جاء عن بن عمر وىو حفظ التمبية عن  قال الشافعي وا 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثم زاد بن عمر في تمبيتو من قبمو لبيك والرغباء إليك والعمل  

   
أنو أىل فانطمق ييل فيقول لبيك الميم لبيك حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن نافع عن بن عمر  [ 826 ] 

ال شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والممك ال شريك لك قال وكان عبد اهلل بن عمر يقول ىذه 



تمبية رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وكان يزيد من عنده في أثر تمبية رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في فضل التمبية والنحر  

   
حدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك ح وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا بن أبي  [ 827 ] 

فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر 
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم سئل أي الحج أفضل قال العج والثج  الصديق 

   
حدثنا ىناد حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سيل بن  [ 828 ] 

ما من مسمم يمبي إال لبى من عن يمينو أو عن شمالو سعد قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع األرض من ىاىنا وىا ىنا حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني 
وعبد الرحمن بن األسود أبو عمرو البصري قاال حدثنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبي 
حازم عن سيل بن سعد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو حديث إسماعيل بن عياش قال وفي 

الباب عن بن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث أبي بكر حديث غريب ال نعرفو إال من حديث بن 
أبي فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى 
محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيو غير ىذا الحديث وروى أبو نعيم 
الطحان ضرار بن صرد ىذا الحديث عن بن أبي فديك عن الضحاك عن عثمان عن محمد بن 

المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيو عن أبي بكر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
وأخطأ فيو ضرار قال أبو عيسى سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل من قال في ىذا 
الحديث عن محمد بن المنكدر عن بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيو فقد أخطأ قال وسمعت محمدا 
يقول وذكرت لو حديث ضرار بن صرد عن بن أبي فديك فقال ىو خطأ فقمت قد رواه غيره عن بن 
أبي فديك أيضا مثل روايتو فقال ال شيء إنما رووه عن بن أبي فديك ولم يذكروا فيو عن سعيد بن 
عبد الرحمن ورأيتو يضعف ضرار بن صرد والعج ىو رفع الصوت بالتمبية والثج ىو نحر البدن  

   
باب ما جاء في رفع الصوت بالتمبية  

   



حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد اهلل بن أبي بكر وىو بن محمد بن  [ 829 ] 
عمرو بن حزم عن عبد الممك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ىشام عن خبلد بن 

أتاني جبريل فأمرني أن آمر السائب بن خبلد عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أصحابي أن يرفعوا أصواتيم باألىبلل والتمبية قال وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي ىريرة وابن 

عباس قال أبو عيسى حديث خبلد عن أبيو حديث حسن صحيح وروى بعضيم ىذا الحديث عن 
خبلد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وال يصح والصحيح ىو عن خبلد 

بن السائب عن أبيو وىو خبلد بن السائب بن خبلد بن سويد األنصاري عن أبيو  
   

باب ما جاء في االغتسال عند اإلحرام  
   
حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد حدثنا عبد اهلل بن يعقوب المدني عن بن أبي الزناد عن أبيو  [ 830 ] 

رأى النبي صمى اهلل عميو وسمم تجرد إلىبللو واغتسل قال عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيو أنو 
أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وقد استحب قوم من أىل العمم االغتسال اإلحرام وبو يقول 

الشافعي  
   

باب ما جاء في مواقيت اإلحرام ألىل األفاق  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رجبل  [ 831 ] 

ييل أىل المدينة من ذي الحميفة وأىل الشام من الجحفة وأىل قال من أين نيل يا رسول اهلل قال 
نجد من قرن قال ويقولون وأىل اليمن من يمممم قال وفي الباب عن بن عباس وجابر بن عبد اهلل 

وعبد اهلل بن عمرو قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل 
العمم  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن عمي عن بن  [ 832 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم وقت ألىل المشرق العقيق قال أبو عيسى ىذا حديث حسن عباس 
ومحمد بن عمي ىو أبو جعفر محمد بن عمي بن حسين بن عمي بن أبي طالب  

   



باب ما جاء فيما ال يجوز لممحرم لبسو  
   
يا رسول اهلل ماذا حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن نافع عن بن عمر أنو قال قام رجل فقال  [ 833 ] 

تأمرنا أن نمبس من الثياب في الحرم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ال تمبسوا القمص وال 
السراويبلت وال البرانس وال العمائم وال الخفاف إال أن يكون أحد ليست لو نعبلن فميمبس الخفين 

وليقطعيما ما أسفل من الكعبين وال تمبسوا شيئا من الثياب مسو الزعفران وال الورس وال تنتقب المرأة 
الحرام وال تمبس القفازين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عميو عند أىل العمم  

   
باب ما جاء في لبس السراويل والخفين لممحرم إذا لم يجد اإلزار والنعمين  

   
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أيوب حدثنا عمرو بن  [ 834 ] 

لممحرم إذا دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
ذا لم يجد النعمين فميمبس الخفين حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن  لم يجد اإلزار فميمبس السراويل وا 

عمرو نحوه قال وفي الباب عن بن عمر وجابر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل 
ذا لم يجد النعمين لبس  عمى ىذا عند بعض أىل العمم قالوا إذا لم يجد المحرم اإلزار لبس السراويل وا 
الخفين وىو قول أحمد وقال بعضيم عمى حديث بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا لم يجد 
نعمين فميمبس الخفين وليقطعيما أسفل من الكعبين وىو قول سفيان الثوري والشافعي وبو يقول مالك  

   
باب ما جاء في الذي يحرم وعميو قميص أو جبة  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد اهلل بن إدريس عن عبد الممك بن أبي سميمان عن عطاء عن يعمى  [ 835 ] 

رأى النبي صمى اهلل عميو وسمم أعرابيا قد أحرم وعميو جبة فأمره أن ينزعيا  بن أمية قال 
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعمى  [ 836 ] 

نحوه بمعناه وىذا أصح وفي الحديث قصة قال أبو عيسى عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
ىكذا رواه قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعمى بن أمية والصحيح ما روى 

عمرو بن دينار وابن جريح عن عطاء عن صفوان بن يعمى عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  



   
باب ما يقتل المحرم من الدواب  

   
حدثنا محمد بن عبد الممك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزىري  [ 837 ] 

خمس فواسق يقتمن في الحرم الفأرة عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
والعقرب والغراب والحديا والكمب العقور قال وفي الباب عن بن مسعود وابن عمر وأبي ىريرة وأبي 

سعيد وابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن بن أبي نعم عن أبي سعيد  [ 838 ] 

يقتل المحرم السبع العادي والكمب العقور والفأرة والعقرب والحدأة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
والغراب قال أبو عيسى ىذا حديث حسن والعمل عمى ىذا عند أىل العمم قالوا المحرم يقتل السبع 
العادي وىو قول سفيان الثوري والشافعي وقال الشافعي كل سبع عدا عمى الناس أو عمى دوابيم 

فمممحرم قتمو  
   

باب ما جاء في الحجامة لممحرم  
   
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء عن بن عباس  [ 839 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم احتجم وىو محرم قال وفي الباب عن أنس وعبد اهلل بن بحينة وجابر 
قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أىل العمم في الحجامة 

لممحرم قالوا ال يحمق شعرا وقال مالك ال يحتجم المحرم إال من ضرورة وقال سفيان الثوري والشافعي 
ال بأس أن يحتجم المحرم وال ينزع شعرا  

   
باب ما جاء في كراىية تزويج المحرم  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن عمية حدثنا أيوب عن نافع عن نبيو بن وىب قال  [ 840 ] 

أراد بن معمر أن ينكح ابنو فبعثني إلى أبان بن عثمان وىو أمير الموسم بمكة فأتيتو فقمت إن أخاك 
يريد أن ينكح ابنو فأحب أن يشيدك ذلك قال ال أراه إال أعرابيا جافيا إن المحرم ال ينكح وال ينكح أو 



كما قال ثم حدث عن عثمان مثمو يرفعو وفي الباب عن أبي رافع وميمونة قال أبو عيسى حديث 
عثمان حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم 
عمر بن الخطاب وعمي بن أبي طالب وابن عمر وىو قول بعض الفقياء التابعين وبو يقول مالك 

سحاق وال يرون أن يتزوج المحرم قالوا فإن نكح فنكاحو باطل   والشافعي وأحمد وا 
   
حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن  [ 841 ] 

تزوج رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ميمونة وىو حبلل وبنى بيا سميمان بن يسار عن أبي رافع قال 
وىو حبلل وكنت أنا الرسول فيما بينيما قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وال نعمم أحدا أسنده غير 
حماد بن زيد عن الوراق عن ربيعة وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سميمان بن يسار أن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم تزوج ميمونة وىو حبلل رواه مالك مرسبل قال ورواه أيضا سميمان بن ببلل عن 
ربيعة مرسبل قال أبو عيسى وروي عن يزيد بن األصم عن ميمونة قالت تزوجني رسول اهلل صمى 

اهلل عميو وسمم وىو حبلل ويزيد بن األصم ىو بن أخت ميمونة  
   

باب ما جاء في الرخصة في ذلك  
   
حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا سفيان بن حبيب عن ىشام بن حسان عن عكرمة  [ 842 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم تزوج ميمونة وىو محرم قال وفي الباب عن عائشة قال عن بن عباس 
أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم وبو يقول 

سفيان الثوري وأىل الكوفة  
   
أن النبي صمى اهلل حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس  [ 843 ] 

عميو وسمم تزوج ميمونة وىو محرم  
   
حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا  [ 844 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم تزوج ميمونة وىو محرم قال أبو عيسى الشعثاء يحدث عن بن عباس 
ىذا حديث حسن صحيح وأبو الشعثاء اسمو جابر بن زيد واختمفوا في تزويج النبي صمى اهلل عميو 
وسمم ميمونة ألن النبي صمى اهلل عميو وسمم تزوجيا في طريق مكة فقال بعضيم تزوجيا حبلال 



وظير أمر تزويجيا وىو محرم ثم بنى بيا وىو حبلل بسرف في طريق مكة وماتت ميمونة بسرف 
حيث بنى بيا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ودفنت بسرف  

   
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا وىب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت أبي فزارة يحدث  [ 845 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم تزوجيا وىو حبلل وبنى بيا عن يزيد بن األصم عن ميمونة 
حبلال وماتت بسرف ودفناىا في الظمة التي بنى بيا فييا قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وروى 

غير واحد ىذا الحديث عن يزيد بن األصم مرسبل أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم تزوج ميمونة 
وىو حبلل  

   
باب ما جاء في أكل الصيد لممحرم  

   
حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطمب عن  [ 846 ] 

صيد البر لكم حبلل وأنتم حرم ما لم تصيدوه جابر بن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
أو يصد لكم قال وفي الباب عن أبي قتادة وطمحة قال أبو عيسى حديث جابر حديث مفسر 

والمطمب ال نعرف لو سماعا عن جابر والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم ال يرون بالصيد 
لممحرم بأسا إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجمو قال الشافعي ىذا أحسن حديث روي في ىذا الباب 

سحاق   وأقيس والعمل عمى ىذا وىو قول أحمد وا 
   
حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنو  [ 847 ] 

كان مع النبي صمى اهلل عميو وسمم حتى كان ببعض طريق مكة تخمف مع أصحاب لو محرمين وىو 
غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى عمى فرسو فسأل أصحابو أن يناولوه سوطو فأبوا فسأليم رمحو 
فأبوا عميو فأخذه ثم شد عمى الحمار فقتمو فأكل منو بعض أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وأبى 

بعضيم فأدركوا النبي صمى اهلل عميو وسمم فسألوه عن ذلك فقال إنما ىي طعمة أطعمكموىا اهلل  
   
حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسمم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار  [ 848 ] 

الوحش مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسمم أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ىل معكم من لحمو شيء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  قال 



   
باب ما جاء في كراىية لحم الصيد لممحرم  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل أن بن عباس أخبره أن  [ 849 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مر بو باألبواء أو بودان فأىدى لو حمارا الصعب بن جثامة أخبره 
وحشيا فرده عميو فمما رأى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ما في وجيو من الكراىية فقال إنو ليس بنا 

رد عميك ولكنا حرم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد ذىب قوم من أىل العمم من 
أصحاب صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم إلى ىذا الحديث وكرىوا أكل الصيد لممحرم وقال الشافعي إنما 
وجو ىذا الحديث عندنا إنما رده عميو لما ظن انو صيد من أجمو وتركو عمى التنزه وقد روى بعض 

أصحاب الزىري عن الزىري ىذا الحديث وقال أىدي لو لحم حمار وحش وىو غير محفوظ قال وفي 
الباب عن عمي وزيد بن أرقم  

   
باب ما جاء في صيد البحر لممحرم  

   
خرجنا حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن حماد بن سممة عن أبي الميزم عن أبي ىريرة قال  [ 850 ] 

مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في حج أو عمرة فاستقبمنا رجل من جراد فجعمنا نضربو بسياطنا 
وعصينا فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم كموه فإنو من صيد البحر قال أبو عيسى ىذا حديث غريب 

ال نعرفو إال من حديث أبي الميزم عن أبي ىريرة وأبو الميزم اسمو يزيد بن سفيان وقد تكمم فيو 
شعبة وقد رخص قوم من أىل العمم لممحرم أن يصيد الجراد ويأكمو ورأى بعضيم عميو صدقة إذا 

اصطاده وآكمو  
   

باب ما جاء في الضبع يصيبيا المحرم  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم أخبرنا بن جريج عن عبد اهلل بن عبيد بن  [ 851 ] 

الضبع اصيد ىي قال نعم قال قمت آكميا قال نعم قال قمت عمير عن بن أبي عمار قال قمت لجابر 
أقالو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال نعم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال عمي بن 
المديني قال يحيى بن سعيد وروي عن جرير بن حازم ىذا الحديث فقال عن جابر عن عمر وحديث 



سحاق والعمل عمى ىذا الحديث عند بعض أىل العمم في المحرم  بن جريج أصح وىو قول أحمد وا 
إذا أصاب ضبعا أن عميو الجزاء  

   
باب ما جاء في االغتسال لدخول مكة  

   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا ىارون بن صالح البمخي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسمم  [ 852 ] 

اغتسل النبي صمى اهلل عميو وسمم لدخولو مكة بفخ قال أبو عيسى ىذا عن أبيو عن بن عمر قال 
حديث غير محفوظ والصحيح ما روى نافع عن بن عمر أنو يغتسل لدخول مكة وبو يقول الشافعي 
يستحب االغتسال لدخول مكة وعبد الرحمن بن زيد بن أسمم ضعيف في الحديث ضعفو أحمد بن 

حنبل وعمي بن المديني وغيرىما وال نعرف ىذا الحديث مرفوعا إال من حديثو  
   

باب ما جاء في دخول النبي صمى اهلل عميو وسمم مكة من أعبلىا وخروجو من أسفميا  
   
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا سفيان بن عيينة عن ىشام بن عروة عن أبيو  [ 853 ] 

لما جاء النبي صمى اهلل عميو وسمم إلى مكة دخل من أعبلىا وخرج من أسفميا قال عن عائشة قالت 
وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في دخول النبي صمى اهلل عميو وسمم مكة نيارا  

   
أن النبي صمى حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن بن عمر  [ 854 ] 

اهلل عميو وسمم دخل مكة نيارا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  
   

باب ما جاء في كراىية رفع اليدين عند رؤية البيت  
   
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي قزعة الباىمي عن المياجر  [ 855 ] 

حججنا مع النبي صمى اهلل المكي قال سئل جابر بن عبد اهلل أيرفع الرجل يديو إذا رأى البيت فقال 
عميو وسمم فكنا نفعمو قال أبو عيسى رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفو من حديث شعبة عن أبي 



قزعة وأبو قزعة اسمو سويد بن حجير  
   

باب ما جاء كيف الطواف  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا يحيى بن آدم أخبرنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد  [ 856 ] 

لما قدم النبي صمى اهلل عميو وسمم مكة دخل المسجد فاستمم الحجر ثم مضى عن أبيو عن جابر قال 
فصمى   {واتخذوا من مقام إبراىيم مصمى  }عمي يمينو فرمل ثبلثا ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال 

 }ركعتين والمقام بينو وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستممو ثم خرج إلى الصفا أظنو قال 
قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث   {إن الصفا والمروة من شعائر اهلل 

حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم  
   

باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر  
   
حدثنا عمي بن خشرم أخبرنا عبد اهلل بن وىب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن  [ 857 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم رمل من الحجر إلى الحجر ثبلثا ومشى أربعا قال وفي أبيو عن جابر 
الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم 
ذا لم يرمل في األشواط الثبلثة لم يرمل  قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء وال شيء عميو وا 

فيما بقي وقال بعض أىل العمم ليس عمى أىل مكة رمل وال عمى من أحرم منيا  
   

باب ما جاء في استبلم الحجر والركن اليماني دون ما سواىما  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان ومعمر عن بن خثيم عن أبي  [ 858 ] 

إن النبي صمى الطفيل قال كنت مع بن عباس ومعاوية ال يمر بركن إال استممو فقال لو بن عباس 
اهلل عميو وسمم لم يكن يستمم إال الحجر األسود والركن اليماني فقال معاوية ليس شيء من البيت 

ميجورا قال وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل عمى 
ىذا عند أكثر أىل العمم أن ال يستمم إال الحجر األسود والركن اليماني  

   



باب ما جاء أن النبي صمى اهلل عميو وسمم طاف مضطبعا  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا قبيصة عن سفيان عن بن جريج عن عبد الحميد عن بن  [ 859 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم طاف بالبيت مضطبعا وعميو برد قال أبو عيسى ىذا يعمى عن أبيو 
حديث الثوري عن بن جريح وال نعرفو إال من حديثو حديث حسن صحيح وعبد الحميد ىو بن جبيرة 

بن شيبة عن بن يعمى عن أبيو وىو يعمى بن أمية  
   

باب ما جاء في تقبيل الحجر  
   
رأيت حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراىيم عن عابس بن ربيعة قال  [ 860 ] 

عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول إني أقبمك وأعمم أنك حجر ولوال أني رأيت رسول صمى اهلل 
عميو وسمم يقبمك لم أقبمك قال وفي الباب عن أبي بكر وابن عمر قال أبو عيسى حديث عمر حديث 

حسن صحيح  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي أن رجبل سأل بن عمر عن استبلم  [ 861 ] 

رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم يستممو ويقبمو فقال الرجل أرأيت إن غمبت عميو أرأيت الحجر فقال 
إن زوحمت فقال بن عمر اجعل أرأيت باليمن رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم يستممو ويقبمو قال 
وىذا ىو الزبير بن عربي روى عنو حماد بن زيد والزبير بن عربي كوفي يكنى أبا سممة سمع من 
أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم روى عنو سفيان الثوري وغير 
واحد من األئمة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عنو من غير وجو 
عمى ىذا عند أىل العمم يستحبون تقبيل الحجر فإن لم يمكنو ولن يصل إليو استممو بيده وقبل يده 

ن لم يصل إليو استقبمو إذا حاذى بو وكبر وىو قول الشافعي   وا 
   

باب ما جاء أنو يبدأ بالصفا قبل المروة  
   
أن حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيو عن جابر  [ 862 ] 

  {واتخذوا من مقام إبراىيم مصمى  }النبي صمى اهلل عميو وسمم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ 



إن الصفا  }فصمى خمف المقام ثم أتى الحجر فاستممو ثم قال نبدأ بما بدأ اهلل بو فبدأ بالصفا وقرأ 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم   {والمروة من شعائر اهلل 

أنو بالصفا قبل المروة فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا واختمف أىل العمم فيمن طاف 
بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع فقال بعض أىل العمم إن لم يطف بين الصفا والمروة 
ن لم يذكر حتى أتى  حتى خرج من مكة فإن ذكر وىو قريب منيا رجع فطاف بين الصفا والمروة وا 
ببلده أجزأه وعميو دم وىو قول سفيان الثوري وقال بعضيم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى 
رجع إلى ببلده فإنو ال يجزه وىو قول الشافعي قال الطواف بين الصفا والمروة واجب ال يجوز الحج 

إال بو  
   

باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال  [ 863 ] 

إنما سعى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوتو قال وفي 
الباب عن عائشة وابن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وىو الذي 

يستحبو أىل العمم أن يسعى بين الصفا والمروة فإن لم يسع ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا  
   
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا بن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جميان قال  [ 864 ] 

رأيت بن عمر يمشي في السعي فقمت لو أتمشي في السعي بين الصفا والمروة قال لئن سعيت لقد 
رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يسعى ولئن مشيت لقد رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يمشي وأنا شيخ كبير قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وروي عن سعيد بن جبير عن بن 

عمر نحوه  
   

باب ما جاء في الطواف راكبا  
   
حدثنا بشر بن ىبلل الصواف البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوىاب الثقفي  [ 865 ] 

طاف النبي صمى اهلل عميو وسمم عمى راحمتو فإذا عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس قال 
انتيى إلى الركن أشار إليو قال وفي الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سممة قال أبو عيسى حديث 



بن عباس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أىل العمم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا 
والمروة راكبا إال من عذر وىو قول الشافعي  

   
باب ما جاء في فضل الطواف  

   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا يحيى بن يمان عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد اهلل بن  [ 866 ] 

من طاف بالبيت سعيد بن جبير عن أبيو عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
خمسين مرة خرج من ذنوبو كيوم ولدتو أمو قال وفي الباب عن أنس وابن عمر قال أبو عيسى 

حديث بن عباس حديث غريب سألت محمدا عن ىذا الحديث فقال إنما يروى ىذا عن بن عباس 
قولو  

   
كانوا يعدون عبد اهلل حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني قال  [ 867 ] 

بن سعيد بن جبير أفضل من أبيو ولعبد اهلل أخ يقال لو عبد الممك بن سعيد بن جبير وقد روى عنو 
أيضا  

   
باب ما جاء في الصبلة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف  

   
حدثنا أبو عمار وعمي بن خشرم قاال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد اهلل  [ 868 ] 

يا بني عبد مناف ال تمنعوا أحدا بن باباة عن جبير بن مطعم أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
طاف بيذا البيت وصمى أية ساعة شاء من ليل أو نيار وفي الباب عن بن عباس وأبي ذر قال أبو 
عيسى حديث جبير حديث حسن صحيح وقد رواه عبد اهلل بن أبي نجيح عن عبد اهلل بن باباه أيضا 

وقد اختمف أىل العمم في الصبلة بعد العصر وبعد الصبح بمكة فقال بعضيم ال بأس بالصبلة 
سحاق واحتجوا بحديث النبي صمى اهلل  والطواف بعد العصر وبعد الصبح وىو قول الشافعي وأحمد وا 
عميو وسمم ىذا وقال بعضيم إذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمس وكذلك أن طاف بعد 
صبلة الصبح أيضا لم يصل حتى تطمع الشمس واحتجوا بحديث عمر أنو طاف بعد صبلة الصبح 
فمم يصل وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصمى بعد ما طمعت الشمس وىو قول سفيان الثوري 

ومالك بن أنس  



   
باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف  

   
أخبرنا أبو مصعب المدني قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيو  [ 869 ] 

قرأ في ركعتي الطواف بسورتي اإلخبلص عن جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قل يا أييا الكافرون وقل ىو اهلل أحد  

   
أنو كان يستحب أن يقرأ حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيو  [ 870 ] 

في ركعتي الطواف بقل يا أييا الكافرون وقل ىو اهلل أحد قال أبو عيسى وىذا أصح من حديث عبد 
العزيز بن عمران وحديث جعفر بن محمد عن أبيو في ىذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن 

أبيو عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث  
   

باب ما جاء في كراىية الطواف عريانا  
   
سألت حدثنا عمي بن خشرم أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع قال  [ 871 ] 

عميا بأي شيء بعثت قال بأربع ال يدخل الجنة إال نفس مسممة وال يطوف بالبيت عريان وال يجتمع 
المسممون والمشركون بعد عاميم ىذا ومن كان بينو وبين النبي صمى اهلل عميو وسمم عيد فعيده إلى 
مدتو ومن ال مدة لو فأربعة اشير قال وفي الباب عن أبي ىريرة قال أبو عيسى حديث عمي حديث 

حسن  
   
نحوه حدثنا بن أبي عمر ونصر بن عمي قاال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق  [ 872 ] 

وقاال زيد بن يثيع وىذا أصح قال أبو عيسى وشعبة وىم فيو فقال زيد بن أثيل  
   

باب ما جاء في دخول الكعبة  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الممك عن بن أبي مميكة عن  [ 873 ] 

خرج النبي صمى اهلل عميو وسمم من عندي وىو قرير العين طيب النفس فرجع الي وىو عائشة قالت 



حزين فقمت لو فقال إني دخمت الكعبة وودت أني لم أكن فعمت إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من 
بعدي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في الصبلة في الكعبة  

   
أن النبي حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن بن عمر عن ببلل  [ 874 ] 

صمى اهلل عميو وسمم صمى في جوف الكعبة قال بن عباس لم يصل ولكنو كبر قال وفي الباب عن 
أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طمحة وشيبة بن عثمان قال أبو عيسى حديث ببلل 

حديث حسن صحيح والعمل عميو عند أكثر أىل العمم ال يرون بالصبلة في الكعبة بأسا وقال مالك 
بن أنس ال بأس بالصبلة النافمة في الكعبة وكره أن تصمى المكتوبة في الكعبة وقال الشافعي ال بأس 

أن تصمى المكتوبة والتطوع في الكعبة ألن حكم النافمة والمكتوبة في الطيارة والقبمة سواء  
   

باب ما جاء في كسر الكعبة  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن األسود بن يزيد أن  [ 875 ] 

بن الزبير قال لو حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة فقال حدثتني أن رسول اهلل 
لوال أن قومك حديث عيد بالجاىمية ليدمت الكعبة وجعمت ليا بابين صمى اهلل عميو وسمم قال ليا 

قال فمما ممك بن الزبير ىدميا وجعل ليا بابين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في الصبلة في الحجر  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمقمة بن أبي عمقمة عن أمو عن أبيو عن  [ 876 ] 

كنت أحب أن أدخل البيت فأصمي فيو فأخذ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بيدي عائشة قالت 
فأدخمني الحجر فقال صمي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما ىو قطعة من البيت ولكن قومك 
استقصروه حين بنو الكعبة فأخرجوه من البيت قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وعمقمة بن 

أبي عمقمة ىو عمقمة بن ببلل  
   



باب ما جاء في فضل الحجر األسود والركن والمقام  
   
حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال  [ 877 ] 

نزل الحجر األسود من الجنة وىو أشد بياضا من المبن فسودتو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
خطايا بني آدم قال وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث بن عباس 

حديث حسن صحيح  
   
حدثنا قتيبة حدثنا يزيد بن زريع عن رجاء أبي يحيى قال سمعت مسافعا الحاجب قال  [ 878 ] 

إن الركن والمقام سمعت عبد اهلل بن عمرو يقول سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس اهلل نورىما ولو لم يطمس نورىما ألضاءتا ما بين المشرق والمغرب 

قال أبو عيسى ىذا يروى عن عبد اهلل بن عمرو موقوفا قولو وفيو عن أنس أيضا وىو حديث غريب  
   

باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بيا  
   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا عبد اهلل بن األجمح عن إسماعيل بن مسمم عن عطاء عن  [ 879 ] 

صمى بنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بمنى الظير والعصر والمغرب والعشاء بن عباس قال 
سماعيل بن مسمم قد تكمموا فيو من قبل حفظو   والفجر ثم غدا إلى عرفات قال أبو عيسى وا 

   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا عبد اهلل بن األجمح عن األعمش عن الحكم عن مقسم عن  [ 880 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم صمى بمنى الظير والفجر ثم غدا إلى عرفات قال وفي بن عباس 
الباب عن عبد اهلل بن الزبير وأنس قال أبو عيسى حديث مقسم عن بن عباس قال عمي بن المديني 
قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إال خمسة أشياء وعدىا وليس ىذا الحديث فيما عد 

شعبة  
   

باب ما جاء أن منى مناخ من سبق  
   
حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أبان قاال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراىيم بن  [ 881 ] 



يا رسول اهلل أال نبني لك بيتا مياجر عن يوسف بن ماىك عن أمو مسيكة عن عائشة قالت قمنا 
يظمك بمنى قال ال منى مناخ من سبق قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في تقصير الصبلة بمنى  

   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو األحوص عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن وىب قال  [ 882 ] 

صميت مع النبي صمى اهلل عميو وسمم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين قال وفي الباب عن بن 
مسعود وابن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث حارثة بن وىب حديث حسن صحيح وروي عن بن 
مسعود أنو قال صميت مع النبي صمى اهلل عميو وسمم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر ومع 
عثمان ركعتين صدرا من إمارتو وقد اختمف أىل العمم في تقصير الصبلة بمنى ألىل مكة فقال 
بعض أىل العمم ليس ألىل مكة أن يقصروا الصبلة بمنى إال من كان بمنى مسافرا وىو قول بن 

سحاق وقال بعضيم ال بأس ألىل  جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وا 
مكة أن يقصروا الصبلة بمنى وىو قول األوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن ميدي  

   
باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بيا  

   
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان  [ 883 ] 

إني عن يزيد بن شيبان قال أتانا بن مربع األنصاري ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمرو فقال 
رسول رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إليكم يقول كونوا عمى مشاعركم فإنكم عمى إرث من إرث 

إبراىيم قال وفي الباب عن عمي وعائشة وجبير بن مطعم والشريد بن سويد الثقفي قال أبو عيسى 
حديث بن مربع األنصاري حديث حسن صحيح ال نعرفو إال من حديث بن عيينة عن عمرو بن 

نما يعرف لو ىذا الحديث الواحد   دينار وابن مربع اسمو يزيد بن مربع األنصاري وا 
   
حدثنا محمد بن عبد األعمى الصنعاني البصري حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي  [ 884 ] 

كانت قريش ومن كان عمى دينيا وىم الحمس يقفون حدثنا ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة قالت 
ثم أفيضوا من حيث  }بالمزدلفة يقولون نحن قطين اهلل وكان من سواىم يقفون بعرفة فأنزل اهلل تعالى 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال ومعنى ىذا الحديث أن أىل مكة كانوا   {أفاض الناس 



ال يخرجون من الحرم وعرفة خارج الحرم وأىل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين اهلل 
ثم أفيضوا من حيث  }يعني سكان اهلل ومن سوى أىل مكة كانوا يقفون بعرفات فأنزل اهلل تعالى 

والحمس ىم أىل الحرم    {أفاض الناس 
   

باب ما جاء أن عرفة كميا موقف  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث  [ 885 ] 

بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن عمي عن أبيو عن عبيد اهلل بن أبي رافع عن عمي بن أبي 
وقف رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بعرفة فقال ىذه عرفة وىذا ىو طالب رضى اهلل تعالى عنو قال 

الموقف وعرفة كميا موقف ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده عمى 
ىينتو والناس يضربون يمينا وشماال يمتفت إلييم ويقول يا أييا الناس عميكم السكينة ثم أتى جمعا 

فصمى بيم الصبلتين جميعا فمما أصبح أتى قزح فوقف عميو وقال ىذا قزح وىو الموقف وجمع كميا 
موقف ثم أفاض حتى انتيى إلى وادي محسر فقرع ناقتو فخبت حتى جاوز الوادي فوقف وأردف 

الفضل ثم أتى الجمرة فرماىا ثم أتى المنحر فقال ىذا المنحر ومنى كميا منحر واستفتتو جارية شابة 
من خثعم فقالت أن أبي شيخ كبير قد أدركتو فريضة اهلل في الحج أفيجزئ أن أحج عنو قال حجي 
عن أبيك قال ولوى عنق الفضل فقال العباس يا رسول اهلل لم لويت عنق بن عمك قال رأيت شابا 
وشابة فمم آمن الشيطان عمييما ثم أتاه رجل فقال يا رسول اهلل إني أفضت قبل أن أحمق قال احمق 
أو قصر وال حرج قال وجاء آخر فقال يا رسول اهلل إني ذبحت قبل أن أرمي قال ارم والحرج قال ثم 
أتى البيت فطاف بو ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطمب لوال أن يغمبكم الناس عنو لنزعت قال 

وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث عمي حديث حسن صحيح ال نعرفو من حديث عمى إال 
من ىذا الوجو من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل ىذا 
والعمل عمى ىذا عند أىل العمم رأوا أن يجمع بين الظير والعصر بعرفة في وقت الظير وقال بعض 

أىل العمم إذا صمى الرجل في رحمو ولم يشيد الصبلة مع اإلمام إن شاء جمع ىو بين الصبلتين 
مثل ما صنع اإلمام قال وزيد بن عمي ىو بن حسين بن عمي بن أبي طالب عميو السبلم  

   
باب ما جاء في اإلفاضة من عرفات  

   



حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع وبشر بن السري وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان بن  [ 886 ] 
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أوضع في وادي محسر وزاد فيو بشر عيينة عن أبي الزبير عن جابر 

وأفاض من جمع وعميو السكينة وأمرىم بالسكينة وزاد فيو أبو نعيم وأمرىم أن يرموا بمثل حصى 
الحذف وقال لعمي ال أراكم بعد عامي ىذا قال وفي الباب عن أسامة بن زيد قال أبو عيسى حديث 

جابر حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق  [ 887 ] 

رأيت رسول اهلل عن عبد اهلل بن مالك أن بن عمر صمى بجمع فجمع بين الصبلتين بإقامة وقال 
صمى اهلل عميو وسمم فعل مثل ىذا في ىذا المكان  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق  [ 888 ] 

بمثمو قال محمد بن بشار قال عن سعيد بن جبير عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
يحيى والصواب حديث سفيان قال وفي الباب عن عمي وأبي أيوب وعبد اهلل بن سعيد وجابر وأسامة 

بن زيد قال أبو عيسى حديث بن عمر في رواية سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد 
وحديث سفيان حديث صحيح حسن والعمل عمى ىذا عند أىل العمم ألنو ال تصمي صبلة المغرب 

دون جمع فإذا أتى جمعا وىو المزدلفة جمع بين الصبلتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينيما وىو 
ن شاء صمى المغرب  الذي اختاره بعض أىل العمم وذىب إليو وىو قول سفيان الثوري قال سفيان وا 

ثم تعشى ووضع ثيابو ثم أقام فصمى العشاء فقال بعض أىل العمم يجمع بين المغرب والعشاء 
قامتين يؤذن لصبلة المغرب ويقيم ويصمي المغرب ثم يقيم ويصمي العشاء وىو قول  بالمزدلفة بأذان وا 

الشافعي قال أبو عيسى وروى إسرائيل ىذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد اهلل وخالد ابني مالك 
عن بن عمر وحديث سعيد بن جبير عن بن عمر ىو حديث حسن صحيح أيضا رواه سممة بن 

كييل عن سعيد بن جبير وأما أبو إسحاق فرواه عن عبد اهلل وخالد ابني مالك عن بن عمر  
   

باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام بجمع فقد أدرك الحج  
   



حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن ميدي قاال حدثنا سفيان عن  [ 889 ] 
أن ناسا من أىل نجد أتوا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر 

وىو بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليمة جمع قبل طموع الفجر فقد أدرك الحج 
أيام منى ثبلثة فمن تعجل في يومين فبل إثم عميو ومن تأخر فبل إثم عميو قال وزاد يحيى وأردف 

رجبل فنادى  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد  [ 890 ] 

بن أبي عمر سفيان بن عيينة الرحمن بن يعمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه بمعناه وقال 
وىذا أجود حديث رواه سفيان الثوري قال أبو عيسى والعمل عمى حديث عبد الرحمن بن يعمر عند 
أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم انو من لم يقف بعرفات قبل طموع الفجر 
فقد فاتو الحج وال يجزئ عنو إن جاء بعد طموع الفجر ويجعميا عمرة وعميو الحج من قابل وىو قول 

سحاق قال أبو عيسى وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث  الثوري والشافعي وأحمد وا 
الثوري قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا أنو ذكر ىذا الحديث فقال ىذا الحديث أم المناسك  

   
سماعيل بن أبي خالد وزكريا بن  [ 891 ]  حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن داود بن أبي ىند وا 

أتيت رسول اهلل أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن الم الطائي قال 
صمى اهلل عميو وسمم بالمزدلفة حين خرج إلى الصبلة فقمت يا رسول اهلل إني جئت من جبمي طيء 
أكممت راحمتي وأتعبت نفسي واهلل ما تركت من حبل إال وقفت عميو فيل لي من حج فقال رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم من شيد صبلتنا ىذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليبل أو 
نيارا فقد أتم حجو وقضى تفثو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال قولو تفثو يعني نسكو 
ذا كان من حجارة يقال لو  قولو ما تركت من حبل إال وقفت عميو إذا كان من رمل يقال لو حبل وا 

جبل  
   

باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بميل  
   
بعثني رسول اهلل حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال  [ 892 ] 

صمى اهلل عميو وسمم في ثقل من جمع بميل قال وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأسماء بنت أبي 



بكر والفضل بن عباس  
   
أن النبي حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن بن عباس  [ 893 ] 

صمى اهلل عميو وسمم قدم ضعفة أىمو وقال ال ترموا الجمرة حتى تطمع الشمس قال أبو عيسى حديث 
بن عباس حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا الحديث عند العمم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من 

المزدلفة بميل يصيرون إلى منى وقال أكثر أىل العمم بحديث النبي صمى اهلل عميو وسمم أنيم ال 
يرمون حتى تطمع الشمس ورخص بعض أىل العمم في أن يرموا بميل والعمل عمى حديث النبي 
صمى اهلل عميو وسمم أنيم ال يرمون وىو قول الثوري والشافعي قال أبو عيسى حديث بن عباس 

بعثني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في ثقل حديث صحيح روي عنو من غير وجو وروى شعبة 
ىذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن بن عباس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قدم ضعفة أىمو 
من جمع بميل وىذا حديث خطأ أخطأ فيو مشاش وزاد فيو عن الفضل بن عباس وروى بن جريج 

وغيره ىذا الحديث عن عطاء عن بن عباس ولم يذكروا فيو عن الفضل بن عباس ومشاش بصري 
روى عنو شعبة  

   
باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى  

   
حدثنا عمي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال  [ 894 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يرمي يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فبعد زوال الشمس قال أبو 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا الحديث عند أكثر العمم انو ال يرمي بعد يوم النحر 

إال بعد الزوال  
   

باب ما جاء أن اإلفاضة من جمع قبل طموع الشمس  
   
أن حدثنا قتيبة حدثنا أبو خالد األحمر عن األعمش عن الحكم عن مقسم عن بن عباس  [ 895 ] 

النبي صمى اهلل عميو وسمم أفاض قبل طموع الشمس قال وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث 
نما كان أىل الجاىمية ينتظرون حتى تطمع الشمس ثم يفيضون   بن عباس حديث حسن صحيح وا 

   



حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت  [ 896 ] 
إن المشركين كانوا ال يفيضون عمرو بن ميمون يحدث يقول كنا وقوفا بجمع فقال عمر بن الخطاب 

ن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خالفيم فأفاض  حتى تطمع الشمس وكانوا يقولون أشرق ثبير وا 
عمر قبل طموع الشمس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بيا مثل حصى الخذف  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا بن جريج عن أبي الزبير عن  [ 897 ] 

رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف قال وفي الباب جابر قال 
عن سميمان بن عمرو بن األحوص عن أمو وىي أم جندب األزدية وابن عباس والفضل بن عباس 

وعبد الرحمن بن عثمان التميمي وعبد الرحمن بن معاذ قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وىو 
الذي اختاره أىل العمم أن تكون الجمار التي يرمى بيا مثل حصى الخذف  

   
باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس  

   
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا زياد بن عبد اهلل عن الحجاج عن الحكم عن  [ 898 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يرمي الجمار إذا زالت الشمس قال أبو مقسم عن بن عباس قال 
عيسى ىذا حديث حسن  

   
باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرنا الحجاج عن الحكم عن  [ 899 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم رمى الجمرة يوم النحر راكبا قال وفي الباب عن مقسم عن بن عباس 
جابر وقدامة بن عبد اهلل وأم سميمان بن عمرو بن األحوص قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث 
حسن والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم واختار بعضيم أن يمشي إلى الجمار وقد روي عن بن 
عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو كان يمشي إلى الجمار ووجو ىذا الحديث عندنا أنو ركب 

في بعض األيام ليقتدي بو في فعمو وكبل الحديثين مستعمل عند أىل العمم  



   
أن النبي حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا بن نمير عن عبيد اهلل عن نافع عن بن عمر  [ 900 ] 

صمى اهلل عميو وسمم كان إذا رمى الجمار مشى إلييا ذاىبا وراجعا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم بعضيم يركب يوم النحر ويمشي في األيام التي بعد 

يوم النحر قال أبو عيسى وكأن من قال ىذا إنما أراد أتباع النبي صمى اهلل عميو وسمم في فعمو ألنو 
إنما روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو ركب يوم النحر حيث ذىب يرمي الجمار وال يرمي يوم 

النحر إال جمرة العقبة  
   

باب ما جاء كيف ترمى الجمار  
   
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن جامع بن شداد أبي صخرة عن  [ 901 ] 

لما أتى عبد اهلل جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبمة وجعل يرمي عبد الرحمن بن يزيد قال 
الجمرة عمى حاجبو األيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال واهلل الذي ال إلو إال 
ىو من ىينا رمى الذي أنزلت عميو سورة البقرة حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن المسعودي بيذا اإلسناد 
نحوه قال وفي الباب عن الفضل بن عباس وابن عباس وابن عمر قال أبو عيسى حديث بن مسعود 
حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع 

حصيات يكبر مع كل حصاة وقد رخص بعض أىل العمم إن لم يمكنو أن يرمي من بطن الوادي 
ن لم يكن في بطن الوادي   رمى من حيث قدر عميو وا 

   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي وعمي بن خشرم قاال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد اهلل  [ 902 ] 

إنما جعل رمي بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الجمار والسعي بين الصفا والمروة إلقامة ذكر اهلل قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في كراىية طرد الناس عند رمي الجمار  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد اهلل قال  [ 903 ] 

رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم يرمي الجمار عمى ناقة ليس ضرب وال طرد وال إليك إليك قال وفي 



نما  الباب عن عبد اهلل بن حنظمة قال أبو عيسى حديث قدامة بن عبد اهلل حديث حسن صحيح وا 
يعرف ىذا الحديث من ىذا الوجو وىو حديث أيمن بن نابل وىو ثقة عند أىل الحديث  

   
باب ما جاء في اإلشتراك في البدنة والبقرة  

   
نحرنا مع النبي صمى اهلل حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال  [ 904 ] 

عميو وسمم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة قال وفي الباب عن بن عمر وأبي ىريرة 
وعائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل 

العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة وىو 
قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وروي عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أن البقرة 

عن سبعة والجزور عن عشرة وىو قول إسحاق واحتج بيذا الحديث حديث بن عباس إنما نعرفو من 
وجو واحد  

   
حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن  [ 905 ] 

كنا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم في سفر فحضر عمباء بن احمر عن عكرمة عن بن عباس قال 
األضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وىو 

حديث حسين بن واقد  
   

باب ما جاء في إشعار البدن  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن ىشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان األعرج عن  [ 906 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قمد نعمين وأشعر اليدي في الشق األيمن بذي الحميفة وأماط بن عباس 
عنو الدم قال وفي الباب عن المسور بن مخرمة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن 

صحيح وأبو حسان األعرج اسمو مسمم والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل 
سحاق قال سمعت يوسف بن  عميو وسمم وغيرىم يرون اإلشعار وىو قول الثوري والشافعي وأحمد وا 
عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى ىذا الحديث قال ال تنظروا إلى قول أىل الرأي في ىذا 
فإن اإلشعار سنة وقوليم بدعة قال وسمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن 



ينظر في الرأي أشعر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ويقول أبو حنيفة ىو مثمة قال الرجل فإنو قد 
روي عن إبراىيم النخعي أنو قال اإلشعار مثمة قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك 
قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وتقول قال إبراىيم ما أحقك بأن تحبس ثم ال تخرج حتى تنزع 

عن قولك ىذا  
   

باب  
   
حدثنا قتيبة وأبو سعيد األشج قاال حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عبيد اهلل عن  [ 907 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم اشترى ىديو من قديد قال أبو عيسى ىذا حديث نافع عن بن عمر 
غريب ال نعرفو من حديث الثوري إال من حديث يحيى اليمان وروي عن نافع أن بن عمر اشترى من 

قديد قال أبو عيسى وىذا أصح  
   

باب ما جاء في تقميد اليدي لممقيم  
   
فتمت حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيو عن عائشة أنيا قالت  [ 908 ] 

قبلئد ىدي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم قالوا إذا قمد الرجل اليدي وىو يريد الحج 

لم يحرم عميو شيء من الثياب والطيب حتى يحرم وقال بعض أىل أعمم إذا قمد الرجل ىديو فقد 
وجب عميو ما وجب عمى المحرم  

   
باب ما جاء في تقميد الغنم  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن سفيان عن منصور عن إبراىيم  [ 909 ] 

كنت أفتل قبلئد ىدي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كميا غنما ثم ال عن األسود عن عائشة قالت 
يحرم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب 

النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم يرون تقميد الغنم  
   



باب ما جاء إذا عطب اليدي ما يصنع بو  
   
حدثنا ىارون بن إسحاق اليمداني حدثنا عبدة بن سميمان عن ىشام بن عروة عن أبيو  [ 910 ] 

يا رسول اهلل كيف أصنع عن ناجية الخزاعي صاحب بدن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال قمت 
بما عطب من البدن قال انحرىا ثم اغمس نعميا في دميا ثم خل بين الناس وبينيا فيأكموىا وفي 

الباب عن ذؤيب أبي قبيصة الخزاعي قال أبو عيسى حديث ناجية حديث حسن صحيح والعمل عمى 
ىذا عند أىل العمم قالوا في ىدي التطوع إذا عطب ال يأكل ىو وال أحد من أىل رفقتو ويخمى بينو 

سحاق وقالوا إن أكل منو شيئا غرم بقدر  وبين الناس يأكمونو وقد أجزأ عنو وىو قول الشافعي وأحمد وا 
ما أكل منو وقال بعض أىل العمم إذا أكل من ىدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل  

   
باب ما جاء في ركوب البدنة  

   
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم رأى رجبل حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس  [ 911 ] 

يسوق بدنة فقال لو اركبيا فقال يا رسول اهلل إنيا بدنة قال لو في الثالثة أو في الرابعة اركبيا ويحك 
أو ويمك قال وفي الباب عن عمي وأبي ىريرة وجابر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح 
وقد رخص قوم من أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم في ركوب البدنة إذا 

سحاق وقال بعضيم ال يركب ما لم يضطر إلييا   احتاج إلى ظيرىا وىو قول الشافعي وأحمد وا 
   

باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحمق  
   
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا سفيان بن عيينة عن ىشام بن حسان عن بن  [ 912 ] 

لما رمى النبي صمى اهلل عميو وسمم الجمرة نحر نسكو ثم نأول الحالق سيرين عن أنس بن مالك قال 
شقو األيمن فحمقو فأعطاه أبا طمحة ثم ناولو شقو األيسر فحمقو فقال اقسمو بين الناس حدثنا بن أبي 

عمر حدثنا سفيان عن ىشام نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في الحمق والتقصير  
   



حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن نافع عن بن عمر قال حمق رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  [ 913 ] 
رحم وحمق طائفة من أصحابو وقصر بعضيم قال بن عمر إن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

اهلل المحمقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين قال وفي الباب عن بن عباس وابن أم الحصين ومأرب 
وأبي سعيد وأبي مريم بن جنادة وأبي ىريرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا 
ن قصر يرون أن ذلك يجزئ عنو وىو قول سفيان الثوري  عند أىل العمم يختارون أن يحمق رأسو وا 

سحاق   والشافعي وأحمد وا 
   

باب ما جاء في كراىية الحمق لمنساء  
   
حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا ىمام عن قتادة  [ 914 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن تحمق المرأة رأسيا  عن خبلس بن عمرو عن عمي قال 
   
نحوه ولم يذكر فيو عن عمي حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن ىمام عن خبلس  [ 915 ] 

قال أبو عيسى حديث عمي فيو اضطراب وروي ىذا الحديث عن حماد بن سممة عن قتادة عن 
عائشة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى أن تحمق المرأة رأسيا والعمل عمى ىذا عند أىل العمم ال 

يرون عمى المرأة حمقا ويرون أن عمييا التقصير  
   

باب ما جاء فيمن حمق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي  
   
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر قاال حدثنا سفيان بن عيينة عن  [ 916 ] 

الزىري عن عيسى بن طمحة عن عبد اهلل بن عمرو أن رجبل سأل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حمقت قبل أن أذبح فقال اذبح وال حرج وسألو آخر فقال نحرت قبل أن أرمي قال ارم وال حرج فقال 

قال وفي الباب عن عمي وجابر وابن عباس وابن عمر وأسامة بن شريك قال أبو عيسى حديث عبد 
سحاق  اهلل بن عمرو حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم وىو قول أحمد وا 

وقال بعض أىل العمم إذا قدم نسكا قبل نسك فعميو دم  
   

باب ما جاء في الطيب عند اإلحبلل قبل الزيارة  



   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا منصور يعني بن زاذان عن عبد الرحمن بن  [ 917 ] 

طيبت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل القاسم عن أبيو عن عائشة قالت 
أن يطوف بالبيت بطيب فيو مسك وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث 

حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم 
يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحمق أو قصر فقد حل لو كل شيء حرم 

سحاق وقد روي عن عمر بن الخطاب أنو قال حل لو كل  عميو إال النساء وىو قول الشافعي وأحمد وا 
شيء إال النساء والطيب وقد ذىب بعض أىل العمم إلى ىذا من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم 

وغيرىم وىو قول أىل الكوفة  
   

باب ما جاء متى تقطع التمبية في الحج  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس عن  [ 918 ] 

أردفني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من جمع إلى منى فمم يزل يمبي حتى الفضل بن عباس قال 
رمى الجمرة وفي الباب عن عمي وابن مسعود وابن عباس قال أبو عيسى حديث الفضل حديث حسن 
صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أن الحاج ال 

سحاق   يقطع التمبية حتى يرمي الجمرة وىو قول الشافعي وأحمد وا 
   

باب ما جاء متى تقطع التمبية في العمرة  
   
أنو كان حدثنا ىناد حدثنا ىشيم عن بن أبي ليمى عن عطاء عن بن عباس يرفع الحديث  [ 919 ] 

يمسك عن التمبية في العمرة إذا استمم الحجر قال وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو قال أبو عيسى 
حديث بن عباس حسن صحيح والعمل عميو عند أكثر أىل العمم قالوا ال يقطع المعتمر التمبية حتى 
يستمم الحجر وقال بعضيم إذا انتيى إلى بيوت مكة قطع التمبية والعمل عمى حديث النبي صمى اهلل 

سحاق   عميو وسمم وبو يقول سفيان والشافعي وأحمد وا 
   

باب ما جاء في طواف الزيارة بالميل  



   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن بن  [ 920 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أخر طواف الزيارة إلى الميل قال أبو عيسى ىذا حديث عباس وعائشة 
حسن صحيح وقد رخص بعض أىل العمم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الميل واستحب بعضيم أن 

يزور يوم النحر ووسع بعضيم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى  
   

باب ما جاء في نزول األبطح  
   
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن بن  [ 921 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون األبطح قال وفي الباب عن عمر قال 
عائشة وأبي رافع وابن عباس قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث صحيح حسن غريب إنما نعرفو 
من حديث عبد الرزاق عن عبيد اهلل بن عمر وقد استحب بعض أىل العمم نزول األبطح من غير أن 

يروا ذلك واجبا إال من أحب ذلك قال الشافعي ونزول األبطح ليس من النسك في شيء إنما ىو 
منزل نزلو النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
ليس حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس قال  [ 922 ] 

التحصيب بشيء إنما ىو منزل نزلو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى التحصيب نزول 
األبطح قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب من نزل األبطح  

   
حدثنا محمد بن عبد األعمى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعمم عن ىشام بن عروة  [ 923 ] 

إنما نزل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم األبطح ألنو كان أسمح لخروجو عن أبيو عن عائشة قالت 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن ىشام بن عروة نحوه  

   
باب ما جاء في حج الصبي  

   



حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن  [ 924 ] 
رفعت امرأة صبيا ليا إلى الرسول صمى اهلل عميو وسمم فقالت يا المنكدر عن جابر بن عبد اهلل قال 

رسول اهلل أليذا حج قال نعم ولك أجر قال وفي الباب عن بن عباس حديث جابر حديث غريب  
   
حج حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال  [ 925 ] 

بي أبي مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في حجة الوداع وأنا بن سبع سنين قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح  

   
حدثنا قتيبة حدثنا قزعة بن سويد الباىمي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اهلل عن  [ 926 ] 

نحوه يعني حديث محمد بن طريف قال أبو عيسى وقد روي عن محمد النبي صمى اهلل عميو وسمم 
بن المنكدر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل وقد اجمع أىل العمم أن الصبي إذا حج قبل أن 

يدرك فعميو الحج إذا أدرك ال تجزيء عنو تمك الحجة عن حجة اإلسبلم وكذلك الممموك إذا حج في 
رقو ثم أعتق فعميو الحج إذا وجد إلى ذلك سبيبل وال يجزئ عنو ما حج في حال رقو وىو قول سفيان 

سحاق   الثوري والشافعي وأحمد وا 
   

باب  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال سمعت بن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي  [ 927 ] 

كنا إذا حججنا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم فكنا نمبي عن النساء ونرمي عن الزبير عن جابر قال 
الصبيان قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو وقد اجمع أىل العمم عمى أن 

المرأة ال يمبي عنيا غيرىا بل ىي تمبي عن نفسيا ويكره ليا رفع الصوت بالتمبية  
   

باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني بن شياب قال حدثني  [ 928 ] 

يا رسول اهلل سميمان بن يسار عن عبد اهلل بن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت 
إن أبي أدركتو فريضة اهلل في الحج وىو شيخ كبير ال يستطيع أن يستوي عمى ظير البعير قال 



حجي عنو قال وفي الباب عن عمي وبريدة وحصين بن عوف وأبي رزين العقيمي وسودة بنت زمعة 
وابن عباس قال أبو عيسى حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح وروي عن بن عباس عن 
حصين بن عوف المزني عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وروي عن بن عباس أيضا عن سنان بن 

عبد اهلل الجيني عن عمتو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وروي عن بن عباس عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم قال وسألت محمدا عن ىذه الروايات فقال أصح شيء في ىذا الباب ما روى بن عباس 
عن الفضل بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال محمد ويحتمل أن يكون بن عباس سمعو 
من الفضل وغيره عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ثم روى ىذا عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وأرسمو 

ولم يذكر الذي سمعو منو قال أبو عيسى وقد صح عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في ىذا الباب 
غير حديث والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم وبو 

سحاق يرون أن يحج عن الميت وقال مالك إذا أوصى  يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 
أن يحج عنو حج عنو وقد رخص بعضيم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحال ال يقدر أن يحج 

وىو قول بن المبارك والشافعي  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن عبد األعمى حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد اهلل بن عطاء  [ 929 ] 

قال وحدثنا عمي بن حجر حدثنا عمي بن مسير عن عبد اهلل بن عطاء عن عبد اهلل بن بريدة عن 
إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنيا قال أبيو قال جاءت امرأة إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقالت 

نعم حجي عنيا قال وىذا حديث صحيح  
   

باب منو  
   
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس  [ 930 ] 

أنو أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال يا رسول اهلل إن أبي شيخ كبير ال عن أبي رزين العقيمي 
يستطيع الحج وال العمرة وال الظعن قال حج عن أبيك واعتمر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

نما ذكرت العمرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في ىذا الحديث أن يعتمر الرجل عن  صحيح وا 
غيره وأبو رزين العقيمي اسمو لقيط بن عامر  



   
باب ما جاء في العمرة أواجبة ىي أم ال  

   
حدثنا محمد بن عبد األعمى الصنعاني حدثنا عمرو بن عمي عن الحجاج عن محمد بن  [ 931 ] 

ن تعتمروا ىو المنكدر عن جابر  أن النبي صمى اهلل عميو وسمم سئل عن العمرة أواجبة ىي قال ال وا 
أفضل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وىو قول بعض أىل العمم قالوا العمرة ليست بواجبة 
وكان يقال ىما حجان الحج األكبر يوم النحر والحج األصغر العمرة وقال الشافعي العمرة سنة ال 
نعمم أحدا رخص في تركيا وليس فييا شيء ثابت بأنيا تطوع وقد روي عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم بإسناد وىو ضعيف ال تقوم بمثمو الحجة وقد بمغنا عن بن عباس أنو كان يوجبيا قال أبو 

عيسى كمو كبلم الشافعي  
   

باب منو  
   
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا زياد بن عبد اهلل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاىد عن  [ 932 ] 

دخمت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال وفي الباب بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عن سراقة بن جعشم وجابر بن عبد اهلل قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن ومعنى ىذا 

سحاق ومعنى ىذا الحديث أن أىل  الحديث أن ال بأس في اشير الحج وىكذا فسره الشافعي وأحمد وا 
الجاىمية كانوا ال يعتمرون في أشير الحج فمما جاء اإلسبلم رخص النبي صمى اهلل عميو وسمم في 
ذلك فقال دخمت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني ال بأس بالعمرة في أشير الحج وأشير الحج 
شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ال ينبغي لمرجل أن ييل بالحج إال في أشير الحج وأشير 
الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ىكذا قال غير واحد من أىل العمم من أصحاب النبي 

صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم  
   

باب ما ذكر في فضل العمرة  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال  [ 933 ] 

العمرة إلى العمرة تكفر ما بينيما والحج المبرور ليس لو جزاء إال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



الجنة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما في العمرة من التنعيم  
   
حدثنا يحيى بن موسى وابن أبي عمر قاال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار  [ 934 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أمر عبد الرحمن بن عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر 
أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في العمرة من الجعرانة  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن مزاحم بن أبي مزاحم عن  [ 935 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خرج من الجعرانة ليبل عبد العزيز بن عبد اهلل عن محرش الكعبي 
معتمرا فدخل مكة ليبل فقضى عمرتو ثم خرج عن ليمتو فأصبح بالجعرانة كبائت فمما زالت الشمس 
من الغد خرج من بطن سرف حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف فمن أجل ذلك خفيت 
عمرتو عمى الناس قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وال نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم غير ىذا الحديث ويقال جاء مع الطريق موصول  
   

باب ما جاء في عمرة رجب  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن األعمش عن حبيب بن  [ 936 ] 

في أي شير اعتمر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال في أبي ثابت عن عروة قال سئل بن عمر 
رجب فقالت عائشة ما اعتمر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إال وىو معو تعني بن عمر وما اعتمر 

في شير رجب قط قال أبو عيسى ىذا حديث غريب سمعت محمدا يقول حبيب بن أبي ثابت لم 
يسمع من عروة بن الزبير  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن منصور عن مجاىد عن  [ 937 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم اعتمر أربعا إحداىن في رجب قال أبو عيسى ىذا حديث بن عمر 



حسن صحيح  
   

باب ما جاء في عمرة ذي القعدة  
   
حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا إسحاق بن منصور ىو السمولي الكوفي عن إسرائيل  [ 938 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم اعتمر في ذي القعدة قال أبو عيسى ىذا عن أبي إسحاق عن البراء 
حديث حسن صحيح وفي الباب عن بن عباس  

   
باب ما جاء في عمرة رمضان  

   
حدثنا نصر بن عمي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن األسود  [ 939 ] 

عمرة في رمضان تعدل بن يزيد عن بن أم معقل عن أم معقل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
حجة وفي الباب عن بن عباس وجابر وأبي ىريرة وأنس ووىب بن حنبش قال أبو عيسى ويقال ىرم 
بن خنبش قال بيان وجابر عن الشعبي عن وىب بن خنبش وقال داود االودي عن الشعبي عن ىرم 
سحاق قد  بن خنبش ووىب أصح وحديث أم معقل حديث حسن غريب من ىذا الوجو وقال أحمد وا 

ثبت عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أن عمرة من رمضان تعدل حجة قال إسحاق معنى ىذا الحديث 
مثل ما روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال من قرأ قل ىو اهلل أحد فقد قرأ ثمث القرآن  

   
باب ما جاء في الذي ييل بالحج فيكسر أو يعرج  

   
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا حجاج الصواف حدثنا يحيى بن أبي  [ 940 ] 

من كسر أو كثير عن عكرمة قال حدثني الحجاج بن عمرو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عرج فقد حل وعميو حجة أخرى فذكرت ذلك ألبي ىريرة وابن عباس فقاال صدق حدثنا إسحاق بن 

منصور أخبرنا محمد بن عبد اهلل األنصاري عن الحجاج مثمو قال وسمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم يقول قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ىكذا رواه غير واحد عن الصواف نحو ىذا 

الحديث وروى معمر ومعاوية بن سبلم ىذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد اهلل 
بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ىذا الحديث وحجاج الصواف لم 



يذكر في حديثو عبد اهلل بن رافع وحجاج ثقة حافظ عند أىل الحديث وسمعت محمدا يقول رواية 
معمر ومعاوية بن سبلم أصح حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي 
كثير عن عكرمة عن عبد اهلل بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه  

   
باب ما جاء في االشتراط في الحج  

   
حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا عباد بن عوام عن ىبلل بن خباب عن عكرمة عن  [ 941 ] 

يا رسول اهلل إني أريد الحج بن عباس أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صمى اهلل عميو وسمم فقالت 
أفأشترط قال نعم قالت كيف أقول قال قولي لبيك الميم لبيك لبيك محمي من األرض حيث تحبسني 
قال وفي الباب عن جابر وأسماء بنت أبي بكر وعائشة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث 
حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم يرون االشتراط في الحج ويقولون إن اشترط 
سحاق ولم ير  فعرض لو مرض أو عذر فمو أن يحل ويخرج من إحرامو وىو قول الشافعي وأحمد وا 
بعض أىل العمم االشتراط في الحج وقالوا إن اشترط فميس لو أن يخرج من إحرامو ويرونو كمن لم 

يشترط  
   

باب منو  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد اهلل بن المبارك أخبرني معمر عن الزىري عن سالم عن  [ 942 ] 

أنو كان ينكر االشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم صمى اهلل عميو وسمم قال أبو أبيو 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في المرأة تحيض بعد اإلفاضة  

   
ذكرت حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيو عن عائشة أنيا قالت  [ 943 ] 

لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن صفية بنت حيي حاضت في أيام منى فقال أحابستنا ىي قالوا 
أنيا قد أفاضت فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فبل إذا قال وفي الباب عن بن عمر وابن عباس 

قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم أن المرأة إذا 



طافت طواف الزيارة ثم حاضت فإنيا تنفر وليس عمييا شيء وىو قول الثوري والشافعي وأحمد 
سحاق   وا 

   
حدثنا أبو عمار حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن بن عمر قال  [ 944 ] 

من حج البيت فميكن آخر عيده بالبيت إال الحيض ورخص لين رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم  

   
باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا شريك عن جابر وىو بن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن  [ 945 ] 

حضت فأمرني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن أقضي المناسك األسود عن أبيو عن عائشة قالت 
كميا إال الطواف بالبيت قال أبو عيسى العمل عمى ىذا الحديث عند أىل العمم أن الحائض تقضي 
المناسك كميا ما خبل الطواف بالبيت وقد روي ىذا الحديث عن عائشة من غير ىذا الوجو أيضا  

   
حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن خصيف عن عكرمة ومجاىد  [ 945 ] 

أن النفساء والحائض تغتسل وعطاء عن بن عباس رفع الحديث إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وتحرم وتقضي المناسك كميا غير أن ال تطوف بالبيت حتى تطير قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

غريب من ىذا الوجو  
   

باب ما جاء من حج أو اعتمر فميكن آخر عيده بالبيت  
   
حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الممك  [ 946 ] 

بن المغيرة عن عبد الرحمن بن السمماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن عبد اهلل بن أوس قال 
من حج ىذا البيت أو اعتمر فميكن آخر عيده بالبيت فقال سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول 

لو عمر خررت من يديك سمعت ىذا من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ولم تخبرنا بو قال وفي 
الباب عن بن عباس قال أبو عيسى حديث الحارث بن عبد اهلل بن أوس حديث غريب وىكذا روى 

غير واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل ىذا وقد خولف الحجاج في بعض ىذا اإلسناد  



   
باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا  

   
أن رسول اهلل حدثنا بن عمر حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر  [ 947 ] 

صمى اهلل عميو وسمم قرن الحج والعمرة فطاف ليما طوافا واحدا قال وفي الباب عن بن عمر وابن 
عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب 
سحاق  النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم قالوا القارن يطوف طوافا واحدا وىو قول الشافعي وأحمد وا 
وقال بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم يطوف طوافين ويسعى سعيين 

وىو قول الثوري وأىل الكوفة  
   
حدثنا خبلد بن أسمم البغدادي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع  [ 948 ] 

من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد عن بن عمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وسعي واحد عنيما حتى يحل منيما جميعا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب وقد رواه 

غير واحد عن عبيد اهلل بن عمر ولم يرفعوه وىو أصح  
   

باب ما جاء أن يمكث المياجر بمكة بعد الصدر ثبلثا  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد سمع السائب بن  [ 949 ] 

يمكث المياجر بعد قضاء نسكو بمكة ثبلثا قال أبو يزيد عن العبلء بن الحضرمي يعني مرفوعا قال 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير ىذا الوجو بيذا اإلسناد مرفوعا  

   
باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراىيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال  [ 950 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة فعبل فدفدا من األرض أو شرفا 
كبر ثبلثا ثم قال ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو الممك ولو الحمد وىو عمى كل شيء قدير آيبون 
تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون صدق اهلل وعده ونصر عبده وىزم األحزاب وحده وفي الباب 



عن البراء وأنس وجابر قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامو  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن  [ 951 ] 

كنا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم في سفر فرأى رجبل قد سقط من بعيره فوقص بن عباس قال 
فمات وىو محرم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم اغسموه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيو وال تخمروا 
رأسو فإنو يبعث يوم القيامة ييل أو يمبي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا 
سحاق وقال بعض أىل العمم إذا مات  عند بعض أىل العمم قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وا 

المحرم انقطع إحرامو ويصنع بو كما يصنع بغير المحرم  
   

باب ما جاء في المحرم يشتكي عينو فيضمدىا بالصبر  
   
أن حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيو بن وىب  [ 952 ] 

عمر بن عبيد اهلل بن معمر اشتكى عينيو وىو محرم فسأل أبان بن عثمان فقال اضمدىما بالصبر 
فإني سمعت عثمان بن عفان يذكرىا عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول اضمدىما بالصبر 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم بأسا أن يتداوى المحرم 

بدواء ما لم يكن فيو طيب  
   

باب ما جاء في المحرم يحمق رأسو في إحرامو ما عميو  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني وابن أبي نجيح وحميد  [ 953 ] 

أن النبي صمى اهلل األعرج وعبد الكريم عن مجاىد عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن كعب بن عجرة 
عميو وسمم مر بو وىو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وىو محرم وىو يوقد تحت قدر والقمل يتيافت 
عمى وجيو فقال أتؤذيك ىوامك ىذه فقال نعم فقال احمق وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثبلث 
آصع أو صم ثبلثة أيام أو أنسك نسيكة قال بن أبي نجيح أو أذبح شاة قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن صحيح والعمل عميو عند بعض أىل العمم من النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أن المحرم 



إذا حمق رأسو أو لبس من الثياب ما ال ينبغي لو أن يمبس في إحرامو أو تطيب فعميو الكفارة بمثل ما 
روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء في الرخصة لمرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد بن عمرو  [ 954 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أرخص لمرعاء أن بن حزم عن أبيو عن أبي البداح بن عدي عن أبيو 
يرموا يوما ويدعوا يوما قال أبو عيسى ىكذا روى بن عيينة وروى مالك بن أنس عن عبد اهلل بن أبي 

بكر عن أبيو عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيو ورواية مالك أصح وقد رخص قوم من 
أىل العمم لمرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما وىو قول الشافعي  

   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مالك بن أنس حدثني عبد اهلل بن  [ 955 ] 

رخص رسول اهلل صمى اهلل عميو أبي بكر عن أبيو عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيو قال 
وسمم لرعاء اإلبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونو في 

أحدىما قال مالك ظننت أنو قال في األول منيما ثم يرمون يوم النفر قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن صحيح وىو أصح من حديث بن عيينة عن عبد اهلل بن أبي بكر  

   
باب  

   
حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا سميم بن حيان قال سمعت مروان  [ 956 ] 

أن عميا قدم عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من اليمن فقال بم األصفر عن أنس بن مالك 
أىممت قال أىممت بما أىل بو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال لوال أن معي ىديا ألحممت قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو  
   

باب ما جاء في يوم الحج األكبر  
   
حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي عن أبيو عن محمد بن  [ 957 ] 



سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن يوم إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن عمي قال 
الحج األكبر فقال يوم النحر  

   
يوم حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن عمي قال  [ 958 ] 

الحج األكبر يوم النحر قال أبو عيسى ولم يرفعو وىذا أصح من الحديث األول ورواية بن عيينة 
موقوفا أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوعا ىكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق 
عن الحارث عن عمي موقوفا وقد روى شعبة عن أبي إسحاق قال عن عبد اهلل بن مرة عن الحارث 

عن عمي موقوفا  
   

باب ما جاء في استبلم الركنين  
   
أن بن حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن بن عبيد بن عمير عن أبيو  [ 959 ] 

عمر كان يزاحم عمى الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم يفعمو 
فقمت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم عمى الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صمى اهلل 

عميو وسمم يزاحم عميو فقال إن افعل فإني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول إن مسحيما 
كفارة لمخطايا وسمعتو يقول من طاف بيذا البيت اسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة وسمعتو يقول ال 

يضع قدما وال يرفع أخرى إال حط اهلل عنو خطيئة وكتب لو بيا حسنة قال أبو عيسى وروى حماد بن 
زيد عن عطاء بن السائب عن بن عبيد بن عمير بن عمر نحوه ولم يذكر فيو عن أبيو قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن  
   

باب ما جاء في الكبلم في الطواف  
   
حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاوس عن بن عباس أن النبي صمى  [ 960 ] 

الطواف حول البيت مثل الصبلة إال أنكم تتكممون فيو فمن تكمم فيو فبل يتكممن اهلل عميو وسمم قال 
إال بخير قال أبو عيسى وقد روي ىذا الحديث عن بن طاوس وغيره عن طاوس عن بن عباس 
موقوفا وال نعرفو مرفوعا إال من حديث عطاء بن السائب والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم 

يستحبون أن ال يتكمم الرجل في الطواف إال لحاجة أو بذكر اهلل تعالى أو من العمم  



   
باب ما جاء في الحجر األسود  

   
حدثنا قتيبة عن جرير عن بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول اهلل  [ 961 ] 

في الحجر واهلل ليبعثنو اهلل يوم القيامة لو عينان يبصر بيما ولسان ينطق بو صمى اهلل عميو وسمم 
يشيد عمى من استممو بحق قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  

   
باب  

   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن حماد بن سممة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن بن  [ 962 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يدىن بالزيت وىو محرم غير المقتت قال أبو عيسى المقتت عمر 
المطيب قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير 

وقد تكمم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي وروى عنو الناس  
   

باب  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا خبلد بن يزيد الجعفي حدثنا زىير بن معاوية عن ىشام بن عروة  [ 963 ] 

كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول اهلل عن أبيو عن عائشة رضى اهلل تعالى عنيا أنيا 
صمى اهلل عميو وسمم كان يحممو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  

   
باب  

   
حدثنا أحمد بن منيع ومحمد بن الوزير الواسطي المعنى واحد قاال حدثنا إسحاق بن  [ 964 ] 

يوسف األزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال قمت ألنس بن مالك حدثني بشيء عقمتو عن 
أين صمى الظير يوم التروية قال بمنى قال قمت فأين صمى العصر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

يوم النفر قال باألبطح ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 
يستغرب من حديث إسحاق بن يوسف األزرق عن الثوري  



   
كتاب الجنائز عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء في ثواب المريض  

   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراىيم عن األسود عن عائشة قالت قال  [ 965 ] 

ال يصيب المؤمن شوكة فما فوقيا إال رفعو اهلل بيا درجة وحط عنو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بيا خطيئة قال وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وأبي ىريرة وأبي أمامة 
وأبي سعيد وأنس وعبد اهلل بن عمرو وأسد بن كرز وجابر بن عبد اهلل وعبد الرحمن بن أزىر وأبي 

موسى قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن أسامة بن زيد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن  [ 966 ] 

عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضى اهلل تعالى عنو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ما من شيء يصيب المؤمن من نصب وال حزن وال وصب حتى اليم ييمو إال يكفر اهلل بو عنو 

سيئاتو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن في ىذا الباب قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول 
لم يسمع في اليم أنو يكون كفارة إال في ىذا الحديث قال وقد روى بعضيم ىذا الحديث عن عطاء 

بن يسار عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في عيادة المريض  
   
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن أبي قبلبة عن أبي  [ 967 ] 

إن المسمم إذا عاد أخاه المسمم لم يزل أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
في خرفة الجنة وفي الباب عن عمي وأبي موسى والبراء وأبي ىريرة وأنس وجابر قال أبو عيسى 

حديث ثوبان حديث حسن صحيح وروى أبو غفار وعاصم األحول ىذا الحديث عن أبي قبلبة عن 
أبي األشعث عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه وسمعت محمدا يقول 

من روى ىذا الحديث عن أبي األشعث عن أبي أسماء فيو أصح قال محمد وأحاديث أبي قبلبة إنما 
ىي عن أبي أسماء إال ىذا الحديث فيو عندي عن أبي األشعث عن أبي أسماء  



   
حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا يزيد بن ىارون عن عاصم األحول عن أبي قبلبة  [ 968 ] 

نحوه وزاد فيو قيل ما عن أبي األشعث عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
خرفة الجنة قال جناىا حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قبلبة عن 

أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو حديث خالد ولم يذكر فيو عن أبي 
األشعث قال أبو عيسى ورواه بعضيم عن حماد بن زيد ولم يرفعو  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن محمد حدثنا إسرائيل عن ثوير ىو بن أبي فاختة  [ 969 ] 

عن أبيو قال أخذ عمي بيدي قال انطمق بنا إلى الحسن نعوده فوجدنا عنده أبا موسى فقال عمي عميو 
السبلم أعائدا جئت يا أبا موسى أم زائر فقال ال بل عائدا فقال عمي سمعت رسول اهلل صمى اهلل 

ن عميو وسمم يقول  ما من مسمم يعود مسمما غدوة إال صمى عميو سبعون ألف ممك حتى يمسي وا 
عاده عشية إال صمى عميو سبعون ألف ممك حتى يصبح وكان لو خريف في الجنة قال أبو عيسى 
ىذا حديث حسن غريب وقد روي عن عمي ىذا الحديث من غير وجو منيم من وقفو ولم يرفعو وأبو 

فاختة اسمو سعيد بن عبلقة  
   

باب ما جاء في النيي عن التمني لمموت  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن  [ 970 ] 

مضرب قال دخمت عمى خباب وقد اكتوى في بطنو فقال ما أعمم أحدا من أصحاب النبي صمى اهلل 
لقي من الببلء ما لقيت لقد كنت وما أجد درىما عمى عيد النبي صمى اهلل عميو وسمم عميو وسمم 

وفي ناحية من بيتي أربعون ألفا ولوال أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نيانا أو نيى أن نتمنى 
الموت لتمنيت قال وفي الباب عن أنس وأبي ىريرة وجابر قال أبو عيسى حديث خباب حديث حسن 
صحيح وقد روي عن أنس بن مالك عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال ال يتمنين أحدكم الموت 

لضر نزل بو وليقل الميم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي  
   
حدثنا بذلك عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراىيم أخبرنا عبد العزيز بن صييب عن  [ 971 ] 

بذلك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  أنس بن مالك عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 



   
باب ما جاء في التعوذ لممريض  

   
حدثنا بشر بن ىبلل البصري الصواف حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن  [ 972 ] 

أن جبريل أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال يا محمد صييب عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
اشتكيت قال نعم قال باسم اهلل أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد باسم اهلل 

أرقيك واهلل يشفيك  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صييب قال دخمت أنا وثابت  [ 973 ] 

يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس أفبل أرقيك برقية رسول اهلل صمى اهلل عمى أنس بن مالك فقال ثابت 
عميو وسمم قال بمى قال الميم رب الناس مذىب البأس اشف أنت الشافي ال شافي إال أنت شفاء ال 
يغادر سقما قال وفي الباب عن أنس وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح 
وسألت أبا زرعة عن ىذا الحديث فقمت لو رواية عبد العزيز عن أبي نضرة عن أبي سعيد أصح أو 
حديث عبد العزيز عن أنس قال كبلىما صحيح وروى عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيو عن عبد 

العزيز بن صييب عن أبي نضرة عن أبي سعيد وعن عبد العزيز بن صييب عن أنس  
   

باب ما جاء في الحث عمى الوصية  
   
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد اهلل بن نمير حدثنا عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن  [ 974 ] 

ما حق امرئ مسمم يبيت ليمتين ولو شيء يوصي بن عمر أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
فيو إال ووصيتو مكتوبة عنده قال وفي الباب عن بن أبي أوفى قال أبو عيسى حديث بن عمر 

حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في الوصية بالثمث والربع  
   
حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السممي عن سعد بن  [ 975 ] 

عادني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأنا مريض فقال أوصيت قمت نعم قال بكم قمت مالك قال 



بمالي كمو في سبيل اهلل قال فما تركت لولدك قمت ىم أغنياء بخير قال أوص بالعشر فما زلت 
أناقصو حتى قال أوص بالثمث والثمث كثير قال أبو عبد الرحمن ونحن نستحب أن ينقص من الثمث 

لقول رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم والثمث كثير قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى 
حديث سعد حديث حسن صحيح وقد روي عنو من غير وجو وقد روي عنو والثمث كثير والعمل عمى 

ىذا عند أىل العمم ال يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثمث ويستحبون أن ينقص من الثمث قال 
سفيان الثوري كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع والربع دون الثمث ومن أوصى بالثمث فمم 

يترك شيئا وال يجوز لو إال الثمث  
   

باب ما جاء في تمقين المريض عند الموت والدعاء لو عنده  
   
حدثنا أبو سممة يحيى بن خمف حدثنا بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن يحيى بن  [ 976 ] 

لقنوا موتاكم ال الو إال اهلل قال وفي الباب عمارة عن أبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عن أبي ىريرة وأم سممة وعائشة وجابر وسعدى المرية وىي طمحة بن عبيد اهلل قال أبو عيسى 

حديث أبي سعيد حديث حسن غريب صحيح  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق عن أم سممة قالت قال لنا رسول اهلل  [ 977 ] 

إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن المبلئكة يؤمنون عمى ما تقولون صمى اهلل عميو وسمم 
قالت فمما مات أبو سممة أتيت النبي صمى اهلل عميو وسمم فقمت يا رسول اهلل إن أبا سممة مات قال 
فقولي الميم اغفر لي ولو وأعقبني منو عقبى حسنة قالت فقمت فأعقبني اهلل منو من ىو خير منو 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم شقيق ىو بن سممة أبو وائل األسدي قال أبو عيسى حديث أم سممة 
حديث حسن صحيح وقد كان يستحب أن يمقن المريض عند الموت قول ال إلو إال اهلل وقال بعض 

أىل العمم إذا قال ذلك مرة فما لم يتكمم بعد ذلك فبل ينبغي أن يمقن وال يكثر عميو في ىذا وروي عن 
بن المبارك أنو لما حضرتو الوفاة جعل رجل يمقنو ال الو إال اهلل وأكثر عميو فقال لو عبد اهلل إذا قمت 
نما معنى قول عبد اهلل إنما أراد ما روي عن النبي صمى اهلل  مرة فأنا عمى ذلك ما لم أتكمم بكبلم وا 

عميو وسمم من كان آخر قولو ال الو إال اهلل دخل الجنة  
   

باب ما جاء في التشديد عند الموت  



   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن الياد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن  [ 978 ] 

رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وىو بالموت وعنده قدح فيو ماء وىو يدخل عائشة أنيا قالت 
يده في القدح ثم يمسح وجيو بالماء ثم يقول الميم أعني عمى غمرات الموت أو سكرات الموت قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا الحسن بن الصباح البغدادي حدثنا مبشر بن إسماعيل الحمبي عن عبد الرحمن بن  [ 979 ] 

العبلء عن أبيو عن بن عمر عن عائشة قالت ما أغبط أحدا بيون موت بعد الذي رأيت من شدة 
سألت أبا زرعة عن ىذا الحديث وقمت لو من عبد الرحمن موت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

نما عرفو من ىذا الوجو   بن العبلء فقال ىو العبلء بن المجبلج وا 
   
حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مسمم بن إبراىيم قال حدثنا حسام بن المصك قال حدثنا  [ 980 ] 

أبو معشر عن إبراىيم عن عمقمة قال سمعت عبد اهلل يقول سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
إن نفس المؤمن تخرج رشحا وال أحب موتا كموت الحمار قيل وما موت الحمار قال موت يقول 

الفجأة  
   

باب  
   
حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مبشر بن إسماعيل الحمبي عن تمام بن نجيح عن الحسن عن  [ 981 ] 

ما من حافظين رفعا إلى اهلل ما حفظا من ليل أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أو نيار فيجد اهلل في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا إال قال اهلل تعالى اشيدكم أني قد غفرت 

لعبدي ما بين طرفي الصحيفة  
   

باب ما جاء في المؤمن يموت بعرق الجبين  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد اهلل  [ 982 ] 

المؤمن يموت بعرق الجبين قال وفي الباب بن بريدة عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



عن بن مسعود قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد قال بعض أىل العمم ال نعرف لقتادة سماعا من 
عبد اهلل بن بريدة  

   
باب  

   
حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد الكوفي وىارون بن عبد اهلل البزار البغدادي قاال حدثنا سيار  [ 983 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم دخل عمى ىو بن حاتم حدثنا جعفر بن سميمان عن ثابت عن أنس 
ني أخاف ذنوبي فقال  شاب وىو في الموت فقال كيف تجدك قال واهلل يا رسول اهلل إني أرجو اهلل وا 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ال يجتمعان في قمب عبد في مثل ىذا الموطن إال أعطاه اهلل ما 
يرجو وآمنو مما يخاف قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وقد روى بعضيم ىذا الحديث عن 

ثابت عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل  
   

باب ما جاء في كراىية النعي  
   
حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا حكام بن سمم وىارون بن المغيرة عن عنبسة عن أبي  [ 984 ] 

إياكم والنعي فإن النعي حمزة عن إبراىيم عن عمقمة عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
من عمل الجاىمية قال عبد اهلل والنعي أذان بالميت وفي الباب عن حذيفة  

   
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا عبد اهلل بن الوليد العدني عن سفيان الثوري  [ 985 ] 

نحوه ولم يرفعو عن أبي حمزة عن إبراىيم عن عمقمة عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
ولم يذكر فيو والنعي أذان بالميت قال أبو عيسى وىذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة وأبو 
حمزة ىو األعور وليس ىو بالقوي عند أىل الحديث قال أبو عيسى حديث عبد اهلل حديث حسن 
غريب وقد كره بعض أىل العمم النعي والنعي عندىم أن ينادى في الناس أن فبلنا مات ليشيدوا 

خوانو وروي عن إبراىيم انو قال ال بأس  جنازتو وقال بعض أىل العمم ال بأس أن يعمم أىل قرابتو وا 
بأن يعمم الرجل قرابتو  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس حدثنا حبيب بن سميم العبسي  [ 986 ] 



إذا مت فبل تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعيا عن ببلل بن يحيى العبسي عن حذيفة بن اليمان قال 
فإني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ينيى عن النعي ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء أن الصبر في الصدمة األولى  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس أن رسول اهلل  [ 987 ] 

الصبر في الصدمة األولى قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو  صمى اهلل عميو وسمم قال 
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن  [ 988 ] 

الصبر عند الصدمة األولى قال ىذا حديث حسن صحيح  مالك عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
   

باب ما جاء في تقبيل الميت  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد اهلل  [ 989 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قبل عثمان بن مظعون وىو ميت عن القاسم بن محمد عن عائشة 
وىو يبكي أو قال عيناه تذرفان وفي الباب عن بن عباس وجابر وعائشة قالوا إن أبا بكر قبل النبي 

صمى اهلل عميو وسمم وىو ميت قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في غسل الميت  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا خالد ومنصور وىشام فأما خالد وىشام فقاال عن  [ 990 ] 

محمد وحفصة وقال منصور عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صمى اهلل عميو 
اغسمنيا وترا ثبلثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن واغسمنيا بماء وسدر واجعمن في وسمم فقال 

اآلخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فمما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنيا بو 
قال ىشيم وفي حديث غير ىؤالء وال أدري ولعل ىشاما منيم قالت وضفرنا شعرىا ثبلثة قرون قال 

ىشيم أظنو قال فألقيناه خمفيا قال ىشيم فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية 
قالت وقال لنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وابدأن بميامنيا ومواضع الوضوء وفي الباب عن أم 



سميم قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم وقد روي 
عن إبراىيم النخعي أنو قال غسل الميت كالغسل من الجنابة وقال مالك بن أنس ليس لغسل الميت 

عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معمومة ولكن يطير وقال الشافعي إنما قال مالك قوال مجمبل 
ذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسمو ولكن أحب الي أن يغسل  يغسل وينقى وا 
ثبلثا فصاعدا ال يقصر عن ثبلث لما قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم اغسمنيا ثبلثا أو خمسا 
ن أنقوا في أقل من ثبلث مرات أجزأ وال نرى أن قول النبي صمى اهلل عميو وسمم إنما ىو عمى  وا 
معنى اإلنقاء ثبلثا أو خمسا ولم يؤقت وكذلك قال الفقياء وىم أعمم بمعاني الحديث وقال أحمد 

سحاق وتكون الغسبلت بماء وسدر ويكون في اآلخرة شيء من كافور   وا 
   

باب في ما جاء في المسك لمميت  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود وشبابة قاال حدثنا شعبة عن خميد بن جعفر سمع  [ 991 ] 

أطيب الطيب المسك أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن شعبة عن خميد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي  [ 992 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم سئل عن المسك فقال ىو أطيب طيبكم قال أبو عيسى ىذا سعيد 
سحاق وقد كره بعض  حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم وىو قول أحمد وا 
أىل العمم المسك لمميت قال وقد رواه المستمر بن الريان أيضا عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم قال عمي قال يحيى بن سعيد المستمر بن ريان ثقة قال يحيى خميد بن 

جعفر ثقة  
   

باب ما جاء في الغسل من غسل الميت  
   
حدثنا محمد بن عبد الممك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سييل بن  [ 993 ] 

من غسمو الغسل ومن حممو أبي صالح عن أبيو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الوضوء يعني الميت قال وفي الباب عن عمي وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن 



وقد روي عن أبي ىريرة موقوفا وقد اختمف أىل العمم في الذي يغسل الميت فقال بعض أىل العمم 
من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم إذا غسل ميتا فعميو الغسل وقال بعضيم عميو 

الوضوء وقال مالك بن أنس استحب الغسل من غسل الميت وال أرى ذلك واجبا وىكذا قال الشافعي 
وقال أحمد من غسل ميتا أرجو أن ال يجب عميو الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيو وقال إسحاق 

ال بد من الوضوء قال وقد روي عن عبد اهلل بن المبارك أنو قال ال يغتسل وال يتوضأ من غسل 
الميت  

   
باب ما يستحب من األكفان  

   
حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن عبد اهلل بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير  [ 994 ] 

البسوا من ثيابكم البياض فإنيا من خير عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ثيابكم وكفنوا فييا موتاكم وفي الباب عن سمرة وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث بن عباس 

حديث حسن صحيح وىو الذي يستحبو أىل العمم وقال بن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابو التي 
سحاق أحب الثياب إلينا أن يكفن فييا البياض ويستحب حسن الكفن   كان يصمي فييا وقال أحمد وا 

   
باب منو  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار عن ىشام بن حسان  [ 995 ] 

إذا ولي أحدكم أخاه عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فميحسن كفنو وفيو عن جابر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وقال بن المبارك قال سبلم بن 

أبي مطيع في قولو وليحسن أحدكم كفن أخيو قال ىو الصفاء وليس بالمرتفع  
   

باب ما جاء في كفن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
كفن حدثنا قتيبة حدثنا حفص بن غياث عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة قالت  [ 996 ] 

النبي صمى اهلل عميو وسمم في ثبلثة أثواب بيض يمانية ليس فييا قميص وال عمامة قال فذكروا 
لعائشة قوليم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنيم ردوه ولم يكفنوه فيو قال أبو عيسى ىذا 



حديث حسن صحيح  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا بشر بن السري عن زائدة عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل عن  [ 997 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كفن حمزة بن عبد المطمب في نمرة في ثوب جابر بن عبد اهلل 
واحد قال وفي الباب عن عمي وابن عباس وعبد اهلل بن مغفل وابن عمر قال أبو عيسى حديث 

عائشة حديث حسن صحيح وقد روي في كفن النبي صمى اهلل عميو وسمم روايات مختمفة وحديث 
عائشة أصح األحاديث التي رويت في كفن النبي صمى اهلل عميو وسمم والعمل عمى حديث عائشة 
عند أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم قال سفيان الثوري يكفن الرجل 
ن شئت في ثبلث لفائف ويجزي ثوب واحد إن لم  في ثبلث أثواب إن شئت في قميص ولفافتين وا 

سحاق قالوا  يجدوا ثوبين والثوبان يجزيان والثبلثة لمن وجدىا أحب إلييم وىو قول الشافعي وأحمد وا 
تكفن المرأة في خمسة أثواب  

   
باب ما جاء في الطعام يصنع ألىل الميت  

   
حدثنا أحمد بن منيع وعمي بن حجر قاال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن  [ 998 ] 

اصنعوا ألىل أبيو عن عبد اهلل بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
جعفر طعاما فإنو قد جاءىم ما يشغميم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد كان بعض أىل 
العمم يستحب أن يوجو أىل الميت شيء لشغميم بالمصيبة وىو قول الشافعي قال أبو عيسى وجعفر 

بن خالد ىو بن سارة وىو ثقة روى عنو بن جريج  
   

باب ما جاء في النيي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني زبيد األيامي عن  [ 999 ] 

ليس منا من شق الجيوب إبراىيم عن مسروق عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
وضرب الخدود ودعا بدعوة الجاىمية قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في كراىية النوح  



   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا قران بن تمام ومروان بن معاوية ويزيد بن ىارون عن سعيد  [ 1000 ] 

مات رجل من األنصار يقال لو قرظو بن كعب بن عبيد الطائي عن عمي بن ربيعة األسدي قال 
فنيح عميو فجاء المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد اهلل وأثنى عميو وقال ما بال النوح في اإلسبلم 
أما اني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول من نيح عميو عذب بما نيح عميو وفي الباب 
عن عمرو وعمي وأبي موسى وقيس بن عاصم وأبي ىريرة وجنادة بن مالك وأنس وأم عطية وسمرة 

وأبي مالك األشعري قال أبو عيسى حديث المغيرة حديث غريب حسن صحيح  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة والمسعودي عن عمقمة بن مرثد عن  [ 1001 ] 

أربع في أمتي من أمر الجاىمية أبي الربيع عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
لن يدعين الناس النياحة والطعن في األحساب والعدوى أجرب بعير فأجرب مائة بعير من أجرب 

البعير األول واألنواء مطرنا بنوء كذا وكذا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  
   

باب ما جاء في كراىية البكاء عمى الميت  
   
حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد حدثنا يعقوب بن إبراىيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن  [ 1002 ] 

كيسان عن الزىري عن سالم بن عبد اهلل عن أبيو قال قال عمر بن الخطاب قال رسول اهلل صمى اهلل 
الميت يعذب ببكاء أىمو عميو وفي الباب عن بن عمر عمر وعمران بن حصين قال أبو عميو وسمم 

عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أىل العمم البكاء الميت قالوا الميت يعذب 
ببكاء أىمو عميو وذىبوا إلى ىذا الحديث وقال بن المبارك أرجو إن كان ينياىم في حياتو أن ال يكون 

عميو من ذلك شيء  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا محمد بن عمار حدثني أسيد بن أبي أسيد أن موسى بن أبي  [ 1003 ] 

ما من ميت يموت فيقوم موسى األشعري أخبره عن أبيو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
باكيو فيقول واجببله وا سيداه أو نحو ذلك إال وكل بو ممكان يميزانو أىكذا كنت قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن غريب  
   



باب ما جاء في الرخصة في البكاء عمى الميت  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عباد بن عباد الميمبي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن  [ 1004 ] 

الميت يعذب ببكاء أىمو عميو فقالت عائشة يرحمو عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
اهلل لم يكذب ولكنو وىم إنما قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لرجل مات ييوديا إن الميت ليعذب 

ن أىمو ليبكون عميو قال وفي الباب عن بن عباس وقرظة بن كعب وأبي ىريرة وابن مسعود وأسامة  وا 
زيد بن زيد قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجو عن عائشة 

وىو قول الشافعي    {وال تزر وازرة وزر أخرى  }وقد ذىب أىل العمم إلى ىذا وتأولوا ىذه اآلية 
   
حدثنا عمي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن بن أبي ليمى عن عطاء عن جابر بن  [ 1005 ] 

أخذ النبي صمى اهلل عميو وسمم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطمق بو إلى ابنو إبراىيم عبد اهلل قال 
فوجده يجود بنفسو فأخذه النبي صمى اهلل عميو وسمم فوضعو في حجره فبكى فقال لو عبد الرحمن 

أتبكي أولم تكن نييت عن البكاء قال ال ولكن نييت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبة 
خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان وفي الحديث كبلم أكثر من ىذا قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن  
   
حدثنا قتيبة عن مالك قال وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد اهلل  [ 1006 ] 

بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيو عن عمرة أنيا أخبرتو أنيا سمعت عائشة وذكر 
إن الميت ليعذب ببكاء الحي عميو فقالت عائشة غفر اهلل ألبي عبد الرحمن أما ليا أن بن عمر يقول 

إنو لم يكذب ولكنو نسي أو أخطأ إنما مر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى ييودية يبكى عمييا 
فقال إنيم ليبكون عمييا وأنيا لتعذب في قبرىا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في المشي أمام الجنازة  

   
سحاق بن منصور ومحمود بن غيبلن قالوا حدثنا سفيان  [ 1007 ]  حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وا 

رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم وأبا بكر وعمر يمشون بن عيينة عن الزىري عن سالم عن أبيو قال 
أمام الجنازة  



   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عمرو بن عاصم عن ىمام عن منصور وبكر  [ 1008 ] 

رأيت النبي الكوفي وزياد وسفيان كميم يذكر أنو سمعو من الزىري عن سالم بن عبد اهلل عن أبيو قال 
صمى اهلل عميو وسمم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة  

   
كان النبي صمى اهلل حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري قال  [ 1009 ] 

عميو وسمم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة قال الزىري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام 
الجنازة قال وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى حديث بن عمر ىكذا رواه بن جريج وزياد بن سعد 
وغير واحد عن الزىري عن سالم عن أبيو نحو حديث بن عيينة وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك 
وغير واحد من الحفاظ عن الزىري أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يمشي أمام الجنازة قال الزىري 
وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة وأىل الحديث كميم يرون أن الحديث المرسل في ذلك 
أصح قال أبو عيسى سمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق قال بن المبارك حديث الزىري 

في ىذا مرسل أصح من حديث بن عيينة قال بن المبارك وأرى بن جريج أخذه عن بن عيينة قال أبو 
عيسى وروى ىمام بن يحيى ىذا الحديث عن زياد وىو بن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزىري 

نما ىو سفيان بن عيينة روى عنو ىمام واختمف أىل العمم في المشي امام  عن سالم عن أبيو وا 
الجنازة فرأى بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أن المشي أماميا 

أفضل وىو قول الشافعي وأحمد قال وحديث أنس في ىذا الباب غير محفوظ  
   
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن بكر حدثنا يونس بن يزيد عن بن  [ 1010 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة قال شياب عن أنس 
نما يروى ىذا  أبو عيسى سألت محمدا عن ىذا الحديث فقال ىذا حديث خطأ أخطأ فيو بن بكر وا 
الحديث عن يونس عن الزىري أن النبي صمى اهلل عميو وسمم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام 

الجنازة قال الزىري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة قال محمد ىذا أصح  
   

باب ما جاء في المشي خمف الجنازة  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وىب بن جرير عن شعبة عن يحيى إمام بني تيم اهلل عن  [ 1011 ] 



سألنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن المشي خمف الجنازة أبي ماجد عن عبد اهلل بن مسعود قال 
قال ما دون الخبب فإن كان خيرا عجمتموه وان كان شرا فبل يبعد إال أىل النار الجنازة متبوعة وال 

تتبع وليس منا من تقدميا قال أبو عيسى ىذا حديث ال يعرف من حديث عبد اهلل بن مسعود إال من 
الوجو قال سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد ليذا وقال محمد قال الحميدي قال 

بن عيينة قيل ليحيى من أبو ماجد ىذا قال طائر طار فحدثنا وقد ذىب بعض أىل العمم من 
أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم إلى ىذا رأوا أن المشي خمفيا أفضل وبو يقول سفيان 
سحاق قال إن أبا ماجد رجل مجيول ال يعرف إنما يروى عنو حديثان عن بن مسعود  الثوري وا 

ويحيى إمام بني تيم اهلل ثقة يكنى أبا الحارث ويقال لو يحيى الجابر ويقال لو يحيى المجبر أيضا 
وىو كوفي روى لو شعبة وسفيان الثوري وأبو األحوص وسفيان بن عيينة  

   
باب ما جاء في كراىية الركوب خمف الجنازة  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن  [ 1012 ] 

خرجنا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال أال سعد عن ثوبان قال 
تستحيون إن مبلئكة اهلل عمى أقداميم وأنتم عمى ظيور الدواب قال وفي الباب عن المغيرة بن شعبة 

وجابر بن سمرة قال أبو عيسى حديث ثوبان قد روي عنو موقوفا قال محمد الموقوف منو أصح  
   

باب ما جاء في الرخصة في ذلك  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن  [ 1013 ] 

كنا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم في جنازة أبي الدحداح وىو عمى فرس لو يسعى ونحن سمرة يقول 
حولو وىو يتوقص بو  

   
حدثنا عبد اهلل بن الصباح الياشمي حدثنا أبو قتيبة عن الجراح عن سماك عن جابر بن  [ 1014 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم اتبع جنازة أبي الدحداح ماشيا ورجع عمى فرس قال أبو عيسى سمرة 
ىذا حديث حسن صحيح  

   



باب ما جاء في اإلسراع في بالجنازة  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري سمع سعيد بن المسيب عن أبي  [ 1015 ] 

ن يكن شرا ىريرة يبمغ بو النبي صمى اهلل عميو وسمم قال  أسرعوا بالجنازة فإن يكن خيرا تقدموىا إليو وا 
تضعوه عن رقابكم وفي الباب عن أبي بكرة قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في قتمى أحد وذكر حمزة  

   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو صفوان عن أسامة بن زيد عن بن شياب عن أنس بن مالك قال  [ 1016 ] 

أتى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى حمزة يوم أحد فوقف عميو فرآه قد مثل بو فقال لوال أن تجد 
صفية في نفسيا لتركتو حتى تأكمو العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونيا قال ثم دعا بنمرة فكفنو 

ذا مدت عمى رجميو بدا رأسو قال فكثر القتمى وقمت  فييا فكانت إذا مدت عمى رأسو بدت رجبله وا 
الثياب قال فكفن الرجل والرجبلن والثبلثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد فجعل رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم يسأل عنيم أييم أكثر قرآنا فيقدمو إلى القبمة قال فدفنيم رسول اهلل صمى اهلل 

عميو وسمم ولم يصل عمييم قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن غريب ال نعرفو من حديث أنس 
إال من ىذا الوجو النمرة الكساء الخمق وقد خولف أسامة بن زيد في رواية ىذا الحديث فروى الميث 
بن سعد عن بن شياب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد اهلل بن زيد وروى 

معمر عن الزىري عن عبد اهلل بن ثعمبة عن جابر وال نعمم أحدا ذكره عن الزىري عن أنس إال أسامة 
بن زيد وسألت محمدا عن ىذا الحديث فقال حديث الميث عن بن شياب عن عبد الرحمن بن كعب 

بن مالك عن جابر أصح  
   

باب آخر  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا عمي بن مسير عن مسمم األعور عن أنس بن مالك قال  [ 1017 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يعود المريض ويشيد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد 
وكان يوم بني قريظة عمى حمار مخطوم بحبل من ليف عميو أكاف ليف قال أبو عيسى ىذا حديث 

ال نعرفو إال من حديث مسمم عن أنس ومسمم األعور يضعف وىو مسمم بن كيسان تكمم فيو وقد 



روى عنو شعبة وسفيان المبلئي  
   

باب  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي مميكة عن  [ 1018 ] 

لما قبض رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم اختمفوا في دفنو فقال أبو بكر سمعت من عائشة قالت 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم شيئا ما نسيتو قال ما قبض اهلل نبيا إال في الموضع الذي يحب أن 

يدفن فيو ادفنوه في موضع فراشو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وعبد الرحمن بن أبي بكر 
المميكي يضعف من حفظو وقد روي ىذا الحديث من غير ىذا الوجو فرواه بن عباس عن أبي بكر 

الصديق عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أيضا  
   

باب آخر  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن ىشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن بن  [ 1019 ] 

اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوييم قال أبو عمر أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
عيسى ىذا حديث غريب سمعت محمدا يقول عمران بن أنس المكي الحديث وروى بعضيم عن 

عطاء عن عائشة قال وعمران بن أبي أنس مصري أقدم وأثبت من عمران بن أنس المكي  
   

باب ما جاء في الجموس قبل أن توضع  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن عبد اهلل بن  [ 1020 ] 

كان رسول اهلل صمى سميمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيو عن جده عن عبادة بن الصامت قال 
اهلل عميو وسمم إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في المحد فعرض لو حبر فقال ىكذا نصنع يا 
محمد قال فجمس رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وقال خالفوىم قال أبو عيسى ىذا حديث غريب 

وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث  
   

باب فضل المصيبة إذا احتسب  



   
حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد اهلل بن المبارك عن حماد بن سممة عن أبي سنان قال  [ 1021 ] 

دفنت ابني سنانا وأبو طمحة الخوالني جالس عمى شفير القبر فمما أردت الخروج أخذ بيدي فقال أال 
أبشرك يا أبا سنان قمت بمى قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى 

األشعري أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال إذا مات ولد العبد قال اهلل لمبلئكتو قبضتم ولد 
عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك 

واسترجع فيقول اهلل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
غريب  

   
باب ما جاء في التكبير عمى الجنازة  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم حدثنا معمر عن الزىري عن سعيد بن  [ 1022 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم صمى عمى النجاشي فكبر أربعا قال وفي المسيب عن أبي ىريرة 
الباب عن بن عباس وابن أبي أوفى وجابر ويزيد بن ثابت وأنس قال أبو عيسى ويزيد بن ثابت ىو 
أخو زيد بن ثابت وىو أكبر منو شيد بدرا وزيد لم يشيد بدرا قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث 
حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم 

يرون التكبير عمى الجنازة أربع تكبيرات وىو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك 
سحاق   والشافعي وأحمد وا 

   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد  [ 1023 ] 

نو كبر عمى جنازة خمسا فسألناه الرحمن بن أبي ليمى قال  كان زيد بن أرقم يكبر عمى جنائزنا أربعا وا 
عن ذلك فقال كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يكبرىا قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم حديث 
حسن صحيح وقد ذىب بعض أىل العمم ىذا من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم رأوا 
سحاق إذا كبر اإلمام عمى الجنازة خمسا فإنو يتبع اإلمام   التكبير عمى الجنازة خمسا وقال أحمد وا 

   
باب ما يقول في الصبلة عمى الميت  

   



حدثنا عمي بن حجر أخبرنا ىقل بن زياد حدثنا األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني  [ 1024 ] 
كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا صمى عمى الجنازة قال أبو إبراىيم األشيمي عن أبيو قال 

الميم اغفر لحينا وميتنا وشاىدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا قال يحيى وحدثني أبو سممة 
بن عبد الرحمن عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مثل ذلك وزاد فيو الميم من أحييتو منا 
فأحيو عمى اإلسبلم ومن توفيتو منا فتوفو عمى اإليمان قال وفي الباب عن عبد الرحمن وعائشة وأبي 
قتادة وعوف بن مالك وجابر قال أبو عيسى حديث والد أبي إبراىيم حديث حسن صحيح وروى ىشام 
الدستوائي وعمي بن المبارك ىذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سممة بن عبد الرحمن عن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل وروى عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سممة عن 
عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وحديث عكرمة بن عمار غير محفوظ وعكرمة ربما ييم في 
حديث يحيى وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد اهلل بن أبي قتادة عن أبيو عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم وسمعت محمدا يقول أصح الروايات في ىذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراىيم 

األشيمي عن أبيو وسألتو عن اسم أبي إبراىيم فمم يعرفو  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا معاوية بن صالح عن عبد  [ 1025 ] 

سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيو عن عوف بن مالك قال 
يصمي عمى ميت ففيمت من صبلتو عميو الميم اغفر لو وارحمو واغسمو بالبرد واغسمو كما يغسل 
الثوب قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال محمد أصح شيء في ىذا الباب ىذا الحديث  

   
باب ما جاء في القراءة عمى الجنازة بفاتحة الكتاب  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا زيد بن حباب حدثنا إبراىيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم  [ 1026 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قرأ عمى الجنازة بفاتحة الكتاب قال وفي الباب عن أم عن بن عباس 
شريك قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث ليس إسناده بذلك القوي إبراىيم بن عثمان ىو أبو 
شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن بن عباس قولو من السنة القراءة عمى الجنازة بفاتحة 

الكتاب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن سعد بن إبراىيم  [ 1027 ] 



أنو من السنة عن طمحة بن عوف أن بن عباس صمى عمى جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقمت لو فقال 
أو من تمام السنة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم 
من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة األولى 

سحاق وقال بعض أىل العمم ال يقرأ في الصبلة عمى الجنازة إنما ىو ثناء  وىو قول الشافعي وأحمد وا 
عمى اهلل والصبلة عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم والدعاء لمميت وىو قول الثوري وغيره من أىل 

الكوفة وطمحة بن عبد اهلل بن عوف ىو بن أخي عبد الرحمن بن عوف روى عنو الزىري  
   

باب ما جاء في الصبلة عمى الجنازة والشفاعة لمميت  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا عبد اهلل بن المبارك ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن  [ 1028 ] 

كان مالك بن ىبيرة إذا صمى عمى جنازة فتقال يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد اهلل اليزني قال 
الناس عمييا جزأىم ثبلثة أجزاء ثم قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من صمى عميو ثبلثة 
صفوف فقد أوجب قال وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي ىريرة وميمونة زوج النبي صمى اهلل 
عميو وسمم قال أبو عيسى حديث مالك بن ىبيرة حديث حسن ىكذا رواه غير واحد عن محمد بن 
إسحاق وروى إبراىيم بن سعد عن محمد بن إسحاق ىذا الحديث وأدخل بين مرثد ومالك بن ىبيرة 

رجبل ورواية ىؤالء أصح عندنا  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا عبد الوىاب الثقفي عن أيوب وحدثنا أحمد بن منيع وعمي بن  [ 1029 ] 

حجر قاال حدثنا إسماعيل بن إبراىيم عن أيوب عن أبي قبلبة عن عبد اهلل بن يزيد رضيع كان 
ال يموت أحد من المسممين فتصمي عميو أمة لعائشة عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

من المسممين يبمغون أن يكونوا مائة فيشفعوا لو إال شفعوا فيو وقال عمي بن حجر في حديثو مائة فما 
فوقيا قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد أوقفو بعضيم ولم يرفعو  

   
باب ما جاء في كراىية الصبلة عمى الجنازة عند طموع الشمس وعند غروبيا  

   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن موسى بن عمي بن رباح عن أبيو عن عقبة بن عامر  [ 1030 ] 

ثبلث ساعات كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ينيانا أن نصمي فيين أو نقبر فيين الجيني قال 



موتانا حين تطمع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظييرة حتى تميل وحين تضيف الشمس 
لمغروب حتى تغرب قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم 
من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم يكرىون الصبلة عمى الجنازة في ىذه الساعات وقال 

بن المبارك معنى ىذا الحديث أن نقبر فيين موتانا يعني الصبلة عمى الجنازة وكره الصبلة عمى 
ذا انتصف النيار حتى تزول الشمس وىو قول أحمد  الجنازة عند طموع الشمس وعند غروبيا وا 
سحاق قال الشافعي ال بأس في الصبلة عمى الجنازة في الساعات التي تكره فيين الصبلة   وا 

   
باب ما جاء في الصبلة عمى األطفال  

   
حدثنا بشر بن آدم بن بنت أزىر السمان البصري حدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد اهلل  [ 1031 ] 

حدثنا أبي عن زياد بن جبير بن حية عن أبيو عن المغيرة بن شعبة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
الراكب خمف الجنازة والماشي حيث شاء منيا والطفل يصمى عميو قال أبو عيسى ىذا حديث قال 

حسن صحيح رواه إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد اهلل والعمل عميو عند بعض أىل العمم من 
ن لم يستيل بعد أن يعمم أنو  أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم قالوا يصمى عمى الطفل وا 

سحاق   خمق وىو قول أحمد وا 
   

باب ما جاء في ترك الصبلة عمى الجنين حتى يستيل  
   
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل بن  [ 1032 ] 

الطفل ال يصمى عميو وال مسمم المكي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
يرث وال يورث حتى يستيل قال أبو عيسى ىذا حديث قد اضطرب الناس فيو فرواه بعضيم عن أبي 
الزبير عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرفوعا وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي 
الزبير عن جابر موقوفا وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفا وكان ىذا 

أصح من الحديث المرفوع وقد ذىب بعض أىل العمم إلى ىذا قالوا ال يصمى عمى الطفل حتى 
يستيل وىو قول سفيان الثوري والشافعي  

   
باب ما جاء في الصبلة عمى الميت في المسجد  



   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن  [ 1033 ] 

صمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى سييل بن بيضاء في عبد اهلل بن الزبير عن عائشة قالت 
المسجد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم قال الشافعي قال 
مالك ال يصمى عمى الميت في المسجد وقال الشافعي يصمى عمى الميت في المسجد واحتج بيذا 

الحديث  
   

باب ما جاء أين يقوم اإلمام من الرجل والمرأة  
   
صميت مع حدثنا عبد اهلل بن منير عن سعيد بن عامر عن ىمام عن أبي غالب قال  [ 1034 ] 

أنس بن مالك عمى جنازة رجل فقام حيال رأسو ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة 
صل عمييا فقام حيال وسط السرير فقال لو العبلء بن زياد ىكذا رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم قام 
عمى الجنازة مقامك منيا ومن الرجل مقامك منو قال نعم فمما فرغ قال احفظوا وفي الباب عن سمرة 
قال أبو عيسى حديث أنس ىذا حديث حسن وقد روى غير واحد عن ىمام مثل ىذا روى وكيع ىذا 

الحديث عن ىمام فوىم فيو فقال عن غالب عن أنس والصحيح عن أبي غالب وقد روى ىذا الحديث 
عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب مثل رواية ىمام واختمفوا في اسم أبي غالب ىذا 

سحاق   فقال بعضيم يقال اسمو نافع ويقال رافع وقد ذىب بعض أىل العمم إلى ىذا وىو قول أحمد وا 
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك والفضل بن موسى عن حسين المعمم  [ 1035 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم صمى عمى امرأة فقام عن عبد اهلل بن بريدة عن سمرة بن جندب 
وسطيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة عن حسين المعمم  

   
باب ما جاء في ترك الصبلة عمى الشييد  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن  [ 1036 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يجمع بين والرجمين من قتمى أحد في الثوب الواحد عبد اهلل أخبره 
ثم يقول أييما أكثر أخذا لمقرآن فإذا اشير لو إلى أحدىما قدمو في المحد وقال أنا شييد عمى ىؤالء 



يوم القيامة وأمر بدفنيم في دمائيم ولم يصل عمييم ولم يغسموا قال وفي الباب عن أنس بن مالك 
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي ىذا الحديث عن الزىري عن أنس عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم وروي عن الزىري عن عبد اهلل بن ثعمبة بن أبي صعير عن النبي صمى 
اهلل عميو وسمم ومنيم من ذكره عن جابر وقد اختمف أىل العمم في الصبلة عمى الشييد فقال بعضيم 

ال يصمى عمى الشييد وىو قول أىل المدينة وبو يقول الشافعي وأحمد وقال بعضيم يصمى عمى 
الشييد واحتجوا بحديث النبي صمى اهلل عميو وسمم انو صمى عمى حمزة وىو قول الثوري وأىل الكوفة 

وبو يقول إسحاق  
   

باب ما جاء في الصبلة عمى القبر  
   
من رأى النبي حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا الشيباني حدثنا الشعبي أخبرني  [ 1037 ] 

صمى اهلل عميو وسمم ورأى قبرا منتبذا فصف أصحابو خمفو فصمى عميو فقيل لو من أخبركو فقال بن 
عباس قال وفي الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن ثابت وأبي ىريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسيل 

بن حنيف قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل 
سحاق وقال بعض  العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم وىو قول الشافعي وأحمد وا 
أىل العمم ال يصمي عمى القبر وىو قول مالك بن أنس وقال عبد اهلل بن المبارك إذا دفن الميت ولم 
سحاق يصمى عمى  يصل عميو صمى عمى القبر ورأى بن المبارك الصبلة عمى القبر وقال أحمد وا 

القبر إلى شير وقاال أكثر ما سمعنا عن بن المسيب أن النبي صمى اهلل عميو وسمم صمى عمى قبر 
أم سعد بن عبادة بعد شير  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن  [ 1038 ] 

أن أم سعد ماتت والنبي صمى اهلل عميو وسمم غائب فمما قدم صمى عمييا وقد سعيد بن المسيب 
مضى لذلك شير  

   
باب ما جاء في صبلة النبي صمى اهلل عميو وسمم عمى النجاشي  

   
حدثنا أبو سممة يحيى بن خمف وحميد بن مسعدة قاال حدثنا بشر بن المفضل حدثنا  [ 1039 ] 



يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي الميمب عن عمران بن حصين قال قال لنا رسول اهلل 
إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصموا عميو قال فقمنا فصففنا كما يصف صمى اهلل عميو وسمم 

عمى الميت وصمينا عميو كما يصمى عمى الميت وفي الباب عن أبي ىريرة وجابر بن عبد اهلل وأبي 
سعيد وحذيفة بن أسيد وجرير بن عبد اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا 

الوجو وقد رواه أبو قبلبة عن عمو أبي الميمب عن عمران بن حصين وأبو الميمب اسمو عبد 
الرحمن بن عمرو ويقال لو معاوية بن عمرو  

   
باب ما جاء في فضل الصبلة عمى الجنازة  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سميمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سممة عن أبي  [ 1040 ] 

من صمى عمى جنازة فمو قيراط ومن تبعيا حتى ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يقضى دفنيا فمو قيراطان أحدىما أو أصغرىما مثل أحد فذكرت ذلك البن عمر فأرسل إلى عائشة 
فسأليا عن ذلك فقالت صدق أبو ىريرة فقال بن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة وفي الباب عن 

البراء وعبد اهلل بن مغفل وعبد اهلل بن مسعود وأبي سعيد وأبي بن كعب وابن عمر وثوبان قال أبو 
عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح قد روى عنو من غير وجو  

   
باب آخر  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا روح بن عبادة حدثنا عباد بن منصور قال سمعت أبا  [ 1041 ] 

الميزم قال صحبت أبا ىريرة عشر سنين سمعتو يقول سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
من تبع جنازة وحمميا ثبلث مرات فقد قضى ما عميو من حقيا قال أبو عيسى ىذا حديث غريب 

ورواه بعضيم بيذا اإلسناد ولم يرفعو وأبو الميزم اسمو يزيد بن سفيان وضعفو شعبة  
   

باب ما جاء في القيام لمجنازة  
   

عن النبي حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن سالم بن عبد اهلل عن أبيو عن عامر بن ربيعة 
صمى اهلل عميو وسمم  



   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن نافع عن بن عمر عن عامر بن ربيعة عن رسول اهلل صمى  [ 1042 ] 

إذا رأيتم الجنازة فقوموا ليا حتى تخمفكم أو توضع قال وفي الباب عن أبي سعيد اهلل عميو وسمم قال 
وجابر وسيل بن حنيف وقيس بن سعد وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث 

حسن صحيح  
   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي والحسن بن عمي الخبلل الحمواني قاال حدثنا وىب بن  [ 1043 ] 

جرير حدثنا ىشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سممة عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا ليا فمن تبعيا فبل يقعدن حتى توضع قال أبو اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

سحاق قاال من تبع  عيسى حديث أبي سعيد في ىذا الباب حديث حسن صحيح وىو قول أحمد وا 
جنازة فبل يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال وقد روى عن بعض أىل العمم من أصحاب النبي 

صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أنيم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتيي إلييم الجنازة وىو قول 
الشافعي  

   
باب الرخصة في ترك القيام ليا  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن يحيى بن سعيد عن واقد وىو بن عمرو بن سعد بن معاذ  [ 1044 ] 

عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن عمي بن أبي طالب أنو ذكر القيام في الجنائز حتى 
قام رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثم قعد وفي الباب عن الحسن بن عمي وابن توضع فقال عمي 

عباس قال أبو عيسى حديث عمي حديث حسن صحيح وفيو رواية أربعة من التابعين بعضيم عن 
بعض والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم قال الشافعي وىذا أصح شيء في ىذا الباب وىذا 

ن شاء لم يقم واحتج بأن النبي  الحديث ناسخ لؤلول إذا رأيتم الجنازة فقوموا وقال أحمد إن شاء قام وا 
صمى اهلل عميو وسمم قد روى عنو أنو قام ثم قعد وىكذا قال إسحاق بن إبراىيم قال أبو عيسى معنى 
قول عمي قام رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في الجنازة ثم قعد يقول كان رسول اهلل صمى اهلل عميو 

وسمم إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد فكان ال يقوم إذا رأى الجنازة  
   

باب ما جاء في قول النبي صمى اهلل عميو وسمم المحد لنا والشق لغيرنا  



   
حدثنا أبو كريب ونصر بن عبد الرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قالوا  [ 1045 ] 

حدثنا حكام بن سمم عن عمي بن عبد األعمى عن أبيو عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال 
المحد لنا والشق لغيرنا وفي الباب عن جرير بن عبد اهلل وعائشة وابن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

عمر وجابر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن غريب من ىذا الوجو  
   

باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر  
   
أن حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو خالد األحمر حدثنا الحجاج عن نافع عن بن عمر  [ 1046 ] 

النبي صمى اهلل عميو وسمم كان إذا أدخل الميت القبر وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لحده 
قال مرة بسم اهلل وباهلل وعمى ممة رسول اهلل وقال مرة بسم اهلل وباهلل وعمى سنة رسول اهلل صمى اهلل 

عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو وقد روى ىذا الحديث من غير ىذا 
الوجو عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ورواه أبو الصديق الناجي عن بن عمر عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم وقد روى عن أبي الصديق الناجي عن بن عمر موقوفا أيضا  
   

باب ما جاء في الثوب الواحد يمقى تحت الميت في القبر  
   
حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت جعفر بن محمد  [ 1047 ] 

عن أبيو قال الذي ألحد قبر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أبو طمحة والذي ألقى القطيفة تحتو 
شقران مولى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال جعفر وأخبرني عبيد اهلل بن أبي رافع قال سمعت 

أنا واهلل طرحت القطيفة تحت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في القبر قال وفي الباب شقران يقول 
عن بن عباس قال أبو عيسى حديث شقران حديث حسن غريب وروى عمي بن المديني عن عثمان 

بن فرقد ىذا الحديث  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي حمزة عن بن عباس قال  [ 1048 ] 

جعل في قبر النبي صمى اهلل عميو وسمم قطيفة حمراء قال وقال محمد بن بشار في موضع آخر 
حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن أبي جمرة عن بن عباس وىذا أصح قال أبو عيسى ىذا 



حديث حسن صحيح وقد روى شعبة عن أبي حمزة القصاب واسمو عمران بن أبي عطاء وروى عن 
أبي جمرة الضبعي واسمو نصر بن عمران وكبلىما من أصحاب بن عباس وقد روى عن بن عباس 

لى ىذا ذىب بعض أىل العمم   أنو كره أن يمقى تحت الميت في القبر شيء وا 
   

باب ما جاء في تسوية القبور  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي  [ 1049 ] 

أبعثك عمى ما بعثني بو النبي صمى اهلل عميو ثابت عن أبي وائل أن عميا قال ألبي اليياج األسدي 
وسمم أن ال تدع قبرا مشرفا إال سويتو وال تمثاال إال طمستو قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى 
حديث عمي حديث حسن والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم يكرىون أن يرفع القبر فوق األرض 

قال الشافعي أكره أن يرفع القبر إال بقدر ما يعرف أنو قبر لكيبل يوطأ وال يجمس عميو  
   

باب ما جاء في كراىية المشي عمى القبور والجموس عمييا والصبلة إلييا  
   
حدثنا ىناد حدثنا عبد اهلل بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن  [ 1050 ] 

عبيد اهلل عن أبي إدريس الخوالني عن واثمة بن األسقع عن أبي مرثد الغنوي قال قال النبي صمى اهلل 
ال تجمسوا عمى القبور وال تصموا إلييا قال وفي الباب عن أبي ىريرة وعمرو بن حزم عميو وسمم 

وبشير بن الخصاصية حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن عبد اهلل بن المبارك 
بيذا اإلسناد نحوه  

   
حدثنا عمي بن حجر وأبو عمار قاال أخبرنا الوليد بن مسمم عن عبد الرحمن بن يزيد بن  [ 1051 ] 

جابر عن بسر بن عبيد اهلل عن واثمة بن األسقع عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صمى اهلل عميو 
نحوه وليس فيو عن أبي إدريس وىذا الصحيح قال أبو عيسى قال محمد وحديث بن المبارك وسمم 

نما ىو بسر بن عبيد اهلل عن واثمة  خطأ أخطأ فيو بن المبارك وزاد فيو عن أبي إدريس الخوالني وا 
ىكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيو عن أبي إدريس وبسر بن عبيد 

اهلل قد سمع من واثمة بن األسقع  
   



باب ما جاء في كراىية تجصيص القبور والكتابة عمييا  
   
حدثنا عبد الرحمن بن األسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة عن بن جريج  [ 1052 ] 

نيى النبي صمى اهلل عميو وسمم أن تجصص القبور وأن يكتب عمييا عن أبي الزبير عن جابر قال 
وأن يبنى عمييا وأن توطأ قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قد روى من غير وجو عن جابر 
وقد رخص بعض أىل العمم منيم الحسن البصري في تطيين القبور وقال الشافعي ال بأس أن يطين 

القبر  
   

باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن الصمت عن أبي كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن  [ 1053 ] 

مر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بقبور المدينة فأقبل عمييم بوجيو فقال أبيو عن بن عباس قال 
السبلم عميكم يا أىل القبور يغفر اهلل لنا ولكم أنتم سمفنا ونحن باألثر قال وفي الباب عن بريدة 

وعائشة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن غريب وأبو كدينة اسمو يحيى بن الميمب وأبو 
ظبيان اسمو حصين بن جندب  

   
باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور  

   
حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيبلن والحسن بن عمي الخبلل قالوا حدثنا أبو  [ 1054 ] 

عاصم النبيل حدثنا سفيان عن عمقمة بن مرثد عن سميمان بن بريدة عن أبيو قال قال رسول اهلل 
قد كنت نييتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمو فزوروىا فإنيا صمى اهلل عميو وسمم 

تذكر اآلخرة قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي ىريرة وأم سممة قال أبو عيسى 
حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم ال يرون بزيارة القبور بأسا وىو 

سحاق   قول بن المبارك والشافعي وأحمد وا 
   
حدثنا الحسين بن حريث حدثنا عيسى بن يونس عن بن جريج عن عبد اهلل بن أبي  [ 1055 ] 

توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي قال فحمل إلى مكة فدفن فييا فمما قدمت عائشة مميكة قال 



أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت  
 وكنا كندماني جذيمة حقبة  

 من الدىر حتى قيل لن يتصدعا  
 فمما تفرقنا كأني ومالكا  

 لطول اجتماع لم نبت ليمة معا  ثم قالت واهلل لو حضرتك ما دفنت إال حيث مت ولو شيدتك ما 
زرتك  

   
باب ما جاء في كراىية زيارة القبور لمنساء  

   
أن رسول حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سممة عن أبيو عن أبي ىريرة  [ 1056 ] 

اهلل صمى اهلل عميو وسمم لعن زوارات القبور قال وفي الباب عن بن عباس وحسان بن ثابت قال أبو 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أىل العمم أن ىذا كان قبل أن يرخص النبي صمى 
اهلل عميو وسمم في زيارة القبور فمما رخص دخل في رخصتو الرجال والنساء وقال بعضيم إنما كره 

زيارة القبور لمنساء لقمة صبرىن وكثرة جزعين  
   

باب ما جاء في الدفن بالميل  
   
حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمر والسوق قاال حدثنا يحيى بن اليمان عن المنيال بن  [ 1057 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم دخل قبرا ليبل خميفة عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن بن عباس 
فأسرج لو سراج فأخذه من قبل القبمة وقال رحمك اهلل إن كنت ألواىا تبلء لمقرآن وكبر عميو أربعا قال 

وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت وىو أخو زيد بن ثابت أكبر منو قال أبو عيسى حديث بن 
عباس حديث حسن وقد ذىب بعض أىل العمم إلى ىذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبمة وقال 

بعضيم يسل سبل ورخص أكثر أىل العمم في الدفن بالميل  
   

باب ما جاء في الثناء الحسن عمى الميت  
   
مر عمى رسول حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا حميد عن أنس قال  [ 1058 ] 



اهلل صمى اهلل عميو وسمم بجنازة فأثنوا عمييا خيرا فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وجبت ثم قال 
أنتم شيداء اهلل في األرض قال وفي الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبي ىريرة قال أبو عيسى 

حديث أنس حديث حسن صحيح  
   
حدثنا يحيى بن موسى وىارون بن عبد اهلل البزار قاال حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا  [ 1059 ] 

قدمت المدينة فجمست إلى داود بن أبي الفرات حدثنا عبد اهلل بن بريدة عن أبي األسود الديمي قال 
عمر بن الخطاب فمروا بجنازة فأثنوا عمييا خيرا فقال عمر وجبت فقمت لعمر وما وجبت قال أقول 

كما قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال ما من مسمم يشيد لو ثبلثة إال وجبت لو الجنة قال قمنا 
واثنان قال واثنان قال ولم نسأل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن الواحد قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح وأبو األسود الديمي اسمو ظالم بن عمرو بن سفيان  
   

باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا  
   
حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس ح وحدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن  [ 1060 ] 

ال يموت بن شياب عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
ألحد من المسممين ثبلثة من الولد فتمسو النار إال تحمة القسم قال وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب 
بن مالك وعتبة بن عبد وأم سميم وجابر وأنس وأبي ذر وابن مسعود وأبي ثعمبة األشجعي وابن عباس 

وعقبة بن عامر وأبي سعيد وقرة بن إياس المزني قال وأبو ثعمبة األشجعي لو عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم حديث واحد ىو ىذا الحديث وليس ىو الخشني قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث 

حسن صحيح  
   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا العوام بن حوشب عن  [ 1061 ] 

أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود عن عبد اهلل قال قال رسول 
من قدم ثبلثة لم يبمغوا الحمم كانوا لو حصنا حصينا من النار قال أبو ذر اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

قدمت اثنين قال واثنين فقال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا قال وواحدا ولكن إنما ذلك عند 
الصدمة األولى قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وأبو عبيدة لم يسمع من أبيو  

   



حدثنا نصر بن عمي الجيضمي وأبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قاال حدثنا عبد  [ 1062 ] 
ربو بن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي يحدث أنو سمع بن عباس 

من كان لو فرطان من أمتي أدخمو اهلل بيما يحدث أنو سمع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
الجنة فقالت عائشة فمن كان لو فرط من أمتك قال ومن كان لو فرط يا موفقة قالت فمن لم يكن لو 
فرط من أمتك قال فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثمي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو 
إال من حديث عبد ربو بن بارق وقد روى عنو غير واحد من األئمة حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي 
حدثنا حبان بن ىبلل أنبأنا عبد ربو بن بارق فذكر نحوه وسماك بن الوليد ىو أبو زميل الحنفي  

   
باب ما جاء في الشيداء من ىم  

   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك ح وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي  [ 1063 ] 

الشيداء خمس المطعون والمبطون صالح عن أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
والغرق وصاحب اليدم والشييد في سبيل اهلل قال وفي الباب عن أنس وصفوان بن أمية وجابر بن 
عتيك وخالد بن عرفطة وسميمان بن صرد وأبي موسى وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة 

حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي حدثنا أبي حدثنا أبو سنان الشيباني عن  [ 1064 ] 

أبي إسحاق السبيعي قال قال سميمان بن صرد لخالد بن عرفطة أو خالد لسميمان أما سمعت رسول 
من قتمو بطنو لم يعذب في قبره فقال أحدىما لصاحبو نعم قال أبو اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 

عيسى ىذا حديث حسن غريب في ىذا الباب وقد روى من غير ىذا الوجو  
   

باب ما جاء في كراىية الفرار من الطاعون  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن  [ 1065 ] 
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم ذكر الطاعون فقال بقية رجز أو عذاب أرسل عمى طائفة من بني زيد 

ذا وقع بأرض ولستم بيا فبل تيبطوا عمييا قال  إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بيا فبل تخرجوا منيا وا 
وفي الباب عن سعد وخزيمة بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وجابر وعائشة قال أبو عيسى حديث 



أسامة بن زيد حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء فيمن أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه  
   
حدثنا أحمد بن مقدام أبو األشعث العجمي حدثنا المعتمر بن سميمان قال سمعت أبي  [ 1066 ] 

من أحب لقاء يحدث عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
اهلل أحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه وفي الباب عن أبي موسى وأبي ىريرة وعائشة قال 

أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت حسن صحيح  
   
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا  [ 1067 ] 

محمد بن بشار حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد 
من أحب لقاء اهلل أحب اهلل بن ىشام عن عائشة أنيا ذكرت أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

لقاءه ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه قالت فقمت يا رسول اهلل كمنا نكره الموت قال ليس ذلك ولكن 
ن الكافر إذا بشر بعذاب  المؤمن إذا بشر برحمة اهلل ورضوانو وجنتو أحب لقاء اهلل وأحب اهلل لقاءه وا 

اهلل وسخطو كره لقاء اهلل وكره اهلل لقاءه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء فيمن قتل نفسو  
   
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن  [ 1068 ] 

أن رجل قتل نفسو فمم يصل عميو النبي صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا جابر بن سمرة 
حديث حسن صحيح واختمف أىل العمم في ىذا فقال بعضيم يصمى عمى كل من صمى إلى القبمة 
سحاق وقال أحمد ال يصمي اإلمام عمى قاتل النفس ويصمي  وعمى قاتل النفس وىو قول الثوري وا 

عميو غير اإلمام  
   

باب ما جاء في الصبلة عمى المديون  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد اهلل بن موىب  [ 1069 ] 



أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أتى برجل ليصمى قال سمعت عبد اهلل بن أبي قتادة يحدث عن أبيو 
عميو فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم صموا عمى صاحبكم فإن عميو دينا قال أبو قتادة ىو عمي فقال 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بالوفاء قال بالوفاء فصمى عميو قال وفي الباب عن جابر وسممة بن 

األكوع وأسماء بنت يزيد قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح  
   
حدثني أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي حدثنا عبد اهلل بن صالح قال حدثني الميث  [ 1070 ] 

أن رسول اهلل قبل حدثني عقيل عن بن شياب قال أخبرني أبو سممة بن عبد الرحمن عن أبي ىريرة 
صمى اهلل عميو وسمم كان يؤتى بالرجل المتوفى عميو الدين فيقول ىل ترك لدينو من قضاء فإن حدث 
ال قال لممسممين صموا عمى صاحبكم فمما فتح اهلل عميو الفتوح قام فقال  أنو ترك وفاء صمى عميو وا 
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسيم فمن توفي من المسممين فترك دينا عمي قضاؤه ومن ترك ماال فيو 
لورثتو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن بكير وغير واحد عن الميث بن 

سعد نحو حديث عبد اهلل بن صالح  
   

باب ما جاء في عذاب القبر  
   
حدثنا أبو سممة يحيى بن خمف حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن  [ 1071 ] 

إذا قبر الميت أو سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال أحدكم أتاه ممكان أسودان أزرقان يقال ألحدىما المنكر واآلخر النكير فيقوالن ما كنت تقول في 
ىذا الرجل فيقول ما كان يقول ىو عبد اهلل ورسولو أشيد أن ال إلو إال اهلل وأن محمدا عبده ورسولو 
فيقوالن قد كنا نعمم أنك تقول ىذا ثم يفسح لو في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور لو فيو ثم 
يقال لو نم فيقول أرجع إلى أىمي فأخبرىم فيقوالن نم كنومة العروس الذي ال يوقظو إال أحب أىمو 
ن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقمت مثمو ال أدري  إليو حتى يبعثو اهلل من مضجعو ذلك وا 
فيقوالن قد كنا نعمم أنك تقول ذلك فيقال لؤلرض التئمي عميو فتمتئم عميو فتختمف فييا أضبلعو فبل 
يزال فييا معذبا حتى يبعثو اهلل من مضجعو ذلك وفي الباب عن عمي وزيد بن ثابت وابن عباس 
والبراء بن عازب وأبي أيوب وأنس وجابر وعائشة وأبي سعيد كميم رووا عن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم في عذاب القبر قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن غريب  
   



حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن عبيد اهلل عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل  [ 1072 ] 
إذا مات الميت عرض عميو مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أىل الجنة فمن أىل الجنة عميو وسمم 

ن كان من أىل النار فمن أىل النار ثم يقال ىذا مقعدك حتى يبعثك اهلل يوم القيامة قال أبو عيسى  وا 
وىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في أجر من عزى مصابا  

   
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا عمي بن عاصم قال حدثنا واهلل محمد بن سوقة عن  [ 1073 ] 

من عزى مصابا فمو مثل أجره إبراىيم عن األسود عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو مرفوعا إال من حديث عمي بن عاصم وروى بعضيم عن 

محمد بن سوقة بيذا اإلسناد مثمو موقوفا ولم يرفعو ويقال أكثر ما ابتمي بو عمي بن عاصم بيذا 
الحديث نقموا عميو  

   
باب ما جاء فيم مات يوم الجمعة  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي وأبو عامر العقدي قاال حدثنا ىشام  [ 1074 ] 

بن سعد عن سعيد بن أبي ىبلل عن ربيعة بن سيف عن عبد اهلل بن عمرو قال قال رسول اهلل 
ما من مسمم يموت يوم الجمعة أو ليمة الجمعة إال وقاه اهلل فتنة القبر قال أبو صمى اهلل عميو وسمم 

عيسى ىذا حديث غريب قال وىذا حديث ليس إسناده بمتصل ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي 
عبد الرحمن الحبمى عن عبد اهلل بن عمرو وال نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد اهلل بن عمرو  

   
باب ما جاء في تعجيل الجنازة  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد اهلل بن وىب عن سعيد بن عبد اهلل الجيني عن محمد بن عمر  [ 1075 ] 

بن عمي بن أبي طالب عن أبيو عن عمي بن أبي طالب أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال لو 
يا عمي ثبلث ال تؤخرىا الصبلة إذا أتت والجنازة إذا حضرت واأليم إذا وجدت ليا كفؤا قال أبو 

عيسى ىذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل  



   
باب آخر في فضل التعزية  

   
حدثنا محمد بن حاتم المؤدب حدثنا يونس بن محمد قال حدثتنا أم األسود عن منية بنت  [ 1076 ] 

من عزى ثكمى كسي عبيد بن أبي برزة عن جدىا أبي برزة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بردا في الجنة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي  

   
باب ما جاء في رفع اليدين عمى الجنازة  

   
حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق عن يحيى بن يعمى عن  [ 1077 ] 

أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد وىو بن أبي أنيسة عن الزىري عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة 
أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كبر عمى جنازة فرفع يديو في أول تكبيرة ووضع اليمنى عمى 

اليسرى قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو واختمف أىل العمم في ىذا فرأى 
أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أن يرفع الرجل يديو في كل تكبيرة 
سحاق وقال بعض أىل العمم ال يرفع يديو إال  عمى الجنازة وىو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وا 
في أول مرة وىو قول الثوري وأىل الكوفة وذكر عن بن المبارك أنو قال في الصبلة عمى الجنازة ال 
يقبض يمينو عمى شمالو ورأى بعض أىل العمم أن يقبض بيمينو عمى شمالو كما يفعل في الصبلة 

قال أبو عيسى يقبض أحب إلى  
   

باب ما جاء عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال نفس المؤمن معمقة بدينو حتى يقضى عنو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراىيم  [ 1078 ] 

نفس المؤمن معمقة بدينو حتى عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يقضى عنو  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا إبراىيم بن سعد عن أبيو عن  [ 1079 ] 

نفس المؤمن معمقة عمر بن أبي سممة عن أبيو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



بدينو حتى يقضى عنو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وىو أصح من األول  
   

كتاب النكاح عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في فضل التزويج والحث عميو  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال  [ 1080 ] 

أربع من سنن المرسمين الحياء والتعطر عن أبي أيوب قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
والسواك والنكاح قال وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبد اهلل بن عمرو وأبي 
نجيح وجابر وعكاف قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن غريب حدثنا محمود بن خداش 

البغدادي حدثنا عباد بن العوام عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم نحو حديث حفص قال أبو عيسى وروى ىذا الحديث ىشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو 

معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب ولم يذكروا فيو عن أبي الشمال وحديث 
حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن األعمش عن عمارة  [ 1081 ] 

خرجنا مع النبي صمى اهلل عميو بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اهلل بن مسعود قال 
وسمم ونحن شباب ال نقدر عمى شيء فقال يا معشر الشباب عميكم بالباءة فإنو أغض لمبصر 

وأحصن لمفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعميو بالصوم فإن الصوم لو وجاء قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عبد اهلل بن نمير حدثنا األعمش عن عمارة 

نحوه قال أبو عيسى وقد روى غير واحد عن األعمش بيذا اإلسناد مثل ىذا وروى أبو معاوية 
والمحاربي عن األعمش عن إبراىيم عن عمقمة عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه 

قال أبو عيسى كبلىما صحيح  
   

باب ما جاء في النيي عن التبتل  
   
سحاق بن إبراىيم الصواف البصري  [ 1082 ]  حدثنا أبو ىشام الرفاعي وزيد بن أخزم الطائي وا 



ان النبي صمى اهلل عميو وسمم قالوا حدثنا معاذ بن ىشام عن أبيو عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
ولقد أرسمنا رسبل من قبمك  }نيى عن التبتل قال أبو عيسى وزاد زيد بن أخزم في حديثو وقرأ قتادة 

قال وفي الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس قال أبو   {وجعمنا ليم أزواجا وذرية 
عيسى حديث سمرة حديث حسن غريب وروى األشعث بن عبد الممك ىذا الحديث عن الحسن عن 

سعد بن ىشام عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه ويقال كبل الحديثين صحيح  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن  [ 1083 ] 

رد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى الزىري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال 
عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن لو الختصينا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء إذاجاء كم من ترضون دينة فزوجوه  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الحميد بن سميمان عن بن عجبلن عن بن وثيمة النصري عن  [ 1084 ] 

إذا خطب إليكم من ترضون دينو وخمقو فزوجوه أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
إال تفعموا تكن فتنة في األرض وفساد عريض قال وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة قال أبو 
عيسى حديث أبي ىريرة قد خولف عبد الحميد بن سميمان في ىذا الحديث ورواه الميث بن سعد عن 
بن عجبلن عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل قال أبو عيسى قال محمد وحديث 

الميث اشبو ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا  
   
حدثنا محمد بن عمرو السواق البمخي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد اهلل بن مسمم بن  [ 1085 ] 

إذا ىرمز عن محمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
جاءكم من ترضون دينو وخمقو فأنكحوه إال تفعموا تكن فتنة في األرض وفساد قالوا يا رسول اهلل وان 
كان فيو قال إذا جاءكم من ترضون دينو وخمقو فأنكحوه ثبلث مرات قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
غريب وأبو حاتم المزني لو صحبو وال نعرف لو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم غير ىذا الحديث  

   
باب ما جاء ان المرأة تنكح عمى ثبلث خصال  

   



حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا إسحاق بن يوسف األزرق أخبرنا عبد الممك بن  [ 1086 ] 
ان المرأة تنكح عمى دينيا أبي سميمان عن عطاء عن جابر ان النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

وماليا وجماليا فعميك بذات الدين تربت يداك قال وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبد اهلل 
بن عمرو وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا بن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سميمان ىو األحول عن  [ 1087 ] 

انو خطب امرأة فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم انظر بكر بن عبد اهلل المزني عن المغيرة بن شعبة 
إلييا فإنو أحرى ان يؤدم بينكما وفي الباب عن محمد بن مسممة وجابر وأبي حميد وأبي ىريرة قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد ذىب بعض أىل العمم إلى ىذا الحديث وقالوا ال بأس ان ينظر إلييا 
سحاق ومعنى قولو أحرى ان يؤدم بينكما قال أحرى ان تدوم  ما لم ير منيا محرما وىو قول أحمد وا 

المودة بينكما  
   

باب ما جاء في إعبلن النكاح  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا أبو بمج عن محمد بن حاطب الجمحي قال قال  [ 1088 ] 

فصل ما بين الحرام والحبلل الدف والصوت قال وفي الباب عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عائشة وجابر والربيع بنت معوذ قال أبو عيسى حديث محمد بن حاطب حديث حسن وأبو بمج اسمو 
يحيى بن أبي سميم ويقال بن سميم أيضا ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو 

غبلم صغير  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا عيسى بن ميمون األنصاري عن  [ 1089 ] 

أعمنوا ىذا النكاح واجعموه في القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
المساجد واضربوا عميو بالدفوف قال أبو عيسى ىذا حديث غريب حسن في ىذا الباب وعيسى بن 

ميمون األنصاري يضعف في الحديث وعيسى بن ميمون الذي يروي عن بن أبي نجيح التفسير ىو 
ثقة  



   
حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع  [ 1090 ] 

جاء رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فدخل عمى غداة بني بي فجمس عمى فراشي بنت معوذ قالت 
كمجمسك مني وجويريات لنا يضربن بدفوفين ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إلى ان قالت 

إحداىن  
 وفينا نبي يعمم ما في غد  

  فقال ليا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم اسكتي عن ىذه وقولي الذي كنت تقولين قبميا قال أبو 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء فيما يقال لممتزوج  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي  [ 1091 ] 

ان النبي صمى اهلل عميو وسمم كان إذا رفأ اإلنسان إذا تزوج قال بارك اهلل لك وبارك عميك ىريرة 
وجمع بينكما في الخير قال وفي الباب عن عمي بن أبي طالب قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة 

حديث حسن صحيح  
   

باب ما يقول إذا دخل عمى أىمو  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن  [ 1092 ] 

لو ان أحدكم إذا أتى أىمو قال بسم اهلل كريب عن بن عباس قال قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
الميم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضي بينيما ولدا لم يضره الشيطان قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في األوقات التي يستحب فييا النكاح  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن  [ 1093 ] 

تزوجني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في شوال وبنى عبد اهلل بن عروة عن عروة عن عائشة قالت 



بي في شوال وكانت عائشة تستحب ان يبنى بنسائيا في شوال قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح ال نعرفو اال من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية  

   
باب ما جاء في الوليمة  

   
ان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس  [ 1094 ] 

رأى عمى عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما ىذا فقال اني تزوجت امرأة عمى وزن نواة من 
ذىب فقال بارك اهلل لك أولم ولو بشاة قال وفي الباب عن بن مسعود وعائشة وجابر وزىير بن 

عثمان قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذىب وزن 
ثبلثة دراىم وثمث وقال إسحاق ىو وزن خمسة دراىم وثمث  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن أبيو عن الزىري عن  [ 1095 ] 

ان النبي صمى اهلل عميو وسمم أولم عمى صفية بنت حيي بسويق وتمر قال أبو عيسى أنس بن مالك 
ىذا حديث حسن غريب  

   
نحو ىذا وقد روى غير واحد ىذا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحميدي عن سفيان  [ 1096 ] 

الحديث عن بن عيينة عن الزىري عن أنس ولم يذكروا فيو عن وائل عن أبيو أو ابنو قال أبو عيسى 
وكان سفيان بن عيينة يدلس في ىذا الحديث فربما لم يذكر فيو عن وائل عن أبيو وربما ذكره  

   
حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا زياد بن عبد اهلل حدثنا عطاء بن السائب عن أبي  [ 1097 ] 

طعام أول يوم حق وطعام يوم عبد الرحمن عن بن مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع اهلل بو قال أبو عيسى حديث بن مسعود ال 

نعرفو مرفوعا إال من حديث زياد بن عبد اهلل وزياد بن عبد اهلل كثير الغرائب والمناكير قال وسمعت 
محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال قال وكيع زياد بن عبد اهلل مع شرفو يكذب في 

الحديث  
   

باب ما جاء في إجابة الداعي  



   
حدثنا أبو سممة يحيى بن خمف حدثنا بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن نافع  [ 1098 ] 

ائتوا الدعوة إذا دعيتم قال وفي الباب عن عمي عن بن عمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وأبي ىريرة والبراء وأنس وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء فيمن يجيء إلى الوليمة من غير دعوة  

   
جاء رجل حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال  [ 1099 ] 

يقال لو أبو شعيب إلى غبلم لو لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة فإني رأيت في وجو رسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم الجوع قال فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فدعاه 
وجمساءه الذين معو فمما قام النبي صمى اهلل عميو وسمم اتبعيم رجل لم يكن معيم حين دعوا فمما 
انتيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إلى الباب قال لصاحب المنزل انو اتبعنا رجل لم يكن معنا 

حين دعوتنا فإن أذنت لو دخل قال فقد أذنا لو فميدخل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال 
وفي الباب عن بن عمر  

   
باب ما جاء في تزويج االبكار  

   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهلل قال تزوجت  [ 1100 ] 

يا جابر فقمت نعم فقال بكرا أم ثيبا فقمت ال بل امرأة فأتيت النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال أتزوجت 
ثيبا فقال ىبل جارية تبلعبيا وتبلعبك فقمت يا رسول اهلل إن عبد اهلل مات وترك سبع بنات أو تسعا 

فجئت بمن يقوم عميين قال فدعا لي قال وفي الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة قال أبو 
عيسى حديث جابر بن عبد اهلل حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء ال نكاح إال بولي  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا شريك بن عبد اهلل عن أبي إسحاق وحدثنا قتيبة حدثنا أبو  [ 1101 ] 

عوانة عن أبي إسحاق ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن إسرائيل عن أبي 



إسحاق ح وحدثنا عبد اهلل بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي 
ال نكاح إال بولي قال إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي ىريرة وعمران بن حصين وأنس  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن بن جريج عن سميمان بن موسى عن  [ 1102 ] 

أيما امرأة نكحت بغير إذن الزىري عن عروة عن عائشة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
ولييا فنكاحيا باطل فنكاحيا باطل فنكاحيا باطل فإن دخل بيا فميا المير بما استحل من فرجيا فإن 

اشتجروا فالسمطان ولي من ال ولي لو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد روى يحيى بن سعيد 
األنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن بن جريج نحو ىذا قال أبو 

عيسى وحديث أبي موسى حديث فيو اختبلف رواه إسرائيل وشريك بن عبد اهلل وأبو عوانة وزىير بن 
معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم وروى أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة 
عن أبي موسى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق 

عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه ولم يذكر فيو عن أبي إسحاق وقد 
روى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم أيضا وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
ال نكاح إال بولي وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي 
موسى وال يصح ورواية ىؤالء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم ال نكاح إال بولي عندي أصح ألن سماعيم من أبي إسحاق في أوقات مختمفة 
ن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع ىؤالء الذين رووا عن أبي إسحاق ىذا الحديث فإن  وا 

رواية ىؤالء عندي أشبو ألن شعبة والثوري سمعا ىذا الحديث من أبي إسحاق في مجمس واحد ومما 
يدل عمى ذلك ما حدثنا محمود بن غيبلن قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان 

الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ال نكاح إال بولي 
فقال نعم فدل ىذا الحديث عمى أن سماع شعبة والثوري عن مكحول ىذا الحديث في وقت واحد 

سرائيل ىو ثقة ثبت في أبي إسحاق سمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن ميدي  وا 
يقول ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إال لما اتكمت بو عمى إسرائيل ألنو كان 

يأتي بو أتم وحديث عائشة في ىذا الباب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ال نكاح إال بولي حديث 



عندي حسن رواه بن جريج عن سميمان بن موسى عن الزىري عن عروة عن عائشة عن النبي صمى 
اهلل عميو وسمم ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزىري عن عروة عن عائشة عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم وروى عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
مثمو وقد تكمم بعض أصحاب الحديث في حديث الزىري عن عروة عن عائشة عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم قال بن جريج ثم لقيت الزىري فسألتو فأنكره فضعفوا ىذا الحديث من أجل ىذا وذكر عن 
يحيى بن معين أنو قال لم يذكر ىذا الحرف عن بن جريج إال إسماعيل بن إبراىيم قال يحيى بن 

معين وسماع إسماعيل بن إبراىيم عن بن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبو عمى كتب عبد المجيد 
بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من بن جريج وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراىيم عن بن 
جريج والعمل في ىذا الباب عمى حديث النبي صمى اهلل عميو وسمم ال نكاح إال بولي عند أىل العمم 
من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم عمر بن الخطاب وعمي بن أبي طالب وعبد اهلل بن 
عباس وأبو ىريرة وغيرىم وىكذا روى عن بعض فقياء التابعين أنيم قالوا ال نكاح إال بولي منيم 

براىيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرىم وبيذا يقول  سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وا 
سحاق   سفيان الثوري واألوزاعي وعبد اهلل بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وا 

   
باب ما جاء ال نكاح إال ببينة  

   
حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد األعمى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد  [ 1103 ] 

البغايا البلتي ينكحن أنفسين بغير بينة قال يوسف عن بن عباس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
بن حماد رفع عبد األعمى ىذا الحديث في التفسير وأوقفو في كتاب الطبلق ولم يرفعو  

   
نحوه ولم يرفعو وىذا حدثنا قتيبة حدثنا غندر محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة  [ 1104 ] 

أصح قال أبو عيسى ىذا حديث غير محفوظ ال نعمم أحدا رفعو إال ما روى عن عبد األعمى عن 
سعيد عن قتادة مرفوعا وروى عن عبد األعمى عن سعيد ىذا الحديث موقوفا والصحيح ما روى عن 
بن عباس قولو ال نكاح إال ببينة ىكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس 
ال نكاح إال بينة وىكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو ىذا موقوفا وفي ىذا الباب عن 

عمران بن حصين وأنس وأبي ىريرة والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل 
عميو وسمم ومن بعدىم من التابعين وغيرىم قالوا ال نكاح إال بشيود لم يختمفوا في ذلك من مضى 



نما اختمف أىل العمم في ىذا إذا شيد واحد بعد واحد  منيم إال قوما من المتأخرين من أىل العمم وا 
فقال أكثر أىل العمم من أىل الكوفة وغيرىم ال يجوز النكاح حتى يشيد الشاىدان معا عند عقدة 

النكاح وقد رأى بعض أىل المدينة إذا أشيد واحد بعد واحد فإنو جائز إذا أعمنوا ذلك وىو قول مالك 
بن أنس وغيره ىكذا قال إسحاق فيما حكى عن أىل المدينة وقال بعض أىل العمم يجوز شيادة رجل 

سحاق   وامرأتين في النكاح وىو قول أحمد وا 
   

باب ما جاء في خطبة النكاح  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبثر بن القاسم عن األعمش عن أبي إسحاق عن أبي األحوص عن  [ 1105 ] 

عممنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم التشيد في الصبلة والتشيد في الحاجة قال التشيد عبد اهلل قال 
في الصبلة التحيات هلل والصموات والطيبات السبلم عميك أييا النبي ورحمة اهلل وبركاتو السبلم عمينا 
وعمى عباد اهلل الصالحين أشيد أن ال إلو إال اهلل وأشيد أن محمدا عبده ورسولو والتشيد في الحاجة 
إن الحمد هلل نستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن ييده اهلل فبل مضل 
لو ومن يضمل فبل ىادي لو وأشيد أن ال إلو إال اهلل وأشيد أن محمدا عبده ورسولو ويقرأ ثبلث آيات 

واتقوا اهلل  }  {اتقوا اهلل حق تقاتو وال تموتن إال وأنتم مسممون  }قال عبثر ففسره لنا سفيان الثوري 
قال وفي الباب {  اتقوا اهلل وقولوا قوال سديدا   } {الذي تساءلون بو واألرحام إن اهلل كان عميكم رقيبا 

عن عدي بن حاتم قال أبو عيسى حديث عبد اهلل حديث حسن رواه األعمش عن أبي إسحاق عن 
أبي األحوص عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي 

عبيدة عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وكبل الحديثين صحيح ألن إسرائيل جمعيما فقال 
عن أبي إسحاق عن أبي األحوص وأبي عبيدة عن عبد اهلل بن مسعود عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم وقد قال أىل العمم إن النكاح جائز بغير خطبة وىو قول سفيان الثوري وغيره من أىل العمم  

   
حدثنا أبو ىشام الرفاعي حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كميب عن أبيو عن أبي  [ 1106 ] 

كل خطبة ليس فييا تشيد فيي كاليد الجذماء قال أبو ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  

   
باب ما جاء في استئمار البكر والثيب  



   
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا األوزاعي عن يحيى بن أبي  [ 1107 ] 

ال تنكح الثيب حتى كثير عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ذنيا الصموت قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة  تستأمر وال تنكح البكر حتى تستأذن وا 
والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل 
ن زوجيا األب من غير أن يستأمرىا فكرىت ذلك فالنكاح  العمم أن الثيب ال تزوج حتى تستأمر وا 

مفسوخ عند عامة أىل العمم واختمف أىل العمم في تزويج األبكار إذا زوجين اآلباء فرأى أكثر أىل 
العمم من أىل الكوفة وغيرىم أن األب إذا زوج البكر وىي بالغة بغير أمرىا فمم ترض بتزويج األب 

ن كرىت ذلك وىو قول مالك  فالنكاح مفسوخ وقال بعض أىل المدينة تزويج األب عمى البكر جائز وا 
سحاق   بن أنس والشافعي وأحمد وا 

   
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن عبد اهلل بن الفضل عن نافع بن جبير بن  [ 1108 ] 

األيم أحق بنفسيا من ولييا والبكر مطعم عن بن عباس أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
ذنيا صماتيا ىذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس وقد  تستأذن في نفسيا وا 
احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بيذا الحديث وليس في ىذا الحديث ما احتجوا بو ألنو 
قد روى من غير وجو عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ال نكاح إال بولي وىكذا أفتى بو 

نما معنى قول النبي صمى اهلل  بن عباس بعد النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال ال نكاح إال بولي وا 
عميو وسمم األيم أحق بنفسيا من ولييا عند أكثر أىل العمم أن الولي ال يزوجيا إال برضاىا وأمرىا 
فإن زوجيا فالنكاح مفسوخ عمى حديث خنساء بنت خذام حيث زوجيا أبوىا وىي ثيب فكرىت ذلك 

فرد النبي صمى اهلل عميو وسمم نكاحو  
   

باب ما جاء في إكراه اليتيمة عمى التزويج  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي  [ 1109 ] 

ن ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  اليتيمة تستأمر في نفسيا فإن صمتت فيو إذنيا وا 
أبت فبل جواز عمييا يعني إذا أدركت فردت قال وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة قال 

أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن واختمف أىل العمم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أىل العمم 



أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبمغ فإذا بمغت فميا الخيار في إجازة النكاح أو فسخو 
وىو قول بعض التابعين وغيرىم وقال بعضيم ال يجوز نكاح اليتيمة حتى تبمغ وال يجوز الخيار في 
سحاق إذا بمغت اليتيمة  النكاح وىو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرىما من أىل العمم وقال أحمد وا 
تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز وال خيار ليا إذا أدركت واحتجا بحديث عائشة أن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم بنى بيا وىي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة إذا بمغت الجارية تسع سنين 

فيي امرأة  
   

باب ما جاء في الوليين يزوجان  
   
حدثنا قتيبة حدثنا غندر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن  [ 1110 ] 

أيما امرأة زوجيا وليان فيي لؤلول منيما ومن باع جندب أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
بيعا من رجمين فيو لؤلول منيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن والعمل عمى ىذا عند أىل العمم ال 
نعمم بينيم في ذلك اختبلفا إذا زوج أحد الوليين قبل اآلخر فنكاح األول جائز ونكاح اآلخر مفسوخ 

سحاق   ذا زوجا جميعا فنكاحيما جميعا مفسوخ وىو قول الثوري وأحمد وا  وا 
   

باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسمم عن زىير بن محمد عن عبد اهلل بن محمد  [ 1111 ] 

أيما عبد تزوج بغير إذن سيده بن عقيل عن جابر بن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
فيو عاىر قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن وروى بعضيم ىذا 

الحديث عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وال يصح 
والصحيح عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل عن جابر والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب 
سحاق  النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أن نكاح العبد بغير إذن سيده ال يجوز وىو قول أحمد وا 

وغيرىما ببل اختبلف  
   
حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد األموي حدثنا أبي حدثنا بن جريج عن عبد اهلل بن محمد  [ 1112 ] 

أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فيو عاىر بن عقيل عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في ميور النساء  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن ميدي ومحمد بن جعفر  [ 1113 ] 

أن امرأة قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد اهلل قال سمعت عبد اهلل بن عامر بن ربيعة عن أبيو 
من بني فزارة تزوجت عمى نعمين فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أرضيت من نفسك ومالك 

بنعمين قالت نعم قال فأجازه قال وفي الباب عن عمر وأبي ىريرة وسيل بن سعد وأبي سعيد وأنس 
وعائشة وجابر وأبي حدرد األسممي قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح 
واختمف أىل العمم في المير فقال بعض أىل العمم المير عمى ما تراضوا عميو وىو قول سفيان 

سحاق وقال مالك بن أنس ال يكون المير أقل من ربع دينار وقال بعض  الثوري والشافعي وأحمد وا 
أىل الكوفة ال يكون المير أقل من عشرة دراىم  

   
باب منو  

   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد اهلل بن نافع الصائغ قاال  [ 1114 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سيل بن سعد الساعدي 
عميو وسمم جاءتو امرأة فقالت إني وىبت نفسي لك فقامت طويبل فقال رجل يا رسول اهلل فزوجنييا إن 
لم تكن لك بيا حاجة فقال ىل عندك من شيء تصدقيا فقال ما عندي إال إزاري ىذا فقال رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم إزارك إن أعطيتيا جمست وال إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو 
خاتما من حديد قال فالتمس فمم يجد شيئا فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ىل معك من القرآن 
شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماىا فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم زوجتكيا بما 

معك من القرآن قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد ذىب الشافعي إلى ىذا الحديث فقال إن 
لم يكن لو شيء يصدقيا فتزوجيا عمى سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعمميا سورة من القرآن وقال 

سحاق   بعض أىل العمم النكاح جائز ويجعل ليا صداق مثميا وىو قول أىل الكوفة وأحمد وا 
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن بن سيرين عن أبي العجفاء  [ 1114 ] 



أال ال تغالوا صدقة النساء فإنيا لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى السممي قال قال عمر بن الخطاب 
عند اهلل لكان أوالكم بيا نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم ما عممت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نكح 
شيئا من نسائو وال أنكح شيئا من بناتو عمى أكثر من ثنتي عشرة أوقية قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح وأبو العجفاء السممي اسمو ىرم واألوقية عند أىل العم أربعون درىما وثنتا عشرة أوقية 
أربعمائة وثمانون درىما  

   
باب ما جاء في الرجل يعتق األمة ثم يتزوجيا  

   
ان حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صييب عن أنس بن مالك  [ 1115 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم اعتق صفية وجعل عتقيا صداقيا قال وفي الباب عن صفية قال أبو 
عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل عمي ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي 

سحاق وكره بعض أىل العمم ان يجعل عتقيا  صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم وىو قول الشافعي وأحمد وا 
صداقيا حتى يجعل ليا ميرا سوى العتق والقول األول أصح  

   
باب ما جاء في الفضل في ذلك  

   
حدثنا ىناد حدثنا عمي بن مسير عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي  [ 1116 ] 

ثبلثة يؤتون أجرىم مرتين عبد أدى حق اهلل موسى عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وحق مواليو فذاك يؤتى أجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبيا فأحسن أدبيا ثم اعتقيا ثم 
تزوجيا يبتغي بذلك وجو اهلل فذلك يؤتى أجره مرتين ورجل آمن بالكتاب األول ثم جاء الكتاب اآلخر 
فآمن بو فذلك يؤتى أجره مرتين حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وىو بن حي 

عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه بمعناه قال أبو 
عيسى حديث أبي موسى حديث حسن صحيح وأبو بردة بن أبي موسى اسمو عامر بن عبد اهلل بن 
قيس وروى شعبة وسفيان الثوري ىذا الحديث عن صالح بن صالح بن حي وصالح بن صالح بن 

حي ىو والد الحسن بن صالح بن حي  
   

باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطمقيا قبل ان يدخل بيا ىل يتزوج ابنتيا أم ال  



   
حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده ان النبي صمى اهلل  [ 1117 ] 

أيما رجل نكح امرأة فدخل بيا فبل يحل لو نكاح ابنتيا وان لم يكن دخل بيا فمينكح عميو وسمم قال 
ابنتيا وأيما رجل نكح امرأة فدخل بيا أو لم يدخل بيا فبل يحل لو نكاح أميا قال أبو عيسى ىذا 
نما رواه بن لييعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب  حديث ال يصح من قبل إسناده وا 

والمثنى بن الصباح وابن لييعة يضعفان في الحديث والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم قالوا إذا 
ذا تزوج الرجل االبنة فطمقيا  تزوج الرجل امرأة ثم طمقيا قبل ان يدخل بيا حل لو ان ينكح ابنتيا وا 

وىو قول الشافعي وأحمد  {وأميات نسائكم  }قبل ان يدخل بيا لم يحل لو نكاح أميا لقول اهلل تعالى 
سحاق   وا 

   
باب ما جاء فيمن يطمق امرأتو ثبلثا فيتزوجيا آخر فيطمقيا قبل ان يدخل بيا  

   
سحاق بن منصور قاال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن  [ 1118 ]  حدثنا بن أبي عمر وا 

إني عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقالت 
كنت عند رفاعة فطمقني فبت طبلقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معو إال مثل ىدبة الثوب 
فقال أتريدين ان ترجعي إلى رفاعة ال حتى تذوقي عسيمتو ويذوق عسيمتك قال وفي الباب عن بن 
عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح 
والعمل عمى ىذا عند عامة أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم ان الرجل إذا 
طمق امرأتو ثبلثا فتزوجت زوجا غيره فطمقيا قبل ان يدخل بيا أنيا ال تحل لمزوج األول إذا لم يكن 

جامع الزوج اآلخر  
   

باب ما جاء في المحل والمحمل لو  
   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد األيامي حدثنا مجالد عن  [ 1119 ] 

ان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لعن الشعبي عن جابر بن عبد اهلل وعن الحارث عن عمي قاال 
الحل والمحمل لو قال وفي الباب عن بن مسعود وأبي ىريرة وعقبة بن عامر وابن عباس قال أبو 

عيسى حديث عمي وجابر حديث معمول وىكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر ىو 



الشعبي عن الحارث عن عمي وعامر عن جابر بن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وىذا 
حديث ليس إسناده بالقائم ألن مجالد بن سعيد قد ضعفو بعض أىل العمم منيم أحمد بن حنبل وروى 
عبد اهلل بن نمير ىذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد اهلل عن عمي وىذا قد وىم فيو 

بن نمير والحديث األول أصح وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث 
عن عمي  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد الزىري حدثنا سفيان عن أبي قيس عن ىزيل  [ 1120 ] 

لعن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم المحل والمحمل لو قال بن شرحبيل عن عبد اهلل بن مسعود قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو قيس االودي اسمو عبد الرحمن بن ثروان وقد روى ىذا 
الحديث عن النبي صمى اهلل عميو وسمم من غير وجو والعمل عمى ىذا الحديث عند أىل العمم من 
أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد اهلل بن عمرو 

سحاق  وغيرىم وىو قول الفقياء من التابعين وبو يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 
قال وسمعت الجارود بن معاذ يذكره عن وكيع انو قال بيذا وقال ينبغي ان يرمي بيذا الباب من قول 
أصحاب الرأي قال جارود قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحمميا ثم بدا لو أن يمسكيا 

فبل يحل لو أن يمسكيا حتى يتزوجيا بنكاح جديد  
   

باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزىري عن عبد اهلل والحسن ابني محمد بن عمي  [ 1121 ] 

ان النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن متعة النساء وعن لحوم عن أبييما عن عمي بن أبي طالب 
الحمر األىمية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجيني وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث عمي 

حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم 
نما روى عن بن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قولو حيث أخبر عن النبي صمى  وا 

اهلل عميو وسمم وأمر أكثر أىل العمم عمى تحريم المتعة وىو قول الثوري وابن المبارك والشافعي 
سحاق   وأحمد وا 

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان الثوري  [ 1122 ] 



إنما كانت المتعة في أول اإلسبلم كان عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن بن عباس قال 
الرجل يقدم البمدة ليس لو بيا معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنو يقيم فتحفظ لو متاعو وتصمح لو 

قال بن عباس فكل فرج سوى   {إال عمى أزواجيم أو ما ممكت أيمانيم  }شيئو حتى إذا نزلت اآلية 
ىذين فيو حرام  

   
باب ما جاء في النيى عن نكاح الشغار  

   
حدثنا محمد بن عبد الممك بن أبي الشوارب حدثنا بشر بن المفضل حدثنا حميد وىو  [ 1123 ] 

ال جمب وال الطويل قال حدث الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
جنب وال شغار في اإلسبلم ومن انتيب نيبة فميس منا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال 

وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي ىريرة ووائل بن حجر  
   
أن حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر  [ 1124 ] 

النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن الشغار قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى 
ىذا عند عامة أىل العمم ال يرون نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنتو عمى أن يزوجو اآلخر 
ن جعل ليما  ابنتو أو أختو وال صداق بينيما وقال بعض أىل العمم نكاح الشغار مفسوخ وال يحل وا 

سحاق وروى عن عطاء بن أبي رباح أنو قال يقران عمى نكاحيما  صداقا وىو قول الشافعي وأحمد وا 
ويجعل ليما صداق المثل وىو قول أىل الكوفة  

   
باب ما جاء ال تنكح المرأة عمى عمتيا وال عمى خالتيا  

   
حدثنا نصر بن عمي حدثنا عبد األعمى بن عبد األعمى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن  [ 1125 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى أن تزوج المرأة عمى عمتيا أبي حريز عن عكرمة عن بن عباس 
أو عمى خالتيا وأبو حريز اسمو عبد اهلل بن حسين حدثنا نصر بن عمي حدثنا عبد األعمى عن 

ىشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم بمثمو قال وفي الباب 
عن عمي وابن عمر وعبد اهلل بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن 

جندب  



   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا يزيد بن ىارون أنبأنا داود بن أبي ىند حدثنا عامر  [ 1126 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نيى أن تنكح المرأة عمى عمتيا أو العمة عمى ابنة عن أبي ىريرة 
أخييا أو المرأة عمى خالتيا أو الخالة عمى بنت أختيا وال تنكح الصغرى عمى الكبرى وال الكبرى عمى 

الصغرى قال أبو عيسى حديث بن عباس وأبي ىريرة حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند 
عامة أىل العمم ال نعمم بينيم اختبلفا أنو ال يحل لمرجل أن يجمع بين المرأة وعمتيا أو خالتيا فإن 
نكح امرأة عمى عمتيا أو خالتيا أو العمة عمى بنت أخييا فنكاح األخرى منيما مفسوخ وبو يقول 
عامة أىل العمم قال أبو عيسى أدرك الشعبي أبا ىريرة وروى عنو وسألت محمدا عن ىذا فقال 

صحيح قال أبو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن أبي ىريرة  
   

باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح  
   
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب  [ 1127 ] 

عن مرثد بن عبد اهلل اليزني أبي الخير عن عقبة بن عامر الجيني قال قال رسول اهلل صمى اهلل 
إن أحق الشروط أن يوفى بيا ما استحممتم بو الفروج حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى عميو وسمم 

حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 
والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم عمر بن 

الخطاب قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط ليا أن ال يخرجيا من مصرىا فميس لو أن يخرجيا وىو قول 
سحاق وروى عن عمي بن أبي طالب أنو قال شرط اهلل قبل  أىل العمم وبو يقول الشافعي وأحمد وا 

شرطيا كأنو رأى لمزوج أن يخرجيا وأن كانت اشترطت عمى زوجيا أن ال يخرجيا وذىب بعض أىل 
العمم إلى ىذا وىو قول سفيان الثوري وبعض أىل الكوفة  

   
باب ما جاء في الرجل يسمم وعنده عشر نسوة  

   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزىري عن سالم بن  [ 1128 ] 

أن غيبلن بن سممة الثقفي أسمم ولو عشر نسوة في الجاىمية فأسممن معو فأمره عبد اهلل عن بن عمر 
النبي صمى اهلل عميو وسمم أن يتخير أربعا منين قال أبو عيسى ىكذا رواه معمر عن الزىري عن 



سالم عن أبيو قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول ىذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى 
شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزىري وحمزة قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيبلن بن 
نما حديث الزىري عن سالم عن أبيو أن رجبل من ثقيف  سممة أسمم وعنده عشر نسوة قال محمد وا 
طمق نساءه فقال لو عمر لتراجعن نساءك أو ألرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال قال أبو عيسى 

سحاق   والعمل عمى حديث غيبلن بن سممة عند أصحابنا منيم الشافعي وأحمد وا 
   

باب ما جاء في الرجل يسمم وعنده أختان  
   
حدثنا قيبة حدثنا بن لييعة عن أبي وىب الجيشاني أنو سمع بن فيروز الديممي يحدث  [ 1129 ] 

أتيت النبي صمى اهلل عميو وسمم فقمت يا رسول اهلل إني أسممت وتحتي أختان فقال عن أبيو قال 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم اختر أيتيما شئت  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا وىب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب  [ 1130 ] 

يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وىب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديممي عن أبيو قال 
يا رسول اهلل أسممت وتحتي أختان قال اختر أيتيما شئت ىذا حديث حسن وأبو وىب الجيشاني قمت 

اسمو الديمم بن ىوشع  
   

باب ما جاء في الرجل يشترى الجارية وىي حامل  
   
حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا عبد اهلل بن وىب حدثنا يحيى بن أيوب  [ 1131 ] 

عن ربيعة بن سميم عن بسر بن عبيد اهلل عن رويفع بن ثابت عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فبل يسق ماءه ولد غيره قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد روى 
من غير وجو عن رويفع بن ثابت والعمل عمى ىذا عند أىل العمم ال يرون لمرجل إذا اشترى جارية 
وىي حامل أن يطأىا حتى تضع وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس والعرباض بن سارية وأبي 

سعيد  
   

باب ما جاء في الرجل يسبى األمة وليا زوج ىل يحل لو أن يطأىا  



   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم حدثنا عثمان البتي عن أبي الخميل عن أبي سعيد  [ 1132 ] 

أصبنا سبايا يوم أوطاس ولين أزواج في قومين فذكروا ذلك لرسول اهلل صمى اهلل عميو الخدري قال 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن   {والمحصنات من النساء إال ما ممكت أيمانكم  }وسمم فنزلت 

وىكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخميل عن أبي سعيد وأبو الخميل اسمو صالح بن أبي 
مريم وروى ىمام ىذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي الخميل عن أبي عمقمة الياشمي عن أبي 

سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم حدثنا بذلك عبد بن حميد حدثنا حبان بن ىبلل حدثنا ىمام  
   

باب ما جاء في كراىية مير البغي  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود  [ 1133 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن ثمن الكمب ومير البغي وحموان الكاىن قال األنصاري قال 
وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وأبي ىريرة وابن عباس قال أبو عيسى حديث أبي مسعود 

حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء أن ال يخطب الرجل عمى خطبة أخيو  
   
حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة قاال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن سعيد بن  [ 1134 ] 

المسيب عن أبي ىريرة قال قتيبة يبمغ بو النبي صمى اهلل عميو وسمم وقال أحمد قال رسول اهلل صمى 
ال يبيع الرجل عمى بيع أخيو وال يخطب عمى خطبة أخيو قال وفي الباب عن سمرة اهلل عميو وسمم 

وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح قال مالك بن أنس إنما معنى 
كراىية أن يخطب الرجل عمى خطبة أخيو إذا خطب الرجل المرأة فرضيت بو فميس ألحد أن يخطب 

عمى خطبتو وقال الشافعي معنى ىذا الحديث ال يخطب الرجل عمى خطبة أخيو ىذا عندنا إذا 
خطب الرجل المرأة فرضيت بو وركنت إليو فميس ألحد أن يخطب عمى خطبتو فأما قبل أن يعمم 
رضاىا أو ركونيا إليو فبل بأس أن يخطبيا والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت 

النبي صمى اهلل عميو وسمم فذكرت لو أن أبا جيم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباىا فقال أما 
أبو جيم فرجل ال يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية فصعموك ال مال لو ولكن انكحي أسامة فمعنى 



ىذا الحديث عندنا واهلل أعمم أن فاطمة لم تخبره برضاىا بواحد منيما ولو أخبرتو لم يشر عمييا بغير 
الذي ذكرت  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو بكر بن أبي  [ 1135 ] 

دخمت أنا وأبو سممة بن عبد الرحمن عمى فاطمة بنت قيس فحدثتنا أن زوجيا طمقيا ثبلثا الجيم قال 
ولم يجعل ليا سكنى وال نفقة قالت ووضع لي عشرة أقفزة عند بن عم لو خمسة شعيرا وخمسة برا 

قالت فأتيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فذكرت ذلك لو قالت فقال صدق قالت فأمرني أن أعتد 
في بيت أم شريك ثم قال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن بيت أم شريك بيت يغشاه المياجرون 
ولكن اعتدى في بيت بن أم مكتوم فعسى أن تمقى ثيابك وال يراك فإذا انقضت عدتك فجاء يخطبك 
فآذنينى فمما انقضت عدتي خطبني أبو جيم ومعاوية قالت فأتيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

فذكرت ذلك لو فقال أما معاوية فرجل ال مال لو وأما أبو جيم فرجل شديد عمى النساء قالت فخطبني 
أسامة بن زيد فتزوجني فبارك اهلل لي في أسامة ىذا حديث صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي 

بكر بن أبي الجيم نحو ىذا الحديث وزاد فيو فقال لي النبي صمى اهلل عميو وسمم انكحي أسامة 
حدثنا محمود حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجيم بيذا  

   
باب ما جاء في العزل  

   
حدثنا محمد بن عبد الممك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن يحيى  [ 1136 ] 

يا رسول اهلل إنا كنا نعزل بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال قمنا 
فزعمت الييود أنيا الموءودة الصغرى فقال كذبت الييود إن شاء اهلل إذا أراد أن يخمقو فمم يمنعو قال 

وفي الباب عن عمر والبراء وأبي ىريرة وأبي سعيد  
   
حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قاال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء  [ 1137 ] 

كنا نعزل والقرآن ينزل قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح عن جابر بن عبد اهلل قال 
وقد روى عنو من غير وجو وقد رخص قوم من أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم 

وغيرىم في العزل وقال مالك بن أنس تستأمر الحرة في العزل وال تستأمر األمة  
   



باب ما جاء في كراىية العزل  
   
حدثنا بن أبي عمر وقتيبة قاال حدثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاىد عن  [ 1138 ] 

ذكر العزل عند رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال لم يفعل ذلك أحدكم قزعة عن أبي سعيد قال 
قال أبو عيسى زاد بن أبي عمر في حديثو ولم يقل ال يفعل ذاك أحدكم قاال في حديثيما فإنيا ليست 
نفس مخموقة إال اهلل خالقيا قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن 
صحيح وقد روى من غير وجو عن أبي سعيد وقد كره العزل قوم من أىل العمم من أصحاب النبي 

صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم  
   

باب ما جاء في القسمة لمبكر والثيب  
   
حدثنا أبو سممة يحيى بن خمف حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن أبي قبلبة  [ 1139 ] 

إذا عن أنس بن مالك قال لو شئت أن أقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ولكنو قال السنة 
ذا تزوج الثيب عمى امرأتو أقام عندىا ثبلثا قال وفي  تزوج الرجل البكر عمى امرأتو أقام عندىا سبعا وا 
الباب عن أم سممة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رفعو محمد بن إسحاق عن 
أيوب عن أبي قبلبة عن أنس ولم يرفعو بعضيم قال والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم قالوا إذا 
ذا تزوج الثيب عمى  تزوج الرجل امرأة بكرا عمى امرأتو أقام عندىا سبعا ثم قسم بينيما بعد بالعدل وا 
سحاق وقال بعض أىل العمم من التابعين  امرأتو أقام عندىا ثبلثا وىو قول مالك والشافعي وأحمد وا 
ذا تزوج الثيب أقام عندىا ليمتين والقول األول أصح   إذا تزوج البكر عمى امرأتو أقام عندىا ثبلثا وا 

   
باب ما جاء في التسوية بين الضرائر  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سممة عن أيوب عن أبي قبلبة  [ 1140 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يقسم بين نسائو فيعدل ويقول عن عبد اهلل بن يزيد عن عائشة 
الميم ىذه قسمتي فيما أممك فبل تممني فيما تممك وال أممك قال أبو عيسى حديث عائشة ىكذا رواه 
غير واحد عن حماد بن سممة عن أيوب عن أبي قبلبة عن عبد اهلل بن يزيد عن عائشة أن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم كان يقسم ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قبلبة مرسبل أن 



النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يقسم وىذا أصح من حديث حماد بن سممة  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا ىمام عن قتادة عن النضر بن  [ 1141 ] 

إذا كان عند الرجل أنس عن بشير بن نييك عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
نما أسند ىذا الحديث ىمام بن  امرأتان فمم يعدل بينيما جاء يوم القيامة وشقو ساقط قال أبو عيسى وا 
يحيى عن قتادة ورواه الدستوائي عن قتادة قال كان يقال وال نعرف ىذا الحديث مرفوعا إال من حديث 

ىمام وىمام ثقة حافظ  
   

باب ما جاء في الزوجين المشركين يسمم أحدىما  
   
حدثنا أحمد بن منيع وىناد قاال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن  [ 1142 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم رد ابنتو زينب عمى أبي العاص بن الربيع بمير أبيو عن جده 
جديد ونكاح جديد قال أبو عيسى ىذا حديث في إسناده مقال وفي الحديث اآلخر أيضا مقال والعمل 
عمى ىذا الحديث عند أىل العمم أن المرأة إذا أسممت قبل زوجيا ثم أسمم زوجيا وىي في العدة أن 
سحاق   زوجيا أحق بيا ما كانت في العدة وىو قول مالك بن أنس واألوزاعي والشافعي وأحمد وا 

   
حدثنا ىناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين  [ 1143 ] 

رد النبي صمى اهلل عميو وسمم ابنتو زينب عمى أبي العاصي بن عن عكرمة عن بن عباس قال 
الربيع بعد ست سنين بالنكاح األول ولم يحدث نكاحا قال أبو عيسى ىذا حديث ليس بإسناده بأس 

ولكن ال نعرف وجو ىذا الحديث ولعمو قد جاء ىذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظو  
   
حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن  [ 1144 ] 

أن رجبل جاء مسمما عمى عيد النبي صمى اهلل عميو وسمم ثم جاءت امرأتو عكرمة عن بن عباس 
مسممة فقال يا رسول اهلل إنيا كانت أسممت معي فردىا عمي فردىا عميو ىذا حديث صحيح سمعت 
عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن ىارون يذكر عن محمد بن إسحاق ىذا الحديث وحديث الحجاج 

عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده أن النبي صمى اهلل عميو وسمم رد ابنتو زينب عمى أبي 
العاصي بمير جديد ونكاح جديد قال يزيد بن ىارون حديث بن عباس أجود إسنادا والعمل عمى 



حديث عمرو بن شعيب  
   

باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنيا قبل أن يفرض ليا  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا زيد بن الحباب حدثنا سفيان عن منصور عن إبراىيم عن  [ 1145 ] 

أنو سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض ليا صداقا ولم يدخل بيا حتى مات عمقمة عن بن مسعود 
فقال بن مسعود ليا مثل صداق نسائيا ال وكس وال شطط وعمييا العدة وليا الميراث فقام معقل بن 
سنان األشجعي فقال قضى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي 
قضيت ففرح بيا بن مسعود قال وفي الباب عن الجراح حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا يزيد بن 
ىارون وعبد الرزاق كبلىما عن سفيان عن منصور نحوه قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث 

حسن صحيح وقد روى عنو من غير وجو والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي 
سحاق وقال بعض أىل العمم من أصحاب  صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم وبو يقول الثوري وأحمد وا 

النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم عمي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر إذا تزوج 
الرجل المرأة ولم يدخل بيا ولم يفرض ليا صداقا حتى مات قالوا ليا الميراث وال صداق ليا وعمييا 

العدة وىو قول الشافعي قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روى عن النبي صمى 
اهلل عميو وسمم وروى عن الشافعي أنو رجع بمصر بعد عن ىذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق  

   
كتاب الرضاع  

   
باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم حدثنا عمي بن زيد عن سعيد بن  [ 1146 ] 

إن اهلل حرم من الرضاع ما المسيب عن عمي بن أبي طالب قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حرم من النسب قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة قال أبو عيسى حديث عمى حسن 
صحيح والعمل عمى ىذا عند عامة أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم ال 

نعمم بينيم في ذلك اختبلفا  
   



حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا مالك ح وحدثنا إسحاق بن موسى  [ 1147 ] 
األنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد اهلل بن دينار عن سميمان بن يسار عن عروة بن 

إن اهلل حرم من الرضاعة ما حرم من الزبير عن عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الوالدة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي 

صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم ال نعمم بينيم في ذلك اختبلفا  
   

باب ما جاء في لبن الفحل  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا بن نمير عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة  [ 1148 ] 

جاء عمي من الرضاعة يستأذن عمى فأبيت أن آذن لو حتى استأمر رسول اهلل صمى اهلل عميو قالت 
وسمم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فميمج عميك فإنو عمك قالت إنما أرضعتني المرأة ولم 

يرضعني الرجل قال فإنو عمك فميمج عميك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا 
عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم كرىوا لبن الفحل واألصل في 

ىذا حديث عائشة وقد رخص بعض أىل العمم في لبن الفحل والقول األول أصح  
   
حدثنا قتيبة حدثنا مالك ح وحدثنا األنصاري حدثنا معن قال حدثنا مالك عن بن شياب  [ 1149 ] 

أنو سئل عن رجل لو جاريتان أرضعت إحداىما جارية واألخرى عن عمرو بن الشريد عن بن عباس 
غبلما أيحل لمغبلم أن يتزوج بالجارية فقال ال المقاح واحد قال أبو عيسى وىذا األصل في ىذا الباب 

سحاق   وىو قول أحمد وا 
   

باب ما جاء ال تحرم المصة وال المصتان  
   
حدثنا محمد بن عبد األعمى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سميمان قال سمعت أيوب  [ 1150 ] 

يحدث عن عبد اهلل بن أبي مميكة عن عبد اهلل بن الزبير عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
ال تحرم المصة وال المصتان قال وفي الباب عن أم الفضل وأبي ىريرة والزبير بن العوام وابن قال 

الزبير وروى غير واحد ىذا الحديث عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عبد اهلل بن الزبير عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم قال ال تحرم المصة وال المصتان وروى محمد بن دينار عن ىشام بن عروة 



عن أبيو عن عبد اهلل بن الزبير عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وزاد فيو محمد بن دينار البصري عن 
الزبير عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو غير محفوظ والصحيح عند أىل الحديث حديث بن أبي 

مميكة عن عبد اهلل بن الزبير عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى حديث 
عائشة حديث حسن صحيح وسألت محمدا عن ىذا فقال الصحيح عن بن الزبير عن عائشة وحديث 
نما ىو ىشام بن عروة عن أبيو عن الزبير والعمل عمى ىذا  محمد بن دينار وزاد فيو عن الزبير وا 

عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم وقالت عائشة أنزل في القرآن 
عشر رضعات معمومات فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معمومات فتوفى رسول اهلل 

صمى اهلل عميو وسمم واألمر عمى ذلك حدثنا بذلك إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا مالك حدثنا 
معن عن عبد اهلل بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بيذا وبيذا كانت عائشة تفتى وبعض أزواج 

سحاق وقال أحمد بحديث النبي صمى اهلل عميو وسمم  النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو قول الشافعي وا 
ال تحرم المصة وال المصتان وقال إن ذىب ذاىب إلى قول عائشة في خمس رضعات فيو مذىب 

قوى وجبن عنو يقول فيو شيئا وقال بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم 
يحرم قميل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى جوف وىو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس واألوزاعي 
وعبد اهلل بن المبارك ووكيع وأىل الكوفة عبد اهلل بن أبي مميكة ىو عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أبي 
مميكة ويكنى أبا محمد وكان عبد اهلل قد استقضاه عمى الطائف وقال بن جريج عن بن أبي مميكة 

قال أدركت ثبلثين من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في شيادة المرأة الواحدة في الرضاع  
   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراىيم عن أيوب عن عبد اهلل بن أبي مميكة  [ 1151 ] 

قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحرث قال وسمعتو من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ 
تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

فقمت تزوجت فبلنة بنت فبلن فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وىي كاذبة قال فأعرض 
عنى قال فأتيتو من قبل وجيو فأعرض عنى بوجيو فقمت إنيا كاذبة قال وكيف بيا وقد زعمت أنيا 
قد أرضعتكما دعيا عنك قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث عقبة بن الحرث حديث 
حسن صحيح وقد روى غير واحد ىذا الحديث عن بن أبي مميكة عن عقبة بن الحرث ولم يذكروا 

فيو عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيو دعيا عنك والعمل عمى ىذا الحديث عند بعض أىل العمم 



من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أجازوا شيادة المرأة الواحدة في الرضاع وقال بن 
سحاق وقد قال بعض  عباس تجوز شيادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينيا وبو يقول أحمد وا 
أىل العمم ال تجوز شيادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر وىو قول الشافعي سمعت الجارود يقول 

سمعت وكيعا يقول ال تجوز شيادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقيا في الورع  
   

باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة ال تحرم إال في الصغر دون الحولين  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن ىشام بن عروة عن أبيو عن فاطمة بنت المنذر  [ 1152 ] 

وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وىي امرأة ىشام بن عروة عن أم سممة قالت قال رسول اهلل 
ال يحرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال أبو صمى اهلل عميو وسمم 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل 
عميو وسمم وغيرىم أن الرضاعة ال تحرم إال ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاممين فإنو 

ال يحرم شيئا  
   

باب ما جاء ما يذىب مذمة الرضاع  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ىشام بن عروة عن حجاج بن حجاج األسممي  [ 1153 ] 

أنو سأل النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال يا رسول اهلل ما يذىب عنى مذمة الرضاع فقال عن أبيو 
غرة عبد أو أمة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ومعنى قولو ما يذىب عنى مذمة الرضاع 
يقول إنما يعنى بو ذمام الرضاعة وحقيا يقول إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة فقد قضيت ذماميا 
ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا أقبمت امرأة فبسط النبي 
صمى اهلل عميو وسمم رداءه حتى قعدت عميو فمما ذىبت قيل ىي كانت أرضعت النبي صمى اهلل 

عميو وسمم ىكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن ىشام بن عروة عن 
أبيو عن حجاج بن حجاج عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وروى سفيان بن عيينة عن ىشام 

بن عروة عن أبيو عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وحديث بن 
عيينة غير محفوظ والصحيح ما روى ىؤالء عن ىشام بن عروة عن أبيو وىشام بن عروة يكنى أبا 

المنذر وقد أدرك جابر بن عبد اهلل وابن عمر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام ىي امرأة 



ىشام بن عروة  
   

باب ما جاء في المرأة تعتق وليا زوج  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن ىشام بن عروة عن أبيو عن  [ 1154 ] 

كان زوج بريرة عبدا فخيرىا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فاختارت نفسيا ولو كان حرا عائشة قالت 
لم يخيرىا  

   
كان حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراىيم عن األسود عن عائشة قالت  [ 1155 ] 

زوج بريرة حرا فخيرىا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن 
صحيح ىكذا روى ىشام عن أبيو عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا وروى عكرمة عن بن عباس 
قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال لو مغيث وىكذا روى عن بن عمر والعمل عمى ىذا عند بعض 
نما يكون ليا الخيار إذا أعتقت  أىل العمم وقالوا إذا كانت األمة تحت الحر فأعتقت فبل خيار ليا وا 

سحاق وروى األعمش عن إبراىيم عن األسود عن  وكانت تحت عبد وىو قول الشافعي وأحمد وا 
عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرىا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وروى أبو عوانة ىذا الحديث 
عن األعمش عن إبراىيم عن األسود عن عائشة في قصة بريرة قال األسود وكان زوجيا حرا والعمل 

عمى ىذا عند بعض أىل العمم من التابعين ومن بعدىم وىو قول سفيان الثوري وأىل الكوفة  
   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب وقتادة عن عكرمة عن بن  [ 1156 ] 

أن زوج النبي بريرة كان عبدا أسود لبنى المغيرة يوم أعتقت بريرة واهلل لكأني بو في طرق عباس 
ن دموعو لتسيل عمى لحيتو يترضاىا لتختاره فمم تفعل قال أبو عيسى ىذا حديث  المدينة ونواحييا وا 

حسن صحيح وسعيد بن أبي عروبة ىو سعيد بن ميران ويكنى أبا النضر  
   

باب ما جاء أن الولد لمفراش  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن الزىري عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة قال  [ 1157 ] 

الولد لمفراش ولمعاىر الحجر قال وفي الباب عن عمر وعثمان قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



وعائشة وأبي أمامة وعمرو بن خارجة وعبد اهلل بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم قال أبو 
عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي 

صمى اهلل عميو وسمم وقد رواه الزىري عن سعيد بن المسيب وأبي سممة عن أبي ىريرة  
   

باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبو  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد األعمى حدثنا ىشام بن أبي عبد اهلل عن أبي الزبير  [ 1158 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم رأى امرأة فدخل عمى زينب فقضى حاجتو وخرج عن جابر بن عبد اهلل 
وقال إن المرأة إذا أقبمت أقبمت في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبتو فميأت أىمو فإن معيا 

مثل الذي معيا قال وفي الباب عن بن مسعود قال أبو عيسى حديث جابر حديث صحيح حسن 
غريب وىشام الدستوائي ىو ىشام بن سنبر  

   
باب ما جاء في حق الزوج عمى المرأة  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا النضر بن شميل أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سممة  [ 1159 ] 

لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت المرأة أن عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
تسجد لزوجيا قال وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد 
اهلل بن أبي أوفى وطمق بن عمي وأم سممة وأنس وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث 

حسن غريب من ىذا الوجو من حديث محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي ىريرة  
   
حدثنا ىناد حدثنا مبلزم بن عمرو قال حدثني عبد اهلل بن بدر عن قيس بن طمق عن  [ 1160 ] 

ن أبيو طمق بن عمي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  إذا الرجل دعا زوجتو لحاجتو فمتأتو وا 
كانت عمى التنور قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
حدثنا واصل بن عبد األعمى حدثنا محمد بن فضيل عن عبد اهلل بن عبد الرحمن أبي  [ 1161 ] 

أيما امرأة نصر عن مساور الحميري عن أمو عن أم سممة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ماتت وزوجيا عنيا راض دخمت الجنة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  



   
باب ما جاء في حق المرأة عمى زوجيا  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سميمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سممة عن أبي  [ 1162 ] 

أكمل المؤمنين إيمانا أحسنيم خمقا وخياركم خياركم ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
لنسائيم خمقا قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة ىذا حديث 

حسن صحيح  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا الحسين بن عمي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن  [ 1163 ] 

شيد حجة الوداع مع رسول اهلل صمى غرقدة عن سميمان بن عمرو بن األحوص قال حدثني أبي أنو 
اهلل عميو وسمم فحمد اهلل وأثنى عميو وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال أال واستوصوا بالنساء 
خيرا فإنما ىن عوان عندكم ليس تممكون منين شيئا غير ذلك إال أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعمن 
فاىجروىن في المضاجع واضربوىن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فبل تبغوا عميين سبيبل أال إن لكم 
عمى نسائكم حقا ولنسائكم عميكم حقا فأما حقكم عمى نسائكم فبل يوطئن فرشكم من تكرىون وال يأذن 
في بيوتكم لمن تكرىون أال وحقين عميكم أن تحسنوا إليين في كسوتين وطعامين قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن صحيح ومعنى قولو عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم  
   

باب ما جاء في كراىية إتيان النساء في أدبارىن  
   
حدثنا أحمد بن منيع وىناد قاال حدثنا أبو معاوية عن عاصم األحول عن عيسى بن  [ 1164 ] 

يا حطان عن مسمم بن سبلم عن عمي بن طمق قال أتى أعرابي النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 
رسول اهلل الرجل منا يكون في الفبلة فتكون منو الرويحة ويكون في الماء قمة فقال رسول اهلل صمى 

اهلل عميو وسمم إذا فسا أحدكم فميتوضأ وال تأتوا النساء في أعجازىن فإن اهلل ال يستحي من الحق قال 
وفي الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث عمي بن طمق 
حديث حسن وسمعت محمدا يقول ال أعرف لعمي بن طمق عن النبي صمى اهلل عميو وسمم غير ىذا 
الحديث الواحد وال أعرف ىذا الحديث من حديث طمق بن عمي السحيمي وكأنو رأى أن ىذا رجل 

آخر من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم  



   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو خالد األحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن  [ 1165 ] 

ال ينظر اهلل إلى رجل أتى سميمان عن كريب عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
رجبل أو امرأة في الدبر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وروى وكيع ىذا الحديث  

   
حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا حدثنا وكيع عن عبد الممك بن مسمم وىو بن سبلم عن أبيو  [ 1166 ] 

إذا فسا أحدكم فميتوضأ وال تأتوا النساء في عن عمي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أعجازىن قال أبو عيسى وعمي ىذا ىو عمي بن طمق  

   
باب ما جاء في كراىية خروج النساء في الزينة  

   
حدثنا عمي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد  [ 1167 ] 

عن ميمونة بنت سعد وكانت خادما لمنبي صمى اهلل عميو وسمم قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
مثل الرافمة في الزينة في غير أىميا كمثل ظممة يوم القيامة ال نور ليا قال أبو عيسى ىذا وسمم 

حديث ال نعرفو إال من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظو 
وىو صدوق وقد رواه بعضيم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعو  

   
باب ما جاء في الغيرة  

   
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا سفيان بن حبيب عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي  [ 1168 ] 

إن اهلل يغار والمؤمن كثير عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يغار وغيرة اهلل أن يأتي المؤمن ما حرم عميو قال وفي الباب عن عائشة وعبد اهلل بن عمر قال أبو 
عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن غريب وقد روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سممة عن 
عروة عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ىذا الحديث وكبل الحديثين صحيح 
والحجاج الصواف ىو الحجاج بن أبي عثمان وأبو عثمان اسمو ميسرة والحجاج يكنى أبا الصمت 

وثقو يحيى بن سعيد حدثنا أبو بكر العطار عن عمي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد القطان 
عن حجاج الصواف فقال ثقة فطن كيس  



   
باب ما جاء في كراىية أن تسافر المرأة وحدىا  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد  [ 1169 ] 

ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تسافر الخدري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
سفرا يكون ثبلثة أيام فصاعدا إال ومعيا أبوىا أو أخوىا أو زوجيا أو ابنيا أو ذو محرم منيا وفي 
الباب عن أبي ىريرة وابن عباس وابن عمر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وروي عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال ال تسافر المرأة مسيرة يوم وليمة إال مع ذي محرم والعمل عمى 
ىذا عند أىل العمم يكرىون لممرأة أن تسافر إال مع ذي محرم واختمف أىل العمم في المرأة إذا كانت 

موسرة ولم يكن ليا محرم ىل تحج فقال بعض أىل العمم ال يجب عمييا الحج ألن المحرم من السبيل 
فقالوا إذا لم يكن ليا محرم فبل تستطيع إليو سبيبل   {من استطاع إليو سبيبل  }لقول اهلل عز وجل 

وىو قول سفيان الثوري وأىل الكوفة وقال بعض أىل العمم إذا كان الطريق آمنا فإنيا تخرج مع 
الناس في الحج وىو قول مالك والشافعي  

   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن  [ 1170 ] 

ال تسافر امرأة مسيرة يوم أبي سعيد عن أبيو عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وليمة إال ومعيا ذو محرم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في كراىية الدخول عمى المغيبات  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن  [ 1171 ] 

إياكم والدخول عمى النساء فقال رجل من األنصار يا رسول اهلل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
أفرأيت الحمو قال الحمو الموت قال وفي الباب عن عمر وجابر وعمرو بن العاص قال أبو عيسى 
نما معنى كراىية الدخول عمى النساء عمى نحو ما  حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح وا 

روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال ال يخمون رجل بامرأة إال كان ثالثيما الشيطان ومعنى قولو 
الحمو يقال ىو أخو الزوج كأنو كره لو أن يخموا بيا  

   



باب  
   
حدثنا نصر بن عمي حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي  [ 1172 ] 

ال تمجوا عمى المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم قمنا صمى اهلل عميو وسمم قال 
ومنك قال ومني ولكن اهلل أعانني عميو فأسمم قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا وقد تكمم 
بعضيم في مجالد بن سعيد من قبل حفظو وسمعت عمي بن خشرم يقول قال سفيان بن عيينة في 
تفسير قول النبي صمى اهلل عميو وسمم ولكن اهلل أعانني عميو فاسمم يعني أسمم أنا منو قال سفيان 

والشيطان ال يسمم وال تمجوا عمى المغيبات والمغيبة المرأة التي يكون زوجيا غائبا والمغيبات جماعة 
المغيبة  

   
باب  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا ىمام عن قتادة عن مورق عن أبي  [ 1173 ] 

المرأة عورة فإذا خرجت استشرفيا األحوص عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الشيطان قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
باب  

   
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان  [ 1174 ] 

ال تؤذي امرأة عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
زوجيا في الدنيا إال قالت زوجتو من الحور العين ال تؤذيو قاتمك اهلل فإنما ىو عندك دخيل يوشك أن 
يفارقك إلينا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا ورواية إسماعيل بن عياش 

عن الشاميين أصمح ولو عن أىل الحجاز وأىل العراق مناكير  
   

كتاب الطبلق والمعان عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في طبلق السنة  



   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال  [ 1175 ] 

سألت بن عمر عن رجل طمق امرأتو وىي حائض فقال ىل تعرف عبد اهلل بن عمر فإنو طمق امرأتو 
وىي حائض فسأل عمر النبي صمى اهلل عميو وسمم فأمره أن يراجعيا قال قمت فيعتد بتمك التطميقة 

قال فمو أرأيت إن عجز واستحمق  
   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طمحة عن سالم  [ 1176 ] 

أنو طمق امرأتو في الحيض فسأل عمر النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال مره فميراجعيا ثم عن أبيو 
ليطمقيا طاىرا أو حامبل قال أبو عيسى حديث يونس بن جبير عن بن عمر حديث حسن صحيح 
وكذلك سالم عن بن عمر وقد روي ىذا الحديث من غير وجو عن بن عمر عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أن 

طبلق السنة أن يطمقيا طاىرا من غير جماع وقال بعضيم إن طمقيا ثبلثا وىي طاىر فإنو يكون 
لمسنة أيضا وىو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وقال بعضيم ال تكون ثبلثا لمسنة إال أن يطمقيا واحدة 
سحاق وقالوا في طبلق الحامل يطمقيا متى شاء وىو قول الشافعي  واحدة وىو قول سفيان الثوري وا 

سحاق وقال بعضيم يطمقيا عند كل شير تطميقة   وأحمد وا 
   

باب ما جاء في الرجل يطمق امرأتو البتة  
   
حدثنا ىناد حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد اهلل بن يزيد  [ 1177 ] 

أتيت النبي صمى اهلل عميو وسمم فقمت يا رسول اهلل إني طمقت بن ركانة عن أبيو عن جده قال 
امرأتي البتة فقال ما أردت بيا قمت واحدة قال واهلل قمت واهلل قال فيو ما أردت قال أبو عيسى ىذا 
حديث ال نعرفو إال من ىذا الوجو وسألت محمدا عن ىذا الحديث فقال فيو اضطراب ويروى عن 

عكرمة عن بن عباس أن ركانة طمق امرأتو ثبلثا وقد اختمف أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل 
عميو وسمم وغيرىم في طبلق البتة فروي عن عمر بن الخطاب أنو جعل البتة واحدة وروي عن عمي 
ن  ن نوى ثبلثا فثبلث وا  أنيا جعميا ثبلثا وقال بعض أىل العمم فيو نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وا 

نوى ثنتين لم تكن إال واحدة وىو قول الثوري وأىل الكوفة وقال مالك بن أنس في البتة إن كان قد 
ن نوى ثنتين فثنتان  دخل بيا فيي ثبلث تطميقات وقال الشافعي إن نوى واحدة فواحدة يممك الرجعة وا 



ن نوى ثبلثا فثبلث   وا 
   

باب ما جاء في أمرك بيدك  
   
حدثنا عمي بن نصر بن عمي حدثنا سميمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال قمت  [ 1178 ] 

ىل عممت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنيا ثبلث إال الحسن فقال ال إال الحسن ثم قال الميم أليوب 
غفرا إال ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سممة عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم قال ثبلث قال أيوب فمقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألتو فمم يعرفو فرجعت إلى قتادة 
فأخبرتو فقال نسي قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث سميمان بن حرب عن 
حماد بن زيد وسألت محمدا عن ىذا الحديث فقال حدثنا سميمان بن حرب عن حماد بن زيد بيذا 
نما ىو عن أبي ىريرة موقوف ولم يعرف حديث أبي ىريرة مرفوعا وكان عمي بن نصر حافظا  وا 

صاحب حديث وقد اختمف أىل العمم في أمرك بيدك فقال بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى 
اهلل عميو وسمم وغيرىم منيم عمر بن الخطاب وعبد اهلل بن مسعود ىي واحدة وىو قول غير واحد 
من أىل العمم من التابعين ومن بعدىم وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت وقال 
بن عمر إذا جعل أمرىا بيدىا وطمقت نفسيا ثبلثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرىا بيدىا إال في 

واحدة إستحمف الزوج وكان القول قولو مع يمينو وذىب سفيان وأىل الكوفة إلى قول عمر وعبد اهلل 
وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت وىو قول أحمد وأما إسحاق فذىب إلى قول بن عمر  

   
باب ما جاء في الخيار  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي  [ 1179 ] 

خيرنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فاخترناه أفكان خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت 
طبلقا حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن األعمش عن أبي 

الضحى عن مسروق عن عائشة بمثمو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح واختمف أىل العمم 
في الخيار فروي عن عمر وعبد اهلل بن مسعود أنيما قاال إن اختارت نفسيا فواحدة بائنة وروي 

ن اختارت زوجيا فبل شيء وروي عن عمي أنو قال إن  عنيما انيما قاال أيضا واحدة يممك الرجعة وا 
ن اختارت زوجيا فواحدة يممك الرجعة وقال زيد بن ثابت إن اختارت  اختارت نفسيا فواحدة بائنة وا 



ن اختارت نفسيا فثبلث وذىب أكثر أىل العمم والفقو من أصحاب النبي صمى اهلل  زوجيا فواحدة وا 
عميو وسمم ومن بعدىم في ىذا الباب إلى قول عمر وعبد اهلل وىو قول الثوري وأىل الكوفة وأما أحمد 

بن حنبل فذىب إلى قول عمي رضى اهلل تعالى عنو  
   

باب ما جاء في المطمقة ثبلثا ال سكنى ليا وال نفقة  
   
حدثنا ىناد حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طمقني زوجي  [ 1180 ] 

ال سكنى لك وال نفقة ثبلثا عمى عيد النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال مغيرة فذكرتو إلبراىيم فقال قال عمر ال ندع كتاب اهلل وسنة نبينا صمى اهلل عميو وسمم لقول 
امرأة ال ندري أحفظت أم نسيت وكان عمر يجعل ليا السكنى والنفقة حدثنا أحمد بن منيع حدثنا 
سماعيل ومجالد قال ىشيم وحدثنا داود أيضا عن الشعبي قال دخمت عمى  ىشيم أنبأنا حصين وا 

فاطمة بنت قيس فسألتيا عن قضاء رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فييا فقالت طمقيا زوجيا البتة 
فخاصمتو في السكنى والنفقة فمم يجعل ليا النبي صمى اهلل عميو وسمم سكنى وال نفقة وفي حديث 

داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت بن أم مكتوم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وىو قول 
سحاق قالوا ليس  بعض أىل العمم منيم الحسن وعطاء بن أبي رباح والشعبي وبو يقول أحمد وا 

لممطمقة سكنى وال نفقة إذا لم يممك زوجيا الرجعة وقال بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى 
اهلل عميو وسمم منيم عمر وعبد اهلل إن المطمقة ثبلثا ليا السكنى والنفقة وىو قول سفيان الثوري وأىل 

الكوفة وقال بعض أىل العمم ليا السكنى وال نفقة ليا وىو قول مالك بن أنس والميث بن سعد 
ال تخرجوىن من بيوتين  }والشافعي وقال الشافعي إنما جعمنا ليا السكنى بكتاب اهلل قال اهلل تعالى 

قالوا ىو البذاء أن تبذو عمى أىميا واعتل بأن فاطمة بنت   {وال يخرجن إال أن يأتين بفاحشة مبينة 
قيس لم يجعل ليا النبي صمى اهلل عميو وسمم السكنى لما كانت تبذو عمى أىميا قال الشافعي وال نفقة 

ليا لحديث رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في قصة حديث فاطمة بنت قيس  
   

باب ما جاء ال طبلق قبل النكاح  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم حدثنا عامر األحول عن عمرو بن شعيب عن أبيو  [ 1181 ] 

ال نذر البن آدم فيما ال يممك وال عتق لو فيما ال عن جده قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



يممك وال طبلق لو فيما ال يممك قال وفي الباب عن عمي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة 
قال أبو عيسى حديث عبد اهلل بن عمرو حديث حسن صحيح وىو أحسن شيء روي في ىذا الباب 

وىو قول أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم روي ذلك عن عمي بن أبي 
طالب وابن عباس وجابر بن عبد اهلل وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعمي بن الحسين 
وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقياء التابعين وبو يقول الشافعي وروي عن بن مسعود أنو قال 
في المنصوبة أنيا تطمق وقد روي عن إبراىيم النخعي والشعبي وغيرىما من أىل العمم أنيم قالوا إذا 
وقت نزل وىو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنو إذا سمى امرأة بعينيا أو وقت وقتا أو قال إن 
تزوجت من كورة كذا فإنو أن تزوج فإنيا تطمق وأما بن المبارك فشدد في ىذا الباب وقال إن فعل ال 

أقول ىي حرام وقال أحمد إن تزوج ال آمره أن يفارق امرأتو وقال إسحاق أنا أجيز في المنصوبة 
ن تزوجيا ال أقول تحرم عميو امرأتو ووسع إسحاق في غير المنصوبة وذكر عن  لحديث بن مسعود وا 
عبد اهلل بن المبارك أنو سئل عن رجل حمف بالطبلق أنو ال يتزوج ثم بدا لو أن يتزوج ىل لو رخصة 
بأن يأخذ بقول الفقياء الذي رخصوا في ىذا فقال عبد اهلل بن المبارك إن كان يرى ىذا القول حقا من 
قبل أن يبتمي بيذه المسألة فمو أن يأخذ بقوليم فأما من لم يرض بيذا فمما ابتمى أحب أن يأخذ بقوليم 

فبل أرى لو ذلك  
   

باب ما جاء أن طبلق األمة تطميقتان  
   
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو عاصم عن بن جريج قال حدثني مظاىر بن  [ 1182 ] 

طبلق األمة تطميقتان أسمم قال حدثني القاسم عن عائشة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
وعدتيا حيضتان قال محمد بن يحيى وحدثنا أبو عاصم أنبأنا مظاىر بيذا قال وفي الباب عن عبد 
اهلل بن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب ال نعرفو مرفوعا إال من حديث مظاىر أسمم 
ومظاىر ال نعرف لو في العمم غير ىذا الحديث والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي 

سحاق   صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم وىو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وا 
   

باب ما جاء فيمن يحدث نفسو بطبلق امرأتو  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي ىريرة قال قال رسول  [ 1183 ] 



تجاوز اهلل ألمتي ما حدثت بو أنفسيا ما لم تكمم بو أو تعمل بو قال أبو اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم أن الرجل إذا حدث نفسو بالطبلق 

لم يكن شيء حتى يتكمم بو  
   

باب ما جاء في الجد واليزل في الطبلق  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أدرك عن عطاء عن بن ماىك  [ 1184 ] 

ثبلث جدىن جد وىزلين جد النكاح والطبلق عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
والرجعة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي 
صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم قال أبو عيسى وعبد الرحمن ىو بن حبيب بن أدرك المدني وابن ماىك 

ىو عندي يوسف بن ماىك  
   

باب ما جاء في الخمع  
   
حدثنا محمود بن غيبلن أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان أنبأنا محمد بن عبد الرحمن  [ 1185 ] 

اختمعت عمى عيد وىو مولى آل طمحة عن سميمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنيا 
النبي صمى اهلل عميو وسمم فأمرىا النبي صمى اهلل عميو وسمم أو أمرت أن تعتد بحيضة قال وفي 

الباب عن بن عباس قال أبو عيسى حديث الربيع الصحيح أنيا أمرت أن تعتد بحيضة  
   
أنبأنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي أنبأنا عمي بن بحر أنبأنا ىشام بن يوسف عن  [ 1185 ] 

أن امرأة ثابت بن قيس اختمعت من زوجيا معمر عن عمرو بن مسمم عن عكرمة عن بن عباس 
عمى عيد النبي صمى اهلل عميو وسمم فأمرىا النبي صمى اهلل عميو وسمم أن تعتد بحيضة قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن غريب واختمف أىل العمم في عدة المختمعة فقال أكثر أىل العمم من 
أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم إن عدة المختمعة عدة المطمقة ثبلث حيض وىو قول 
سحاق قال بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى  سفيان الثوري وأىل الكوفة وبو يقول أحمد وا 
ن ذىب ذاىب إلى ىذا فيو مذىب  اهلل عميو وسمم وغيرىم إن عدة المختمعة حيضة قال إسحاق وا 

قوي  



   
باب ما جاء في المختمعات  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا مزاحم بن داود بن عمية عن أبيو عن ليث عن أبي الخطاب عن  [ 1186 ] 

المختمعات ىن المنافقات أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو وليس إسناده بالقوي وروي عن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم أنو قال أيما امرأة اختمعت من زوجيا من غير بأس لم ترح رائحة الجنة  
   
أنبأنا بذلك بندار أنبأنا عبد الوىاب أنبأنا أيوب عن أبي قبلبة عمن حدثو عن ثوبان أن  [ 1187 ] 

أيما امرأة سألت زوجيا طبلقا من غير بأس فحرام عمييا رائحة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
الجنة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن ويروى ىذا الحديث عن أيوب عن أبي قبلبة عن أبي أسماء 

عن ثوبان ورواه بعضيم عن أيوب بيذا اإلسناد ولم يرفعو  
   

باب ما جاء في مدارة النساء  
   
حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد حدثنا يعقوب بن إبراىيم بن سعد حدثنا بن أخي بن شياب  [ 1188 ] 

إن المرأة عن عمو عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
كالضمع إن ذىبت تقيميا كسرتيا وان تركتيا استمتعت بيا عمى عوج قال وفي الباب عن أبي ذر 
سناده  وسمرة وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو وا 

جيد  
   

باب ما جاء في الرجل يسألو أبوه أن يطمق زوجتو  
   
حدثنا أحمد بن محمد أنبأنا بن المبارك أنبأنا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن  [ 1189 ] 

كانت تحتي امرأة أحبيا وكان أبي يكرىيا فأمرني عن حمزة بن عبد اهلل بن عمر عن بن عمر قال 
أبي أن أطمقيا فأبيت فذكرت ذلك لمنبي صمى اهلل عميو وسمم فقال يا عبد اهلل بن عمر طمق امرأتك 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح إنما نعرفو من حديث بن أبي ذئب  



   
باب ما جاء ال تسأل المرأة طبلق أختيا  

   
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة يبمغ  [ 1190 ] 

ال تسأل المرأة طبلق أختيا لتكفئ ما في إنائيا قال وفي الباب بو النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عن أم سممة قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في طبلق المعتوه  

   
حدثنا محمد بن عبد األعمى الصنعاني أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن  [ 1191 ] 

كل عجبلن عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
طبلق جائز إال طبلق المعتوه المغموب عمى عقمو قال أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو مرفوعا إال من 
حديث عطاء بن عجبلن وعطاء بن عجبلن ضعيف ذاىب الحديث والعمل عمى ىذا عند أىل العمم 
من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أن طبلق المعتوه المغموب عمى عقمو ال يجوز إال 

أن يكون معتوىا يفيق األحيان فيطمق في حال إفاقتو  
   

باب  
   
كان حدثنا قتيبة حدثنا يعمى بن شبيب عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة قالت  [ 1192 ] 

ن طمقيا مائة  الناس والرجل يطمق امرأتو ما شاء أن يطمقيا وىي امرأتو إذا ارتجعيا وىي في العدة وا 
مرة أو أكثر حتى قال رجل المرأتو واهلل ال أطمقك فتبيني مني وال آويك أبدا قالت وكيف ذاك قال 

أطمقك فكمما ىمت عدتك أن تنقضي راجعتك فذىبت المرأة حتى دخمت عمى عائشة فأخبرتيا فسكتت 
عائشة حتى جاء النبي صمى اهلل عميو وسمم فأخبرتو فسكت النبي صمى اهلل عميو وسمم حتى نزل 

بإحسان قالت عائشة فاستأنف الناس الطبلق   {الطبلق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح  }القرآن 
مستقببل من كان طمق ومن لم يكن طمق حدثنا أبو كريب حدثنا عبد اهلل بن إدريس عن ىشام بن 
عروة عن أبيو نحو ىذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيو عن عائشة قال أبو عيسى وىذا أصح من 

حديث يعمى بن شبيب  



   
باب ما جاء في الحامل المتوفى عنيا زوجيا تضع  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن منصور عن إبراىيم عن  [ 1193 ] 

وضعت سبيعة بعد وفاة زوجيا بثبلث وعشرين أو خمسة األسود عن أبي السنابل بن بعكك قال 
وعشرين يوما فمما تعمت تشوفت لمنكاح فأنكر عمييا فذكر ذلك لمنبي صمى اهلل عميو وسمم فقال إن 

تفعل فقد حل أجميا حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن منصور نحوه قال 
وفي الباب عن أم سممة قال أبو عيسى حديث أبي السنابل حديث مشيور من ىذا الوجو وال نعرف 
لؤلسود سماعا من أبي السنابل وسمعت محمدا يقول ال أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صمى 
اهلل عميو وسمم والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم 
ن لم تكن انقضت عدتيا وىو قول  أن الحامل المتوفى عنيا زوجيا إذا وضعت فقد حل التزويج ليا وا 

سحاق وقال بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو  سفيان الثوري والشافعي وأحمد وا 
وسمم وغيرىم تعتد آخر األجمين والقول األول أصح  

   
أن أبا ىريرة وابن حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن يحيى بن سعيد عن سميمان بن يسار  [ 1194 ] 

عباس وأبا سممة بن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عنيا زوجيا الحامل تضع عند وفاة زوجيا فقال بن 
عباس تعتد آخر األجمين وقال أبو سممة بل تحل حين تضع وقال أبو ىريرة أنا مع بن أخي يعني أبا 

سممة فأرسموا إلى أم سممة زوج النبي صمى اهلل عميو وسمم فقالت قد وضعت سبيعة األسممية بعد 
وفاة زوجيا بيسير فاستفتت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فأمرىا أن تتزوج قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في عدة المتوفى عنيا زوجيا  
   
حدثنا األنصاري حدثنا معن بن عيسى أنبأنا مالك بن أنس عن عبد اهلل بن أبي بكر بن  [ 1195 ] 

بيذه األحاديث محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سممة أنيا أخبرتو 
الثبلثة  

   



دخمت عمي أم حبيبة زوج النبي صمى اهلل عميو وسمم حين توفي أبوىا أبو قالت زينب  [ 1195 ] 
سفيان بن حرب فدعت بطيب فيو صفرة خموق أو غيره فدىنت بو جارية ثم مست بعارضييا ثم قالت 
واهلل ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول ال يحل المرأة 

تؤمن باهلل واليوم األخر أن تحد عمى ميت فوق ثبلثة أيام إال عمى زوج أربعة أشير وعشرا  
   
فدخمت عمى زينب بنت جحش حين توفي أخوىا فدعت بطيب فمست منو ثم قالت زينب  [ 1196 ] 

قالت واهلل مالي في الطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول ال يحل 
المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تحد عمى ميت فوق ثبلث ليال إال عمى زوج أربعة أشير وعشرا  

   
جاءت امرأة إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قالت زينب وسمعت أمي أم سممة تقول  [ 1197 ] 

فقالت يا رسول اهلل إن ابنتي توفي عنيا زوجيا وقد اشتكت عينييا أفنكحميا فقال رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم ال مرتين أو ثبلث مرات كل ذلك يقول ال ثم قال إنما ىي أربعة أشير وعشرا وقد كانت 
إحداكن في الجاىمية ترمي بالبعرة عمى رأس الحول قال وفي الباب عن فريعة بنت مالك أخت أبي 
سعيد الخدري وحفصة بنت عمر قال أبو عيسى حديث زينب حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا 

عند أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أن المتوفى عنيا زوجيا تتقي في عدتيا الطيب 
سحاق   والزينة وىو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وا 

   
باب ما جاء في المظاىر يواقع قبل أن يكفر  

   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا عبد اهلل بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن  [ 1198 ] 

عمرو بن عطاء عن سميمان بن يسار عن سممة بن صخر البياضي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
في المظاىر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب والعمل عمى 

سحاق وقال بعضيم إذا واقعيا  ىذا عند أكثر أىل العمم وىو قول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وا 
قبل أن يكفر فعميو كفارتان وىو قول عبد الرحمن بن ميدي  

   
أنبأنا أبو عمار الحسين بن حريث أنبأنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن  [ 1199 ] 

أن رجبل أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم قد ظاىر من امرأتو فوقع أبان عن عكرمة عن بن عباس 



عمييا فقال يا رسول اهلل إني قد ظاىرت من زوجتي فوقعت عمييا قبل أن اكفر فقال وما حممك عمى 
ذلك يرحمك اهلل قال رأيت خمخاليا في ضوء القمر قال فبل تقربيا حتى تفعل ما أمرك اهلل بو قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح  
   

باب ما جاء في كفارة الظيار  
   
حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا ىارون بن إسماعيل الخزاز أنبأنا عمي بن المبارك أنبأنا  [ 1200 ] 

أن سممان بن صخر األنصاري يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو سممة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
أحد بني بياضة جعل امرأتو عميو كظير أمو حتى يمضي رمضان فمما مضى نصف من رمضان 
وقع عمييا ليبل فأتى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فذكر ذلك لو فقال لو رسول اهلل صمى اهلل عميو 

وسمم اعتق رقبة قال ال أجدىا قال فصم شيرين متتابعين قال ال أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال 
ال أجد فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لفروة بن عمرو أعطو ذلك العرق وىو مكتل يأخذ خمسة 
عشر صاعا أو ستة عشر صاعا إطعام ستين مسكينا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن يقال سممان 

بن صخر ويقال سممة بن صخر البياضي والعمل عمى ىذا الحديث عند أىل العمم في كفارة الظيار  
   

باب ما جاء في اإليبلء  
   
حدثنا الحسن بن قزعة البصري أنبأنا مسممة بن عمقمة أنبأنا داود بن عمي عن عامر  [ 1201 ] 

آلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من نسائو وحرم فجعل الحرام عن مسروق عن عائشة قالت 
حبلال وجعل في اليمين كفارة قال وفي الباب عن أنس وأبي موسى قال أبو عيسى حديث مسممة بن 

عمقمة عن داود رواه عمي بن مسير وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
مرسبل وليس فيو عن مسروق عن عائشة وىذا أصح من حديث مسممة بن عمقمة واإليبلء ىو أن 
يحمف الرجل أن ال يقرب امرأتو أربعة أشير فأكثر واختمف أىل العمم فيو إذا مضت أربعة أشير 

فقال بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم إذا مضت أربعة أشير يوقف 
سحاق وقال بعض أىل العمم من  فإما يفيء وأما يطمق وىو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وا 
أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم إذا مضت أربعة أشير فيي تطميقة بائنة وىو قول 

سفيان الثوري وأىل الكوفة  



   
باب ما جاء في المعان  

   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة بن سميمان عن عبد الممك بن أبي سميمان عن سعيد بن جبير  [ 1202 ] 
سئمت عن المتبلعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينيما فما دريت ما أقول فقمت مكاني قال 

إلى منزل عبد اهلل بن عمر استأذنت عميو فقيل لي إنو قائل فسمع كبلمي فقال بن جبير ادخل ما 
جاء بك إال حاجة قال فدخمت فإذا ىو مفترش بردعة رحل لو فقمت يا أبا عبد الرحمن المتبلعنان 

أيفرق بينيما فقال سبحان اهلل نعم إن أول من سأل عن ذلك فبلن بن فبلن أتى النبي صمى اهلل عميو 
وسمم فقال يا رسول اهلل لو أن أحدنا رأى امرأتو عمى فاحشة كيف يصنع إن تكمم تكمم بأمر عظيم 

ن سكت سكت عمى أمر عظيم قال فسكت النبي صمى اهلل عميو وسمم فمم يجبو فمما كان بعد ذلك  وا 
أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال إن الذي سألتك عنو قد ابتميت بو فأنزل اهلل ىذه اآليات التي في 

حتى ختم اآليات فدعا الرجل   {والذين يرمون أزواجيم ولم يكن ليم شيداء إال أنفسيم  }سورة النور 
فتبل اآليات عميو ووعظو وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أىون من عذاب اآلخرة فقال ال والذي بعثك 

بالحق ما كذبت عمييا ثم ثنى بالمرأة فوعظيا وذكرىا وأخبرىا أن عذاب الدنيا أىون من عذاب اآلخرة 
فقالت ال والذي بعثك بالحق ما صدق قال فبدأ بالرجل فشيد أربع شيادات باهلل إنو لمن الصادقين 
والخامسة أن لعنة اهلل عميو إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشيدت أربع شيادات باهلل إنو لمن 
الكاذبين والخامسة أن غضب اهلل عمييا إن كان من الصادقين ثم فرق بينيما قال وفي الباب عن 

سيل بن سعد وابن عباس وابن مسعود وحذيفة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح 
والعمل عمى ىذا الحديث عند أىل العمم  

   
العن رجل امرأتو وفرق النبي أنبأنا قتيبة أنبأنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال  [ 1203 ] 

صمى اهلل عميو وسمم بينيما وألحق الولد باألم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى 
ىذا عند أىل العمم  

   
باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنيا زوجيا  

   
حدثنا األنصاري أنبأنا معن أنبأنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن  [ 1204 ] 



عمتو زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وىي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتيا 
جاءت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم تسألو أن ترجع إلى أىميا في بني خدرة وأن زوجيا خرج أنيا 

في طمب أعبد لو أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقيم فقتموه قالت فسألت رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم أن أرجع إلى أىمي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يممكو وال نفقة قالت فقال رسول اهلل 

صمى اهلل عميو وسمم نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم أو أمر بي فنوديت لو فقال كيف قمت قالت فرددت عميو القصة التي ذكرت لو 
من شأن زوجي قال امكثي في بيتك حتى يبمغ الكتاب أجمو قالت فاعتددت فيو أربعة أشير وعشرا 
قالت فمما كان عثمان أرسل الي فسألني عن ذلك فأخبرتو فاتبعو وقضى بو أنبأنا محمد بن بشار 

أنبأنا يحيى بن سعيد أنبأنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة فذكر نحوه بمعناه قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا الحديث عند أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل 
عميو وسمم وغيرىم لم يروا لممعتدة أن تنتقل من بيت زوجيا حتى تنقضي عدتيا وىو قول سفيان 
سحاق وقال بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم  الثوري والشافعي وأحمد وا 
ن لم تعتد في بيت زوجيا قال أبو عيسى والقول األول   وغيرىم لممرأة أن تعتد حيث شاءت وا 

   
 بسم اهلل الرحمن الرحيم  

   
كتاب البيوع عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء في ترك الشبيات  

   
حدثنا قتيبة بن سعيد أنبأنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير  [ 1205 ] 

الحبلل بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبيات قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
ال يدري كثير من الناس أمن الحبلل ىي أم من الحرام فمن تركيا استبراء لدينو وعرضو فقد سمم 

ن  ومن واقع شيئا منيا يوشك أن يواقع الحرام كما أنو من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعو أال وا 
ن حمى اهلل محارمو حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي  لكل ممك حمى أال وا 
عن النعمان بن بشير عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه بمعناه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان بن بشير  



   
باب جاء في أكل الربا  

   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن  [ 1206 ] 

لعن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم آكل الربا وموكمو وشاىديو وكاتبو مسعود عن بن مسعود قال 
قال وفي الباب عن عمر وعمي وجابر وأبي جحيفة قال أبو عيسى حديث عبد اهلل حديث حسن 

صحيح  
   

باب ما جاء في التغميظ في الكذب والزور ونحوه  
   
حدثنا محمد بن عبد األعمى الصنعاني حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة حدثنا عبيد اهلل  [ 1207 ] 

الشرك باهلل وعقوق بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في الكبائر قال 
الوالدين وقتل النفس وقول الزور قال وفي الباب عن أبي بكرة وأيمن بن خريم وابن عمر قال أبو 

عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب  
   

باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صمى اهلل عميو وسمم إياىم  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة  [ 1208 ] 
خرج عمينا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ونحن نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار إن قال 

الشيطان واإلثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة قال وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة 
قال أبو عيسى حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح رواه منصور واألعمش وحبيب بن 

أبي ثابت وغير واحد عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة وال نعرف لقيس عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم غير ىذا حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق بن سممة وشقيق ىو أبو وائل 
عن قيس بن أبي غرزة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه بمعناه وفي الباب عن البراء بن عازب 

ورفاعة قال أبو عيسى وىذا حديث صحيح  
   
حدثنا ىناد حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد عن النبي  [ 1209 ] 



التاجر الصدوق األمين مع النبيين والصديقين والشيداء قال أبو عيسى ىذا صمى اهلل عميو وسمم قال 
حديث حسن ال نعرفو إال من ىذا الوجو من حديث الثوري عن أبي حمزة وأبو حمزة اسمو عبد اهلل 
بن جابر وىو شيخ بصري حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن سفيان الثوري عن 

أبي حمزة بيذا اإلسناد نحوه  
   
حدثنا أبو سممة يحيى بن خمف حدثنا بشر بن المفضل عن عبد اهلل بن عثمان بن خثيم  [ 1210 ] 

خرج مع النبي صمى اهلل عميو وسمم إلى عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيو عن جده أنو 
المصمى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ورفعوا 
أعناقيم وأبصارىم إليو فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إال من اتقى اهلل وبر وصدق قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح ويقال إسماعيل بن عبيد اهلل بن رفاعة أيضا  
   

باب ما جاء فيمن حمف عمى سمعة كاذبا  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني عمي بن مدرك قال  [ 1211 ] 

سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صمى اهلل 
ثبلثة ال ينظر اهلل إلييم يوم القيامة وال يزكييم وليم عذاب أليم قمنا من ىم يا رسول عميو وسمم قال 

اهلل فقد خابوا وخسروا فقال المنان والمسبل إزاره والمنفق سمعتو بالحمف الكاذب قال وفي الباب عن 
بن مسعود وأبي ىريرة وأبي أمامة بن ثعمبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار قال أبو عيسى 

حديث أبي ذر حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في التبكير بالتجارة  
   
حدثنا يعقوب بن إبراىيم الدورقي حدثنا ىشيم حدثنا يعمى بن عطاء عن عمارة بن جديد  [ 1212 ] 

الميم بارك ألمتي في بكورىا قال وكان عن صخر الغامدي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
إذا بعث سرية أو جيشا بعثيم أول النيار وكان صخر رجبل تاجرا وكان إذا بعث تجارة بعثيم أول 
النيار فأثرى وكثر مالو قال وفي الباب عن عمي وابن مسعود وبريدة وأنس وابن عمر وابن عباس 
وجابر قال أبو عيسى حديث صخر الغامدي حديث حسن وال نعرف لصخر الغامدي عن النبي 



صمى اهلل عميو وسمم غير ىذا الحديث وقد روي عن سفيان الثوري عن شعبة عن يعمى بن عطاء 
ىذا الحديث  

   
باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل  

   
حدثنا أبو حفص عمر بن عمي أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا عمارة بن أبي حفصة أخبرنا  [ 1213 ] 

كان عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثوبان قطريان غميظان فكان إذا عكرمة عن عائشة قالت 
قعد فعرق ثقبل عميو فقدم بز من الشام لفبلن الييودي فقمت لو بعثت إليو فاشتريت منو ثوبين إلى 
الميسرة فأرسل إليو فقال قد عممت ما يريد إنما يريد أن يذىب بمالي أو بدراىمي فقال رسول اهلل 

صمى اهلل عميو وسمم كذب قد عمم أني من أتقاىم هلل وآداىم لؤلمانة قال وفي الباب عن بن عباس 
وأنس وأسماء بنت يزيد قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن غريب صحيح وقد رواه شعبة 

أيضا عن عمارة بن أبي حفصة قال وسمعت محمد بن فراس البصري يقول سمعت أبا داود 
الطيالسي يقول سئل شعبة يوما عن ىذا الحديث فقال لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة 

بن أبي حفصة فتقبموا رأسو قال وحرمي في القوم قال أبو عيسى أي إعجابا بيذا الحديث  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي وعثمان بن أبي عمر عن ىشام بن حسان  [ 1214 ] 

توفي النبي صمى اهلل عميو وسمم ودرعو مرىونة بعشرين صاعا من عن عكرمة عن بن عباس قال 
طعام أخذه ألىمو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن ىشام الدستوائي عن قتادة عن أنس ح  [ 1215 ] 

مشيت إلى النبي قال محمد بن ىشام وحدثنا معاذ بن ىشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال 
ىالة سنخة ولقد رىن لو درع عند ييودي بعشرين صاعا من  صمى اهلل عميو وسمم بخبز شعير وا 

طعام أخذه ألىمو ولقد سمعتو ذات يوم يقول ما أمسى في آل محمد صمى اهلل عميو وسمم صاع تمر 
ن عنده يومئذ لتسع نسوة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح   وال صاع حب وا 

   
باب ما جاء في كتابة الشروط  

   



حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي البصري أخبرنا عبد  [ 1216 ] 
أال أقرئك كتابا كتبو لي رسول اهلل صمى اهلل المجيد بن وىب قال قال لي العداء بن خالد بن ىوذة 

عميو وسمم قال قمت بمى فأخرج لي كتابا ىذا ما اشترى العداء بن خالد بن ىوذة من محمد رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم اشترى منو عبدا أو امة ال داء وال غائمة وال خبثو بيع المسمم المسمم قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث عباد بن ليث وقد روى عنو ىذا الحديث غير 
واحد من أىل الحديث  

   
باب ما جاء في المكيال والميزان  

   
حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا خالد بن عبد اهلل الواسطي عن حسين بن قيس  [ 1217 ] 

إنكم عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ألصحاب المكيال والميزان 
قد وليتم أمرين ىمكت فيو األمم السالفة قبمكم قال أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو مرفوعا إال من 

حديث حسين بن قيس وحسين قيس يضعف في الحديث وقد روي ىذا بإسناد صحيح عن بن عباس 
موقوفا  

   
باب ما جاء في بيع من يزيد  

   
حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا عبيد اهلل بن شميط بن عجبلن حدثنا األخضر بن عجبلن  [ 1218 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم باع حمسا وقدحا وقال من عن عبد اهلل الحنفي عن أنس بن مالك 
يشتري ىذا الحمس والقدح فقال رجل أخذتيما بدرىم فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم من يزيد عمى 

درىم من يزيد عمى درىم فأعطاه رجل درىمين فباعيما منو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن ال نعرفو 
إال من حديث األخضر بن عجبلن وعبد اهلل الحنفي الذي روى عن أنس ىو أبو بكر الحنفي والعمل 
عمى ىذا عند بعض أىل العمم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث وقد روى المعتمر بن 

سميمان وغير واحد من كبار الناس عن األخضر بن عجبلن ىذا الحديث  
   

باب ما جاء في بيع المدبر  
   



أن رجبل من حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر  [ 1219 ] 
األنصار دبر غبلما لو فمات ولم يترك ماال غيره فباعو النبي صمى اهلل عميو وسمم فاشتراه نعيم بن 

عبد اهلل بن النحام قال جابر عبدا قبطيا مات عام األول في إمارة بن الزبير قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح وروي من غير وجو عن جابر بن عبد اهلل والعمل عمى ىذا الحديث عند بعض 

أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم لم يروا ببيع المدبر بأسا وىو قول 
سحاق وكره قوم من أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم بيع  الشافعي وأحمد وا 

المدبر وىو قول سفيان الثوري ومالك واألوزاعي  
   

باب ما جاء في كراىية تمقي البيوع  
   
حدثنا ىناد حدثنا بن المبارك أخبرنا سميمان التيمي عن أبي عثمان عن بن مسعود عن  [ 1220 ] 

أنو نيى عن تمقي البيوع قال وفي الباب عن عمي وابن عباس وأبي ىريرة النبي صمى اهلل عميو وسمم 
وأبي سعيد وابن عمر ورجل أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
حدثنا سممة بن شبيب حدثنا عبد اهلل بن جعفر الرقي حدثنا عبيد اهلل بن عمرو عن  [ 1221 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى أن يتمقى الجمب فإن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي ىريرة 
تمقاه إنسان فابتاعو فصاحب السمعة فييا بالخيار إذا ورد السوق قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
غريب من حديث أيوب وحديث بن مسعود حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أىل العمم تمقي 

البيوع وىو ضرب من الخديعة وىو قول الشافعي وغيره من أصحابنا  
   

باب ما جاء ال يبيع حاضر لباد  
   
حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قاال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن سعيد بن  [ 1222 ] 

المسيب عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وقال قتيبة يبمغ بو النبي صمى اهلل 
ال يبيع حاضر لباد قال وفي الباب عن طمحة وجابر وأنس وابن عباس وحكيم بن عميو وسمم قال 

أبي يزيد عن أبيو وعمر بن عوف المزني جد كثير بن عبد اهلل ورجل من أصحاب النبي صمى اهلل 
عميو وسمم  



   
حدثنا نصر بن عمي وأحمد بن منيع قاال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن  [ 1223 ] 

ال يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق اهلل بعضيم من جابر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بعض قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح وحديث جابر في ىذا ىو حديث 

صحيح أيضا والعمل عمى ىذا الحديث عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم 
وغيرىم كرىوا أن يبيع حاضر لباد ورخص بعضيم في أن يشتري حاضر لباد وقال الشافعي يكره أن 

ن باع فالبيع جائز   يبيع حاضر لباد وا 
   

باب ما جاء في النيي عن المحاقمة والمزابنة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن اإلسكندراني عن سييل بن أبي صالح عن  [ 1224 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن المحاقمة والمزابنة قال وفي الباب أبيو عن أبي ىريرة قال 
عن بن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد قال أبو عيسى 
حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح والمحاقمة بيع الزرع والمزابنة بيع الثمر عمى رؤوس النخل 

بالتمر والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم كرىوا بيع المحاقمة والمزابنة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن عبد اهلل بن يزيد أن زيدا أبا عياش سأل سعدا عن  [ 1225 ] 

سمعت رسول اهلل صمى البيضاء بالسمت فقال أييما أفضل قال البيضاء فنيى عن ذلك وقال سعد 
اهلل عميو وسمم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حولو أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم 

فنيى عن ذلك حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن مالك عن عبد اهلل بن يزيد عن زيد أبي عياش قال سألنا 
سعدا فذكر نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم وىو قول 

الشافعي وأصحابنا  
   

باب ما جاء في كراىية بيع الثمرة حتى يبدو صبلحيا  
   
أن حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر  [ 1226 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نيى عن بيع النخل حتى يزىو  



   
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن وبيذا اإلسناد  [ 1227 ] 

العاىة نيى البائع والمشتري قال وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي ىريرة وابن عباس وجابر وأبي 
سعيد وزيد بن ثابت قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل 
العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم كرىوا بيع الثمار قبل أن يبدوا صبلحيا وىو 

سحاق   قول الشافعي وأحمد وا 
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا الوليد وعفان وسميمان بن حرب قالوا حدثنا حماد  [ 1228 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نيى عن بيع العنب حتى يسود بن سممة عن حميد عن أنس 
وعن بيع الحب حتى يشتد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو مرفوعا إال من حديث 

حماد بن سممة  
   

باب ما جاء في بيع حبل الحبمة  
   
أن النبي صمى اهلل حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر  [ 1229 ] 

عميو وسمم نيى عن بيع حبل الحبمة قال وفي الباب عن عبد اهلل بن عباس وأبي سعيد الخدري قال 
أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم وحبل الحبمة نتاج 
النتاج وىو بيع مفسوخ عند أىل العمم وىو بيوع الغرر وقد روى شعبة ىذا الحديث عن أيوب عن 

سعيد بن جبير عن بن عباس وروى عبد الوىاب وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن بن 
عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وىذا أصح  

   
باب ما جاء في كراىية بيع الغرر  

   
حدثنا أبو كريب أنبأنا أبو أسامة عن عبيد اهلل بن عمر عن أبي الزناد عن األعرج عن  [ 1230 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن بيع الغرر وبيع الحصاة قال وفي الباب عن أبي ىريرة قال 
بن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح والعمل 
عمى ىذا الحديث عند العمم كرىوا بيع الغرر قال الشافعي ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء وبيع 



العبد اآلبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع لممشتري 
إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك وىذا شبيو ببيع المنابذة وكان ىذا من بيوع 

أىل الجاىمية  
   

باب ما جاء في النيي عن بيعتين في بيعة  
   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة بن سميمان عن محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي ىريرة  [ 1231 ] 
نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن بيعتين في بيعة وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو وابن قال 

عمر وابن مسعود قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل 
العمم وقد فسر بعض أىل العمم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك ىذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة 

بعشرين وال يفارقو عمى أحد البيعين فإذا فارقو عمى أحدىما فبل بأس إذا كانت العقدة عمى أحد منيما 
قال الشافعي ومن معنى نيى النبي صمى اهلل عميو وسمم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري 
ىذه بكذا عمى أن تبيعني غبلمك بكذا فإذا وجب لي غبلمك وجب لك داري وىذا يفارق عن بيع 

بغير ثمن معموم وال يدري كل واحد منيما عمى ما وقعت عميو صفقتو  
   

باب ما جاء في كراىية بيع ما ليس عندك  
   
حدثنا قتيبة حدثنا ىشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماىك عن حكيم بن حزام قال  [ 1232 ] 

أتيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقمت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع لو من 
السوق ثم أبيعو قال ال تبع ما ليس عندك قال وفي الباب عن عبد اهلل بن عمر  

   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن ماىك عن حكيم بن حزام قال  [ 1233 ] 

نياني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن أبيع ما ليس عندي قال أبو عيسى وىذا حديث حسن قال 
إسحاق بن منصور قمت ألحمد ما معنى نيى عن سمف وبيع قال أن يكون يقرضو قرضا ثم يبايعو 
عميو بيعا يزداد عميو ويحتمل أن يكون يسمف إليو في شيء فيقول إن لم يتييأ عندك فيو بيع عميك 
قال إسحاق يعني بن راىويو كما قال قمت ألحمد وعن بيع ما لم تضمن قال ال يكون عندي إال في 

الطعام ما لم تقبض قال إسحاق كما قال في كل ما يكال أو يوزن قال أحمد إذا قال أبيعك ىذا 



ذا قال أبيعكو وعمي خياطتو فبل بأس  الثوب وعمي خياطتو وقصارتو فيذا من نحو شرطين في بيع وا 
بو أو قال أبيعكو وعمي قصارتو فبل بأس بو إنما ىو شرط واحد قال إسحاق كما قال  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم حدثنا أيوب حدثنا عمرو بن شعيب قال  [ 1234 ] 

ال يحل حدثني أبي عن أبيو حتى ذكر عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
سمف وبيع وال شرطان في بيع وال ربح ما لم يضمن وال بيع ما ليس عندك قال أبو عيسى وىذا 

حديث حسن صحيح قال أبو عيسى حديث حكيم بن حزام حديث حسن قد روي عنو من غير وجو 
روى أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماىك عن حكيم بن حزام قال أبو عيسى وروى ىذا 
الحديث عوف وىشام بن حسان عن بن سيرين عن حكيم بن حزام عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

وىذا حديث مرسل إنما رواه بن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماىك عن حكيم بن حزام  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل وعبدة بن عبد اهلل الخزاعي البصري أبو سيل وغير واحد  [ 1235 ] 

قالوا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراىيم عن بن سيرين عن أيوب عن يوسف بن 
نياني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن أبيع ما ليس عندي قال أبو ماىك عن حكيم بن حزام قال 

عيسى وروى وكيع ىذا الحديث عن يزيد بن إبراىيم عن بن سيرين عن أيوب عن حكيم بن حزام ولم 
يذكر فيو عن يوسف بن ماىك ورواية عبد الصمد أصح وقد روى يحيى بن أبي كثير ىذا الحديث 

عن يعمى بن حكيم عن يوسف بن ماىك عن عبد اهلل بن عصمة عن حكيم بن حزام عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم والعمل عمى ىذا الحديث عند أكثر أىل العمم كرىوا أن يبيع الرجل ما ليس 

عنده  
   

باب ما جاء في كراىية بيع الوالء وىبتو  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبد  [ 1236 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نيى عن بيع الوالء وىبتو قال أبو اهلل بن دينار عن بن عمر 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح ال نعرفو إال من حديث عبد اهلل بن دينار عن بن عمر والعمل عمى 
ىذا الحديث عند أىل العمم وقد روى يحيى بن سميم ىذا الحديث عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن 
بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو نيى عن بيع الوالء وىبتو وىو وىم وىم فيو يحيى بن 



سميم وروى عن عبد الوىاب الثقفي وعبد اهلل بن نمير وغير واحد عن عبيد اهلل بن عمر عن عبد اهلل 
بن دينار عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وىذا أصح من حديث يحيى بن سميم  

   
باب ما جاء في كراىية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة  

   
حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن حماد بن سممة عن  [ 1237 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال قتادة عن الحسن عن سمرة 
وفي الباب عن بن عباس وجابر وابن عمر قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح وسماع 
الحسن من سمرة صحيح ىكذا قال عمي بن المديني وغيره والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم من 
أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وىو قول سفيان الثوري 
وأىل الكوفة وبو يقول أحمد وقد رخص بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم 

سحاق   وغيرىم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وىو قول الشافعي وا 
   
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا عبد اهلل بن نمير عن الحجاج وىو بن أرطاة  [ 1238 ] 

الحيوان اثنان بواحد ال يصمح عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
نسيئا وال بأس بو يدا بيدا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين  

   
قال جاء عبد فبايع النبي صمى اهلل حدثنا قتيبة أخبرنا الميث عن أبي الزبير عن جابر  [ 1239 ] 

عميو وسمم عمى اليجرة وال يشعر النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو عبد فجاء سيده يريده فقال النبي 
صمى اهلل عميو وسمم بعنيو فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسألو أعبد ىو قال وفي 
الباب عن أنس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم أنو 

ال بأس بعبد بعبدين يدا بيدا واختمفوا فيو إذا كان نسيئا  
   

باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثبل بمثل كراىية التفاضل فيو  
   



حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي  [ 1240 ] 
الذىب بالذىب قبلبة عن أبي األشعث عن عبادة بن الصامت عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

مثبل بمثل والفضة بالفضة مثبل بمثل والتمر بالتمر مثبل بمثل والبر بالبر مثبل بمثل والممح بالممح 
مثبل بمثل والشعير بالشعير مثبل بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذىب بالفضة كيف شئتم يدا 
بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد قال وفي الباب عن 

أبي سعيد وأبي ىريرة وببلل وأنس قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح وقد روى 
بعضيم ىذا الحديث عن خالد بيذا اإلسناد وقال بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد وروى بعضيم 

ىذا الحديث عن خالد عن أبي قبلبة عن أبي األشعث عن عبادة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
الحديث وزاد فيو قال خالد قال أبو قبلبة بيعوا البر بالشعير كيف شئتم فذكر الحديث والعمل عمى 
ىذا عند أىل العمم ال يرون أن يباع البر بالبر إال مثبل بمثل والشعير بالشعير إال مثبل بمثل فإذا 

اختمفت األصناف فبل بأس أن يباع متفاضبل إذا كان يدا بيد وىذا قول أكثر أىل العمم من أصحاب 
سحاق قال الشافعي  النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم وىو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وا 

والحجة في ذلك قول النبي صمى اهلل عميو وسمم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد قال أبو عيسى 
وقد كره قوم من أىل العمم أن تباع الحنطة بالشعير مثبل وىو قول مالك بن أنس والقول األول أصح  

   
باب ما جاء في الصرف  

   
حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا حسين بن محمد أخبرنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن  [ 1241 ] 

سمعتو نافع قال انطمقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد فحدثنا أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
أذناي ىاتان يقول ال تبيعوا الذىب بالذىب إال مثبل بمثل والفضة بالفضة إال مثبل بمثل ال يشف 

بعضو عمى بعض وال تبيعوا منو غائبا بناجز قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان 
وأبي ىريرة وىشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء 
وببلل قال وحديث أبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في الربا حديث حسن صحيح والعمل 
عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم إال ما روي عن بن عباس 

أنو كان ال يرى بأسا أن يباع الذىب بالذىب متفاضبل والفضة بالفضة متفاضبل إذا كان يدا بيد وقال 
إنما الربا في النسيئة وكذلك روى عن بعض أصحابو شيء من ىذا وقد روي عن بن عباس أنو رجع 

عن قولو حين حدثو أبو سعيد الخدري عن النبي صمى اهلل عميو وسمم والقول األول أصح والعمل 



عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم وىو قول سفيان الثوري 
سحاق وروي عن بن المبارك أنو قال ليس في الصرف اختبلف   وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 

   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا حماد بن سممة عن سماك  [ 1242 ] 

كنت أبيع اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانيا بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال 
الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانيا الدنانير فأتيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فوجدتو خارجا من 

بيت حفصة فسألتو عن ذلك فقال ال بأس بو بالقيمة قال أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو مرفوعا إال 
من حديث سماك بن حرب عن سعيد جبير عن بن عمر وروى داود بن أبي ىند ىذا الحديث عن 
سعيد بن جبير عن بن عمر موقوفا والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم أن ال بأس أن يقتضي 
سحاق وقد كره بعض أىل العمم من أصحاب  الذىب من الورق والورق من الذىب وىو قول أحمد وا 

النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم ذلك  
   
أقبمت حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنو قال  [ 1243 ] 

أقول من يصطرف الدراىم فقال طمحة بن عبيد اهلل وىو عند عمر بن الخطاب أرنا ذىبك ثم ائتنا إذا 
جاء خادمنا نعطك ورقك فقال عمر كبل واهلل لتعطينو ورقو أو لتردن إليو ذىبو فإن رسول اهلل صمى 
اهلل عميو وسمم قال الورق بالذىب ربا إال ىاء وىاء والبر بالبر ربا إال ىاء وىاء والشعير بالشعير ربا 
إال ىاء وىاء والتمر بالتمر ربا إال ىاء وىاء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى 

ىذا عند أىل ومعنى قولو إال ىاء وىاء يقول يدا بيد  
   

باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد ولو مال  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن سالم عن أبيو قال سمعت رسول اهلل صمى  [ 1244 ] 

من ابتاع نخبل بعد أن تؤبر فثمرتيا لمذي باعيا إال أن يشترط المبتاع ومن ابتاع اهلل عميو وسمم يقول 
عبدا ولو مال فمالو لمذي باعو إال أن يشترط المبتاع قال وفي الباب عن جابر وحديث بن عمر 

حديث حسن صحيح ىكذا روي من غير وجو عن الزىري عن سالم عن بن عمر عن النبي صمى 
اهلل عميو وسمم أنو قال من ابتاع نخبل بعد أن تؤبر فثمرتيا لمبائع إال أن يشترط المبتاع ومن باع 
عبدا ولو مال فمالو لمذي باعو إال أن يشترط المبتاع وقد روي عن نافع عن بن عمر عن النبي 



صمى اهلل عميو وسمم قال من ابتاع نخبل قد أبرت فثمرتيا لمبائع إال أن يشترط المبتاع وقد روي عن 
نافع عن بن عمر عن عمر أنو قال من باع عبدا ولو مال فمالو لمبائع إال أن يشترط المبتاع ىكذا 

رواه عبيد اهلل بن عمر وغيره عن نافع الحديثين وقد روى بعضيم ىذا الحديث عن نافع عن بن عمر 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أيضا وروى عكرمة بن خالد عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم نحو حديث سالم والعمل عمى ىذا الحديث عند بعض أىل العمم وىو قول الشافعي وأحمد 
سحاق قال محمد بن إسماعيل حديث الزىري عن سالم عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  وا 

أصح ما جاء في ىذا الباب  
   

باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا  
   
حدثنا واصل بن عبد األعمى حدثنا فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر  [ 1245 ] 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا قال فكان بن قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
عمر إذا ابتاع بيعا وىو قاعد قام ليجب لو البيع قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن 

حزام وعبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن عمرو وسمرة وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث 
حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم 

سحاق وقالوا الفرقة باألبدان ال بالكبلم وقد قال بعض أىل العمم معنى  وىو قول الشافعي وأحمد وا 
قول النبي صمى اهلل عميو وسمم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكبلم والقول األول أصح ألن بن عمر ىو 
روى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو أعمم بمعنى ما روى وروي عنو أنو كان إذا أراد أن يوجب 

البيع مشى ليجب لو وىكذا وروي عن أبي برزة  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخميل  [ 1246 ] 

البيعان بالخيار عن عبد اهلل بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ن كتما وكذبا محقت بركة بيعيما ىذا حديث  ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك ليما في بيعيما وا 

صحيح وىكذا روي عن أبي برزة األسممي أن رجمين اختصما إليو في فرس بعد ما تبايعا وكانوا في 
سفينة فقال ال أراكما افترقتما وقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد 
ذىب بعض أىل العمم من أىل الكوفة وغيرىم إلى أن الفرقة بالكبلم وىو سفيان الثوري وىكذا روي 
عن مالك بن أنس وروي عن المبارك أنو قال كيف أرد ىذا والحديث فيو عن النبي صمى اهلل عميو 



وسمم صحيح وقوى ىذا المذىب ومعنى قول النبي صمى اهلل عميو وسمم إال بيع الخيار معناه أن 
يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع فإذا خيره فاختار البيع فميس لو خيار بعد ذلك في فسخ البيع 
ن لم يتفرقا ىكذا فسره الشافعي وغيره ومما يقوي قول من يقول الفرقة باألبدان ال بالكبلم حديث  وا 

عبد اهلل بن عمرو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
أخبرنا بذلك قتيبة عن سعيد حدثنا الميث بن سعد عن بن عجبلن عن عمرو بن شعيب  [ 1247 ] 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إال أن تكون عن أبيو عن جده أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
صفقة خيار وال يحل لو أن يفارق صاحبو خشية أن يستقيمو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن ومعنى 
ىذا أن يفارقو بعد البيع خشية أن يستقيمو ولو كانت الفرقة بالكبلم ولم يكن لو خيار بعد البيع لم يكن 

ليذا الحديث معنى حيث قال صمى اهلل عميو وسمم وال يحل لو أن يفارقو خشية أن يستقيمو  
   

باب  
   
حدثنا نصر بن عمي حدثنا أبو أحمد حدثنا يحيى بن أيوب وىو البجمي الكوفي قال  [ 1248 ] 

ال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
يتفرقن عن بيع إال عن تراض قال أبو عيسى ىذا حديث غريب  

   
حدثنا عمرو بن حفص الشيباني حدثنا بن وىب عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر  [ 1249 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم خير أعرابيا بعد البيع وىذا حديث حسن غريب  
   

باب ما جاء فيمن يخدع في البيع  
   
حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد األعمى بن عبد األعمى عن سعيد عن قتادة  [ 1250 ] 

عن أنس أن رجبل كان في عقدتو ضعف وكان يبايع وان أىمو أتوا النبي صمى اهلل عميو وسمم فقالوا 
يا رسول اهلل احجر عميو فدعاه نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم فنياه فقال يا رسول اهلل إني ال أصبر 
عن البيع فقال إذا بايعت فقل ىاء وىاء وال خبلبة قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عمر وحديث 
أنس حديث حسن صحيح غريب والعمل عمى ىذا الحديث عند بعض أىل العمم وقالوا الحجر عمى 



سحاق ولم ير بعضيم أن  الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل وىو قول أحمد وا 
يحجر عمى الحر البالغ  

   
باب ما جاء في المصراة  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن حماد بن سممة عن محمد بن زياد عن أبي ىريرة قال  [ 1251 ] 

من اشترى مصراة فيو بالخيار إذا حمبيا إن شاء ردىا ورد معيا قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
صاعا من تمر قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي  [ 1252 ] 

من اشترى مصرة فيو بالخيار ثبلثة أيام فإن ردىا رد معيا ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
صاعا من طعام ال سمراء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا الحديث عند 

سحاق ومعنى قولو ال سمراء يعني ال بر   أصحابنا منيم الشافعي وأحمد وا 
   

باب ما جاء في اشتراط ظير الدابة عند البيع  
   
باع حدثنا بن أبي عمر حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد اهلل أنو  [ 1253 ] 

من النبي صمى اهلل عميو وسمم بعيرا واشترط ظيره إلى أىمو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 
وقد روي من غير وجو عن جابر والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى 

سحاق وقال  اهلل عميو وسمم وغيرىم يرون الشرط في البيع جائزا إذا كان شرطا واحدا وىو قول أحمد وا 
بعض أىل العمم ال يجوز الشرط في البيع وال يتم البيع إذا كان فيو شرط  

   
باب ما جاء في االنتفاع بالرىن  

   
حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قاال حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي ىريرة  [ 1254 ] 

الظير يركب إذا كان مرىونا ولبن الدر يشرب إذا كان قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
مرىونا وعمى الذي يركب ويشرب نفقتو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ال نعرفو مرفوعا إال 



من حديث عامر الشعبي عن أبي ىريرة وقد روى غير واحد ىذا الحديث عن األعمش عن أبي 
سحاق  صالح عن أبي ىريرة موقوفا والعمل عمى ىذا الحديث عند بعض أىل العمم وىو قول أحمد وا 

وقال بعض أىل العمم ليس لو أن ينتفع من الرىن بشيء  
   

باب ما جاء في شراء القبلدة وفييا ذىب وخرز  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن  [ 1255 ] 

اشتريت يوم خيبر قبلدة باثني عشر دينارا فييا ذىب حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال 
وخرز ففصمتيا فوجدت فييا أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك لمنبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 
ال تباع حتى تفصل حدثنا قتيبة حدثنا بن المبارك عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بيذا اإلسناد نحوه 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي 
صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم لم يروا أن يباع السيف محمى أو منطقة مفضضة أو مثل ىذا بدراىم 
سحاق وقد رخص بعض أىل العمم في  حتى يميز ويفصل وىو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وا 

ذلك من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم  
   

باب ما جاء في اشتراط الوالء والزجر عن ذلك  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن منصور عن  [ 1256 ] 

إبراىيم عن األسود عن عائشة أنيا أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الوالء فقال النبي صمى اهلل عميو 
اشترييا فإنما الوالء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو وسمم 

عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم قال ومنصور بن المعتمر 
يكنى أبا عتاب حدثنا أبو بكر العطار البصري عن بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول إذا 
حدثت عن منصور فقد مؤلت يدك من الخير ال ترد غيره ثم قال يحيى ما أجد في إبراىيم النخعي 

ومجاىد أثبت عن منصور قال وأخبرني محمد عن عبد اهلل بن أبي األسود قال قال عبد الرحمن بن 
ميدي منصور أثبت أىل الكوفة  

   
باب  



   
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن  [ 1257 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بعث حكيم بن حزام يشتري لو أضحية بدينار حكيم بن حزام 
فاشترى أضحية فأربح فييا دينارا فاشترى أخرى مكانيا فجاء باألضحية والدينار إلى رسول اهلل صمى 
اهلل عميو وسمم فقال ضح بالشاة وتصدق بالدينار قال أبو عيسى حديث حكيم بن حزام ال نعرفو إال 

من ىذا الوجو وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام  
   
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حيان وىو بن ىبلل البصري أبو حبيب حدثنا  [ 1258 ] 

ىارون األعور المقرئ وىو بن موسى القارئ حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة البارقي 
دفع إلي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم دينارا ألشتري لو شاة فاشتريت لو شاتين فبعت إحداىما قال 

بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فذكر لو ما كان من أمره فقال لو بارك 
اهلل لك في صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من أكثر 

أىل الكوفة ماال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا سعيد بن زيد وىو أخو حماد بن زيد 
قال حدثنا الزبير بن خريت فذكر نحوه عن أبي لبيد قال أبو عيسى وقد ذىب بعض أىل العمم إلى 

سحاق ولم يأخذ بعض أىل العمم بيذا الحديث منيم الشافعي  ىذا الحديث وقالوا بو وىو أحمد وا 
وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وأبو لبيد اسمو لمازة بن زياد  

   
باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى  

   
حدثنا ىارون بن عبد اهلل البزار حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا حماد بن سممة عن أيوب  [ 1259 ] 

إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ورث بحساب ما عتق منو وقال النبي صمى اهلل عميو وسمم يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر 
وما بقي دية عبد قال وفي الباب عن أم سممة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن وىكذا 
روى يحيى بن أبي كثير عكرمة عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وروى خالد الحذاء 
عن عكرمة عن عمي قولو والعمل عمى ىذا الحديث عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى 

اهلل عميو وسمم وغيرىم وقال أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم المكاتب 
سحاق   عبد ما بقي عميو درىم وىو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وا 



   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب  [ 1260 ] 

سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يخطب يقول من كاتب عبده عمى مائة عن أبيو عن جده قال 
أوقية فأداىا إال عشرة أواق أو قال عشرة دراىم ثم عجز فيو رقيق قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

غريب والعمل عميو عند أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أن المكاتب 
عبد ما بقي عميو شيء من كتابتو وقد روى الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب نحوه  

   
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن نبيان مولى أم  [ 1261 ] 

إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي سممة عن أم سممة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فمتحتجب منو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ومعنى ىذا الحديث عند أىل العمم التورع 

ن كان عنده ما يؤدى حتى يؤدي   وقالوا ال يعتق المكاتب وا 
   

باب ما جاء إذا أفمس لمرجل غريم فيجد عنده متاعو  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  [ 1262 ] 

عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ىشام عن أبي ىريرة عن 
أيما امرئ أفمس ووجد رجل سمعتو عنده بعينيا فيو أولى بيا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أنو قال 

من غيره قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح 
سحاق وقال بعض أىل العمم ىو  والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم وىو قول الشافعي وأحمد وا 

أسوة الغرماء وىو قول أىل الكوفة  
   

باب ما جاء في النيي لممسمم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعيا لو  
   
حدثنا عمي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد  [ 1263 ] 

قال كان عندنا خمر ليتيم فمما نزلت المائدة سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عنو وقمت إنو 
ليتيم فقال أىريقوه قال وفي الباب عن أنس بن مالك قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن 
صحيح وقد روي من غير وجو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا وقال بيذا بعض أىل العمم 



نما كره من ذلك واهلل أعمم أن يكون المسمم في بيتو خمر حتى يصير  وكرىوا أن تتخذ الخمر خبل وا 
خبل ورخص بعضيم في خل الخمر إذا وجد قد صار خبل أبو الوداك اسمو جبر بن نوف  

   
باب  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا طمق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح  [ 1264 ] 

أد األمانة إلى من ائتمنك وال تخن من خانك قال عن أبي ىريرة قال قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وقد ذىب بعض أىل العمم إلى ىذا وقالوا إذا كان لمرجل عمى 

آخر شيء فذىب بو فوقع لو عنده شيء فميس لو أن يحبس عنو بقدر ما ذىب لو عميو ورخص فيو 
بعض أىل العمم من التابعين وىو قول الثوري وقال إن كان لو عميو دراىم فوقع لو عنده دنانير فميس 

لو أن يحبس بمكان دراىمو إال أن يقع عنده لو دراىم فمو حينئذ أن يحبس من دراىمو بقدر ما لو 
عميو  

   
باب ما جاء في أن العارية مؤداة  

   
حدثنا ىناد وعمي بن حجر قاال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسمم  [ 1265 ] 

في الخطبة عام حجة الوداع الخوالني عن أبي أمامة قال سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول 
العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي قال أبو عيسى وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية 

وأنس قال وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم أيضا من غير ىذا الوجو  

   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة  [ 1266 ] 

عمى اليد ما أخذت حتى تؤدي قال قتادة ثم نسي الحسن فقال عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
فيو أمينك الضمان عميو يعني العارية قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد ذىب بعض 

أىل العمم من أصحاب النبي اهلل عميو وسمم وغيرىم إلى ىذا وقالوا يضمن صاحب العارية وىو قول 
الشافعي وأحمد وقال بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم ليس عمى 

صاحب العارية ضمان إال أن يخالف وىو قول الثوري وأىل الكوفة وبو يقول إسحاق  



   
باب ما جاء في االحتكار  

   
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد بن ىارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن  [ 1267 ] 

إبراىيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد اهلل بن فضمة قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو 
ال يحتكر إال خاطئ فقمت لسعيد يا أبا محمد إنك تحتكر قال ومعمر قد كان يحتكر قال وسمم يقول 

نما روي عن سعيد بن المسيب أنو كان يحتكر الزيت والحنطة ونحو ىذا قال أبو عيسى  أبو عيسى وا 
وفي الباب عن عمر وعمي وأبي أمامة وابن عمر وحديث معمر حديث حسن صحيح والعمل عمى 
ىذا عند أىل العمم كرىوا احتكار الطعام ورخص بعضيم في االحتكار في غير الطعام وقال بن 

المبارك ال بأس باالحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك  
   

باب ما جاء في بيع المحفبلت  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صمى  [ 1268 ] 

ال تستقبموا السوق وال تحفموا وال ينفق بعضكم لبعض قال أبو عيسى وفي الباب اهلل عميو وسمم قال 
عن بن مسعود وأبي ىريرة وحديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم 

كرىوا بيع المحفمة وىي المصراة ال يحمبيا صاحبيا أياما أو نحو ذلك ليجتمع المبن في ضرعيا فيغتر 
بيا المشتري وىذا ضرب من الخديعة والغرر  

   
باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بيا مال المسمم  

   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق بن سممة عن عبد اهلل بن مسعود  [ 1269 ] 

من حمف عمى يمين وىو فييا فاجر ليقتطع بيا مال أمريء قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
مسمم لقي اهلل وىو عميو غضبان فقال األشعث بن قيس في واهلل لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل 
من الييود أرض فجحدني فقدمتو إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو 

وسمم الك بينة قمت ال فقال لمييودي احمف فقمت يا رسول اهلل إذا يحمف فيذىب بمالي فأنزل اهلل 
إلى آخر اآلية قال أبو عيسى وفي الباب   {إن الذين يشترون بعيد اهلل وأيمانيم ثمنا قميبل  }تعالى 



عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعمبة األنصاري وعمران بن حصين وحديث بن 
مسعود حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء إذا اختمف البيعان  

   
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن بن عجبلن عن عون بن عبد اهلل عن بن مسعود قال قال  [ 1270 ] 

إذا اختمف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار قال أبو عيسى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ىذا حديث مرسل عون بن عبد اهلل لم يدرك بن وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن مسعود 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ىذا الحديث أيضا وىو مرسل أيضا قال أبو عيسى قال إسحاق بن 
منصور قمت ألحمد إذا اختمف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السمعة أو يترادان قال 
إسحاق كما قال وكل من كان القول قولو فعميو اليمين قال أبو عيسى ىكذا روي عن بعض أىل 

العمم من التابعين منيم شريح وغيره ونحو ىذا  
   

باب ما جاء في بيع فضل الماء  
   
حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنيال  [ 1271 ] 

نيى النبي صمى اهلل عميو وسمم عن بيع الماء قال وفي الباب عن عن إياس بن عبد المزني قال 
جابر وبييسة عن أبييا وأبي ىريرة وعائشة وأنس وعبد اهلل بن عمرو قال أبو عيسى حديث إياس 
حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل انيم كرىوا بيع الماء وىو قول بن المبارك 

سحاق وقد رخص بعض أىل العمم في بيع الماء منيم الحسن البصري   والشافعي وأحمد وا 
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ىريرة أن النبي صمى اهلل  [ 1272 ] 

ال يمنع فضل الماء ليمنع بو الكؤل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو عميو وسمم قال 
المنيال اسمو عبد الرحمن بن مطعم كوفي وىو الذي روى عنو حبيب بن أبي ثابت وأبو المنيال 

سيار بن سبلمة بصري صاحب أبي برزة األسممي  
   

باب ما جاء في كراىية عسب الفحل  



   
حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار قاال حدثنا إسماعيل بن عمية قال أخبرنا عمي بن الحكم  [ 1273 ] 

نيى النبي صمى اهلل عميو وسمم عن عسب الفحل قال وفي الباب عن عن نافع عن بن عمر قال 
أبي ىريرة وأنس وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا 

عند بعض أىل العمم وقد رخص بعضيم في قبول الكرامة عمى ذلك  
   
حدثنا عبدة بن عبد اهلل الخزاعي البصري حدثنا يحيى بن آدم عن إبراىيم بن حميد  [ 1274 ] 

الرؤاسي عن ىشام بن عروة عن محمد بن إبراىيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجبل من كبلب 
سأل النبي صمى اهلل عميو وسمم عن عسب الفحل فنياه فقال يا رسول اهلل إنا نطرق الفحل فنكرم 
فرخص لو في الكرامة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث إبراىيم بن 

حميد ىشام بن عروة  
   

باب ما جاء في ثمن الكمب  
   
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراىيم  [ 1275 ] 

بن عبد اهلل بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
كسب الحجام خبيث ومير البغي خبيث وثمن الكمب خبيث قال وفي الباب عن عمر وعمي وابن 
مسعود وأبي مسعود وجابر وأبي ىريرة وابن عباس وابن عمر وعبد اهلل بن جعفر قال أبو عيسى 
حديث رافع حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم كرىوا ثمن الكمب وىو قول 

سحاق وقد رخص بعض أىل العمم في ثمن كمب الصيد   الشافعي وأحمد وا 
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب ح وحدثنا سعيد بن عيد الرحمن المخزومي وغير  [ 1276 ] 

واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود 
نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن ثمن الكمب ومير البغي وحموان الكاىن ىذا األنصاري قال 

حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في كسب الحجام  



   
حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن بن شياب عن بن محيصة أخي بني حارثة عن أبيو  [ 1277 ] 
استأذن النبي صمى اهلل عميو وسمم في إجارة الحجام فنياه عنيا فمم يزل يسألو ويستأذنو حتى قال أنو 

اعمفو ناضحك وأطعمو رقيقك قال وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر والسائب بن 
يزيد قال أبو عيسى حديث محيصة حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم وقال 

أحمد إن سألني حجام نييتو وآخذ بيذا الحديث  
   

باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس عن كسب  [ 1278 ] 

احتجم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وحجمو أبو طيبة فأمر لو بصاعين من الحجام فقال أنس 
ن من أمثل دوائكم  طعام وكمم أىمو فوضعوا عنو من خراجو وقال إن أفضل ما تداويتم بو الحجامة وا 
الحجامة قال وفي الباب عن عمي وابن عباس وابن عمر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن 

صحيح وقد رخص بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم في كسب 
الحجام وىو قول الشافعي  

   
باب ما جاء في كراىية ثمن الكمب والسنور  

   
حدثنا عمي بن حجر وعمي بن خشرم قاال أنبأنا عيسى بن يونس عن األعمش عن أبي  [ 1279 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن ثمن الكمب والسنور قال أبو عيسى سفيان عن جابر قال 
ىذا حديث في إسناده اضطراب وال يصح في ثمن السنور وقد روي ىذا الحديث عن األعمش عن 

بعض أصحابو عن جابر واضطربوا عمى األعمش في رواية ىذا الحديث وقد كره قوم من أىل العمم 
سحاق وروى بن فضيل عن األعمش عن أبي حازم  ثمن الير ورخص فيو بعضيم وىو قول أحمد وا 

عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم من غير ىذا الوجو  
   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير  [ 1280 ] 

نيى النبي صمى اهلل عميو وسمم عن أكل الير وثمنو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب عن جابر قال 



وعمر بن زيد ال نعرف كبير أحد روى عنو غير عبد الرزاق  
   

باب  
   
أخبرنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن حماد بن سممة عن أبي الميزم عن أبي ىريرة قال  [ 1281 ] 

نيى عن ثمن الكمب إال كمب الصيد قال أبو عيسى ىذا حديث ال يصح من ىذا الوجو وأبو الميزم 
اسمو يزيد بن سفيان وتكمم فيو شعبة بن الحجاج وضعفو وقد روي عن جابر عن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم نحو ىذا وال يصح إسناده أيضا  
   

باب ما جاء في كراىية بيع المغنيات  
   
حدثنا قتيبة أخبرنا بكر بن مضر عن عبيد اهلل بن زحر عن عمي بن يزيد عن القاسم  [ 1282 ] 

ال تبيعوا القينات وال تشتروىن وال تعمموىن عن أبي أمامة عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
ومن الناس من يشتري ليو  }والخير في تجارة فيين وثمنين حرام في مثل ىذا أنزلت ىذه اآلية 

إلى آخر اآلية قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب قال أبو عيسى   {الحديث ليضل عن سبيل اهلل 
حديث أبي أمامة إنما نعرفو مثل ىذا من ىذا الوجو وقد تكمم بعض أىل العمم في عمي بن يزيد 

وضعفو وىو شامي  
   

باب ما جاء في كراىية الفرق بين األخوين أو بين الوالدة وولدىا في البيع  
   
حدثنا عمر بن حفص الشيباني أخبرنا عبد اهلل بن وىب قال أخبرني حيي بن عبد اهلل  [ 1283 ] 

من عن أبي عبد الرحمن الحبمي عن أبي أيوب قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
فرق بين الوالدة وولدىا فرق اهلل بينو وبين أحبتو يوم القيامة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
حدثنا الحسن بن قزعة أخبرنا عبد الرحمن بن ميدي عن حماد بن سممة عن الحجاج  [ 1284 ] 

وىب لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم غبلمين عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن عمي قال 
أخوين فبعت أحدىما فقال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يا عمي ما فعل غبلمك فأخبرتو فقال 



رده رده قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وقد كره بعض أىل العمم من أصحاب النبي اهلل عميو 
وسمم وغيرىم التفريق بين السبي في البيع ورخص بعض أىل العمم في التفريق بين المولدات الذين 
ولدوا في أرض اإلسبلم والقول األول أصح وروي عن إبراىيم النخعي أنو فرق بين والدة وولدىا في 

البيع فقيل لو في ذلك فقال إني قد استأذنتيا بذلك فرضيت  
   

باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغمو ثم يجد فيو عيبا  
   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمرو أبو عامر العقدي عن بن أبي ذئب عن  [ 1285 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قضى أن الخراج بالضمان مخمد بن خفاف عن عروة عن عائشة 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي ىذا الحديث من غير ىذا والعمل عمى ىذا عند 

أىل العمم  
   
حدثنا أبو سممة يحيى بن خمف أخبرنا عمر بن عمي المقدمي عن ىشام بن عروة عن  [ 1286 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قضى أن الخراج بالضمان قال ىذا حديث حسن أبيو عن عائشة 
غريب من حديث ىشام بن عروة قال أبو عيسى وقد روى مسمم بن خالد الزنجي ىذا الحديث عن 

ىشام بن عروة ورواه جرير عن ىشام أيضا وحديث جرير يقال تدليس دلس فيو جرير لم يسمعو من 
ىشام بن عروة وتفسير الخراج بالضمان ىو الرجل يشتري العبد فيستغمو ثم يجد بو عيبا فيرده عمى 
البائع فالغمة لممشتري ألن العبد لو ىمك ىمك مال المشتري ونحو ىذا من المسائل يكون فيو الخراج 

بالضمان قال أبو عيسى استغرب محمد بن إسماعيل ىذا الحديث من حديث عمر بن عمي تراه 
تدليسا قال ال  

   
باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة لممار بيا  

   
حدثنا محمد بن عبد الممك بن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن سميم عن عبيد اهلل بن عمر  [ 1287 ] 

من دخل حائطا فميأكل وال يتخذ خبنة قال عن نافع عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو وعمير مولى أبي المحم وأبي 
ىريرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث غريب ال نعرفو من ىذا الوجو إال من حديث يحيى بن 



سميم وقد رخص فيو بعض أىل العمم البن السبيل في أكل الثمار وكرىو بعضيم إال بالثمن  
   
حدثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيو عن رافع بن  [ 1288 ] 

كنت أرمي نخل األنصار فأخذوني فذىبوا بي إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال يا رافع عمرو قال 
لم ترمي نخميم قال قمت يا رسول اهلل الجوع قال ال ترم وكل ما وقع أشبعك اهلل وأرواك ىذا حديث 

حسن غريب  
   
أن حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن عجبلن عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده  [ 1289 ] 

النبي صمى اهلل عميو وسمم سئل عن الثمر المعمق فقال من أصاب منو من ذي حاجة غير متخذ 
خبنة فبل شيء عميو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  

   
باب ما جاء في النيي عن الثنيا  

   
حدثنا زياد بن أيوب البغدادي أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرني سفيان بن حسين عن  [ 1290 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نيى عن المحاقمة والمزابنة يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر 
والمخابرة والثنيا إال أن تعمم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو من حديث 

يونس بن عن عطاء عن جابر  
   

باب ما جاء في كراىية بيع الطعام حتى يستوفيو  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن النبي  [ 1291 ] 

من ابتاع طعاما فبل يبعو حتى يستوفيو قال بن عباس وأحسب كل شيء صمى اهلل عميو وسمم قال 
مثمو قال وفي الباب عن جابر وابن عمر وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن 
صحيح والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم كرىوا بيع الطعام حتى يقبضو المشتري وقد رخص 
بعض أىل العمم فيمن ابتاع شيئا مما ال يكال وال يوزن مما ال يؤكل وال يشرب أن يبيعو قبل أن 

سحاق   نما التشديد عند أىل العمم في الطعام وىو قول أحمد وا  يستوفيو وا 
   



باب ما جاء في النيي عن البيع عمى بيع أخيو  
   
ال حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن نافع عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال  [ 1292 ] 

يبيع بعضكم عمى بيع بعض وال يخطب بعضكم عمى خطبة بعض قال وفي الباب عن أبي ىريرة 
وسمرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
أنو قال ال يسوم الرجل عمى سوم أخيو ومعنى البيع في ىذا الحديث عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

عند بعض أىل العمم ىو السوم  
   

باب ما جاء في بيع الخمر والنيي عن ذلك  
   
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا المعتمر بن سميمان قال سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن  [ 1293 ] 

يا نبي اهلل إني اشتريت خمرا أليتام في حجري قال اىرق عباد عن أنس عن أبي طمحة أنو قال 
الخمر واكسر الدنان قال وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس قال 
أبو عيسى حديث أبي طمحة روى الثوري ىذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن 

أبا طمحة كان عنده وىذا أصح من حديث الميث  
   

باب النيي أن يتخذ الخمر خبل  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد  [ 1294 ] 

سئل النبي صمى اهلل عميو وسمم أيتخذ الخمر خبل قال ال قال أبو عيسى ىذا عن أنس بن مالك قال 
حديث حسن صحيح  

   
حدثنا عبد اهلل بن منير قال سمعت أبا عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك  [ 1295 ] 
لعن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في الخمر عشرة عاصرىا ومعتصرىا وشاربيا وحامميا قال 

والمحمولة إليو وساقييا وبائعيا وآكل ثمنيا والمشتري ليا والمشتراة لو قال أبو عيسى ىذا حديث 
غريب من حديث أنس وقد روي نحو ىذا عن بن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم  



   
باب ما جاء في احتبلب المواشي بغير إذن األرباب  

   
حدثنا أبو سممة يحيى بن خمف حدثنا عبد األعمى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن  [ 1296 ] 

إذا أتى أحدكم عمى ماشية فإن كان فييا صاحبيا سمرة بن جندب أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ن لم يكن فييا أحد فميصوت ثبلثا فإن أجابو أحد فميستأذنو  فميستأذنو فإن أذن لو فميحتمب وليشرب وا 

فإن لم يجبو أحد فميحتمب وليشرب وال يحمل قال وفي الباب عن عمر وأبي سعيد قال أبو عيسى 
سحاق قال  حديث سمرة حديث حسن غريب والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم وبو يقول أحمد وا 
أبو عيسى وقال عمي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح وقد تكمم بعض أىل الحديث في 

رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة  
   

باب ما جاء في بيع جمود الميتة واألصنام  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن  [ 1297 ] 

سمع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عام الفتح وىو بمكة يقول إن اهلل ورسولو حرم بيع عبد اهلل أنو 
الخمر والميتة والخنزير واألصنام فقيل يا رسول اهلل أرأيت شحوم الميتة فإنو يطمى بيا السفن ويدىن 

بيا الجمود ويستصبح بيا الناس قال ال ىو حرام ثم قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عند ذلك 
قاتل اهلل الييود إن اهلل حرم عمييم الشحوم فأجمموه ثم باعوه فأكموا ثمنو قال وفي الباب عن عمر 
وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم  

   
باب ما جاء في الرجوع في اليبة  

   
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عبد الوىاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة عن بن  [ 1298 ] 

ليس لنا مثل السوء العائد في عباس رضى اهلل تعالى عنيما أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
ىبتو كالكمب يعود في قيئو قال وفي الباب عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال ال 

يحل أن يعطي عطية فيرجع فييا إال الوالد فيما يعطي ولده  
   



حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن حسين المعمم عن عمرو بن شعيب  [ 1299 ] 
يرفعان الحديث إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم بيذا أنو سمع طاوسا يحدث عن بن عمر وابن عباس 

الحديث قال أبو عيسى حديث بن عباس رضى اهلل تعالى عنيما حديث حسن صحيح والعمل عمى 
الحديث عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم قالوا من وىب ىبة 
لذي رحم محرم فميس لو أن يرجع فييا ومن وىب ىبة لغير ذي رحم محرم فمو أن يرجع فييا ما لم 
يثب منيا وىو قول الثوري وقال الشافعي ال يحل ألحد أن يعطي عطية فيرجع فييا إال الوالد فيما 
يعطي ولده واحتج الشافعي بحديث عبد اهلل بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال ال يحل 

ألحد أن يعطي عطية فيرجع فييا إال الوالد فيما يعطي ولده  
   

باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك  
   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت  [ 1300 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن المحاقمة والمزابنة إال أنو قد أذن ألىل العرايا أن يبيعوىا 
بمثل خرصيا قال وفي الباب عن أبي ىريرة وجابر قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت ىكذا روى 

محمد بن إسحاق ىذا الحديث وروى أيوب وعبيد اهلل بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن بن عمر 
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن المحاقمة والمزابنة وبيذا اإلسناد عن بن عمر عن زيد بن 

ثابت عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو رخص في العرايا وىذا أصح من حديث محمد بن إسحاق  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن داود بن حصين عن أبي  [ 1301 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم رخص في بيع العرايا سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي ىريرة 
فيما دون خمسة أوسق أو كذا حدثنا قتيبة عن مالك عن داود بن حصين نحوه وروي ىذا الحديث 

عن مالك أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أرخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة 
أوسق  

   
أن حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت  [ 1302 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أرخص في بيع العرايا بخرصيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح وحديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح والعمل عميو عند بعض أىل العمم منيم الشافعي 



سحاق وقالوا أن العرايا مستثناة من جممة نيي النبي صمى اهلل عميو وسمم إذ نيى عن  وأحمد وا 
المحاقمة والمزابنة واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي ىريرة وقالوا لو أن يشتري ما دون خمسة 
أوسق ومعنى ىذا عند بعض أىل العمم أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أراد التوسعة عمييم في ىذا 
ألنيم شكوا إليو وقالوا ال نجد ما نشتري من الثمر إال بالتمر فرخص ليم فيما دون خمسة أوسق أن 

يشتروىا فيأكموىا رطبا  
   

باب منو  
   
حدثنا الحسن بن عمي الحمواني الخبلل حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنا بشير  [ 1303 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسيل بن أبي حثمة حدثاه 
وسمم نيى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر إال ألصحاب العرايا فإنو قد أذن ليم وعن بيع العنب بالزبيب 

وعن كل ثمر بخرصو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو  
   

باب ما جاء في كراىية النجش في البيوع  
   
حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قاال حدثنا سفيان عن الزىري عن سعيد بن المسيب عن أبي  [ 1304 ] 

ال ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وقال قتيبة يبمغ بو النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
تناجشوا قال وفي الباب عن بن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح 
والعمل عمى ىذا عند أىل العمم كرىوا النجش قال أبو عيسى والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل 
السمعة إلى صاحب السمعة فيستام بأكثر مما تسوى وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر 

المشتري بو وليس من رأيو الشراء إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام وىذا ضرب من الخديعة قال 
ن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز ألن البائع غير الناجش   الشافعي وا 

   
باب ما جاء في الرجحان في الوزن  

   
حدثنا ىناد ومحمود بن غيبلن قاال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن  [ 1305 ] 

جمبت انا ومخرمة مخرفة العبدي بزا من ىجر فجاءنا النبي صمى اهلل عميو وسمم سويد بن قيس قال 



فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن باألجر فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم لموزان زن وأرجح قال وفي 
الباب عن جابر وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث سويد حديث حسن صحيح وأىل العمم يستحبون 

الرجحان في الوزن وروى شعبة ىذا الحديث عن سماك فقال عن أبي صفوان وذكر الحديث  
   

باب ما جاء في انظار المعسر والرفق بو  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا إسحاق بن سميمان الرازي عن داود بن قيس عن زيد بن اسمم  [ 1306 ] 

من انظر معسرا أو وضع لو عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أظمو اهلل يوم القيامة تحت ظل عرشو يوم ال ظل إال ظمو قال وفي الباب عن أبي اليسر وأبي قتادة 
وحذيفة وابن مسعود وعبادة وجابر قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح غريب من 

ىذا الوجو  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال قال رسول اهلل  [ 1307 ] 

حوسب رجل ممن كان قبمكم فمم يوجد لو من الخير شيء إال أنو كان رجبل صمى اهلل عميو وسمم 
موسرا وكان يخالط الناس وكان يأمر غممانو أن يتجاوزوا عن المعسر فقال اهلل عز وجل نحن أحق 

بذلك منو تجاوزوا عنو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو اليسر كعب بن عمرو  
   

باب ما جاء في مطل الغني أنو ظمم  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن  [ 1308 ] 

ذا أتبع أحدكم عمى األعرج عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال  مطل الغني ظمم وا 
ممي فميتبع قال وفي الباب عن بن عمر والشريد بن سويد الثقفي  

   
حدثنا إبراىيم بن عبد اهلل اليروي قال حدثنا ىشيم قال حدثنا يونس بن عبيد عن نافع  [ 1309 ] 

ذا أحمت عمى مميء فاتبعو وال عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال  مطل الغني ظمم وا 
تبع بيعتين في بيعة قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح ومعناه إذا أحيل أحدكم 

عمى ممي فميتبع فقال بعض أىل العمم إذا أحيل الرجل عمى ممي فاحتالو فقد بريء المحيل وليس لو 



سحاق وقال بعض أىل العمم إذا توى مال ىذا  أن يرجع عمى المحيل وىو قول الشافعي وأحمد وا 
بإفبلس المحال عميو فمو أن يرجع عمى األول واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس عمى مال 
مسمم توى قال إسحاق معنى ىذا الحديث ليس عمى مال مسمم توى ىذا إذا أحيل الرجل عمى آخر 

وىو يرى أنو ممي فإذا ىو معدم فميس عمى مال مسمم توى  
   

باب ما جاء في المبلمسة والمنابذة  
   
حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيبلن قاال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن  [ 1310 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن بيع المنابذة والمبلمسة قال وفي األعرج عن أبي ىريرة قال 
الباب عن أبي سعيد وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح ومعنى ىذا 
الحديث أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك والمبلمسة أن يقول إذا لمست 
نما كان  ن كان ال يرى منو شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك وا  الشيء فقد وجب البيع وا 

ىذا من بيوع أىل الجاىمية فنيى عن ذلك  
   

باب ما جاء في السمف في الطعام والتمر  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن عبد اهلل بن كثير عن أبي  [ 1311 ] 

قدم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم المدينة وىم يسمفون في الثمر فقال المنيال عن بن عباس قال 
من أسمف فميسمف في كيل معموم ووزن معموم إلى أجل معموم قال وفي الباب عن بن أبي أوفى 

وعبد الرحمن بن أبزى قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند 
أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أجازوا السمف في الطعام والثياب وغير 

ذلك مما يعرف حده وصفتو واختمفوا في السمم في الحيوان فرأى بعض أىل العمم من أصحاب النبي 
سحاق وكره بعض  صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم السمم في الحيوان جائزا وىو قول الشافعي وأحمد وا 
أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم السمم في الحيوان وىو قول سفيان وأىل 

الكوفة أبو المنيال اسمو عبد الرحمن بن مصعم  
   

باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضيم بيع نصيبو  



   
حدثنا عمي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سميمان اليشكري  [ 1312 ] 

من كان لو شريك في حائط فبل يبيع عن جابر بن عبد اهلل أن نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
نصيبو من ذلك حتى يعرضو عمى شريكو قال أبو عيسى ىذا حديث إسناده ليس بمتصل سمعت 

محمدا يقول سميمان يقال إنو مات في حياة جابر بن عبد اهلل قال ولم يسمع منو قتادة وال أبو بشر 
قال محمد وال نعرف ألحد منيم سماعا من سميمان اليشكري إال أن يكون عمرو بن دينار فمعمو سمع 
نما يحدث قتادة عن صحيفة سميمان اليشكري وكان لو كتاب  منو في حياة جابر بن عبد اهلل قال وا 
عن جابر بن عبد اهلل حدثنا أبو بكر العطار عبد القدوس قال قال عمي بن المديني قال يحيى بن 

سعيد قال سميمان التيمي ذىبوا بصحيفة جابر بن عبد اهلل إلى الحسن البصري فأخذىا أو قال فرواىا 
وذىبوا بيا إلى قتادة فرواىا وأتوني بيا فمم أروىا يقول رددتيا  

   
باب ما جاء في المخابرة والمعاومة  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوىاب الثقفي حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر  [ 1313 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن المحاقمة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ورخص في العرايا قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في التسعير  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا الحجاج بن منيال حدثنا حماد بن سممة عن قتادة وثابت  [ 1314 ] 

يا رسول اهلل سعر وحميد عن أنس قال غبل السعر عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقالوا 
ني ألرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطمبني  لنا فقال إن اهلل ىو المسعر القابض الباسط الرزاق وا 

بمظممة في دم وال مال قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في كراىية الغش في البيوع  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن  [ 1315 ] 



أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مر عمى صبرة من طعام فأدخل يده فييا فنالت أبي ىريرة 
أصابعو بمبل فقال يا صاحب الطعام ما ىذا قال أصابتو السماء يا رسول اهلل قال أفبل جعمتو فوق 
الطعام حتى يراه الناس ثم قال من غش فميس منا قال وفي الباب عن بن عمر وأبي الحمراء وابن 
عباس وبريدة وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن 

صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم كرىوا الغش وقالوا الغش حرام  
   

باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن عمي بن صالح عن سممة بن كييل عن أبي سممة عن  [ 1316 ] 

استقرض رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم سنا فأعطاه سنا خيرا من سنو وقال خياركم أبي ىريرة قال 
أحاسنكم قضاء قال وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح 
وقد رواه شعبة وسفيان عن سممة والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم لم يروا باستقراض السن 

سحاق وكره بعضيم ذلك   بأسا من اإلبل وىو قول الشافعي وأحمد وا 
   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا وىب بن جرير حدثنا شعبة عن سممة بن كييل عن أبي  [ 1317 ] 

أن رجبل تقاضى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فأغمظ لو فيم بو أصحابو فقال سممة عن أبي ىريرة 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم دعوه فإن لصاحب الحق مقاال ثم قال اشتروا لو بعيرا فأعطوه إياه 
فطمبوه فمم يجدوا إال سنا أفضل من سنو فقال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء حدثنا 
محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سممة بن كييل نحوه قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن اسمم عن  [ 1318 ] 

استسمف رسول اهلل صمى اهلل عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
عميو وسمم بكرا فجاءتو إبل من الصدقة قال أبو رافع فأمرني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن 

أقضي الرجل بكره فقمت ال أجد في اإلبل اال جمبل خيارا رباعيا فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أعطو إياه فإن خيار الناس أحسنيم قضاء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   



حدثنا أبو كريب حدثنا إسحاق بن سميمان الرازي عن مغيرة بن مسمم عن يونس عن  [ 1319 ] 
إن اهلل يحب سمح البيع سمح الشراء الحسن عن أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

سمح القضاء قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وقد روى بعضيم ىذا 
الحديث عن يونس عن سعيد المقبري عن أبي ىريرة  

   
حدثنا عباس الدوري حدثنا عبد الوىاب بن عطاء أخبرنا إسرائيل عن زيد بن عطاء بن  [ 1320 ] 

غفر اهلل لرجل كان السائب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قبمكم كان سيبل إذا باع سيبل إذا اشترى سيبل إذا اقتضى قال ىذا حديث صحيح حسن غريب من 

ىذا الوجو  
   

باب النيي عن البيع في المسجد  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عارم حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرنا يزيد بن  [ 1321 ] 

خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
ذا رأيتم من ينشد فيو ضالة فقولوا  إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا ال أربح اهلل تجارتك وا 

ال رد اهلل عميك قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن غريب والعمل عمى ىذا عند بعض 
سحاق وقد رخص فيو بعض أىل العمم في  العمم كرىوا البيع والشراء في المسجد وىو قول أحمد وا 

البيع والشراء في المسجد  
   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  
   

كتاب األحكام عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في القاضي  
   
حدثنا محمد بن عبد األعمى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سميمان قال سمعت عبد الممك  [ 1322 ] 

اذىب فاقض بين الناس قال أو تعافيني يا يحدث عن عبد اهلل بن موىب أن عثمان قال البن عمر 



أمير المؤمنين قال فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي قال إني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم يقول من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقمب منو كفافا فما أرجو بعد ذلك وفي 

الحديث قال قصة وفي الباب عن أبي ىريرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث غريب وليس 
إسناده عندي بمتصل وعبد الممك الذي روى عن المعتمر ىذا ىو عبد الممك بن أبي جميمة  

   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثني الحسين بن بشر حدثنا شريك عن األعمش عن سيل  [ 1322 ] 

القضاة ثبلثة قاضيان في النار بن عبيدة عن بن بريدة عن أبيو أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
وقاض في الجنة رجل قضى بغير الحق فعمم ذاك فذاك في النار وقاض ال يعمم فأىمك حقوق الناس 

فيو في النار وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة  
   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد األعمى عن ببلل بن أبي موسى عن أنس  [ 1323 ] 

من سأل القضاء وكل إلى نفسو ومن أجبر عميو بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ينزل اهلل عميو ممكا فيسدده  

   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عبد األعمى  [ 1324 ] 

الثعمبي عن ببلل بن مرداس الفزاري عن خيثمة وىو البصري عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو 
من ابتغى القضاء وسأل فيو شفعاء وكل إلى نفسو ومن أكره عميو أنزل اهلل عميو ممكا وسمم قال 

يسدده قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وىو أصح من حديث إسرائيل عن عبد األعمى  
   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي حدثنا الفضيل بن سميمان عن عمرو بن عمرو عن  [ 1325 ] 

من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح سعيد المقبري عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل 
بغير سكين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو وقد روي أيضا من غير ىذا 

الوجو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطيء  
   
حدثنا الحسين بن ميدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن  [ 1326 ] 



سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل 
ذا حكم فأخطأ فمو أجر واحد قال وفي الباب عميو وسمم  إذا حكم الحاكم فاجتيد فأصاب فمو أجران وا 

عن عمرو بن العاصي وعقبة بن عامر قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن غريب من ىذا 
الوجو ال نعرفو من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد إال من حديث عبد الرزاق عن معمر 

عن سفيان الثوري  
   

باب ما جاء في القاضي كيف يقضي  
   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحرث بن عمرو عن رجال  [ 1327 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بعث معاذا إلى اليمن فقال كيف تقضي فقال من أصحاب معاذ 
أقضي بما في كتاب اهلل قال فإن لم يكن في كتاب اهلل قال فبسنة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
فإن لم يكن في سنة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال أجتيد رأيي قال الحمد هلل الذي وفق رسول 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن ميدي قاال حدثنا شعبة  [ 1328 ] 

عن أبي عون عن الحرث بن عمرو بن أخ لممغيرة بن شعبة عن أناس من أىل حمص عن معاذ 
نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو إال من ىذا الوجو وليس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

إسناده عندي بمتصل وأبو عون الثقفي اسمو محمد بن عبيد اهلل  
   

باب ما جاء في اإلمام العادل  
   
حدثنا عمي بن المنذر الكوفي حدثنا عمي بن فضيل عن فضيل بن مرزوق عن عطية  [ 1329 ] 

إن أحب الناس إلى اهلل يوم القيامة وأدناىم عن أبي سعيد قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
منو مجمسا إمام عادل وأبغض الناس إلى اهلل وأبعدىم منو مجمسا إمام جائر قال وفي الباب عن عبد 
اهلل بن أبي أوفى قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  

   
حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا عمران  [ 1330 ] 



القطان عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد اهلل بن أبي أوفى قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
إن اهلل مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخمى عنو ولزمو الشيطان قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

غريب ال نعرفو إال من حديث عمران القطان  
   

باب ما جاء في القاضي ال يقضي بين الخصمين حتى يسمع كبلىما  
   
حدثنا ىناد حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك بن حرب عن حنش عن عمي قال  [ 1331 ] 

إذا تقاضى إليك رجبلن فبل تقض لؤلول حتى تسمع كبلم قال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
اآلخر فسوف تدري كيف تقضي قال عمي فما زلت قاضيا بعد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  

   
باب ما جاء في إمام الرعية  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم حدثني عمي بن الحكم حدثني أبو  [ 1332 ] 

ما من إمام الحسن قال قال عمرو بن مرة لمعاوية إني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
يغمق بابو دون ذوي الحاجة والخمة والمسكنة إال أغمق اهلل أبواب السماء دون خمتو وحاجتو ومسكنتو 
فجعل معاوية رجبل عمى حوائج الناس قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث عمرو بن 
مرة حديث غريب وقد روي ىذا الحديث من غير ىذا الوجو وعمروا بن مرة الجيني يكنى أبا مريم  

   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة  [ 1333 ] 

نحو ىذا عن أبي مريم صاحب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
الحديث بمعناه ويزيد بن أبي مريم شامي وبريد بن أبي مريم كوفي وأبو مريم ىو عمرو بن مرة 

الجيني  
   

باب ما جاء ال يقضي القاضي وىو غضبان  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عبد الممك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال  [ 1334 ] 

كتب أبي إلى عبيد اهلل بن أبي بكرة وىو قاض أن ال تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت 



رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول ال يحكم الحاكم بين اثنين وىو غضبان قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح وأبو بكرة اسمو نفيع  

   
باب ما جاء في ىدايا األمراء  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد األودي عن المغيرة بن شبيل عن  [ 1335 ] 

بعثني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إلى اليمن فمما سرت قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال 
ومن يغمل  }أرسل في أثري فرددت فقال أتدري لم بعثت إليك ال تصيبن شيئا بغير إذني فإنو غمول 

ليذا دعوتك فامض لعممك قال وفي الباب عن عدي بن عميرة وبريدة   {يأت بما غل يوم القيامة 
والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر قال أبو عيسى حديث معاذ حديث غريب ال نعرفو إال من 

ىذا الوجو من حديث أبي أسامة عن داود األودي  
   

باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم  
   
لعن حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سممة عن أبيو عن أبي ىريرة قال  [ 1336 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الراشي والمرتشي في الحكم قال وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو 
وعائشة وابن حديدة وأم سممة قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح وقد روي ىذا 

الحديث عن أبي سممة بن عبد الرحمن عن عبد اهلل بن عمرو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وروي 
عن أبي سممة عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وال يصح قال وسمعت عبد اهلل بن عبد 

الرحمن يقول حديث أبي سممة عن عبد اهلل بن عمرو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أحسن شيء 
في ىذا الباب وأصح  

   
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا بن أبي ذئب عن خالو  [ 1337 ] 

لعن رسول اهلل صمى اهلل عميو الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سممة عن عبد اهلل بن عمرو قال 
وسمم الراشي والمرتشي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
جابة الدعوة   باب ما جاء في قبول اليدية وا 



   
حدثنا أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن بزيع حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سعيد عن قتادة  [ 1338 ] 

لو أىدي إلي كراع لقبمت ولو دعيت عميو عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ألجبت قال وفي الباب عن عمي وعائشة والمغيرة بن شعبة وسممان ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن 

بن عمقمة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في التشديد عمى ما يقضي لو بشيء ليس لو أن يأخذه  
   
حدثنا ىارون بن إسحاق اليمداني حدثنا عبدة بن سميمان عن ىشام بن عروة عن أبيو  [ 1339 ] 

انكم تختصمون إلي عن زينب بنت أم سممة عن أم سممة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
نما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتو من بعض فإن قضيت ألحد منكم بشيء من حق  وا 
أخيو فإنما اقطع لو قطعة من النار فبل يأخذ منو شيئا قال وفي الباب عن أبي ىريرة وعائشة قال أبو 

عيسى حديث أم سممة حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في أن البينة عمى المدعي واليمين عمى المدعى عميو  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو األحوص عن سماك بن حرب عن عمقمة بن وائل بن حجر عن  [ 1340 ] 

يا أبيو قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال الحضرمي 
رسول اهلل إن ىذا غمبني عمى أرض لي فقال الكندي ىي أرضي وفي يدي وليس لو فييا حق فقال 
النبي صمى اهلل عميو وسمم لمحضرمي ألك بينة قال ال قال فمك يمينو قال يا رسول اهلل إن الرجل 
فاجر ال يبالي عمى ما حمف عميو وليس يتورع من شيء قال ليس لك منو إال ذلك قال فانطمق 
الرجل ليحمف لو فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لما أدبر لئن حمف عمى مالك ليأكمو ظمما 

ليمقين اهلل وىو عنو معرض قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد اهلل بن عمرو واألشعث بن 
قيس قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح  

   
حدثنا عمي بن حجر أنبأنا عمي بن مسير وغيره عن محمد بن عبيد اهلل عن عمرو بن  [ 1341 ] 

في خطبتو البينة عمى المدعي واليمين شعيب عن أبيو عن جده أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



عمى المدعى عميو ىذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد اهلل العرزمي يضعف في الحديث من 
قبل حفظو ضعفو بن المبارك وغيره  

   
حدثنا محمد بن سيل بن عسكر البغدادي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا نافع بن عمر  [ 1342 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قضى أن الجمحي عن عبد اهلل بن أبي مميكة عن بن عباس 
اليمين عمى المدعى عميو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم 
من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أن البينة عمى المدعي واليمين عمى المدعى عميو  

   
باب ما جاء في اليمين مع الشاىد  

   
حدثنا يعقوب بن إبراىيم الدورقي حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة بن أبي  [ 1343 ] 

قضى رسول اهلل صمى اهلل عميو عبد الرحمن عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي ىريرة قال 
وسمم باليمين مع الشاىد الواحد قال ربيعة وأخبرني بن لسعد بن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد أن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم قضى باليمين مع الشاىد قال وفي الباب عن عمي وجابر وابن عباس 
وسرق قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قضى باليمين مع الشاىد 

الواحد حديث حسن غريب  
   
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قاال حدثنا عبد الوىاب الثقفي عن جعفر بن  [ 1344 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قضى باليمين مع الشاىد  محمد عن أبيو عن جابر 
   
أن النبي حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر حدثنا جعفر بن محمد عن أبيو  [ 1345 ] 

صمى اهلل عميو وسمم قضى باليمين مع الشاىد الواحد قال وقضى بيا عمي فيكم قال أبو عيسى وىذا 
أصح وىكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل 
وروى عبد العزيز بن أبي سممة ويحيى بن سميم ىذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيو عن عمي 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل 
عميو وسمم وغيرىم رأوا أن اليمين مع الشاىد الواحد جائز في الحقوق واألموال وىو قول مالك بن 

سحاق وقالوا ال يقضى باليمين مع الشاىد الواحد إال في الحقوق واألموال ولم  أنس والشافعي وأحمد وا 



ير بعض أىل العمم من أىل الكوفة وغيرىم أن يقضى باليمين مع الشاىد الواحد  
   

باب ما جاء في العبد يكون بين الرجمين فيعتق أحدىما نصيبو  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن  [ 1346 ] 

من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا لو في عبد فكان لو من النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ال فقد عتق منو ما عتق قال أيوب وربما قال نافع في  المال ما يبمغ ثمنو بقيمة العدل فيو عتيق وا 
ىذا الحديث يعني فقد عتق منو ما عتق قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد 

رواه سالم عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه  
   
حدثنا بذلك الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن سالم  [ 1347 ] 

من أعتق نصيبا لو في عبد فكان لو من المال ما يبمغ عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ثمنو فيو عتيق من مالو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا عمي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن  [ 1348 ] 

من اعتق النضر بن أنس عن بشير بن نييك عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
نصيبا أو قال شقصا من ممموك فخبلصو في مالو إن كان لو مال فإن لم يكن لو مال قوم قيمة 

عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عميو قال وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو 
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة نحوه وقال شقيصا قال أبو 

عيسى وىذا حديث حسن صحيح وىكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة 
وروى شعبة ىذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيو أمر السعاية واختمف أىل العمم في السعاية فرأى 
بعض أىل العمم السعاية في ىذا وىو قول سفيان الثوري وأىل الكوفة وبو يقول إسحاق وقد قال 
بعض أىل العمم إذا كان العبد بين الرجمين فأعتق أحدىما نصيبو فإن كان لو مال غرم نصيب 

صاحبو وعتق العبد من مالو وان لم يكن مال عتق من العبد ما عتق وال يستسعى وقالوا بما روي 
عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وىذا قول أىل المدينة وبو يقول مالك بن أنس والشافعي 

وأحمد  
   



باب ما جاء في العمرى  
   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة  [ 1349 ] 

العمرى جائزة ألىميا أو ميراث ألىميا قال وفي الباب عن زيد بن أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ثابت وجابر وأبي ىريرة وعائشة وابن ومعاوية  

   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن بن شياب عن أبي سممة عن جابر أن  [ 1350 ] 

أيما رجل أعمر عمرى لو ولعقبو فإنيا لمذي يعطاىا ال ترجع إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الذي أعطاىا ألنو أعطى عطاء وقعت فيو المواريث قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وىكذا 
روى معمر وغير واحد عن الزىري مثل رواية مالك وروى بعضيم عن الزىري ولم يذكر فيو ولعقبو 
وروي ىذا الحديث من غير وجو عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال العمرى جائزة ألىميا 
وليس فييا لعقبو وىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم قالوا إذا قال ىي 
ذا لم يقل لعقبك فيي راجعة إلى األول إذا  لك حياتك ولعقبك فإنيا لمن أعمرىا ال ترجع إلى األول وا 
مات المعمر وىو قول مالك بن أنس والشافعي وروي من غير وجو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

ن  قال العمرى جائزة ألىميا والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم قالوا إذا مات المعمر فيو لورثتو وا 
سحاق   لم تجعل لعقبو وىو قول سفيان الثوري وأحمد وا 

   
باب باب ما جاء في الرقبى  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم عن داود بن أبي ىند عن أبي الزبير عن جابر قال  [ 1351 ] 

العمرى جائزة ألىميا والرقبى جائزة ألىميا قال أبو عيسى ىذا قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حديث حسن وقد روى بعضيم عن أبي الزبير بيذا اإلسناد عن جابر موقوفا ولم يرفعو والعمل عمى 

ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أن الرقبى جائزة مثل 
سحاق وفرق بعض أىل العمم من أىل الكوفة وغيرىم بين العمرى والرقبى  العمرى وىو قول أحمد وا 
فأجازوا العمرى ولم يجيزوا الرقبى قال أبو عيسى وتفسير الرقبى أن يقول ىذا الشيء لك ما عشت 
سحاق الرقبى مثل العمرى وىي لمن أعطييا وال ترجع  فإن مت قبمي فيي راجعة إلي وقال أحمد وا 

إلى األول  



   
باب ما ذكر عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في الصمح بين الناس  

   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد اهلل بن عمرو  [ 1352 ] 

الصمح جائز بين بن عوف المزني عن أبيو عن جده أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
المسممين إال صمحا حرم حبلال أو أحل حراما والمسممون عمى شروطيم إال شرطا حرم حبلال أو 

أحل حراما قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في الرجل يضع عمى حائط جاره خشبا  
   
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن األعرج  [ 1353 ] 

إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز عن أبي ىريرة قال سمعتو يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
خشبة في جداره فبل يمنعو فمما حدث أبو ىريرة طأطؤا رؤوسيم فقال ما لي أراكم عنيا معرضين واهلل 
ألرمين بيا بين أكتافكم قال وفي الباب عن بن عباس ومجمع بن جارية قال أبو عيسى حديث أبي 

ىريرة حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم وبو يقول الشافعي وروي عن 
بعض أىل العمم منيم مالك بن أنس قالوا لو أن يمنع جاره أن يضع خشبو في جداره والقول األول 

أصح  
   

باب ما جاء أن اليمين عمى ما يصدقو صاحبو  
   
حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع المعنى واحد قاال حدثنا ىشيم عن عبد اهلل بن أبي صالح  [ 1354 ] 

اليمين عمى ما يصدقك بو صاحبك عن أبيو عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وقال قتيبة عمى ما صدقك عميو صاحبك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وعبد اهلل بن أبي 
صالح ىو أخو سييل بن صالح ال نعرفو إال من حديث ىشيم عن عبد اهلل بن أبي صالح والعمل 
سحاق وروي عن إبراىيم النخعي أنو قال إذا كان  عمى ىذا عند بعض أىل العمم وبو يقول أحمد وا 

ذا كان المستحمف مظموما فالنية نية الذي استحمف   المستحمف ظالما فالنية نية الحالف وا 
   



باب ما جاء في الطريق إذا اختمف فيو كم يجعل  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن نييك  [ 1355 ] 

اجعموا الطريق سبعة أذرع  عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير  [ 1356 ] 

إذا تشاجرتم في الطريق بن كعب العدوي عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فاجعموه سبعة أذرع قال أبو عيسى وىذا أصح من حديث وكيع قال وفي الباب عن بن عباس قال 

أبو عيسى حديث بشير بن كعب العدوي عن أبي ىريرة حديث حسن صحيح وروى بعضيم ىذا عن 
قتادة عن بشير بن نييك عن أبي ىريرة وىو غير محفوظ  

   
باب ما جاء في تخيير الغبلم بين أبويو إذا افترقا  

   
حدثنا نصر بن عمي حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ىبلل بن أبي ميمونة الثعمبي  [ 1357 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم خير غبلما بين أبيو وأمو قال وفي عن أبي ميمونة عن أبي ىريرة 
الباب عن عبد اهلل بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث 
حسن صحيح وأبو ميمونة اسمو سميم والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي 

صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم قالوا يخير الغبلم بين أبويو إذا وقعت بينيما المنازعة في الولد وىو قول 
سحاق وقاال ما كان الولد صغيرا فاألم أحق فإذا بمغ الغبلم سبع سنين خير بين أبويو ىبلل  أحمد وا 
بن أبي ميمونة ىو ىبلل بن عمي بن أسامة وىو مدني وقد روى عنو يحيى بن أبي كثير ومالك بن 

أنس وفميح بن سميمان  
   

باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا األعمش عن عمارة بن  [ 1358 ] 

إن أطيب ما أكمتم من كسبكم عمير عن عمتو عن عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ن أوالدكم من كسبكم قال وفي الباب عن جابر وعبد اهلل بن عمرو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  وا 



صحيح وقد روى بعضيم ىذا عن عمارة بن عمير عن أمو عن عائشة وأكثرىم قالوا عن عمتو عن 
عائشة والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم قالوا 
إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء وقال بعضيم ال يأخذ من مالو إال عند الحاجة إليو  

   
باب ما جاء فيمن يكسر لو الشيء ما يحكم لو من مال الكاسر  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس  [ 1359 ] 
أىدت بعض أزواج النبي صمى اهلل عميو وسمم إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم طعاما في قصعة قال 

فضربت عائشة القصعة بيدىا فألقت ما فييا فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم طعام بطعام وأناء بإناء 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
أن النبي صمى اهلل حدثنا عمي بن حجر أخبرنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس  [ 1360 ] 

نما أراد  عميو وسمم استعار قصعة فضاعت فضمنيا ليم قال أبو عيسى وىذا حديث غير محفوظ وا 
عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري وحديث الثوري أصح اسم أبي داود عمر بن سعد  

   
باب ما جاء في حد بموغ الرجل والمرأة  

   
حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن سفيان عن عبيد  [ 1361 ] 

عرضت عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في جيش وأنا اهلل بن عمر عن نافع عن بن عمر قال 
بن أربع عشرة فمم يقبمني فعرضت عميو من قابل في جيش وأنا بن خمس عشرة فقبمني قال نافع 

وحدثت بيذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال ىذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض 
لمن يبمغ الخمس عشرة حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع 

عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا ولم يذكر فيو أن عمر بن عبد العزيز كتب أن 
ىذا حد ما بين الصغير والكبير وذكر بن عيينة في حديثو قال نافع فحدثنا بو عمر بن عبد العزيز 
فقال ىذا حد ما بين الذرية والمقاتمة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند 

سحاق يرون أن الغبلم إذا استكمل  أىل العمم وبو يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 
ن احتمم قبل خمس عشرة سنة فحكمو حكم الرجال وقال أحمد  خمس عشرة سنة فحكمو حكم الرجال وا 



سحاق البموغ ثبلثة منازل بموغ خمس عشرة أو االحتبلم فإن لم يعرف سنو وال احتبلمو فاإلنبات  وا 
يعني العانة  

   
باب فيمن تزوج امرأة أبيو  

   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء  [ 1362 ] 
مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعو لواء فقمت أين تريد قال بعثني رسول اهلل صمى اهلل عميو قال 

وسمم إلى رجل تزوج امرأة أبيو أن آتيو برأسو قال وفي الباب عن قرة المزني قال أبو عيسى حديث 
البراء حديث حسن غريب وقد روى محمد بن إسحاق ىذا الحديث عن عدي بن ثابت عن عبد اهلل 

بن يزيد عن البراء وقد روي ىذا الحديث عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيو وروي عن 
أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن خالو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء في الرجمين يكون أحدىما أسفل من اآلخر في الماء  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن عروة أنو حدثو أن عبد اهلل بن الزبير حدثو  [ 1363 ] 

أن رجبل من األنصار خاصم الزبير عند رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في شراج الحرة التي يسقون 
بيا النخل فقال األنصاري سرح الماء يمر فأبى عميو فاختصموا عند رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لمزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب األنصاري 
فقال يا رسول اهلل إن كان بن عمتك فتمون وجو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثم قال يا زبير اسق 

فبل  }ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير واهلل إني ألحسب نزلت ىذه اآلية في ذلك 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وروى   {وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينيم 

شعيب بن أبي حمزة عن الزىري عن عروة بن الزبير عن الزبير ولم يذكر فيو عن عبد اهلل بن الزبير 
ورواه عبد اهلل بن وىب عن الميث ويونس عن الزىري عن عروة عن عبد اهلل بن الزبير نحو الحديث 

األول  
   

باب ما جاء فيمن يعتق مماليكو عند موتو وليس لو مال غيرىم  
   



حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قبلبة عن أبي الميمب عن عمران بن  [ 1364 ] 
أن رجبل من األنصار أعتق ستة أعبد لو عند موتو ولم يكن لو مال غيرىم فبمغ ذلك النبي حصين 

صمى اهلل عميو وسمم فقال لو قوال شديدا ثم دعاىم فجزأىم ثم اقرع بينيم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقد 
روي من غير وجو عن عمران بن حصين قال وفي الباب عن أبي ىريرة قال أبو عيسى حديث 

عمران بن حصين حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي 
سحاق يرون استعمال القرعة في ىذا وفي  صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم وىو قول الشافعي وأحمد وا 
غيره وأما بعض أىل العمم من أىل الكوفة وغيرىم فمم يروا القرعة وقالوا يعتق من كل عبد الثمث 
ويستسعى في ثمثي قيمتو وأبو الميمب اسمو عبد الرحمن بن عمرو الجرمي وىو غير أبي قبلبة 

ويقال معاوية بن عمرو وأبو قبلبة الجرمي اسمو عبد اهلل بن زيد  
   

باب ما جاء فيمن ممك ذا رحم محرم  
   
حدثنا عبد اهلل بن معاوية الجمحي البصري حدثنا حماد بن سممة عن قتادة عن الحسن  [ 1365 ] 

من ممك ذا رحم محرم فيو حر قال أبو عيسى ىذا عن سمرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
حديث ال نعرفو مسندا إال من حديث حماد بن سممة وقد روى بعضيم ىذا الحديث عن قتادة عن 

الحسن عن عمر شيئا من ىذا حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن 
بكر البرساني عن حماد بن سممة عن قتادة وعاصم األحول عن الحسن عن سمرة عن النبي صمى 

اهلل عميو وسمم قال من ممك ذا رحم محرم فيو حر قال أبو عيسى وال نعمم أحدا ذكر في ىذا الحديث 
عاصما األحول عن حماد بن سممة غير محمد بن بكر والعمل عمى ىذا الحديث عند بعض أىل 
العمم وقد روي عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال من ممك ذا محرم فيو حر رواه 

ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد اهلل بن دينار عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ولم 
يتابع ضمرة عمى ىذا الحديث وىو حديث خطأ عند أىل الحديث  

   
باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنيم  

   
حدثنا قتيبة حدثنا شريك بن عبد اهلل النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن  [ 1366 ] 

من زرع في أرض قوم بغير إذنيم فميس لو من الزرع شيء خديج أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



ولو نفقتو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو من حديث أبي إسحاق إال من الوجو من 
سحاق  حديث شريك بن عبد اهلل والعمل عمى ىذا الحديث عند بعض أىل العمم وىو قول أحمد وا 
وسألت محمدا بن إسماعيل عن ىذا الحديث فقال ىو حديث حسن وقال ال أعرفو من حديث أبي 

إسحاق إال من رواية شريك قال محمد حدثنا معقل بن مالك البصري حدثنا عقبة بن األصم عن رافع 
بن خديج عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه  

   
باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد  

   
حدثنا نصر بن عمي وسعيد بن عبد الرحمن المعنى الواحد قاال حدثنا سفيان عن الزىري  [ 1367 ] 

أن أباه عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثنا عن النعمان بن بشير 
نحل ابنا لو غبلما فأتى النبي صمى اهلل عميو وسمم يشيده فقال أكل ولدك نحمتو مثل ما نحمت ىذا 
قال ال قال فاردده قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجو عن النعمان بن 

بشير والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضيم يسوي بين 
ولده حتى في القبمة وقال بعضيم يسوي بين ولده في النحل والعطية يعني الذكر واألنثى سواء وىو 

قول سفيان الثوري وقال بعضيم التسوية بين الولد أن يعطي الذكر مثل حظ األنثيين مثل قسمة 
سحاق   الميراث وىو قول أحمد وا 

   
باب ما جاء في الشفعة  

   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عمية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة  [ 1368 ] 

جار الدار أحق بالدار قال وفي الباب عن الشريد وأبي رافع قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وأنس قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مثمو وروي عن سعيد عن قتادة عن 

الحسن عن سمرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم والصحيح عند أىل العمم حديث الحسن عن سمرة 
وال نعرف حديث قتادة عن أنس إال من حديث عيسى بن يونس وحديث عبد اهلل بن عبد الرحمن 
الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في ىذا الباب ىو حديث 

حسن وروى إبراىيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



سمعت محمدا يقول كبل الحديثين عندي صحيح  
   

باب ما جاء في الشفعة لمغائب  
   
حدثنا قتيبة حدثنا خالد بن عبد اهلل الواسطي عن عبد الممك بن أبي سميمان عن عطاء  [ 1369 ] 

الجار أحق بشفعتو ينتظر بو وان كان غائبا إذا عن جابر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
كان طريقيما واحد قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعمم أحدا روى ىذا الحديث من غير عبد 

الممك بن أبي سميمان عن عطاء عن جابر وقد تكمم شعبة في عبد الممك بن أبي سميمان من أجل 
ىذا الحديث وعبد الممك ىو ثقة مأمون عند أىل الحديث ال نعمم أحدا تكمم فيو غير شعبة من أجل 
ىذا الحديث وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الممك بن أبي سميمان ىذا الحديث وروى بن المبارك 
عن سفيان الثوري قال عبد الممك بن أبي سميمان ميزان يعني في العمم والعمل عمى ىذا الحديث عند 

ن تطاول ذلك   ن كان غائبا فإذا قدم فمو الشفعة وا  أىل العمم أن الرجل أحق بشفعتو وا 
   

باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السيام فبل شفعة  
   
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن أبي سممة بن عبد  [ 1370 ] 

إذا وقعت الحدود وصرفت الرحمن عن جابر بن عبد اهلل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الطرق فبل شفعة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه بعضيم مرسبل عن أبي سممة 

عن النبي صمى اهلل عميو وسمم والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل 
عميو وسمم منيم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبو يقول بعض فقياء التابعين مثل عمر بن 

عبد العزيز وغيره وىو قول أىل المدينة منيم يحيى بن سعيد األنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن 
سحاق ال يرون شفعة إال لمخميط وال يرون لمجار شفعة إذا  ومالك بن أنس وبو يقول الشافعي وأحمد وا 
لم يكن خميطا وقال بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم الشفعة لمجار 
واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال جار الدار أحق بالدار وقال الجار 

أحق بسقبو وىو قول الثوري وابن المبارك وأىل الكوفة  
   

باب ما جاء أن الشريك شفيع  



   
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد العزيز  [ 1371 ] 

الشريك شفيع والشفعة بن رفيع عن أبي مميكة عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
في كل شيء قال أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو مثل ىذا إال من حديث أبي حمزة السكري روى 

غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مميكة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل وىذا 
أصح حدثنا ىناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مميكة عن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم نحوه بمعناه وليس فيو عن بن عباس وىكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن 
رفيع مثل ىذا ليس فيو عن بن عباس وىذا أصح من حديث أبي حمزة وأبو حمزة ثقة يمكن أن يكون 
الخطأ من غير أبي حمزة حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مميكة 

عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو حديث أبي بكر بن عياش وقال أكثر أىل العمم إنما تكون 
الشفعة في الدور واألرضين ولم يروا الشفعة في كل شيء وقال بعض أىل العمم الشفعة في كل 

شيء واألول أصح  
   

باب ما جاء في المقطة وضالة اإلبل والغنم  
   
حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى  [ 1372 ] 

أن رجبل سأل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن المقطة فقال المنبعث عن زيد بن خالد الجيني 
عرفيا سنة ثم اعرف وكاءىا ووعاءىا وعفاصيا ثم استنفق بيا فإن جاء ربو فأدىا إليو فقال لو يا 

رسول اهلل فضالة الغنم فقال خذىا فإنما ىي لك أو ألخيك أو لمذئب فقال يا رسول اهلل فضالة اإلبل 
قال فغضب النبي صمى اهلل عميو وسمم حتى احمرت وجنتاه أو أحمر وجيو فقال مالك وليا معيا 

حذاؤىا وسقاؤىا حتى تمقى ربيا حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنو من غير وجو 
وحديث يزيد المنبعث عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنو من غير وجو  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي أخبرنا الضحاك بن عثمان حدثني سالم أبو  [ 1373 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم سئل عن النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجيني 
ال فاعرف وعاءىا وعفاصيا ووكائيا وعددىا ثم كميا فإذا  المقطة فقال عرفيا سنة فإن اعترفت فأدىا وا 

جاء صاحبيا فأدىا قال وفي الباب عن أبي بن كعب وعبد اهلل بن عمرو والجارود بن المعمى بن 



حمار وجرير بن عبد اهلل قال أبو عيسى حديث زيد بن خالد حديث حسن غريب من ىذا الوجو قال 
أحمد أصح شيء في ىذا الباب ىذا الحديث وقد روي عنو من غير وجو والعمل عمى ىذا عند 

بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم ورخصوا في المقطة إذا عرفيا سنة 
سحاق وقال بعض أىل العمم من  فمم يجد من يعرفيا أن ينتفع بيا وىو قول الشافعي وأحمد وا 

ال تصدق بيا وىو قول  أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم يعرفيا سنة فإن جاء صاحبيا وا 
سفيان الثوري وعبد اهلل بن المبارك وىو قول أىل الكوفة لم يروا لصاحب المقطة أن ينتفع بيا إذا كان 
غنيا وقال الشافعي ينتفع بيا وان كان غنيا ألن أبي بن كعب أصاب عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم صرة فييا مائة دينار فأمره رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن يعرفيا ثم ينتفع بيا وكان 
أبي كثير المال من مياسير أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فأمره النبي صمى اهلل عميو 

وسمم أن يعرفيا فمم يجد من يعرفيا فأمره النبي صمى اهلل عميو وسمم أن يأكميا فمو كانت المقطة لم 
تحل إال لمن تحل لو الصدقة لم تحل لعمي بن أبي طالب ألن عمي بن أبي طالب أصاب دينارا عمى 

عيد النبي صمى اهلل عميو وسمم فعرفو فمم يجد من يعرفو فأمره النبي صمى اهلل عميو وسمم بأكمو 
وكان ال يحل لو الصدقة وقد رخص بعض أىل العمم إذا كانت المقطة يسيرة أن ينتفع بيا وال يعرفيا 

وقال بعضيم إذا كان دون دينار يعرفيا قدر جمعة وىو قول إسحاق بن إبراىيم  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عبد اهلل بن نمير ويزيد بن ىارون عن سفيان  [ 1374 ] 

خرجت مع زيد بن صوحان وسممان بن ربيعة الثوري عن سممة بن كييل عن سويد بن غفمة قال 
فوجدت سوطا قال بن نمير في حديثو فالتقطت سوطا فأخذتو قاال دعو فقمت ال أدعو تأكمو السباع 

آلخذنو فؤلستمتعن بو فقدمت عمى أبي بن كعب فسألتو عن ذلك وحدثتو الحديث فقال أحسنت 
وجدت عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم صرة فييا مائة دينار قال فأتيتو بيا فقال لي عرفيا 

حوال فعرفتيا حوال فما أجد من يعرفيا ثم أتيتو بيا فقال عرفيا حوال آخر فعرفتيا ثم أتيتو بيا فقال 
عرفيا حوال آخر وقال أحص عدتيا ووعائيا ووكائيا فإن جاء طالبيا فأخبرك بعدتيا ووعائيا ووكائيا 

ال فاستمتع بيا قال ىذا حديث حسن صحيح   فادفعيا إليو وا 
   

باب في الوقف  
   
حدثنا عمي بن حجر أنبأنا إسماعيل بن إبراىيم عن بن عون عن نافع عن بن عمر قال  [ 1375 ] 



يا رسول اهلل أصبت ماال بخيبر لم أصب ماال قط أنفس عندي منو أصاب عمر أرضا بخيبر فقال 
فما تأمرني قال إن شئت حبست أصميا وتصدقت بيا فتصدق بيا عمر أنيا ال يباع أصميا وال يوىب 
وال يورث تصدق بيا في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل اهلل وابن السبيل والضيف ال جناح عمى 
من ولييا أن يأكل منيا بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيو قال فذكرتو لمحمد بن سيرين 

فقال غير متأثل ماال قال بن عون فحدثني بو رجل آخر أنو قرأىا في قطعة أديم أحمر غير متأثل 
ماال قال إسماعيل وأنا قرأتيا عند بن عبيد اهلل بن عمر فكان فيو غير متأثل ماال قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم ال نعمم 

بين المتقدمين منيم من ذلك اختبلفا في إجازة وقف األرضين وغير ذلك  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبي  [ 1376 ] 

إذا مات اإلنسان انقطع عممو إال ىريرة رضى اهلل تعالى عنو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
من ثبلث صدقة جارية وعمم ينتفع بو وولد صالح يدعو لو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في العجماء جرحيا جبار  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن الزىري عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة قال  [ 1377 ] 

العجماء جرحيا جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الخمس حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن سعيد بن المسيب وأبي سممة عن أبي ىريرة عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه قال وفي الباب عن جابر وعمرو بن عون المزني وعبادة بن 
الصامت قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح حدثنا األنصاري عن معن قال أخبرنا 
مالك بن أنس وتفسير حديث النبي صمى اهلل عميو وسمم العجماء جرحيا جبار يقول ىدر ال دية فيو 

قال أبو عيسى ومعنى قولو العجماء جرحيا جبار فسر ذلك بعض أىل العمم قالوا العجماء الدابة 
المنفمتة من صاحبيا فما أصابت في انفبلتيا فبل غرم عمى صاحبيا والمعدن جبار يقول إذا احتفر 
الرجل معدنا فوقع فييا إنسان فبل غرم عميو وكذلك البئر إذا احتفرىا الرجل لمسبيل فوقع فييا إنسان 
فبل غرم عمى صاحبيا وفي الركاز الخمس والركاز ما وجد في دفن أىل الجاىمية فمن وجد ركازا 

أدى منو الخمس إلى السمطان وما بقي فيو لو  
   



باب ما ذكر في إحياء أرض الموات  
   
حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الوىاب الثقفي أخبرنا أيوب عن ىشام بن عروة عن  [ 1378 ] 

من أحيى أرضا ميتة فيي لو وليس لعرق أبيو عن سعيد بن زيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ظالم حق قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وقد رواه بعضيم عن ىشام بن عروة عن أبيو عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل والعمل عمى ىذا الحديث عند بعض أىل العمم وىو قول أحمد 
سحاق قالوا لو أن يحيي األرض الموات بغير أذن السمطان وقد قال بعضيم ليس لو أن يحيييا إال  وا 
بإذن السمطان والقول األول أصح قال وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني جد كثير وسمرة 

حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال سألت أبا الوليد الطيالسي عن قولو وليس لعرق ظالم حق 
فقال العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس لو قمت ىو الرجل الذي يغرس في أرض غيره وقال 

ىو ذاك  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوىاب حدثنا أيوب عن ىشام بن عروة عن وىب بن  [ 1379 ] 

من أحيى أرضا ميتة فيي لو قال كيسان عن جابر بن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في القطائع  

   
قال قمت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المأربي حدثني أبي عن ثمامة  [ 1380 ] 

أنو وفد إلى رسول اهلل صمى اهلل بن شراحيل عن سمي بن قيس عن سمير عن أبيض بن حمال 
عميو وسمم فاستطعمو الممح فقطع لو فمما أن ولي قال رجل من المجمس أتدري ما قطعت لو إنما 
قطعت لو الماء العد قال فانتزعو منو قال وسألو عما يحمي من األراك قال ما لم تنمو خفاف اإلبل 
فأقر بو قتيبة وقال نعم حدثنا بن أبي عمرو حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي بيذا اإلسناد 

نحوه المأرب ناحية من اليمن قال وفي الباب عن وائل وأسماء بنت أبي بكر قال أبو عيسى حديث 
أبيض حديث غريب والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم 

في القطائع يرون جائزا أن يقطع اإلمام لمن رأى ذلك  
   



حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن سماك قال سمعت عمقمة بن  [ 1381 ] 
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أقطعو أرضا بحضرموت قال محمود أخبرنا وائل يحدث عن أبيو 

النضر عن شعبة وزاد فيو وبعث لو معاوية ليقطعيا إياه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  
   

باب ما جاء في فضل الغرس  
   
ما حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال  [ 1382 ] 

من مسمم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منو إنسان أو طير أو بييمة إال كانت لو صدقة قال وفي 
الباب عن أبي أيوب وجابر وأم مبشر وزيد بن خالد قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح  

   
باب ما ذكر في المزارعة  

   
أن حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد اهلل عن نافع عن بن عمر  [ 1383 ] 

النبي صمى اهلل عميو وسمم عامل أىل خيبر بشطر ما يخرج منيا من ثمر أو زرع قال وفي الباب 
عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا 

عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم لم يروا بالمزارعة بأسا عمى 
سحاق وكره  النصف والثمث والربع واختار بعضيم أن يكون البذر من رب األرض وىو قول أحمد وا 

بعض أىل العمم المزارعة بالثمث والربع ولم يروا بمساقاة النخيل بالثمث والربع بأسا وىو قول مالك بن 
أنس والشافعي ولم ير بعضيم أن يصح شيء من المزارعة إال أن يستأجر األرض بالذىب والفضة  

   
باب من المزارعة  

   
حدثنا ىناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاىد عن رافع بن خديج قال  [ 1384 ] 

نيانا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن أمر كان لنا نافعا إذا كانت ألحدنا أرض أن يعطييا ببعض 
خراجيا أو بدراىم وقال إذا كانت ألحدكم أرض فميمنحيا أخاه أو ليزرعيا  

   
حدثنا محمود بن غيبلن أخبرنا الفضل بن موسى الشيباني أخبرنا شريك عن شعبة عن  [ 1385 ] 



أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لم يحرم المزارعة ولكن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس 
أمر أن يرفق بعضيم ببعض قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وحديث رافع فيو اضطراب 

يروي ىذا عن رافع بن خديج عن عمومتو ويروي عنو ظيير بن رافع وىو أحد عمومتو وقد روى ىذا 
الحديث عنو عمى روايات مختمفة وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر رضى اهلل تعالى عنيما  
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بسم اهلل الرحمن الرحيم  
   

كتاب الديات عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في الدية كم ىي من اإلبل  
   
حدثنا عمي بن سعيد الكندي الكوفي أخبرنا بن أبي زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير  [ 1386 ] 

قضى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في دية الخطأ عن خشف بن مالك قال سمعت بن مسعود قال 
عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة 

قال وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو أخبرنا أبو ىشام الرفاعي أخبرنا بن أبي زائدة وأبو خالد 
األحمر عن الحجاج بن أرطاة نحوه قال أبو عيسى حديث بن مسعود ال نعرفو مرفوعا إال من ىذا 
سحاق وقد  الوجو وقد روي عن عبد اهلل موقوفا وقد ذىب بعض أىل العمم إلى ىذا وىو قول أحمد وا 
أجمع أىل العمم عمى أن الدية تؤخذ في ثبلث سنين في كل سنة ثمث الدية ورأوا أن دية الخطأ عمى 
العاقمة ورأى بعضيم أن العاقمة قرابة الرجل من قبل أبيو وىو قول مالك والشافعي وقال بعضيم إنما 
الدية عمى الرجال دون النساء والصبيان من العصبة يحمل كل رجل منيم ربع دينار وقد قال بعضيم 

ال نظر إلى أقرب القبائل منيم فألزموا ذلك   إلى نصف دينار فإن تمت الدية وا 
   
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي أخبرنا حبان وىو بن ىبلل حدثنا محمد بن راشد أخبرنا  [ 1387 ] 

سميمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
ن شاءوا أخذوا الدية وىي ثبلثون حقة  من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتموا وا 

وثبلثون جذعة وأربعون خمفو وما صالحوا عميو فيو ليم وذلك لتشديد العقل قال أبو عيسى حديث 



عبد اهلل بن عمرو حديث حسن غريب  
   

باب ما جاء في الدية كم ىي من الدراىم  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ىانئ حدثنا محمد بن مسمم الطائفي عن عمرو بن  [ 1388 ] 

انو جعل الدية أثنى عشر ألفا  دينار عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
   
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن  [ 1389 ] 

نحوه ولم يذكر فيو عن بن عباس وفي حديث بن عيينة كبلم عكرمة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
أكثر من ىذا قال أبو عيسى وال نعمم أحدا يذكر في ىذا الحديث عن بن عباس غير محمد بن مسمم 
سحاق ورأى بعض أىل العمم الدية  والعمل عمى ىذا الحديث عند بعض أىل العمم وىو قول أحمد وا 
عشرة آالف وىو قول سفيان الثوري وأىل الكوفة وقال الشافعي ال أعرف الدية إال من اإلبل وىي 

مائة من اإلبل أو قيمتيا  
   

باب ما جاء في الموضحة  
   
حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا حسين المعمم عن عمرو بن شعيب  [ 1390 ] 

في المواضح خمس خمس قال أبو عيسى ىذا عن أبيو عن جده أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
سحاق أن في  حديث حسن والعمل عمى ىذا عند أىل العمم وىو قول الثوري والشافعي وأحمد وا 

الموضحة خمسا من اإلبل  
   

باب ما جاء في دية األصابع  
   
حدثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد بن عمرو  [ 1391 ] 

في دية األصابع اليدين النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
والرجمين سواء عشر من اإلبل لكل إصبع قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي موسى وعبد اهلل بن 

عمرو قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو والعمل عمى ىذا 



سحاق   عند أىل العمم وبو يقول سفيان والشافعي وأحمد وا 
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قاال حدثنا شعبة عن قتادة  [ 1392 ] 

ىذه وىذه سواء يعني الخنصر عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
واإلبيام قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في العفو  

   
حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد اهلل بن المبارك حدثنا يونس بن أبي إسحاق حدثنا أبو  [ 1393 ] 

قال دق رجل من قريش سن رجل من األنصار فاستعدى عميو معاوية فقال لمعاوية يا أمير السفر 
المؤمنين إن ىذا دق سني قال معاوية إنا سنرضيك وألح اآلخر عمى معاوية فأبرمو فمم يرضو فقال 

لو معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس عنده فقال أبو الدرداء سمعت رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم قال سمعتو أذناي ووعاه قمبي يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق بو إال 
رفعو اهلل بو درجة وحط عنو بو خطيئة قال األنصاري أأنت سمعتو من رسول اهلل صمى اهلل عميو 

وسمم قال سمعتو أذناي ووعاه قمبي قال فإني أذرىا لو قال معاوية ال جرم ال أخيبك فأمر لو بمال قال 
أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو وال أعرف ألبي السفر سماعا من أبي 

الدرداء وأبو السفر اسمو سعيد بن أحمد ويقال بن محمد الثوري  
   

باب ما جاء فيمن رضخ رأسو بصخرة  
   
خرجت حدثنا عمي بن حجر حدثنا يزيد بن ىارون حدثنا ىمام عن قتادة عن أنس قال  [ 1394 ] 

جارية عمييا أوضاح فأخذىا ييودي فرضخ رأسيا بحجر وأخذ ما عمييا من الحمي قال فأدركت وبيا 
رمق فأتي بيا النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال من قتمك أفبلن قالت برأسيا ال قال ففبلن حتى سمي 

الييودي فقالت برأسيا أي نعم قال فأخذ فاعترف فأمر بو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فرضخ 
رأسو بين حجرين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم 

سحاق وقال بعض أىل العمم ال قود إال بالسيف   وىو قول أحمد وا 
   



باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن  
   
حدثنا أبو سممة يحيى بن خمف ومحمد بن عبد اهلل بن بزيع حدثنا بن أبي عدي عن  [ 1395 ] 

لزوال شعبة عن يعمى بن عطاء عن أبيو عن عبد اهلل بن عمرو أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الدنيا أىون عمى اهلل من قتل رجل مسمم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 

عن يعمى بن عطاء عن أبيو عن عبد اهلل بن عمرو نحوه ولم يرفعو قال أبو عيسى وىذا أصح من 
حديث بن أبي عدي قال وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد وأبي ىريرة وعقبة بن عامر 

وابن مسعود وبريدة قال أبو عيسى حديث عبد اهلل بن عمرو وىكذا رواه بن أبي عدي عن شعبة عن 
يعمى بن عطاء عن أبيو عن عبد اهلل بن عمرو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وروى محمد بن 

جعفر وغير واحد عن شعبة عن يعمى بن عطاء فمم يرفعو وىكذا روى سفيان الثوري عن يعمى بن 
عطاء موقوفا وىذا أصح من الحديث المرفوع  

   
باب الحكم في الدماء  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وىب بن جرير حدثنا شعبة عن األعمش عن أبي وائل  [ 1396 ] 

إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء قال أبو عن عبد اهلل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عيسى حديث عبد اهلل حديث حسن صحيح وىكذا روى غير واحد من األعمش مرفوعا وروى بعضيم 

عن األعمش ولم يرفعوه  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن األعمش عن أبي وائل عن عبد اهلل قال قال رسول اهلل  [ 1397 ] 

إن أول ما يقضى بين العباد في الدماء  صمى اهلل عميو وسمم 
   
حدثنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد الرقاشي  [ 1398 ] 

حدثنا أبو الحكم البجمي قال سمعت أبا سعيد الخدري وأبا ىريرة يذكران عن رسول اهلل صمى اهلل عميو 
لو أن أىل السماء وأىل األرض اشتركوا في دم مؤمن ألكبيم اهلل في النار قال أبو عيسى وسمم قال 

ىذا حديث غريب وأبو الحكم البجمي ىو عبد الرحمن بن أبي الكوفي  
   



باب ما جاء في الرجل يقتل ابنو يقاد منو أم ال  
   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عباس حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن  [ 1399 ] 

حضرت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم شعيب عن أبيو عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم قال 
يقيد األب من ابنو وال يقيد االبن من أبيو قال أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو من حديث سراقة إال 
من ىذا الوجو وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عباس عن المثنى بن الصباح والمثنى بن 
الصباح يضعف في الحديث وقد روى ىذا الحديث أبو خالد األحمر عن الحجاج بن أرطاة عن 

عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده عن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وقد روي ىذا الحديث 
عن عمرو بن شعيب مرسبل وىذا حديث فيو اضطراب والعمل عمى ىذا عند أىل العمم أن األب إذا 

ذا قذف ابنو ال يحد   قتل ابنو ال يقتل بو وا 
   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا األحمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن  [ 1400 ] 

ال يقاد الوالد أبيو عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
بالولد  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن إسماعيل بن مسمم عن عمرو بن دينار  [ 1401 ] 

ال تقام الحدود في المساجد وال يقتل عن طاوس عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الوالد بالولد قال أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو بيذا اإلسناد مرفوعا إال من حديث إسماعيل بن مسمم 

سماعيل بن مسمم المكي قد تكمم فيو بعض أىل العمم من قبل حفظو   وا 
   

باب ما جاء ال يحل دم امرئ مسمم إال بإحدى ثبلث  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عبد اهلل بن مرة عن مسروق عن عبد اهلل  [ 1402 ] 

ال يحل دم امرئ مسمم يشيد أن ال إلو إال اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وأني رسول اهلل إال بإحدى ثبلث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينو المفارق لمجماعة قال وفي 

الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن صحيح  
   



باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاىدة  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معدي بن سميمان ىو البصري عن بن عجبلن عن أبيو عن  [ 1403 ] 

أال من قتل نفسا معاىدا لو ذمة اهلل وذمة رسولو فقد أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ن ريحيا ليوجد من مسيرة سبعين خريفا قال وفي الباب عن أبي  أخفر بذمة اهلل فبل يرح رائحة الجنة وا 

بكرة قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجو عن أبي ىريرة 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعد عن عكرمة  [ 1404 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم ودى العامريين بدية المسممين وكان ليما عيد من عن بن عباس 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو وأبو 

سعد البقال اسمو سعيد بن المرزبان  
   

باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن ويحيى بن موسى قاال حدثنا الوليد بن مسمم حدثنا األوزاعي  [ 1405 ] 

لما فتح اهلل عمى رسولو مكة قام حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سممة حدثني أبو ىريرة قال 
ما أن يقتل  في الناس فحمد اهلل وأثنى عميو ثم قال ومن قتل لو قتيل فيو بخير النظرين إما أن يعفو وا 

قال وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويمد بن عمرو  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي  [ 1406 ] 

إن اهلل حرم مكة ولم سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
يحرميا الناس من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فبل يسفكن فييا دما وال يعضدن فييا شجرا فإن 

نما  ترخص مترخص فقال أحمت لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فإن اهلل أحميا لي ولم يحميا لمناس وا 
أحمت لي ساعة من نيار ثم ىي حرام إلى يوم القيامة ثم إنكم معشر خزاعة قتمتم ىذا الرجل من 



ني عاقمو فمن قتل لو قتيل بعد اليوم فأىمو بين خيرتين إما أن يقتموا أو يأخذوا العقل قال أبو  ىذيل وا 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح وحديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح ورواه شيبان أيضا عن 

يحيى بن أبي كثير مثل ىذا وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال من 
قتل لو قتيل فمو أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية وذىب إلى ىذا بعض أىل العمم وىو قول أحمد 

سحاق   وا 
   
قتل حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال  [ 1407 ] 

رجل عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فدفع القاتل إلى وليو فقال القاتل يا رسول اهلل واهلل ما 
أردت قتمو فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أما إنو إن كان قولو صادقا فقتمتو دخمت النار فخمى 
عنو الرجل قال وكان مكتوفا بنسعة قال فخرج يجر نسعتو قال فكان يسمى ذا النسعة قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن صحيح والنسعة حبل  
   

باب ما جاء في النيي عن المثمة  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن عمقمة بن مرثد عن  [ 1408 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا بعث أميرا عمى جيش أوصاه سميمان بن بريدة عن أبيو قال 
في خاصة نفسو بتقوى اهلل ومن معو من المسممين خيرا فقال اغزوا بسم اهلل وفي سبيل اهلل قاتموا من 
كفر اغزوا وال تغموا وال تغدروا وال تمثموا وال تقتموا وليدا وفي الحديث قصة قال وفي الباب عن عبد 
اهلل بن مسعود وشداد بن أوس وعمران بن حصين وأنس وسمرة والمغيرة ويعمى بن مرة وأبي أيوب 

قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح وكره أىل العمم المثمة  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم حدثنا خالد عن أبي قبلبة عن أبي األشعث الصنعاني  [ 1409 ] 

إن اهلل كتب اإلحسان عمى كل شيء فإذا قتمتم عن شداد بن أوس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرتو وليرح ذبيحتو قال ىذا حديث حسن  فأحسنوا القتمة وا 

صحيح أبو األشعث الصنعاني اسمو شرحبيل بن أدة  
   

باب ما جاء في دية الجنين  



   
حدثنا عمي بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي  [ 1410 ] 

قضى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في الجنين بغرة عبد أو امة فقال سممة عن أبي ىريرة قال 
الذي قضي عميو أيعطى من ال شرب وال أكل وال صاح فاستيل فمثل ذلك بطل فقال النبي صمى اهلل 

عميو وسمم إن ىذا ليقول بقول شاعر بل فيو غرة عبد أو امة وفي الباب عن حمل بن مالك بن 
النابغة والمغيرة بن شعبة قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند 

أىل العمم وقال بعضيم الغرة عبد أو أمة أو خمسمائة درىم وقال بعضيم أو فرس أو بغل  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا وىب بن جرير حدثنا شعبة عن منصور عن  [ 1411 ] 

أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداىما األخرى إبراىيم عن عبيد بن نضيمة عن المغيرة بن شعبة 
بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينيا فقضى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في الجنين غرة عبد أو 
امة وجعمو عمى عصبة المرأة قال الحسن وأخبرنا زيد بن حباب عن سفيان عن منصور بيذا الحديث 

نحوه وقال ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء ال يقتل مسمم بكافر  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أنبأنا مطرف عن الشعبي حدثنا أبو جحيفة قال قمت  [ 1412 ] 

يا أمير المؤمنين ىل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب اهلل قال ال والذي فمق الحبة وبرأ لعمي 
النسمة ما عممتو إال فيما يعطيو اهلل رجبل في القرآن وما في الصحيفة قمت وما في الصحيفة قال 

العقل وفكاك األسير وأن ال يقتل مؤمن بكافر قال وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو قال أبو عيسى 
حديث عمي حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم وىو قول سفيان الثوري 

سحاق قالوا ال يقتل مؤمن بكافر وقال بعض أىل العمم يقتل المسمم  ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وا 
بالمعاىد والقول األول أصح  

   
باب ما جاء في دية الكفار  

   
حدثنا عيسى بن أحمد حدثنا بن وىب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيو  [ 1413 ] 



ال يقتل مسمم بكافر وبيذا اإلسناد عن النبي صمى عن جده أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
اهلل عميو وسمم قال دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن قال أبو عيسى حديث عبد اهلل بن عمرو 

في ىذا الباب حديث حسن واختمف أىل العمم في دية الييودي والنصراني فذىب بعض أىل العمم 
في دية الييودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وقال عمر بن عبد العزيز 
دية الييودي والنصراني نصف دية المسمم وبيذا يقول أحمد بن حنبل وروي عن عمر بن الخطاب 

انو قال دية الييودي والنصراني أربعة آالف درىم ودية المجوسي ثمانمائة درىم وبيذا يقول مالك بن 
سحاق وقال بعض أىل العمم دية الييودي والنصراني مثل دية المسمم وىو قول  أنس والشافعي وا 

سفيان الثوري وأىل الكوفة  
   

باب ما جاء في الرجل يقتل عبده  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول اهلل صمى  [ 1414 ] 

من قتل عبده قتمناه ومن جدع عبده جدعناه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب اهلل عميو وسمم 
وقد ذىب بعض أىل العمم من التابعين منيم إبراىيم النخعي إلى ىذا وقال بعض أىل العمم منيم 

الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس وال فيما دون النفس 
ذا قتل عبد غيره قتل بو وىو قول  سحاق وقال بعضيم إذا قتل عبده ال يقتل بو وا  وىو قول أحمد وا 

سفيان الثوري وأىل الكوفة  
   

باب ما جاء في المرأة ىل ترث من دية زوجيا  
   
حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن  [ 1415 ] 

أن عمر كان يقول الدية عمى العاقمة وال ترث المرأة من دية زوجيا الزىري عن سعيد بن المسيب 
شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكبلبي أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كتب إليو أن ورث 
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند 

أىل العمم  
   

باب ما جاء في القصاص  



   
حدثنا عمي بن خشرم أنبأنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن  [ 1416 ] 

أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رجبل عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى 
والجروح  }يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ال دية لك فأنزل اهلل النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 

قال وفي الباب عن يعمى بن أمية وسممة بن أمية وىما أخوان قال أبو عيسى حديث  {قصاص 
عمران بن حصين حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في الحبس في التيمة  

   
حدثنا عمي بن سعيد الكندي حدثنا بن المبارك عن معمر عن بيز بن حكيم عن أبيو  [ 1417 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم حبس رجبل في تيمة ثم خمى عنو قال وفي الباب عن أبي عن جده 
ىريرة قال أبو عيسى حديث بيز عن أبيو عن جده حديث حسن وقد روى إسماعيل بن إبراىيم عن 

بيز بن حكيم ىذا الحديث أتم من ىذا وأطول  
   

باب ما جاء فيمن قتل دون مالو فيو شييد  
   
حدثنا سممة بن شبيب وحاتم بن سياه المروزي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن  [ 1418 ] 

معمر عن الزىري عن طمحة بن عبد اهلل بن عوف عن عبد الرحمن بن عمرو بن سيل عن سعيد 
من قتل دون مالو فيو شييد ومن بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

سرق من األرض شبرا طوقو يوم القيامة من سبع أرضين وزاد حاتم بن سياه المروزي في ىذا 
الحديث قال معمر بمغني عن الزىري ولم أسمع منو زاد في ىذا الحديث من قتل دون مالو فيو شييد 
وىكذا روى شعيب بن أبي حمزة ىذا الحديث عن الزىري عن طمحة بن عبد اهلل عن عبد الرحمن بن 
عمرو بن سيل عن سعيد بن زيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وروى سفيان بن عيينة عن الزىري 

عن طمحة بن عبد اهلل عن سعيد بن زيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ولم يذكر فيو سفيان عن 
عبد الرحمن بن عمرو بن سيل وىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا عبد العزيز بن المطمب عن عبد  [ 1419 ] 



اهلل بن الحسن عن إبراىيم بن محمد بن طمحة عن عبد اهلل بن عمرو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
من قتل دون مالو فيو شييد قال وفي الباب عن عمي وسعيد بن زيد وأبي ىريرة وابن عمر وابن قال 

عباس وجابر قال أبو عيسى حديث عبد اهلل بن عمرو حديث حسن وقد روي عنو من غير وجو وقد 
رخص بعض أىل العمم لمرجل أن يقاتل عن نفسو ومالو وقال بن المبارك يقاتل عن مالو ولو درىمين  

   
حدثنا ىارون بن إسحاق اليمداني قال حدثنا محمد بن عبد الوىاب الكوفي شيخ ثقة عن  [ 1420 ] 

سفيان الثوري عن عبد اهلل بن الحسن عن عمي بن أبي طالب حدثني إبراىيم بن محمد بن طمحة قال 
من سفيان وأثنى عميو خيرا قال سمعت عبد اهلل بن عمرو يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

أريد مالو بغير حق فقاتل فقتل فيو شييد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن 
بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن عبد اهلل بن الحسن عن إبراىيم بن محمد بن 

طمحة عن عبد اهلل بن عمرو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه  
   
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراىيم بن سعد حدثنا أبي عن أبيو عن أبي  [ 1421 ] 

عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طمحة بن عبد اهلل بن عوف عن سعيد بن زيد قال سمعت 
من قتل دون مالو فيو شييد ومن قتل دون دينو فيو شييد ومن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 

قتل دون دمو فيو شييد ومن قتل دون أىمو فيو شييد قال ىذا حديث حسن صحيح وىكذا روى غير 
واحد عن إبراىيم بن سعد نحو ىذا ويعقوب ىو بن إبراىيم بن سعد بن إبراىيم بن عبد الرحمن بن 

عوف الزىري  
   

باب ما جاء في القسامة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سيل بن  [ 1422 ] 

خرج عبد اهلل بن سيل بن زيد ومحيصة أبي حثمة قال يحيى وحسبت عن رافع بن خديج أنيما قاال 
بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما ىناك ثم إن محيصة وجد عبد اهلل بن سيل 
قتيبل قد قتل فدفنو ثم أقبل إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ىو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن 
بن سيل وكان أصغر القوم ذىب عبد الرحمن ليتكمم قبل صاحبيو قال لو رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم كبر لمكبر فصمت وتكمم صاحباه ثم تكمم معيما فذكروا لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مقتل 



عبد اهلل بن سيل فقال ليم أتحمفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتمكم قالوا وكيف نحمف ولم 
نشيد قال فتبرئكم ييود بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار فمما رأى ذلك رسول اهلل صمى 

اهلل عميو وسمم أعطى عقمو حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا يحيى بن 
سعيد عن بشير بن يسار عن سيل بن أبي حثمة ورافع بن خديج نحو ىذا الحديث بمعناه قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا الحديث عند أىل العمم في القسامة وقد رأى بعض 
فقياء المدينة القود بالقسامة وقال بعض أىل العمم من أىل الكوفة وغيرىم إن القسامة ال توجب القود 

نما توجب الدية آخر أبواب الديات والحمد هلل   وا 
   

كتاب كتاب الحدود عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء فيمن ال يجب عميو الحد  
   
حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري حدثنا بشر بن عمر حدثنا ىمام عن قتادة عن  [ 1423 ] 

رفع القمم عن ثبلثة عن النائم حتى الحسن البصري عن عمي أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى 
حديث عمي حديث حسن غريب من ىذا الوجو وقد روي من غير وجو عن عمي عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم وذكر بعضيم وعن الغبلم حتى يحتمم وال نعرف لمحسن سماعا من عمي بن أبي طالب 
وقد روي ىذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن عمي بن أبي طالب عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا الحديث ورواه األعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس عن عمي 

موقوفا ولم يرفعو والعمل عمى ىذا الحديث عند أىل العمم قال أبو عيسى قد كان الحسن في زمان 
عمي وقد أدركو ولكنا ال نعرف لو سماعا منو وأبو ظبيان اسمو حصين بن جندب  

   
باب ما جاء في درء الحدود  

   
حدثنا عبد الرحمن بن األسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا يزيد بن  [ 1424 ] 

ادرءوا زياد الدمشقي عن الزىري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الحدود عن المسممين ما استطعتم فإن كان لو مخرج فخموا سبيمو فإن اإلمام أن يخطئ في العفو 



خير من أن يخطئ في العقوبة حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد بن ربيعة 
ولم يرفعو قال وفي الباب عن أبي ىريرة وعبد اهلل بن عمرو قال أبو عيسى حديث عائشة ال نعرفو 
مرفوعا إال من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزىري عن عروة عن عائشة 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعو ورواية وكيع أصح وقد 
روي نحو ىذا عن غير واحد من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم انيم قالوا مثل ذلك ويزيد بن 

زياد الدمشقي ضعيف في الحديث ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من ىذا وأقدم  
   

باب ما جاء في الستر عمى المسمم  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول  [ 1425 ] 

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنو كربة من كرب اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
اآلخرة ومن ستر عمى مسمم ستره اهلل في الدنيا واآلخرة واهلل في عون العبد ما كان العبد في عون 

أخيو قال وفي الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة ىكذا روى غير 
واحد عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو رواية أبي 
عوانة وروى أسباط بن محمد عن األعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي ىريرة عن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم نحوه وكان ىذا أصح من الحديث األول حدثنا بذلك عبيد بن أسباط بن محمد 
قال حدثني أبي عن األعمش بيذا الحديث  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن عقيل عن الزىري عن سالم عن أبيو أن رسول اهلل صمى  [ 1426 ] 

المسمم أخو المسمم ال يظممو وال يسممو ومن كان في حاجة أخيو كان اهلل في اهلل عميو وسمم قال 
حاجتو ومن فرج عن مسمم كربة فرج اهلل عنو كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسمما ستره اهلل 

يوم القيامة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  
   

باب ما جاء في التمقين في الحد  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن  [ 1427 ] 

أحق ما بمغني عنك قال وما بمغك عني قال بمغني النبي صمى اهلل عميو وسمم قال لماعز بن مالك 



انك وقعت عمى جارية آل فبلن قال نعم فشيد أربع شيادات فأمر بو فرجم قال وفي الباب عن 
السائب بن يزيد قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن وروى شعبة ىذا الحديث عن سماك 

بن حرب عن سعيد بن جبير مرسبل ولم يذكر فيو عن بن عباس  
   

باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سميمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سممة عن أبي  [ 1428 ] 

جاء ماعز األسممي إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال إنو قد زنى فأعرض عنو ثم ىريرة قال 
جاء من شقو اآلخر فقال يا رسول اهلل إنو قد زنى فأعرض عنو ثم جاء من شقو اآلخر فقال يا 

رسول اهلل إنو قد زنى فأمر بو في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة فمما وجد مس الحجارة فر 
يشتد حتى مر برجل معو لحي جمل فضربو بو وضربو الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم أنو فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم ىبل تركتموه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد روي من غير وجو عن أبي ىريرة وروي 

الحديث عن الزىري عن أبي سممة عن جابر بن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا  
   
حدثنا بذلك الحسن بن عمي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزىري عن أبي سممة بن  [ 1429 ] 

أن رجبل من أسمم جاء إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فأعترف عبد الرحمن عن جابر بن عبد اهلل 
بالزنا فأعرض عنو ثم اعترف فأعرض عنو حتى شيد عمى نفسو أربع شيادات فقال النبي صمى اهلل 
عميو وسمم أبك جنون قال ال قال أحصنت قال نعم قال فأمر بو فرجم بالمصمى فمما أذلقتو الحجارة 

فر فأدرك فرجم حتى مات فقال لو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خيرا ولم يصل عميو قال أبو 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا الحديث عند بعض أىل أن المعترف بالزنا إذا أقر 

سحاق وقال بعض أىل العمم إذا أقر عمى  عمى نفسو أربع مرات أقيم عميو الحد وىو قول أحمد وا 
نفسو مرة أقيم عميو الحد وىو قول مالك بن أنس والشافعي وحجة من قال ىذا القول حديث أبي ىريرة 
وزيد بن خالد أن رجمين اختصما إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال أحدىما يا رسول اهلل إن 

ابني زنى بامرأة ىذا الحديث بطولو وقال النبي صمى اهلل عميو وسمم أغد يا أنيس عمى امرأة ىذا فإن 
اعترف فارجميا ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات  

   



باب ما جاء في كراىية أن يشفع في الحدود  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن عروة عن عائشة أن قريشا أىميم شأن  [ 1430 ] 

من يجترئ المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكمم فييا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقالوا 
عميو إال أسامة بن زيد حب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فكممو أسامة فقال رسول اهلل صمى اهلل 

عميو وسمم أتشفع في حد من حدود اهلل ثم قام فاختطب فقال إنما أىمك الذين من قبمكم أنيم كانوا إذا 
ذا سرق فييم الضعيف أقاموا عميو الحد وأيم اهلل لو أن فاطمة بنت محمد  سرق فييم الشريف تركوه وا 
سرقت لقطعت يدىا قال وفي الباب عن مسعود بن العجماء وابن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث 

عائشة حديث حسن صحيح ويقال مسعود بن األعجم ولو ىذا الحديث  
   

باب ما جاء في تحقيق الرجم  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن داود بن أبي ىند عن سعيد  [ 1431 ] 

رجم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ورجم أبو بكر ورجمت بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال 
ولوال أني أكره أن أزيد في كتاب اهلل لكتبتو في المصحف فإني قد خشيت أن تجئ أقوام فبل يجدونو 
في كتاب اهلل فيكفرون بو قال وفي الباب عن عمي قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح 

وروي من غير وجو عن عمر  
   
سحاق بن منصور والحسن بن عمي الخبلل وغير واحد قالوا  [ 1432 ]  حدثنا سممة بن شبيب وا 

حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزىري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن بن عباس عن عمر 
إن اهلل بعث محمدا صمى اهلل عميو وسمم بالحق وأنزل عميو الكتاب فكان فيما أنزل بن الخطاب قال 

ني خائف أن يطول بالناس زمان  عميو آية الرجم فرجم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ورجمنا بعده وا 
ن الرجم حق عمى من  فيقول قائل ال نجد الرجم في كتاب اهلل فيضموا بترك فريضة أنزليا اهلل أال وا 

زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف وفي الباب عن عمي قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح وروي من غير وجو عن عمر رضى اهلل تعالى عنو  

   
باب ما جاء في الرجم عمى الثيب  



   
حدثنا نصر بن عمي وغير واحد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن عبيد اهلل بن  [ 1433 ] 

أنيم كانوا عند النبي صمى اهلل عميو وسمم عبد اهلل بن عتبة سمعو من أبي ىريرة وزيد بن خالد وشبل 
فأتاه رجبلن يختصمان فقام إليو أحدىما وقال أنشدك اهلل يا رسول اهلل لما قضيت بيننا بكتاب اهلل 
فقال خصمو وكان أفقو منو أجل يا رسول اهلل اقض بيننا بكتاب اهلل وائذن لي فأتكمم إن ابني كان 

عسيفا عمى ىذا فزنا بامرأتو فأخبروني أن عمى ابني الرجم ففديت منو بمائة شاة وخادم ثم لقيت ناسا 
نما الرجم عمى امرأة ىذا فقال النبي  من أىل العمم فزعموا أن عمى ابني جمد مائة وتغريب عام وا 

صمى اهلل عميو وسمم والذي نفسي بيده ألقضين بينكما بكتاب اهلل المائة شاة والخادم رد عميك وعمى 
ابنك جمد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس عمى امرأة ىذا فإن اعترفت فارجميا فغدا عمييا فاعترفت 
فرجميا حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن بن شياب عن عبيد اهلل بن 

عبد اهلل عن أبي ىريرة وزيد بن خالد الجيني عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه بمعناه حدثنا قتيبة 
حدثنا الميث عن بن شياب بإسناده نحو حديث مالك بمعناه قال وفي الباب عن أبي بكرة وعبادة بن 
الصامت وأبي ىريرة وأبي سعيد وابن عباس وجابر بن سمرة وىزال وبريدة وسممة بن المحبق وأبي 
برزة وعمران بن حصين قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح وىكذا 

روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزىري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن أبي ىريرة 
وزيد بن خالد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ورووا بيذا اإلسناد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو 

قال إذا زنت األمة فاجمدوىا فإن زنت في الرابعة فبيعوىا ولو بضفير وروى سفيان بن عيينة عن 
الزىري عن عبيد اهلل عن أبي ىريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي صمى اهلل عميو وسمم 

ىكذا روى بن عيينة الحديثين جميعا عن أبي ىريرة وزيد بن خالد وشبل وحديث بن عيينة وىم فيو 
سفيان بن عيينة أدخل حديثا في حديث والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن عبيد 
وابن أخي الزىري عن الزىري عن عبيد اهلل عن أبي ىريرة وزيد بن خالد عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم قال إذا زنت األمة فاجمدوىا والزىري عن عبيد اهلل عن شبل بن خالد عن عبد اهلل بن مالك 

األوسي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال إذا زنت األمة وىذا الصحيح عند أىل الحديث وشبل بن 
خالد لم يدرك النبي صمى اهلل عميو وسمم إنما روى شبل عن عبد اهلل بن مالك األوسي عن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم وىذا الصحيح وحديث بن عيينة غير محفوظ وروي عنو أنو قال شبل بن حامد 
وىو خطأ إنما ىو شبل بن خالد ويقال أيضا شبل بن خميد  

   



حدثنا قتيبة حدثنا ىشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن حطان بن عبد اهلل عن  [ 1434 ] 
خذوا عني فقد جعل اهلل لين سبيبل الثيب عبادة بن الصامت قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

بالثيب جمد مائة ثم الرجم والبكر بالبكر جمد مائة ونفي سنة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 
والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم عمي بن أبي 

لى ىذا ذىب بعض أىل  طالب وأبي بن كعب وعبد اهلل بن مسعود وغيرىم قالوا الثيب تجمد وترجم وا 
العمم وىو قول إسحاق وقال بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم أبو بكر 
وعمر وغيرىما الثيب إنما عميو الرجم وال يجمد وقد روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مثل ىذا في 
غير حديث في قصة ماعز وغيره أنو أمر بالرجم ولم يأمر أن يجمد قبل أن يرجم والعمل عمى ىذا 

عند بعض أىل العمم وىو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد  
   

باب تربص الرجم بالحبمى حتى تضع  
   
حدثنا الحسن بن عمي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي  [ 1435 ] 

أن امرأة من جيينة اعترفت عند النبي صمى اهلل عميو قبلبة عن أبي الميمب عن عمران بن حصين 
وسمم بالزنا فقالت إني حبمى فدعا النبي صمى اهلل عميو وسمم ولييا فقال أحسن إلييا فإذا وضعت 
حمميا فأخبرني ففعل فأمر بيا فشدت عمييا ثيابيا ثم أمر برجميا فرجمت ثم صمى عمييا فقال لو 

عمر بن الخطاب يا رسول اهلل رجمتيا ثم تصمي عمييا فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من 
أىل المدينة لوسعتيم وىل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسيا هلل قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح  
   

باب ما جاء في رجم أىل الكتاب  
   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن  [ 1436 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم رجم ييوديا وييودية قال أبو عيسى وفي الحديث قصة وىذا عمر 
حديث حسن صحيح  

   
أن النبي صمى اهلل حدثنا ىناد حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة  [ 1437 ] 



عميو وسمم رجم ييوديا وييودية قال وفي الباب عن بن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفى وعبد اهلل 
بن الحارث بن جزء وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب والعمل 

عمى ىذا عند أكثر أىل العمم قالوا إذا اختصم أىل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسممين حكموا بينيم 
سحاق وقال بعضيم ال يقام عمييم الحد في الزنا  بالكتاب والسنة وبأحكام المسممين وىو قول أحمد وا 

والقول األول أصح  
   

باب ما جاء في النفي  
   
حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم قاال حدثنا عبد اهلل بن إدريس عن عبيد اهلل عن نافع  [ 1438 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر عن بن عمر 
ضرب وغرب قال وفي الباب عن أبي ىريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت قال أبو عيسى حديث 
بن عمر حديث غريب رواه غير واحد عن عبد اهلل بن إدريس فرفعوه وروى بعضيم عن عبد اهلل بن 
إدريس ىذا الحديث عن عبيد اهلل عن نافع عن بن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب 
وغرب حدثنا بذلك أبو سعيد األشج حدثنا عن عبد اهلل بن إدريس وىكذا روي ىذا الحديث من غير 

رواية بن إدريس عن عبيد اهلل بن عمر نحو ىذا وىكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر 
أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ولم يذكروا فيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وقد 

صح عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم النفي رواه أبو ىريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت 
وغيرىم عن النبي صمى اهلل عميو وسمم والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل 

عميو وسمم منيم أبو بكر وعمر وعمي وأبي بن كعب وعبد اهلل بن مسعود وأبو ذر وغيرىم وكذلك 
روي عن غير واحد من فقياء التابعين وىو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد اهلل بن المبارك 

سحاق   والشافعي وأحمد وا 
   

باب ما جاء أن الحدود كفارة ألىميا  
   
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن أبي إدريس الخوالني عن عبادة بن  [ 1439 ] 

كنا عند النبي صمى اهلل عميو وسمم في مجمس فقال تبايعوني عمى أن ال تشركوا باهلل الصامت قال 
شيئا وال تسرقوا وال تزنوا قرأ عمييم اآلية فمن وفي منكم فأجره عمى اهلل ومن أصاب من ذلك شيئا 



ن  فعوقب عميو فيو كفارة لو ومن أصاب من ذلك شيئا فستره اهلل عميو فيو إلى اهلل إن شاء عذبو وا 
شاء غفر لو قال وفي الباب عن عمي وجرير بن عبد اهلل وخزيمة بن ثابت قال أبو عيسى حديث 

عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح وقال الشافعي لم أسمع في ىذا الباب أن الحدود تكون كفارة 
ألىميا شيئا أحسن من ىذا الحديث قال الشافعي وأحب لمن أصاب ذنبا فستره اهلل عميو أن يستر 

عمى نفسو ويتوب فيما بينو وبين ربو وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنيما أمرا رجبل أن يستر عمى 
نفسو  

   
باب ما جاء في إقامة الحد عمى اإلماء  

   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو خالد األحمر حدثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي  [ 1440 ] 

إذا زنت أمة أحدكم فميجمدىا ثبلثا بكتاب اهلل فإن ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عادت فميبعيا ولو بحبل من شعر قال وفي الباب عن عمي وأبي ىريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد 
اهلل بن مالك األوسي قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح وقد روي عنو من غير 
وجو والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم رأوا أن 
سحاق وقال بعضيم يرفع إلى السمطان  يقيم الرجل الحد عمى ممموكو دون السمطان وىو قول أحمد وا 

وال يقيم الحد ىو بنفسو والقول األول أصح  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زائدة بن قدامة عن السدي  [ 1441 ] 

خطب عمي فقال يا أييا الناس أقيموا الحدود عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السممي قال 
ن أمة لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم زنت فأمرني  عمى أرقائكم من أحصن منيم ومن لم يحصن وا 
أن أجمدىا فأتيتيا فإذا ىي حديثة عيد بنفاس فخشيت إن أنا جمدتيا أن أقتميا أو قال تموت فأتيت 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فذكرت ذلك لو فقال أحسنت قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 
والسدي اسمو إسماعيل بن عبد الرحمن وىو من التابعين قد سمع من أنس بن مالك ورأى حسين بن 

عمي بن أبي طالب رضى اهلل تعالى عنو  
   

باب ما جاء في حد السكران  
   



حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الباجي  [ 1442 ] 
أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ضرب الحد بنعمين أربعين قال مسعر عن أبي سعيد الخدري 

أظنو في الخمر قال وفي الباب عن عمي وعبد الرحمن بن أزىر وأبي ىريرة والسائب وابن عباس 
وعقبة بن الحارث قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن وأبو الصديق الباجي اسمو بكر بن 

عمرو ويقال بكر بن قيس  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن  [ 1443 ] 

أنو أتي برجل قد شرب الخمر فضربو بجريدتين نحو األربعين أنس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
وفعمو أبو بكر فمما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود ثمانين فأمر 

بو عمر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من 
أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أن حد السكران ثمانون  

   
باب ما جاء من شرب الخمر فاجمدوه ومن عاد في الرابعة فاقتموه  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بيدلة عن أبي صالح عن  [ 1444 ] 

من شرب الخمر فاجمدوه فإن عاد في الرابعة فاقتموه معاوية قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال وفي الباب عن أبي ىريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البموي وعبد اهلل بن 

عمرو قال أبو عيسى حديث معاوية ىكذا روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وروى بن جريج ومعمر عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي 
ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال سمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم في ىذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل 
نما كان ىذا في أول األمر ثم نسخ بعد ىكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن  عميو وسمم وا 

المنكدر عن جابر بن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال إن من شرب الخمر فاجمدوه فإن 
عاد في الرابعة فاقتموه قال ثم أتي النبي صمى اهلل عميو وسمم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في 

الرابعة فضربو ولم يقتمو وكذلك روى الزىري عن قبيصة عن ذؤيب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
نحو ىذا قال فرفع القتل وكانت رخصة والعمل عمى ىذا الحديث عند عامة أىل العمم ال نعمم بينيم 
اختبلفا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي ىذا ما روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم من أوجو 



كثيرة أنو قال ال يحل دم امرئ مسمم يشيد أن ال إلو إال اهلل وأني رسول اهلل إال بإحدى ثبلث النفس 
بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينو  

   
باب ما جاء في كم تقطع يد السارق  

   
أن حدثنا عمي بن حجر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري أخبرتو عمرة عن عائشة  [ 1445 ] 

النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا قال أبو عيسى حديث عائشة حديث 
حسن صحيح وقد روي ىذا الحديث من غير وجو عمرة عن عائشة مرفوعا ورواه بعضيم عن عمرة 

عن عائشة موقوفا  
   
قطع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن نافع عن بن عمر قال  [ 1446 ] 

في مجن قيمتو ثبلثة دراىم قال وفي الباب عن سعد وعبد اهلل بن عمرو وابن عباس وأبي ىريرة 
وأيمن قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم 
من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراىم وروي عن 
عثمان وعمي أنيما قطعا في ربع دينار وروي عن أبي ىريرة وأبي سعيد أنيما قاال تقطع اليد في 
خمسة دراىم والعمل عمى ىذا عند بعض فقياء التابعين وىو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد 

سحاق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا وقد روي عن بن مسعود أنو قال ال قطع إال في دينار أو  وا 
عشرة دراىم وىو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن بن مسعود والقاسم لم يسمع من بن 
مسعود والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم وىو قول سفيان الثوري وأىل الكوفة قالوا ال قطع في 
أقل من عشرة دراىم وروي عن عمي أنو قال ال قطع في أقل من عشرة دراىم وليس إسناده بمتصل  

   
باب ما جاء في تعميق يد السارق  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عمر بن عمي المقدمي حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن  [ 1447 ] 

أتي رسول بن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعميق اليد في عنق السارق أمن السنة ىو قال 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم بسارق فقطعت يده ثم أمر بيا فعمقت في عنقو قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن غريب ال نعرفو إال من حديث عمر بن عمي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة وعبد الرحمن بن 



محيريز ىو أخو عبد اهلل بن محيريز شامي  
   

باب ما جاء في الخائن والمختمس والمنتيب  
   
حدثنا عمي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر  [ 1448 ] 

ليس عمى خائن وال منتيب وال مختمس قطع قال أبو عيسى ىذا عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم وقد رواه مغيرة بن مسمم أخو عبد العزيز 

القسممي كذا قال قال عمي بن المديني بصري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم نحو حديث بن جريج  

   
باب ما جاء ال قطع في ثمر وال كثر  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمو  [ 1449 ] 

ال قطع في ثمر واسع بن حبان أن رافع بن خديج قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
وال كثر قال أبو عيسى ىكذا روى بعضيم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن 
عمو واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو رواية الميث بن سعد 

وروى مالك بن أنس وغير واحد ىذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن 
رافع بن خديج عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ولم يذكروا فيو عن واسع بن حبان  

   
باب ما جاء أن ال تقطع األيدي في الغزو  

   
حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن عياش بن عياش البصري عن شييم بن بيتان عن جنادة  [ 1450 ] 

ال تقطع األيدي في بن أبي أمية عن بسر بن أرطاة قال سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول 
الغزو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وقد روى غير بن لييعة بيذا اإلسناد نحو ىذا ويقال بسر بن 

أبي أرطاة أيضا والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم منيم األوزاعي ال يرون أن يقام الحد في 
الغزو بحضرة العدو مخافة أن يمحق من يقام عميو الحد بالعدو فإذا خرج اإلمام من أرض الحرب 

ورجع إلى دار اإلسبلم أقام الحد عمى من أصابو كذلك قال األوزاعي  



   
باب ما جاء في الرجل يقع عمى جارية امرأتو  

   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا ىشيم عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة  [ 1451 ] 

ألقضين فييا عن حبيب بن سالم قال رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع عمى جارية امرأتو فقال 
ن لم تكن أحمتيا لو  بقضاء رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لئن كانت أحمتيا لو ألجمدنو مائة وا 

رجمتو  
   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا ىشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن  [ 1452 ] 

نحوه ويروى عن قتادة انو قال كتب بو إلى حبيب بن سالم وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن بشير 
سالم ىذا أيضا إنما رواه عن خالد بن عرفطة قال وفي الباب عن سممة بن المحبق قال أبو عيسى 
حديث النعمان في إسناده اضطراب قال سمعت محمدا يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم ىذا 
الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة قال أبو عيسى وقد اختمف أىل العمم في الرجل يقع عمى 

جارية امرأتو فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم منيم عمي وابن عمر أن 
سحاق إلى ما روى النعمان بن  عميو الرجم وقال بن مسعود ليس عميو حد ولكن يعزر وذىب أحمد وا 

بشير عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في المرأة إذا استكرىت عمى الزنا  
   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا معمر بن سميمان الرقي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد  [ 1453 ] 

استكرىت امرأة عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فدرأ الجبار بن وائل بن حجر عن أبيو قال 
عنيا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الحد وأقامو عمى الذي أصابيا ولم يذكر أنو جعل ليا ميرا قال 

أبو عيسى ىذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل وقد روي ىذا الحديث من غير ىذا الوجو قال 
سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيو وال أدركو يقال إنو ولد بعد موت 
أبيو بأشير والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أن ليس 

عمى المستكرىة حد  
   



حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل حدثنا سماك بن  [ 1454 ] 
أن امرأة خرجت عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حرب عن عمقمة بن وائل الكندي عن أبيو 

تريد الصبلة فتمقاىا رجل فيتحمميا فقضى حاجتو منيا فصاحت فانطمق ومر عمييا رجل فقالت إن 
ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا ومرت بعصابة من المياجرين فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا 
فانطمقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنو وقع عمييا وأتوىا فقالت نعم ىو ىذا فأتوا بو رسول اهلل صمى 
اهلل عميو وسمم فمما أمر بو ليرجم قام صاحبيا الذي وقع عمييا فقال يا رسول اهلل أنا صاحبيا فقال 
ليا أذىبي فقد غفر اهلل لك وقال لمرجل قوال حسنا وقال لمرجل الذي وقع عمييا ارجموه وقال لقد تاب 
توبة لو تابيا أىل المدينة لقبل منيم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح وعمقمة بن وائل 

بن حجر سمع من أبيو وىو أكبر من عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار لم يسمع من أبيو  
   

باب ما جاء فيمن يقع عمى البييمة  
   
حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن  [ 1455 ] 

من وجدتموه وقع عمى بييمة فاقتموه عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
واقتموا البييمة فقيل البن عباس ما شأن البييمة قال ما سمعت من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

في ذلك شيئا ولكن أرى رسول اهلل كره أن يؤكل من لحميا أو ينتفع بيا وقد عمل بيا ذلك العمل قال 
أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو إال من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة بن عباس عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس أنو قال من 

أتى بييمة فبل حد عميو حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان الثوري 
سحاق   وىذا أصح من الحديث األول والعمل عمى ىذا عند أىل العمم وىو قول أحمد وا 

   
باب ما جاء في حد الموطي  

   
حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن  [ 1456 ] 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
نما يعرف ىذا  فاقتموا الفاعل والمفعول بو قال وفي الباب عن جابر وأبي ىريرة قال أبو عيسى وا 

الحديث عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم من ىذا الوجو وروى محمد بن إسحاق ىذا 



الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال ممعون من عمل عمل قوم لوط ولم يذكر فيو القتل وذكر فيو 
ممعون من أتى بييمة وقد روي ىذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سييل بن أبي صالح عن أبيو 

عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال اقتموا الفاعل والمفعول بو قال أبو عيسى ىذا 
حديث في إسناده مقال وال نعرف أحدا رواه عن سييل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري 

وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظو واختمف أىل العمم في حد الموطي فرأى بعضيم 
سحاق وقال بعض أىل العمم  أن عميو الرجم أحصن أو لم يحصن وىذا قول مالك والشافعي وأحمد وا 

براىيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرىم قالوا حد  من فقياء التابعين منيم الحسن البصري وا 
الموطي حد الزاني وىو قول الثوري وأىل الكوفة  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون حدثنا ىمام عن القاسم بن عبد الواحد المكي  [ 1457 ] 

إن أخوف عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل أنو سمع جابرا يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ما أخاف عمى أمتي عمل قوم لوط قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب إنما نعرفو من ىذا الوجو 

عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر  
   

باب ما جاء في المرتد  
   
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا عبد الوىاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة  [ 1458 ] 

أن عميا حرق قوما ارتدوا عن اإلسبلم فبمغ ذلك بن عباس فقال لو كنت أنا لقتمتيم لقول رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم من بدل دينو فاقتموه ولم أكن ألحرقيم لقول رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ال 

تعذبوا بعذاب اهلل فبمغ ذلك عميا فقال صدق بن عباس قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح حسن 
والعمل عمى ىذا عند أىل العمم في المرتد واختمفوا في المرأة إذا ارتدت عن اإلسبلم فقالت طائفة من 
سحاق وقالت طائفة منيم تحبس وال تقتل وىو قول سفيان  أىل العمم تقتل وىو قول األوزاعي وأحمد وا 

الثوري وغيره من أىل الكوفة  
   

باب ما جاء فيمن شير السبلح  
   
حدثنا أبو كريب وأبو السائب سالم بن جنادة قاال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد اهلل  [ 1459 ] 



من حمل عمينا بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
السبلح فميس منا قال وفي الباب عن بن عمر وابن الزبير وأبي ىريرة وسممة بن األكوع قال أبو 

عيسى حديث أبي موسى حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في حد الساحر  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسمم عن الحسن عن جندب  [ 1460 ] 

حد الساحر ضربة بالسيف قال أبو عيسى ىذا حديث ال قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
سماعيل بن مسمم  سماعيل بن مسمم المكي يضعف في الحديث وا  نعرفو مرفوعا إال من ىذا الوجو وا 
العبدي البصري قال وكيع ىو ثقة ويروى عن الحسن أيضا والصحيح عن جندب موقوف والعمل 
عمى ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم وىو قول مالك بن 
أنس وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبمغ بو الكفر فإذا عمل عمبل دون 

الكفر فمم نر عميو قتبل  
   

باب ما جاء في الغال ما يصنع بو  
   
حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة  [ 1461 ] 

من عن سالم بن عبد اهلل عن عبد اهلل بن عمر عن عمر أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
وجدتموه غل في سبيل اهلل فاحرقوا متاعو قال صالح فدخمت عمى مسممة ومعو سالم بن عبد اهلل 

فوجد رجبل قد غل فحدث سالم بيذا الحديث فأمر بو فأحرق متاعو فوجد في متاعو مصحف فقال 
سالم بع ىذا وتصدق بثمنو قال أبو عيسى ىذا الحديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو والعمل 

سحاق قال وسألت محمدا عن ىذا  عمى ىذا عند بعض أىل العمم وىو قول األوزاعي وأحمد وا 
الحديث فقال إنما روى ىذا صالح بن محمد بن زائدة وىو أبو واقد الميثي وىو منكر الحديث قال 

محمد وقد روي في غير حديث عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في الغال فمم يأمر فيو بحرق متاعو 
قال أبو عيسى ىذا حديث غريب  

   
باب ما جاء فيمن يقول آلخر يا مخنث  



   
حدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك عن إبراىيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن  [ 1462 ] 

إذا قال الرجل داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع عمى ذات محرم  لمرجل يا ييودي فاضربوه عشرين وا 
براىيم بن إسماعيل يضعف في  فاقتموه قال أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو إال من ىذا الوجو وا 

الحديث والعمل عمى ىذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم وىو يعمم فعميو القتل وقال أحمد من 
تزوج أمو قتل وقال إسحاق من وقع عمى ذات محرم قتل وقد روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
من غير وجو رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني أن رجبل تزوج امرأة أبيو فأمر النبي صمى 

اهلل عميو وسمم بقتمو  
   

باب ما جاء في التعزير  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد اهلل بن األشج عن  [ 1463 ] 

سميمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اهلل عن أبي بردة بن نيار قال قال رسول اهلل 
ال يجمد فوق عشر جمدات إال في حد من حدود اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث صمى اهلل عميو وسمم 

حسن غريب ال نعرفو إال من حديث بكير بن األشج وقد أختمف أىل العمم في التعزير وأحسن شيء 
روي في التعزير ىذا الحديث قال وقد روى ىذا الحديث بن لييعة عن بكير فأخطأ فيو وقال عن عبد 

الرحمن بن جابر بن عبد اهلل عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو خطأ والصحيح حديث 
الميث بن سعد إنما ىو عبد الرحمن بن جابر بن عبد اهلل عن أبي بردة بن نيار عن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم  
   

كتاب الصيد عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكمب وما ال يؤكل  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون حدثنا الحجاج عن مكحول عن أبي ثعمبة  [ 1464 ] 

يا والحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عائذ اهلل بن عبد اهلل أنو سمع أبا ثعمبة الخشني قال قمت 



ن قتل  رسول اهلل إنا أىل صيد قال إذا أرسمت كمبك وذكرت اسم اهلل عميو فأمسك عميك فكل قمت وا 
ن قتل قمت إنا أىل رمي قال ما ردت عميك قوسك فكل قال قمت إنا أىل سفر نمر بالييود  قال وا 
والنصارى والمجوس فبل نجد غير آنيتيم قال فإن لم تجدوا غيرىا فاغسموىا بالماء ثم كموا فييا 

واشربوا قال وفي الباب عن عدي بن حاتم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وعائذ اهلل بن 
عبد اهلل ىو أبو إدريس الخوالني واسم أبي ثعمبة الخشني جرثوم ويقال جرثم بن ناشر ويقال بن قيس  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن إبراىيم عن ىمام بن  [ 1465 ] 

يا رسول اهلل إنا نرسل كبلبا لنا معممة قال كل ما امسكن عميك الحرث عن عدي بن حاتم قال قمت 
ن قتمن ما لم يشركيا كمب غيرىا قال قمت يا رسول اهلل إنا نرمي  ن قتمن قال وا  قمت يا رسول اهلل وا 
بالمعراض قال ما خزق فكل وما أصاب بعرضو فبل تأكل حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن 
يوسف حدثنا سفيان عن منصور نحوه إال انو قال وسئل عن المعراض قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح  
   

باب ما جاء في صيد كمب المجوس  
   
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا شريك عن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة  [ 1466 ] 

نيينا عن صيد كمب المجوس قال أبو عيسى ىذا عن سميمان اليشكري عن جابر بن عبد اهلل قال 
حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم ال يرخصون في صيد 

كمب المجوس والقاسم بن أبي بزة ىو القاسم بن نافع المكي  
   

باب ما جاء في صيد البزاة  
   
حدثنا نصر بن عمي وىناد وأبو عمار قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن  [ 1467 ] 

سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن صيد البازي فقال ما الشعبي عن عدي بن حاتم قال 
امسك عميك فكل قال أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو إال من حديث مجالد عن الشعبي والعمل عمى 
ىذا عند أىل العمم ال يرون بصيد البزاة والصقور بأسا وقال مجاىد البزاة ىو الطير الذي يصاد بو 

فسر الكبلب والطير الذي يصاد بو وقد  {وما عممتم من الجوارح  }من الجوارح التي قال اهلل تعالى 



ن أكل منو وقالوا إنما تعميمو إجابتو وكرىو بعضيم  رخص بعض أىل العمم في صيد البازي وا 
ن أكل منو   والفقياء أكثرىم قالوا نأكل وا 

   
باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنو  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن  [ 1468 ] 

يا رسول اهلل أرمي الصيد فأجد فيو من الغد سيمي قال إذا جبير يحدث عن عدي بن حاتم قال قمت 
عممت أن سيمك قتمو ولم تر فيو أثر سبع فكل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى 
ىذا عند أىل العمم وروى شعبة ىذا الحديث عن أبي بشر وعبد الممك بن ميسرة عن سعيد بن جبير 
عن عدي بن حاتم وعن أبي ثعمبة الخشني مثمو وكبل الحديثين صحيح وفي الباب عن أبي ثعمبة 

الخشني  
   

باب ما جاء فيمن يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد اهلل بن المبارك أخبرني عاصم األحول عن الشعبي عن  [ 1469 ] 

سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن الصيد فقال إذا رميت بسيمك فاذكر عدي بن حاتم قال 
اسم اهلل فإن وجدتو قد قتل فكل إال أن تجده قد وقع في ماء فبل تأكل فإنك ال تدري الماء قتمو أو 

سيمك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في الكمب يأكل من الصيد  
   
سألت حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال  [ 1470 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن صيد الكمب المعمم قال إذا أرسمت كمبك المعمم وذكرت اسم اهلل 
فكل ما امسك عميك فإن أكل فبل تأكل فإنما امسك عمى نفسو قمت يا رسول اهلل أرأيت إن خالطت 

كبلبنا كبلب أخر قال إنما ذكرت اسم اهلل عمى كمبك ولم تذكر عمى غيره قال سفيان أكره لو أكمو قال 
أبو عيسى والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم 

في الصيد والذبيحة إذا وقعا في الماء أن ال يأكل فقال بعضيم في الذبيحة إذا قطع الحمقوم فوقع في 



الماء فمات فيو فإنو يؤكل وىو قول عبد اهلل بن المبارك وقد اختمف أىل العمم في الكمب إذا أكل من 
الصيد فقال أكثر أىل العمم إذا أكل الكمب منو فبل تأكل وىو قول سفيان وعبد اهلل بن المبارك 

سحاق ورخص بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم  والشافعي وأحمد وا 
ن أكل الكمب منو   في األكل منو وا 

   
باب ما جاء في صيد المعراض  

   
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال  [ 1471 ] 

سألت النبي صمى اهلل عميو وسمم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضو 
فيو وقيذ حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صمى 

اهلل عميو وسمم نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح والعمل عميو عند أىل العمم  
   

كتاب الذبائح  
   

باب ما جاء في الذبيحة بالمروة  
   
حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبد األعمى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن  [ 1472 ] 

أن رجبل من قومو صاد أرنبا أو اثنين فذبحيما بمروة فتعمقيما حتى لقي رسول اهلل جابر بن عبد اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم فسألو فأمره بأكميما قال وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدي بن حاتم 
قال أبو عيسى وقد رخص بعض أىل العمم أن يذكي بمروة ولم يروا بأكل األرنب بأسا وىو قول أكثر 

أىل العمم وقد كره بعضيم أكل األرنب وقد اختمف أصحاب الشعبي في رواية ىذا الحديث فروى 
داود بن أبي ىند عن الشعبي عن محمد بن صفوان وروى عاصم األحول عن الشعبي عن صفوان 
بن محمد أو محمد بن صفوان ومحمد بن صفوان أصح وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر 
بن عبد اهلل نحو حديث قتادة عن الشعبي ويحتمل أن رواية الشعبي عنيما قال محمد حديث الشعبي 

عن جابر غير محفوظ  
   

كتاب األطعمة عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  



   
باب ما جاء في كراىية أكل المصبورة  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحيم بن سميمان عن أبي أيوب اإلفريقي عن صفوان بن  [ 1473 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن أكل سميم عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال 
المجثمة وىي التي تصبر بالنبل قال وفي الباب عن عرباض بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس 

وجابر وأبي ىريرة قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء حديث غريب  
   
حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم عن وىب بن أبي خالد قال  [ 1474 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نيى يوم حدثتني أم حبيبة بنت العرباض وىو بن سارية عن أبييا 
خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخمب من الطير وعن لحوم الحمر األىمية 

وعن المجثمة وعن الخميسة وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونين قال محمد بن يحيى سئل 
أبو عاصم عن المجثمة قال أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى وسئل عن الخميسة فقال الذئب أو 

السبع يدركو الرجل فيأخذه منو فيموت في يده قبل أن يذكييا  
   
حدثنا محمد بن عبد األعمى حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن عكرمة عن  [ 1475 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن يتخذ شيء فيو الروح غرضا قال أبو عيسى بن عباس قال 
ىذا حديث حسن صحيح والعمل عميو عند أىل العمم  

   
باب ما جاء في ذكاة الجنين  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا  [ 1476 ] 

ذكاة حفص بن غياث عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الجنين ذكاة أمو قال وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي ىريرة قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح وقد روي من غير ىذا الوجو عن أبي سعيد والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من 
أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم وىو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد 

سحاق وأبو الوداك اسمو جبر بن نوف   وا 



   
باب ما جاء في كراىية كل ذي ناب وذي مخمب  

   
حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد اهلل بن مسممة عن مالك بن أنس عن بن شياب عن  [ 1477 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن كل ذي أبي إدريس الخوالني عن أبي ثعمبة الخشني قال 
ناب من السباع حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن 
الزىري عن أبي إدريس الخوالني نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو إدريس الخوالني 

اسمو عائذ اهلل بن عبد اهلل  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو النضر ىاشم بن القاسم حدثنا عكرمة بن عمار عن  [ 1478 ] 

حرم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يعني يوم يحيى بن أبي كثير عن أبي سممة عن جابر قال 
خيبر الحمر اإلنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخمب من الطير قال وفي الباب 
عن أبي ىريرة وعرباض بن سارية وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن غريب  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي  [ 1479 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حرم كل ذي ناب من السباع قال أبو عيسى ىذا حديث ىريرة 
حسن والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم وىو قول 

سحاق   عبد اهلل بن المبارك والشافعي وأحمد وا 
   

باب ما قطع من الحي فيو ميت  
   
حدثنا محمد بن عبد األعمى الصنعاني حدثنا سممة بن رجاء قال حدثنا عبد الرحمن بن  [ 1480 ] 

قدم النبي صمى اهلل عبد اهلل بن دينار عن زيد بن أسمم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الميثي قال 
عميو وسمم المدينة وىم يجبون أسنمة اإلبل ويقطعون أليات الغنم قال ما قطع من البييمة وىي حية 

فيي ميتة حدثنا إبراىيم بن يعقوب الجوزجاني حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن 
دينار نحوه قال أبو عيسى وىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث زيد بن أسمم والعمل عمى 

ىذا عند أىل العمم وأبو واقد الميثي اسمو الحرث بن عوف  



   
باب ما جاء في الذكاة في الحمق والمبة  

   
حدثنا ىناد ومحمد بن العبلء قال حدثنا وكيع عن حماد بن سممة وقال أحمد بن منيع  [ 1481 ] 

يا رسول اهلل أما تكون حدثنا يزيد بن ىارون أنبأنا حماد بن سممة عن أبي العشراء عن أبيو قال قمت 
الذكاة إال في الحمق والمبة قال لو طعنت في فخذىا ألجزأ عنك قال أحمد بن منيع قال يزيد بن 
ىارون ىذا في الضرورة قال وفي الباب عن رافع بن خديج قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال 

نعرفو إال من حديث حماد بن سممة وال نعرف ألبي العشراء عن أبيو غير ىذا الحديث واختمفوا في 
اسم أبي العشراء فقال بعضيم اسمو أسامة بن قيطم ويقال اسمو يسار بن برز ويقال بن بمز ويقال 

اسمو عطارد نسب إلى جده  
   

كتاب األحكام والفوائد  
   

باب ما جاء في قتل الوزغ  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي  [ 1482 ] 

من قتل وزغة بالضربة األولى كان لو كذا وكذا حسنة ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
فإن قتميا في الضربة الثانية كان لو كذا وكذا حسنة فإن قتميا في الضربة الثالثة كان لو كذا وكذا 
حسنة قال وفي الباب عن بن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة 

حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في قتل الحيات  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن سالم بن عبد اهلل عن أبيو قال قال رسول اهلل  [ 1483 ] 

اقتموا الحيات واقتموا ذا الطفيتين واألبتر فإنيما يمتمسان البصر ويسقطان صمى اهلل عميو وسمم 
الحبمى قال وفي الباب عن بن مسعود وعائشة وأبي ىريرة وسيل بن سعد قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن صحيح وقد روي عن بن عمر عن أبي لبابة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى بعد ذلك عن 



قتل حيات البيوت وىي العوامر ويروى عن بن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا وقال عبد اهلل بن 
المبارك إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة كأنيا فضة وال تمتوي في مشيتيا  

   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن عبيد اهلل بن عمر عن صيفي عن أبي سعيد الخدري قال  [ 1484 ] 

إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عميين ثبلثا فإن بدا لكم بعد ذلك منين قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
شيء فاقتموىن قال أبو عيسى ىكذا روى عبيد اهلل بن عمر ىذا الحديث عن صيفي عن أبي الخدري 
وروى مالك بن أنس ىذا عن صيفي عن أبي السائب مولى ىشام بن زىرة عن أبي سعيد عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم وفي الحديث قصة حدثنا بذلك األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك وىذا أصح 

عن حديث عبيد اهلل بن عمر وروى محمد بن عجبلن عن صيفي نحو رواية مالك  
   
حدثنا ىناد حدثنا بن أبي زائدة حدثنا بن أبي ليمى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن  [ 1485 ] 

إذا ظيرت الحية في المسكن فقولوا أبي ليمى قال قال أبو ليمى قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ليا إنا نسألك بعيد نوح وبعيد سميمان بن داود أن ال تؤذينا فإن عادت فاقتموىا قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن غريب ال نعرفو من حديث ثابت البناني إال من ىذا الوجو من حديث بن أبي ليمى  

   
باب ما جاء في قتل الكبلب  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا منصور بن زاذان ويونس بن عبيد عن الحسن  [ 1486 ] 

لوال أن الكبلب أمة من األمم ألمرت عن عبد اهلل بن مغفل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بقتميا كميا فاقتموا منيا كل اسود بييم قال وفي الباب عن بن عمر وجابر وأبي رافع وأبي أيوب قال 
أبو عيسى حديث عبد اهلل بن مغفل حديث حسن صحيح ويروى في بعض الحديث أن الكمب األسود 

البييم شيطان والكمب األسود البييم الذي ال يكون فيو شيء من البياض وقد كره بعض أىل العمم 
صيد الكمب األسود البييم  

   
باب ما جاء من امسك كمبا ما ينقص من أجره  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال  [ 1487 ] 



من اقتنى كمبا أو اتخذ كمبا ليس بضار وال كمب ماشية نقص من قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أجره كل يوم قيراطان قال وفي الباب عن عبد اهلل بن مغفل وأبي ىريرة وسفيان بن أبي زىير قال أبو 

عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم انو قال أو 
كمب زرع  

   
أن رسول اهلل صمى حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن بن عمر  [ 1488 ] 

اهلل عميو وسمم أمر بقتل الكبلب إال كمب صيد أو كمب ماشية قيل لو إن أبا ىريرة كان يقول أو كمب 
زرع فقال إن أبا ىريرة لو زرع قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي حدثنا أبي عن األعمش عن إسماعيل بن مسمم  [ 1489 ] 

عن الحسن عن عبد اهلل بن مغفل قال إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجو رسول اهلل صمى اهلل 
لوال أن الكبلب أمة من األمم ألمرت بقتميا فاقتموا منيا كل اسود بييم عميو وسمم وىو يخطب فقال 

وما من أىل بيت يرتبطون كمبا إال نقص من عمميم كل يوم قيراط إال كمب صيد أو كمب حرث أو 
كمب غنم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد روي ىذا الحديث من غير وجو عن الحسن عن عبد 

اهلل بن مغفل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا الحسن بن عمي الحمواني وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن  [ 1490 ] 

من اتخذ الزىري عن أبي سممة بن عبد الرحمن عن أبي ىريرة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
كمبا إال كمب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
ن كان لمرجل شاة واحدة حدثنا  صحيح ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنو رخص إمساك الكمب وا 

بذلك إسحاق بن منصور حدثنا حجاج بن محمد عن بن جريج عن عطاء بيذا  
   

باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن  [ 1491 ] 

يا رسول اهلل إنا نمقى العدو غدا وليست معنا مدى خديج عن أبيو عن جده رافع بن خديج قال قمت 
فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم ما أنير الدم وذكر اسم اهلل عميو فكموه ما لم يكن سنا أو ظفرا 



وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن 
سعيد عن سفيان الثوري قال حدثنا أبي عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج رضى اهلل تعالى عنو عن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه ولم يذكر فيو عباية عن أبيو وىذا أصح وعباية قد سمع من رافع 

والعمل عمى ىذا عند أىل العمم ال يرون أن يذكى بسن وال بعظم  
   

باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشيا يرمى بسيم أم ال  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن  [ 1492 ] 

كنا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم في سفر فند بعير من إبل القوم أبيو عن جده رافع بن خديج قال 
ولم يكن معيم خيل فرماه رجل بسيم فحبسو اهلل فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن ليذه البيائم 

أوابد كأوابد الوحش فما فعل منيا ىذا فافعموا بو ىكذا حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا 
سفيان عن أبيو عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه 

ولم يذكر فيو عباية عن أبيو وىذا أصح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم وىكذا رواه شعبة عن سعيد 
بن مسروق نحو رواية سفيان  

   
كتاب األضاحي عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء في فضل األضحية  

   
حدثنا أبو عمرو مسمم بن عمرو بن مسمم الحذاء المدني حدثنا عبد اهلل بن نافع الصائغ  [ 1493 ] 

أبو محمد عن أبي المثنى عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو 
ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى اهلل من إىراق الدم إنيا لتأتي يوم القيامة وسمم قال 

بقرونيا وأشعارىا وأظبلفيا وأن الدم ليقع من اهلل بمكان قبل أن يقع من األرض فطيبوا بيا نفسا قال 
وفي الباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو من 
حديث ىشام بن عروة إال من ىذا الوجو وأبو المثنى اسمو سميمان بن يزيد روى عنو بن أبي فديك 

قال أبو عيسى ويروى عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم انو قال في األضحية لصاحبيا بكل شعرة 
حسنة ويروى بقرونيا  



   
باب ما جاء في األضحية بكبشين  

   
ضحى رسول اهلل صمى حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال  [ 1494 ] 

اهلل عميو وسمم بكبشين اممحين أقرنين ذبحيما بيده وسمى وكبر ووضع رجمو عمى صفاحيما قال 
وفي الباب عن عمي وعائشة وأبي ىريرة وأبي أيوب وجابر وأبي الدرداء وأبي رافع وابن عمر وأبي 

بكرة أيضا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في األضحية عن الميت  
   
حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن  [ 1495 ] 

أنو كان يضحي بكبشين أحدىما عن النبي صمى اهلل عميو وسمم واآلخر عن نفسو حنش عن عمي 
فقيل لو فقال أمرني بو يعني النبي صمى اهلل عميو وسمم فبل أدعو أبدا قال أبو عيسى ىذا حديث 
غريب ال نعرفو إال من حديث شريك وقد رخص بعض أىل العمم أن يضحى عن الميت ولم ير 

ن  بعضيم أن يضحى عنو وقال عبد اهلل بن المبارك أحب إلي أن يتصدق عنو وال يضحى عنو وا 
ضحى فبل يأكل منيا شيئا ويتصدق بيا كميا قال محمد قال عمي بن المديني وقد رواه غير شريك 

قمت لو أبو الحسناء ما اسمو فمم يعرفو قال مسمم اسمو الحسن  
   

باب ما جاء ما يستحب من األضاحي  
   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيو عن أبي  [ 1496 ] 

ضحى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي سعيد الخدري قال 
في سواد وينظر في سواد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفو إال من حديث 

حفص بن غياث  
   

باب ماال يجوز من األضاحي  
   



حدثنا عمي بن حجر أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي  [ 1497 ] 
ال يضحى حبيب عن سميمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رفعو قال 

بالعرجاء بين ظمعيا وال بالعوراء بين عورىا وال بالمريضة بين مرضيا وال بالعجفاء التي ال تنقي 
حدثنا ىناد حدثنا بن أبي زائدة أخبرنا شعبة عن سميمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن 

البراء بن عازب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه بمعناه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 
ال نعرفو إال من حديث عبيد بن فيروز عن البراء والعمل عمى ىذا الحديث عند أىل العمم  

   
باب ما يكره من األضاحي  

   
حدثنا الحسن بن عمي الحمواني حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا شريك بن عبد اهلل عن أبي  [ 1498 ] 

أمرنا رسول اهلل إسحاق عن شريح بن النعمان الصائدي وىو اليمداني عن عمي بن أبي طالب قال 
صمى اهلل عميو وسمم أن نستشرف العين واألذن وأن ال نضحي بمقابمة وال مدابرة وال شرقاء وال خرقاء 

حدثنا الحسن بن عمي حدثنا عبيد اهلل بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن 
النعمان عن عمي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مثمو وزاد قال المقابمة ما قطع طرف أذنيا والمدابرة 

ما قطع من جانب األذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح قال أبو عيسى وشريح بن النعمان الصائدي ىو كوفي من أصحاب عمي وشريح بن ىانئ 
كوفي ولوالده صحبة من أصحاب عمي وشريح بن الحارث الكندي أبو أمية القاضي قد روى عن 

عمي وكميم من أصحاب عمي قولو أن نستشرف أي أن ننظر صحيحا  
   

باب ما جاء في الجذع من الضأن في األضاحي  
   
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن  [ 1499 ] 

أبي كباش قال جمبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت عمي فمقيت أبا ىريرة فسألتو فقال سمعت 
نعم أو نعمت األضحية الجذع من الضأن قال فانتيبو الناس رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 

قال وفي الباب عن بن عباس وأم ببلل ابنة ىبلل عن أبييا وجابر وعقبة بن عامر ورجل من 
أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن غريب وقد روي 
ىذا عن أبي ىريرة موقوفا وعثمان بن واقد ىو بن محمد بن زياد بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب 



والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أن الجذع من 
الضأن يجزي في األضحية  

   
أن حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر  [ 1500 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أعطاه غنما يقسميا عمى أصحابو ضحايا فبقي عتود أو جدي 
فذكرت ذلك لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال ضح بو أنت قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح قال وكيع الجذع من الضأن يكون بن سنة أو سبعة أشير وقد روي من غير ىذا الوجو عن 
عقبة بن عامر أنو قال قسم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ضحايا فبقي جذعة فسألت النبي صمى 
اهلل عميو وسمم فقال ضح بيا أنت حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا يزيد بن ىارون وأبو داود قاال 
حدثنا ىشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة عن عبد اهلل بن بدر عن عقبة بن عامر 

عن النبي صمى اهلل عميو وسمم بيذا الحديث  
   

باب ما جاء في األشتراك في األضحية  
   
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن  [ 1501 ] 

كنا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في سفر عمباء بن أحمر عن عكرمة عن بن عباس قال 
فحضر األضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي 

األسد السممي عن أبيو عن جده وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن غريب ال 
نعرفو إال من حديث الفضل بن موسى  

   
نحرنا مع رسول اهلل حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال  [ 1502 ] 

صمى اهلل عميو وسمم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم وىو قول 
سحاق وقال إسحاق يجزي أيضا البعير عن عشرة  سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 

واحتج بحديث بن عباس  
   

باب في الضحية بعضباء القرن واألذن  



   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا شريك عن سممة بن كييل عن حجية بن عدي عن عمي  [ 1503 ] 
البقرة عن سبعة قمت فإن ولدت قال اذبح ولدىا معيا قمت فالعرجاء قال إذا بمغت المنسك قمت قال 

فمكسورة القرن قال ال بأس أمرنا أو أمرنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن نستشرف العينين 
واألذنين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وقد رواه سفيان عن سممة بن كييل  

   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جري بن كميب النيدي عن عمي قال  [ 1504 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن يضحى بأعضب القرن واألذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد 
بن المسيب فقال العضب ما بمغ النصف فما فوق ذلك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أىل البيت  

   
حدثني يحيى بن موسى حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثني عمارة  [ 1505 ] 

بن عبد اهلل قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب األنصاري كيف كانت الضحايا عمى 
كان الرجل يضحي بالشاة عنو وعن أىل بيتو فيأكمون عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال 

ويطعمون حتى تباىى الناس فصارت كما ترى قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وعمارة بن 
عبد اهلل ىو مدني وقد روى عنو مالك بن أنس والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم وىو قول أحمد 

سحاق واحتجا بحديث النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو ضحى بكبش فقال ىذا عمن لم يضح من  وا 
أمتي وقال بعض أىل العمم ال تجزئ الشاة إال عن نفس واحدة وىو قول عبد اهلل بن المبارك وغيره 

من أىل العمم  
   

باب الدليل عمى أن األضحية سنة  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا حجاج بن أرطاة عن جبمة بن سحيم أن رجبل  [ 1506 ] 

ضحى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم والمسممون سأل بن عمر عن األضحية أواجبة ىي فقال 
فأعادىا عميو فقال أتعقل ضحى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم والمسممون قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم أن األضحية ليست بواجبة ولكنيا سنة من سنن 



رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يستحب أن يعمل بيا وىو قول سفيان الثوري وابن المبارك  
   
حدثنا أحمد بن منيع وىناد قاال حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج بن أرطاة عن نافع عن  [ 1507 ] 

أقام رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بالمدينة عشر سنين يضحي قال أبو عيسى ىذا بن عمر قال 
حديث حسن  

   
باب ما جاء في الذبح بعد الصبلة  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراىيم عن داود بن أبي ىند عن الشعبي عن  [ 1508 ] 

في يوم نحر فقال ال يذبحن أحدكم حتى البراء بن عازب قال خطبنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ن عجمت نسكي ألطعم أىمي  يصمي قال فقام خالي فقال يا رسول اهلل ىذا يوم المحم فيو مكروه وا 

وأىل داري أو جيراني قال فأعد ذبحا آخر فقال يا رسول اهلل عندي عناق لبن وىي خير من شاتي 
لحم أفأذبحيا قال نعم وىي خير نسيكتيك وال تجزئ جذعة بعدك قال وفي الباب عن جابر وجندب 
وأنس وعويمر بن أشعر وابن عمر وأبي زيد األنصاري قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 

والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم أن ال يضحى بالمصر حتى يصمي اإلمام وقد رخص قوم من 
أىل العمم ألىل القرى في الذبح إذا طمع الفجر وىو قول بن المبارك قال أبو عيسى وقد أجمع أىل 

العمم أن ال يجزئ الجذع من المعز وقالوا إنما يجزئ الجذع من الضأن  
   

باب ما جاء في كراىية أكل األضحية فوق ثبلثة أيام  
   
ال حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن نافع عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال  [ 1509 ] 

يأكل أحدكم من لحم أضحيتو فوق ثبلثة أيام قال وفي الباب عن عائشة وأنس قال أبو عيسى حديث 
نما كان النيي من النبي صمى اهلل عميو وسمم متقدما ثم رخص بعد  بن عمر حديث حسن صحيح وا 

ذلك  
   

باب ما جاء في الرخصة في أكميا بعد ثبلث  
   



حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيبلن والحسن بن عمي الخبلل وغير واحد قالوا  [ 1510 ] 
أخبرنا أبو عاصم النبيل حدثنا سفيان الثوري عن عمقمة بن مرثد عن سميمان بن بريدة عن أبيو قال 

كنت نييتكم عن لحوم األضاحي فوق ثبلث ليتسع ذو الطول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عمى من ال طول لو فكموا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا قال وفي الباب عن بن مسعود وعائشة ونبيشة 

وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سممة قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح 
والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم  

   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو األحوص عن أبي إسحاق عن عابس بن ربيعة قال قمت الم  [ 1511 ] 

أكان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ينيى عن لحوم األضاحي قالت ال ولكن قل من كان المؤمنين 
يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي ولقد كنا نرفع الكراع فنأكمو بعد عشرة أيام قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأم المؤمنين ىي عائشة زوج النبي صمى اهلل عميو وسمم وقد 
روي عنيا ىذا الحديث من غير وجو  

   
باب ما جاء في الفرع والعتيرة  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن بن المسيب عن  [ 1512 ] 

ال فرع وال عتيرة والفرع أول النتاج كان ينتج ليم أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فيذبحونو قال وفي الباب عن نبيشة ومحنف بن سميم وأبي العشراء عن أبيو قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونيا في رجب يعظمون شير رجب ألنو أول شير من 
أشير الحرم وأشير الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وأشير الحج شوال وذو القعدة وعشر 

من ذي الحجة كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم  
   

باب ما جاء في العقيقة  
   
حدثنا يحيى بن خمف البصري حدثنا بشر بن المفضل أخبرنا عبد اهلل بن عثمان بن  [ 1513 ] 

خثيم عن يوسف بن ماىك أنيم دخموا عمى حفصة بنت عبد الرحمن فسألوىا عن العقيقة فأخبرتيم 
أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أمرىم عن الغبلم شاتان مكافئتان وعن الجارية أن عائشة أخبرتيا 



شاة قال وفي الباب عن عمي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي ىريرة وعبد اهلل بن عمرو وأنس وسممان بن 
عامر وابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وحفصة ىي بنت عبد الرحمن 

بن أبي بكر الصديق  
   

باب األذان في أذن المولود  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن ميدي قاال أخبرنا سفيان  [ 1514 ] 

رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن عاصم بن عبيد اهلل عن عبيد اهلل بن أبي رافع عن أبيو قال 
أذن في أذن الحسن بن عمي حين ولدتو فاطمة بالصبلة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 

والعمل في العقيقة عمى ما روي عن النبي اهلل عميو وسمم من غير وجو عن الغبلم شاتان متكافئتان 
وعن الجارية شاة وروي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أيضا انو عق عن الحسن بشاة وقد ذىب 

بعض أىل العمم إلى ىذا الحديث  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ىشام بن حسان عن حفصة بنت  [ 1515 ] 

مع الغبلم سيرين عن الرباب عن سممان بن عامر الضبي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عقيقة فأىريقوا عنو دما وأميطوا عنو األذى حدثنا الحسن بن أعين حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن عيينة 
عن عاصم بن سميمان األحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سممان بن عامر عن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم مثمو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عبد الرزاق عن بن جريج أخبرنا عبيد اهلل بن أبي  [ 1516 ] 

يزيد عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرتو أنيا سألت رسول اهلل 
عن الغبلم شاتان وعن األنثى واحدة وال يضركم ذكرانا كن أم صمى اهلل عميو وسمم عن العقيقة فقال 

إناثا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب  
   
حدثنا سممة بن شبيب حدثنا أبو المغيرة عن عفير بن معدان عن سميم بن عامر عن  [ 1517 ] 



خير األضحية الكبش وخير الكفن الحمة قال أبو أبي أمامة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عيسى ىذا حديث غريب وعفير بن معدان يضعف في الحديث  

   
باب  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا بن عون حدثنا أبو رممة عن محنف بن  [ 1518 ] 

كنا وقوفا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم بعرفات فسمعتو يقول يا أييا الناس عمى كل أىل سميم قال 
بيت في كل عام أضحية وعتيرة ىل تدرون ما العتيرة ىي التي تسمونيا الرجبية قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن غريب وال نعرف ىذا الحديث إال من ىذا الوجو من حديث بن عون  
   

باب العقيقة بشاة  
   
حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبد األعمى بن عبد األعمى عن محمد بن إسحاق  [ 1519 ] 

عق رسول اهلل عن عبد اهلل بن أبي بكر عن محمد بن عمي بن الحسين عن عمي بن أبي طالب قال 
صمى اهلل عميو وسمم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احمقي رأسو وتصدقي بزنة شعره فضة قال 

سناده ليس بمتصل  فوزنتو فكان وزنو درىما أو بعض درىم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وا 
وأبو جعفر محمد بن عمي بن الحسين لم يدرك عمي بن أبي طالب  

   
باب  

   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا أزىر بن سعد السمان عن بن عون عن محمد بن  [ 1520 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم خطب ثم نزل فدعا سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيو 
بكبشين فذبحيما قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب  

   
حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطمب عن  [ 1521 ] 



شيدت مع النبي صمى اهلل عميو وسمم األضحى بالمصمى فمما قضى خطبتو جابر بن عبد اهلل قال 
نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بيده وقال بسم اهلل واهلل أكبر ىذا 

عني وعمن لم يضح من أمتي قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو والعمل عمى ىذا عند 
أىل من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أن يقول الرجل إذا ذبح بسم اهلل واهلل أكبر وىو 

قول بن المبارك والمطمب بن عبد اهلل بن حنطب يقال إنو لم يسمع من جابر  
   

باب من العقيقة  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا عمي بن مسير عن إسماعيل بن مسمم عن الحسن عن  [ 1522 ] 

الغبلم مرتين بعقيقتو يذبح عنو يوم السابع ويسمى سمرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ويحمق رأسو حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم يستحبون أن يذبح عن الغبلم العقيقة يوم 

السابع فإن لم يتييأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتييأ عق عنو يوم حاد وعشرين وقالوا ال 
يجزئ في العقيقة من الشاة إال ما يجزئ في األضحية  

   
باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي  

   
حدثنا أحمد بن الحكم البصري حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن  [ 1523 ] 

من عمرو أو عمر بن مسمم عن سعيد بن المسيب عن أم سممة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
رأى ىبلل ذي الحجة وأراد أن يضحي فبل يأخذن من شعره وال من أظفاره قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن صحيح والصحيح ىو عمرو بن مسمم قد روى عنو محمد بن عمرو بن عمقمة وغير واحد وقد 
روي ىذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي سممة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم من غير ىذا 
لى ىذا الحديث ذىب  الوجو نحو ىذا وىو قول بعض أىل العمم وبو كان يقول سعيد بن المسيب وا 
سحاق ورخص بعض أىل العمم في ذلك فقالوا ال بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره وىو قول  أحمد وا 
الشافعي واحتج بحديث عائشة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يبعث باليدي من المدينة فبل 

يجتنب شيئا مما يجتنب منو المحرم  



   
كتاب النذور واأليمان عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن ال نذر في معصية  

   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن بن شياب عن أبي سممة عن  [ 1524 ] 

ال نذر في معصية وكفارتو كفارة يمين قال وفي عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الباب عن بن عمر وجابر وعمران بن حصين قال أبو عيسى ىذا حديث ال يصح ألن الزىري لم 

يسمع ىذا الحديث من أبي سممة قال سمعت محمدا يقول روى غير واحد منيم موسى بن عتبة وابن 
أبي عتيق عن الزىري عن سميمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سممة عن عائشة عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم قال محمد والحديث ىو ىذا  
   
حدثنا أبو إسماعيل الترمذي واسمو محمد بن إسماعيل بن يوسف حدثنا أيوب بن  [ 1525 ] 

سميمان بن ببلل حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سميمان بن ببلل عن موسى بن عقبة وعبد اهلل بن 
أبي عتيق عن الزىري عن سميمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سممة عن عائشة عن 

ال نذر في معصية اهلل وكفارتو كفارة يمين قال أبو عيسى ىذا حديث النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
غريب وىو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس وأبو صفوان ىو مكي واسمو عبد اهلل بن سعيد 
بن عبد الممك بن مروان وقد روى عنو الحميدي وغير واحد من جمة أىل الحديث وقال قوم من أىل 
العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم ال نذر في معصية اهلل وكفارتو كفارة يمين وىو 

سحاق واحتجا بحديث الزىري عن أبي سممة عن عائشة وقال بعض أىل العمم من  قول أحمد وا 
أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم ال نذر في معصية وال كفارة في ذلك وىو قول مالك 

والشافعي  
   

باب من نذر أن يطيع اهلل فميطعو  
   
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن طمحة بن عبد الممك األيمي عن القاسم بن  [ 1526 ] 

من نذر أن يطيع اهلل فميطعو ومن نذر أن محمد عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



يعصي اهلل فبل يعصو حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عبد اهلل بن نمير عن عبيد اهلل بن عمر 
عن طمحة بن عبد الممك األيمي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد وىو 
قول بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم وبو يقول مالك والشافعي قالوا 

ال يعصي اهلل وليس فيو كفارة يمين إذا كان النذر في معصية  
   

باب ما جاء ال نذر فيما ال يممك بن آدم  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن ىشام الدستوائي عن يحيى بن  [ 1527 ] 

ليس عمى العبد أبي كثير عن أبي قبلبة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
نذر فيما ال يممك قال وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو وعمران بن حصين قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة  [ 1528 ] 

حدثني كعب بن عمقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  

   
باب ما جاء فيمن حمف عمى يمين فرأى غيرىا خيرا منيا  

   
حدثنا محمد بن عبد األعمى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سميمان عن يونس ىو بن  [ 1529 ] 

يا عبد الرحمن عبيد حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ذا  ن أتتك عن غير مسألة أعنت عمييا وا  ال تسأل اإلمارة فإنك إن أتتك عن مسألة وكمت إلييا وا 

حمفت عمى يمين فرأيت غيرىا خيرا منيا فائت الذي ىو خير ولتكفر عن يمينك وفي الباب عن عمي 
وجابر وعدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد اهلل بن عمر وأبي ىريرة وأم سممة وأبي 

موسى قال أبو عيسى حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح  



   
باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث  

   
حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي ىريرة عن  [ 1530 ] 

من حمف عمى يمين فرأى غيرىا خيرا منيا فميكفر عن يمينو وليفعل النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
قال وفي الباب عن أم سممة قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا 
عند أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ 

سحاق وقال بعض أىل العمم ال يكفر إال بعد الحنث قال  وىو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وا 
ن كفر قبل الحنث أجزأه   سفيان الثوري إن كفر بعد الحنث أحب إلي وا 

   
باب ما جاء في االستثناء في اليمين  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي وحماد بن سممة  [ 1531 ] 

من حمف عمى يمين فقال عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
إن شاء اهلل فقد استثنى فبل حنث عميو قال وفي الباب عن أبي ىريرة قال أبو عيسى حديث بن عمر 
حديث حسن وقد رواه عبيد اهلل بن عمر وغيره عن نافع عن بن عمر موقوفا وىكذا روي عن سالم 
عن بن عمر رضى اهلل تعالى عنو عنيما موقوفا وال نعمم أحدا رفعو غير أيوب السختياني وقال 

إسماعيل بن إبراىيم وكان أيوب أحيانا يرفعو وأحيانا ال يرفعو والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم 
من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أن االستثناء إذا كان موصوال باليمين فبل حنث عميو 

سحاق   وىو قول سفيان الثوري واألوزاعي ومالك بن أنس وعبد اهلل بن المبارك والشافعي وأحمد وا 
   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيو عن أبي  [ 1532 ] 

من حمف عمى يمين فقال إن شاء اهلل لم يحنث قال أبو ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
عيسى سألت محمد بن إسماعيل عن ىذا الحديث فقال ىذا حديث خطأ أخطأ فيو عبد الرزاق 

اختصره من حديث معمر عن بن طاوس عن أبيو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
إن سميمان بن داود قال ألطوفن الميمة عمى سبعين امرأة تمد كل امرأة غبلما فطاف عميين فمم تمد 
امرأة منين إال امرأة نصف غبلم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لو قال إن شاء اهلل لكان كما 



قال ىكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيو ىذا الحديث بطولو وقال سبعين 
امرأة وقد روي ىذا الحديث من غير وجو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال قال 

سميمان بن داود ألطوفن الميمة عمى مائة امرأة  
   

باب ما جاء في كراىية الحمف بغير اهلل  
   
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن الزىري عن سالم عن أبيو سمع النبي صمى اهلل عميو وسمم  [ 1533 ] 

أال إن اهلل ينياكم أن تحمفوا بآبائكم فقال عمر فواهلل ما حمفت بو بعد ذلك وىو يقول وأبي وأبي فقال 
ذاكرا وال آثرا قال وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبي ىريرة وقتيمة بن سمرة قال أبو 
عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح قال أبو عيسى قال أبو عبيد معنى قولو وال آثرا أي لم 

آثره عن غيري يقول لم أذكره عن غيري  
   
أن رسول اهلل حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن بن عمر  [ 1534 ] 

صمى اهلل عميو وسمم أدرك عمر وىو في ركب وىو يحمف بأبيو فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
إن اهلل ينياكم أن تحمفوا بآبائكم ليحمف حالف باهلل أو ليسكت قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو خالد األحمر عن الحسن بن عبيد اهلل عن سعد بن عبيدة أن بن  [ 1535 ] 

عمر سمع رجبل يقول ال والكعبة فقال بن عمر ال يحمف بغير اهلل فإني سمعت رسول اهلل صمى اهلل 
من حمف بغير اهلل فقد كفر أو أشرك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وفسر ىذا عميو وسمم يقول 

الحديث عند بعض أىل العمم أن قولو فقد كفر أو أشرك عمى التغميط والحجة في ذلك حديث بن 
عمر أن النبي صمى اهلل عميو وسمم سمع يقول وأبي وأبي فقال أال إن اهلل ينياكم أن تحمفوا بآبائكم 
وحديث أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم انو قال من قال في حمفو والبلت والعزى فميقل ال 
إلو إال اهلل قال أبو عيسى ىذا مثل ما روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم انو قال إن الرياء شرك 

اآلية قال ال   {فمن كان يرجو لقاء ربو فميعمل عمبل صالحا  }وقد فسر بعض أىل العمم ىذه اآلية 
يرائي  

   



باب ما جاء فيمن يحمف بالمشي وال يستطيع  
   
حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان  [ 1536 ] 

نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت اهلل فسئل نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن عن حميد عن أنس قال 
ذلك فقال إن اهلل لغني عن مشييا مروىا فمتركب قال وفي الباب عن أبي ىريرة وعقبة بن عامر وابن 
عباس قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو والعمل عمى ىذا عند 

بعض أىل العمم وقالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فمتركب ولتيد شاة  
   
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد عن ثابت عن  [ 1537 ] 

مر النبي صمى اهلل عميو وسمم بشيخ كبير يتيادى بين ابنيو فقال ما بال ىذا قالوا يا رسول أنس قال 
اهلل نذر أن يمشي قال إن اهلل عز وجل لغني عن تعذيب ىذا نفسو قال فأمره أن يركب حدثنا محمد 

بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم رأى رجبل 
فذكر نحوه  

   
باب في كراىية النذر  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي  [ 1538 ] 

نما ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  ال تنذروا فإن النذر ال يغني من القدر شيئا وا 
يستخرج بو من البخيل قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن 

صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم كرىوا 
ن نذر الرجل  النذر وقال عبد اهلل بن المبارك معنى الكراىية في النذر في الطاعة والمعصية وا 

بالطاعة فوفى بو فمو فيو أجر ويكره لو النذر  
   

باب ما جاء في وفاء النذر  
   
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع  [ 1539 ] 

يا رسول اهلل إني كنت نذرت أن أعتكف ليمة في المسجد الحرام في عن بن عمر عن عمر قال قمت 



الجاىمية قال أوف بنذرك قال وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو وابن عباس قال أبو عيسى حديث 
عمر حديث حسن صحيح وقد ذىب بعض أىل العمم إلى ىذا الحديث قالوا إذا اسمم الرجل وعميو 

نذر طاعة فميف بو وقال بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم ال 
اعتكاف إال بصوم وقال آخرون من أىل العمم ليس عمى المعتكف صوم إال أن يوجب عمى نفسو 
صوما واحتجوا بحديث عمر انو نذر أن يعتكف ليمة في الجاىمية فأمره النبي صمى اهلل عميو وسمم 

سحاق   بالوفاء وىو قول أحمد وا 
   

باب ما جاء كيف كان يمين النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك وعبد اهلل بن جعفر عن موسى بن عقبة  [ 1540 ] 

كثيرا ما كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يحمف بيذه اليمين ال عن سالم بن عبد اهلل عن أبيو قال 
ومقمب القموب قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن الياد عن عمر بن عمي بن الحسين بن عمي بن أبي  [ 1541 ] 

من طالب عن سعيد بن مرجانة عن أبي ىريرة قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
أعتق رقبة مؤمنة اعتق اهلل منو بكل عضو منو عضوا من النار حتى يعتق فرجو بفرجو قال في 

الباب عن عائشة وعمرو بن عبسة وابن عباس وواثمة بن األسقع وأبي أمامة وعقبة بن عامر وكعب 
بن مرة قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو وابن الياد 

اسمو يزيد بن عبد اهلل بن أسامة بن الياد وىو مدني ثقة قد روى عنو مالك بن أنس وغير واحد من 
أىل العمم  

   
باب ما جاء في الرجل يمطم خادمو  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي عن شعبة عن حصين عن ىبلل بن يساف عن سويد  [ 1542 ] 

لقد رأيتنا سبعة إخوة ما لنا خادم إال واحدة فمطميا أحدنا فأمرنا النبي صمى اهلل بن مقرن المزني قال 



عميو وسمم أن نعتقيا قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روى 
غير واحد ىذا الحديث عن حصين بن عبد الرحمن فذكر بعضيم في الحديث قال لطميا عمى 

وجييا  
   

باب ما جاء في كراىية الحمف بغير ممة اإلسبلم  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن ىشام الدستوائي عن يحيى بن  [ 1543 ] 

من حمف أبي كثير عن أبي قبلبة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بممة غير اإلسبلم كاذبا فيو كما قال قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد اختمف أىل العمم 
في ىذا إذا الرجل بممة سوى اإلسبلم فقال ىو ييودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء 
لى ىذا  فقال بعضيم قد أتى عظيما وال كفارة عميو وىو قول أىل المدينة وبو يقول مالك بن أنس وا 

القول ذىب أبو عبيد وقال بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم والتابعين وغيرىم 
سحاق   عميو في ذلك الكفارة وىو قول سفيان وأحمد وا 

   
باب  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد اهلل بن  [ 1544 ] 

يا رسول زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد اهلل بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر قال قمت 
اهلل إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم إن اهلل 

ال يصنع بشقاء أختك شيئا فمتركب ولتختمر ولتصم ثبلثة أيام قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو 
سحاق   عيسى ىذا حديث حسن والعمل عمى ىذا عند أىل العمم وىو قول أحمد وا 

   
باب  

   
حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو المغيرة حدثنا األوزاعي حدثنا الزىري عن حميد بن  [ 1545 ] 

من حمف منكم فقال في حمفو عبد الرحمن عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
والبلت والعزى فميقل ال إلو إال اهلل ومن قال تعال أقامرك فميتصدق قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 



صحيح وأبو المغيرة ىو الخوالني الحمصي واسمو عبد القدوس بن الحجاج  
   

باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن بن عباس  [ 1546 ] 

أن سعد بن عبادة استفتى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في نذر كان عمى أمو توفيت قبل أن 
تقضيو فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم أقض عنيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في فضل من أعتق  

   
حدثنا محمد بن عبد األعمى حدثنا عمران بن عيينة ىو أخو سفيان بن عيينة عن  [ 1547 ] 

حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم عن 
أيما امرئ مسمم أعتق امرأ مسمما كان فكاكو من النار يجزي كل النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

عضو منو عضوا منو وأيما امرئ مسمم أعتق امرأتين مسممتين كانتا فكاكو من النار يجزي كل 
عضو منيما عضوا منو وأيما امرأة مسممة أعتقت امرأة مسممة كانت فكاكيا من النار يجزي كل 
عضو منيا عضوا منيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو قال أبو 

عيسى وفي الحديث ما يدل عمى أن عتق الذكور لمرجال أفضل من عتق اإلناث لقول رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم من أعتق امرأ مسمما كان فكاكو من النار يجزي كل عضو منو الحديث صح 

في طرقو  
   

كتاب السير عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في الدعوة قبل القتال  
   
أن جيشا من حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري  [ 1548 ] 

جيوش المسممين كان اميرىم سممان الفارسي حاصروا قصرا من قصور فارس فقالوا يا أبا عبد اهلل أال 
ننيد إلييم قال دعوني أدعيم كما سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يدعوىم فأتاىم سممان فقال 



ليم إنما أنا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعونني فإن أسممتم فمكم مثل الذي لنا وعميكم مثل 
ن أبيتم إال دينكم تركناكم عميو وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون قال ورطن إلييم  الذي عمينا وا 
ن أبيتم نابذناكم عمى سواء قالوا ما نحن بالذي نعطي الجزية ولكنا  بالفارسية وأنتم غير محمودين وا 
نقاتمكم فقالوا يا أبا عبد اهلل أال ننيد إلييم قال ال فدعاىم ثبلثة أيام إلى مثل ىذا ثم قال انيدوا إلييم 

قال فنيدنا إلييم ففتحنا ذلك القصر قال وفي الباب عن بريدة والنعمان بن مقرن وابن عمر وابن 
عباس وحديث سممان حديث حسن ال نعرفو إال من حديث عطاء بن السائب وسمعت محمدا يقول 

أبو البختري لم يدرك سممان ألنو لم يدرك عميا وسممان مات قبل عمي وقد ذىب بعض أىل العمم من 
أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم إلى ىذا ورأوا أن يدعوا قبل القتال وىو قول إسحاق بن 

إبراىيم قال إن تقدم إلييم في الدعوة فحسن يكون ذلك أىيب وقال بعض أىل العمم ألدعوه اليوم وقال 
أحمد ال أعرف اليوم أحدا يدعى وقال الشافعي ال يقاتل العدو حتى يدعوا إال أن يعجموا عن ذلك فإن 

لم يفعل فقد بمغتيم الدعوة  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي ويكنى بأبي عبد اهلل الرجل الصالح ىو بن أبي  [ 1549 ] 

عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الممك بن نوفل بن مساحق عن بن عصام المزني عن أبيو 
كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا بعث جيشا أو سرية يقول ليم إذا رأيتم وكانت لو صحبة قال 

مسجدا وسمعتم مؤذنا فبل تقتموا أحدا ىذا حديث غريب وىو حديث بن عيينة  
   

باب في البيات والغارات  
   
أن رسول اهلل حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثني مالك بن أنس عن حميد عن أنس  [ 1550 ] 

صمى اهلل عميو وسمم حين خرج إلى خيبر أتاىا ليبل وكان إذا جاء قوما بميل لم يغر عمييم حتى 
يصبح فمما أصبح خرجت ييود بمساحييم ومكاتميم فمما رأوه قالوا محمد وافق واهلل محمد الخميس 

فساء صباح  }فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم اهلل أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
المنذرين  

   



حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قاال حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن  [ 1551 ] 
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان إذا ظير عمى قوم أقام بعرصتيم قتادة عن أنس عن أبي طمحة 

ثبلثا ىذا حديث حسن صحيح وحديث حميد عن أنس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أىل 
سحاق ال بأس أن يبيت العدو ليبل  العمم في الغارة بالميل وأن يبيتوا وكرىو بعضيم وقال أحمد وا 

ومعنى قولو وافق محمد الخميس يعني بو الجيش  
   

باب في التحريق والتخريب  
   
أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حرق حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن نافع عن بن عمر  [ 1552 ] 

ما قطعتم من لينة أو تركتموىا قائمة عمى أصوليا  }نخل بني النضير وقطع وىي البويرة فأنزل اهلل 
وفي الباب عن بن عباس وىذا حديث حسن صحيح وقد ذىب قوم من   {فبإذن اهلل وليخزي الفاسقين 

أىل العمم ىذا ولم يروا بأسا بقطع األشجار وتخريب الحصون وكره بعضيم ذلك وىو قول األوزاعي 
قال األوزاعي ونيى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا وعمل بذلك 

المسممون بعده وقال الشافعي ال بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع األشجار والثمار وقال أحمد 
وقد تكون في مواضع ال يجدون منو بدا فأما بالعبث فبل تحرق وقال إسحاق التحريق سنة إذا كان 

أنكى فييم  
   

باب ما جاء في الغنيمة  
   
حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أسباط بن محمد عن سميمان التيمي عن سيار عن  [ 1553 ] 

إن اهلل فضمني عن األنبياء أو قال أمتي عمى األمم أبي أمامة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
وأحل لنا الغنائم وفي الباب عن عمي وأبي ذر وعبد اهلل بن عمرو وأبي موسى وابن عباس قال أبو 

عيسى حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح وسيار ىذا يقال لو سيار مولى بني معاوية وروى عنو 
سميمان التيمي وعبد اهلل بن بحير وغير واحد حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن 
العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي ىريرة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال فضمت عمى 

األنبياء بست أعطيت جوامع الكمم ونصرت بالرعب وأحمت لي الغنائم وجعمت لي األرض مسجدا 
وطيورا وأرسمت إلى الخمق كافة وختم بي النبيون ىذا حديث حسن صحيح  



   
باب في سيم الخيل  

   
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وحميد بن مسعدة قاال حدثنا سميم بن أخضر عن عبيد اهلل  [ 1554 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قسم في النفل لمفرس بسيمين بن عمر عن نافع عن بن عمر 
ولمرجل بسيم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن سميم بن أخضر نحوه وفي 
الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي عمرة عن أبيو وىذا حديث عمر حديث حسن 

صحيح والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم وىو 
سحاق قالوا لمفارس  قول سفيان الثوري واألوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 

ثبلثة أسيم سيم لو وسيمان لفرسو ولمراجل سيم  
   

باب ما جاء في السرايا  
   
حدثنا محمد بن يحيى األزدي البصري وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا وىب بن جرير  [ 1555 ] 

عن أبيو عن يونس بن يزيد عن الزىري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن بن عباس قال قال 
خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

آالف وال يغمب اثنا عشر ألفا من قمة ىذا حديث حسن غريب ال يسنده كبير أحد غير جرير بن 
نما روي ىذا عن الزىري عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل وقد رواه حبان بن عمي  حازم وا 
العنزي عن عقيل عن الزىري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم ورواه الميث بن سعد عن عقيل عن الزىري عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل  
   

باب من يعطى الفيء  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيو عن يزيد بن ىرمز  [ 1556 ] 

أن نجدة الحروري كتب إلى بن عباس يسألو ىل كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يغزو بالنساء 
وىل كان يضرب لين بسيم فكتب إليو بن عباس كتبت إلي تسألني ىل كان رسول اهلل صمى اهلل 

عميو وسمم يغزو بالنساء وكان يغزو بين فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة وأما بسيم فمم يضرب 



لين بسيم وفي الباب عن أنس وأم عطية وىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا أكثر أىل العمم 
وىو قول سفيان الثوري والشافعي وقال بعضيم يسيم لممرأة والصبي وىو قول األوزاعي قال األوزاعي 
وأسيم النبي صمى اهلل عميو وسمم لمصبيان بخيبر وأسيمت أئمة المسممين لكل مولود ولد في أرض 

الحرب قال األوزاعي وأسيم النبي صمى اهلل عميو وسمم لمنساء بخيبر وأخذ بذلك المسممون بعده 
حدثنا بذلك عمي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن األوزاعي بيذا ومعنى قولو ويحذين من 

الغنيمة يقول يرضخ لين بشيء من الغنيمة يعطين شيئا  
   

باب ىل يسيم لمعبد  
   
حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي المحم قال  [ 1557 ] 

شيدت خيبر مع سادتي فكمموا في رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وكمموه أني ممموك قال فأمرني 
فقمدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرتي المتاع وعرضت عميو رقية كنت أرقي بيا 

المجانين فأمرني بطرح بعضيا وحبس بعضيا وفي الباب عن بن عباس وىذا حديث حسن صحيح 
والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم ال يسيم لمممموك ولكن يرضخ لو بشيء وىو قول الثوري 

سحاق   والشافعي وأحمد وا 
   

باب ما جاء في أىل الذمة يغزون مع المسممين ىل يسيم ليم  
   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد اهلل عن عبد  [ 1558 ] 

ان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خرج إلى بدر حتى اهلل بن دنيار األسممي عن عروة عن عائشة 
إذا كان بحرة الوبر لحقو رجل من المشركين يذكر منو جرأة ونجدة فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
تؤمن باهلل ورسولو قال ال قال ارجع فمن أستعين بمشرك وفي الحديث كبلم أكثر من ىذا ىذا حديث 

ن قاتموا مع المسممين العدو  حسن غريب والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم قالوا ال يسيم الذمة وا 
ورأى بعض أىل العمم أن يسيم ليم إذا شيدوا القتال مع المسممين ويروى عن الزىري أن النبي صمى 

اهلل عميو وسمم أسيم لقوم من الييود قاتموا معو حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد الوارث بن 
سعيد عن عروة بن ثابت عن الزىري ىذا حديث حسن غريب  

   



حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا حفص بن غياث حدثنا بريد بن عبد اهلل بن أبي بردة عن  [ 1559 ] 
قدمت عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في نفر من األشعريين جده أبي بردة عن أبي موسى قال 

خيبر فأسيم لنا مع الذين افتتحوىا ىذا حديث حسن صحيح غريب والعمل عمى ىذا عند بعض أىل 
العمم قال األوزاعي من لحق بالمسممين قبل أن يسيم لمخيل أسيم لو وبريد يكنى أبا بريدة وىو ثقة 

وروى عنو سفيان الثوري وابن عيينة وغيرىما  
   

باب ما جاء في االنتفاع بآنية المشركين  
   
حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا أبو قتيبة مسمم بن قتيبة حدثنا شعبة عن أيوب عن  [ 1560 ] 

سئل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن قدور المجوس فقال أبي قبلبة عن أبي ثعمبة الخشني قال 
انقوىا غسبل واطبخوا فييا ونيى عن كل سبع وذي ناب وقد روي ىذا الحديث من غير ىذا الوجو 

عن أبي ثعمبة ورواه أبو الخوالني عن أبي ثعمبة وأبو قبلبة لم يسمع من أبي ثعمبة إنما رواه عن أبي 
أسماء عن أبي ثعمبة حدثنا ىناد حدثنا بن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد 

الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس الخوالني عائذ اهلل بن عبيد اهلل قال سمعت أبا ثعمبة الخشني يقول 
أتيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقمت يا رسول اهلل إنا بأرض قوم أىل كتاب نأكل في آنيتيم 

قال إن وجدتم غير آنيتيم فبل تأكموا فييا فإن لم تجدوا فاغسموىا وكموا فييا قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن صحيح  

   
باب في النفل  

   
حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن  [ 1561 ] 

ان الحارث عن سميمان بن موسى عن مكحول عن أبي سبلم عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت 
النبي صمى اهلل عميو وسمم كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثمث وفي الباب عن بن عباس 

وحبيب بن مسممة ومعن بن يزيد وابن عمر وسممة بن األكوع وحديث عبادة حديث حسن وقد روي 
ىذا الحديث عن أبي سبلم عن رجل من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم حدثنا ىناد حدثنا بن 
أبي الزناد عن أبيو عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن بن عباس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
تنفل سيفو ذا الفقار يوم بدر وىو الذي رأى فيو الرؤيا يوم أحد ىذا حديث حسن غريب إنما نعرفو 



من ىذا الوجو من حديث بن أبي الزناد وقد اختمف أىل العمم في النفل من الخمس فقال مالك بن 
أنس لم يبمغني أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نفل في مغازيو كميا وقد بمغني انو نفل في بعضيا 
نما ذلك عمى وجو االجتياد من اإلمام في أول المغنم وآخره قال بن منصور قمت ألحمد إن النبي  وا 

ذا قفل بالثمث بعد الخمس فقال يخرج  صمى اهلل عميو وسمم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس وا 
الخمس ثم ينفل مما بقي وال يجاوز ىذا قال أبو عيسى وىذا الحديث عمى ما قال المسيب النفل من 

الخمس قال إسحاق كما قال  
   

باب ما جاء في من قتل قتيبل فمو سمبو  
   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير  [ 1562 ] 

من بن أفمح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قتل قتيبل لو عميو بينة فمو سمبو قال أبو عيسى وفي الحديث قصة حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان 
عن يحيى بن سعيد بيذا اإلسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة 
وىذا حديث صحيح وأبو محمد ىو نافع مولى أبي قتادة والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم من 
أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم وىو قول األوزاعي والشافعي وأحمد وقال بعض أىل 

العمم لئلمام أن يخرج من السمب الخمس وقال الثوري النفل أن يقول اإلمام من أصاب شيئا فيو لو 
ومن قتل قتيبل فمو سمبو فيو جائز وليس فيو الخمس وقال إسحاق السمب لمقاتل إال أن يكون شيئا 

كثيرا فرأى اإلمام أن يخرج منو الخمس كما فعل عمر بن الخطاب  
   

باب في كراىية بيع المغانم حتى تقسم  
   
حدثنا ىناد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جيضم بن عبد اهلل عن محمد بن إبراىيم عن  [ 1563 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم محمد بن زيد عن شير بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال 
عن شراء المغانم حتى تقسم وفي الباب عن أبي ىريرة قال أبو عيسى وىذا حديث غريب  

   
باب ما جاء في كراىية وطء الحبالى من السبايا  

   



حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو عاصم النبيل عن وىب أبي خالد قال  [ 1564 ] 
أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نيى أن حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباىا أخبرىا 

توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونين قال أبو عيسى وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث 
عرباض حديث غريب عمى ىذا عند أىل العمم وقال األوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي 
وىي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب انو قال ال توطأ حامل حتى تضع قال األوزاعي وأما 

الحرائر فقد مضت السنة فيين بأن أمرن بأن العدة كل ىذا حدثني عمي بن خشرم قال حدثنا عيسى 
بن يونس عن األوزاعي  

   
باب ما جاء في طعام المشركين  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة أخبرني سماك بن حرب  [ 1565 ] 

سألت النبي صمى اهلل عميو وسمم عن طعام قال سمعت قبيصة بن ىمب يحدث عن أبيو قال 
النصارى فقال ال يتخمجن في صدرك طعام ضارعت فيو النصرانية قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
قال محمود وقال عبيد اهلل بن موسى عن عن سماك عن قبيصة عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم مثمو قال محمود وقال وىب بن جرير من شعبة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن 
حاتم عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مثمو والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من الرخصة في طعام 

أىل الكتاب  
   

باب في كراىية التفريق بين السبي  
   
حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني أخبرنا عبد اهلل بن وىب أخبرني حيي عن أبي  [ 1566 ] 

من فرق بين عبد الرحمن الحبمي عن أبي أيوب قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
والدة وولدىا فرق اهلل بينو وبين أحبتو يوم القيامة قال أبو عيسى وفي الباب عن عمي وىذا حديث 

حسن غريب والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم كرىوا 
التفريق بين السبي بين الوالدة وولدىا وبين الولد والوالد وبين األخوة  

   
باب ما جاء في قتل األسارى والفداء  



   
حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر واسمو أحمد بن عبد اهلل اليمداني ومحمود بن غيبلن قاال  [ 1567 ] 

حدثنا أبو داود الحفري حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن ىشام عن بن 
إن جبرائيل ىبط عميو فقال لو سيرين عن عبيدة عن عمي أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

خيرىم يعني أصحابك في أسارى بدر القتل أو الفداء عمى أن يقتل منيم قاتل مثميم قالوا الفداء ويقتل 
منا وفي الباب عن بن مسعود وأنس وأبي برزة وجبير بن مطعم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
غريب من حديث الثوري ال نعرفو إال من حديث بن أبي زائدة وروى أبو أسامة عن ىشام عن بن 

سيرين عن عبيدة عن عمي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه وروى بن عون عن بن سيرين عن 
عبيدة عن عمي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل وأبو داود الحفري اسمو عمر بن سعد  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن أبي قبلبة عن عمو عن عمران بن  [ 1568 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم فدى رجمين من المسممين برجل من المشركين قال أبو عيسى حصين 
ىذا حديث حسن صحيح وعم أبي قبلبة ىو أبو الميمب عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن 
عمرو وأبو قبلبة اسمو عبد اهلل بن زيد الجرمي والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم من أصحاب 

النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم أن لئلمام أن يمن عمى من شاء من األسارى ويقتل من شاء منيم 
ويفدي من شاء واختار بعض أىل العمم القتل عمى الفداء وقال األوزاعي بمغني أن ىذه اآلية 

ما فداء  }منسوخة قولو تعالى  حدثنا بذلك ىناد  {واقتموىم حيث ثقفتموىم  }نسختيا   {فإما منا بعد وا 
حدثنا بن المبارك عن األوزاعي قال إسحاق بن منصور قمت ألحمد إذا أسر األسير يقتل أو يفادى 

ن قتل فما أعمم بو بأسا قال إسحاق اإلثخان أحب  أحب إليك قال إن قدروا أن يفادوا فميس بو بأس وا 
الي إال أن يكون معروفا فأطمع بو الكثير  

   
باب ما جاء في النيي عن قتل النساء والصبيان  

   
في بعض مغازي حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن نافع عن بن عمر أخبره أن امرأة وجدت  [ 1569 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مقتولة فأنكر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ونيى عن قتل النساء 
والصبيان وفي الباب عن بريدة ورباح ويقال رباح بن الربيع واألسود بن سريع وابن عباس والصعب 

بن جثامة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند بعض أىل العمم من 



أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم كرىوا قتل النساء والولدان وىو قول سفيان الثوري 
سحاق  والشافعي ورخص بعض أىل العمم في البيات وقتل النساء فييم والولدان وىو قول أحمد وا 

ورخصا في البيات  
   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن عبيد اهلل بن  [ 1570 ] 

يا رسول اهلل إن خيمنا أوطئت من عبد اهلل عن بن عباس قال أخبرني الصعب بن جثامة قال قمت 
نساء المشركين وأوالدىم قال ىم من آبائيم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بكير بن عبد اهلل عن سميمان بن يسار عن أبي ىريرة قال  [ 1571 ] 

بعثنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في بعث فقال إن وجدتم فبلنا وفبلنا لرجمين من قريش 
فأحرقوىما بالنار ثم قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن 

ن النار ال يعذب بيا إال اهلل فإن وجدتموىما فاقتموىما وفي الباب عن بن  تحرقوا فبلنا وفبلنا بالنار وا 
عباس وحمزة بن عمرو األسممي قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح والعمل عمى 
ىذا عند أىل العمم وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سميمان بن يسار وبين أبي ىريرة رجبل في ىذا 

الحديث وروى غير واحد مثل رواية الميث وحديث الميث بن سعد أشبو وأصح  
   

باب ما جاء في الغمول  
   
حدثني قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال  [ 1572 ] 

من مات وىو برئ من ثبلث الكبر والغمول والدين دخل الجنة وفي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الباب عن أبي ىريرة وزيد بن خالد الجيني  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد  [ 1573 ] 

من فارق الروح الجسد عن معدان بن أبي طمحة عن ثوبان قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وىو برئ من ثبلث الكنز والغمول والدين دخل الجنة ىكذا قال سعيد الكنز وقال أبو عوانة في حديثو 



الكبر ولم يذكر فيو عن معدان ورواية سعيد أصح  
   
حدثنا الحسن بن عمي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا  [ 1574 ] 

يا رسول اهلل سماك أبو زميل الحنفي قال سمعت بن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال قيل 
إن فبلنا قد استشيد قال كبل قد رأيتو في النار بعباءة قد غميا قال قم يا عمي فناد إنو ال يدخل الجنة 

إال المؤمنون ثبلثا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  
   

باب ما جاء في خروج النساء في الحرب  
   
حدثنا بشر بن ىبلل الصواف حدثنا جعفر بن سميمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال  [ 1575 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يغزو بأم سميم ونسوة معيا من األنصار يسقين الماء ويداوين 
الجرحى قال أبو عيسى وفي الباب عن الربيع بنت معوذ وىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في قبول ىدايا المشركين  

   
حدثنا عمي بن سعيد الكندي حدثنا عبد الرحيم بن سميمان عن إسرائيل عن ثوير عن  [ 1576 ] 

ن المموك أىدوا إليو فقبل أبيو عن عمي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  أن كسرى أىدى لو فقبل وا 
منيم وفي الباب عن جابر وىذا حديث حسن غريب وثوير بن أبي فاختة اسمو سعيد عبلقة وثوير 

يكنى أبا جيم  
   

باب في كراىية ىدايا المشركين  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد اهلل  [ 1577 ] 

أىدى لمنبي صمى اهلل عميو وسمم ىدية لو أو ناقة فقال ىو بن الشخير عن عياض بن حمار أنو 
النبي صمى اهلل عميو وسمم أسممت قال ال قال فإني نييت عن زبد المشركين قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح ومعنى قولو إني نييت عن زبد المشركين يعني ىداياىم وقد روي عن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم انو كان يقبل من المشركين ىداياىم وذكر في ىذا الحديث الكراىية واحتمل أن 



يكون ىذا بعد ما كان يقبل منيم ثم نيى عن ىداياىم  
   

باب ما جاء في سجدة الشكر  
   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن  [ 1578 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أتاه أمر فسر بو فخر هلل ساجدا قال أبو عيسى ىذا أبيو عن أبي بكرة 
حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو من حديث بكار عبد العزيز والعمل عمى ىذا عند 

أكثر أىل العمم رأوا سجدة الشكر وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة مقارب الحديث  
   

باب ما جاء في أمان العبد والمرأة  
   
حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن  [ 1579 ] 

إن المرأة لتأخذ لمقوم يعني تجير عمى رباح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
المسممين وفي الباب عن أم ىانئ وىذا حديث حسن غريب وسألت محمدا فقال ىذا حديث صحيح 
وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من أبي ىريرة وىو مقارب الحديث 

حدثنا أبو الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسمم أخبرني بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة 
مولى عقيل بن أبي طالب عن أم ىانئ انيا قالت أجرت رجمين من أحمائي فقال رسول اهلل صمى 

اهلل عميو وسمم قد أمنا من أمنت قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل 
سحاق أجاز أمان المرأة والعبد وقد روي من غير وجو وأبو  العمم أجازوا أمان المرأة وىو قول أحمد وا 
مرة مولى عقيل بن أبي طالب ويقال لو أيضا مولى أم ىانئ أيضا واسمو يزيد وقد روي عن عمر بن 
الخطاب أنو أجاز أمان العبد وقد روي عن عمي بن أبي طالب وعبد اهلل بن عمرو عن النبي صمى 
اهلل عميو وسمم قال ذمة المسممين واحدة يسعى بيا أدناىم قال أبو عيسى ومعنى ىذا عند أىل العمم 

أن من أعطى األمان من المسممين فيو جائز عمى كميم  
   

باب ما جاء في الغدر  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو الفيض قال  [ 1580 ] 



كان بين معاوية وبين أىل الروم عيد وكان يسير في ببلدىم حتى إذا سمعت سميم بن عامر يقول 
ذا  انقضى العيد أغار عمييم فإذا رجل عمى دابة أو عمى فرس وىو يقول اهلل أكبر وفاء ال غدر وا 
ىو عمرو بن عبسة فسألو معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول من 
كان بينو وبين قوم عيد فبل يحمن عيدا وال يشدنو حتى يمضي أمده أو ينبذ إلييم عمى سواء قال 

فرجع معاوية بالناس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم قال حدثني صخر بن جويرية عن نافع  [ 1581 ] 

إن الغادر ينصب لو لواء يوم القيامة عن بن عمر قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
قال وفي الباب عن عمي وعبد اهلل بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن صحيح وسألت محمدا عن حديث سويد عن أبي إسحاق عن عمارة بن عمير عن عمي عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم قال لكل غادر لواء فقال ال أعرف ىذا الحديث مرفوعا  
   

باب ما جاء في النزول عمى الحكم  
   
رمي يوم األحزاب سعد بن حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن أبي الزبير عن جابر أنو قال  [ 1582 ] 

معاذ فقطعوا أكحمو أو أبجمو فحسمو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بالنار فانتفخت يده فتركو فنزفو 
الدم فحسمو أخرى فانتفخت يده فمما رأى ذلك قال الميم ال تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني 

قريظة فاستمسك عرقو فما قطر قطرة حتى نزلوا عمى حكم سعد بن معاذ فأرسل إليو فحكم أن يقتل 
رجاليم ويستحيى نساؤىم يستعين بين المسممون فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أصبت حكم 
اهلل فييم وكانوا أربعمائة فمما فرغ من قتميم انفتق عرقو فمات قال وفي الباب عن أبي سعيد وعطية 

القرظي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن أبو الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسمم عن سعيد بن  [ 1583 ] 

اقتموا شيوخ بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
المشركين واستحيوا شرخيم والشرخ الغممان الذين لم ينبتوا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 



غريب ورواه الحجاج بن أرطاة عن قتادة نحوه  
   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الممك بن عمير عن عطية القرظي قال  [ 1584 ] 

عرضنا عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خمي سبيمو 
فكنت ممن لم ينبت فخمي سبيمي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند 
سحاق   بعض أىل العمم أنيم يرون اإلنبات بموغا إن لم يعرف احتبلمو وال سنو وىو قول أحمد وا 

   
باب ما جاء في الحمف  

   
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين المعمم عن عمرو بن شعيب  [ 1585 ] 

في خطبتو أوفوا بحمف الجاىمية فإنو ال عن أبيو عن جده أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
يزيده يعني اإلسبلم إال شدة وال تحدثوا حمفا في اإلسبلم قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف 

وأم سممة وجبير بن مطعم وأبي ىريرة وابن عباس وقيس بن عاصم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح  

   
باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن دينار عن  [ 1586 ] 

كنت كاتبا لجزء بن معاوية عمى مناذر فجاءنا كتاب عمر انظر مجوس من قبمك بجالة بن عبدة قال 
فخذ منيم الجزية فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أخذ الجزية 

من مجوس ىجر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر كان ال يأخذ  [ 1587 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أخذ الجزية من الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف 
مجوس ىجر وفي الحديث كبلم أكثر من ىذا ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا الحسين بن أبي كبشة البصري حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن مالك عن الزىري  [ 1588 ] 



أخذ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الجزية من مجوس البحرين وأخذىا عن السائب بن يزيد قال 
عمر من فارس وأخذىا عثمان من الفرس وسألت محمدا عن ىذا فقال ىو مالك عن الزىري عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما يحل من أموال أىل الذمة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر  [ 1589 ] 

يا رسول اهلل إنا نمر بقوم فبل ىم يضيفونا وال ىم يؤدون ما لنا عمييم من الحق وال نحن قال قمت 
نأخذ منيم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن أبوا إال أن تأخذوا كرىا فخذوا قال أبو عيسى ىذا 

نما معنى ىذا الحديث أنيم كانوا  حديث حسن وقد رواه الميث عن يزيد بن أبي حبيب أيضا وا 
يخرجون في الغزو فيمرون بقوم وال يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن وقال النبي صمى اهلل عميو 
وسمم إن أبوا أن يبيعوا إال أن تأخذوا كرىا فخذوا ىكذا روي في بعض الحديث مفسرا وقد روي عن 

عمر بن الخطاب رضى اهلل تعالى عنو أنو كان يأمر بنحو ىذا  
   

باب ما جاء في اليجرة  
   
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا زياد بن عبد اهلل حدثنا منصور بن المعتمر عن  [ 1590 ] 

ال ىجرة بعد مجاىد عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يوم فتح مكة 
ذا استنفرتم فانفروا قال في الباب عن أبي سعيد وعبد اهلل بن عمرو وعبد اهلل  الفتح ولكن جياد ونية وا 
بن حبشي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر 

نحو ىذا  
   

باب ما جاء في بيعة النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد األموي حدثنا عيسى بن يونس عن األوزاعي عن يحيى  [ 1591 ] 

لقد رضي اهلل عن المؤمنين إذ  }في قولو تعالى بن أبي كثير عن أبي سممة عن جابر بن عبد اهلل 
قال جابر بايعنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى أن ال نفر ولم نبايعو   {يبايعونك تحت الشجرة 



عمى الموت قال وفي الباب عن سممة بن األكوع وابن عمر وعبادة وجرير بن عبد اهلل قال أبو 
عيسى وقد روي ىذا الحديث عن عيسى بن يونس عن األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال 

جابر بن عبد اهلل ولم يذكر فيو أبو سممة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال قمت لسممة بن األكوع  [ 1592 ] 

عمى أي شيء بايعتم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يوم الحديبية قال عمى الموت ىذا حديث حسن 
صحيح  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد اهلل بن دينار عن بن عمر قال  [ 1593 ] 

كنا نبايع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم قال أبو عيسى 
ىذا حديث حسن صحيح كبلىما ومعنى كبل الحديثين صحيح قد بايعو قوم من أصحابو عمى الموت 

نما قالوا ال نزال بين يديك حتى نقتل وبايعو آخرون فقالوا ال نفر   وا 
   
لم حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اهلل قال  [ 1594 ] 

نبايع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى الموت إنما بايعناه عمى أن ال نفر قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في نكث البيعة  

   
حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول  [ 1595 ] 

ثبلثة ال يكمميم اهلل يوم القيامة وال يزكييم وليم عذاب أليم رجل بايع إماما اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ن لم يعطو لم يف لو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وعمى ذلك األمر  فإن أعطاه وفي لو وا 

ببل اختبلف  
   

باب ما جاء في بيعة العبد  
   
جاء عبد فبايع رسول حدثنا قتيبة حدثنا الميث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أنو قال  [ 1596 ] 



اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى اليجرة وال يشعر النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو عبد فجاء سيده فقال 
النبي صمى اهلل عميو وسمم بعنيو فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعد حتى يسألو أعبد ىو قال 
وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن غريب صحيح ال نعرفو إال من 

حديث أبي الزبير  
   

باب ما جاء في بيعة النساء  
   
بايعت حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن بن المنكدر سمع أميمة بنت رقيقة تقول  [ 1597 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن قمت اهلل ورسولو أرحم بنا منا 
بأنفسنا قمت يا رسول اهلل بايعنا قال سفيان تعني صافحنا فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إنما 
قولي لمائة امرأة كقولي المرأة واحدة قال وفي الباب عن عائشة وعبد اهلل بن عمر وأسماء بنت يزيد 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ال نعرفو إال من حديث محمد بن المنكدر وروى سفيان 
الثوري ومالك بن أنس وغير واحد ىذا الحديث عن محمد بن المنكدر ونحوه قال وسألت محمدا عن 
ىذا الحديث فقال ال أعرف ألميمة بنت رقيقة غير ىذا الحديث وأميمة امرأة أخرى ليا حديث عن 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في عدة أصحاب أىل بدر  
   
حدثنا واصل بن عبد األعمى حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال  [ 1598 ] 

كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت ثبلثمائة وثبلثة عشر رجبل قال وفي 
الباب عن بن عباس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه الثوري وغيره عن أبي إسحاق  

   
باب ما جاء في الخمس  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عباد بن عباد الميمبي عن أبي جمرة عن بن عباس أن النبي صمى  [ 1599 ] 

آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم قال وفي الحديث قصة قال أبو اهلل عميو وسمم قال لوفد عبد القيس 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن بن عباس نحوه  



   
باب ما جاء في كراىية النيبة  

   
حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيو عن  [ 1600 ] 

كنا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في سفر فتقدم سرعان الناس فتعجموا جده رافع بن خديج قال 
من الغنائم فاطبخوا ورسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في أخرى الناس فمر بالقدور فأمر بيا فأكفئت 

ثم قسم بينيم فعدل بعيرا بعشر شياه قال أبو عيسى وروى سفيان الثوري عن أبيو عن عباية عن جده 
رافع بن خديج يذكر فيو عن أبيو حدثنا بذلك محمود بن غيبلن حدثنا وكيع عن سفيان وىذا أصح 
قال وفي الباب عن ثعمبة بن الحكم وأنس وأبي ريحانة وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن سمرة وزيد بن 
خالد وجابر وأبي ىريرة وأبي أيوب قال أبو عيسى وىذا أصح وعباية بن رفاعة سمع من جده رافع 

بن خديج  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول  [ 1601 ] 

من انتيب فميس منا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حديث أنس  

   
باب ما جاء في التسميم عمى أىل الكتاب  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي  [ 1602 ] 

ذا لقيتم أحدىم في ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال  ال تبدءوا الييود والنصارى بالسبلم وا 
الطريق فاضطروىم إلى أضيقو قال وفي الباب عن بن عمر وأنس وأبي بصرة الغفاري صاحب النبي 

صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد اهلل بن دينار عن بن عمر قال  [ 1603 ] 

ان الييود إذا سمم عميكم أحدىم فإنما يقول السام عميكم فقل قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عميك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   



باب ما جاء في كراىية المقام بين أظير المشركين  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن  [ 1604 ] 

ان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود جرير بن عبد اهلل 
فأسرع فييم القتل فبمغ ذلك النبي صمى اهلل عميو وسمم فأمر ليم بنصف العقل وقال أنا برئ من كل 

مسمم يقيم بين أظير المشركين قالوا يا رسول اهلل ولم قال ال ترايا ناراىما  
   
مثل حديث حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم  [ 1605 ] 

أبي معاوية ولم يذكر فيو عن جرير وىذا أصح وفي الباب عن سمرة قال أبو عيسى وأكثر أصحاب 
إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بعث سرية ولم يذكروا فيو عن 
جرير ورواه حماد بن سممة عن الحجاج بن أرطاة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير 
مثل حديث أبي معاوية قال وسمعت محمدا يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم مرسل وروى سمرة بن جندب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال ال تساكنوا المشركين وال 

تجامعوىم فمن ساكنيم أو جامعيم فيو مثميم  
   

باب ما جاء في إخراج الييود والنصارى من جزيرة العرب  
   
حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا سفيان الثوري عن أبي  [ 1606 ] 

لئن عشت إن شاء الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
اهلل ألخرجن الييود والنصارى من جزيرة العرب  

   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق قاال أخبرنا بن جريج قال  [ 1607 ] 

أخبرني أبو الزبير انو سمع جابر بن عبد اهلل يقول أخبرني عمر بن الخطاب انو سمع رسول اهلل 
ألخرجن الييود والنصارى من جزيرة العرب فبل أترك فييا إال مسمما قال صمى اهلل عميو وسمم يقول 

أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في تركة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  



   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سممة عن محمد بن عمرو عن  [ 1608 ] 

جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك قال أىمي وولدي قالت فما أبي سممة عن أبي ىريرة قال 
لي ال أرث أبي فقال أبو بكر سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول ال نورث ولكني أعول من 
كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يعولو وأنفق عمى من كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ينفق 

عميو قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وطمحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة 
وحديث أبي ىريرة حديث حسن غريب من ىذا الوجو إنما أسنده حماد بن سممة وعبد الوىاب بن 
عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي ىريرة وسألت محمدا عن ىذا الحديث فقال ال 
أعمم أحدا رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي ىريرة إال حماد بن سممة وروى عبد 
الوىاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سممة وعن أبي ىريرة نحو رواية حماد بن سممة  

   
حدثنا بذلك عمي بن عيسى قال حدثنا عبد الوىاب بن عطاء حدثنا محمد بن عمرو عن  [ 1609 ] 

أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر رضى اهلل تعالى عنو عنيما تسأل ميراثيا أبي سممة عن أبي ىريرة 
من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقاال سمعنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول إني ال أورث 
قالت واهلل ال أكممكما أبدا فماتت وال تكمميما قال عمي بن عيسى معنى ال أكممكما تعني في ىذا 
الميراث أبدا أنتما صادقان وقد روي ىذا الحديث من غير وجو عن أبي بكر الصديق عن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل أخبرنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن بن شياب  [ 1610 ] 

عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخمت عمى عمر بن الخطاب ودخل عميو عثمان بن عفان 
والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ثم جاء عمي والعباس يختصمان فقال 

عمر ليم أنشدكم باهلل الذي بإذنو تقوم السماء واألرض تعممون أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ال نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم قال عمر فمما توفي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال أبو قال 

بكر أنا ولي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فجئت أنت وىذا إلى أبي بكر تطمب أنت ميراثك من بن 
أخيك ويطمب ىذا ميراث امرأتو من أبييا فقال أبو بكر إن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال ال 
نورث ما تركنا صدقة واهلل يعمم إنو صادق بار راشد تابع لمحق قال أبو عيسى وفي الحديث قصة 

طويمة وىذا حديث حسن صحيح غريب من حديث مالك بن أنس  



   
باب ما جاء ما قال النبي صمى اهلل عميو وسمم يوم فتح مكة إن ىذه ال تغزى بعد اليوم  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن  [ 1611 ] 

سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يوم فتح مكة يقول ال تغزى ىذه الحارث بن مالك بن البرصاء قال 
بعد اليوم إلى يوم القيامة قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عباس وسميمان بن صرد ومطيع وىذا 

حديث حسن صحيح وىو حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي فبل نعرفو إال من حديثو  
   

باب ما جاء في الساعة التي يستحب فييا القتال  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ىشام حدثني أبي عن قتادة عن النعمان بن مقرن  [ 1612 ] 
غزوت مع النبي صمى اهلل عميو وسمم فكان إذا طمع الفجر أمسك حتى تطمع الشمس فإذا طمعت قال 

قاتل فإذا انتصف النيار امسك حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم أمسك 
حتى يصمي العصر ثم يقاتل قال وكان يقال عند ذلك تييج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشيم 

في صبلتيم قال أبو عيسى وقد روي ىذا الحديث عن النعمان بن مقرن بإسناد أوصل من ىذا وقتادة 
لم يدرك النعمان بن مقرن ومات النعمان بن مقرن في خبلفة عمر  

   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عفان بن مسمم والحجاج بن منيال قاال حدثنا حماد  [ 1613 ] 

أن عمر بن بن سممة حدثنا أبو عمران الجوني عن عمقمة بن عبد اهلل المزني عن معقل بن يسار 
الخطاب بعث النعمان بن مقرن إلى اليرمزان فذكر الحديث بطولو فقال النعمان بن مقرن شيدت مع 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فكان إذا لم يقاتل أول النيار حتى تزول الشمس وتيب الرياح وينزل 
النصر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وعمقمة بن عبد اهلل ىو أخو بكر بن عبد اهلل المزني 

مات النعمان بن مقرن في خبلفة عمر بن الخطاب  
   

باب ما جاء في الطيرة  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن سممة بن كييل عن  [ 1614 ] 



الطيرة من عيسى بن عاصم عن زر عن عبد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الشرك وما منا ولكن اهلل يذىبو بالتوكل قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي ىريرة وحابس التميمي 
وعائشة وابن عمر وسعد وىذا حديث حسن صحيح ال نعرفو إال من حديث سممة بن كييل وروى 

شعبة أيضا عن سممة ىذا الحديث قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان سميمان بن حرب يقول 
في ىذا الحديث وما منا ولكن اهلل يذىبو بالتوكل قال سميمان ىذا عندي قول عبد اهلل بن مسعود وما 

منا  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن ىشام الدستوائي عن قتادة عن أنس أن  [ 1615 ] 

ال عدوى وال طيرة وأحب الفأل قالوا يا رسول اهلل وما الفأل قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
الكممة الطيبة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو عامر العقدي عن حماد بن سممة عن حميد عن أنس بن  [ 1616 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يعجبو إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح قال أبو مالك 
عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح  

   
باب ما جاء في وصيتو صمى اهلل عميو وسمم في القتال  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن سفيان عن عمقمة بن مرثد عن  [ 1617 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا بعث أميرا عمى جيش أوصاه سميمان بن بريدة عن أبيو قال 
في خاصة نفسو بتقوى اهلل ومن معو من المسممين خيرا وقال اغزوا بسم اهلل وفي سبيل اهلل قاتموا من 

كفر باهلل وال تغموا وال تغدروا وال تمثموا وال تقتموا وليدا فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعيم إلى 
إحدى ثبلث خصال أو خبلل أييا أجابوك فاقبل منيم وكف عنيم وادعيم إلى اإلسبلم والتحول من 
دارىم إلى دار المياجرين وأخبرىم إن فعموا ذلك فإن ليم ما لممياجرين وعمييم ما عمى المياجرين 

ن أبوا أن يتحولوا فأخبرىم انيم يكونوا كأعراب المسممين يجري عمييم ما يجري عمى األعراب ليس  وا 
ذا حاصرت حصنا  ليم في الغنيمة والفيء شيء إال أن يجاىدوا فإن أبوا فاستعن باهلل عمييم وقاتميم وا 
فأرادوك أن تجعل ليم ذمة اهلل وذمة نبيو فبل تجعل ليم ذمة اهلل وال ذمة نبيو واجعل ليم ذمتك وذمم 

ذا  أصحابك ألنكم أن تخفروا ذمتكم وذمم أصحابكم خير من أن تخفروا ذمة اهلل وذمة رسولو وا 



حاصرت أىل حصن فأرادوك أن تنزليم عمى حكم اهلل فبل تنزلوىم ولكن انزليم عمى حكمك فإنك ال 
تدري أتصيب حكم اهلل فييم أم ال أو نحو ىذا قال أبو عيسى وفي الباب عن النعمان بن مقرن 

وحديث بريدة حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن عمقمة بن 
مرثد نحوه بمعناه وزاد فيو فإن أبوا فخذ منيم الجزية فإن أبوا فاستعن باهلل عمييم قال أبو عيسى ىكذا 
رواه وكيع وغير واحد عن سفيان وروى غير محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن ميدي وذكر فيو 

أمر الجزية  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عفان حدثنا حماد بن سممة حدثنا ثابت عن أنس  [ 1618 ] 
ال أغار قال  كان النبي صمى اهلل عميو وسمم ال يغير إال عند صبلة الفجر فإن سمع أذانا امسك وا 

فاستمع ذات يوم فسمع رجبل يقول اهلل أكبر اهلل أكبر فقال عمى الفطرة أشيد أن ال إلو إال اهلل فقال 
خرجت من النار قال الحسن وحدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سممة بيذا اإلسناد مثمو قال أبو عيسى 

وىذا حديث حسن صحيح كمل كتاب السير والحمد هلل ويميو كتاب فضائل الجياد  
   

كتاب فضائل الجياد عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في فضل الجياد  
   
يا رسول اهلل حدثنا أبو عوانة عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي ىريرة قال قيل  [ 1619 ] 

ما يعدل الجياد قال ال تستطيعونو فردوا عميو مرتين أو ثبلثا كل ذلك يقول ال تستطيعونو فقال في 
الثالثة مثل المجاىد في سبيل اهلل مثل القائم الصائم الذي ال يفتر من صبلة وال صيام حتى يرجع 
المجاىد في سبيل اهلل وفي الباب عن الشقاء وعبد اهلل بن حبشي وأبي موسى وأبي سعيد وأم مالك 
البيزية وأنس وىذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم  
   
حدثنا محمد بن عبد اهلل بن بزيع حدثنا المعتمر بن سميمان حدثني مرزوق أبو بكر عن  [ 1620 ] 

المجاىد في سبيل قتادة عن أنس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يعني يقول اهلل عز وجل 
ن رجعتو بأجر أو غنيمة قال ىو صحيح غريب من  اهلل ىو عمي ضامن إن قبضتو أورثتو الجنة وا 



ىذا الوجو  
   

باب ما جاء في فضل من مات مرابطا  
   
حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو  [ 1621 ] 

ىانئ الخوالني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره انو سمع فضالة بن عبيد يحدث عن رسول اهلل 
كل ميت يختم عمى عممو إال الذي مات مرابطا في سبيل اهلل فإنو ينمى صمى اهلل عميو وسمم انو قال 

لو عممو إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر وسمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول المجاىد 
من جاىد نفسو قال أبو عيسى وفي الباب عن عقبة بن عامر وجابر وحديث فضالة حديث حسن 

صحيح  
   

باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل اهلل  
   
حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن أبي األسود عن عروة بن الزبير وسميمان بن يسار  [ 1622 ] 

من صام يوما في سبيل اهلل زحزحو أنيما حدثاه عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
اهلل عن النار سبعين خريفا أحدىما يقول سبعين واآلخر يقول أربعين قال أبو عيسى ىذا حديث 

غريب من ىذا الوجو وأبو األسود اسمو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل األسدي المدني وفي الباب 
عن أبي سعيد وأنس وعقبة بن عامر وأبي أمامة  

   
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا عبد اهلل بن الوليد العدني حدثنا سفيان  [ 1623 ] 

الثوري قال وحدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد اهلل بن موسى عن سفيان عن سييل بن أبي صالح 
ال عن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يصوم عبد يوما في سبيل اهلل إال باعد ذلك اليوم النار عن وجيو سبعين خريفا قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   
حدثنا زياد بن أيوب حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد  [ 1624 ] 

من صام يوما في سبيل اهلل جعل الرحمن عن أبي أمامة الباىمي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



اهلل بينو وبين النار خندقا كما بين السماء واألرض ىذا حديث غريب من حديث أبي أمامة  
   

باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل اهلل  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا الحسين بن عمي الجعفي عن زائدة عن الركين بن الربيع عن أبيو  [ 1625 ] 

من أنفق نفقة في سبيل عن يسير بن عميمة عن خريم بن فاتك قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
اهلل كتبت لو بسبعمائة ضعف قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي ىريرة وىذا حديث حسن إنما نعرفو 

من الركين بن الربيع  
   

باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل اهلل  
   
حدثنا محمد بن رافع حدثنا زيد بن حباب حدثنا معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث  [ 1626 ] 

سأل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أي عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي أنو 
الصدقة أفضل قال خدمة عبد في سبيل اهلل أو ظل فسطاط أو طروقة فحل في سبيل اهلل قال أبو 
عيسى وقد روي عن معاوية بن صالح ىذا الحديث مرسبل وخولف زيد في إسناده قال وروى الوليد 
بن جميل ىذا الحديث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

حدثنا بذلك زياد بن أيوب  
   
حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة  [ 1627 ] 

أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل اهلل ومنيحة خادم في قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
سبيل اهلل أو طروقة فحل في سبيل اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب وىو أصح 

عندي من حديث معاوية بن صالح  
   

باب ما جاء في فضل من جيز غازيا  
   
حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري حدثنا أبو إسماعيل حدثنا يحيى بن أبي كثير  [ 1628 ] 

عن أبي سممة عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجيني عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 



من جيز غازيا في سبيل اهلل فقد غزا ومن خمف غازيا في أىمو فقد غزا قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن صحيح وقد روي من غير ىذا الوجو  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي ليمى عن عطاء عن زيد بن خالد  [ 1629 ] 

من جيز غازيا في سبيل اهلل أو خمفو في أىمو فقد الجيني قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
غزا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الممك بن أبي سميمان عن عطاء  [ 1630 ] 

نحوه  عن زيد بن خالد الجيني عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن  [ 1631 ] 

أبي كثير عن أبي سممة عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجيني قال قال رسول اهلل صمى اهلل 
من جيز غازيا في سبيل اهلل فقد غزا ومن خمف غازيا في أىمو فقد غزا قال أبو عيسى عميو وسمم 

ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل اهلل  
   
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا الوليد بن مسمم عن يزيد بن أبي مريم قال  [ 1632 ] 

ألحقني عباية بن رفاعة بن رافع وأنا ماش إلى الجمعة فقال أبشر فإن خطاك ىذه في سبيل اهلل 
سمعت أبا عبس يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من اغبرت قدماه في سبيل اهلل فيما حرام 

عمى النار قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح وأبو عبس اسمو عبد الرحمن بن جبر 
وفي الباب عن أبي بكر ورجل من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى يزيد بن أبي 
مريم ىو رجل شامي روى عنو الوليد بن مسمم ويحيى بن حمزة وغير واحد من أىل الشام وبريد بن 
أبي مريم كوفي أبوه من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم واسمو مالك بن ربيعة وبريد بن أبي 
مريم سمع من أنس بن مالك وروى عن بريد بن أبي مريم أبو إسحاق اليمداني وعطاء بن السائب 

ويونس بن أبي إسحاق وشعبة أحاديث  
   



باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل اهلل  
   
حدثنا ىناد حدثنا بن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد اهلل المسعودي عن محمد بن عبد  [ 1633 ] 

ال يمج النار الرحمن عن عيسى بن طمحة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
رجل بكي من خشية اهلل حتى يعود المبن في الضرع وال يجتمع غبار في سبيل اهلل ودخان جينم قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ومحمد بن عبد الرحمن ىو مولى أبي طمحة مدني  
   

باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل اهلل  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد  [ 1634 ] 

أن شرحبيل بن السمط قال يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم واحذر قال 
سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول من شاب شيبة في اإلسبلم كانت لو نورا يوم القيامة قال 
أبو عيسى وفي الباب عن فضالة بن عبيد وعبد اهلل بن عمرو وحديث كعب مرة ىكذا رواه األعمش 
عن عمرو بن مرة وقد روي ىذا الحديث عن منصور عن سالم بن أبي الجعد وأدخل بينو وبين كعب 

بن مرة في اإلسناد رجبل ويقال كعب بن مرة ويقال مرة بن كعب البيزي وقد روى عن النبي صمى 
اهلل عميو وسمم أحاديث  

   
حدثنا إسحاق بن منصور المروزي أخبرنا حيوة بن شريح الحمصي عن بقية عن بحير  [ 1635 ] 

بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو 
من شاب شيبة في سبيل اهلل كانت لو نورا يوم القيامة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وسمم قال 

صحيح غريب وحيوة بن شريح بن يزيد الحمصي  
   

باب ما جاء في فضل من ارتبط فرسا في سبيل اهلل  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي  [ 1636 ] 

الخيل معقود في نواصييا الخير إلى يوم القيامة الخيل ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
لثبلثة ىي لرجل أجر وىي لرجل ستر وىي عمى رجل وزر فأما الذي لو أجر فالذي يتخذىا في 



سبيل اهلل فيعدىا لو ىي لو أجر ال يغيب في بطونيا شيء إال كتب اهلل لو أجرا وفي الحديث قصة 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روى مالك بن أنس عن زيد بن أسمم أبي صالح عن 

أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا  
   

باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل اهلل  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد اهلل بن عبد  [ 1637 ] 

إن اهلل ليدخل بالسيم الواحد ثبلثة الرحمن بن أبي حسين أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
الجنة صانعو يحتسب في صنعتو الخير والرامي بو والممد بو وقال ارموا واركبوا وألن ترموا أحب إلي 
من أن تركبوا كل ما يميو بو الرجل المسمم باطل إال رمية بقوسو وتأديبو فرسو ومبلعبتو أىمو فإنين 
من الحق حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا ىشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سبلم عن عبد اهلل بن األزرق عن عقبة بن عامر الجيني عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
مثمو قال أبو عيسى وفي الباب عن كعب بن مرة وعمرو بن عبسة وعبد اهلل بن وىذا حديث حسن 

صحيح  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ىشام عن أبيو عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد  [ 1638 ] 

عن معدان بن أبي طمحة عن أبي نجيح السممي رضى اهلل تعالى عنو قال سمعت رسول اهلل صمى 
من رمى بسيم في سبيل اهلل فيو لو عدل محرر قال أبو عيسى ىذا حديث اهلل عميو وسمم يقول 

صحيح وأبو نجيح ىو عمرو بن عبسة السممي وعبد اهلل بن األزرق ىو عبد اهلل بن يزيد  
   

باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل اهلل  
   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعيب بن رزيق أبو شيبة  [ 1639 ] 

حدثنا عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو 
عينان ال تمسيما النار عين بكت من خشية اهلل وعين باتت تحرس في سبيل اهلل قال أبو وسمم يقول 

عيسى وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة وحديث بن عباس حديث حسن ال نعرفو إال من حديث 
شعيب بن رزيق  



   
باب ما جاء في ثواب الشيداء  

   
حدثنا يحيى بن طمحة اليربوعي الكوفي حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس  [ 1640 ] 

القتل في سبيل اهلل يكفر كل خطيئة فقال جبريل إال الدين فقال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
النبي صمى اهلل عميو وسمم إال الدين قال أبو عيسى وفي الباب عن كعب بن عجرة وجابر وأبي 
ىريرة وأبي قتادة وىذا حديث غريب ال نعرفو من حديث أبي بكر إال من حديث ىذا الشيخ قال 

وسألت محمد بن إسماعيل عن ىذا الحديث فمم يعرفو وقال أرى أنو أراد حديث حميد عن أنس عن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال ليس أحد من أىل الجنة يسرة أن يرجع إلى الدنيا إال الشييد  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزىري عن بن  [ 1641 ] 

إن أرواح الشيداء في طير خضر كعب بن مالك عن أبيو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
تعمق من ثمرة الجنة أو شجر الجنة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا عمي بن المبارك عن يحيى بن أبي  [ 1642 ] 

عرض عمي كثير عن عامر العقيمي عن أبيو عن أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
أول ثبلثة يدخمون الجنة شييد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة اهلل ونصح لمواليو قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن النبي صمى اهلل  [ 1643 ] 

ما من عبد يموت لو عند اهلل خير يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن لو الدنيا وما فييا عميو وسمم أنو قال 
إال الشييد لما يرى من فضل الشيادة فإنو يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن صحيح قال بن أبي عمر قال سفيان بن عيينة كان عمرو بن دينار أسن من 
الزىري  

   
باب ما جاء في فضل الشيداء عند اهلل  

   



حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخوالني أنو سمع فضالة  [ 1644 ] 
الشيداء بن عبيد يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 

أربعة رجل مؤمن جيد اإليمان لقي العدو فصدق اهلل حتى قتل فذلك الذي يرفع الناس إليو أعينيم يوم 
القيامة ىكذا ورفع رأسو حتى وقعت قمنسوتو قال فما أدري أقمنسوة عمر أراد أم قمنسوة النبي صمى اهلل 

عميو وسمم قال ورجل مؤمن جيد اإليمان لقي العدو فكأنما ضرب جمده بشوك طمح من الجبن أتاه 
سيم غرب فقتمو فيو في الدرجة الثانية ورجل مؤمن خمط عمبل صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق 
اهلل حتى قتل فذلك في الدرجة الثالثة ورجل مؤمن أسرف عمى نفسو لقي العدو فصدق اهلل حتى قتل 
فذلك في الدرجة الرابعة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث عطاء بن 
دينار قال سمعت محمدا يقول قد روى سعيد بن أبي أيوب ىذا الحديث عن عطاء بن دينار وقال 

عن أشياخ من خوالن ولم يذكر فيو عن أبي يزيد وقال عطاء بن دينار ليس بو بأس  
   

باب ما جاء في غزو البحر  
   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد اهلل بن  [ 1645 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يدخل عمى أم أبي طمحة عن أنس بن مالك أنو سمعو يقول 
حرام بنت ممحان فتطعمو وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عمييا رسول اهلل صمى اهلل 

عميو وسمم يوما فأطعمتو وجمست تفمي رأسو فنام رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثم استيقظ وىو 
يضحك قالت فقمت ما يضحكك يا رسول اهلل قال ناس من أمتي عرضوا عمي غزاة في سبيل اهلل 

يركبون ثبج ىذا البحر مموك عمى األسرة أو مثل المموك عمى األسرة قمت يا رسول اهلل أدع اهلل أن 
يجعمني منيم فدعا ليا ثم وضع رأسو فنام ثم استيقظ وىو يضحك قالت فقمت ما يضحكك يا رسول 
اهلل قال ناس من أمتي عرضوا عمي غزاة في سبيل اهلل نحو ما قال في األول قالت فقمت يا رسول 
اهلل أدع اهلل أن يجعمني منيم قال أنت من األولين قال فركبت أم حرام البحر في زمان معاوية بن 
أبي سفيان فصرعت عن دابتيا حين خرجت من البحر فيمكت قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح وأم حرام بنت ممحان ىي أخت أم سميم خالة أنس بن مالك  
   

باب ما جاء فيمن يقاتل رياء ولمدنيا  
   



سئل حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق بن سممة عن أبي موسى قال  [ 1646 ] 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل 

اهلل قال من قاتل لتكون كممة اهلل ىي العميا فيو في سبيل اهلل قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر 
وىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوىاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن  [ 1647 ] 

إبراىيم عن عمقمة بن وقاص الميثي عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
لى رسولو فيجرتو إلى اهلل  نما المرئ ما نوى فمن كانت ىجرتو إلى اهلل وا  إنما األعمال بالنية وا 
ورسولو ومن كانت ىجرتو إلى دنيا يصيبيا أو امرأة يتزوجيا فيجرتو إلى ما ىاجر إليو قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روى مالك بن أنس وسفيان الثوري وغير واحد من األئمة ىذا 
عن يحيى بن سعيد وال نعرفو إال من حديث يحيى بن سعيد األنصاري قال عبد الرحمن بن ميدي 

ينبغي أن نضع ىذا الحديث في كل باب  
   

باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل اهلل  
   
حدثنا قتيبة حدثنا العطاف بن خالد المخزومي عن أبي حازم عن سيل بن سعد  [ 1648 ] 

غدوة في سبيل اهلل خير من الدنيا وما فييا الساعدي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فييا قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي ىريرة وابن 

عباس وأبي أيوب وأنس وىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو خالد األحمر عن بن عجبلن عن أبي حازم عن أبي  [ 1649 ] 

ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم والحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس عن النبي صمى 
غدوة في سبيل اهلل أو روحة خير من الدنيا وما فييا قال أبو عيسى ىذا حديث اهلل عميو وسمم قال 

حسن غريب وأبو حازم الذي روى عن سيل بن سعد ىو حازم الزاىد وىو مدني واسمو سممة بن 
دينار وأبو حازم ىذا الذي روى عن أبي ىريرة ىو أبو حازم األشجعي الكوفي واسمو سممان وىو 

مولى عزة األشجعية  
   



حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي حدثنا أبي عن ىشام بن سعد عن سعيد  [ 1650 ] 
مر رجل من أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو بن أبي ىبلل عن بن أبي ذباب عن أبي ىريرة قال 

وسمم بشعب فيو عيينة من ماء عذبة فأعجبتو لطيبيا فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في ىذا الشعب 
ولن أفعل حتى أستأذن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فذكر ذلك لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فقال ال تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل اهلل أفضل من صبلتو في بيتو سبعين عاما أال تحبون أن 

يغفر اهلل لكم ويدخمكم الجنة اغزوا في سبيل اهلل من قاتل في سبيل اهلل فواق ناقة وجبت لو الجنة قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن  

   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن رسول اهلل صمى  [ 1651 ] 

لغدوة في سبيل اهلل أو روحة خير من الدنيا وما فييا ولقاب قوس أحدكم أو اهلل عميو وسمم قال 
موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فييا ولو أن امرأة من نساء أىل الجنة اطمعت إلى األرض 
ألضاءت ما بينيما ولمؤلت ما بينيما ريحا ولنصيفيا عمى رأسيا خير من الدنيا وما فييا قال أبو 

عيسى ىذا حديث صحيح  
   

باب ما جاء أي الناس خير  
   
حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن بكير بن عبد اهلل بن األشج عن عطاء بن يسار عن بن  [ 1652 ] 

أال أخبركم بخير الناس رجل ممسك بعنان فرسو في سبيل عباس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
اهلل أال أخبركم بالذي يتموه رجل معتزل في غنيمة لو يؤدي حق اهلل فييا أال أخبركم بشر الناس رجل 
يسأل باهلل وال يعطي بو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو ويروى ىذا الحديث 

من وجو عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء فيمن سأل الشيادة  
   
حدثنا محمد بن سيل بن عسكر البغدادي حدثنا القاسم بن كثير المصري حدثنا عبد  [ 1653 ] 

الرحمن بن شريح أنو سمع سيل بن أبي أمامة بن سيل بن حنيف يحدث عن أبيو عن جده عن 
ن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال  من سأل اهلل الشيادة من قمبو صادقا بمغو اهلل منازل الشيداء وا 



مات عمى فراشو قال أبو عيسى حديث سيل بن حنيف حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث 
عبد الرحمن بن شريح وقد رواه عبد اهلل بن صالح عن عبد الرحمن بن شريح وعبد الرحمن بن شريح 

يكنى أبا شريح وىو اسكندراني وفي الباب عن معاذ بن جبل  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج عن سميمان بن موسى عن  [ 1654 ] 

من سأل اهلل القتل مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
في سبيمو صادقا من قمبو أعطاه اهلل أجر الشيادة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في المجاىد والناكح والمكاتب وعون اهلل إياىم  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن عجبلن عن سعيد المقبري عن أبي ىريرة قال قال  [ 1655 ] 

ثبلثة حق عمى اهلل عونيم المجاىد في سبيل اهلل والمكاتب الذي يريد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
األداء والناكح الذي يريد العفاف قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  

   
باب ما جاء فيمن يكمم في سبيل اهلل  

   
حدثنا قتيبة دثنا عبد العزيز بن محمد عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي ىريرة  [ 1656 ] 

ال يكمم أحد في سبيل اهلل واهلل أعمم بمن يكمم في سبيمو إال قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
جاء يوم القيامة المون لون الدم والريح ريح المسك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي 

من غير وجو عن أبي ىريرة النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج عن سميمان بن موسى عن  [ 1657 ] 

من قاتل في سبيل اهلل من مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
رجل مسمم فواق ناقة وجبت لو الجنة ومن جرح جرحا في سبيل اهلل أو نكب نكبة فإنيا تجئ يوم 

القيامة كأغزر ما كانت لونيا الزعفران وريحيا كالمسك  
   

باب ما جاء أي األعمال أفضل  



   
حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سميمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سممة عن أبي  [ 1658 ] 

سئل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أي األعمال أفضل وأي األعمال خير قال إيمان باهلل ىريرة قال 
ورسولو قيل ثم أي شيء قال الجياد سنام العمل قيل ثم أي شيء يا رسول اهلل قال ثم حج مبرور 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجو عن أبي ىريرة عن صمى اهلل عميو 

وسمم  
   

باب ما ذكر أن أبواب الجنة تحت ظبلل السيوف  
   
حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سميمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن  [ 1659 ] 

إن أبي موسى األشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أبواب الجنة تحت ظبلل السيوف فقال رجل من القوم رث الييئة أأنت سمعت ىذا من رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم يذكر قال نعم فرجع إلى أصحابو فقال أقرأ عميكم السبلم وكسر جفن سيفو 
فضرب بو حتى قتل قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح غريب ال نعرفو إال من حديث جعفر بن 

الضبعي وأبو عمران الجوني اسمو عبد الممك بن حبيب وأبو بكر بن أبي موسى قال أحمد بن حنبل 
ىو اسمو  

   
باب ما جاء أي الناس أفضل  

   
حدثنا أبو عمار حدثنا الوليد بن مسمم عن األوزاعي حدثنا الزىري عن عطاء بن يزيد  [ 1660 ] 

سئل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أي الناس أفضل قال رجل الميثي عن أبي سعيد الخدري قال 
يجاىد في سبيل اهلل قالوا ثم من قال ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربو ويدع الناس من شره 

قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح  
   

باب في ثواب الشييد  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ىشام حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك  [ 1661 ] 



ما من أحد من أىل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا غير قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الشييد فإنو يحب أن يرجع إلى الدنيا يقول حتى أقتل عشر مرات في سبيل اهلل مما يرى مما أعطاه 

من الكرامة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي  [ 1662 ] 

نحوه بمعناه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  صمى اهلل عميو وسمم 
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن حدثنا نعيم بن حماد حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن  [ 1663 ] 

لمشييد سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عند اهلل ست خصال يغفر لو في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من 

الفزع األكبر ويوضع عمى رأسو تاج الوقار الياقوتة منيا خير من الدنيا وما فييا ويزوج اثنتين 
وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 

غريب  
   

باب ما جاء في فضل المرابط  
   
حدثنا أبو بكر بن أبي النضر حدثنا أبو النضر البغدادي حدثنا عبد الرحمن بن عبد اهلل  [ 1664 ] 

رباط يوم في بن دينار عن أبي حازم عن سيل بن سعد أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
سبيل اهلل خير من الدنيا وما فييا وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فييا ولروحة 

يروحيا العبد في سبيل اهلل أو لغدوة خير من الدنيا وما فييا  
   
مر سممان حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا محمد بن المنكدر قال  [ 1665 ] 

الفارسي بشرحبيل بن السمط وىو في مرابط لو وقد شق عميو وعمى أصحابو قال أال أحدثك يا بن 
السمط بحديث سمعتو من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال بمى قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم يقول رباط يوم في سبيل اهلل أفضل وربما قال خير من صيام شير وقيامو ومن مات فيو 

وقي فتنة القبر ونمي لو عممو إلى يوم القيامة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  
   



حدثنا عمي بن حجر حدثنا الوليد بن مسمم عن إسماعيل بن رافع عن سمي عن أبي  [ 1666 ] 
من لقي اهلل بغير أثر من جياد لقي صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

اهلل وفيو ثممة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من حديث الوليد بن مسمم عن إسماعيل بن رافع 
سماعيل بن رافع قد ضعفو بعض أصحاب الحديث قال وسمعت محمدا يقول ىو ثقة مقارب  وا 

الحديث وقد روي ىذا الحديث من غير ىذا الوجو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
وحديث سممان إسناده ليس بمتصل محمد بن المنكدر لم يدرك سممان الفارسي وقد روي ىذا الحديث 

عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمط عن سممان عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا ىشام بن عبد الممك حدثنا الميث بن سعد حدثني  [ 1667 ] 

إني أبو عقيل زىرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان وىو عمى المنبر يقول 
كتمتكم حديثا سمعتو من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كراىية تفرقكم عني ثم بدا لي أن أحدثكموه 
ليختار امرؤ لنفسو ما بدا لو سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول رباط يوم في سبيل اهلل 

خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب وقال محمد 
بن إسماعيل أبو صالح مولى عثمان اسمو بركان  

   
حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد قالوا حدثنا صفوان بن  [ 1668 ] 

عيسى حدثنا محمد بن عجبلن عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول 
ما يجد الشييد من مس القتل إال كما يجد أحدكم من مس القرصة قال أبو اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  
   
حدثنا زياد بن أيوب حدثنا يزيد بن ىارون أنبأنا الوليد بن جميل الفمسطيني عن القاسم  [ 1669 ] 

ليس شيء أحب إلى اهلل من أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
قطرتين وأثرين قطرة من دموع في خشية اهلل وقطرة دم تيراق في سبيل اهلل واما األثران فأثر في سبيل 

اهلل وأثر في فريضة من فرائض اهلل قال ىذا حديث حسن غريب آخر كتاب فضائل الجياد ويميو 
كتاب الجياد  

   
كتاب الجياد عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  



   
باب ما جاء في الرخصة ألىل العذر في القعود  

   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي حدثنا المعتمر بن سميمان عن أبيو عن أبي إسحاق  [ 1670 ] 

ال  }ائتوني بالكتف أو الموح فكتب عن البراء بن عازب أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
} وعمرو بن أم مكتوم خمف ظيره فقال ىل لي من رخصة فنزلت   {يستوي القاعدون من المؤمنين 

وفي الباب عن بن عباس وجابر وزيد بن ثابت وىذا حديث حسن صحيح وىو  {غير أولي الضرر 
حديث غريب من حديث سميمان التيمي عن أبي إسحاق وقد روى شعبة والثوري عن أبي إسحاق ىذا 

الحديث  
   

باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويو  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت  [ 1671 ] 

جاء رجل إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم يستأذنو في عن أبي العباس عن عبد اهلل بن عمرو قال 
الجياد فقال ألك والدان قال نعم قال ففييما فجاىد قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عباس وىذا 

حديث حسن صحيح وأبو العباس الشاعر األعمى المكي واسمو السائب بن فروخ  
   

باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية  
   
 }حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا الحجاج بن محمد حدثنا بن جريج في قولو  [ 1672 ] 

قال عبد اهلل بن حذافة بن قيس بن عدي السيمي  {أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم 
بعثو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى سرية أخبرنيو يعمى بن مسمم عن سعيد بن جبير عن بن 

عباس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفو إال من حديث بن جريج  
   

باب ما جاء في كراىية أن يسافر الرجل وحده  
   
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن محمد عن  [ 1673 ] 



لو أن الناس يعممون ما أعمم من الوحدة ما أبيو عن بن عمر أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
سرى راكب بميل يعني وحده  

   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرممة  [ 1674 ] 

الراكب شيطان عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
والراكبان شيطانان والثبلثة ركب قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح ال نعرفو إال 
من ىذا الوجو من حديث عاصم وىو بن محمد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر قال محمد ىو ثقة 

صدوق وعاصم بن عمر العمري ضعيف في الحديث ال أروي عنو شيئا وحديث عبد اهلل بن عمرو 
حديث حسن  

   
باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب  

   
حدثنا أحمد بن منيع ونصر بن عمي قاال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار  [ 1675 ] 

الحرب خدعة قال أبو عيسى وفي سمع جابر بن عبد اهلل يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الباب عن عمي وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس وأبي ىريرة وأسماء بنت يزيد بن السكن وكعب بن 

مالك وأنس وىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في غزوات النبي صمى اهلل عميو وسمم وكم غزا  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وىب بن جرير وأبو داود الطيالسي قاال حدثنا شعبة عن  [ 1676 ] 

كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل لو كم غزا النبي صمى اهلل عميو وسمم من غزوة قال أبي إسحاق قال 
تسع عشرة فقمت كم غزوت أنت معو قال سبع عشرة قمت أيتين كان أول قال ذات العشير أو 

العشيرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال  
   
حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا سممة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن عكرمة  [ 1677 ] 



عبأنا النبي صمى اهلل عميو وسمم ببدر ليبل قال أبو عن بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال 
عيسى وفي الباب عن أبي أيوب وىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو وسألت محمد بن 

إسماعيل عن ىذا الحديث فمم يعرفو وقال محمد بن إسحاق سمع من عكرمة وحين رأيتو كان حسن 
الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفو بعد  

   
باب ما جاء في الدعاء عند القتال  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن بن أبي  [ 1678 ] 

الميم منزل الكتاب أوفى قال سمعتو يقول يعني النبي صمى اهلل عميو وسمم يدعو عمى األحزاب فقال 
سريع الحساب اىزم األحزاب الميم اىزميم وزلزليم قال أبو عيسى وفي الباب عن بن مسعود وىذا 

حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في األلوية  
   
حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي وأبو كريب ومحمد بن رافع قالوا حدثنا  [ 1679 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو يحيى بن آدم عن شريك عن عمار يعني الدىني عن أبي الزبير عن جابر 
وسمم دخل مكة ولواؤه أبيض قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث يحيى بن آدم 

عن شريك قال وسألت محمدا عن ىذا الحديث فمم يعرفو إال من حديث يحيى بن آدم عن شريك 
وقال حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
دخل مكة وعميو عمامة سوداء قال محمد والحديث ىو ىذا قال أبو عيسى والدىن بطن من بجيمة 

وعمار الدىني ىو عمار بن معاوية الدىني ويكنى أبا معاوية وىو كوفي وىو ثقة عند أىل الحديث  
   

باب ما جاء في الرايات  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا أبو يعقوب الثقفي حدثنا  [ 1680 ] 

يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب أسألو عن 
كانت سوداء مربعة من نمرة قال أبو عيسى وفي الباب عن راية رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال 



عمي والحارث بن حسان وابن عباس قال أبو عيسى وىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث 
بن أبي زائدة وأبو يعقوب الثقفي اسمو إسحاق بن إبراىيم وروى عنو أيضا عبيد اهلل بن موسى  

   
حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن إسحاق وىو السالحاني حدثنا يزيد بن حبان قال  [ 1681 ] 

كانت راية رسول اهلل صمى اهلل عميو سمعت أبا مجمز الحق بن حميد يحدث عن بن عباس قال 
وسمم سوداء ولواؤه أبيض قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو من حديث بن 

عباس  
   

باب ما جاء في الشعار  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الميمب بن أبي  [ 1682 ] 

إن بيتكم العدو فقولوا حم ال ينصرون قال أبو صفرة عمن سمع النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول 
عيسى وفي الباب عن سممة بن األكوع وىكذا روى بعضيم عن أبي إسحاق مثل رواية الثوري وروي 

عنو عن الميمب بن أبي صفرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل  
   

باب ما جاء في صفة سيف رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا محمد بن شجاع البغدادي حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن بن  [ 1683 ] 

صنع سيفو عمى سيف رسول سيرين قال صنعت سيفي عمى سيف سمرة بن جندب وزعم سمرة انو 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم وكان حنفيا قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو 

وقد تكمم يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتب وضعفو من قبل حفظو  
   

باب ما جاء في الفطر عند القتال  
   
حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أنبأنا عبد اهلل بن المبارك أنبأنا سعيد بن عبد العزيز  [ 1684 ] 

لما بمغ النبي صمى اهلل عميو وسمم عام عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال 
الفتح مر الظيران فآذننا بمقاء العدو فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 



صحيح وفي الباب عن عمر  
   

باب ما جاء في الخروج عند الفزع  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن قتادة حدثنا أنس  [ 1685 ] 

ركب النبي صمى اهلل عميو وسمم فرسا ألبي طمحة يقال لو مندوب فقال ما كان من فزع بن مالك قال 
ن وجدناه لبحرا قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عمرو بن العاص وىذا حديث حسن صحيح   وا 

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي وأبو داود قالوا حدثنا شعبة  [ 1686 ] 

كان فزع بالمدينة فاستعار رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فرسا لنا عن قتادة عن أنس بن مالك قال 
ن وجدناه لبحرا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح   يقال لو مندوب فقال ما رأينا من فزع وا 

   
كان النبي صمى اهلل عميو وسمم حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال  [ 1687 ] 

من أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس قال وقد فزع أىل المدينة ليمة سمعوا صوتا قال فتمقاىم 
النبي صمى اهلل عميو وسمم عمى فرس ألبي طمحة عري وىو متقمد سيفو فقال لم تراعوا لم تراعوا فقال 

النبي صمى اهلل عميو وسمم وجدتو بحرا يعني الفرس قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح  
   

باب ما جاء في الثبات عند القتال  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان الثوري حدثنا أبو إسحاق عن  [ 1688 ] 

يا أبا عمارة قال ال واهلل البراء بن عازب قال قال لنا رجل أفررتم عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ما ولى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ولكن ولى سرعان الناس تمقتيم ىوازن بالنبل ورسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم عمى بغمتو وأبو سفيان بن الحرث بن عبد المطمب آخذ بمجاميا ورسول اهلل 

صمى اهلل عميو وسمم يقول  
 أنا النبي ال كذب  

 أنا بن عبد المطمب  قال أبو عيسى وفي الباب عن عمي وابن عمر وىذا حديث حسن صحيح  
   



حدثنا محمد بن عمر بن عمي المقدمي البصري حدثني أبي عن سفيان بن حسين عن  [ 1689 ] 
ن الفئتين لموليتين وما مع رسول عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن بن عمر قال  لقد رأيتنا يوم حنين وا 

اهلل صمى اهلل عميو وسمم مائة رجل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو من حديث عبيد 
اهلل إال من الوجو  

   
باب ما جاء في السيوف وحميتيا  

   
حدثنا محمد بن صدران أبو جعفر البصري حدثنا طالب بن حجير عن ىود بن عبد اهلل  [ 1690 ] 

دخل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يوم الفتح وعمى سيفو ذىب وفضة بن سعد عن جده مزيدة قال 
قال طالب فسألتو عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس 

وىذا حديث حسن غريب وجد ىود اسمو مزيدة العصري  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا وىب بن جرير بن حازم حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال  [ 1691 ] 

كانت قبيعة سيف رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من فضة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب 
وىكذا روي عن ىمام عن قتادة عن أنس وقد روى بعضيم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال 

كانت قبيعة سيف رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من فضة  
   

باب ما جاء في الدرع  
   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد  [ 1692 ] 

كان عمى النبي بن عبد اهلل بن الزبير عن أبيو عن جده عبد اهلل بن الزبير عن الزبير بن العوام قال 
صمى اهلل عميو وسمم درعان يوم أحد فنيض إلى الصخرة فمم يستطع فأقعد طمحة تحتو فصعد النبي 
صمى اهلل عميو وسمم عميو حتى استوى عمى الصخرة فقال سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول 
أوجب طمحة قال أبو عيسى وفي الباب عن صفوان بن أمية والسائب بن يزيد وىذا حديث غريب ال 

نعرفو إال من حديث محمد بن إسحاق  
   

باب ما جاء في المغفر  



   
دخل النبي صمى حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن بن شياب عن أنس بن مالك قال  [ 1693 ] 

اهلل عميو وسمم عام الفتح وعمى رأسو المغفر فقيل لو بن خطل متعمق بأستار الكعبة فقال اقتموه قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرف كبير أحد رواه غير مالك الزىري  

   
باب ما جاء في فضل الخيل  

   
حدثنا ىناد حدثنا عبثر بن القاسم عن حصين عن الشعبي عن عروة البارقي قال قال  [ 1694 ] 

الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة األجر والمغنم قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أبو عيسى وفي الباب عن بن عمر وأبي سعيد وجرير وأبي ىريرة وأسماء يزيد والمغيرة بن شعبة 

وجابر قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح وعروة ىو بن أبي الجعد البارقي ويقال ىو عروة بن 
الجعد قال أحمد بن حنبل وفقو ىذا الحديث أن الجياد مع كل إمام إلى يوم القيامة  

   
باب ما جاء ما يستحب من الخيل  

   
حدثنا عبد اهلل بن الصباح الياشمي البصري حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا شيبان يعني  [ 1695 ] 

بن عبد الرحمن حدثنا عيسى بن عمي بن عبد اهلل بن عباس عن أبيو عن بن عباس قال قال رسول 
يمن الخيل في الشقر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

من ىذا الوجو من حديث شيبان  
   
حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا بن لييعة عن يزيد بن أبي  [ 1696 ] 

خير الخيل األدىم األقرح حبيب عن عمي بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
األرثم ثم األقرح المحجل طمق اليمين فإن لم يكن أدىم فكميت عمى ىذه الشية  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا وىب بن جرير حدثنا أبي عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن  [ 1697 ] 

نحوه بمعناه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح  أبي حبيب بيذا اإلسناد 
   



باب ما جاء ما يكره من الخيل  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني سمم بن عبد  [ 1698 ] 

أنو الرحمن النخعي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
كره الشكال من الخيل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة عن عبد اهلل بن 

الخثعمي عن أبي زرعة عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه وأبو زرعة بن عمرو بن 
جرير اسمو ىرم حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال قال لي إبراىيم 
النخعي إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة فإنو حدثني مرة بحديث ثم سألتو بعد ذلك بسنين فما أخرم 

منو حرفا  
   

باب ما جاء في الرىان والسبق  
   
حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن سفيان عن عبد اهلل  [ 1699 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أجرى المضمر من الخيل من الحفياء إلى عن نافع عن بن عمر 
ثنية الوداع وبينيما ستة أميال وما لم يضمر من الخيل من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وبينيما 

ميل وكنت فيمن أجرى فوثب بي فرسي جدارا قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي ىريرة وجابر 
وعائشة وأنس وىذا حديث صحيح حسن غريب من حديث الثوري  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن بن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي ىريرة عن  [ 1700 ] 

ال سبق إال في نصل أو خف أو حافر قال أبو عيسى ىذا حديث النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
حسن  

   
باب ما جاء في كراىية أن تنزى الحمر عمى الخيل  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا إسماعيل بن إبراىيم حدثنا أبو جيضم موسى بن سالم عن عبد  [ 1701 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عبدا مأمورا ما اهلل بن عبيد اهلل بن عباس عن بن عباس قال 
اختصنا دون الناس بشيء إال بثبلث أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن ال نأكل الصدقة وأن ال تنزي حمارا 



عمى فرس قال أبو عيسى وفي الباب عن عمي وىذا حديث حسن صحيح وروى سفيان الثوري ىذا 
عن أبي جيضم فقال عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عباس عن بن عباس قال وسمعت محمدا يقول 
حديث الثوري غير محفوظ ووىم فيو الثوري والصحيح ما روى إسماعيل بن عمية وعبد الوارث بن 

سعيد عن أبي جيضم عن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عباس عن بن عباس  
   

باب ما جاء في االستفتاح بصعاليك المسممين  
   
حدثنا أحمد بن محمد بن موسى حدثنا عبد اهلل بن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن  [ 1702 ] 

يزيد بن جابر حدثنا زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال سمعت النبي صمى اهلل 
ابغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم قال أبو عيسى ىذا حديث عميو وسمم يقول 
حسن صحيح  

   
باب ما جاء في كراىية األجراس عمى الخيل  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي  [ 1703 ] 

ال تصحب المبلئكة رفقة فييا كمب وال جرس قال أبو ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
عيسى وفي الباب عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سممة وىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء من يستعمل عمى الحرب  

   
حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد حدثنا األحوص بن الجواب أبو الجواب عن يونس بن أبي  [ 1704 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم بعث جيشين وأمر عمى أحدىما إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء 
عمي بن أبي طالب وعمى اآلخر خالد بن الوليد فقال إذا كان القتال فعمي قال فافتتح عمي حصنا 
فأخذ منو جارية فكتب معي خالد بن الوليد إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم يشي بو فقدمت عمى 

النبي صمى اهلل عميو وسمم فقرأ الكتاب فتغير لونو ثم قال ما ترى في رجل يحب اهلل ورسولو ويحبو 
نما أنا رسول فسكت قال أبو عيسى  اهلل ورسولو قال قمت أعوذ باهلل من غضب اهلل وغضب رسولو وا 
وفي الباب عن بن عمر وىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث األحوص بن جواب قولو 



يشي بو يعني النميمة  
   

باب ما جاء في اإلمام  
   
أال حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن نافع عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال  [ 1705 ] 

كمكم راع وكمكم مسئول عن رعيتو فاألمير الذي عمى الناس راع ومسئول عن رعيتو والرجل راع عمى 
أىل بيتو وىو مسئول عنيم والمرأة راعية عمى بيت بعميا وىي مسئولة عنو والعبد راع عمى مال 
سيده وىو مسئول عنو أال فكمكم راع وكمكم مسئول عن رعيتو قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي 

ىريرة وأنس وأبي موسى وحديث أبي موسى غير محفوظ وحديث أنس غير محفوظ وحديث بن عمر 
حديث حسن صحيح قال حكاه إبراىيم بن بشار الرمادي عن سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد اهلل 

بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أخبرني بذلك بن بشار قال 
وروى غير واحد عن سفيان عن بريد عن أبي بردة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل وىذا أصح 
قال محمد وروى إسحاق بن إبراىيم عن معاذ بن ىشام عن أبيو عن قتادة عن أنس عن النبي صمى 

نما  اهلل عميو وسمم إن اهلل سائل كل راع عما استرعاه قال سمعت محمدا يقول ىذا غير محفوظ وا 
الصحيح عن معاذ بن ىشام عن أبيو عن قتادة عن الحسن عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل  

   
باب ما جاء في طاعة اإلمام  

   
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا محمد بن يوسف حدثنا يونس بن أبي إسحاق  [ 1706 ] 

سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن العيزار بن حريث عن أم الحصين األحمسية قالت 
يخطب في حجة الوداع وعميو برد قد التفع بو من تحت إبطو قالت فأنا أنظر إلى عضمة عضده 
ن أمر عميكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا لو وأطيعوا ما  ترتج سمعتو يقول يا أييا الناس اتقوا اهلل وا 
أقام لكم كتاب اهلل قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي ىريرة وعرباض بن سارية وىذا حديث حسن 

صحيح وقد روي من غير وجو عن أم حصين  
   

باب ما جاء ال طاعة لمخموق في معصية الخالق  
   



حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهلل  [ 1707 ] 
السمع والطاعة عمى المرء المسمم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر صمى اهلل عميو وسمم 

بمعصية فبل سمع عميو وال طاعة قال أبو عيسى وفي الباب عن عمي وعمران بن حصين والحكم بن 
عمرو الغفاري وىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في كراىية التحريش بين البيائم والضرب والوسم في الوجو  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن األعمش عن أبي  [ 1708 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن التحريش بين البيائم  يحيى عن مجاىد عن بن عباس قال 
   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن سفيان عن األعمش عن أبي  [ 1709 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن التحريش بين البيائم ولم يذكر فيو عن بن يحيى عن مجاىد 
عباس ويقال ىذا أصح من حديث قطبة وروى شريك ىذا الحديث عن األعمش عن مجاىد عن بن 
عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه ولم يذكر فيو عن أبي يحيى حدثنا بذلك أبو كريب عن 
يحيى بن آدم عن شريك وروى أبو معاوية عن األعمش عن مجاىد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
نحوه وأبو يحيى ىو العتات الكوفي ويقال اسمو زاذان قال أبو عيسى وفي الباب عن طمحة وجابر 

وأبي سعيد وعكراس بن ذؤيب  
   
أن حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر  [ 1710 ] 

النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن الوسم في الوجو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في حد بموغ الرجل ومتى يفرض لو  
   
حدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن سفيان عن عبيد  [ 1711 ] 

عرضت عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في جيش وأنا اهلل بن عمر عن نافع عن بن عمر قال 
بن أربع عشرة فمم يقبمني ثم عرضت عميو من قابل في جيش وأنا بن خمس عشرة فقبمني قال نافع 
فحدثت بيذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال ىذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض 



لمن بمغ الخمسة عشرة حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد اهلل نحوه بمعناه إال انو 
قال قال عمر بن عبد العزيز ىذا حد ما بين الذرية والمقاتمة ولم يذكر أنو كتب أن يفرض قال أبو 

عيسى حديث إسحاق بن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثوري  
   

باب ما جاء فيمن يستشيد وعميو دين  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد اهلل بن أبي قتادة عن  [ 1712 ] 

أنو قام فييم فذكر ليم أن الجياد في سبيل أبيو أنو سمعو يحدث عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
اهلل واإليمان باهلل أفضل األعمال فقام رجل فقال يا رسول اهلل أرأيت إن قتمت في سبيل اهلل يكفر عني 
خطاياي فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نعم إن قتمت في سبيل اهلل وأنت صابر محتسب مقبل 
غير مدبر ثم قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كيف قمت قمت أرأيت إن قتمت في سبيل اهلل أيكفر 

عني خطاياي فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إال 
الدين فإن جبريل قال لي ذلك قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس ومحمد بن جحش وأبي ىريرة وىذا 
حديث حسن صحيح وروى بعضيم ىذا الحديث عن سعيد المقبري عن أبي ىريرة عن النبي صمى 

اهلل عميو وسمم نحو ىذا وروى يحيى بن سعيد األنصاري وغير واحد ىذا عن سعيد المقبري عن عبد 
اهلل بن أبي قتادة عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وىذا أصح من حديث سعيد المقبري عن 

أبي ىريرة  
   

باب ما جاء في دفن الشيداء  
   
حدثنا أزىر بن مروان البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن حميد بن  [ 1713 ] 

ىبلل عن أبي الدىماء عن ىشام بن عامر قال شكي إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الجراحات 
احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا اإلثنين والثبلثة في قبر واحد وقدموا أكثرىم قرآنا فمات يوم أحد فقال 

أبي فقدم بين يدي رجمين قال أبو عيسى وفي الباب عن خباب وجابر وأنس وىذا حديث حسن 
صحيح سفيان الثوري وغيره ىذا الحديث عن أيوب عن حميد بن ىبلل عن ىشام بن عامر وأبو 

الدىماء اسمو قرفة بن بييس أو بييس  
   



باب ما جاء في المشورة  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد  [ 1714 ] 

ما تقولون في ىؤالء اهلل قال لما كان يوم بدر وجئ باألسارى قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
األسارى فذكر قصة في ىذا الحديث طويمة قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأنس 
وأبي ىريرة وىذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيو ويروى عن أبي ىريرة قال ما رأيت أحدا 

أكثر مشورة ألصحابو من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء ال تفادى جيفة األسير  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن بن أبي ليمى عن الحكم عن  [ 1715 ] 

أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صمى اهلل مقسم عن بن عباس 
عميو وسمم أن يبيعيم إياه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث الحكم 
ورواه الحجاج بن أرطاة أيضا عن الحكم وقال أحمد بن حنبل بن أبي ليمى ال يحتج بحديثو وقال 

محمد بن إسماعيل بن أبي ليمى صدوق ولكن ال نعرف صحيح حديثو من سقيمو وال أروي عنو شيئا 
نما ييم في اإلسناد حدثنا نصر بن عمي قال حدثنا عبد اهلل بن داود  وابن أبي ليمى صدوق فقيو وا 

عن سفيان الثوري قال فقياؤنا بن أبي ليمى عبد اهلل بن شبرمة  
   

باب ما جاء في الفرار من الزحف  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليمى  [ 1716 ] 

بعثنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في سرية فحاص الناس حيصة فقدمنا المدينة عن بن عمر قال 
فاختبينا بيا وقمنا ىمكنا ثم أتينا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقمنا يا رسول اهلل نحن الفرارون قال 
بل أنتم العكارون وأنا فئتكم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن ال نعرفو إال من حديث يزيد بن أبي 
زياد ومعنى قولو فحاص الناس حيصة يعني أنيم فروا من القتال ومعنى قولو بل أنتم العكارون 

والعكار الذي يفر إلى إمامو لينصره ليس يريد الفرار من الزحف  
   



باب ما جاء في دفن القتيل في مقتمو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن األسود بن قيس قال سمعت  [ 1717 ] 

لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنو في مقابرنا فنادى نبيحا العنزي يحدث عن جابر قال 
منادي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ردوا القتمى إلى مضاجعيم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح ونبيح ثقة  
   

باب ما جاء في تمقي الغائب إذا قدم  
   
حدثنا بن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قاال حدثنا سفيان بن عيينة عن  [ 1718 ] 

لما قدم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من تبوك خرج الناس يتمقونو الزىري عن السائب بن يزيد قال 
إلى ثنية الوداع قال السائب فخرجت مع الناس وأنا غبلم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في الفيء  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن شياب عن مالك  [ 1719 ] 

كانت أموال بني النضير مما أفاء اهلل عمى بن أوس بن الحدثان قال سمعت عمر بن الخطاب يقول 
رسولو مما لم يوجف المسممون عميو بخيل وال ركاب وكانت لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خالصا 
وكان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يعزل نفقة أىمو سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسبلح عدة 

في سبيل اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وروى سفيان بن عيينة ىذا الحديث عن معمر 
عن بن شياب  

   
كتاب المباس  

   
باب ما جاء في الحرير والذىب  

   
حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد اهلل بن نمير حدثنا عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن  [ 1720 ] 



حرم لباس الحرير سعيد بن أبي ىند عن أبي موسى األشعري أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
والذىب عمى ذكور أمتي وأحل إلناثيم قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعمي وعقبة بن عامر 

وأنس وحذيفة وأم ىانئ وعبد اهلل بن عمرو وعمران بن حصين وعبد اهلل بن الزبير وجابر وأبي ريحان 
وابن عمر وواثمة بن األسقع وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ىشام حدثنا أبي عن قتادة عن الشعبي عن سويد  [ 1721 ] 

نيى نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن الحرير إال موضع بن غفمة عن عمر أنو خطب بالجابية فقال 
أصبعين أو ثبلث أو أربع قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا ىمام حدثنا قتادة عن  [ 1722 ] 

أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم أنس بن مالك 
في غزاة ليما فرخص ليما في قمص الحرير قال ورأيتو عمييما قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح  
   

باب  
   
حدثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو حدثنا واقد بن عمرو بن  [ 1723 ] 

قدم أنس بن مالك فأتيتو فقال من أنت فقمت أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ سعد بن معاذ قال 
نو بعث إلى النبي صمى  ن سعدا كان من أعظم الناس وأطوليم وا  قال فبكى وقال إنك لشبيو بسعد وا 

اهلل عميو وسمم جبة من ديباج منسوج فييا الذىب فمبسيا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فصعد 
المنبر فقام أو قعد فجعل الناس يممسونيا فقالوا ما رأينا كاليوم ثوبا قط فقال أتعجبون من ىذه لمناديل 

سعد في الجنة خير مما ترون قال وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وىذا حديث صحيح  
   

باب ما جاء في الرخصة في الثوب األحمر لمرجال  
   



ما حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال  [ 1724 ] 
رأيت من ذي لمة في حمة حمراء أحسن من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لو شعر يضرب منكبيو 
بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير وال بالطويل قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر بن سمرة 

وأبي رمثة وأبي جحيفة وىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في كراىية المعصفر لمرجال  
   
حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن إبراىيم بن عبد اهلل بن حنين عن أبيو عن  [ 1725 ] 

نياني النبي صمى اهلل عميو وسمم عن لبس القسي والمعصفر قال أبو عيسى وفي الباب عمي قال 
عن أنس وعبد اهلل بن عمرو وحديث عمي حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في لبس الفراء  

   
حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا سيف بن ىارون البرجمي عن سميمان التيمي  [ 1726 ] 

سئل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن السمن والجبن والفراء فقال عن أبي عثمان عن سممان قال 
الحبلل ما أحل اهلل في كتابو والحرام ما حرم اهلل في كتابو وما سكت عنو فيو مما عفا عنو قال أبو 
عيسى وفي الباب عن المغيرة وىذا حديث غريب ال نعرفو مرفوعا إال من ىذا الوجو وروى سفيان 
وغيره عن سميمان التيمي عن أبي عثمان عن سممان قولو وكأن الحديث الموقوف أصح وسألت 

البخاري عن ىذا الحديث فقال ما أراه محفوظا روى سفيان عن سميمان التيمي عن أبي عثمان عن 
سممان موقوفا قال البخاري وسيف بن ىارون مقارب الحديث وسيف بن محمد عن عاصم ذاىب 

الحديث  
   

باب ما جاء في جمود الميتة إذا دبغت  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت بن  [ 1727 ] 

ماتت شاة فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ألىميا أال نزعتم جمدىا ثم دبغتموه عباس يقول 
فاستمتعتم بو  



   
حدثنا قتيبة وحدثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسمم عن عبد  [ 1728 ] 

أيما إىاب دبغ فقد طير الرحمن بن وعمة عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم قالوا في جمود الميتة إذا دبغت فقد طيرت قال أبو عيسى قال 
الشافعي أيما إىاب ميتة دبغ فقد طير إال الكمب والخنزير واحتج بيذا الحديث وقال بعض أىل العمم 
ن دبغ وىو قول عبد اهلل  من أصحاب لنبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم إنيم كرىوا جمود السباع وا 
سحاق وشددوا في لبسيا والصبلة فييا قال إسحاق بن إبراىيم إنما معنى قول  بن المبارك وأحمد وا 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أيما إىاب دبغ فقد طير جمد ما يؤكل لحمو ىكذا فسره النضر بن 

شميل وقال إسحاق قال النضر بن شميل إنما يقال اإلىاب لجمد ما يؤكل لحمو قال أبو عيسى وفي 
الباب عن سممة بن المحبق وميمونة وعائشة وحديث بن عباس حسن صحيح وقد روي من غير وجو 
عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا وروي عن بن عباس عن ميمونة عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم وروي عنو عن سودة وسمعت محمدا يصحح حديث بن عباس عن النبي صمى 
اهلل عميو وسمم وحديث بن عباس عن ميمونة وقال احتمل أن يكون روى بن عباس عن ميمونة عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم وروى بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ولم يذكر فيو عن ميمونة 
قال أبو عيسى والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم وىو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي 

سحاق   وأحمد وا 
   
حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن األعمش والشيباني عن  [ 1729 ] 

أتانا كتاب رسول اهلل صمى اهلل عميو الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن عبد اهلل بن عكيم قال 
وسمم أن ال تنتفعوا من الميتة بإىاب وال عصب قال أبو عيسى ىذا حديث حسن ويروى عن عبد اهلل 

بن عكيم عن أشياخ ليم ىذا الحديث وليس العمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم وقد روي ىذا 
الحديث عن عبد اهلل بن عكيم انو قال أتانا كتاب النبي صمى اهلل عميو وسمم قبل وفاتو بشيرين قال 
وسمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذىب إلى ىذا الحديث لما ذكر فيو قبل وفاتو 

بشيرين وكان يقول كان ىذا آخر أمر النبي صمى اهلل عميو وسمم ثم ترك أحمد بن حنبل ىذا الحديث 
لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضيم فقال عن عبد اهلل بن عكيم عن أشياخ ليم من جيينة  

   
باب ما جاء في كراىية جر اإلزار  



   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع وعبد اهلل بن  [ 1730 ] 

ال ينظر دينار وزيد بن أسمم كميم يخبر عن عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
اهلل يوم القيامة إلى من جر ثوبو خيبلء قال أبو عيسى وفي الباب عن حذيفة وأبي سعيد وأبي ىريرة 

وسمرة وأبي وعائشة وىبيب بن مغفل وحديث بن عمر حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في جر ذيول النساء  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن  [ 1731 ] 

من جر ثوبو خيبلء لم ينظر اهلل إليو يوم القيامة بن عمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فقالت أم سممة فكيف يصنعن النساء بذيولين قال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامين قال فيرخينو 

ذراعا ال يزدن عميو قال ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عفان حدثنا حماد بن سممة عن عمي بن زيد عن أم  [ 1732 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم شبر لفاطمة شبرا من نطاقيا قال أبو الحسن أن أم سممة حدثتيم 
عيسى وروى بعضيم عن حماد بن سممة عن عمي بن زيد عن الحسن عن أبيو عن أم سممة وفي 

ىذا الحديث رخصة لمنساء في جر اإلزار ألنو يكون أستر لين  
   

باب ما جاء في لبس الصوف  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم حدثنا أيوب عن حميد بن ىبلل عن أبي  [ 1733 ] 

زارا غميظا فقالت  قبض روح رسول اهلل صمى اهلل عميو بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء ممبدا وا 
وسمم في ىذين قال أبو عيسى وفي الباب عن عمي وابن مسعود وحديث عائشة حديث حسن صحيح  

   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا خمف بن خميفة عن حميد األعرج عن عبد اهلل بن الحرث  [ 1734 ] 

كان عمى موسى يوم كممو ربو كساء صوف عن بن مسعود عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
وجبة صوف وكمو صوف وسراويل صوف وكانت نعبله من جمد حمار ميت قال أبو عيسى ىذا 



حديث غريب ال نعرفو إال من حديث حميد األعرج وحميد ىو بن عمي الكوفي قال سمعت محمدا 
يقول حميد بن عمي األعرج منكر الحديث وحميد بن قيس األعرج المكي صاحب مجاىد ثقة والكمة 

القمنسوة الصغيرة  
   

باب ما جاء في العمامة السوداء  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن حماد بن سممة عن أبي الزبير  [ 1735 ] 

دخل النبي صمى اهلل عميو وسمم مكة يوم الفتح وعميو عمامة سوداء قال وفي الباب عن جابر قال 
عن عمي وعمر وابن حريث وابن عباس وركانة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح  

   
باب في سدل العمامة بين الكتفين  

   
حدثنا ىارون بن إسحاق اليمداني حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن  [ 1736 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا اعتم محمد عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن بن عمر قال 
سدل عمامتو بين كتفيو قال نافع وكان بن عمر يسدل عمامتو بين كتفيو قال عبيد اهلل ورأيت القاسم 
وسالما يفعبلن ذلك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وفي الباب عن عمي وال يصح حديث 

عمي في ىذا من قبل إسناده  
   

باب ما جاء في كراىية خاتم الذىب  
   
حدثنا سممة بن شبيب والحسن بن عمي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر  [ 1737 ] 

نياني النبي عن الزىري عن إبراىيم بن عبد اهلل بن حنين عن أبيو عن عمي بن أبي طالب قال 
صمى اهلل عميو وسمم عن التختم بالذىب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن 

لباس المعصفر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح حدثنا  [ 1738 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو حفص الميثي قال أشيد عمى عمران بن حصين أنو حدثنا أنو قال 



وسمم عن التختم بالذىب قال وفي الباب عن عمي وابن عمر وأبي ىريرة ومعاوية قال أبو عيسى 
حديث عمران حديث حسن وأبو التياح اسمو يزيد بن حميد  

   
باب ما جاء في خاتم الفضة  

   
حدثنا قتيبة وغير واحد عن عبد اهلل بن وىب عن يونس عن بن شياب عن أنس قال  [ 1739 ] 

كان خاتم النبي صمى اهلل عميو وسمم من ورق وكان فصو حبشيا قال وفي الباب عن بن عمر وبريدة 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو  

   
باب ما جاء ما يستحب في فص الخاتم  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا حفص بن عمر بن عبيد اهلل الطنافسي حدثنا زىير أبو  [ 1740 ] 

كان خاتم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من فضة فصو منو قال أبو خيثمة عن حميد عن أنس قال 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو  

   
باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين  

   
حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن  [ 1741 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم صنع خاتما من ذىب فتختم بو في يمينو ثم جمس نافع عن بن عمر 
عمى المنبر فقال إني كنت اتخذت ىذا الخاتم في يميني ثم نبذه ونبذ الناس خواتيميم قال وفي الباب 
عن عمي وجابر وعبد اهلل بن جعفر وابن عباس وعائشة وأنس قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث 
حسن صحيح وقد روي ىذا الحديث عن نافع عن بن عمر نحو ىذا من غير ىذا الوجو ولم يذكر 

فيو أنو تختم في يمينو  
   
حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصمت بن عبد اهلل  [ 1742 ] 

رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بن نوفل قال رأيت بن عباس يتختم في يمينو وال إخالو إال قال 
يتختم في يمينو قال أبو عيسى قال محمد بن إسماعيل حديث محمد بن إسحاق عن الصمت بن عبد 



اهلل بن نوفل حديث حسن صحيح  
   
كان الحسن حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيو قال  [ 1743 ] 

والحسين يتختمان في يسارىما وىذا حديث حسن صحيح  
   
رأيت بن أبي رافع حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون عن حماد بن سممة قال  [ 1744 ] 

يتختم في يمينو فسألتو عن ذلك فقال رأيت عبد اهلل بن جعفر يتختم في يمينو وقال عبد اهلل بن جعفر 
كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يتختم في يمينو قال وقال محمد بن إسماعيل ىذا أصح شيء روي 

في ىذا الباب  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس بن  [ 1745 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم صنع خاتما من ورق فنقش فيو محمد رسول اهلل ثم قال ال تنقشوا مالك 
عميو قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح حسن ومعنى قولو ال تنقشوا عميو نيى أن أحد عمى خاتمو 

محمد رسول اهلل  
   
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منيال قاال حدثنا ىمام  [ 1746 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا دخل الخبلء نزع عن بن جريج عن الزىري عن أنس قال 
خاتمو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
باب ما جاء في نقش الخاتم  

   
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد اهلل األنصاري حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس  [ 1747 ] 

كان نقش خاتم النبي صمى اهلل عميو وسمم محمد سطر ورسول سطر واهلل سطر قال بن مالك قال 
أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب  

   
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عبد اهلل  [ 1748 ] 

كان نقش خاتم النبي صمى اهلل عميو وسمم ثبلثة األنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس قال 



أسطر محمد سطر ورسول سطر واهلل سطر ولم يذكر محمد بن يحيى في حديثو ثبلثة أسطر وفي 
الباب عن بن عمر  

   
باب ما جاء في الصورة  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر  [ 1749 ] 
نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن الصورة في البيت ونيى أن يصنع ذلك قال وفي الباب قال 

عن عمي وأبي طمحة وعائشة وأبي ىريرة وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن 
صحيح  

   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد اهلل  [ 1750 ] 

بن عبد اهلل بن عتبة أنو دخل عمى أبي طمحة األنصاري يعوده قال فوجدت عنده سيل بن حنيف 
فدعا أبو طمحة إنسانا ينزع نمطا تحتو فقال لو سيل لم تنزعو فقال ألن فيو تصاوير وقد قال فيو قال 

النبي صمى اهلل عميو وسمم ما قد عممت قال سيل أو لم يقل إال ما كان رقما في ثوب فقال بمى 
ولكنو أطيب لنفسي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في المصورين  

   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهلل  [ 1751 ] 

من صور صورة عذبو اهلل حتى ينفخ فييا يعني الروح وليس بنافخ فييا ومن صمى اهلل عميو وسمم 
استمع إلى حديث قوم وىم يفرون بو منو صب في أذنو اآلنك يوم القيامة قال وفي الباب عن عبد 
اهلل بن مسعود وأبي ىريرة وأبي جحيفة وعائشة وابن عمر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث 

حسن صحيح  
   

باب ما جاء في الخضاب  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سممة عن أبيو عن أبي ىريرة قال قال  [ 1752 ] 



غيروا الشيب وال تشبيوا بالييود قال وفي الباب عن الزبير وابن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عباس وجابر وأبي ذر وأنس وأبي رمثة والجيدمة وأبي الطفيل وجابر بن سمرة وأبي جحيفة وابن 
عمر قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجو عن أبي ىريرة 

عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا بن المبارك عن األجمح عن عبد اهلل بن بريدة عن أبي  [ 1753 ] 

إن أحسن ما غير بو الشيب الحناء والكتم األسود عن أبي ذر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو األسود الديمي اسمو ظالم بن عمرو بن سفيان  

   
باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر  

   
كان رسول اهلل حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا عبد الوىاب الثقفي عن حميد عن أنس قال  [ 1754 ] 

صمى اهلل عميو وسمم ربعة ليس بالطويل وال بالقصير حسن الجسم أسمر المون وكان شعره ليس بجعد 
وال سبط إذا مشى يتوكأ قال وفي الباب عن عائشة والبراء وأبي ىريرة وابن عباس وأبي سعيد وجابر 
ووائل بن حجر وأم ىانئ قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو من 

حديث حميد  
   
حدثنا ىناد حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة  [ 1755 ] 

أنا ورسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من إناء واحد وكان لو شعر فوق الجمة ودون قالت كنت أغتسل 
الوفرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو وقد روي من غير وجو عن 

عائشة انيا قالت كنت أغتسل انا ورسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من إناء واحد ولم يذكروا فيو ىذا 
الحرف وكان لو شعر فوق الجمة ودون الوفرة وعبد الرحمن بن أبي الزناد ثقة كان مالك بن أنس 

يوثقو ويأمر بالكتابة عنو  
   

باب ما جاء في النيي عن الترجل إال غبا  
   
حدثنا عمي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ىشام عن الحسن عن عبد اهلل بن  [ 1756 ] 



نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن الترجل إال غبا حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى مغفل قال 
بن سعيد عن ىشام عن الحسن بيذا اإلسناد نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال وفي 

الباب عن أنس  
   

باب ما جاء في االكتحال  
   
حدثنا محمد بن حميد حدثنا أبو داود ىو الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة  [ 1757 ] 

اكتحموا باإلثمد فإنو يجمو البصر وينبت الشعر عن بن عباس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
وزعم أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كانت لو مكحمة يكتحل بيا كل ليمة ثبلثة في ىذه وثبلثة في 
ىذه قال وفي الباب عن جابر وابن عمر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن غريب ال 
نعرفو عمى ىذا المفظ إال من حديث عباد بن منصور حدثنا عمي بن حجر ومحمد بن يحيى قاال 

حدثنا يزيد بن ىارون عن عباد بن منصور نحوه وقد روي من غير وجو عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم انو قال عميكم باإلثمد فإنو يجمو البصر وينبت الشعر  

   
باب ما جاء في النيي عن اشتمال الصماء واالحتباء في الثوب الواحد  

   
حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن اإلسكندراني عن سييل بن أبي صالح عن  [ 1758 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل بثوبو أبيو عن أبي ىريرة 
ليس عمى فرجو منو شيء قال أبو عيسى وفي الباب عن عمي وابن عمر وعائشة وأبي سعيد وجابر 
وأبي أمامة وحديث أبي ىريرة حسن صحيح غريب من ىذا الوجو وقد روي ىذا من غير وجو عن 

أبي ىريرة  
   

باب ما جاء في مواصمة الشعر  
   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن بن  [ 1759 ] 

لعن اهلل الواصمة والمستوصمة والواشمة والمستوشمة قال نافع عمر أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الوشم في المثة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن عائشة وابن مسعود 



وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس ومعقل بن يسار ومعاوية  
   

باب ما جاء في ركوب المياثر  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا عمي بن مسير حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أشعث بن  [ 1760 ] 

نيانا رسول اهلل صمى اهلل عميو أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال 
وسمم عن ركوب المياثر قال وفي الحديث قصة قال وفي الباب عن عمي ومعاوية وحديث البراء 

حديث حسن صحيح وقد روى شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء نحوه وفي الحديث قصة  
   

باب ما جاء في فراش النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا عمي بن مسير عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة  [ 1761 ] 

إنما كان فراش النبي صمى اهلل عميو وسمم الذي ينام عميو آدم حشوه ليف قال أبو عيسى ىذا قالت 
حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن حفصة وجابر  

   
باب ما جاء في القمص  

   
حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا أبو ثميمة والفضل بن موسى وزيد بن حباب عن عبد  [ 1762 ] 

كان أحب الثياب إلى النبي صمى اهلل عميو المؤمن بن خالد عن عبد اهلل بن بريدة عن أم سممة قالت 
وسمم القميص قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب إنما نعرفو من حديث عبد المؤمن بن خالد 

تفرد بو وىو مروزي وروى بعضيم ىذا الحديث عن أبي ثميمة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد اهلل 
بن بريدة عن أمو عن أم سممة  

   
حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا أبو ثميمة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد اهلل بن  [ 1763 ] 

كان أحب الثياب إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم القميص قال بريدة عن أمو عن أم سممة قالت 
نما يذكر  وسمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث عبد اهلل بن بريدة عن أمو عن أم سممة أصح وا 

فيو أبو ثميمة عن أمو  



   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد اهلل بن  [ 1764 ] 

كان أحب الثياب إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم القميص  بريدة عن أم سممة قالت 
   
حدثنا عبد اهلل بن محمد بن الحجاج الصواف البصري حدثنا معاذ بن ىشام الدستوائي  [ 1765 ] 

عن بديل بن ميسرة العقيمي عن شير بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن األنصارية قالت 
كان كم يد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إلى الرسغ قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا شعبة عن  [ 1766 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا لبس قميصا بدأ األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال 
بميامنو قال أبو عيسى وروى غير واحد ىذا الحديث عن شعبة بيذا اإلسناد عن أبي ىريرة موقوفا 

وال نعمم أحدا رفعو غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة  
   

باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا  
   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن  [ 1767 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا استجد ثوبا سماه باسمو عمامة أو قميصا أو أبي سعيد قال 
رداء ثم يقول الميم لك الحمد أنت كسوتنيو أسألك خيره وخير ما صنع لو وأعوذ بك من شره وشر ما 
صنع لو قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وابن عمر حدثنا ىشام بن يونس الكوفي حدثنا القاسم 

بن مالك المزني عن الجريري نحوه وىذا حديث حسن غريب صحيح  
   

باب ما جاء في لبس الجبة والخفين  
   
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة  [ 1768 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم لبس جبة رومية ضيقة الكمين قال أبو بن المغيرة بن شعبة عن أبيو 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   



حدثنا قتيبة حدثنا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق ىو الشيباني عن  [ 1769 ] 
أىدى دحية الكمبي لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خفين فمبسيما الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة 

قال أبو عيسى وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فمبسيما حتى تحرقا ال يدري النبي صمى اهلل 
عميو وسمم أذكي ىما أم ال وىذا حديث حسن غريب أبو إسحاق اسمو سميمان والحسن بن عياش ىو 

أخو أبي بكر بن عياش  
   

باب ما جاء في شد األسنان بالذىب  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عمي بن ىاشم بن البريد وأبو سعد الصغاني عن أبي  [ 1770 ] 

أصيب أنفي يوم الكبلب في الجاىمية األشيب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد قال 
فاتخذت أنفا من ورق فأنتن عمي فأمرني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن اتخذ أنفا من ذىب حدثنا 
عمي بن حجر حدثنا الربيع بن بدر محمد بن يزيد الواسطي عن أبي األشيب نحوه قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن غريب إنما نعرفو من حديث عبد الرحمن بن طرفة وقد روى سمم بن زرير عن عبد 
الرحمن بن طرفة نحو حديث أبي األشيب وقد روى غير واحد من أىل العمم أنيم شدوا أسنانيم 

بالذىب وفي ىذا الحديث حجة ليم وقال عبد الرحمن بن ميدي سمم بن وزير وىو وىم وأبو سعيد 
الصنعاني اسمو محمد بن ميسر  

   
باب ما جاء في النيي عن جمود السباع  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا بن المبارك ومحمد بن بشر وعبد اهلل بن إسماعيل بن أبي خالد  [ 1770 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المميح عن أبيو 
جمود السباع أن تفترش حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي 
المميح عن أبيو أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن جمود السباع حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
معاذ بن ىشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي المميح أنو كره جمود السباع قال أبو عيسى وال نعمم 

أحدا قال عن أبي المميح عن أبيو غير سعيد بن أبي عروبة  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن أبي  [ 1771 ] 



أنو نيى عن جمود السباع وىذا أصح  المميح عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
   

باب ما جاء في نعل النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا ىمام عن قتادة قال قمت ألنس بن مالك  [ 1772 ] 

كيف كان نعل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال ليما قباالن قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح  

   
أن حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حبان بن ىبلل حدثنا ىمام حدثنا قتادة عن أنس  [ 1773 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان نعبله ليما قباالن قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال 
وفي الباب عن بن عباس وأبي ىريرة  

   
باب ما جاء في كراىية المشي في النعل الواحدة  

   
حدثنا قتيبة عن مالك ح وحدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي الزناد عن  [ 1774 ] 

ال يمشي أحدكم في نعل واحدة األعرج عن أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
لينعميما جميعا أو ليحفيما جميعا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن جابر  

   
باب ما جاء في كراىية أن ينتعل الرجل وىو قائم  

   
حدثنا أزىر بن مروان البصري حدثنا الحارث بن نبيان عن معمر عن عمار بن أبي  [ 1775 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن ينتعل الرجل وىو قائم قال أبو عمار عن أبي ىريرة قال 
عيسى ىذا حديث حسن غريب وروى عبيد اهلل بن عمر والرقي ىذا عن معمر عن قتادة عن أنس 
وكبل الحديثين ال يصح عند أىل الحديث والحارث بن نبيان ليس عندىم بالحافظ وال نعرف لحديث 

قتادة عن أنس أصبل  
   
حدثنا أبو جعفر السمناني حدثنا سميمان بن عبيد اهلل الرقي حدثنا عبيد اهلل بن عمرو  [ 1776 ] 



أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نيى أن ينتعل الرجل وىو الرقي عن معمر عن قتادة عن أنس 
قائم قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وقال محمد بن إسماعيل وال يصح ىذا وال حديث معمر عن 

عمار بن أبي عمار عن أبي ىريرة  
   

باب ما جاء من الرخصة في المشي في النعل الواحدة  
   
حدثنا القاسم بن دينار حدثنا إسحاق بن منصور السمولي كوفي حدثنا ىريم بن سفيان  [ 1777 ] 

ربما مشى النبي صمى البجمي الكوفي عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيو عن عائشة قالت 
اهلل عميو وسمم في نعل واحدة  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيو عن  [ 1778 ] 

أنيا مشت بنعل واحدة وىذا أصح قال أبو عيسى ىكذا رواه سفيان الثوري وغير واحد عن عائشة 
عبد الرحمن بن القاسم موقوفا وىذا أصح  

   
باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل  

   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك ح وحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن  [ 1779 ] 

ذا نزع األعرج عن أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال  إذا انتعل أحدكم فميبدأ باليمين وا 
فميبدأ بالشمال فمتكن اليمنى أوليما تنعل وآخرىما تنزع قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في ترقيع الثوب  

   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا سعيد بن محمد الوراق وأبو يحيى الحماني قاال حدثنا  [ 1780 ] 

إذا أردت صالح بن حسان عن عروة عن عائشة قالت قال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ياك ومجالسة األغنياء وال تستخمعي ثوبا حتى ترقعيو قال  المحوق بي فميكفك من الدنيا كزاد الراكب وا 
أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث صالح بن حسان قال محمدا يقول صالح بن 

حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنو بن أبي ذئب ثقة قال أبو عيسى ومعنى 



ياك ومجالسة األغنياء ىو ما روي عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال من  قولو وا 
رأى من فضل عميو في الخمق والرزق فمينظر إلى من ىو أسفل منو ممن فضل ىو عميو فإنو أجدر 
أن ال يزدري نعمة اهلل عميو ويروى عن عون بن عبد اهلل قال صحبت األغنياء فمم أر أحدا أكبر ىما 

مني أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي وصحبت الفقراء فاسترحت  
   

باب دخول النبي صمى اهلل عميو وسمم مكة  
   
حدثني بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاىد عن أم ىانئ  [ 1781 ] 

قدم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مكة ولو أربع غدائر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن قالت 
غريب قال محمد ال أعرف لمجاىد سماعا من أم ىانئ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن 
ميدي حدثنا إبراىيم بن نافع المكي عن بن أبي نجيح عن مجاىد عن أم ىانئ قالت قدم رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم مكة ولو أربع ضفائر أبو نجيح اسمو يسار قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

غريب وعبد اهلل بن أبي نجيح مكي  
   

باب كيف كان كمام الصحابة  
   
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا محمد بن حمران عن أبي سعيد وىو عبد اهلل بن بسر قال  [ 1782 ] 

كانت كمام أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بطحا قال أبو سمعت أبا كبشة األنماري يقول 
عيسى ىذا حديث منكر وعبد اهلل بن بسر بصري ىو ضعيف عند أىل الحديث ضعفو يحيى بن 

سعيد وغيره وبطح يعني واسعة  
   

باب في مبمغ اإلزار  
   
أخذ حدثنا قتيبة حدثنا أبو األحوص عن أبي إسحاق عن مسمم بن نذير عن حذيفة قال  [ 1783 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بعضمة ساقي أو ساقو فقال ىذا موضع اإلزار فإن أبيت فأسفل فإن 
أبيت فبل حق لئلزار في الكعبين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح رواه الثوري وشعبة عن 

أبي إسحاق  



   
باب العمائم عمى القبلنس  

   
حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن ربيعة عن أبي الحسن العسقبلني عن أبي جعفر بن محمد  [ 1784 ] 

بن ركانة عن أبيو أن ركانة صارع النبي صمى اهلل عميو وسمم فصرعو النبي صمى اهلل عميو وسمم 
إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم عمى قال ركانة سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 

سناده ليس بالقائم وال نعرف أبا الحسن العسقبلني  القبلنس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وا 
وال بن ركانة  

   
باب ما جاء في الخاتم الحديد  

   
حدثنا محمد بن حميد حدثنا زيد بن حباب وأبو ثميمة يحيى بن واضح عن عبد اهلل بن  [ 1785 ] 

جاء رجل إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم وعميو خاتم من حديد فقال مسمم عن بن بريدة عن أبيو قال 
مالي أرى عميك حمية أىل النار ثم جاءه وعميو خاتم من صفر فقال مالي أجد منك ريح األصنام ثم 
أتاه وعميو خاتم من ذىب فقال ارم عنك حمية أىل الجنة قال من أي شيء أتخذه قال من ورق وال 

تتمو مثقاال قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو وعبد اهلل مسمم يكنى 
أبا طيبة وىو مروزي  

   
باب كراىية التختم في إصبعين  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عاصم بن كميب عن بن أبي موسى قال سمعت  [ 1786 ] 

نياني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن القسي والميثرة الحمراء وأن ألبس خاتمي في عميا يقول 
ىذه وفي ىذه وأشار إلى السبابة والوسطى قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وابن أبي موسى 

ىو أبو بردة بن أبي موسى واسمو عامر بن عبد اهلل بن قيس  
   

باب ما جاء في أحب الثياب إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   



كان حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ىشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال  [ 1787 ] 
أحب الثياب إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يمبسيا الحبرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح غريب كمل كتاب المباس ويميو كتاب األطعمة  
   

كتاب األطعمة عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء عبلم كان يأكل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ىشام حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس  [ 1788 ] 
ما أكل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في خوان وال في سكرجة وال خبز لو مرقق قال فقمت قال 

لقتادة فعبلم كانوا يأكمون قال عمى ىذه السفر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب قال محمد بن 
بشار ويونس ىذا ىو اإلسكاف وقد روى عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 

عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه  
   

باب ما جاء في أكل األرنب  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن ىشام بن زيد بن أنس قال  [ 1789 ] 

أنفجنا أرنبا بمر الظيران فسعى أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم خمفيا سمعت أنسا يقول 
فأدركتيا فأخذتيا فأتيت بيا أبا طمحة فذبحيا بمروة فبعث معي بفخذىا أو بوركيا إلى النبي صمى اهلل 

عميو وسمم فأكمو قال قمت أكمو قال قبمو قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وعمار ومحمد بن 
صفوان ويقال محمد صيفي وىذا حديث حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمم ال يرون 

بأكل األرنب بأسا وقد كره بعض أىل العمم أكل األرنب وقالوا إنيا تدمي  
   

باب ما جاء في أكل الضب  
   
أن النبي صمى اهلل حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن عبد اهلل بن دينار عن بن عمر  [ 1790 ] 

عميو وسمم سئل عن أكل الضب فقال ال آكمو وال أحرمو قال وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وابن 



عباس وثابت بن وديعة وجابر وعبد الرحمن بن حسنة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد 
اختمف أىل العمم في أكل الضب فرخص فيو بعض أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو 

وسمم وغيرىم وكرىو بعضيم ويروى عن بن عباس أنو قال أكل الضب عمى مائدة رسول اهلل صمى 
نما تركو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم تقذرا   اهلل عميو وسمم وا 

   
باب ما جاء في أكل الضبع  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم أخبرنا بن جريج عن عبد اهلل بن عبيد  [ 1791 ] 

الضبع صيد ىي قال نعم قال قمت آكميا قال نعم قال بن عمير عن بن أبي عمار قال قمت لجابر 
قمت لو أقالو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال نعم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد 
سحاق وروي عن النبي  ذىب بعض أىل العمم إلى ىذا ولم يروا بأكل الضبع بأسا وىو قول أحمد وا 

صمى اهلل عميو وسمم حديث في كراىية أكل الضبع وليس إسناده بالقوي وقد كره بعض أىل العمم أكل 
الضبع وىو قول بن المبارك قال يحيى القطان وروى جرير بن حازم ىذا الحديث عن عبد اهلل بن 

عبيد بن عمير عن بن أبي عمار عن جابر عن عمر قولو وحديث بن جريج أصح وابن أبي عمار 
ىو عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أبي عمار المكي  

   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسمم عن عبد الكريم بن أبي المخارق  [ 1792 ] 

سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن أبي أمية عن حبان بن جزء عن أخيو خزيمة بن جزء قال 
أكل الضبع فقال أو يأكل الضبع أحد وسألتو عن الذئب فقال أو يأكل الذئب أحد فيو خير قال أبو 
عيسى ىذا حديث ليس إسناده بالقوي ال نعرفو إال من حديث إسماعيل مسمم عن عبد الكريم أبي 
أمية وقد تكمم بعض أىل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية وىو عبد الكريم بن قيس بن 

أبي المخارق وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة  
   

باب ما جاء في أكل لحوم الخيل  
   
أطعمنا حدثنا قتيبة ونصر بن عمي قاال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال  [ 1793 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لحوم الخيل ونيانا عن لحوم الحمر قال وفي الباب عن أسماء بنت 



أبي بكر قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح وىكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن 
جابر ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن عمي عن جابر ورواية بن عيينة أصح 

قال وسمعت محمدا يقول سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد  
   

باب ما جاء في لحوم الحمر األىمية  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوىاب الثقفي عن يحيى بن سعيد األنصاري عن مالك  [ 1794 ] 

بن أنس عن الزىري وحدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن عبد اهلل والحسن بن 
نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن متعة النساء زمن محمد بن عمي عن أبييما عن عمي قال 

خيبر وعن لحوم الحمر األىمية حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن الزىري عن 
عبد اهلل والحسن ىما ابنا محمد بن الحنفية وعبد اهلل بن محمد يكنى أبا ىاشم قال الزىري وكان 

أرضاىما الحسن بن محمد فذكر نحوه وقال غير سعيد بن عبد الرحمن عن بن عيينة وكان أرضاىما 
عبد اهلل بن محمد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا حسين بن عمي الجعفي عن زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي  [ 1795 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع سممة عن أبي ىريرة 
والمجثمة والحمار اإلنسي قال وفي الباب عن عمي وجابر والبراء وابن أبي أوفى وأنس والعرباض بن 
سارية وأبي ثعمبة وابن عمر وأبي سعيد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وروى عبد العزيز 
نما ذكروا حرفا واحدا نيى رسول اهلل صمى اهلل  بن محمد وغيره عن محمد بن عمرو ىذا الحديث وا 

عميو وسمم عن كل ذي ناب من السباع  
   

باب ما جاء في األكل في آنية الكفار  
   
حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا سمم بن قتيبة حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قبلبة عن  [ 1796 ] 

سئل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن قدور المجوس فقال أنقوىا غسبل واطبخوا أبي ثعمبة قال 
فييا ونيى عن كل سبع ذي ناب قال أبو عيسى ىذا حديث مشيور من حديث أبي ثعمبة وروي عنو 
من غير ىذا الوجو وأبو ثعمبة اسمو جر ثوب ويقال جرىم ويقال ناشب وقد ذكر ىذا الحديث عن 



أبي قبلبة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعمبة  
   
حدثنا عمي بن عيسى بن يزيد البغدادي حدثنا عبيد اهلل بن محمد القرشي حدثنا حماد بن  [ 1797 ] 

يا رسول اهلل سممة عن أيوب وقتادة عن أبي قبلبة عن أسماء الرحبي عن أبي ثعمبة الخشني أنو قال 
إنا بأرض أىل الكتاب فنطبخ في قدورىم ونشرب في آنيتيم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن 
لم تجدوا غيرىا فارحضوىا بالماء ثم قال يا رسول اهلل إنا بأرض صيد فكيف نصنع قال إذا أرسمت 
ذا رميت بسيمك وذكرت  ن كان غير مكمب فذكي فكل وا  كمبك المكمب وذكرت اسم اهلل فقتل فكل وا 

اسم اهلل فقتل فكل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن  
   
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبو عمار قاال حدثنا سفيان عن الزىري عن  [ 1798 ] 

عبيد اهلل عن بن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل عنيا النبي صمى اهلل عميو 
ألقوىا وما حوليا وكموه قال وفي الباب عن أبي ىريرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وسمم فقال 

صحيح وقد روي ىذا الحديث عن الزىري عن عبيد اهلل عن بن عباس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
سئل ولم يذكروا فيو عن ميمونة وحديث بن عباس عن ميمونة أصح وروى معمر عن الزىري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه وىو حديث غير محفوظ قال 
وسمعت محمد بن إسماعيل يقول وحديث معمر عن الزىري عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة 
ن  عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وذكر فيو أنو سئل عنو فقال إذا كان جامدا فألقوىا وما حوليا وا 
كان مائعا فبل تقربوه ىذا خطأ أخطأ فيو معمر قال والصحيح حديث الزىري عن عبيد اهلل عن بن 

عباس عن ميمونة  
   

باب ما جاء في النيي عن األكل والشرب بالشمال  
   
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد اهلل بن نمير حدثنا عبيد اهلل بن عمر عن بن  [ 1799 ] 

شياب عن أبي بكر بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر عن عبد اهلل بن عمر أن النبي صمى اهلل عميو 
ال يأكل أحدكم بشمالو وال يشرب بشمالو فإن الشيطان يأكل بشمالو ويشرب بشمالو قال وسمم قال 



وفي الباب عن جابر وعمر بن أبي سممة وسممة بن األكوع وأنس بن مالك وحفصة قال أبو عيسى 
ىذا حديث حسن صحيح وىكذا روى مالك وابن عيينة عن الزىري عن أبي بكر بن عبيد اهلل عن بن 

عمر وروى معمر وعقيل عن الزىري عن سالم عن بن عمر ورواية مالك وابن عيينة أصح  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة عن  [ 1800 ] 

إذا أكل أحدكم فميأكل معمر عن الزىري عن سالم عن أبيو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
بيمينو وليشرب بيمينو فإن الشيطان يأكل بشمالو ويشرب بشمالو  

   
باب ما جاء في لعق األصابع بعد األكل  

   
حدثنا محمد بن عبد الممك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سييل بن  [ 1801 ] 

إذا أكل أحدكم فميمعق أبي صالح عن أبيو عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أصابعو فإنو ال يدري في أيتين البركة قال وفي الباب عن جابر وكعب بن مالك وأنس قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو من حديث سييل وسألت محمدا عن ىذا 
الحديث فقال ىذا حديث عبد العزيز من المختمف ال يعرف إال من حديثو  

   
باب ما جاء في المقمة تسقط  

   
حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال  [ 1802 ] 

إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمة فميمط ما رابو منيا ثم ليطعميا وال يدعيا لمشيطان قال وفي 
الباب عن أنس  

   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عفان بن مسمم حدثنا حماد بن سممة حدثنا ثابت  [ 1803 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعو الثبلث وقال إذا ما وقعت عن أنس 
لقمة أحدكم فميمط عنيا األذى وليأكميا وال يدعيا لمشيطان وأمرنا أن نسمت الصحفة وقال إنكم ال 

تدرون في أي طعامكم البركة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح  
   



حدثنا نصر بن عمي الجيضمي أخبرنا أبو اليمان المعمى بن راشد قال حدثتني جدتي أم  [ 1804 ] 
عاصم وكانت أم ولد لسنان بن سممة قالت دخل عمينا نبيشة الخير ونحن نأكل في قصعة فحدثنا أن 

من أكل في قصعة ثم لحسيا استغفرت لو القصعة قال أبو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث المعمى بن راشد وقد روى يزيد بن ىارون وغير 

واحد من األئمة عن المعمى بن راشد ىذا الحديث  
   

باب ما جاء في كراىية األكل من وسط الطعام  
   
حدثنا أبو رجاء حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس  [ 1805 ] 

البركة تنزل وسط الطعام فكموا من حافتيو وال تأكموا من وسطو أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب وقد روى شعبة 

والثوري عن عطاء بن السائب وفي الباب عن بن عمر  
   

باب ما جاء في كراىية أكل الثوم والبصل  
   
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن بن جريج حدثنا عطاء عن  [ 1806 ] 

من أكل من ىذه قال أول مرة الثوم ثم قال الثوم جابر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
والبصل والكراث فبل يقربنا في مسجدنا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن 

عمر وأبي أيوب وأبي ىريرة وأبي سعيد وجابر بن سمرة وقرة بن إياس المزني وابن عمر  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب سمع جابر بن  [ 1807 ] 

نزل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى أبي أيوب وكان إذا أكل طعاما بعث إليو بفضمو سمرة يقول 
فبعث إليو يوما بطعام ولم يأكل منو النبي صمى اهلل عميو وسمم فمما أتى أبو أيوب النبي صمى اهلل 

عميو وسمم فذكر ذلك لو فقال فيو ثوم فقال يا رسول اهلل أحرام ىو قال ال ولكني أكرىو من أجل ريحو 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخا  



   
حدثنا محمد بن مدوية حدثنا مسدد حدثنا الجراح بن مميح والد وكيع عن أبي إسحاق  [ 1808 ] 

نيي عن أكل الثوم إال مطبوخا  عن شريك بن حنبل عن عمي أنو قال 
   
ال حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن أبيو عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن عمي قال  [ 1809 ] 

يصمح أكل الثوم إال مطبوخا قال أبو عيسى ىذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي وقد روي ىذا عن 
عمي قولو وروي عن شريك بن حنبل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل قال محمد الجراح بن 

مميح صدوق والجراح بن الضحاك مقارب الحديث  
   
حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد اهلل بن أبي يزيد عن  [ 1810 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نزل عمييم فتكمفوا لو طعاما فيو من بعض أبيو أن أم أيوب أخبرتو 
ىذه البقول فكره أكمو فقال ألصحابو كموه فإني لست كأحدكم إني أخاف أن أوذي صاحبي قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب وأم أيوب ىي امرأة أبي أيوب األنصاري  
   
الثوم من حدثنا محمد بن حميد حدثنا زيد بن الحباب عن أبي خمدة عن أبي العالية قال  [ 1811 ] 

طيبات الرزق وأبو خمدة اسمو خالد بن دينار وىو ثقة عند أىل الحديث وقد أدرك أنس بن مالك 
وسمع منو وأبو العالية اسمو رفيع ىو الرياحي قال عبد الرحمن بن ميدي كان أبو خمدة خيارا مسمما  

   
طفاء السراج والنار عند المنام   باب ما جاء في تخمير اإلناء وا 

   
حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صمى اهلل عميو  [ 1812 ] 

أغمقوا الباب وأوكئوا السقاء وأكفئوا اإلناء أو خمروا اإلناء وأطفئوا المصباح فإن الشيطان ال وسمم 
ن الفويسقة تضرم عمى الناس بيتيم قال وفي الباب عن بن  يفتح غمقا وال يحل وكاء وال يكشف آنية وا 

عمر وأبي ىريرة وابن عباس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجو عن 
جابر  

   
حدثنا بن أبي عمر وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزىري عن سالم عن أبيو قال قال  [ 1813 ] 



ال تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون قال أبو عيسى ىذا حديث رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حسن صحيح  

   
باب ما جاء في كراىية القران بين التمرتين  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد الزبيري وعبيد اهلل عن الثوري عن جبمة بن  [ 1814 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن سحيم عن بن عمر قال 
صاحبو قال وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في استحباب التمر  

   
حدثنا محمد بن سيل بن عسكر البغدادي وعبد اهلل بن عبد الرحمن قاال حدثنا يحيى بن  [ 1815 ] 

حسان حدثنا سميمان بن ببلل عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو 
بيت ال تمر فيو جياع أىمو قال وفي الباب عن سممى امرأة أبي رافع قال أبو عيسى ىذا وسمم قال 

حديث حسن غريب ال نعرفو من حديث ىشام بن عروة إال من ىذا الوجو قال وسألت البخاري عن 
ىذا الحديث فقال ال أعمم أحدا رواه غير يحيى بن حسان  

   
باب ما جاء في الحمد عمى الطعام إذا فرغ منو  

   
حدثنا ىناد ومحمود بن غيبلن قاال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد  [ 1816 ] 

إن اهلل ليرضى عن العبد أن يأكل بن أبي بردة عن أنس بن مالك أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
األكمة أو يشرب الشربة فيحمده عمييا قال وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي 
أيوب وأبي ىريرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد رواه غير واحد عن زكريا بن أبي زائدة نحوه 

وال نعرفو إال من حديث زكريا بن أبي زائدة  
   

باب ما جاء في األكل مع المجذوم  
   



براىيم بن يعقوب قاال حدثنا يونس بن محمد حدثنا  [ 1817 ]  حدثنا أحمد بن سعيد األشقر وا 
أن رسول اهلل المفضل بن فضالة عن حبيب بن الشييد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اهلل 

صمى اهلل عميو وسمم أخذ بيد مجذوم فأدخمو معو في القصعة ثم قال كل بسم اهلل ثقة باهلل وتوكبل 
عميو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث يونس بن محمد عن المفضل فضالة 
والمفضل بن فضالة ىذا شيخ بصري والمفضل بن فضالة شيخ آخر بصري أوثق من ىذا وأشير 

وقد روى شعبة ىذا الحديث عن حبيب بن الشييد عن بن بريدة أن بن عمر أخذ بيد مجذوم وحديث 
شعبة أثبت عندي وأصح  

   
باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد اهلل عن نافع عن بن عمر عن  [ 1818 ] 

الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد قال أبو النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن أبي ىريرة وأبي سعيد وأبي بصرة الغفاري وأبي 

موسى وجيجاه الغفاري وميمونة وعبد اهلل بن عمرو  
   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن سييل بن أبي صالح  [ 1819 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ضافو ضيف كافر فأمر لو رسول اهلل عن أبيو عن أبي ىريرة 
صمى اهلل عميو وسمم بشاة فحمبت فشرب ثم أخرى فشربو ثم أخرى فشربو حتى شرب حبلب سبع 

شياه ثم أصبح من الغد فأسمم فأمر لو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بشاة فحمبت فشرب حبلبيا ثم 
أمر لو بأخرى فمم يستتميا فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم المؤمن يشرب في معي واحد والكافر 

يشرب في سبعة أمعاء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سييل  
   

باب ما جاء في طعام الواحد يكفي اإلثنين  
   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك ح وحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن  [ 1820 ] 

طعام اإلثنين كافي الثبلثة وطعام األعرج عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الثبلثة كافي األربعة قال وفي الباب عن جابر وابن عمر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 



وروى جابر وابن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال طعام الواحد يكفي اإلثنين وطعام اإلثنين 
يكفي األربعة وطعام األربعة يكفي الثمانية حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن 

سفيان عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم بيذا  
   

باب ما جاء في أكل الجراد  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي عن عبد اهلل بن أبي أوفى أنو  [ 1821 ] 

غزوت مع النبي صمى اهلل عميو وسمم ست غزوات نأكل الجراد قال أبو عيسى سئل عن الجراد فقال 
ىكذا روى سفيان بن عيينة عن أبي يعفور ىذا الحديث وقال ست غزوات وروى سفيان الثوري وغير 

واحد ىذا الحديث عن أبي يعفور فقال سبع غزوات  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد والمؤمل قاال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن  [ 1822 ] 

غزونا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم سبع غزوات نأكل الجراد قال أبو عيسى بن أبي أوفى قال 
وروى شعبة ىذا الحديث عن أبي يعفور عن بن أبي أوفى قال غزوت مع رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم غزوات نأكل الجراد حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بيذا قال 

وفي الباب عن بن عمر وجابر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو يعفور اسمو واقد ويقال 
وقدان أيضا وأبو يعفور اآلخر اسمو عبد الرحمن بن عبيد بن بسطاس  

   
باب ما جاء في الدعاء عمى الجراد  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو النضر ىاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد اهلل  [ 1823 ] 

بن عبلثة عن موسى بن محمد بن إبراىيم التيمي عن أبيو عن جابر بن عبد اهلل وأنس بن مالك قاال 
كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا دعا عمى الجراد قال الميم أىمك الجراد اقتل كباره وأىمك 

صغاره وأفسد بيضو وأقطع دابره وخذ بأفواىيم عن معاشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء قال فقال رجل 
يا رسول اهلل كيف تدعو عمى جند من أجناد اهلل بقطع دابره قال فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
إنيا نثرة حوت في البحر قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو وموسى بن 
محمد بن إبراىيم التيمي قد تكمم فيو وىو كثير الغرائب والمناكير وأبوه محمد بن إبراىيم ثقة وىو 



مدني  
   

باب ما جاء في أكل لحوم الجبللة وألبانيا  
   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن بن أبي نجيح عن مجاىد عن بن  [ 1824 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن أكل الجبللة وألبانيا قال وفي الباب عن عبد اهلل عمر قال 
بن عباس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وروى الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاىد عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ىشام حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن بن  [ 1825 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن المجثمة ولبن الجبللة وعن الشرب من في السقاء قال عباس 
محمد بن بشار وحدثنا بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد 

اهلل بن عمرو  
   

باب ما جاء في أكل الدجاج  
   
حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا أبو قتيبة عن أبي العوام عن قتادة عن زىدم الجرمي  [ 1826 ] 
دخمت عمى أبي موسى وىو يأكل دجاجة فقال ادن فكل فإني رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو قال 

وسمم يأكمو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد روي ىذا الحديث من غير وجو عن زىدم وال نعرفو 
إال من حديث زىدم وأبو العوام ىو عمران القطان  

   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قبلبة عن زىدم عن أبي موسى  [ 1827 ] 
رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يأكل لحم دجاج قال وفي الحديث كبلم أكثر من ىذا وىذا قال 

حديث حسن صحيح وقد روى أيوب السختياني ىذا الحديث أيضا عن القاسم التميمي وعن أبي قبلبة 
عن زىدم  

   



باب ما جاء في أكل الحبارى  
   
حدثنا الفضل بن سيل األعرج البغدادي حدثنا إبراىيم بن عبد الرحمن بن ميدي عن  [ 1828 ] 

أكمت مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لحم إبراىيم بن عمر بن سفينة عن أبيو عن جده قال 
براىيم بن عمر بن سفينة روى  حبارى قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو وا 

عنو بن أبي فديك ويقال برية بن عمر بن سفينة  
   

باب ما جاء في أكل الشواء  
   
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني  [ 1829 ] 

قربت إلى رسول اهلل صمى اهلل محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سممة أخبرتو انيا 
عميو وسمم جنبا مشويا فأكل منو ثم قام إلى الصبلة وما توضأ قال وفي الباب عن عبد اهلل بن 

الحارث والمغيرة وأبي رافع قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو  
   

باب ما جاء في كراىية األكل متكئا  
   
حدثنا قتيبة حدثنا شريك عن عمي بن األقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول اهلل صمى  [ 1830 ] 

أما أنا فبل آكل متكئا قال وفي الباب عن عمي وعبد اهلل بن عمرو وعبد اهلل بن عباس اهلل عميو وسمم 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ال نعرفو إال من حديث عمي بن األقمر وروى زكريا بن أبي 
زائدة وسفيان الثوري وابن سعيد وغير واحد عن عمي بن األقمر ىذا الحديث وروى شعبة عن سفيان 

الثوري ىذا الحديث عن عمي بن األقمر  
   

باب ما جاء في حب النبي صمى اهلل عميو وسمم الحمواء والعسل  
   
حدثنا سممة بن شبيب ومحمود بن غيبلن وأحمد بن إبراىيم الدورقي قالوا حدثنا أبو  [ 1831 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يحب الحمواء أسامة عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة قالت 
والعسل ىذا حديث حسن صحيح غريب وقد رواه عمي بن مسير عن ىشام بن عروة وفي كبلم أكثر 



من ىذا  
   

باب ما جاء في إكثار ماء المرقة  
   
حدثنا محمد بن عمر بن عمي المقدمي حدثنا مسمم بن إبراىيم حدثنا محمد بن فضاء  [ 1832 ] 

إذا اشترى حدثني أبي عن عمقمة بن عبد اهلل المزني عن أبيو قال قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
أحدكم لحما فميكثر مرقتو فإن لم يجد لحما أصاب مرقو وىو أحد المحمين وفي الباب عن أبي ذر 

قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو من حديث محمد بن فضاء ومحمد بن 
فضاء ىو المعبر وقد تكمم فيو سممان بن حرب وعمقمة بن عبد اهلل ىو أخو بكر بن عبد اهلل المزني  

   
حدثنا الحسين بن عمي بن األسود البغدادي حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا  [ 1833 ] 

إسرائيل عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد اهلل بن الصامت عن 
ن لم يجد أبي ذر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  ال يحقرن أحدكم شيئا من المعروف وا 

ن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقتو واغرف لجارك منو قال أبو  فميمق أخاه بوجو طمق وا 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة عن أبي عمران الجوني  

   
باب ما جاء في فضل الثريد  

   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة  [ 1834 ] 

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من اليمداني عن أبي موسى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
النساء إال مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة عمى النساء كفضل الثريد عمى سائر 

الطعام قال وفي الباب عن عائشة وأنس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء أنو قال انيسوا المحم نيسا  
   
زوجني حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عبد اهلل بن الحارث قال  [ 1835 ] 

أبي فدعا أناسا فييم صفوان بن أمية فقال إن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال انيسوا المحم نيسا 



فإنو أىنأ وأمرأ قال وفي الباب عن عائشة وأبي ىريرة قال أبو عيسى وىذا حديث ال نعرفو إال من 
حديث عبد الكريم وقد تكمم بعض أىل العمم في عبد الكريم المعمم منيم أيوب السختياني من قبل 

حفظو  
   

باب ما جاء عن النبي صمى اهلل عميو وسمم من الرخصة في قطع المحم بالسكين  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن جعفر بن  [ 1836 ] 

رأى النبي صمى اهلل عميو وسمم احتز من كتف شاة فأكل منيا عمرو بن أمية الضمري عن أبيو أنو 
ثم مضى إلى الصبلة ولم يتوضأ قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن المغيرة بن 

شعبة  
   

باب ما جاء في أي المحم كان أحب إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا واصل بن عبد األعمى حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي  [ 1837 ] 

أتي النبي صمى اهلل عميو وسمم بمحم فرفع إليو الذراع وكانت تعجبو فنيس زرعة عن أبي ىريرة قال 
منيا قال وفي الباب عن بن مسعود وعائشة وعبد اهلل بن جعفر وأبي عبيدة قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح وأبو حيان اسمو يحيى بن سعيد بن حيان وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمو 
ىرم  

   
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد حدثنا فميح بن سميمان  [ 1838 ] 

عن عبد الوىاب بن يحيى من مولد عباد بن عبد اهلل بن الزبير عن عبد اهلل بن الزبير عن عائشة 
ما كان الذراع أحب المحم إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ولكن كان ال يجد المحم إال غبا قالت 

فكان يعجل إليو ألنو أعجميا نضجا قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  
   

باب ما جاء في الخل  
   
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا مبارك بن سعيد ىو أخو سفيان بن سعيد الثوري عن  [ 1839 ] 



نعم اإلدام الخل قال وفي الباب سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عن عائشة وأم ىانئ حدثنا عبدة بن عبد اهلل الخزاعي البصري حدثنا معاوية بن ىشام عن سفيان 
عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال نعم اإلدام الخل قال أبو عيسى 

ىذا أصح من حديث مبارك بن سعيد  
   
حدثنا محمد بن سيل بن عسكر البغدادي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سميمان بن ببلل  [ 1840 ] 

نعم اإلدام الخل عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا يحيى بن حسان عن سميمان بن ببلل بيذا اإلسناد نحوه إال أنو 
قال نعم اإلدام أو األدم الخل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو ال نعرفو 

من حديث ىشام عروة إال من حديث سميمان بن ببلل  
   
حدثنا أبو كريب محمد بن العبلء حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حمزة الثمالي عن  [ 1841 ] 

ىل الشعبي عن أم ىانئ بنت أبي طالب قالت دخل عمي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال 
عندكم شيء فقمت ال إال كسر يابسة وخل فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم قربيو فما أقفر بيت من 
آدم فيو خل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو ال نعرفو من حديث أم ىانئ إال 
من ىذا الوجو وأبو حمزة الثمالي اسمو ثابت بن أبي صفية وأم ىانئ ماتت بعد عمي بن أبي طالب 

بزمان وسألت محمدا عن ىذا الحديث قال ال أعرف لمشعبي سماعا من أم ىانئ فقمت أبو حمزة 
كيف ىو عندك فقال أحمد بن حنبل تكمم فيو وىو عندي مقارب الحديث  

   
حدثنا عبدة بن عبد اهلل الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن ىشام عن سفيان عن  [ 1842 ] 

نعم اإلدام الخل وىذا أصح من محارب بن دثار عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
حديث مبارك بن سعيد  

   
باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب  

   
حدثنا عبدة بن عبد اهلل الخزاعي حدثنا معاوية بن ىشام عن سفيان عن ىشام بن عروة  [ 1843 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يأكل البطيخ بالرطب قال وفي الباب عن عن أبيو عن عائشة 



أنس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ورواه بعضيم عن ىشام بن عروة عن أبيو عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم مرسل ولم يذكر فيو عن عائشة وقد روى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة 

ىذا الحديث  
   

باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب  
   
حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا إبراىيم بن سعد عن أبيو عن عبد اهلل بن جعفر  [ 1844 ] 
كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يأكل القثاء بالرطب قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال 

غريب ال نعرفو إال من حديث إبراىيم بن سعد  
   

باب ما جاء في شرب أبوال اإلبل  
   
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عفان حدثنا حماد بن سممة أخبرنا حميد وثابت  [ 1845 ] 

أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووىا فبعثيم النبي صمى اهلل عميو وسمم في إبل وقتادة عن أنس 
الصدقة وقال اشربوا من أبواليا وألبانيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا 
الوجو وقد روي ىذا الحديث من غير وجو عن أنس رواه أبو قبلبة عن أنس ورواه سعيد بن أبي 

عروبة عن قتادة عن أنس  
   

باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده  
   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد اهلل بن نمير حدثنا قيس بن الربيع قال وحدثنا قتيبة  [ 1846 ] 

حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع المعنى واحد عن أبي ىشام يعني الرماني عن زاذان 
عن سممان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك لمنبي صمى اهلل عميو 

بركة الطعام الوضوء قبمو وسمم فأخبرتو بما قرأت في التوراة فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
والوضوء بعده قال وفي الباب عن أنس وأبي ىريرة قال أبو عيسى ال نعرف ىذا الحديث إال من 

حديث قيس بن الربيع وقيس بن الربيع يضعف في الحديث وأبو ىاشم الرماني اسمو يحيى بن دينار  
   



باب في ترك الوضوء قبل الطعام  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم عن أيوب عن بن أبي مميكة عن بن  [ 1847 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خرج من الخبلء فقرب إليو طعام فقالوا أال نأتيك بوضوء عباس 
قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصبلة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه 

عمرو بن دينار عن سعيد الحويرث عن بن عباس وقال عمي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان 
سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة  

   
باب ما جاء في التسمية في الطعام  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا العبلء بن الفضل بن عبد الممك بن أبي سوية أبو اليذيل  [ 1848 ] 

بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أمواليم حدثنا عبيد اهلل بن عكراش عن أبيو عكراش بن ذؤيب قال 
إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقدمت عميو المدينة فوجدتو جالسا بين المياجرين واألنصار قال 
ثم أخذ بيدي فانطمق بي إلى بيت أم سممة فقال ىل من طعام فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر وأقبمنا 
نأكل منيا فخبطت بيدي من نواحييا وأكل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من بين يديو فقبض بيده 
اليسرى عمى يدي اليمنى ثم قال يا عكراش كل من موضع واحد فإنو طعام واحد ثم أتينا بطبق فيو 
ألوان الرطب أو من ألوان الرطب عبيد اهلل شك قال فجعمت آكل من بين يدي وجالت يد رسول اهلل 

صمى اهلل عميو وسمم في الطبق وقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنو غير لون واحد ثم أتينا بماء 
فغسل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يديو ومسح ببمل كفيو وجيو وذراعيو ورأسو وقال يا عكراش 
ىذا الوضوء مما غيرت النار قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث العبلء بن 
الفضل وقد تفرد العبلء بيذا الحديث وال نعرف لعكراش عن النبي صمى اهلل عميو وسمم إال ىذا 

الحديث  
   

باب ما جاء في أكل الدباء  
   
دخمت حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الميث عن معاوية بن صالح عن أبي طالوت قال  [ 1849 ] 

عمى أنس بن مالك وىو يأكل القرع وىو يقول يا لك شجرة ما أحبك إال لحب رسول اهلل صمى اهلل 



عميو وسمم إياك قال وفي الباب عن حكيم بن جابر عن أبيو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من 
ىذا الوجو  

   
حدثنا محمد بن ميمون المكي حدثنا سفيان بن عيينة حدثني مالك بن أنس عن إسحاق  [ 1850 ] 

رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يتتبع في بن عبد اهلل بن أبي طمحة عن أنس بن مالك قال 
الصفحة يعني الدباء فبل أزال أحبو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي ىذا الحديث 

من غير وجو عن أنس وروي انو رأى الدباء بين يدي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال لو ما ىذا 
قال ىذا الدباء نكثر بو طعامنا  

   
باب ما جاء في أكل الزيت  

   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسمم عن أبيو عن عمر  [ 1851 ] 

كموا الزيت وادىنوا بو فإنو من شجرة مباركة قال بن الخطاب قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو إال من حديث عبد الرزاق عن معمر عبد الرزاق يضطرب في رواية 

ىذا الحديث فربما ذكر فيو عن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وربما رواه عمى الشك فقال 
أحبو عن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وربما قال عن زيد بن أسمم عن أبيو عن النبي صمى 
اهلل عميو وسمم مرسبل حدثنا أبو داود سميمان بن معبد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسمم 

عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه ولم يذكر فيو عن عمر  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قاال حدثنا سفيان عن عبد اهلل  [ 1852 ] 

بن عيسى عن رجل يقال لو عطاء من أىل الشام عن أبي أسيد قال قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
كموا الزيت وادىنوا بو فإنو من شجرة مباركة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو إنما 

نعرفو من حديث سفيان الثوري عن عبد اهلل بن عيسى  
   

باب ما جاء في األكل مع الممموك والعيال  
   
حدثنا نصر بن عمي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيو عن أبي ىريرة  [ 1853 ] 



إذا كفى أحدكم خادمو طعامو حره ودخانو فميأخذ يخبرىم ذاك عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
بيده فميقعده معو فإن أبى فميأخذ لقمة فميطعميا إياه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو 

خالد ولد إسماعيل اسمو سعد  
   

باب ما جاء في فضل إطعام الطعام  
   
حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي عن  [ 1854 ] 

أفشوا السبلم وأطعموا الطعام محمد بن زياد عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
واضربوا اليام تورثوا الجنان قال وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو وابن عمر وأنس وعبد اهلل بن 
سبلم وعبد الرحمن بن عائشة وشريح بن ىانئ عن أبيو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 

غريب من حديث بن زياد عن أبي ىريرة  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن عطاء بن السائب عن أبيو عن عبد اهلل بن عمرو  [ 1855 ] 

اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السبلم تدخموا الجنة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بسبلم قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في فضل العشاء  

   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا محمد بن يعمى الكوفي حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن  [ 1856 ] 

تعشوا ولو القرشي عن عبد الممك بن عبلق عن أنس بن مالك قال قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
بكف من حشف فإن ترك العشاء ميرمة قال أبو عيسى ىذا حديث منكر ال نعرفو إال من ىذا الوجو 

وعنبسة يضعف في الحديث وعبد الممك بن عبلق مجيول  
   

باب ما جاء في التسمية عمى الطعام  
   
حدثنا عبد اهلل بن الصباح الياشمي حدثنا عبد األعمى عن معمر عن ىشام بن عروة  [ 1857 ] 

دخل عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وعنده طعام قال ادن عن أبيو عن عمر بن أبي سممة أنو 



يا بني وسم اهلل وكل بيمينك وكل مما يميك قال أبو عيسى وقد روي عن ىشام بن عروة عن أبي 
وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سممة وقد اختمف أصحاب ىشام بن عروة في 

رواية ىذا الحديث وأبو وجزة السعدي اسمو يزيد بن عبيد  
   
حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا وكيع حدثنا ىشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة  [ 1858 ] 

العقيمي عن عبد اهلل بن عبيد بن عمير عن أم كمثوم عن عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
إذا أكل أحدكم طعاما فميقل بسم اهلل فإن نسي في أولو فميقل بسم اهلل في أولو وآخره وبيذا وسمم 

اإلسناد عن عائشة قالت كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يأكل طعاما في ستة من أصحابو فجاء 
أعرابي فأكمو بمقمتين فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أما إنو لو سمى كفاكم قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح وأم كمثوم ىي بنت محمد بن أبي بكر الصديق رضى اهلل تعالى عنو  
   

باب ما جاء في كراىية البيتوتة وفي يده ريح غمر  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يعقوب بن الوليد المزني عن بن أبي ذئب عن المقبري عن  [ 1859 ] 

إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه عمى أنفسكم أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
من بات وفي يده ريح غمر فأصابو شيء فبل يمومن إال نفسو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من 
ىذا الوجو وقد روي من حديث سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم  
   
حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي الصاغاني حدثنا محمد بن جعفر المدائني  [ 1860 ] 

حدثنا منصور بن أبي األسود عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى 
من بات وفي يده ريح غمر فأصابو شيء فبل يمومن إال نفسو قال أبو عيسى ىذا اهلل عميو وسمم 

حديث حسن غريب ال نعرفو من حديث األعمش إال من ىذا الوجو آخر كتاب األطعمة ويميو كتاب 
األشربة  

   
كتاب األشربة عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  

   



باب ما جاء في شارب الخمر  
   
حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن  [ 1861 ] 

كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب بن عمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الخمر في الدنيا فمات وىو يدمنيا لم يشربيا في اآلخرة قال وفي الباب عن أبي ىريرة وأبي سعيد 
وعبد اهلل بن عمرو وابن عباس وعبادة وأبي مالك األشعري قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث 
حسن صحيح وقد روي من غير وجو عن نافع عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ورواه 

مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر موقوفا فمم يرفعو  
   
حدثنا قتيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن عبد اهلل بن عبيد بن  [ 1862 ] 

من شرب الخمر لم عمير عن أبيو قال قال عبد اهلل بن عمر قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يقبل اهلل لو صبلة أربعين صباحا فإن تاب تاب اهلل عميو فإن عاد لم يقبل اهلل لو صبلة أربعين 

صباحا فإن تاب تاب اهلل عميو فإن عاد لم يقبل اهلل لو صبلة أربعين صباحا فإن تاب تاب اهلل عميو 
فإن عاد الرابعة لم يقبل اهلل لو صبلة أربعين صباحا فإن تاب لم يتب اهلل عميو وسقاه من نير الخبال 

قيل يا أبا عبد الرحمن وما نير الخبال قال نير من صديد أىل النار قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن وقد روي نحو ىذا عن عبد اهلل بن عمرو وابن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء كل مسكر حرام  

   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن بن شياب عن أبي سممة عن  [ 1863 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فيو حرام قال أبو عيسى عائشة 
ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي وأبو سعيد األشج قاال حدثنا عبد اهلل بن  [ 1864 ] 

إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سممة عن بن عمر قال سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول 
كل مسكر حرام قال وفي الباب عن عمر وعمي وابن مسعود وأنس وأبي سعيد وأبي موسى األشج 

العصري وديمم وميمونة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية ووائل بن حجر وقرة 



المزني وعبد اهلل بن مغفل وأم سممة وبريدة وأبي ىريرة وعائشة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد 
روي عن أبي سممة عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه وكبلىما صحيح رواه غير 
واحد عن محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه وعن 

أبي سممة عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء ما أسكر كثيره فقميمو حرام  
   
حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر وحدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر  [ 1865 ] 

عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن بن المنكدر عن جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل صمى اهلل عميو 
ما أسكر كثيره فقميمو حرام قال وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد اهلل بن عمر وابن عمر وسمم قال 

وخوات بن جبير قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من حديث جابر  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد األعمى بن عبد األعمى عن ىشام بن حسان عن ميدي  [ 1866 ] 

بن ميمون وحدثنا عبد اهلل بن معاوية الجمحي حدثنا ميدي بن ميمون المعنى واحد عن أبي عثمان 
كل مسكر حرام األنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

ما أسكر الفرق منو فملء الكف منو حرام قال أبو عيسى قال أحدىما في حديثو الحسوة منو حرام 
قال ىذا حديث حسن وقد رواه ليث بن أبي سميم والربيع بن صبيح عن أبي عثمان األنصاري نحو 

رواية ميدي بن ميمون وأبو عثمان األنصاري اسمو عمرو بن سالم ويقال عمر بن سالم أيضا  
   

باب ما جاء في نبيذ الجر  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا بن عمية ويزيد بن ىارون قاال أخبرنا سميمان التيمي عن  [ 1867 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن نبيذ الجر فقال نعم فقال طاوس أن رجبل أتى بن عمر فقال 
طاوس واهلل إني سمعتو منو قال وفي الباب عن بن أبي أوفى وأبي سعيد وسويد وعائشة وابن الزبير 

وابن عباس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في كراىية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير  



   
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن عمرو بن  [ 1868 ] 

سألت بن عمر عما نيى عنو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من األوعية مرة قال سمعت زاذان يقول 
أخبرناه بمغتكم وفسره لنا بمغتنا فقال نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن الحنتمة وىي الجرة 

ونيى عن الدباء وىي القرعة ونيى عن النقير وىو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسخ نسخا ونيى عن 
المزفت وىي المقير وأمر أن ينبذ في األسقية قال وفي الباب عن عمر وعمي وابن عباس وأبي سعيد 

وأبي ىريرة وعبد الرحمن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حصين وعائذ بن عمرو والحكم 
الغفاري وميمونة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف  

   
حدثنا محمد بن بشار والحسن بن عمي ومحمود بن غيبلن قالوا حدثنا أبو عاصم حدثنا  [ 1869 ] 

سفيان عن عمقمة بن مرثد عن سميمان بن بريدة عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ن ظرفا ال يحل شيئا وال يحرمو وكل مسكر حرام قال أبو عيسى ىذا  إني كنت نييتكم عن الظروف وا 

حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن منصور عن سالم بن  [ 1870 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن الظروف فشكت إليو أبي الجعد عن جابر بن عبد اهلل قال 
األنصار فقالوا ليس لنا وعاء قال فبل إذن قال وفي الباب عن بن مسعود وأبي سعيد وأبي ىريرة وعبد 

اهلل بن عمرو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في االنتباذ في السقاء  
   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوىاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن  [ 1871 ] 

كنا ننبذ لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في سقاء يوكأ في أعبله البصري عن أمو عن عائشة قالت 
لو عزالء تنبذه غدوة ويشربو عشاء وتنبذه عشاء ويشربو غدوة قال وفي الباب عن جابر وأبي سعيد 
وابن عباس قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو من حديث يونس بن عبيد إال من ىذا الوجو 



وقد روي ىذا الحديث من غير ىذا الوجو عن عائشة أيضا  
   

باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منيا الخمر  
   
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا إسرائيل حدثنا إبراىيم بن مياجر  [ 1872 ] 

إن من الحنطة عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
خمرا ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا قال وفي الباب عن أبي 

ىريرة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل نحوه وروى أبو حيان  [ 1873 ] 

قال إن من الحنطة خمرا فذكر ىذا الحديث  التيمي ىذا الحديث عن الشعبي عن بن عمر عن عمر 
   
حدثنا بذلك أحمد بن منيع حدثنا عبد اهلل بن إدريس عن أبي حيان التيمي عن الشعبي  [ 1874 ] 

إن من الحنطة خمرا بيذا وىذا أصح من حديث إبراىيم بن عن بن عمر عن عمر بن الخطاب 
مياجر وقال عمي بن المديني قال يحيى بن سعيد لم يكن إبراىيم بن مياجر بالقوي الحديث وقد روي 

من غير وجو أيضا عن الشعبي عن النعمان بن بشير  
   
حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك حدثنا األوزاعي وعكرمة بن عمار قاال  [ 1875 ] 

الخمر من حدثنا أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا ىريرة يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ىاتين الشجرتين النخمة والعنبة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو كثير السحيمي ىو 
العبري واسمو يزيد بن عبد الرحمن بن غفيمة وروى شعبة عن عكرمة بن عمار ىذا الحديث  

   
باب ما جاء في خميط البسر والتمر  

   
أن حدثنا قتيبة حدثنا الميث بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد اهلل  [ 1876 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نيى أن ينبذ البسر والرطب جميعا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح  



   
أن حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جرير عن سميمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد  [ 1877 ] 

النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن البسر والتمر أن يخمط بينيما وعن الزبيب والتمر أن يخمط 
بينيما ونيى عن الجرار أن ينبذ فييا قال وفي الباب عن جابر وأنس وأبي قتادة وابن عباس وأم 

سممة ومعبد بن كعب عن أمو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في كراىية الشرب في آنية الذىب والفضة  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت بن أبي  [ 1878 ] 

أن حذيفة استسقى فأتاه إنسان بإناء من فضة فرماه بو وقال إني كنت قد نييتو فأبى أن ليمى يحدث 
ينتيي أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نيى عن الشرب في آنية الفضة والذىب ولبس الحرير 

والديباج وقال ىي ليم في الدنيا ولكم في اآلخرة قال وفي الباب عن أم سممة والبراء وعائشة قال أبو 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في النيي عن الشرب قائما  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس  [ 1879 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى أن يشرب الرجل قائما فقيل األكل قال ذاك أشر قال أبو عيسى 
ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا أبو السائب سمم بن جنادة الكوفي حدثنا حفص بن غياث عن عبيد اهلل بن عمر  [ 1880 ] 

كنا نأكل عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ونحن نمشي ونشرب عن نافع عن بن عمر قال 
ونحن قيام قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح غريب من حديث عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن بن 
عمر وروى عمران بن جرير ىذا الحديث عن أبي البزري عن بن عمر وأبو البزري اسمو يزيد بن 

عطارد  
   
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسمم عن  [ 1881 ] 



أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن الشرب قائما قال وفي الباب عن أبي الجارود بن المعمى 
سعيد وأبي ىريرة وأنس قال أبو عيسى ىذا حديث غريب حسن وىكذا روى غير واحد ىذا الحديث 

عن سعيد عن قتادة عن أبي مسمم عن الجارود عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وروي عن قتادة عن 
يزيد بن عبد اهلل بن الشخير عن أبي مسمم عن الجارود أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال ضالة 

المسمم حرق النار والجارود ىو بن المعمى العبدي صاحب النبي صمى اهلل عميو وسمم ويقال الجارود 
بن العبلء أيضا والصحيح بن المعمى  

   
باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائما  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم حدثنا عاصم األحول ومغيرة عن الشعبي عن بن  [ 1882 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم شرب من زمزم وىو قائم قال وفي الباب عن عمي وسعد وعبد عباس 
اهلل بن عمرو وعائشة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعمم عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن  [ 1883 ] 

رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يشرب قائما وقاعدا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن جده قال 
صحيح  

   
باب ما جاء في التنفس في اإلناء  

   
حدثنا قتيبة ويوسف بن حماد قاال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس  [ 1884 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يتنفس في اإلناء ثبلثا ويقول ىو أمرأ وأروى قال أبو بن مالك 
عيسى ىذا حديث حسن غريب ورواه ىشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس وروى عزرة بن ثابت 
عن ثمامة عن أنس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يتنفس في اإلناء ثبلثا حدثنا بذلك محمد بن 
بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا عزرة بن ثابت األنصاري عن ثمامة عن أنس بن مالك أن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يتنفس في اإلناء ثبلثا قال ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن يزيد بن سنان الجزري عن بن لعطاء بن أبي رباح عن  [ 1885 ] 



ال تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن أبيو عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
اشربوا مثنى وثبلث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم قال أبو عيسى ىذا حديث غريب 

ويزيد بن سنان الجزري ىو أبو فروة الرىاوي  
   

باب ما ذكر من الشرب بنفسين  
   
حدثنا عمي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيو عن بن  [ 1886 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان إذا شرب تنفس مرتين قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال عباس 
نعرفو إال من حديث رشدين بن كريب قال أبا محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن عن رشدين بن كريب 
قمت ىو أقوى أو محمد بن كريب فقال ما أقربيما ورشدين بن كريب أرجحيما عندي قال وسألت 

محمد بن إسماعيل عن ىذا فقال محمد بن كريب أرجح من رشدين بن كريب والقول عندي ما قال 
أبو محمد عبد اهلل رشدين بن كريب أرجح وأكبر وقد أدرك بن عباس ورآه وىما أخوان وعندىما 

مناكير  
   

باب ما جاء في كراىية النفخ في الشراب  
   
حدثنا عمي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن مالك بن أنس عن أيوب وىو بن  [ 1887 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى حبيب أنو سمع أبا المثنى الجيني يذكر عن أبي سعيد الخدري 
عن النفخ في الشرب فقال رجل القذاة أراىا في اإلناء قال أىرقيا قال فإني ال أروى من نفس واحد 

قال فأبن القدح إذن عن فيك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن بن  [ 1888 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى أن يتنفس في اإلناء أو ينفخ فيو قال أبو عيسى ىذا عباس 
حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في كراىية التنفس في اإلناء  

   



حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا ىشام الدستوائي عن  [ 1889 ] 
إذا يحيى بن أبي كثير عن عبد اهلل بن أبي قتادة عن أبيو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

شرب أحدكم فبل يتنفس في اإلناء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في النيي عن اختناث األسقية  
   
أنو حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن الزىري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن أبي سعيد رواية  [ 1890 ] 

نيي عن اختناث األسقية قال وفي الباب عن جابر وابن عباس وأبي ىريرة قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في الرخصة في ذلك  

   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد اهلل بن عمر عن عيسى بن عبد اهلل  [ 1891 ] 

رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم قام إلى قربة معمقة فخنثيا ثم شرب من فييا بن أنيس عن أبيو قال 
قال وفي الباب عن أم سميم قال أبو عيسى ىذا حديث ليس إسناده بصحيح وعبد اهلل بن عمر 

العمري يضعف في الحديث وال أدري سمع من عيسى أم ال  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن  [ 1892 ] 

دخل عمي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فشرب من في قربة معمقة قائما فقمت جدتو كبشة قالت 
إلى فييا فقطعتو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب ويزيد بن يزيد بن جابر ىو عبد 

الرحمن بن يزيد بن جابر وىو أقدم منو موتا  
   

باب ما جاء أن األيمنين أحق بالشراب  
   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن بن شياب عن  [ 1893 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أتي بمبن قد شيب بماء وعن يمينو أعرابي وعن يساره أبو بكر أنس 
فشرب ثم أعطى األعرابي وقال األيمن فاأليمن قال وفي الباب عن بن عباس وسيل بن سعد وابن 



عمر وعبد اهلل بن بسر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء أن ساقي القوم آخرىم شربا  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد اهلل بن رباح عن أبي قتادة  [ 1894 ] 

ساقي القوم آخرىم شربا قال وفي الباب عن بن أبي أوفى قال عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزىري عن عروة عن عائشة  [ 1895 ] 

كان أحب الشراب إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الحمو البارد قال أبو عيسى ىكذا روى قالت 
غير واحد عن بن عيينة مثل ىذا عن معمر عن الزىري عن عروة عن عائشة والصحيح ما روي 

عن الزىري عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل  
   
أن حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا معمر ويونس عن الزىري  [ 1896 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم سئل أي الشراب أطيب قال الحمو البارد قال أبو عيسى وىكذا روى 
عبد الرزاق عن معمر عن الزىري عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل وىذا أصح من حديث بن 

عيينة رحمو اهلل  
   

كتاب البر والصمة عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في بر الوالدين  
   
حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا بيز بن حكيم حدثني أبي عن جدي  [ 1897 ] 

يا رسول اهلل من أبر قال أمك قال قمت ثم من قال أمك قال قمت ثم من قال أمك قال قمت قال قمت 
ثم من قال ثم أباك ثم األقرب فاألقرب قال وفي الباب عن أبي ىريرة وعبد اهلل بن عمر وعائشة وأبي 



الدرداء قال أبو عيسى وبيز بن حكيم ىو أبو معاوية بن حيدة القشيري وىذا حديث حسن وقد تكمم 
شعبة في بيز بن حكيم وىو ثقة عند أىل الحديث وروى عنو معمر والثوري وحماد بن سممة وغير 

واحد من األئمة  
   

باب منو  
   
حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن المسعودي عن الوليد بن العيزار  [ 1898 ] 

سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقمت يا رسول اهلل عن أبي عمرو الشيباني عن بن مسعود قال 
أي األعمال أفضل قال الصبلة لميقاتيا قمت ثم ماذا يا رسول اهلل قال بر الوالدين قمت ثم ماذا يا 

رسول اهلل قال الجياد في سبيل اهلل ثم سكت عني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ولو استزدتو لزادني 
قال أبو عيسى وأبو عمرو الشيباني اسمو سعد بن إياس وىو حديث حسن صحيح رواه الشيباني 

وشعبة وغير واحد عن الوليد بن العيزار وقد روي ىذا الحديث من غير وجو عن أبي عمرو الشيباني 
عن بن مسعود  

   
باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين  

   
حدثنا أبو حفص عمرو بن عمي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن يعمى بن عطاء  [ 1899 ] 

رضى الرب في رضى الوالد عن أبيو عن عبد اهلل بن عمرو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
وسخط الرب في سخط الوالد حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن يعمى بن 

عطاء عن أبيو عن عبد اهلل بن عمرو نحوه ولم يرفعو وىذا أصح قال أبو عيسى وىكذا روى 
أصحاب شعبة عن شعبة عن يعمى بن عطاء عن أبيو عبد اهلل بن عمرو موقوفا وال نعمم أحدا رفعو 
غير خالد بن الحارث عن شعبة وخالد بن الحارث ثقة مأمون قال سمعت محمد بن المثنى يقول ما 
رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث وال بالكوفة مثل عبد اهلل بن إدريس قال وفي الباب عن عبد اهلل 

بن مسعود  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب اليجيمي عن أبي عبد  [ 1900 ] 

ن أمي تأمرني بطبلقيا قال أبو  الرحمن السممي عن أبي الدرداء أن رجبل أتاه فقال إن لي امرأة وا 



الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الدرداء سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
الباب أو احفظو قال وقال بن أبي عمرو ربما قال سفيان إن أمي وربما قال أبي وىذا حديث صحيح 

وأبو عبد الرحمن السممي اسمو عبد اهلل بن حبيب  
   

باب ما جاء في عقوق الوالدين  
   
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي  [ 1901 ] 

أال أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بمى يا رسول اهلل بكرة عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال اإلشراك باهلل وعقوق الوالدين قال وجمس وكان متكئا فقال وشيادة الزور أو قول الزور فما زال 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقوليا حتى قمنا ليتو سكت قال وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو بكرة اسمو نفيع بن الحارث  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث بن سعد عن بن الياد عن سعد بن إبراىيم عن حميد بن عبد  [ 1902 ] 

من الكبائر أن يشتم الرجل الرحمن عن عبد اهلل بن عمرو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
والديو قالوا يا رسول اهلل وىل يشتم الرجل والديو قال نعم يسب أبا الرجل فيشتم أباه ويشتم أمو فيسب 

أمو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في إكرام صديق الوالد  
   
حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح أخبرني الوليد بن  [ 1903 ] 

إن أبي الوليد عن عبد اهلل بن دينار عن بن عمر قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
أبر البر أن يصل الرجل أىل ود أبيو قال وفي الباب عن أبي أسيد قال أبو عيسى ىذا إسناد صحيح 

وقد روي ىذا الحديث عن بن عمر من غير وجو  
   

باب ما جاء في بر الخالة  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن إسرائيل قال وحدثنا محمد بن أحمد وىو بن مدوية  [ 1904 ] 



حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن إسرائيل والمفظ لحديث عبيد اهلل عن أبي إسحاق اليمداني عن البراء 
الخالة بمنزلة األم وفي الحديث قصة طويمة وىذا بن عازب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

حديث صحيح  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن  [ 1904 ] 

نحوه ولم يذكر فيو عن بن عمر وىذا أصح من حديث أبي معاوية وأبو النبي صمى اهلل عميو وسمم 
بكر بن حفص ىو بن عمر بن سعد بن أبي وقاص  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن بن  [ 1904 ] 

يا رسول اهلل إني أصبت ذنبا عظيما فيل لي من عمر أن رجبل أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 
توبة قال ىل لك من أم قال ال قال ىل لك من خالة قال نعم قال فبرىا وفي الباب عن عمي  

   
باب ما جاء في دعوة الوالدين  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراىيم عن ىشام الدستوائي عن يحيى بن أبي  [ 1905 ] 

ثبلث دعوات مستجابات كثير عن أبي جعفر عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ال شك فيين دعوة المظموم ودعوة المسافر ودعوة الوالد عمى ولده قال أبو عيسى وقد روى الحجاج 

الصواف ىذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير حديث ىشام وأبو جعفر الذي روى عن أبي ىريرة يقال 
لو أبو جعفر المؤذن وال نعرف اسمو وقد روى عنو يحيى بن أبي كثير غير حديث  

   
باب ما جاء في حق الوالدين  

   
حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا جرير عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن  [ 1906 ] 

ال يجزي ولد والدا إال أن يجده ممموكا فيشتريو أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فيعتقو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن ال نعرفو إال من حديث سييل بن أبي صالح وقد روى سفيان 

الثوري وغير واحد عن سييل بن أبي صالح ىذا الحديث  
   



باب ما جاء في قطيعة الرحم  
   
حدثنا بن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قاال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن  [ 1907 ] 

اشتكى أبو الرداد الميثي فعاده عبد الرحمن بن عوف فقال خيرىم وأوصميم ما عممت أبي سممة قال 
أبا محمد فقال عبد الرحمن سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول قال اهلل أنا اهلل وأنا الرحمن 
خمقت الرحم وشققت ليا من اسمي فمن وصميا وصمتو ومن قطعيا بتتو وفي الباب عن أبي سعيد 

وابن أبي أوفى وعامر بن ربيعة وأبي ىريرة وجبير بن مطعم قال أبو عيسى حديث سفيان عن 
الزىري حديث صحيح وروى معمر ىذا الحديث عن الزىري عن أبي سممة عن رداد الميثي عن عبد 

الرحمن بن عوف ومعمر كذا يقول قال محمد وحديث معمر خطأ  
   

باب ما جاء في صمة الرحم  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا بشير أبو إسماعيل وفطر بن خميفة عن مجاىد  [ 1908 ] 

ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل عن عبد اهلل بن عمرو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الذي إذا انقطعت رحمو وصميا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن سممان 

وعائشة وعبد اهلل بن عمر  
   
حدثنا بن أبي عمر ونصر بن عمي وسعيد بن عبد الرحمن قالوا حدثنا سفيان عن  [ 1909 ] 

ال يدخل الزىري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الجنة قاطع قال بن أبي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في حب الولد  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن إبراىيم بن ميسرة قال سمعت بن أبي سويد يقول  [ 1910 ] 

خرج رسول اهلل صمى سمعت عمر بن عبد العزيز يقول زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم قالت 
اهلل عميو وسمم ذات يوم وىو محتضن أحد ابني ابنتو وىو يقول إنكم لتبخمون وتجبنون وتجيمون 

نكم لمن ريحان اهلل قال وفي الباب عن بن عمر واألشعث بن قيس قال أبو عيسى حديث بن عيينة  وا 



عن إبراىيم بن ميسرة ال نعرفو إال من حديثو وال نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من خولة  
   

باب ما جاء في رحمة الولد  
   
حدثنا بن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قاال حدثنا سفيان عن الزىري عن أبي سممة  [ 1911 ] 

عن أبي ىريرة قال أبصر األقرع بن حابس النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو يقبل الحسن قال بن أبي 
عمر الحسين والحسن فقال إن لي من الولد عشرة ما قبمت أحدا منيم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو 

إنو من ال يرحم ال يرحم قال وفي الباب عن أنس وعائشة قال أبو عيسى وأبو سممة بن عبد وسمم 
الرحمن اسمو عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عوف وىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في النفقة عمى البنات واألخوات  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سييل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد  [ 1912 ] 

ال يكون ألحدكم ثبلث بنات الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
أو ثبلث أخوات فيحسن إليين إال دخل الجنة قال وفي الباب عن عائشة وعقبة بن عامر وأنس 

وجابر وابن عباس قال أبو عيسى وأبو سعيد الخدري اسمو سعد بن مالك بن سنان وسعد بن أبي 
وقاص ىو سعد بن مالك بن وىيب وقد زادوا في ىذا اإلسناد رجبل  

   
حدثنا العبلء بن مسممة البغدادي حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن  [ 1913 ] 

من ابتمي بشيء من البنات الزىري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فصبر عميين كن لو حجابا من النار قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  

   
حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا محمد بن عبيد ىو الطنافسي حدثنا محمد بن عبد  [ 1914 ] 

العزيز الراسبي عن أبي بكر بن عبيد اهلل بن أنس بن مالك عن أنس قال قال رسول اهلل صمى اهلل 
من عال جاريتين دخمت أنا وىو الجنة كياتين وأشار بأصبعيو قال أبو عيسى ىذا حديث عميو وسمم 

حسن غريب من ىذا الوجو وقد روى محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز غير حديث بيذا 
اإلسناد وقال عن بن أبي بكر بن عبيد اهلل بن أنس والصحيح ىو عبيد اهلل بن أبي بكر بن أنس  



   
حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا معمر عن بن شياب حدثنا عبد  [ 1915 ] 

دخمت امرأة معيا ابنتان ليا فسألت فمم تجد اهلل بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة قالت 
عندي شيئا غير تمرة فأعطيتيا إياىا فقسمتيا بين ابنتييا ولم تأكل منيا ثم قامت فخرجت فدخل 

النبي صمى اهلل عميو وسمم فأخبرتو فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم من ابتمي بشيء من ىذه البنات 
كن لو سترا من النار صحيح  

   
حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا بن عيينة عن سييل بن أبي  [ 1916 ] 

صالح عن أيوب بن شيبة عن سعيد األعشى عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اهلل صمى اهلل 
من كان لو ثبلث بنات أو ثبلث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتين واتقى اهلل عميو وسمم 

فيين فمو الجنة قال ىذا حديث غريب  
   

باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالتو  
   
حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا المعتمر بن سميمان قال سمعت أبي يحدث عن  [ 1917 ] 

من قبض يتيما بين المسممين حنش عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
إلى طعامو وشرابو أدخمو اهلل الجنة إال أن يعمل ذنبا ال يغفر لو قال وفي الباب عن مرة الفيري وأبي 

ىريرة وأبي أمامة وسيل بن سعد قال أبو عيسى وحنش ىو حسين بن قيس وىو أبو عمي الرحبي 
وسميمان التيمي يقول حنش وىو ضعيف عند أىل الحديث  

   
حدثنا عبد اهلل بن عمران أبو القاسم المكي القرشي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن  [ 1918 ] 

أنا وكافل اليتيم في الجنة كياتين أبيو عن سيل بن سعد قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وأشار بأصبعيو يعني السبابة والوسطى قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في رحمة الصبيان  

   
حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا عبيد بن واقد عن زربي قال سمعت أنس بن مالك يقول  [ 1919 ] 



جاء شيخ يريد النبي صمى اهلل عميو وسمم فأبطأ القوم عنو أن يوسعوا لو فقال النبي صمى اهلل عميو 
وسمم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا قال وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو وأبي ىريرة 
وابن عباس وأبي أمامة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وزربي لو أحاديث مناكير عن أنس بن 

مالك وغيره  
   
حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عمرو  [ 1920 ] 

ليس منا من لم يرحم صغيرنا بن شعيب عن أبيو عن جده قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ويعرف شرف كبيرنا حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق نحوه إال أنو قال ويعرف حق 

كبيرنا  
   
حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا يزيد بن ىارون عن شريك عن ليث عن عكرمة عن  [ 1921 ] 

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بالمعروف وينو عن المنكر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وحديث محمد بن إسحاق عن 

عمرو بن شعيب حسن صحيح وقد روي عن عبد اهلل بن عمرو من غير ىذا الوجو أيضا قال بعض 
أىل العمم معنى قول النبي صمى اهلل عميو وسمم ليس منا يقول ليس من سنتنا ليس من أدبنا وقال 
عمي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري ينكر ىذا التفسير ليس منا يقول ليس من 

ممتنا  
   

باب ما جاء في رحمة المسممين  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد حدثنا قيس  [ 1922 ] 

من ال يرحم الناس ال يرحمو اهلل قال حدثنا جرير بن عبد اهلل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد وابن عمر 

وأبي ىريرة وعبد اهلل بن عمرو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة قال كتب بو إلي منصور وقرأتو  [ 1923 ] 

عميو سمع أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي ىريرة قال سمعت أبا القاسم صمى اهلل عميو 



ال تنزع الرحمة إال من شقي قال وأبو عثمان الذي روى عن أبي ىريرة ال يعرف اسمو وسمم يقول 
ويقال ىو والد موسى أبي عثمان الذي روى عنو أبو الزناد وقد روى أبو الزناد عن موسى بن أبي 

عثمان عن أبيو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم غير حديث قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد اهلل بن  [ 1924 ] 

الراحمون يرحميم الرحمن ارحموا من في األرض عمرو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصميا وصمو اهلل ومن قطعيا قطعو اهلل قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في النصيحة  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن  [ 1925 ] 

يتاء أبي حازم عن جرير بن عبد اهلل قال  بايعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى أقام الصبلة وا 
الزكاة والنصح لكل مسمم قال وىذا حديث صحيح  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى عن محمد بن عجبلن عن القعقاع بن  [ 1926 ] 

الدين النصيحة ثبلث حكيم عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
مرار قالوا يا رسول اهلل لمن قال هلل ولكتابو وألئمة المسممين وعامتيم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح وفي الباب عن بن عمر وتميم الداري وجرير وحكيم بن أبي يزيد عن أبيو وثوبان  
   

باب ما جاء في شفقة المسمم عمى المسمم  
   
حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي حدثني أبي عن ىشام بن سعد عن زيد بن أسمم  [ 1927 ] 

المسمم أخو المسمم ال يخونو عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وال يكذبو وال يخذلو كل المسمم عمى المسمم حرام عرضو ومالو ودمو التقوى ىينا بحسب امرئ من 

الشر أن يحتقر أخاه المسمم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وفي الباب عن عمي وأبي أيوب  



   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد اهلل بن  [ 1928 ] 

المؤمن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى األشعري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
لممؤمن كالبنيان يشد بعضو بعضا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثني أحمد بن محمد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا يحيى بن عبيد اهلل عن أبيو  [ 1929 ] 

إن أحدكم مرآة أخيو فإن رأى بو أذى فميمطو عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عنو قال أبو عيسى ويحيى بن عبيد اهلل ضعفو شعبة قال وفي الباب عن أنس  

   
باب ما جاء في السترة عمى المسمم  

   
حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي حدثني أبي عن األعمش قال حدثت عن أبي  [ 1930 ] 

من نفس عن مسمم كربة من كرب الدنيا صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
نفس اهلل عنو كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر عمى معسر في الدنيا يسر عميو في الدنيا واآلخرة 
ومن ستر عمى مسمم في الدنيا ستر اهلل عميو في الدنيا واآلخرة واهلل في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيو قال وفي الباب عن بن عمر وعقبة بن عامر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد روى 
أبو عوانة وغير واحد ىذا الحديث عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم نحوه ولم يذكروا فيو حدثت عن أبي صالح  
   

باب ما جاء في الذب عن عرض المسمم  
   
حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا بن المبارك عن أبي بكر النيشمي عن مرزوق أبي بكر  [ 1931 ] 

من رد عن عرض أخيو التيمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
رد اهلل عن وجيو النار يوم القيامة قال وفي الباب عن أسماء بنت يزيد قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن  
   

باب ما جاء في كراىية اليجر لممسمم  



   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزىري ح قال وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن  [ 1932 ] 

حدثنا سفيان عن الزىري عن عطاء بن يزيد الميثي عن أبي أيوب األنصاري أن رسول اهلل صمى اهلل 
ال يحل لمسمم أن ييجر أخاه فوق ثبلث يمتقيان فيصد ىذا ويصد ىذا وخيرىما الذي عميو وسمم قال 

يبدأ بالسبلم قال وفي الباب عن عبد اهلل بن مسعود وأنس وأبي ىريرة وىشام بن عامر وأبي ىند 
الداري قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في مواساة األخ  

   
لما قدم عبد حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم حدثنا حميد عن أنس قال  [ 1933 ] 

الرحمن بن عوف المدينة آخى النبي صمى اهلل عميو وسمم بينو وبين سعد بن الربيع فقال لو ىمم 
أقاسمك مالي نصفين ولي امرأتان فأطمق إحداىما فإذا انقضت عدتيا فتزوجيا فقال بارك اهلل لك في 
أىمك ومالك دلوني عمى السوق فدلوه عمى السوق فما رجع يومئذ إال ومعو شيء من أقط وسمن قد 

استفضمو فرآه رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بعد ذلك وعميو وضر من صفرة فقال مييم قال تزوجت 
امرأة من األنصار قال فما أصدقتيا قال نواة قال حميد أو قال وزن نواة من ذىب فقال أولم ولو بشاة 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذىب وزن ثبلثة دراىم 
وثمث وقال إسحاق بن إبراىيم وزن نواة من ذىب وزن خمسة دراىم سمعت إسحاق بن منصور يذكر 

عنيما ىذا  
   

باب ما جاء في الغيبة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي  [ 1934 ] 

يا رسول اهلل ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت إن كان فيو ما أقول قال ىريرة قال قيل 
ن لم يكن فيو ما تقول فقد بيتو قال وفي الباب عن أبي برزة وابن  إن كان فيو ما تقول فقد اغتبتو وا 

عمر وعبد اهلل بن عمرو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في الحسد  



   
حدثنا عبد الجبار بن العبلء العطار وسعيد بن عبد الرحمن قاال حدثنا سفيان عن  [ 1935 ] 

ال تقاطعوا وال تدابروا وال تباغضوا وال الزىري عن أنس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
تحاسدوا وكونوا عباد اهلل إخوانا وال يحل لمسمم أن ييجر أخاه فوق ثبلث قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق والزبير بن العوام وابن مسعود وأبي ىريرة  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزىري عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل  [ 1936 ] 

ال حسد إال في اثنتين رجل آتاه اهلل ماال فيو ينفق منو آناء الميل وآناء النيار ورجل آتاه عميو وسمم 
اهلل القرآن فيو يقوم بو آناء الميل وآناء النيار قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي عن 

بن مسعود وأبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا  
   

باب ما جاء في التباغض  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال النبي  [ 1937 ] 

إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصمون ولكن في التحريش بينيم قال وفي صمى اهلل عميو وسمم 
الباب عن أنس وسميمان بن عمرو بن األحوص عن أبيو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وأبو 

سفيان اسمو طمحة بن نافع  
   

باب ما جاء في إصبلح ذات البين  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم عن معمر عن الزىري عن حميد بن  [ 1938 ] 

ليس عبد الرحمن عن أمو أم كمثوم بنت عقبة قالت سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
بالكاذب من أصمح بين الناس فقال خيرا أو نمى خيرا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان قال وحدثنا محمود بن غيبلن  [ 1939 ] 

حدثنا بشر بن السري وأبو أحمد قاال حدثنا سفيان عن عبد اهلل بن عثمان بن خثيم عن شير بن 
ال يحل الكذب إال في ثبلث حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



يحدث الرجل امرأتو ليرضييا والكذب في الحرب والكذب ليصمح بين الناس وقال محمود في حديثو 
ال يصمح الكذب إال في ثبلث ىذا حديث ال نعرفو من حديث أسماء إال من حديث بن خثيم وروى 

داود بن أبي ىند ىذا الحديث عن شير بن حوشب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ولم يذكر فيو عن 
أسماء حدثنا بذلك محمد بن العبلء حدثنا بن أبي زائدة عن داود وفي الباب عن أبي بكر  

   
باب ما جاء في الخيانة والغش  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن  [ 1940 ] 

من ضار ضار اهلل بو ومن شاق شاق اهلل عميو أبي صرمة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا زيد بن الحباب العكمي حدثني أبو سممة الكندي حدثنا فرقد  [ 1941 ] 

السبخي عن مرة بن شراحيل اليمداني وىو الطيب عن أبي بكر الصديق قال قال رسول اهلل صمى 
ممعون من ضار مؤمنا أو مكر بو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب  اهلل عميو وسمم 

   
باب ما جاء في حق الجوار  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر ىو بن محمد بن  [ 1942 ] 

ما زال جبريل يوصيني عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
بالجار حتى ظننت انو سيورثو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمد بن عبد األعمى حدثنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وبشير أبي  [ 1943 ] 

أن عبد اهلل بن عمرو ذبحت لو شاة في أىمو فمما جاء قال أىديتم لجارنا إسماعيل عن مجاىد 
الييودي أىديتم لجارنا الييودي سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول ما زال جبريل يوصيني 
بالجار حتى ظننت أنو سيورثو قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي ىريرة وأنس والمقداد بن 

األسود وعقبة بن عامر وأبي شريح وأبي أمامة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا 
الوجو وقد روي ىذا الحديث عن مجاىد عن عائشة وأبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أيضا  



   
حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد اهلل بن المبارك عن حيوة بن شريح عن شرحبيل بن  [ 1944 ] 

شريك عن أبي عبد الرحمن الحبمي عن عبد اهلل بن عمرو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
خير األصحاب عند اهلل خيرىم لصاحبو وخير الجيران عند اهلل خيرىم لجاره قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن غريب وأبو عبد الرحمن الحبمي اسمو عبد اهلل بن يزيد  
   

باب ما جاء في اإلحسان إلى الخدم  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن واصل عن  [ 1945 ] 

إخوانكم جعميم اهلل فتية تحت المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فميطعمو من طعامو وليمبسو من لباسو وال يكمفو ما يغمبو فإن كمفو ما 

يغمبو فميعنو قال وفي الباب عن عمي وأم سممة وابن عمر وأبي ىريرة قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن صحيح  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون عن ىمام بن يحيى عن فرقد السبخي عن  [ 1946 ] 

ال يدخل الجنة سيء الممكة قال أبو عيسى ىذا مرة عن أبي بكر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
حديث غريب وقد تكمم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قبل حفظو  

   
باب النيي عن ضرب الخدم وشتميم  

   
حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن فضيل بن غزوان عن بن أبي نعم  [ 1947 ] 

من قذف ممموكو بريئا مما قال لو عن أبي ىريرة قال قال أبو القاسم صمى اهلل عميو وسمم نبي التوبة 
أقام عميو الحد يوم القيامة إال أن يكون كما قال قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وابن أبي 
نعم ىو عبد الرحمن بن أبي نعم البجمي يكنى أبا الحكم وفي الباب عن سويد بن مقرن وعبد اهلل بن 

عمر  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن األعمش عن إبراىيم التيمي عن  [ 1948 ] 



كنت أضرب ممموكا لي فسمعت قائبل من خمفي يقول اعمم أبا أبيو عن أبي مسعود األنصاري قال 
مسعود أعمم أبا مسعود فالتفت فإذا أنا برسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال هلل أقدر عميك منك عميو 

براىيم  قال أبو مسعود فما ضربت ممموكا لي بعد ذلك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وا 
التيمي إبراىيم بن يزيد بن شريك  

   
باب ما جاء في العفو عن الخادم  

   
حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن أبي ىانئ الخوالني عن عباس الحجري عن عبد  [ 1949 ] 

جاء رجل إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال يا رسول اهلل كم أعفو عن الخادم اهلل بن عمر قال 
فصمت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثم قال يا رسول اهلل كم أعفو عن الخادم فقال كل يوم سبعين 
مرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ورواه عبد اهلل بن وىب عن أبي الخوالني نحوا من ىذا 
والعباس ىو بن خميد الحجري المصري حدثنا قتيبة حدثنا عبد اهلل بن وىب عن أبي ىانئ الخوالني 
بيذا اإلسناد نحوه وروى بعضيم ىذا الحديث عن عبد اهلل بن وىب بيذا اإلسناد وقال عن عبد اهلل 

بن عمرو  
   

باب ما جاء في أدب الخادم  
   
حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن سفيان عن أبي ىارون العبدي عن  [ 1950 ] 

إذا ضرب أحدكم خادمو فذكر اهلل فارفعوا أبي سعيد الخدري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أيديكم قال أبو عيسى وأبو ىارون العبدي اسمو عمارة بن جوين قال قال أبو بكر العطار قال عمي 
بن المديني قال يحيى بن سعيد ضعف شعبة أبا ىارون العبدي قال يحيى وما زال بن عون يروي 

عن أبي ىريرة حتى مات  
   

باب ما جاء في أدب الولد  
   
حدثنا قتيبة حدثنا يحيى بن يعمى عن ناصح عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة  [ 1951 ] 

ألن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع قال أبو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



عيسى ىذا حديث غريب وناصح ىو أبو العبلء كوفي ليس عند أىل الحديث بالقوي وال يعرف ىذا 
الحديث إال من ىذا الوجو وناصح شيخ آخر بصري يروي عن عمار بن أبي عمار وغيره ىو أثبت 

من ىذا  
   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي حدثنا عامر بن أبي عامر الخزاز حدثنا أيوب بن  [ 1952 ] 

ما نحل والد ولدا من نحل أفضل موسى عن أبيو عن جده أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
من أدب حسن قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث عامر بن أبي عامر الخراز 
وىو عامر بن صالح بن رستم الخزاز وأيوب بن موسى ىو بن عمرو بن سعيد بن العاصي وىذا 

عندي حديث مرسل  
   

باب ما جاء في قبول اليدية والمكافأة عمييا  
   
حدثنا يحيى بن أكثم وعمي بن خشرم قاال حدثنا عيسى بن يونس عن ىشام بن عروة  [ 1953 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يقبل اليدية ويثيب عمييا وفي الباب عن أبي عن أبيو عن عائشة 
ىريرة وأنس وابن عمر وجابر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح من ىذا الوجو ال 

نعرفو إال من حديث عيسى بن يونس عن ىشام  
   

باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك  
   
حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك حدثنا الربيع بن مسمم حدثنا محمد بن  [ 1954 ] 

من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل قال ىذا زياد عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حديث حسن صحيح  

   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن بن أبي ليمى وحدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن  [ 1955 ] 

عبد الرحمن الرواسي عن بن أبي ليمى عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل وفي الباب عن أبي ىريرة واألشعث بن قيس والنعمان بن وسمم 

بشير قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  



   
باب ما جاء في صنائع المعروف  

   
حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا النضر بن محمد الجرشي اليمامي حدثنا  [ 1956 ] 

عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل عن مالك بن مرثد عن أبيو عن أبي ذر قال قال رسول اهلل صمى 
رشادك اهلل عميو وسمم  تبسمك في وجو أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونييك عن المنكر صدقة وا 

ماطتك الحجر  الرجل في أرض الضبلل لك صدقة وبصرك لمرجل الرديء البصر لك صدقة وا 
فراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة قال وفي الباب  والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة وا 

عن بن مسعود وجابر وحذيفة وعائشة وأبي ىريرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وأبو زميل 
اسمو سماك بن الوليد الحنفي  

   
باب ما جاء في المنحة  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا إبراىيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيو عن أبي إسحاق عن  [ 1957 ] 

طمحة بن مصرف قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول سمعت البراء بن عازب يقول سمعت 
من منح منيحة لبن أو ورق أو ىدى زقاقا كان لو مثل عتق رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 

رقبة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق عن طمحة بن مصرف 
ال نعرفو إال من ىذا الوجو وقد روى منصور بن المعتمر وشعبة عن طمحة بن مصرف ىذا الحديث 
وفي الباب عن النعمان بن بشير ومعنى قولو من منح منيحة ورق إنما يعني بو قرض الدراىم قولو 

أو ىدى زقاقا يعني بو ىداية الطريق  
   

باب ما جاء في إماطة األذى عن الطريق  
   
حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى  [ 1958 ] 

بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر اهلل لو فغفر لو وفي اهلل عميو وسمم قال 
الباب عن أبي برزة وابن عباس وأبي ذر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   



باب ما جاء أن المجالس أمانة  
   
حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن بن أبي ذئب قال أخبرني عبد  [ 1959 ] 

الرحمن بن عطاء عن عبد الممك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو 
نما نعرفو وسمم قال  إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فيي أمانة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وا 

من حديث بن أبي ذئب  
   

باب ما جاء في السخاء  
   
حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري حدثنا حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن بن  [ 1960 ] 

يا رسول اهلل إنو ليس لي من بيتي إال ما أدخل عمي أبي مميكة عن أسماء بنت أبي بكر قالت قمت 
الزبير أفأعطي قال نعم وال توكى فيوكى عميك يقول ال تحصي فيحصى عميك وفي الباب عن 

عائشة وأبي ىريرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وروى بعضيم ىذا الحديث بيذا اإلسناد 
عن بن أبي مميكة عن عباد بن عبد اهلل بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضى اهلل تعالى عنيما 

وروى غير واحد ىذا عن أيوب ولم يذكروا فيو عن عباد بن عبد اهلل بن الزبير  
   
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن األعرج  [ 1961 ] 

السخي قريب من اهلل قريب من الجنة قريب من عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من اهلل بعيد من الناس قريب من النار ولجاىل سخي أحب إلى 
اهلل عز وجل من عابد بخيل قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو من حديث يحيى بن سعيد 
عن األعرج عن أبي ىريرة إال من حديث سعيد بن محمد وقد خولف سعيد بن محمد في رواية ىذا 

الحديث عن يحيى بن سعيد إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل  
   

باب ما جاء في البخيل  
   
حدثنا أبو حفص عمرو بن عمي أخبرنا أبو داود حدثنا صدقة بن موسى حدثنا مالك بن  [ 1962 ] 

دينار عن عبد اهلل بن غالب الحداني عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



خصمتان ال تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخمق قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من 
حديث صدقة بن موسى وفي الباب عن أبي ىريرة  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون حدثنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي  [ 1963 ] 

ال يدخل الجنة خب وال عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
منان وال بخيل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن  [ 1964 ] 

المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم أبي سممة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  

   
باب ما جاء في النفقة في األىل  

   
حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد  [ 1965 ] 

نفقة الرجل عمى أىمو اهلل بن يزيد عن أبي مسعود األنصاري عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
صدقة وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو وعمرو بن أمية الضمري وأبي ىريرة قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قبلبة عن أبي أسماء عن ثوبان أن  [ 1966 ] 

أفضل الدينار دينار ينفقو الرجل عمى عيالو ودينار ينفقو الرجل عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
دابتو في سبيل اهلل ودينار ينفقو الرجل عمى أصحابو في سبيل اهلل قال أبو قبلبة بدأ بالعيال ثم قال 

فأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق عمى عيال لو صغار يعفيم اهلل بو ويغنييم اهلل بو قال أبو عيسى 
ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في الضيافة كم ىو  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي  [ 1967 ] 



أبصرت عيناي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وسمعتو أذناي حين تكمم بو قال من كان أنو قال 
يؤمن باهلل واليوم اآلخر فميكرم ضيفو جائزتو قال وما جائزتو قال يوم وليمة والضيافة ثبلثة أيام وما 

كان بعد ذلك فيو صدقة ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فميقل خيرا أو ليسكت قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن بن عجبلن عن سعيد المقبري عن أبي شريح  [ 1968 ] 

الضيافة ثبلثة أيام وجائزتو يوم وليمة وما أنفق عميو الكعبي أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
بعد ذلك فيو صدقة وال يحل لو أن يثوي عنده حتى يحرجو وفي الباب عن عائشة وأبي ىريرة وقد 

روى مالك بن أنس والميث بن سعد عن المقبري قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو شريح 
الخزاعي ىو الكعبي وىو العدوي اسمو خويمد بن عمرو ومعنى قولو ال يثوي عنده يعني الضيف ال 

يقيم عنده حتى يشتد عمى صاحب المنزل والحرج ىو الضيق إنما قولو حتى يحرجو يقول حتى 
يضيق عميو  

   
باب ما جاء في السعي عمى األرممة واليتيم  

   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن صفوان بن سميم يرفعو إلى النبي صمى اهلل  [ 1969 ] 

الساعي عمى األرممة والمسكين كالمجاىد في سبيل اهلل أو كالذي يصوم النيار ويقوم عميو وسمم قال 
الميل حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديمي عن أبي الغيث عن أبي ىريرة 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مثل ذلك وىذا الحديث حديث حسن غريب صحيح وأبو الغيث اسمو 

سالم مولى عبد اهلل بن مطيع وثور بن زيد مدني وثور بن يزيد شامي  
   

باب ما جاء في طبلقة الوجو وحسن البشر  
   
حدثنا قتيبة حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيو عن جابر بن عبد اهلل قال قال  [ 1970 ] 

ن من المعروف أن تمقى أخاك بوجو طمق وأن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  كل معروف صدقة وا 
تفرغ من دلوك في إناء أخيك وفي الباب عن أبي ذر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  

   



باب ما جاء في الصدق والكذب  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق بن سممة عن عبد اهلل بن مسعود  [ 1971 ] 

ن البر ييدي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  عميكم بالصدق فإن الصدق ييدي إلى البر وا 
ياكم والكذب فإن  إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اهلل صديقا وا 
ن الفجور ييدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى  الكذب ييدي إلى الفجور وا 

يكتب عند اهلل كذابا وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر وعبد اهلل بن الشخير وابن عمر قال أبو 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا يحيى بن موسى قال قمت لعبد الرحيم بن ىارون الغساني حدثكم عبد العزيز بن  [ 1972 ] 

إذا كذب العبد تباعد عنو الممك أبي رواد عن نافع عن بن عمر أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ميبل من نتن ما جاء بو قال يحيى فأقر بو عبد الرحمن بن ىارون فقال نعم قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن جيد غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو تفرد عبد الرحيم بن ىارون  
   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن أبي مميكة عن  [ 1973 ] 

ما كان خمق أبغض إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من الكذب ولقد كان الرجل عائشة قالت 
يحدث عند النبي صمى اهلل عميو وسمم بالكذبة فما يزال في نفسو حتى يعمم أنو قد أحدث منيا توبة 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  
   

باب ما جاء في الفحش والتفحش  
   
حدثنا محمد بن عبد األعمى الصنعاني وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر  [ 1974 ] 

ما كان الفحش في شيء إال شانو وما عن ثابت عن أنس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
كان الحياء في شيء إال زانو وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو 

إال من حديث عبد الرزاق  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن األعمش قال سمعت أبا  [ 1975 ] 



خياركم وائل يحدث عن مسروق عن عبد اهلل بن عمرو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أحاسنكم أخبلقا ولم يكن النبي صمى اهلل عميو وسمم فاحشا وال متفحشا قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح  
   

باب ما جاء في المعنة  
   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن الميدي حدثنا ىشام عن قتادة عن الحسن  [ 1976 ] 

ال تبلعنوا بمعنة اهلل وال بغضبو وال عن سمرة بن جندب قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بالنار قال وفي الباب عن بن عباس وأبي ىريرة وابن عمر وعمران بن حصين قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمد بن يحيى األزدي البصري حدثنا محمد بن سابق عن إسرائيل عن األعمش  [ 1977 ] 

ليس المؤمن بالطعان وال عن إبراىيم عن عمقمة عن عبد اهلل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
المعان وال الفاحش وال البذيء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وقد روي عن عبد اهلل من غير 

ىذا الوجو  
   
حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري حدثنا بشر بن عمر حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة  [ 1978 ] 

ال تمعن عن أبي العالية عن بن عباس أن رجبل لعن الريح عند النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 
نو من لعن شيئا ليس لو بأىل رجعت المعنة عميو قال أبو عيسى ىذا حديث  الريح فإنيا مأمورة وا 

حسن غريب ال نعمم أحدا أسنده غير بشر بن عمر  
   

باب ما جاء في تعميم النسب  
   
حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن عبد الممك بن عيسى الثقفي عن  [ 1979 ] 

تعمموا من أنسابكم ما تصمون يزيد مولى المنبعث عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
بو أرحامكم فإن صمة الرحم محبة في األىل مثراة في المال منسأة في األثر قال أبو عيسى ىذا 

حديث غريب من ىذا الوجو ومعنى قولو منسأة في األثر يعني زيادة في العمر  



   
باب ما جاء في دعوة األخ ألخيو بظير الغيب  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد  [ 1980 ] 

ما دعوة أسرع إجابة من دعوة اهلل بن يزيد عن عبد اهلل بن عمرو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
غائب لغائب قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو واألفريقي يضعف في 

الحديث وىو عبد اهلل بن زياد بن أنعم وعبد اهلل بن يزيد ىو أبو عبد الرحمن الحبمي  
   

باب ما جاء في الشتم  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي  [ 1981 ] 

المستبان ما قاال فعمى البادي منيما ما لم يعتد المظموم ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
وفي الباب عن سعد وابن مسعود وعبد اهلل بن مغفل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن زياد بن عبلقة قال  [ 1982 ] 

ال تسبوا األموات فتؤذوا األحياء سمعت المغيرة بن شعبة يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال أبو عيسى وقد أختمف أصحاب سفيان في ىذا الحديث فروى بعضيم مثل الحفري وروى بعضيم 

عن سفيان عن زياد بن عبلقة قال سمعت رجبل يحدث عند المغيرة بن شعبة عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم نحوه  

   
باب  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن زبيد بن الحارث عن أبي وائل  [ 1983 ] 

سباب المسمم فسوق وقتالو كفر قال عن عبد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
زبيد قمت ألبي وائل أأنت سمعتو من عبد اهلل قال نعم قال قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في قول المعروف  



   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا عمي بن مسير عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن  [ 1984 ] 

إن في الجنة غرفا ترى ظيورىا من بطونيا سعد عن عمي قال قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
وبطونيا من ظيورىا فقام أعرابي فقال لمن ىي يا رسول اهلل قال لمن أطاب الكبلم وأطعم الطعام 

وأدام الصيام وصمى هلل بالميل والناس نيام قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث 
عبد الرحمن بن إسحاق تكمم بعض أىل الحديث في عبد الرحمن بن إسحاق ىذا من قبل حفظو وىو 

كوفي وعبد الرحمن بن إسحاق القرشي مدني وىو اثبت من ىذا وكبلىما كانا في عصر واحد  
   

باب ما جاء في فضل الممموك الصالح  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة أن رسول  [ 1985 ] 

نعما ألحدىم أن يطيع ربو ويؤدي حق سيده يعني الممموك وقال كعب اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
صدق اهلل ورسولو وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظان عن زاذان عن بن عمر قال  [ 1986 ] 

ثبلثة عمى كثبان المسك أراه قال يوم القيامة عبد أدى حق اهلل قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وحق مواليو ورجل أم قوما وىم بو راضون ورجل ينادي بالصموات الخمس في كل يوم وليمة قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث سفيان الثوري عن اليقظان إال من حديث 
وكيع وأبو اليقظان اسمو عثمان بن قيس ويقال بن عمير وىو أشير  

   
باب ما جاء في معاشرة الناس  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي  [ 1987 ] 

اتق اهلل ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر قال قال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحيا وخالق الناس بخمق حسن قال وفي الباب عن أبي ىريرة قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد وأبو نعيم عن سفيان 

عن حبيب بيذا اإلسناد نحوه قال محمود حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون 



بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه قال محمود والصحيح حديث 
أبي ذر  

   
باب ما جاء في ظن السوء  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ىريرة أن رسول  [ 1988 ] 

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث قال أبو عيسى ىذا حديث حسن اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
صحيح قال وسمعت عبد بن حميد يذكر عن بعض أصحاب سفيان قال قال سفيان الظن ظنان فظن 
إثم وظن ليس بإثم فأما الظن الذي ىو إثم فالذي يظن ظنا ويتكمم بو وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي 

يظن وال يتكمم بو  
   

باب ما جاء في المزاح  
   
حدثنا عبد اهلل بن الوضاح الكوفي حدثنا عبد اهلل بن إدريس عن شعبة عن أبي التياح  [ 1989 ] 

إن كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ليخالطنا حتى إن كان ليقول ألخ لي صغير يا عن أنس قال 
أبا عمير ما فعل النغير حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس نحوه وأبو التياح 

اسمو يزيد بن حميد الضبيعي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي حدثنا عمي بن الحسن أخبرنا عبد اهلل بن  [ 1990 ] 

يا رسول اهلل إنك تداعبنا قال المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي ىريرة قال قالوا 
إني ال أقول إال حقا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا قتيبة حدثنا خالد بن عبد اهلل الواسطي عن حميد عن أنس بن مالك أن رجبل  [ 1991 ] 

إني حاممك عمى ولد الناقة فقال يا رسول اهلل ما أصنع استحمل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال 
بولد الناقة فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وىل تمد اإلبل إال النوق قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح غريب  
   



حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم األحول عن أنس بن  [ 1992 ] 
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال لو يا ذا األذنين قال محمود قال أبو أسامة يعني مازحو وىذا مالك 

الحديث حديث صحيح غريب  
   

باب ما جاء في المراء  
   
حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري حدثنا بن أبي فديك قال حدثني سممة بن وردان  [ 1993 ] 

من ترك الكذب وىو باطل بني لو الميثي عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
في ربض الجنة ومن ترك المراء وىو محق بني لو في وسطيا ومن حسن خمقو بني لو في أعبلىا 

وىذا الحديث حديث حسن ال نعرفو إال من حديث سممة بن وردان عن أنس بن مالك  
   
حدثنا فضالة بن الفضل الكوفي حدثنا أبو بكر بن عياش عن بن وىب بن منبو عن  [ 1994 ] 

كفى بك إثما أن ال تزال مخاصما وىذا أبيو عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الحديث حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  

   
حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا المحاربي عن الميث وىو بن أبي سميم عن عبد  [ 1995 ] 

ال تمار أخاك وال تمازحو وال الممك عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
تعده موعدة فتخمفو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو وعبد الممك 

ىو بن بشير  
   

باب ما جاء في المداراة  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن عروة بن الزبير  [ 1996 ] 

استأذن رجل عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأنا عنده فقال بئس بن العشيرة عن عائشة قالت 
أو أخو العشيرة ثم أذن لو فأالن لو القول فمما خرج قمت لو يا رسول اهلل قمت لو ما قمت ثم ألنت لو 
القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركو الناس أو ودعو الناس اتقاء فحشو قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن صحيح  



   
باب ما جاء في االقتصاد في الحب والبغض  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا سويد بن عمرو الكمبي عن حماد بن سممة عن أيوب عن محمد  [ 1997 ] 

أحبب حبيبك ىونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما بن سيرين عن أبي ىريرة أراه رفعو قال 
وأبغض بغيضك ىونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو 
بيذا اإلسناد إال من ىذا الوجو وقد روي ىذا الحديث عن أيوب بإسناد غير ىذا رواه الحسن بن أبي 
جعفر وىو حديث ضعيف أيضا بإسناد لو عن عمي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم والصحيح عن 

عمي موقوف قولو  
   

باب ما جاء في الكبر  
   
حدثنا أبو ىشام الرفاعي حدثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عن إبراىيم عن عمقمة  [ 1998 ] 

ال يدخل الجنة من كان في قمبو مثقال حبة من عن عبد اهلل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
خردل من كبر وال يدخل النار من كان في قمبو مثقال حبة من إيمان وفي الباب عن أبي ىريرة وابن 

عباس وسممة بن األكوع وأبي سعيد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمد بن المثنى وعبد اهلل بن عبد الرحمن قاال حدثنا يحيى بن حماد حدثنا شعبة  [ 1999 ] 

عن أبان بن تغمب عن فضيل بن عمرو عن إبراىيم عن عمقمة عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل 
ال يدخل الجنة من كان في قمبو مثقال ذرة من كبر وال يدخل النار يعني من كان في عميو وسمم قال 

قمبو مثقال ذرة من إيمان قال فقال لو رجل إنو يعجبني أن يكون ثوبي حسنا ونعمي حسنة قال إن اهلل 
يحب الجمال ولكن الكبر من بطر الحق وغمص الناس وقال بعض أىل العمم في تفسير ىذا 

الحديث ال يدخل النار من كان في قمبو مثقال ذرة من إيمان إنما معناه ال يخمد في النار وىكذا روي 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال ال يخرج من النار من كان في قمبو مثقال 

  {ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتو  }ذرة من إيمان وقد فسر غير واحد من التابعين ىذه اآلية 
فقال من تخمد في النار فقد أخزيتو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  

   



حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن إياس بن سممة بن األكوع عن  [ 2000 ] 
ال يزال الرجل يذىب بنفسو حتى يكتب في الجبارين أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

فيصيبو ما أصابيم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا عمي بن عيسى البغدادي حدثنا شبابة بن سوار حدثنا بن أبي ذئب عن القاسم بن  [ 2001 ] 

عباس عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيو قال تكونون في التيو وقد ركبت الحمار ولبست الشممة 
من فعل ىذا فميس فيو من الكبر شيء قال وقد حمبت الشاة وقد قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  
   

باب ما جاء في حسن الخمق  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا عمرو بن دينار عن بن أبي مميكة عن يعمى بن مممك عن أم  [ 2002 ] 

ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ن اهلل ليبغض الفاحش البذيء قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وأبي  القيامة من خمق حسن وا 

ىريرة وأنس وأسامة بن شريك وىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا قبيصة بن الميث الكوفي عن مطرف عن عطاء عن أم الدرداء  [ 2003 ] 

ما من شيء يوضع في الميزان أثقل عن أبي الدرداء قال سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول 
ن صاحب حسن الخمق ليبمغ بو درجة صاحب الصوم والصبلة قال أبو عيسى  من حسن الخمق وا 

ىذا حديث غريب من ىذا الوجو  
   
حدثنا أبو كريب محمد بن العبلء حدثنا عبد اهلل بن إدريس حدثني أبي عن جدي عن  [ 2004 ] 

سئل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى اهلل أبي ىريرة قال 
وحسن الخمق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج قال أبو عيسى ىذا حديث 

صحيح غريب وعبد اهلل بن إدريس ىو بن يزيد عبد الرحمن األودي  
   
أنو وصف حسن حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا أبو وىب عن عبد اهلل بن المبارك  [ 2005 ] 



الخمق فقال ىو بسط الوجو وبذل المعروف وكف األذى  
   

باب ما جاء في اإلحسان والعفو  
   
حدثنا بندار وأحمد بن منيع ومحمود بن غيبلن قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان  [ 2006 ] 

يا رسول اهلل الرجل أمر بو فبل يقريني وال عن أبي إسحاق عن أبي األحوص عن أبيو قال قمت 
يضيفني فيمر بي أفأقريو قال ال أقره قال ورآني رث الثياب فقال ىل لك من مال قمت من كل المال 
قد أعطاني اهلل من اإلبل والغنم قال فمير عميك قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وجابر وأبي 

ىريرة وىذا حديث حسن صحيح وأبو األحوص اسمو عوف بن مالك بن نضمة الجشمي ومعنى قولو 
أقره أضفو القرى ىو الضيافة  

   
حدثنا أبو ىاشم الرفاعي محمد بن يزيد حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد اهلل بن  [ 2007 ] 

ال تكونوا إمعة تقولون إن جميع عن أبي الطفيل عن حذيفة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ن اساءوا فبل  ن ظمموا ظممنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وا  أحسن الناس أحسنا وا 

تظمموا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  
   

باب ما جاء في زيارة اإلخوان  
   
حدثنا محمد بن بشار والحسين بن أبي كبشة البصري قاال حدثنا يوسف بن يعقوب  [ 2008 ] 

السدوسي حدثنا أبو سنان القسممي ىو الشامي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي ىريرة قال قال 
من عاد مريضا أو زار أخا لو في اهلل ناداه مناد أن طبت وطاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

ممشاك وتبوأت من الجنة منزال قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وأبو سنان اسمو عيسى بن 
سنان وقد حماد بن سممة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم شيئا 

من ىذا  
   

باب ما جاء في الحياء  
   



حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سميمان وعبد الرحيم ومحمد بن بشر عن محمد بن  [ 2009 ] 
الحياء من اإليمان عمرو حدثنا أبو سممة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

واإليمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عمر وأبي 
بكرة وأبي أمامة وعمران بن حصين ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في التأني والعجمة  

   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي حدثنا نوح بن قيس عن عبد اهلل بن عمران عن عاصم  [ 2010 ] 

السمت الحسن والتؤدة األحول عن عبد اهلل بن سرجس المزني أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
واالقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة وفي الباب عن بن عباس وىذا حديث حسن غريب 
حدثنا قتيبة حدثنا نوح بن قيس عن عبد اهلل بن عمران عن عبد اهلل بن سرجس عن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم نحوه ولم يذكر فيو عن عاصم والصحيح حديث نصر بن عمي  
   
حدثنا محمد بن عبد اهلل بن بزيع حدثنا بشر بن المفضل عن قرة بن خالد عن أبي حمزة  [ 2011 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال ألشج عبد القيس إن فيك خصمتين يحبيما اهلل عن بن عباس 
الحمم واألناة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب وفي الباب عن األشج العصري  

   
حدثنا أبو مصعب المدني حدثنا عبد المييمن بن عباس بن سيل بن سعد الساعدي عن  [ 2012 ] 

األناة من اهلل والعجمة من الشيطان قال أبو أبيو عن جده قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عيسى ىذا حديث غريب وقد تكمم بعض أىل الحديث في عبد المييمن بن عباس بن سيل وضعفو 

من قبل حفظو واألشج بن عبد القيس اسمو المنذر بن عائذ  
   

باب ما جاء في الرفق  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن أبي مميكة عن  [ 2013 ] 

من أعطي حظو يعمى بن مممك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
من الرفق فقد أعطي حظو من الخير ومن حرم حظو من الرفق فقد حرم حظو من الخير قال أبو 



عيسى وفي الباب عن عائشة وجرير بن عبد اهلل وأبي ىريرة وىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في دعوة المظموم  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد اهلل بن صيفي عن  [ 2014 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال اتق أبي معبد عن بن عباس 
دعوة المظموم فإنيا ليس بينيا وبين اهلل حجاب قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وأبي ىريرة وعبد 

اهلل بن عمر وأبي سعيد وىذا حديث حسن صحيح وأبو معبد اسمو نافذ  
   

باب ما جاء في خمق النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
خدمت النبي صمى حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سميمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال  [ 2015 ] 

اهلل عميو وسمم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء صنعتو لم صنعتو وال لشيء تركتو لم 
تركتو وكان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من أحسن الناس خمقا والمسست خزا قط وال حريرا وال 

شيئا كان ألين من كف رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وال شممت مسكا قط وال عطرا كان أطيب من 
عرق النبي صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة والبراء وىذا حديث حسن 

صحيح  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا  [ 2016 ] 

سألت عائشة عن خمق رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقالت لم يكن فاحشا وال عبد اهلل الجدلي يقول 
متفحشا وال صخابا في األسواق وال يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح وأبو عبد اهلل الجدلي اسمو عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد  
   

باب ما جاء في حسن العيد  
   
حدثنا أبو ىشام الرفاعي حدثنا حفص بن غياث عن ىشام بن عروة عن أبيو عن  [ 2017 ] 

ما غرت عمى أحد من أزواج النبي صمى اهلل عميو وسمم ما غرت عمى خديجة وما بي عائشة قالت 



ن كان ليذبح الشاة  أن أكون أدركتيا وما ذاك إال لكثرة ذكر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ليا وا 
فيتتبع بيا صدائق خديجة فييدييا لين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح  

   
باب ما جاء في معالي األخبلق  

   
حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي حدثنا حبان بن ىبلل حدثنا مبارك بن فضالة  [ 2018 ] 

إن حدثني عبد ربو بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
ن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجمسا  من أحبكم إلي وأقربكم مني مجمسا يوم القيامة أحاسنكم أخبلقا وا 
يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفييقون قالوا يا رسول اهلل قد عممنا الثرثارون والمتشدقون فما 

المتفييقون قال المتكبرون قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي ىريرة وىذا حديث حسن غريب من ىذا 
الوجو وروى بعضيم ىذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم ولم يذكر فيو عن عبد ربو بن سعيد وىذا أصح والثرثار ىو الكثير الكبلم 
والمتشدق الذي يتطاول عمى الناس في الكبلم ويبذو عمييم  

   
باب ما جاء في المعن والطعن  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر عن كثير بن زيد عن سالم عن بن عمر قال قال  [ 2019 ] 

ال يكون المؤمن لعانا قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد اهلل بن مسعود النبي صمى اهلل عميو وسمم 
وىذا حديث حسن غريب وروى بعضيم بيذا اإلسناد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال ال ينبغي 

لممؤمن أن يكون لعانا وىذا الحديث مفسر  
   

باب ما جاء في كثرة الغضب  
   
حدثنا أبو كريب وحدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي  [ 2020 ] 

عممني شيئا وال تكثر عمي لعمي أعيو قال ال ىريرة قال جاء رجل إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
تغضب فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول ال تغضب قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وسميمان 

بن صرد وىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو وأبو حصين اسمو عثمان بن عاصم 



األسدي  
   

باب في كظم الغيظ  
   
حدثنا عباس الدوري وغير واحد قالوا حدثنا عبد اهلل بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن أبي  [ 2021 ] 

أيوب حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سيل بن معاذ بن أنس الجيني عن أبيو عن 
من كظم غيظا وىو يستطيع أن ينفذه دعاه اهلل يوم القيامة عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

رءوس الخبلئق حتى يخيره في أي الحور شاء قال ىذا حديث حسن غريب  
   

باب ما جاء في إجبلل الكبير  
   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن بيان العقيمي حدثنا أبو الرحال األنصاري عن أنس  [ 2022 ] 

ما أكرم شاب شيخا لسنو إال قيض اهلل لو من بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يكرمو عند سنو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث ىذا الشيخ يزيد بن بيان 

وأبو الرحال األنصاري آخر  
   

باب ما جاء في المتياجرين  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي  [ 2023 ] 

تفتح أبواب الجنة يوم اإلثنين والخميس فيغفر فييما ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
لمن ال يشرك باهلل شيئا إال الميتجرين يقال ردوا ىذين حتى يصطمحا قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن صحيح ويروى في بعض الحديث ذروا ىذين يصطمحا قال ومعنى قولو الميتجرين يعني 

المتصارمين وىذا مثل ما روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم انو قال ال يحل لمسمم أن ييجر أخاه 
فوق ثبلثة أيام  

   
باب ما جاء في الصبر  

   



حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن الزىري عن عطاء بن يزيد عن  [ 2024 ] 
أن ناسا من األنصار سألوا النبي صمى اهلل عميو وسمم فأعطاىم ثم سألوه فأعطاىم ثم قال أبي سعيد 

ما يكون عندي من خير فمن أدخره عنكم ومن يستغن يغنو اهلل ومن يستعفف يعفو اهلل ومن يتصبر 
يصبره اهلل وما أعطي أحد شيئا ىو خير وأوسع من الصبر قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وىذا 
حديث حسن صحيح وقد روي عن مالك الحديث فمن أدخره عنكم والمعنى فيو واحد يقول لن احبسو 

عنكم  
   

باب ما جاء في ذي الوجيين  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول  [ 2025 ] 

إن من شر الناس عند اهلل يوم القيامة ذا الوجيين قال أبو عيسى وفي الباب اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عن أنس وعمار وىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في النمام  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراىيم عن ىمام بن  [ 2026 ] 

مر رجل عمى حذيفة بن اليمان فقيل لو إن ىذا يبمغ األمراء الحديث عن الناس فقال الحارث قال 
حذيفة سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول ال يدخل الجنة قتات قال سفيان والقتات النمام 

وىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في العي  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون عن أبي غسان محمد بن مطرف عن حسان  [ 2027 ] 

الحياء والعي شعبتان من اإليمان بن عطية عن أبي أمامة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
والبذاء والبيان شعبتان من النفاق قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب إنما نعرفو من حديث أبي 
غسان محمد مطرف قال والعي قمة الكبلم والبذاء ىو الفحش في الكبلم والبيان ىو كثرة الكبلم مثل 

ىؤالء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكبلم ويتفصحون فيو من مدح الناس فيما ال يرضي اهلل  



   
باب ما جاء في إن من البيان سحرا  

   
أن رجمين قدما حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسمم عن بن عمر  [ 2028 ] 

في زمان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فخطبا فعجب الناس من كبلميما فالتفت إلينا رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم فقال إن من البيان سحرا أو إن بعض البيان سحر قال أبو عيسى وفي الباب 

عن عمار وابن مسعود وعبد اهلل بن الشخير وىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في التواضع  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي  [ 2029 ] 

ما نقصت صدقة من مال ومازاد اهلل رجبل بعفو إال عزا ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
أو ما تواضع أحد هلل إال رفعو اهلل قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس 

وأبي كبشة األنماري واسمو عمر بن سعد وىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في الظمم  
   
حدثنا عباس العنبري حدثنا أبو داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد اهلل بن أبي سممة  [ 2030 ] 

الظمم ظممات يوم القيامة عن عبد اهلل بن دينار عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وقال 
قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو وعائشة وأبي موسى وأبي ىريرة وجابر وىذا حديث 

حسن صحيح غريب من حديث بن عمر  
   

باب ما جاء في ترك العيب لمنعمة  
   
حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن سفيان عن األعمش عن أبي حازم  [ 2031 ] 

ال تركو عن أبي ىريرة قال  ما عاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم طعاما قط كان إذا اشتياه أكمو وا 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو حازم ىو األشجعي الكوفي واسمو سممان مولى عزة 



األشجعية  
   

باب ما جاء في تعظيم المؤمن  
   
حدثنا يحيى بن أكثم والجارود بن معاذ قاال حدثنا الفضل بن موسى حدثنا الحسين بن  [ 2032 ] 

صعد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم المنبر واقد عن أوفى بن دليم عن نافع عن بن عمر قال 
فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من قد أسمم بمسانو ولم يفض اإليمان إلى قمبو ال تؤذوا المسممين 
وال تعيروىم وال تتبعوا عوراتيم فإنو من تتبع عورة أخيو المسمم تتبع اهلل عورتو ومن تتبع اهلل عورتو 

يفضحو ولو في جوف رحمو قال ونظر بن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ما أعظمك 
وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند اهلل منك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو 
إال من حديث الحسين بن واقد وروى إسحاق بن إبراىيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه وروي 

عن أبي برزة األسممي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا  
   

باب ما جاء في التجارب  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد اهلل بن وىب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الييثم عن  [ 2033 ] 

ال حميم إال ذو عثرة وال حكيم إال ذو تجربة قال أبي سعيد قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  

   
باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطو  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن  [ 2034 ] 

من أعطي عطاء فوجد فميجز بو ومن لم يجد فميثن فإن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر ومن تحمى بما لم يعطو كان كبلبس ثوبي زور قال أبو عيسى 
ىذا حديث حسن غريب وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وعائشة ومعنى قولو ومن كتم فقد كفر 

يقول قد كفر تمك نعمة  
   



براىيم بن سعيد الجوىري قاال حدثنا األحوص  [ 2035 ]  حدثنا الحسين بن الحسن المرزوي بمكة وا 
بن جواب عن سعير بن الخمس عن سميمان التيمي عن أبي عثمان النيدي عن أسامة بن زيد قال 

من صنع إليو معروف فقال لفاعمو جزاك اهلل خيرا فقد أبمغ في قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الثناء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن جيد غريب ال نعرفو من حديث أسامة بن زيد إال من ىذا 

الوجو وقد روي عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم بمثمو وسألت محمدا فمم يعرفو حدثني 
عبد الرحيم بن حازم البمخي قال سمعت المكي بن إبراىيم يقول كنا عند بن جريج المكي فجاء سائل 

فسألو فقال بن جريج لخازنو أعطو دينارا فقال ما عندي إال دينار أن أعطيتو لجعت وعيالك قال 
فغضب وقال أعطو قال المكي فنحن عند بن جريج إذ جاءه رجل بكتاب وصرة وقد بعث إليو بعض 

إخوانو وفي الكتاب إني قد بعثت خمسين دينارا قال فحل بن جريج الصرة فعدىا فإذا ىي أحد 
وخمسون دينارا قال فقال بن جريج لخازنو قد أعطيت واحدا فرده اهلل عميك وزادك خمسين دينارا تم 

كتاب البر والصمة ويميو كتاب الطب  
   

كتاب الطب عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في الحمية  
   
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا إسماعيل بن جعفر عن  [ 2036 ] 

عمارة بن غزية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان أن رسول اهلل 
إذا أحب اهلل عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمو الماء قال أبو صمى اهلل عميو وسمم قال 

عيسى وفي الباب عن صييب وأم المنذر وىذا حديث حسن غريب وقد روى ىذا الحديث عن محمود 
بن لبيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن 
عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه ولم 

يذكر فيو عن قتادة بن النعمان قال أبو عيسى وقتادة بن النعمان الظفري ىو أخو أبي سعيد الخدري 
ألمو ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صمى اهلل عميو وسمم ورآه وىو غبلم صغير  

   
حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا يونس بن محمد حدثنا فميح بن سميمان عن عثمان  [ 2037 ] 

دخل عمي رسول اهلل صمى بن عبد الرحمن التيمي عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت 



اهلل عميو وسمم ومعو عمي ولنا دوال معمقة قالت فجعل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يأكل وعمي 
معو يأكل فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لعمي مو مو يا عمي فإنك ناقو قال فجمس عمي والنبي 
صمى اهلل عميو وسمم يأكل قالت فجعمت ليم سمقا وشعيرا فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم يا عمي من 

ىذا فأصب فإنو أوفق لك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث فميح 
ويروى عن فميح عن أيوب بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر وأبو داود قاال 
حدثنا فميح بن سميمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب عن أم المنذر األنصارية في حديثو 

قالت دخل عمينا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فذكر نحو حديث يونس بن محمد إال أنو قال أنفع 
لك وقال محمد بن بشار وحدثنيو أيوب بن عبد الرحمن ىذا حديث جيد غريب  

   
باب ما جاء في الدواء والحث عميو  

   
حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا أبو عوانة عن زياد بن عبلقة عن أسامة بن شريك  [ 2038 ] 

يا رسول اهلل أال نتداوى قال نعم يا عباد اهلل تداووا فإن اهلل لم يضع داء إال وضع قال قالت األعراب 
لو شفاء أو قال دواء إال داء واحدا قالوا يا رسول اهلل وما ىو قال اليرم قال أبو عيسى وفي الباب 

عن بن مسعود وأبي ىريرة وأبي خزامة عن أبيو وابن عباس وىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء ما يطعم المريض  
   
حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن إبراىيم حدثنا محمد بن السائب بن بركة عن  [ 2039 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا أخذ أىمو الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمو عن عائشة قالت 
أمرىم فحسوا منو وكان يقول إنو ليرتق فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ 

بالماء عن وجييا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه بن المبارك عن يونس عن 
الزىري عن عروة عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم حدثنا بذلك الحسين بن محمد حدثنا بو 

أبو إسحاق الطالقاني عن بن المبارك  
   

باب ما جاء ال تكرىوا مرضاكم عمى الطعام والشراب  
   



حدثنا أبو كريب حدثنا بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن عمي عن أبيو عن عقبة  [ 2040 ] 
ال تكرىوا مرضاكم عمى الطعام فإن اهلل بن عامر الجيني قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

يطعميم ويسقييم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  
   

باب ما جاء في الحبة السوداء  
   
حدثنا بن أبي عمرو سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزىري عن  [ 2041 ] 

عميكم بيذه الحبة السوداء فإن فييا شفاء أبي سممة عن أبي ىريرة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
من كل داء إال السام والسام الموت قال أبو عيسى وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة وىذا 

حديث حسن صحيح والحبة السوداء ىي الشونيز  
   

باب ما جاء في شرب أبوال اإلبل  
   
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عفان حدثنا عثمان بن سممة أخبرنا حميد وثابت  [ 2042 ] 

أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووىا فبعثيم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في وقتادة عن أنس 
إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانيا وأبواليا قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عباس وىذا حديث 

حسن صحيح  
   

باب ما جاء فيمن قتل نفسو بسم أو غيره  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبيدة بن حميد عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة  [ 2043 ] 

من قتل نفسو بحديدة جاء يوم القيامة وحديدتو في يده يتوجأ بيا في بطنو في نار جينم أراه رفعو قال 
خالدا مخمدا أبدا ومن قتل نفسو بسم فسمو في يده يتحساه في نار جينم خالدا مخمدا أبدا  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود عن شعبة عن األعمش قال سمعت أبا صالح  [ 2044 ] 

من قتل نفسو بحديدة فحديدتو في يده يتوجأ عن أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
بيا في بطنو في نار جينم خالدا مخمدا فييا أبدا ومن قتل نفسو بسم فسمو في يده يتحساه في نار 



جينم خالدا مخمدا فييا أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسو فيو يتردى في نار جينم خالدا مخمدا فييا 
أبدا حدثنا محمد بن العبلء حدثنا وكيع وأبو معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة عن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو حديث شعبة عن األعمش قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح وىو 
أصح من الحديث األول ىكذا روى غير واحد ىذا الحديث عن األعمش عن أبي صالح عن أبي 

ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وروى محمد بن عجبلن عن سعيد المقبري عن أبي ىريرة عن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم قال من قتل نفسو بسم عذب في نار جينم ولم يذكر فيو خالدا مخمدا فييا 
أبدا وىكذا رواه أبو الزناد عن األعرج عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وىذا أصح ألن 
الروايات إنما تجئ بأن أىل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منيا ولم يذكر أنيم يخمدون فييا  

   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاىد  [ 2045 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن الدواء الخبيث قال أبو عيسى يعني السم  عن أبي ىريرة قال 
   

باب ما جاء في كراىية التداوي بالمسكر  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود عن شعبة عن سماك أنو سمع عمقمة بن وائل  [ 2046 ] 

عن أبيو أنو شيد النبي صمى اهلل عميو وسمم وسألو سويد بن طارق أو طارق بن سويد عن الخمر 
إنيا ليست بدواء ولكنيا داء فنياه عنو فقال إننا نتداوى بيا فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

حدثنا محمود حدثنا النضر بن شميل وشبابة عن شعبة بمثمو قال محمود قال النضر طارق بن سويد 
وقال شبابة سويد بن طارق قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في السعوط وغيره  

   
حدثنا محمد بن مدوية حدثنا عبد الرحمن بن حماد الشعبي حدثنا عباد بن منصور عن  [ 2047 ] 

إن خير ما تداويتم بو السعوط والمدود عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
والحجامة والمشي فمما اشتكى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لده أصحابو فمما فرغوا قال لدوىم قال 

فمدوا كميم غير العباس  
   



حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن ىارون حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن بن  [ 2048 ] 
إن خير ما تداويتم بو المدود والسعوط والحجامة عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

والمشي وخير ما اكتحمتم بو اإلثمد فإنو يجمو البصر وينبت الشعر وكان لرسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم مكحمة يكتحل بيا عند النوم ثبلثا في كل عين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وىو 

حديث عباد بن منصور  
   

باب ما جاء في كراىية التداوي بالكي  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن  [ 2049 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نيى عن الكي قال فابتمينا فاكتوينا فما أفمحنا عمران بن حصين 
وال أنجحنا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا عمرو بن 

عاصم حدثنا ىمام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال نيينا عن الكي قال أبو عيسى 
وفي الباب عن بن مسعود وعقبة بن عامر وابن عباس وىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في الرخصة في ذلك  

   
أن النبي حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا معمر عن الزىري عن أنس  [ 2050 ] 

صمى اهلل عميو وسمم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي وجابر وىذا 
حديث حسن غريب  

   
باب ما جاء في الحجامة  

   
حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا ىمام وجرير بن حازم قاال  [ 2051 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يحتجم في األخدعين والكاىل وكان حدثنا قتادة عن أنس قال 
حدى وعشرين قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عباس ومعقل بن  يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وا 

يسار وىذا حديث حسن غريب  
   



حدثنا أحمد بن بديل الكوفي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن  [ 2052 ] 
حدث رسول اهلل القاسم بن عبد الرحمن ىو بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيو عن بن مسعود قال 

صمى اهلل عميو وسمم عن ليمة أسري بو أنو لم يمر عمى مؤل من المبلئكة إال أمروه أن مر أمتك 
بالحجامة قال أبو عيسى وىذا حديث حسن غريب من حديث بن مسعود  

   
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا النضر بن شميل حدثنا عباد بن منصور قال سمعت عكرمة  [ 2053 ] 

كان البن عباس غممة ثبلثة حجامون فكان اثنان منيم يغبلن عميو وعمى أىمو وواحد يحجمو يقول 
ويحجم أىمو قال وقال بن عباس قال نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم نعم العبد الحجام يذىب الدم 

ويخف الصمب ويجمو عن البصر وقال إن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حين عرج بو ما مر عمى 
مؤل من المبلئكة إال قالوا عميك بالحجامة وقال إن خير ما تحتجمون فيو يوم سبع عشرة ويوم تسع 
ن رسول  عشرة ويوم إحدى وعشرين وقال إن خير ما تداويتم بو السعوط والمدود والحجامة والمشي وا 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم لده العباس وأصحابو فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من لدني فكميم 
أمسكوا فقال ال يبقى أحد ممن في البيت إال لد غير عمو العباس قال عبد قال النضر المدود الوجور 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث عباد بن منصور وفي الباب عن 
عائشة  

   
باب ما جاء في التداوي بالحناء  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا فائد مولى آلل أبي رافع عن  [ 2054 ] 

ما كان يكون عمي بن عبيد اهلل عن جدتو سممى وكانت تخدم النبي صمى اهلل عميو وسمم قالت 
برسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قرحة وال نكبة إال أمرني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن أضع 
عمييا الحناء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب إنما نعرفو من حديث فائد وروى ىذا الحديث 
عن فائد وقال عن عبيد اهلل بن عمي عن جدتو سممى وعبيد اهلل بن عمي أصح ويقال سممى حدثنا 
محمد بن العبلء حدثنا زيد بن حباب عن فائد مولى عبيد اهلل بن عمي عن مواله عبيد اهلل بن عمي 

عن جدتو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه بمعناه  
   

باب ما جاء في كراىية الرقية  



   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن منصور عن  [ 2055 ] 

من اكتوى أو مجاىد عن عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
استرقى فقد برئ من التوكل قال أبو عيسى وفي الباب عن بن مسعود وابن عباس وعمران بن 

حصين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في الرخصة في ذلك  
   
حدثنا عبدة بن عبد اهلل الخزاعي حدثنا معاوية بن ىشام عن سفيان عن عاصم عن عبد  [ 2056 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم رخص في الرقية من الحمة والعين اهلل بن الحارث عن أنس 
والنممة حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا يحيى بن آدم وأبو نعيم قاال حدثنا سفيان عن عاصم األحول 
عن يوسف بن عبد اهلل بن الحارث عن أنس بن مالك أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم رخص في 
الرقية من الحمة والنممة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب قال أبو عيسى وىذا عندي أصح من 
حديث معاوية بن ىشام عن سفيان قال أبو عيسى وفي الباب عن بريدة وعمران بن حصين وجابر 

وعائشة وطمق بن عمي وعمرو بن حزم وأبي خزامة عن أبيو  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن حصين عن الشعبي عن عمران بن حصين أن  [ 2057 ] 

ال رقيو إال من عين أو حمة قال أبو عيسى وروى شعبة ىذا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
الحديث عن حصين عن الشعبي عن بريدة عن صمى اهلل عميو وسمم بمثمو  

   
باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين  

   
حدثنا ىشام بن يونس الكوفي حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة  [ 2058 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يتعوذ من الجان وعين اإلنسان حتى نزلت عن أبي سعيد قال 
المعوذتان فمما نزلتا أخذ بيما وترك ما سواىما قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وىذا حديث حسن 

غريب  
   



باب ما جاء في الرقية من العين  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة وىو أبو حاتم بن عامر  [ 2059 ] 

يا رسول اهلل إن ولد جعفر تسرع إلييم العين عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت 
أفأسترقي ليم فقال نعم فإنو لو كان شيء سابق القدر لسبقتو العين قال أبو عيسى وفي الباب عن 

عمران بن حصين وبريدة وىذا حديث حسن صحيح وقد روي ىذا عن أيوب عن عمرو بن دينار عن 
عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم حدثنا 

بذلك الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بيذا  
   

باب  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الرزاق ويعمى عن سفيان عن منصور عن المنيال  [ 2060 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يعوذ الحسن بن عمرو عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال 
والحسين يقول أعيذكما بكممات اهلل التامة من كل شيطان وىامة ويقول ىكذا كان إبراىيم يعوذ 

سماعيل عمييم السبلم حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا يزيد بن ىارون وعبد الرزاق عن  إسحاق وا 
سفيان عن منصور نحوه بمعناه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء أن العين حق والغسل ليا  

   
حدثنا أبو حفص عمرو بن عمي حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري حدثنا عمي بن  [ 2061 ] 

المبارك عن يحيى بن أبي كثير حدثني حية بن حابس التميمي حدثني أبي أنو سمع رسول اهلل صمى 
ال شيء في اليام والعين حق  اهلل عميو وسمم يقول 

   
حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي حدثنا  [ 2062 ] 

لو كان شيء وىيب عن بن طاوس عن أبيو عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ذا استغسمتم فاغسموا قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو  سابق القدر لسبقتو العين وا 
وىذا حديث حسن صحيح غريب وحديث حية بن حابس حديث غريب وروى شيبان عن يحيى بن 



أبي كثير عن حية بن حابس عن أبيو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وعمي بن 
المبارك وحرب بن شداد ال يذكران فيو عن أبي ىريرة  

   
باب ما جاء في أخذ األجر عمى التعويذ  

   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي  [ 2063 ] 

بعثنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في سرية فنزلنا بقوم فسألناىم القرى فمم سعيد الخدري قال 
يقرونا فمدغ سيدىم فأتونا فقالوا ىل فيكم من يرقي من العقرب قمت نعم أنا ولكن ال أرقيو حتى 

تعطونا غنما قال فأنا أعطيكم ثبلثين شاة فقمنا فقرأت عميو الحمد هلل سبع مرات فبرأ وقبضنا الغنم 
قال فعرض في أنفسنا منيا شيء فقمنا ال تعجموا حتى تأتوا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال فمما 
قدمنا عميو ذكرت لو الذي صنعت قال وما عممت أنيا رقية اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم بسيم 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وأبو نضرة اسمو المنذر بن مالك بن قطعة ورخص الشافعي لممعمم 
أن يأخذ عمى تعميم القرآن أجرا ويرى لو أن يشترط عمى ذلك واحتج بيذا الحديث وجعفر بن إياس 

ىو جعفر بن أبي وحشية وىو أبو بشر وروى شعبة وأبو عوانة وىشام وغير واحد عن أبي بشر ىذا 
الحديث عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا شعبة حدثنا  [ 2064 ] 

أبو بشر قال سمعت أبا المتوكل يحدث عن أبي سعيد أن ناسا من أصحاب النبي صمى اهلل عميو 
مروا بحي من العرب فمم يقروىم ولم يضيفوىم فاشتكى سيدىم فأتونا فقالوا ىل عندكم دواء قمنا وسمم 

نعم ولكن لم تقرونا ولم تضيفونا فبل نفعل حتى تجعموا لنا جعبل فجعموا عمى ذلك قطيعا من الغنم 
قال فجعل رجل منا يقرأ عميو بفاتحة الكتاب فبرأ فمما أتينا النبي صمى اهلل عميو وسمم ذكرنا ذلك لو 
قال وما يدريك أنيا رقية ولم يذكر نييا منو وقال كموا واضربوا لي معكم بسيم قال أبو عيسى ىذا 

حديث صحيح وىذا أصح من حديث األعمش عن جعفر بن إياس وىكذا روى غير واحد ىذا 
الحديث عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن أبي المتوكل عن أبي سعيد وجعفر بن إياس ىو 

جعفر بن أبي وحشية  
   

باب ما جاء في الرقى واالدوية  



   
سألت رسول حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزىري عن أبي خزامة عن أبيو قال  [ 2065 ] 

اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقمت يا رسول اهلل أرأيت رقى نسترقييا ودواء نتداوى بو وتقاة نتقييا ىل ترد 
من قدر اهلل شيئا قال ىي من قدر اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا سعيد بن عبد 
الرحمن حدثنا سفيان عن الزىري عن أبي خزامة عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه وىذا 
حديث حسن صحيح وقد روى عن بن عيينة كبل الروايتين وقال بعضيم عن أبي خزامة عن أبيو 

وقال بعضيم عن بن أبي خزامة عن أبيو وقال بعضيم عن أبي خزامة وقد روى غير بن عيينة ىذا 
الحديث عن الزىري عن أبي خزامة عن أبيو وىذا أصح وال نعرف ألبي خزامة عن أبيو غير ىذا 

الحديث  
   

باب ما جاء في الكمأة والعجوة  
   
حدثنا أبو عبيدة أحمد بن عبد اهلل اليمداني وىو بن أبي السفر ومحمود بن غيبلن قاال  [ 2066 ] 

حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى 
العجوة من الجنة وفييا شفاء من السم والكمأة من المن وماؤىا شفاء لمعين قال أبو اهلل عميو وسمم 

عيسى وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر وىذا حديث غريب وىو من حديث محمد بن 
عمرو وال نعرفو إال من حديث سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن عبد الممك بن عمير وحدثنا محمد  [ 2067 ] 

بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الممك بن عمير عن عمرو بن حريث عن 
الكمأة من المن وماؤىا شفاء لمعين قال أبو عيسى سعيد بن زيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ىشام حدثنا أبي عن قتادة عن شير بن حوشب  [ 2068 ] 

الكمأة جدري األرض فقال النبي عن أبي ىريرة أن ناسا من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم قالوا 
صمى اهلل عميو وسمم الكمأة من المن وماؤىا شفاء لمعين والعجوة من الجنة وىي شفاء من السم قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن  



   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ حدثنا أبي عن قتادة قال حدثت أن أبا ىريرة قال  [ 2069 ] 

أخذت ثبلثة أكمؤ أو خمسا أو سبعا فعصرتين فجعمت ماءىن في قارورة فكحمت بو جارية لي فبرأت  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ حدثنا أبي عن قتادة قال حدثت أن أبا ىريرة قال  [ 2070 ] 

يأخذ كل يوم إحدى وعشرين حبة فيجعمين في خرقة الشونيز دواء من كل داء إال السام قال قتادة 
فمينقعو فيتسعط بو كل يوم في منخره األيمن قطرتين وفي األيسر قطرة والثاني في األيسر قطرتين 

وفي األيمن قطرة والثالث في األيمن قطرتين وفي األيسر قطرة  
   

باب ما جاء في أجر الكاىن  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود  [ 2071 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن ثمن الكمب ومير البغي وحموان الكاىن قال األنصاري قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في كراىية التعميق  

   
حدثنا محمد بن مدوية حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي  [ 2072 ] 

دخمت عمى عبد اهلل بن عكيم أبي معبد الجيني أعوده وبو حمرة فقمنا أال ليمى عن عيسى أخيو قال 
تعمق شيئا قال الموت أقرب من ذلك قال النبي صمى اهلل عميو وسمم من تعمق شيئا وكل إليو قال أبو 

عيسى وحديث عبد اهلل بن عكيم إنما نعرفو من حديث محمد بن أبي ليمى وعبد اهلل بن عكيم لم 
يسمع من النبي صمى اهلل عميو وسمم وكان في زمن النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول كتب إلينا 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد بن سعيد عن بن أبي 
ليمى نحوه بمعناه قال أبو عيسى وفي الباب عن عقبة بن عامر  

   
باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء  

   



حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع  [ 2073 ] 
الحمى فور من النار فأبردوىا بالماء قال أبو عيسى بن خديج عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وابن عمر وامرأة الزبير وعائشة وابن عباس  
   
حدثنا ىارون بن إسحاق اليمداني حدثنا عبدة بن سميمان عن ىشام بن عروة عن أبيو  [ 2074 ] 

إن الحمى من فيح جينم فأبردوىا بالماء حدثنا عن عائشة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
ىارون بن إسحاق حدثنا عبدة عن ىشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر 

عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه قال أبو عيسى وفي حديث أسماء كبلم أكثر من ىذا وكبل 
الحديثين صحيح  

   
باب  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا إبراىيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة  [ 2075 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يعمميم من عن داود بن حصين عن عكرمة عن بن عباس 
الحمى ومن األوجاع كميا أن يقول بسم اهلل الكبير أعوذ باهلل العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر 

حر النار قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث إبراىيم بن إسماعيل بن أبي 
براىيم يضعف في الحديث ويروى عرق يعار   حبيبة وا 

   
باب ما جاء في الغيمة  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد  [ 2076 ] 

الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن ابنة وىب وىي جدامة قالت سمعت رسول اهلل صمى اهلل 
أردت أن أنيى عن الغيال فإذا فارس والروم يفعمون وال يقتمون أوالدىم قال أبو عميو وسمم يقول 

عيسى وفي الباب عن أسماء بنت يزيد وىذا حديث حسن صحيح وقد رواه مالك عن أبي األسود عن 
عروة عن عائشة عن جدامة بنت وىب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال مالك والغيال أن يطأ 

الرجل امرأتو وىي ترضع  
   



حدثنا عيسى بن أحمد حدثنا بن وىب حدثني مالك عن أبي األسود محمد بن عبد  [ 2077 ] 
الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وىب األسدية أنيا سمعت رسول اهلل صمى 

لقد ىممت أن أنيى عن الغيمة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فبل اهلل عميو وسمم يقول 
يضر أوالدىم قال مالك والغيمة أن يمس الرجل امرأتو وىي ترضع قال عيسى بن أحمد وحدثنا 

إسحاق بن عيسى حدثني مالك عن أبي األسود نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح  
   

باب ما جاء في دواء ذات الجنب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ىشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي عبد اهلل عن  [ 2078 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب قال قتادة يمده زيد بن أرقم 
ويمده من الجانب الذي يشتكيو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو عبد اهلل اسمو ميمون 

ىو شيخ بصري  
   
حدثنا رجاء بن محمد العذري البصري حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين حدثنا شعبة  [ 2079 ] 

أمرنا رسول اهلل صمى اهلل عن خالد الحذاء حدثنا ميمون أبو عبد اهلل قال سمعت زيد بن أرقم قال 
عميو وسمم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب 

صحيح ال نعرفو إال من حديث ميمون عن زيد أرقم وقد روى عن ميمون غير واحد ىذا الحديث  
   

باب  
   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة عن  [ 2080 ] 

عمرو بن عبد اهلل بن كعب السممي أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاصي 
أتاني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وبي وجع قد كان ييمكني فقال رسول اهلل صمى اهلل أنو قال 

عميو وسمم امسح بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة اهلل وقوتو من شر ما أجد قال ففعمت فأذىب اهلل 
ما كان بي فمم أزل آمر بو أىمي وغيرىم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في السنا  



   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بكر حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني عتبة بن  [ 2081 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم سأليا بم تستمشين قالت بالشبرم عبد اهلل عن أسماء بنت عميس 
قال حار جار قالت ثم استمشيت بالسنا فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم لو أن شيئا كان فيو شفاء 

من الموت لكان في السنا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب يعني دواء المشي  
   

باب ما جاء في التداوي بالعسل  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن  [ 2082 ] 

إن أخي استطمق بطنو فقال اسقو أبي سعيد قال جاء رجل إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 
عسبل فسقاه ثم جاء فقال يا رسول اهلل قد سقيتو عسبل فمم يزده إال استطبلقا فقال رسول اهلل صمى 
اهلل عميو وسمم اسقو عسبل فسقاه ثم جاءه فقال يا رسول اهلل قد سقيتو عسبل فمم يزده إال استطبلقا 
قال فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم صدق اهلل وكذب بطن أخيك اسقو عسبل فسقاه عسبل فبرأ 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خالد قال سمعت  [ 2083 ] 

المنيال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال 
ما من عبد مسمم يعود مريضا لم يحضر أجمو فيقول سبع مرات أسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم 

أن يشفيك إال عوفي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث المنيال بن 
عمرو  

   
باب  

   
حدثنا أحمد بن سعيد األشقر الرباطي حدثنا روح بن عبادة حدثنا مرزوق أبو عبد اهلل  [ 2084 ] 

إذا أصاب أحدكم الشامي حدثنا رجل من أىل الشام أخبرنا ثوبان عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



الحمى فإن الحمى قطعة من النار فميطفئيا عنو بالماء فميستنقع نيرا جاريا ليستقبل جرية الماء فيقول 
بسم اهلل الميم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صبلة الصبح قبل طموع الشمس فميغتمس فيو ثبلث 

ن لم يبرأ في خمس فسبع فإن لم يبرأ في سبع فتسع  غمسات ثبلثة أيام فإن لم يبرأ في ثبلث فخمس وا 
فإنيا ال تكاد تجاوز تسعا بإذن اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث غريب  

   
باب التداوي بالرماد  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي حازم قال سئل سيل بن سعد وأنا اسمع بأي  [ 2085 ] 

ما بقي أحد أعمم بو مني كان عمي يأتي شيء دووي جرح رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال 
بالماء في ترسو وفاطمة تغسل عنو الدم وأحرق لو حصير فحشى بو جرحو قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عمي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن محمد الموقري عن الزىري عن أنس بن مالك  [ 2086 ] 

إنما مثل المريض إذا برأ وصح كالبردة تقع من السماء في قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
صفائيا ولونيا  

   
باب  

   
حدثنا عبد اهلل بن سعيد األشج حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن  [ 2087 ] 

إذا دخمتم إبراىيم التيمي عن أبيو عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عمى المريض فنفسوا لو في أجمو فإن ذلك ال يرد شيئا ويطيب بنفسو قال أبو عيسى ىذا حديث 

غريب  
   
حدثنا ىناد ومحمود بن غيبلن قاال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر  [ 2088 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم عن إسماعيل بن عبيد اهلل عن أبي صالح األشعري عن أبي ىريرة 
عاد رجبل من وعك كان بو فقال أبشر فإن اهلل يقول ىي ناري أسمطيا عمى عبدي المذنب لتكون 

حظو من النار  



   
حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن ميدي عن سفيان الثوري عن  [ 2089 ] 

كانوا يرتجون الحمى ليمة كفارة لما نقص من الذنوب تم كتاب الطب ىشام بن حسان عن الحسن قال 
ويميو كتاب الفرائض  

   
كتاب الفرائض عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء من ترك ماال فمورثتو  

   
حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد األموي حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سممة  [ 2090 ] 

من ترك ماال فؤلىمو ومن ترك ضياعا فإلي عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر وأنس وقد رواه الزىري عن أبي سممة 
عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أطول من ىذا وأتم معنى ضياعا ضائعا ليس لو شيء 

فأنا أعولو وأنفق عميو  
   

باب ما جاء في تعميم الفرائض  
   
حدثنا عبد األعمى بن واصل حدثنا محمد بن القاسم األسدي حدثنا الفضل بن دليم  [ 2091 ] 

تعمموا حدثنا عوف عن شير بن حوشب عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
القرآن والفرائض وعمموا الناس فإني مقبوض قال أبو عيسى ىذا حديث فيو اضطراب وروى أبو 

أسامة ىذا الحديث عن عوف رجل عن سميمان بن جابر عن بن مسعود عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم حدثنا بذلك الحسين بن حريث أخبرنا أبو أسامة عن عوف بيذا بمعناه ومحمد بن القاسم 

األسدي قد ضعفو أحمد بن حنبل وغيره  
   

باب ما جاء في ميراث البنات  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثني زكريا بن عدي أخبرنا عبيد اهلل بن عمرو عن عبد اهلل بن  [ 2092 ] 



محمد بن عقيل عن جابر بن عبد اهلل قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتييا من سعد إلى رسول 
يا رسول اهلل ىاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوىما معك يوم أحد اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقالت 

ن عميما أخذ ماليما فمم يدع ليما ماال وال تنكحان إال وليما مال قال يقضي اهلل في ذلك  شييدا وا 
فنزلت آية الميراث فبعث رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إلى عميما فقال أعط ابنتي سعد الثمثين 

وأعط أميما الثمن وما بقي فيو لك قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح ال نعرفو إال من حديث عبد 
اهلل بن محمد بن عقيل وقد رواه شريك أيضا عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل  

   
باب ما جاء في ميراث ابنة االبن مع ابنة الصمب  

   
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يزيد بن ىارون عن سفيان الثوري عن أبي قيس األودي  [ 2093 ] 

جاء رجل إلى أبي موسى وسممان بن ربيعة فسأليما عن االبنة وابنة عن ىزيل بن شرحبيل قال 
االبن وأخت ألب وأم فقاال لبلبنة النصف ولؤلخت من األب واألم ما بقي وقاال لو انطمق إلى عبد 

اهلل فاسألو فإنو سيتابعنا فأتى عبد اهلل فذكر ذلك لو وأخبره بما قاال قال عبد اهلل قد ضممت إذا وما أنا 
من الميتدين ولكن أقضي فييما كما قضى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لبلبنة النصف والبنة 
االبن السدس تكممة الثمثين ولؤلخت ما بقي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو قيس 

األودي اسمو عبد الرحمن بن ثروان الكوفي وقد رواه شعبة عن أبي قيس  
   

باب ما جاء في ميراث اإلخوة من األب واألم  
   
حدثنا بندار حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن عمي  [ 2094 ] 

ن رسول اهلل صمى اهلل   {من بعد وصية توصون بيا أو دين  }إنكم تقرؤون ىذه اآلية أنو قال  وا 
ن أعيان بني األم يتوارثون دون بني العبلت الرجل يرث أخاه  عميو وسمم قضى بالدين قبل الوصية وا 

ألبيو وأمو دون أخيو ألبيو حدثنا بندار حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي 
إسحاق عن الحارث عن عمي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم بمثمو  

   
قضى حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن عمي قال  [ 2095 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن أعيان بني األم يتوارثون دون بني العبلت قال أبو عيسى ىذا 



حديث ال نعرفو إال من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن عمي وقد تكمم بعض أىل العمم في 
الحارث والعمل عمى ىذا الحديث عند عامة أىل العمم  

   
باب ميراث البنين مع البنات  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرحمن بن سعد أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن محمد  [ 2096 ] 

جاءني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يعودني وأنا مريض في بن المنكدر عن جابر بن عبد اهلل قال 
يوصيكم اهلل في  }بني سممة فقمت يا نبي اهلل كيف أقسم مالي بين ولدي فمم يرد عمي شيئا فنزلت 

اآلية قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وابن   {أوالدكم لمذكر مثل حظ األنثيين 
عيينة وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر  

   
باب ميراث األخوات  

   
حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي أخبرنا بن عيينة أخبرنا محمد بن المنكدر سمع جابر  [ 2097 ] 

مرضت فأتاني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يعودني فوجدني قد أغمي عمي فأتى بن عبد اهلل يقول 
ومعو أبو بكر وعمر وىما ماشيان فتوضأ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فصب عمي من وضوئو 
فأفقت فقمت يا رسول اهلل كيف أقضي في مالي أو كيف أصنع في مالي فمم يجبني شيئا وكان لو 

اآلية قال جابر في نزلت   {يستفتونك قل اهلل يفتيكم في الكبللة  }تسع أخوات حتى نزلت آية الميراث 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب في ميراث العصبة  

   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا مسمم بن إبراىيم حدثنا وىيب حدثنا بن طاوس عن  [ 2098 ] 

ألحقوا الفرائض بأىميا فما بقي فيو ألولى أبيو عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
رجل ذكر حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيو عن بن عباس 

عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد روى بعضيم عن بن 
طاوس عن أبيو عن صمى اهلل عميو وسمم مرسبل  



   
باب ما جاء في ميراث الجد  

   
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يزيد بن ىارون عن ىمام بن يحيى عن قتادة عن الحسن  [ 2099 ] 

إن ابني مات فمالي عن عمران بن حصين قال جاء رجل إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال 
في ميراثو قال لك السدس فمما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فمما ولى دعاه قال إن السدس اآلخر 

طعمة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن معقل بن يسار  
   

باب ما جاء في ميراث الجدة  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزىري قال مرة قال قبيصة وقال مرة رجل عن  [ 2100 ] 

جاءت الجدة أم األم وأم األب إلى أبي بكر فقالت أن بن ابني أو بن بنتي مات قبيصة بن ذؤيب قال 
وقد أخبرت أن لي في كتاب اهلل حقا فقال أبو بكر ما أجد لك في الكتاب من حق وما سمعت رسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم قضى لك بشيء وسأسأل الناس قال فسأل فشيد المغيرة بن شعبة أن رسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم أعطاىا السدس قال ومن سمع ذلك معك قال محمد بن مسممة قال فأعطاىا 
السدس ثم جاءت الجدة األخرى التي تخالفيا إلى عمر قال سفيان وزادني فيو معمر عن الزىري ولم 
أحفظو عن الزىري ولكن حفظتو من معمر أن عمر قال أن اجتمعتما فيو لكما وأيتكما انفردت بو 

فيو ليا  
   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن بن شياب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة  [ 2101 ] 

جاءت الجدة إلى أبي بكر تسألو ميراثيا قال فقال ليا ما لك في كتاب اهلل عن قبيصة بن ذؤيب قال 
شيء وما لك في سنة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس 
فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فأعطاىا السدس فقال أبو بكر ىل 
معك غيرك فقام محمد بن مسممة األنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه ليا أبو بكر 
قال ثم جاءت الجدة األخرى إلى عمر بن الخطاب تسألو ميراثيا فقال ما لك في كتاب اهلل شيء 
ولكن ىو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيو فيو بينكما وأيتكما خمت بو فيو ليا قال أبو عيسى وفي 

الباب عن بريدة وىذا أحسن وىو أصح من حديث بن عيينة  



   
باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنيا  

   
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يزيد بن ىارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن  [ 2102 ] 

في الجدة مع ابنيا إنيا أول جدة أطعميا رسول اهلل صمى اهلل مسروق عن عبد اهلل بن مسعود قال 
عميو وسمم سدسا مع ابنيا وابنيا حي قال أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو مرفوعا إال من ىذا الوجو 

وقد ورث أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم الجدة مع ابنيا ولم يورثيا بعضيم  
   

باب ما جاء في ميراث الخال  
   
حدثنا بندار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم  [ 2103 ] 

بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سيل بن حنيف قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي 
اهلل ورسولو مولى من ال مولى لو والخال وارث من ال عبيدة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

وارث لو قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة والمقدام بن معد يكرب وىذا حديث حسن صحيح  
   
أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن مسمم عن  [ 2104 ] 

الخال وارث من ال وارث لو وىذا حديث طاوس عن عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حسن غريب وقد أرسمو بعضيم ولم يذكر فيو عن عائشة واختمف فيو أصحاب النبي صمى اهلل عميو 

لى ىذا الحديث ذىب أكثر أىل العمم في توريث ذوي  وسمم فورث بعضيم الخال والخالة والعمة وا 
األرحام وأما زيد بن ثابت فمم يورثيم وجعل الميراث في بيت المال  

   
باب ما جاء في الذي يموت وليس لو وارث  

   
حدثنا بندار حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن األصبياني عن  [ 2105 ] 

أن مولى لمنبي صمى اهلل عميو وسمم وقع من عذق نخمة مجاىد وىو بن وردان عن عروة عن عائشة 
فمات فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم انظروا ىل لو من وارث قالوا ال قال فادفعوه إلى بعض أىل 

القرية وىذا حديث حسن  



   
باب في ميراث المولى األسفل  

   
أن حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن بن عباس  [ 2106 ] 

رجبل مات عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ولم يدع وارثا إال عبدا ىو أعتقو فأعطاه النبي 
صمى اهلل عميو وسمم ميراثو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن والعمل عند أىل العمم في ىذا الباب إذا 

مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثو يجعل في بيت مال المسممين  
   

باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسمم والكافر  
   
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزىري ح  [ 2107 ] 

وحدثنا عمي بن حجر أخبرنا ىشيم عن الزىري عن عمي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة 
ال يرث المسمم الكافر وال الكافر المسمم حدثنا بن أبي بن زيد أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

عمر حدثنا سفيان حدثنا الزىري نحوه قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وعبد اهلل بن عمرو وىذا 
حديث حسن صحيح ىكذا رواه معمر وغير واحد عن الزىري نحو ىذا وروى مالك عن الزىري عن 
عمي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه وحديث 
مالك وىم وىم فيو مالك وقد رواه بعضيم عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان وأكثر أصحاب مالك 
قالوا عن مالك عن عمر بن عثمان وعمرو بن عثمان بن عفان ىو مشيور من ولد عثمان وال يعرف 
عمر بن عثمان والعمل عمى ىذا الحديث عند أىل العمم واختمف بعض أىل العمم في ميراث المرتد 
فجعل أكثر أىل العمم من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وغيرىم المال لورثتو من المسممين 

وقال بعضيم ال يرثو ورثتو من المسممين واحتجوا بحديث النبي صمى اهلل عميو وسمم ال يرث المسمم 
الكافر وىو قول الشافعي  

   
باب ال يتوارث أىل ممتين  

   
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا حصين بن نمير عن بن أبي ليمى عن أبي الزبير عن  [ 2108 ] 

ال يتوارث أىل ممتين قال أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



من حديث جابر إال من حديث بن أبي ليمى  
   

باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن إسحاق بن عبد اهلل عن الزىري عن حميد بن عبد الرحمن  [ 2109 ] 

القاتل ال يرث قال أبو عيسى ىذا حديث ال يصح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
سحاق بن أبي فروة قد تركو بعض أىل الحديث منيم أحمد بن حنبل  ال يعرف إال من ىذا الوجو وا 
والعمل عمى ىذا عند أىل العمم أن القاتل ال يرث كان القتل عمدا أو خطأ وقال بعضيم إذا كان 

القتل خطأ فإنو يرث وىو قول مالك  
   

باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجيا  
   
حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن  [ 2110 ] 

الدية عمى العاقمة وال ترث المرأة من دية زوجيا شيئا فأخبره سعيد بن المسيب قال قال عمر 
الضحاك بن سفيان الكبلبي أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كتب إليو أن ورث امرأة أشيم 

الضبابي من دية زوجيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء أن األموال لمورثة والعقل عمى العصبة  
   
أن رسول حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة  [ 2111 ] 

اهلل صمى اهلل عميو وسمم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم أن المرأة 
التي قضي عمييا بالغرة توفيت فقضى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن ميراثيا لبنييا وزوجيا وأن 

عقميا عمى عصبتيا قال أبو عيسى وروى يونس ىذا الحديث عن الزىري عن سعيد بن المسيب وأبي 
سممة عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه ورواه مالك عن الزىري عن أبي سممة عن 

أبي ىريرة ومالك عن الزىري عن سعيد بن المسيب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسل  
   

باب ما جاء في ميراث الذي يسمم عمى يدي الرجل  



   
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة وابن نمير ووكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد  [ 2112 ] 

سألت رسول العزيز عن عبد اهلل بن وىب وقال بعضيم عن عبد اهلل بن وىب عن تميم الداري قال 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم ما السنة في الرجل من أىل الشرك يسمم عمى يدي رجل من المسممين فقال 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ىو أولى الناس بمحياه ومماتو قال أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو 
إال من حديث عبد اهلل بن وىب ويقال موىب عن تميم الداري وقد أدخل بعضيم بين عبد اهلل بن 

وىب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب وال يصح رواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر وزاد 
فيو قبيصة بن ذؤيب والعمل عمى ىذا الحديث عند بعض أىل العمم وىو عندي ليس بمتصل وقال 
بعضيم يجعل ميراثو في بيت المال وىو قول الشافعي واحتج بحديث النبي صمى اهلل عميو وسمم أن 

الوالء لمن أعتق  
   

باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا  
   
حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده أن رسول اهلل صمى  [ 2113 ] 

أيما رجل عاىر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ال يرث وال يورث قال أبو عيسى وقد اهلل عميو وسمم قال 
روى غير بن لييعة ىذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل عمى ىذا عند أىل العمم أن ولد الزنا 

ال يرث من أبيو  
   

باب ما جاء فيمن يرث الوالء  
   
حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده أن رسول اهلل صمى  [ 2114 ] 

يرث الوالء من يرث المال قال أبو عيسى ىذا حديث ليس إسناده بالقوي  اهلل عميو وسمم قال 
   

باب ما جاء ما يرث النساء من الوالء  
   
حدثنا ىارون أبو موسى المستممي البغدادي حدثنا محمد بن حرب حدثنا عمر بن رؤبة  [ 2115 ] 

التغمبي عن عبد الواحد بن عبد اهلل بن بسر البصري عن واثمة بن األسقع قال قال رسول اهلل صمى 



تحوز ثبلثة مواريث عتيقيا ولقيطيا وولدىا الذي العنت عميو ىذا حديث حسن اهلل عميو وسمم المرأة 
غريب ال يعرف إال من ىذا الوجو من حديث محمد بن حرب  

   
كتاب الوصايا عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء في الوصية بالثمث  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن عامر بن سعد بن أبي  [ 2116 ] 

مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منو عمى الموت فأتاني رسول اهلل صمى اهلل وقاص عن أبيو قال 
عميو وسمم يعودني فقمت يا رسول اهلل إن لي ماال كثيرا وليس يرثني إال ابنتي أفأوصي بمالي كمو قال 
ال قمت فثمثي مالي قال ال قمت فالشطر قال ال قمت فالثمث قال الثمث والثمث كثير إنك أن تدع ورثتك 
نك لن تنفق نفقة إال أجرت فييا حتى المقمة ترفعيا  أغنياء خير من أن تدعيم عالة يتكففون الناس وا 
إلى في امرأتك قال قمت يا رسول اهلل أخمف عن ىجرتي قال إنك لن تخمف بعدي فتعمل عمبل تريد 
بو وجو اهلل إال ازددت بو رفعة ودرجة ولعمك أن تخمف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون الميم 
أمض ألصحابي ىجرتيم وال تردىم عمى أعقابيم لكن البائس سعد بن خولة يرثي لو رسول اهلل صمى 
اهلل عميو وسمم أن مات بمكة قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عباس وىذا حديث حسن صحيح وقد 

روي ىذا الحديث من غير وجو عن سعد بن أبي وقاص والعمل عمى ىذا عند أىل العمم انو ليس 
لمرجل أن يوصي بأكثر من الثمث وقد استحب بعض أىل العمم أن ينقص من الثمث لقول رسول اهلل 

صمى اهلل عميو وسمم والثمث كثير  
   

باب ما جاء في الضرار في الوصية  
   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا نصر بن عمي  [ 2117 ] 

وىو جد ىذا النصر حدثنا األشعث بن جابر عن شير بن حوشب عن أبي ىريرة أنو حدثو عن 
إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة اهلل ستين سنة ثم يحضرىما رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

من بعد وصية يوصى بيا أو  }الموت فيضاران في الوصية فتجب ليما النار ثم قرأ عمي أبو ىريرة 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن { ذلك الفوز العظيم } إلى قولو   {دين غير مضار وصية من اهلل 



صحيح غريب ونصر بن عمي الذي روى عن األشعث بن جابر ىو جد نصر بن عمي الجيضمي  
   

باب ما جاء في الحث عمى الوصية  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال النبي صمى  [ 2118 ] 

ما حق امرئ مسمم يبيت ليمتين ولو ما يوصي فيو إال ووصيتو مكتوبة عنده قال أبو اهلل عميو وسمم 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي عن الزىري عن سالم عن بن عمر النبي صمى اهلل عميو 

وسمم نحوه  
   

باب ما جاء أن النبي صمى اهلل عميو وسمم لم يوص  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو قطن عمرو بن الييثم البغدادي حدثنا مالك بن مغول عن  [ 2119 ] 

أوصى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال ال قمت كيف طمحة بن مصرف قال قمت البن أبي أوفى 
كتبت الوصية وكيف أمر الناس قال أوصى بكتاب اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 

غريب ال نعرفو إال من حديث مالك بن مغول  
   

باب ما جاء ال وصية لوارث  
   
حدثنا عمي بن حجر وىناد قاال حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسمم  [ 2120 ] 

في خطبتو عام الخوالني عن أبي أمامة الباىمي قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
حجة الوداع إن اهلل قد أعطى لكل ذي حق حقو فبل وصية لوارث الولد لمفراش ولمعاىر الحجر 

وحسابيم عمى اهلل ومن ادعى إلى غير أبيو أو انتمى إلى غير مواليو فعميو لعنة اهلل التابعة إلى يوم 
القيامة ال تنفق امرأة من بيت زوجيا إال بإذن زوجيا قيل يا رسول اهلل وال الطعام قال ذلك أفضل 

أموالنا ثم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم قال أبو عيسى وفي الباب 
عن عمرو بن خارجة وأنس وىو حديث حسن صحيح وقد روى عن أبي أمامة عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم من غير ىذا الوجو ورواية إسماعيل بن عياش عن أىل العراق وأىل الحجاز ليس بذلك 
فيما تفرد بو ألنو روى عنيم مناكير وروايتو عن أىل الشام أصح ىكذا قال محمد بن إسماعيل قال 



سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصمح حديثا من بقية ولبقية 
أحاديث مناكير عن الثقات وسمعت عبد اهلل بن عبد الرحمن يقول سمعت زكريا بن عدي يقول قال 
أبو إسحاق الفزاري خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات وال تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث 

عن الثقات وال عن غير الثقات  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شير بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم  [ 2121 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم خطب عمى ناقتو وأنا تحت جرانيا وىي تقصع عن عمرو بن خارجة 
ن لعابيا يسيل بين كتفي فسمعتو يقول إن اهلل أعطى كل ذي حق حقو وال وصية لوارث  بجرتيا وا 
والولد لمفراش ولمعاىر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيو أو انتمى إلى غير مواليو رغبة عنيم فعميو 
لعنة اهلل ال يقبل اهلل منو صرفا وال عدال قال وسمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل ال 

أبالي بحديث شير بن حوشب قال وسألت محمد بن إسماعيل عن شير بن حوشب فوثقو وقال إنما 
يتكمم فيو بن عون ثم روى بن عون عن ىبلل بن أبي زينب عن شير بن حوشب قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق اليمداني عن الحارث عن  [ 2122 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرون الوصية قبل الدين قال أبو عمي 
عيسى والعمل عمى ىذا عند عامة أىل العمم أنو يبدأ بالدين قبل الوصية  

   
باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت  

   
حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة  [ 2123 ] 

أوصى الي أخي بطائفة من مالو فمقيت أبا الدرداء فقمت إن أخي أوصى إلي بطائفة من الطائي قال 
مالو فأين ترى لي وضعو في الفقراء أو المساكين أو المجاىدين في سبيل اهلل فقال أما أنا فمو كنت 
لم أعدل بالمجاىدين سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول مثل الذي يعتق عند الموت كمثل 

الذي ييدي إذا شبع قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  



   
أن بريرة جاءت حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن عروة أن عائشة أخبرتو  [ 2124 ] 

تستعين عائشة في كتابتيا ولم تكن قضت من كتابتيا شيئا فقالت ليا عائشة ارجعي إلى أىمك فإن 
أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون لي والؤك فعمت فذكرت ذلك بريرة ألىميا فأبوا وقالوا إن شاءت 

أن تحتسب عميك ويكون لنا والؤك فمتفعل فذكرت ذلك لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال ليا 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ابتاعي فأعتقي فإنما الوالء لمن أعتق ثم قام رسول اهلل صمى اهلل 

عميو وسمم فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب اهلل من اشترط شرطا ليس في كتاب 
ن اشترط مائة مرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجو  اهلل فميس لو وا 

عن عائشة والعمل ىذا عند أىل العمم أن الوالء لمن أعتق  
   

كتاب الوالء واليبة عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء أن الوالء لمن أعتق  
   
حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن منصور عن إبراىيم عن  [ 2125 ] 

الوالء األسود عن عائشة أنيا أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الوالء فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عمر وأبي ىريرة وىذا حديث 

حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند أىل العمم  
   

باب ما جاء في النيي عن بيع الوالء وعن ىبتو  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبد اهلل بن دينار سمع عبد اهلل بن  [ 2126 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نيى عن بيع الوالء وعن ىبتو قال أبو عيسى ىذا حديث عمر 
حسن صحيح ال نعرفو إال من حديث عبد اهلل بن دينار عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

أنو نيى عن بيع الوالء وعن ىبتو وقد رواه شعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن عبد اهلل بن 
دينار ويروى عن شعبة قال لوددت أن عبد اهلل بن دينار حين حدث بيذا الحديث أذن لي حتى كنت 
أقوم إليو فأقبل رأسو وروى يحيى بن سميم ىذا الحديث عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن بن عمر 



عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو وىم وىم فيو يحيى بن سميم والصحيح عن عبيد اهلل بن عمر 
عن عبد اهلل بن دينار عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ىكذا رواه غير واحد عن عبيد 

اهلل بن عمر قال أبو عيسى وتفرد عبد اهلل بن دينار بيذا الحديث  
   

باب ما جاء فيمن تولى غير مواليو أو ادعى إلى غير أبيو  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراىيم التيمي عن أبيو قال خطبنا عمي  [ 2127 ] 

فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إال كتاب اهلل وىذه الصحيفة صحيفة فييا أسنان اإلبل وأشياء من 
المدينة حرام ما بين عير إلى ثور الجراحات فقد كذب وقال فييا قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

فمن أحدث فييا حدثا أو آوى محدثا فعميو لعنة اهلل والمبلئكة والناس أجمعين ال يقبل اهلل منو يوم 
القيامة صرفا وال عدال ومن ادعى إلى غير أبيو أو تولى غير مواليو فعميو لعنة اهلل والمبلئكة والناس 
أجمعين ال يقبل منو صرف وال عدل وذمة المسممين واحدة يسعى بيا أدناىم قال أبو عيسى وروى 
بعضيم عن األعمش عن إبراىيم التيمي عن الحارث بن عن عمي نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح وقد روي من غير وجو عن عمي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده  
   
حدثنا عبد الجبار بن العبلء بن عبد الجبار العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي  [ 2128 ] 

قاال حدثنا سفيان عن الزىري عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة قال جاء رجل من بني فزارة إلى 
يا رسول اهلل إن امرأتي ولدت غبلما أسود فقال النبي صمى اهلل عميو النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 

وسمم ىل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانيا قال حمر قال فيل فييا أورق قال نعم إن فييا لورقا قال 
أنى أتاىا ذلك قال لعل عرقا نزعيا قال فيذا لعل عرقا نزعو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في القافة  

   
أن النبي صمى اهلل عميو حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب عن عروة عن عائشة  [ 2129 ] 

وسمم دخل عمييا مسرورا تبرق أسارير وجيو فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة 



وأسامة بن زيد فقال ىذه األقدام بعضيا من بعض قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روى 
بن عيينة ىذا الحديث عن الزىري عن عروة عن عائشة وزاد فيو ألم تري أن مجززا مر عمى زيد بن 
حارثة وأسامة بن زيد قد غطيا رؤوسيما وبدت أقداميما فقال إن ىذه األقدام بعضيا من بعض وىكذا 
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد عن سفيان بن عيينة ىذا الحديث عن الزىري عن عروة عن 

عائشة وىذا حديث حسن صحيح وقد احتج بعض أىل العمم بيذا الحديث في إقامة أمر القافة  
   

باب في حث النبي صمى اهلل عميو وسمم عمى التيادي  
   
حدثنا أزىر بن مروان البصري حدثنا محمد بن سواء حدثنا أبو معشر عن سعيد عن  [ 2130 ] 

تيادوا فإن اليدية تذىب وحر الصدر وال تحقرن جارة أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
لجارتيا ولو شق فرسن شاة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو وأبو معشر اسمو نجيح 

مولى بني ىاشم وقد تكمم فيو بعض أىل العمم من قبل حفظو  
   

باب ما جاء في كراىية الرجوع في اليبة  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق حدثنا حسين المكتب عن عمرو  [ 2131 ] 

مثل الذي يعطي العطية بن شعيب عن طاوس عن بن عمر أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
ثم يرجع فييا كالكمب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئو قال أبو عيسى وفي الباب عن بن 

عباس وعبد اهلل بن عمرو  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن حسين المعمم عن عمرو بن شعيب  [ 2132 ] 

ال يحل لمرجل أن يعطي عطية ثم يرجع حدثني طاوس عن بن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال 
فييا إال الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فييا كمثل الكمب أكل حتى إذا شبع 
قاء ثم عاد في قيئو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال الشافعي ال يحل لمن وىب ىبة أن 
يرجع فييا إال الوالد فمو أن يرجع فيما أعطى ولده واحتج بيذا الحديث تم كتاب الوالء واليبة ويميو 

كتاب القدر  
   



كتاب القدر عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر  
   
حدثنا عبد اهلل بن معاوية الجمحي البصري حدثنا صالح المري عن ىشام بن حسان عن  [ 2133 ] 

خرج عمينا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ونحن نتنازع في محمد بن سيرين عن أبي ىريرة قال 
القدر فغضب حتى احمر وجيو حتى كأنما فقئ في وجنتيو الرمان فقال أبيذا أمرتم أم بيذا أرسمت 

إليكم إنما ىمك من كان قبمكم حين تنازعوا في ىذا األمر عزمت عميكم عزمت عميكم أال تتنازعوا فيو 
قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس وىذا حديث غريب ال نعرفو من ىذا الوجو من 

حديث صالح المري وصالح المري لو غرائب ينفرد بيا ال يتابع عمييا  
   

باب ما جاء في حجاج آدم وموسى عمييما السبلم  
   
حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا المعتمر بن سميمان حدثنا أبي عن سميمان  [ 2134 ] 

احتج آدم وموسى فقال األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
موسى يا آدم أنت الذي خمقك اهلل بيده ونفخ فيك من روحو أغويت الناس وأخرجتيم من الجنة قال 
فقال آدم وأنت موسى الذي اصطفاك اهلل بكبلمو أتمومني عمى عمل عممتو كتبو اهلل عمي قبل أن 
يخمق السماوات واألرض قال فحج آدم موسى قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وجندب وىذا 

حديث حسن صحيح غريب من ىذا من حديث سميمان التيمي عن األعمش وقد روى بعض أصحاب 
األعمش عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه وقال 

بعضيم عن األعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وقد روي ىذا 
الحديث من غير وجو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء في الشقاء والسعادة  

   
حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا شعبة عن عاصم بن عبد اهلل قال  [ 2135 ] 

يا رسول اهلل أرأيت ما نعمل فيو أمر مبتدع سمعت سالم بن عبد اهلل يحدث عن أبيو قال قال عمر 



أو مبتدأ أو فيما قد فرغ منو فقال فيما قد فرغ منو يا بن الخطاب وكل ميسر أما من كان من أىل 
السعادة فإنو يعمل لمسعادة وأما من كان من أىل الشقاء فإنو يعمل لمشقاء قال أبو عيسى وفي الباب 

عن عمي وحذيفة بن أسيد وأنس وعمران بن حصين حديث حسن صحيح  
   
حدثنا الحسن بن عمي الحمواني حدثنا عبد اهلل بن نمير ووكيع عن األعمش عن سعد بن  [ 2136 ] 

بينما نحن مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وىو عبيدة عن أبي عبد الرحمن السممي عن عمي قال 
ينكت في األرض إذ رفع رأسو إلى السماء ثم قال ما منكم من أحد إال قد عمم وقال وكيع إال قد كتب 
مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا أفبل نتكل يا رسول اهلل قال ال اعمموا فكل ميسر لما خمق لو 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء أن األعمال بالخواتيم  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن زيد بن وىب عن عبد اهلل بن مسعود قال  [ 2137 ] 

إن أحدكم يجمع خمقو في بطن أمو في حدثنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وىو الصادق المصدوق 
أربعين يوما ثم يكون عمقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اهلل إليو الممك فينفخ فيو 

ويؤمر بأربع يكتب رزقو وأجمو وعممو وشقي أو سعيد فوالذي ال إلو غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أىل 
ن  الجنة حتى ما يكون بينو وبينيا إال ذراع ثم يسبق عميو الكتاب فيختم لو بعمل أىل النار فيدخميا وا 

أحدكم ليعمل بعمل أىل النار حتى ما يكون بينو وبينيا إال ذراع ثم يسبق عميو الكتاب فيختم لو 
بعمل أىل الجنة فيدخميا قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى 
بن سعيد حدثنا األعمش حدثنا زيد بن وىب عن عبد اهلل بن مسعود قال حدثنا رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم فذكر مثمو قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي ىريرة وأنس وسمعت أحمد بن الحسن قال 
سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان وىذا حديث حسن صحيح 
وقد روى شعبة والثوري عن األعمش نحوه حدثنا محمد بن العبلء حدثنا وكيع عن األعمش عن زيد 

نحوه  
   

باب ما جاء كل مولود يولد عمى الفطرة  
   



حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري حدثنا عبد العزيز بن ربيعة البناني حدثنا  [ 2138 ] 
كل مولود يولد عمى األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

الممة فأبواه ييودانو أو ينصرانو أو يشركانو قيل يا رسول اهلل فمن ىمك قبل ذلك قال اهلل أعمم بما 
كانوا عاممين بو حدثنا أبو كريب والحسين بن حريث قاال حدثنا وكيع عن األعمش عن أبي صالح 

عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه بمعناه وقال يولد عمى الفطرة قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وغيره عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة عن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم وفي الباب عن األسود بن سريع  
   

باب ما جاء ال يرد القدر إال الدعاء  
   
حدثنا محمد بن حميد الرازي وسعيد بن يعقوب قاال حدثنا يحيى بن الضريس عن أبي  [ 2139 ] 

مودود عن سميمان التيمي عن أبي عثمان النيدي عن سممان قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
ال يرد القضاء إال الدعاء وال يزيد في العمر إال البر قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي أسيد وسمم 

وىذا حديث حسن غريب من حديث سممان ال نعرفو إال من حديث يحيى بن الضريس وأبو مودود 
اثنان أحدىما يقال لو فضة وىو الذي روى ىذا الحديث اسمو فضة بصري واآلخر عبد العزيز بن 

أبي سميمان أحدىما بصري واألخر مدني وكانا في عصر واحد  
   

باب ما جاء أن القموب بين إصبعي الرحمن  
   
كان رسول اهلل حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي سفيان عن أنس قال  [ 2140 ] 

صمى اهلل عميو وسمم يكثر أن يقول يا مقمب القموب ثبت قمبي عمى دينك فقمت يا رسول اهلل آمنا بك 
وبما جئت بو فيل تخاف عمينا قال نعم إن القموب بين إصبعين من أصابع اهلل يقمبيا كيف يشاء قال 
أبو عيسى وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سممة وعبد اهلل بن عمرو وعائشة وىذا حديث حسن 
وىكذا روى غير واحد عن األعمش عن أبي سفيان عن أنس وروى بعضيم عن األعمش عن أبي 

سفيان عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وحديث أبي سفيان عن أنس أصح  
   

باب ما جاء أن اهلل كتب كتابا ألىل الجنة وأىل النار  



   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن أبي قبيل عن شفي بن ماتع عن عبد اهلل بن عمرو بن  [ 2141 ] 

خرج عمينا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وفي يده كتابان فقال أتدرون ما ىذان العاصي قال 
الكتابان فقمنا ال يا رسول اهلل إال أن تخبرنا فقال لمذي في يده اليمنى ىذا كتاب من رب العالمين فيو 
أسماء أىل الجنة وأسماء آبائيم وقبائميم ثم أجمل عمى آخرىم فبل يزاد فييم وال ينقص منيم أبدا ثم 

قال لمذي في شمالو ىذا كتاب من رب العالمين فيو أسماء أىل النار وأسماء آبائيم وقبائميم ثم أجمل 
عمى آخرىم فبل يزاد فييم وال ينقص منيم أبدا فقال أصحابو ففيم العمل يا رسول اهلل إن كان أمر قد 

ن  ن عمل أي عمل وا  فرغ منو فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم لو بعمل أىل الجنة وا 
ن عمل أي عمل ثم قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  صاحب النار يختم لو بعمل أىل النار وا 

بيديو فنبذىما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن 
مضر عن أبي قبيل نحوه قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عمر وىذا حديث حسن غريب صحيح 

وأبو قبيل اسمو حبي بن ىانئ  
   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال قال رسول اهلل  [ 2142 ] 

إذا أراد اهلل بعبد خيرا استعممو فقيل كيف يستعممو يا رسول اهلل قال يوفقو لعمل صمى اهلل عميو وسمم 
صالح قبل الموت قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء ال عدوى وال ىامة وال صفر  

   
حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع حدثنا أبو  [ 2143 ] 

زرعة بن عمرو بن جرير قال حدثنا صاحب لنا عن بن مسعود قال قام فينا رسول اهلل صمى اهلل 
ال يعدي شيء شيئا فقال أعرابي يا رسول اهلل البعير الجرب الحشفة بذنبو فتجرب عميو وسمم فقال 

اإلبل كميا فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فمن أجرب األول ال عدوى وال صفر خمق اهلل كل 
نفس وكتب حياتيا ورزقيا ومصائبيا قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي ىريرة وابن عباس وأنس قال 

وسمعت محمد عمرو بن صفوان الثقفي البصري قال سمعت عمي بن المديني يقول لو حمفت بين 
الركن والمقام لحمفت أني لم أر أحدا أعمم من عبد الرحمن بن ميدي  

   



باب ما جاء في اإليمان بالقدر خيره وشره  
   
حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري حدثنا عبد اهلل بن ميمون عن جعفر بن محمد  [ 2144 ] 

ال يؤمن عبد حتى يؤمن عن أبيو عن جابر بن عبد اهلل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بالقدر خيره وشره حتى يعمم أن ما أصابو لم يكن ليخطئو وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبو قال أبو 

عيسى وفي الباب عن عبادة وجابر وعبد اهلل بن عمرو وىذا حديث ال نعرفو إال من حديث عبد اهلل 
بن ميمون وعبد اهلل بن ميمون منكر الحديث  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور عن ربعي بن  [ 2145 ] 

ال يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشيد أن ال خراش عن عمي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
إلو إال اهلل وأني محمد رسول اهلل بعثني بالحق ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر 

حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا النضر بن شميل عن شعبة نحوه إال أنو قال ربعي عن رجل عن عمي 
قال أبو عيسى حديث أبي داود عن شعبة عندي أصح من حديث النضر روى غير واحد عن 

منصور عن ربعي عن عمي حدثنا الجارودي قال سمعت وكيعا يقول بمغنا أن ربعيا لم يكذب في 
اإلسبلم كذبة  

   
باب ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب ليا  

   
حدثنا بندار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مطر بن عكامس قال قال  [ 2146 ] 

إذا قضى اهلل لعبد أن يموت بأرض جعل لو إلييا حاجة قال أبو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عيسى وفي الباب عن أبي عزة وىذا حديث حسن غريب وال يعرف لمطر بن عكامس عن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم غير ىذا الحديث حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا مؤمل وأبو داود الحفري عن 
سفيان نحوه  

   
حدثنا أحمد بن منيع وعمي بن حجر المعنى واحد قاال حدثنا إسماعيل بن إبراىيم عن  [ 2147 ] 

إذا قضى اهلل أيوب عن أبي المميح بن أسامة عن أبي عزة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
لعبد أن يموت بأرض جعل لو إلييا حاجة أو قال بيا حاجة قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح وأبو 



عزة لو صحبة واسمو يسار بن عبد وأبو المميح اسمو عامر بن أسامة بن عمير اليذلي ويقال زيد بن 
أسامة  

   
باب ما جاء ال ترد الرقى وال الدواء من قدر اهلل شيئا  

   
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي خزامة عن  [ 2148 ] 

يا رسول اهلل أرأيت رقى نسترقييا ودواء نتداوى بو أبيو أن رجبل أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 
تقاة نتقييا ىل ترد من قدر اهلل شيئا فقال ىي من قدر اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو إال من 
حديث الزىري وقد روى غير واحد ىذا سفيان عن الزىري عن أبي خزامة عن أبيو وىذا أصح وىكذا 

قال غير واحد عن الزىري عن أبي خزامة عن أبيو  
   

باب ما جاء في القدرية  
   
حدثنا واصل بن عبد األعمى الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن القاسم بن حبيب وعمي  [ 2149 ] 

صنفان من بن نزار عن نزار عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أمتي ليس ليما في اإلسبلم نصيب المرجئة والقدرية قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وابن عمر 
ورافع بن خديج وىذا حديث غريب حسن صحيح حدثنا محمد بن رافع حدثنا محمد بن بشر حدثنا 

سبلم بن أبي عمرة عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه  
   

باب  
   
حدثنا أبو ىريرة محمد بن فراس البصري حدثنا أبو قتيبة حدثنا أبو العوام عن قتادة عن  [ 2150 ] 

لى جنبو مطرف بن عبد اهلل بن الشخير عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال  مثل بن آدم وا 
تسع وتسعون منية إن أخطأتو المنايا وقع في اليرم حتى يموت قال أبو عيسى وىذا حديث حسن 

غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو وأبو العوام ىو عمران وىو بن داود القطان  
   

باب ما جاء في الرضا بالقضاء  



   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر عن محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد  [ 2151 ] 

من سعادة بن آدم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيو عن سعد قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
رضاه بما قضى اهلل لو ومن شقاوة بن آدم تركو استخارة اهلل ومن شقاوة بن آدم سخطو بما قضى اهلل 
لو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث محمد بن أبي حميد ويقال لو أيضا حماد 

بن أبي حميد وىو أبو إبراىيم المدني وليس ىو بالقوي عند أىل الحديث  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا حيوة بن شريح أخبرني أبو صخر قال  [ 2152 ] 

حدثني نافع أن بن عمر جاءه رجل فقال إن فبلنا يقرأ عميك السبلم فقال لو إنو بمغني أنو قد أحدث 
يكون في فإن كان قد أحدث فبل تقرئو مني السبلم فإني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 

ىذه األمة أو في أمتي الشك منو خسف أو مسخ أو قذف في أىل القدر قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن صحيح غريب وأبو صخر اسمو حميد بن زياد  

   
حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن أبي صخر حميد بن زياد عن نافع عن بن عمر  [ 2153 ] 

يكون في أمتي خسف ومسخ وذلك في المكذبين بالقدر  عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
   

باب  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي المزني عن عبيد اهلل بن عبد  [ 2154 ] 

ستة لعنتيم لعنيم الرحمن بن موىب عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
اهلل وكل نبي كان الزائد في كتاب اهلل والمكذب بقدر اهلل والمتسمط بالجبروت ليعز بذلك من أذل اهلل 

ويذل من أعز اهلل والمستحل لحرم اهلل والمستحل من عترتي ما حرم اهلل والتارك لسنتي قال أبو 
عيسى ىكذا روى عبد الرحمن بن أبي الموالي ىذا الحديث عن عبيد بن عبد الرحمن بن موىب عن 
عمرة عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ورواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد 
عن عبيد اهلل بن عبد الرحمن بن موىب عن عمي بن حسين عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل 



وىذا أصح  
   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا عبد الواحد بن سميم قال قدمت  [ 2155 ] 

يا أبا محمد إن أىل البصرة يقولون في القدر قال يا بني أتقرأ مكة فمقيت عطاء بن رباح فقمت لو 
حم والكتاب المبين إنا جعمناه قرآنا عربيا لعمكم تعقمون  }القرآن قمت نعم قال فاقرأ الزخرف قال فقرأت 

نو في أم الكتاب لدينا لعمي حكيم  فقال أتدري ما أم الكتاب قمت اهلل ورسولو أعمم قال فإنو كتاب   {وا 
تبت يدا  }كتبو اهلل قبل أن يخمق السماوات وقبل أن يخمق األرض فيو إن فرعون من أىل النار وفيو 

قال عطاء فمقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول اهلل صمى اهلل عميو   {أبي ليب وتب 
وسمم فسألتو ما كان وصية أبيك عند الموت قال دعاني أبي فقال لي يا بني اتق اهلل واعمم أنك لن 

تتقي اهلل حتى تؤمن باهلل وتؤمن بالقدر كمو خيره وشره فإن مت عمى غير ىذا دخمت النار إني 
سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول إن أول ما خمق اهلل القمم فقال اكتب فقال ما أكتب قال 

اكتب القدر ما كان وما ىو كائن إلى األبد قال أبو عيسى وىذا حديث غريب من ىذا الوجو  
   

باب  
   
حدثنا إبراىيم بن عبد اهلل بن المنذر الباىمي الصنعاني حدثنا عبد اهلل بن يزيد المقبري  [ 2156 ] 

حدثنا حيوة بن شريح حدثني أبو ىانئ الخوالني أنو سمع أبا عبد الرحمن الحبمي يقول سمعت عبد 
قدر اهلل المقادير قبل أن يخمق اهلل بن عمرو يقول سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 

السماوات واألرض بخمسين ألف سنة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  
   

باب  
   
حدثنا أبو كريب محمد بن العبلء ومحمد بن بشار قاال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري  [ 2157 ] 

جاء مشركو قريش عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي ىريرة قال 
يوم يسحبون في النار  }إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يخاصمون في القدر فنزلت ىذه اآلية 

قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح حدثنا   {عمى وجوىيم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خمقناه بقدر 
قبيصة حدثنا عبد الرحمن بن زيد الحديث المتقدم تم كتاب القدر ويميو كتاب الفتن  



   
كتاب كتاب الفتن عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء ال يحل دم امرئ مسمم إال بإحدى ثبلث  

   
حدثنا أحمد بن الضبي حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سيل  [ 2158 ] 

بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار فقال أنشدكم اهلل أتعممون أن رسول اهلل صمى اهلل 
ال يحل دم امرئ مسمم إال بإحدى ثبلث زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد إسبلم أو قتل عميو وسمم قال 

نفسا بغير حق فقتل بو فواهلل ما زنيت في جاىمية وال في إسبلم وال ارتددت منذ بايعت رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم وال قتمت النفس التي حرم اهلل فبم تقتمونني قال أبو عيسى وفي الباب عن بن 

مسعود وعائشة وابن عباس وىذا حديث حسن ورواه حماد بن سممة عن يحيى بن سعيد فرفعو وروى 
يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد ىذا الحديث فأوقفوه ولم يرفعوه وقد روي ىذا 

الحديث من غير وجو عن عثمان عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرفوعا  
   

باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عميكم حرام  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن شبيب بن غرقدة عن سميمان بن عمرو بن  [ 2159 ] 

في حجة الوداع لمناس أي يوم األحوص عن أبيو قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
ىذا قالوا يوم الحج األكبر قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم ىذا في 

ن  بمدكم ىذا أال ال يجني جان إال عمى نفسو أال ال يجني جان عمى ولده وال مولود عمى والده أال وا 
الشيطان قد أيس من أن يعبد في ببلدكم ىذه أبدا ولكن ستكون لو طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم 
فسيرضى بو قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكرة وابن عباس وجابر وحذيم بن عمرو السعدي 
وىذا حديث حسن صحيح وروى زائدة عن شبيب بن غرقدة نحوه وال نعرفو إال من حديث شبيب بن 

غرقدة  
   

باب ما جاء ال يحل لمسمم أن يروع مسمما  
   



حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بن أبي ذئب حدثنا عبد اهلل بن السائب بن يزيد  [ 2160 ] 
ال يأخذ أحدكم عصا أخيو العبا أو جادا عن أبيو عن جده قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

فمن أخذ عصا أخيو فميردىا إليو قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عمر وسميمان بن صرد وجعدة 
وأبي ىريرة وىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث بن أبي ذئب والسائب بن يزيد لو صحبة 
قد سمع من النبي صمى اهلل عميو وسمم أحاديث وىو غبلم وقبض النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو 
بن سبع سنين ووالده يزيد بن السائب لو أحاديث ىو من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وقد 

روى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم والسائب بن يزيد ىو بن أخت نمر  
   
حج حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال  [ 2161 ] 

يزيد مع النبي صمى اهلل عميو وسمم حجة الوداع وأنا بن سبع سنين فقال عمي بن المديني عن يحيى 
بن سعيد القطان كان محمد بن يوسف ثبتا صاحب حديث وكان السائب بن يزيد جده وكان محمد 

بن يوسف يقول حدثني السائب بن يزيد وىو جدي من قبل أمي  
   

باب ما جاء في إشارة المسمم إلى أخيو بالسبلح  
   
حدثنا عبد اهلل بن الصباح العطار الياشمي حدثنا محبوب بن الحسن حدثنا خالد الحذاء  [ 2162 ] 

من أشار عمى أخيو بحديدة عن محمد بن سيرين عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
لعنتو المبلئكة قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر وعائشة وجابر وىذا حديث حسن صحيح 
غريب من ىذا الوجو يستغرب من حديث خالد الحذاء ورواه أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي 

ن كان أخاه ألبيو وأمو قال وأخبرنا بذلك قتيبة حدثنا حماد بن زيد  ىريرة نحوه ولم يرفعو وزاد فيو وا 
عن أيوب بيذا  

   
باب ما جاء في النيي عن تعاطي السيف مسموال  

   
حدثنا عبد اهلل بن معاوية الجمحي البصري حدثنا حماد بن سممة عن أبي الزبير عن  [ 2163 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن يتعاطى السيف مسموال قال أبو عيسى وفي الباب جابر قال 
عن أبي بكرة وىذا حديث حسن غريب من حديث حماد سممة وروى بن لييعة ىذا الحديث عن أبي 



الزبير عن جابر وعن بنة الجيني عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وحديث حماد بن سممة عندي 
أصح  

   
باب ما جاء من صمى الصبح فيو في ذمة اهلل  

   
حدثنا بندار حدثنا معدي بن سميمان حدثنا بن عجبلن عن أبيو عن أبي ىريرة عن النبي  [ 2164 ] 

من صمى الصبح فيو في ذمة اهلل فبل يتبعنكم اهلل بشيء من ذمتو قال أبو صمى اهلل عميو وسمم قال 
عيسى وفي الباب عن جندب وابن عمر وىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو  

   
باب ما جاء في لزوم الجماعة  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد  [ 2165 ] 

يا أييا الناس إني قمت فيكم كمقام رسول اهلل بن دينار عن بن عمر قال خطبنا عمر بالجابية فقال 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم فينا فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يمونيم ثم الذين يمونيم ثم يفشو الكذب 
حتى يحمف الرجل وال يستحمف ويشيد الشاىد وال يستشيد أال ال يخمون رجل بامرأة إال كان ثالثيما 

ياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وىو من اإلثنين أبعد من أراد  الشيطان عميكم بالجماعة وا 
بحبوحة الجنة فيمزم الجماعة من سرتو حسنتو وساءتو سيئتو فذلك المؤمن قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن صحيح غريب من ىذا الوجو وقد رواه بن المبارك عن محمد بن سوقة وقد روي ىذا الحديث 

من غير وجو عن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إبراىيم بن ميمون عن بن طاوس عن  [ 2166 ] 

يد اهلل مع الجماعة ىذا حديث حسن أبيو عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
غريب ال نعرفو من حديث بن عباس إال من ىذا الوجو  

   
حدثنا أبو بكر بن نافع البصري حدثني المعتمر بن سميمان حدثنا سميمان المدني عن  [ 2167 ] 

إن اهلل ال يجمع أمتي أو قال عبد اهلل بن دينار عن بن عمر أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
أمة محمد صمى اهلل عميو وسمم عمى ضبللة ويد اهلل مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار قال أبو 



عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو وسميمان المدني ىو عندي سميمان بن سفيان وقد روى عنو 
أبو داود الطيالسي وأبو عامر العقدي وغير واحد من أىل العمم قال أبو عيسى وتفسير الجماعة عند 
أىل العمم ىم أىل الفقو والعمم والحديث قال وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت عمي بن الحسن 
يقول سألت عبد اهلل بن المبارك من الجماعة فقال أبو بكر وعمر قيل لو قد مات أبو بكر وعمر قال 
فبلن وفبلن قيل لو قد مات فبلن وفبلن فقال عبد اهلل بن المبارك أبو حمزة السكري جماعة قال أبو 

نما قال ىذا في حياتو عندنا   عيسى وأبو حمزة ىو محمد بن ميمون وكان شيخا صالحا وا 
   

باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن  [ 2168 ] 

يا أييا الذين آمنوا  }أييا الناس إنكم تقرؤون ىذه اآلية أبي حازم عن أبي بكر الصديق أنو قال 
ني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول   {عميكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اىتديتم  وا 

إن الناس إذا رأوا الظالم فمم يأخذوا عمى يديو أوشك أن يعميم اهلل بعقاب منو حدثنا محمد بن بشار 
حدثنا يزيد بن ىارون عن إسماعيل بن أبي خالد نحوه قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وأم 
سممة والنعمان بن بشير وعبد اهلل عمر وحذيفة وىذا حديث صحيح وىكذا روى غير واحد عن 

إسماعيل نحو حديث يزيد ورفعو بعضيم عن إسماعيل وأوقفو بعضيم  
   

باب ما جاء في األمر بالمعروف والنيي عن المنكر  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو وعبد اهلل األنصاري  [ 2169 ] 

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف عن حذيفة بن اليمان عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ولتنيون عن المنكر أو ليوشكن اهلل أن يبعث عميكم عقابا منو ثم تدعونو فبل يستجاب لكم قال أبو 
عيسى ىذا حديث حسن حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن أبي عمرو 

بيذا اإلسناد نحوه  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد اهلل وىو بن  [ 2170 ] 

والذي عبد الرحمن األنصاري األشيمي عن حذيفة بن اليمان أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 



نفسي بيده ال تقوم الساعة حتى تقتموا إمامكم وتجتمدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم قال أبو عيسى 
ىذا حديث حسن إنما نعرفو من حديث عمر بن أبي عمرو  

   
باب  

   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير  [ 2171 ] 

أنو ذكر الجيش الذي يخسف بيم فقالت أم سممة لعل عن أم سممة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
فييم المكره قال إنيم يبعثون عمى نياتيم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو وقد 

روي ىذا الحديث عن نافع بن جبير عن عائشة أيضا عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو بالمسان أو بالقمب  
   
حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن قيس بن مسمم عن طارق بن  [ 2172 ] 

أول من قدم الخطبة قبل الصبلة مروان فقام رجل فقال لمروان خالفت السنة فقال يا فبلن شياب قال 
ترك ما ىنالك فقال أبو سعيد أما ىذا فقد قضى ما عميو سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
من رأى منكرا فمينكره بيده ومن لم يستطع فبمسانو ومن لم يستطع فبقمبو وذلك أضعف اإليمان قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب منو  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير  [ 2173 ] 

مثل القائم عمى حدود اهلل والمدىن فييا كمثل قوم استيموا قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عمى سفينة في البحر فأصاب بعضيم أعبلىا وأصاب بعضيم أسفميا فكان الذين في أسفميا 

يصعدون فيستقون الماء فيصبون عمى الذين في أعبلىا فقال الذين في أعبلىا ال ندعكم تصعدون 
فتؤذوننا فقال الذين في أسفميا فإنا ننقبيا من أسفميا فنستقي فإن أخذوا عمى أيدييم فمنعوىم نجوا 

ن تركوىم غرقوا جميعا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح   جميعا وا 
   



باب ما جاء أفضل الجياد كممة عدل عند سمطان جائر  
   
حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيد حدثنا إسرائيل عن  [ 2174 ] 

إن من أعظم محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد الخدري أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الجياد كممة عدل عند سمطان جائر قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي أمامة وىذا حديث حسن 

غريب من ىذا الوجو  
   

باب ما جاء في سؤال النبي صمى اهلل عميو وسمم ثبلثا في أمتو  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا وىب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد  [ 2175 ] 

صمى يحدث عن الزىري عن عبد اهلل بن الحارث عن عبد اهلل بن خباب بن األرت عن أبيو قال 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم صبلة فأطاليا قالوا يا رسول اهلل صميت صبلة لم تكن تصمييا قال 
أجل إنيا صبلة رغبة ورىبة إني سألت اهلل فييا ثبلثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألتو أن ال 

ييمك أمتي بسنة فأعطانييا وسألتو أن ال يسمط عمييم عدوا من غيرىم فأعطانييا وسألتو أن ال يذيق 
بعضيم بأس بعض فمنعنييا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح وفي الباب عن سعد 

وابن عمر  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قبلبة عن أبي أسماء الرحبي عن  [ 2176 ] 

ن ثوبان قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  إن اهلل زوى لي األرض فرأيت مشارقيا ومغاربيا وا 
ني سألت ربي ألمتي أن ال  أمتي سيبمغ ممكيا ما زوي لي منيا وأعطيت الكنزين األحمر واألصفر وا 
ن ربي قال يا محمد  ييمكيا بسنة عامة وأن ال يسمط عمييم عدوا من سوى أنفسيم فيستبيح بيضتيم وا 
ني أعطيتك ألمتك أن ال أىمكيم بسنة عامة وأن ال أسمط عمييم  إني إذا قضيت قضاء فإنو ال يرد وا 
عدوا من سوى أنفسيم فيستبيح بيضتيم ولو اجتمع عمييم من بأقطارىا أو قال من بين أقطارىا حتى 

يكون بعضيم ييمك بعضا ويسبي بعضيم بعضا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء كيف يكون الرجل في الفتنة  
   



حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا محمد بن  [ 2177 ] 
ذكر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فتنة جحادة عن رجل عن طاوس عن أم مالك البيزية قالت 

فقربيا قالت قمت يا رسول اهلل من خير الناس فييا قال رجل في ماشيتو يؤدي حقيا ويعبد ربو ورجل 
آخذ برأس فرسو يخيف العدو ويخيفونو قال أبو عيسى وفي الباب عن أم مبشر وأبي سعيد وابن 

عباس وىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو وقد رواه الميث بن أبي سميم عن طاوس عن أم مالك 
البيزية عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب  

   
حدثنا عبد اهلل بن معاوية الجمحي حدثنا حماد بن سممة عن ليث عن طاوس عن زياد  [ 2178 ] 

تكون فتنة تستنظف بن سيمين كوش عن عبد اهلل بن عمرو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
العرب قتبلىا في النار المسان فييا أشد من السيف قال أبو عيسى ىذا حديث غريب سمعت محمد 
بن إسماعيل يقول ال يعرف لزياد بن سمين كوش غير ىذا الحديث رواه حماد بن سممة عن ليث 

فرفعو ورواه حماد بن زيد عن ليث فأوقفو  
   

باب ما جاء في رفع األمانة  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن زيد بن وىب عن حذيفة بن اليمان حدثنا  [ 2179 ] 

أن األمانة نزلت في رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حديثين قد رأيت أحدىما وأنا أنتظر اآلخر حدثنا 
جذر قموب الرجال ثم نزل القرآن فعمموا من القرآن وعمموا من السنة ثم حدثنا عن رفع األمانة فقال 
ينام الرجل النومة فتقبض األمانة من قمبو فيظل أثرىا مثل الوكت ثم ينام نومة فتقبض األمانة من 
قمبو فيظل أثرىا مثل المجل كجمر دحرجتو عمى رجمك فنفطت فتراه منتبرا وليس فيو شيء ثم أخذ 
حصاة فدحرجيا عمى رجمو قال فيصبح الناس يتبايعون ال يكاد أحدىم يؤدي األمانة حتى يقال إن 

في بني فبلن رجبل أمينا وحتى يقال لمرجل ما أجمده وأظرفو وأعقمو وما في قمبو مثقال حبة من خردل 
من إيمان قال ولقد أتى عمي زمان وما أبالي أيكم بايعت فيو لئن كان مسمما ليردنو عمي دينو ولئن 
كان ييوديا أو نصرانيا ليردنو عمي ساعية فأما اليوم فما كنت ألبايع منكم إال فبلنا وفبلنا قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح  



   
باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبمكم  

   
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن الزىري عن سنان بن أبي  [ 2180 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لما خرج إلى خيبر مر بشجرة لممشركين سنان عن أبي واقد الميثي 
يقال ليا ذات أنواط يعمقون عمييا أسمحتيم فقالوا يا رسول اهلل اجعل لنا ذات أنواط كما ليم ذات 

أنواط فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم سبحان اهلل ىذا كما قال قوم موسى أجعل لنا إليا كما ليم آلية 
والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبمكم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو واقد الميثي 

اسمو الحارث بن عوف وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ىريرة  
   

باب ما جاء في كبلم السباع  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن القاسم بن الفضل حدثنا أبو نضرة العبدي عن أبي  [ 2181 ] 

والذي نفسي بيده ال تقوم الساعة حتى تكمم سعيد الخدري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
السباع اإلنس وحتى تكمم الرجل عذبة سوطو وشراك نعمو وتخبره فخذه بما أحدث أىمو من بعده قال 
أبو عيسى وفي الباب عن أبي ىريرة وىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال حديث القاسم بن الفضل 
والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أىل الحديث وثقة يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن ميدي  

   
باب ما جاء في انشقاق القمر  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود عن شعبة عن األعمش عن مجاىد عن بن  [ 2182 ] 

انفمق القمر عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمر قال 
اشيدوا قال أبو عيسى وفي الباب عن بن مسعود وأنس وجبير بن مطعم وىذا حديث صحيح  

   
باب ما جاء في الخسف  

   
حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن فرات القزاز عن أبي الطفيل  [ 2183 ] 



أشرف عمينا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة عن حذيفة بن أسيد قال 
فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم ال تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طموع الشمس من مغربيا 

ويأجوج ومأجوج والدابة وثبلثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار 
تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس فتبيت معيم حيث باتوا وتقيل معيم حيث قالوا 

حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع عن سفيان عن فرات نحوه وزاد فيو الدخان حدثنا ىناد حدثنا أبو 
األحوص عن فرات القزاز نحو حديث وكيع عن سفيان حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود 

الطيالسي عن شعبة والمسعودي سمعا من فرات القزاز نحو حديث عبد الرحمن عن سفيان عن فرات 
وزاد فيو الدجال أو الدخان حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد اهلل 
العجمي عن شعبة عن فرات نحو حديث أبي داود عن شعبة وزاد فيو قال والعاشرة إما ريح تطرحيم 

ما نزول عيسى بن مريم قال أبو عيسى وفي الباب عن عمي وأبي ىريرة وأم سممة  في البحر وا 
وصفية بنت حيي وىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سممة بن كييل عن أبي إدريس  [ 2184 ] 

ال ينتيي الناس المرىبي عن مسمم بن صفوان عن صفية قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عن غزو ىذا البيت حتى يغزو جيش حتى إذا كانوا بالبيداء أو ببيداء من األرض خسف بأوليم 

وأخرىم ولم ينج أوسطيم قمت يا رسول اهلل فمن كره منيم قال يبعثيم اهلل عمى ما في أنفسيم قال أبو 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا صيفي بن ربعي عن عبد اهلل بن عمر عن عبيد اهلل بن عمر  [ 2185 ] 

يكون في آخر ىذه اآلمة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
خسف ومسخ وقذف قالت قمت يا رسول اهلل أنيمك وفينا الصالحون قال نعم إذا ظير الخبث قال أبو 
عيسى ىذا حديث غريب من حديث عائشة ال نعرفو إال من ىذا الوجو وعبد اهلل بن عمر تكمم فيو 

يحيى بن سعيد من قبل حفظو  
   

باب ما جاء في طموع الشمس من مغربيا  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراىيم التيمي عن أبيو عن أبي ذر قال  [ 2186 ] 



دخمت المسجد حين غابت الشمس والنبي صمى اهلل عميو وسمم جالس فقال يا أبا ذر أتدري أين 
تذىب ىذه قال قمت اهلل ورسولو أعمم قال فإنيا تذىب تستأذن في السجود فيؤذن ليا وكأنيا قد قيل 

ليا اطمعي من حيث جئت فتطمع من مغربيا قال ثم قرأ وذلك مستقر ليا قال وذلك قراءة عبد اهلل بن 
مسعود قال أبو عيسى وفي الباب عن صفوان بن عسال وحذيفة بن أسيد وأنس وأبي موسى وىذا 

حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج  
   
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبو بكر بن نافع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان  [ 2187 ] 

بن عيينة عن الزىري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سممة عن حبيبة عن أم حبيبة عن 
استيقظ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من نوم محمرا وجيو وىو يقول ال إلو زينب بنت جحش قالت 

إال اهلل يرددىا ثبلث مرات ويل لمعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل ىذه 
وعقد عشرا قالت زينب قمت يا رسول اهلل أفنيمك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد جود سفيان ىذا الحديث ىكذا روى الحميدي وعمي بن المديني 
وغير واحد من الحفاظ عن سفيان بن عيينة نحو ىذا وقال الحميدي قال سفيان بن عيينة حفظت من 
الزىري في ىذا الحديث أربع نسوة زينب بنت أبي سممة عن حبيبة وىما ربيبتا النبي صمى اهلل عميو 
وسمم عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوجي النبي صمى اهلل عميو وسمم وىكذا روى معمر وغيره 
ىذا الحديث عن الزىري ولم يذكروا فيو عن حبيبة وقد روى بعض أصحاب بن عيينة ىذا الحديث 

عن بن عيينة ولم يذكروا فيو عن أم حبيبة  
   

باب في صفة المارقة  
   
حدثنا أبو كريب محمد بن العبلء حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد  [ 2188 ] 

يخرج في آخر الزمان قوم أحداث األسنان اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
سفياء األحبلم يقرءون القرآن ال يجاوز تراقييم يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما 

يمرق السيم من الرمية قال أبو عيسى وفي الباب عن عمي وأبي سعيد وأبي ذر وىذا حديث حسن 
صحيح وقد روي في غير ىذا الحديث عن النبي صمى اهلل عميو وسمم حيث وصف ىؤالء القوم 



الذين يقرءون القرآن ال يجاوز تراقييم يمرقون من الدين كما يمرق السيم من الرمية إنما ىم الخوارج 
والحرورية وغيرىم من الخوارج  

   
باب في األثرة وما جاء فيو  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة حدثنا أنس بن مالك عن  [ 2189 ] 

يا رسول اهلل استعممت فبلنا ولم تستعممني فقال رسول اهلل أسيد بن حضير أن رجبل من األنصار قال 
صمى اهلل عميو وسمم إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تمقوني عمى الحوض قال أبو عيسى وىذا 

حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن األعمش عن زيد بن وىب عن عبد اهلل  [ 2190 ] 

إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونيا قال فما تأمرنا يا رسول عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
اهلل قال أدوا إلييم حقيم وسموا اهلل الذي لكم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء ما أخبر النبي صمى اهلل عميو وسمم أصحابو بما ىو كائن إلى يوم القيامة  

   
حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري حدثنا حماد بن زيد حدثنا عمي بن زيد بن  [ 2191 ] 

صمى بنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم جدعان القرشي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال 
يوما صبلة العصر بنيار ثم قام خطيبا فمم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إال أخبرنا بو حفظو من 

ن اهلل مستخمفكم فييا فناظر كيف  حفظو ونسيو من نسيو وكان فيما قال إن الدنيا حموة خضرة وا 
تعممون أال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وكان فيما قال أال ال يمنعن رجبل ىيبة الناس أن يقول بحق إذا 
عممو قال فبكى أبو سعيد فقال قد واهلل رأينا أشياء فيبنا فكان فيما قال أال إنو ينصب لكل غادر لواء 
يوم القيامة بقدر غدرتو وال غدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركز لواؤه عند أستو فكان فيما حفظنا 

يومئذ أال إن بني آدم خمقوا عمى طبقات شتى فمنيم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمنا ومنيم 
من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت كافرا ومنيم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت كافرا ومنيم من 

ن منيم البطيء الغضب سريع الفيء ومنيم سريع الغضب  يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت مؤمنا أال وا 
ن منيم سريع الغضب بطيء الفيء أال وخيرىم بطيء الغضب سريع  سريع الفيء فتمك بتمك أال وا 



ن منيم حسن القضاء حسن الطمب ومنيم سيء  الفيء أال وشرىم سريع الغضب بطيء الفيء أال وا 
ن منيم السيء القضاء  القضاء حسن الطمب ومنيم حسن القضاء سيء الطمب فتمك بتمك أال وا 

السيء الطمب أال وخيرىم الحسن القضاء الحسن الطمب أال وشرىم سيء القضاء سيء الطمب أال 
ن الغضب جمرة في قمب بن آدم أما رأيتم إلى حمرة عينيو وانتفاخ أوداجو فمن أحس بشيء من  وا 
ذلك فميمصق باألرض قال وجعمنا نمتفت إلى الشمس ىل بقي منيا شيء فقال رسول اهلل صمى اهلل 

عميو وسمم أال إنو لم يبق من الدنيا فيما مضى منيا إال كما بقي من يومكم ىذا فيما مضى منو قال 
أبو عيسى وفي الباب عن حذيفة وأبي مريم وأبي زيد بن أخطب والمغيرة شعبة وذكروا أن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم حدثيم بما ىو كائن إلى أن تقوم الساعة وىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في الشام  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيو قال قال  [ 2192 ] 

إذا فسد أىل الشام فبل خير فيكم ال تزال طائفة من أمتي منصورين رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ال يضرىم من خذليم حتى تقوم الساعة قال محمد بن إسماعيل قال عمي بن المديني ىم أصحاب 
الحديث قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد اهلل بن حوالة وابن عمر وزيد بن ثابت وعبد اهلل بن 

عمرو وىذا حديث حسن صحيح حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا بيز بن حكيم عن 
أبيو عن جده قال قمت يا رسول اهلل أين تأمرني قال ىا ىنا ونحا بيده نحو الشام قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض  
   
حدثنا أبو حفص عمرو بن عمي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا  [ 2193 ] 

ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم عكرمة عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
رقاب بعض قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد اهلل بن مسعود وجرير وابن عمر وكرز بن عمقمة 

ووائمة والصنابحي وىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء تكون فتنة القاعد فييا خير من القائم  



   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد اهلل بن األشج عن بسر  [ 2194 ] 

بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان أشيد أن رسول اهلل صمى اهلل عميو 
إنيا ستكون فتنة القاعد فييا خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من وسمم قال 

الساعي قال فرأيت إن دخل عمي بيتي وبسط يده إلي ليقتمني قال كن كابن آدم قال أبو عيسى وفي 
الباب عن أبي ىريرة وخباب بن األرت وأبي بكرة وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة وىذا 

حديث حسن وروى بعضيم ىذا الحديث عن الميث بن سعد وزاد في اإلسناد رجبل قال أبو عيسى وقد 
روي ىذا الحديث عن سعد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم من غير ىذا الوجو  

   
باب ما جاء ستكون فتن كقطع الميل المظمم  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي  [ 2195 ] 

بادروا باألعمال فتنا كقطع الميل المظمم يصبح الرجل ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينو بعرض من الدنيا قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   
حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا معمر عن الزىري عن ىند بنت  [ 2196 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم استيقظ ليمة فقال سبحان اهلل ماذا أنزل الميمة من الحارث عن أم سممة 
الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في اآلخرة 

ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس  [ 2197 ] 

تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الميل المظمم بن مالك عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
يصبح الرجل فييا مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أقوام دينيم بعرض من الدنيا 
قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي ىريرة وجندب والنعمان بن بشير وأبي موسى وىذا حديث غريب 

من ىذا الوجو  
   



كان يقول حدثنا صالح بن عبد اهلل حدثنا جعفر بن سميمان عن ىشام عن الحسن قال  [ 2198 ] 
في ىذا الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا قال يصبح الرجل 

محرما لدم أخيو وعرضو ومالو ويمسي مستحبل لو ويمسي محرما لدم أخيو وعرضو ومالو ويصبح 
مستحبل لو  

   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب  [ 2199 ] 

سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ورجل سألو فقال عن عمقمة بن وائل بن حجر عن أبيو قال 
أرأيت إن كان عمينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقيم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم اسمعوا 

وأطيعوا فإنما عمييم ما حمموا وعميكم ما حممتم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في اليرج والعبادة فيو  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق بن سممة عن أبي موسى قال قال  [ 2200 ] 

إن من ورائكم أياما يرفع فييا العمم ويكثر فييا اليرج قالوا يا رسول رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
اهلل ما اليرج قال القتل قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي ىريرة وخالد بن الوليد ومعقل بن يسار 

وىذا حديث صحيح  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن المعمى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى  [ 2201 ] 

العبادة في اليرج كاليجرة إلي قال أبو عيسى معقل بن يسار رده إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ىذا حديث صحيح غريب إنما نعرفو من حديث حماد بن زيد عن المعمى  

   
باب  

   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قبلبة عن أبي أسماء عن ثوبان قال  [ 2202 ] 

إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنيا إلى يوم القيامة قال أبو قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   



باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة  
   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراىيم عن عبد اهلل بن عبيد عن عديسة بنت  [ 2203 ] 

جاء عمي بن أبي طالب إلى أبي فدعاه إلى الخروج معو فقال لو أبي أىبان بن صيفي الغفاري قالت 
إن خميمي وابن عمك عيد إلي إذا اختمف الناس أن أتخذ سيفا من خشب فقد اتخذتو فإن شئت 
خرجت بو معك قالت فتركو قال أبو عيسى وفي الباب عن محمد بن مسممة وىذا حديث حسن 

غريب ال نعرفو من حديث عبد اهلل بن عبيد  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن حدثنا سيل بن حماد حدثنا ىمام حدثنا محمد بن جحادة  [ 2204 ] 

عن عبد الرحمن بن ثروان عن ىزيل بن شرحبيل عن أبي موسى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو 
في الفتنة كسروا فييا قسيكم وقطعوا فييا أوتاركم والزموا فييا أجواف بيوتكم وكونوا كابن آدم قال قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح وعبد الرحمن بن ثروان ىو أبو األودي  
   

باب ما جاء في أشراط الساعة  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن  [ 2205 ] 

مالك أنو قال أحدثكم حديثا سمعتو من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ال يحدثكم أحد بعدي أنو 
إن من أشراط سمعو من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

الساعة أن يرفع العمم ويظير الجيل ويفشو الزنا وتشرب الخمر ويكثر النساء ويقل الرجال حتى 
يكون لخمسين امرأة قيم واحد قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي موسى وأبي ىريرة وىذا حديث 

حسن صحيح  
   

باب منو  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي قال  [ 2206 ] 

دخمنا عمى أنس بن مالك قال فشكونا إليو ما نمقى من الحجاج فقال ما من عام إال الذي بعده شر 
منو حتى تمقوا ربكم سمعت ىذا من نبيكم صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 



صحيح  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قال رسول اهلل صمى  [ 2207 ] 

ال تقوم الساعة حتى ال يقال في األرض اهلل اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن اهلل عميو وسمم 
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن أنس نحوه ولم يرفعو وىذا أصح من 

الحديث األول  
   

باب منو  
   
حدثنا واصل بن عبد األعمى الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن أبيو عن أبي حازم عن  [ 2208 ] 

تقيئ األرض أفبلذ كبدىا أمثال األسطوان من أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الذىب والفضة قال فيجيء السارق فيقول في مثل ىذا قطعت يدي ويجيء القاتل فيقول في ىذا قتمت 

ويجيء القاطع فيقول في ىذا قطعت رحمي ثم يدعونو فبل يأخذون منو شيئا قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  

   
باب منو  

   
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو قال وحدثنا  [ 2209 ] 

عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد اهلل وىو بن عبد الرحمن 
ال تقوم الساعة األنصاري األشيمي عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب إنما نعرفو من 
حديث عمرو بن أبي عمرو  

   
باب ما جاء في عبلمة حمول المسخ والخسف  

   
حدثنا صالح بن عبد اهلل الترمذي حدثنا الفرج بن فضالة أبو فضالة الشامي عن يحيى  [ 2210 ] 

بن سعيد عن محمد بن عمر بن عمي عن عمي بن أبي طالب قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو 



إذا فعمت أمتي خمس عشرة خصمة حل بيا الببلء فقيل وما ىن يا رسول اهلل قال إذا كان وسمم 
المغنم دوال واألمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجتو وعق أمو وبر صديقو وجفا أباه 

وارتفعت األصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذليم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور 
ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر ىذه األمة أوليا فميرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو 
خسفا ومسخا قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو من حديث عمي بن أبي طالب إال من ىذا 
الوجو وال نعمم أحدا رواه عن يحيى بن سعيد األنصاري غير الفرج بن فضالة والفرج بن فضالة قد 

تكمم فيو بعض أىل الحديث وضعفو من قبل حفظو وقد رواه عنو وكيع وغير واحد من األئمة  
   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن المستمم بن سعيد عن رميح  [ 2211 ] 

إذا اتخذ الفيء دوال واألمانة مغنما الجذامي عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
والزكاة مغرما وتعمم لغير الدين وأطاع الرجل امرأتو وعق أمو وأدنى صديقو وأقصى أباه وظيرت 

األصوات في المساجد وساد القبيمة فاسقيم وكان زعيم القوم أرذليم وأكرم الرجل مخافة شره وظيرت 
القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر ىذه األمة أوليا فميرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة 
وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سمكو فتتابع قال أبو عيسى وفي الباب عن عمي 

وىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  
   
حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي حدثنا عبد اهلل بن عبد القدوس عن األعمش عن ىبلل بن  [ 2212 ] 

في ىذه األمة خسف ومسخ يساف عن عمران بن حصين أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
وقذف فقال رجل من المسممين يا رسول اهلل ومتى ذاك قال إذا ظيرت القينات والمعازف وشربت 

الخمور قال أبو عيسى وقد روي ىذا الحديث عن األعمش عن عبد الرحمن بن سابط عن صمى اهلل 
عميو وسمم مرسل وىذا حديث غريب  

   
باب ما جاء في قول النبي صمى اهلل عميو وسمم بعثت أنا والساعة كياتين يعني السبابة والوسطى  

   
حدثنا محمد بن عمر بن ىياج األسدي الكوفي حدثنا يحيى بن عبد الرحمن األرحبي  [ 2213 ] 

حدثنا عبيدة بن األسود عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد الفيري روى عن 
بعثت في نفس الساعة فسبقتيا كما سبقت ىذه ىذه إلصبعيو السبابة النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



والوسطى قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من حديث المستورد بن شداد ال نعرفو إال من ىذا الوجو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول  [ 2214 ] 

بعثت أنا والساعة كياتين وأشار أبو داود بالسبابة والوسطى فما فضل اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
إحداىما عمى األخرى قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في قتال الترك  

   
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الجبار بن العبلء قاال حدثنا سفيان عن  [ 2215 ] 

ال تقوم الساعة حتى الزىري عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
تقاتموا قوما نعاليم الشعر وال تقوم الساعة حتى تقاتموا قوما كأن وجوىيم المجان المطرقة قال أبو 

عيسى وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبريدة وأبي سعيد وعمرو تغمب ومعاوية وىذا حديث حسن 
صحيح  

   
باب ما جاء إذا ذىب كسرى فبل كسرى بعده  

   
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الزىري عن سعيد بن المسيب عن أبي  [ 2216 ] 

ذا ىمك قيصر فبل ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  إذا ىمك كسرى فبل كسرى بعده وا 
قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزىما في سبيل اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء ال تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد البغدادي حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي  [ 2217 ] 

كثير عن أبي قبلبة عن سالم بن عبد اهلل بن عمر عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ستخرج نار من حضرموت أو من نحو حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس قالوا يا رسول اهلل 

فما تأمرنا قال عميكم بالشام قال أبو عيسى وفي الباب عن حذيفة بن أسيد وأنس وأبي ىريرة وأبي ذر 
وىذا حديث حسن غريب صحيح من حديث بن عمر  



   
باب ما جاء ال تقوم الساعة حتى يخرج كذابون  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ىمام بن منبو عن أبي  [ 2218 ] 

ال تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب من ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ثبلثين كميم يزعم أنو رسول اهلل قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر بن سمرة وابن عمر وىذا حديث 

حسن صحيح  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قبلبة عن أبي أسماء الرحبي عن  [ 2219 ] 

ال تقوم الساعة حتى تمحق قبائل من أمتي بالمشركين ثوبان قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
نو سيكون في أمتي ثبلثون كذابون كميم يزعم أنو نبي وأنا خاتم النبيين ال نبي  وحتى يعبدوا األوثان وا 

بعدي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير  
   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا الفضل بن موسى عن شريك بن عبد اهلل عن عبد اهلل بن  [ 2220 ] 

في ثقيف كذاب ومبير قال أبو عيسى عصم عن بن عمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يقال الكذاب المختار بن أبي عبيد والمبير الحجاج بن يوسف حدثنا أبو داود سميمان بن سمم البمخي 

أخبرنا النضر بن شميل عن ىشام بن حسان قال أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبمغ مائة ألف 
وعشرين ألف قتيل قال أبو عيسى وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر حدثنا عبد الرحمن بن واقد 
حدثنا شريك نحوه بيذا اإلسناد وىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث شريك وشريك يقول 

سرائيل يقول عبد اهلل بن عصمة   عبد اهلل بن عصم وا 
   

باب ما جاء في القرن الثالث  
   
حدثنا واصل بن عبد األعمى حدثنا محمد بن الفضيل عن األعمش عن عمي بن مدرك  [ 2221 ] 

خير عن ىبلل بن يساف عن عمران بن حصين قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 



الناس قرني ثم الذين يمونيم ثم الذين يمونيم ثم يأتي من بعدىم قوم يتسمنون ويحبون السمن يعطون 
الشيادة قبل أن يسئموىا قال أبو عيسى ىكذا روى محمد بن فضيل ىذا الحديث عن األعمش عن 
عمي بن مدرك عن ىبلل بن يساف وروى غير واحد من الحفاظ ىذا الحديث عن األعمش عن 
ىبلل بن يساف ولم يذكروا فيو عمي بن مدرك قال وحدثنا الحسين بن حريث حدثنا وكيع عن 

األعمش حدثنا ىبلل بن يساف عن عمران بن حصين عن النبي صمى اهلل عميو وسمم فذكر نحوه 
وىذا أصح عندي من حديث محمد بن فضيل وقد روي من غير وجو عن عمران بن حصين عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال  [ 2222 ] 

خير أمتي القرن الذي بعثت فييم ثم الذين يمونيم قال وال اعمم قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ذكر الثالث أم ال ثم ينشأ أقوام يشيدون وال يستشيدون ويخونون وال يؤتمنون ويفشو فييم السمن قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في الخمفاء  
   
حدثنا أبو كريب محمد بن العبلء حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب  [ 2223 ] 

يكون من بعدي اثنا عشر أميرا قال ثم عن جابر بن سمرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
تكمم بشيء لم أفيمو فسألت الذي يميني فقال قال كميم من قريش قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح حدثنا أبو كريب حدثنا عمر بن عبيد عن أبيو عن أبي بكر بن أبي موسى عن جابر بن 

سمرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مثل ىذا الحديث قد روي من غير وجو عن جابر بن سمرة قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث أبي بكر بن أبي موسى عن جابر 

بن سمرة وفي الباب عن بن مسعود وعبد اهلل بن عمرو  
   

باب  
   
حدثنا بندار حدثنا أبو داود حدثنا حميد بن ميران عن سعد بن أوس عن زياد بن كسيب  [ 2224 ] 

كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر وىو يخطب وعميو ثياب رقاق فقال أبو ببلل العدوي قال 



انظروا إلى أميرنا يمبس ثياب الفساق فقال أبو بكرة اسكت سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يقول من أىان سمطان اهلل في األرض أىانو اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
باب ما جاء في الخبلفة  

   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن سالم بن عبد اهلل  [ 2225 ] 

ن بن عمر عن أبيو قال قيل لعمر بن الخطاب  لو استخمفت قال إن أستخمف فقد استخمف أبو بكر وا 
لم أستخمف لم يستخمف رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى وفي الحديث قصة وىذا 

حديث صحيح قد روي من غير وجو عن بن عمر  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا شريج بن النعمان حدثنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن  [ 2226 ] 

الخبلفة في أمتي ثبلثون سنة ثم جميان قال حدثني سفينة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ممك بعد ذلك ثم قال لي سفينة أمسك خبلفة أبي بكر وخبلفة عمر وخبلفة عثمان ثم قال لي أمسك 
خبلفة عمي قال فوجدناىا ثبلثين سنة قال سعيد فقمت لو إن بني أمية يزعمون أن الخبلفة فييم قال 
كذبوا بنو الزرقاء بل ىم مموك من شر المموك قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعمي قاال لم 

يعيد النبي صمى اهلل عميو وسمم في الخبلفة شيئا وىذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن 
جميان وال نعرفو إال من حديث سعيد بن جميان  

   
باب ما جاء أن الخمفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة  

   
حدثنا حسين بن محمد البصري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير  [ 2227 ] 

كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاصي فقال رجل من قال سمعت عبد اهلل بن أبي اليذيل يقول 
بكر بن وائل لتنتيين قريش أو ليجعمن اهلل ىذا األمر في جميور من العرب غيرىم فقال عمرو بن 
العاصي كذبت سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول قريش والة الناس في الخير والشر إلى 

يوم القيامة قال أبو عيسى وفي الباب عن مسعود وابن عمر وجابر وىذا حديث حسن غريب صحيح  
   

باب  



   
حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر  [ 2228 ] 

ال يذىب الميل والنيار حتى بن الحكم قال سمعت أبا ىريرة يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يممك رجل من الموالي يقال لو جيجاه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
باب ما جاء في األئمة المضمين  

   
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قبلبة عن أبي أسماء  [ 2229 ] 

إنما أخاف عمى أمتي األئمة المضمين الرحبي عن ثوبان قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال وقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ال تزال طائفة من أمتي عمى الحق ظاىرين ال يضرىم من 
يخذليم حتى يأتي أمر اهلل قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح سمعت محمد بن إسماعيل يقول 
سمعت عمي بن المديني يقول وذكر ىذا الحديث عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ال تزال طائفة من 

أمتي ظاىرين عمى الحق فقال عمي ىم أىل الحديث  
   

باب ما جاء في الميدي  
   
حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثني أبي حدثنا سفيان الثوري عن  [ 2230 ] 

ال تذىب الدنيا حتى عاصم بن بيدلة عن زر عن عبد اهلل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يممك العرب رجل من أىل بيتي يواطىء اسمو اسمي قال أبو عيسى وفي الباب عن عمي وأبي سعيد 

وأم سممة وأبي ىريرة وىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عبد الجبار بن العبلء بن عبد الجبار العطار حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم  [ 2231 ] 

يمي رجل من أىل بيتي يواطىء اسمو عن زر عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
اسمي قال عاصم وأنا أبو صالح عن أبي ىريرة قال لو لم يبق من الدنيا إال يوم لطول اهلل ذلك اليوم 

حتى يمي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب  



   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت زيدا العمي قال  [ 2232 ] 

سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا 
إن في أمتي الميدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا زيد نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال 

الشاك قال قمنا وما ذاك قال سنين قال فيجيء إليو رجل فيقول يا ميدي أعطني أعطني قال فيحثي 
لو في ثوبو ما استطاع أن يحممو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد روي من غير وجو عن أبي 

سعيد عن النبي اهلل عميو وسمم وأبو الصديق الناجي اسمو بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس  
   

باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم عميو السبلم  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث بن سعد عن بن شياب عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة أن  [ 2233 ] 

والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم بن مريم حكما مقسطا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
فيكسر الصميب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى ال يقبمو أحد قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في الدجال  
   
حدثنا عبد اهلل بن معاوية الجمحي حدثنا حماد بن سممة عن خالد الحذاء عن عبد اهلل  [ 2234 ] 

بن شقيق عن عبد اهلل بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو 
ني أنذركموه فوصفو لنا رسول اهلل وسمم يقول  إنو لم يكن نبي بعد نوح إال قد أنذر الدجال قومو وا 

صمى اهلل عميو وسمم فقال لعمو سيدركو بعض من رآني أو سمع كبلمي قالوا يا رسول اهلل فكيف 
قموبنا يومئذ قال مثميا يعني اليوم أو خير قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد اهلل بن بسر وعبد اهلل 
بن الحارث بن جزي وعبد اهلل بن مغفل وأبي ىريرة وىذا حديث حسن غريب من حديث أبي عبيدة 

بن الجراح  
   

باب ما جاء في عبلمة الدجال  
   



حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن سالم عن بن عمر  [ 2235 ] 
قام رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في الناس فأثنى عمى اهلل بما ىو أىمو ثم ذكر الدجال فقال قال 

إني ألنذركموه وما من نبي إال وقد أنذر قومو ولقد أنذره نوح قومو ولكني سأقول لكم فيو قوال لم يقمو 
ن اهلل ليس بأعور قال الزىري وأخبرني عمر بن ثابت األنصاري أنو  نبي لقومو تعممون أنو أعور وا 

أخبره بعض أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال يومئذ لمناس وىو 
نو مكتوب بين عينيو ك ف ر يقرأه من  يحذرىم فتنتو تعممون أنو لن يرى أحد منكم ربو حتى يموت وا 

كره عممو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن سالم عن بن عمر  [ 2236 ] 

تقاتمكم الييود فتسمطون عمييم حتى يقول الحجر يا مسمم ىذا أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
ييودي ورائي فاقتمو قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء من أين يخرج الدجال  

   
حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن منيع قاال حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد بن أبي  [ 2237 ] 

عروبة عن أبي التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث عن أبي بكر الصديق قال حدثنا 
الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال ليا خراسان يتبعو أقوام رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

كأن وجوىيم المجان المطرقة قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي ىريرة وعائشة وىذا حديث حسن 
غريب رواه عبد اهلل بن شوذب وغير واحد عن أبي التياح وال نعرفو إال من حديث أبي التياح  

   
باب ما جاء في عبلمات خروج الدجال  

   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا الحكم بن المبارك حدثنا الوليد بن مسمم عن أبي  [ 2238 ] 

بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان عن يزيد بن قطبة السكوني عن أبي بحرية صاحب معاذ عن 
الممحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال معاذ بن جبل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

في سبعة أشير قال أبو عيسى وفي الباب عن الصعب بن جثامة وعبد اهلل بن بسر وعبد اهلل مسعود 
وأبي سعيد الخدري وىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  



   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن أنس بن  [ 2239 ] 

فتح القسطنطينية مع قيام الساعة قال محمود ىذا حديث غريب والقسطنطينية ىي مدينة مالك قال 
الروم تفتح عند خروج الدجال والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحاب النبي صمى اهلل عميو 

وسمم  
   

باب ما جاء في فتنة الدجال  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسمم وعبد اهلل بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر  [ 2240 ] 

دخل حديث أحدىما في حديث اآلخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي 
ذكر رسول اهلل عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيو جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكبلبي قال 

صمى اهلل عميو وسمم الدجال ذات غداة فخفض فيو ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل قال فانصرفنا 
من عند رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثم رجعنا إليو فعرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قال قمنا يا 

رسول اهلل ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيو ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل قال غير الدجال 
ن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسو واهلل  أخوف لي عميكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجو دونكم وا 

خميفتي عمى كل مسمم أنو شاب قطط عينو طافئة شبيو بعبد العزى بن قطن فمن رآه منكم فميقرأ 
فواتح سورة أصحاب الكيف قال يخرج ما بين الشام والعراق فعاث يمينا وشماال يا عباد اهلل اثبتوا قال 

قمنا يا رسول اهلل وما لبثو في األرض قال أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشير ويوم كجمعة وسائر 
أيامو كأيامكم قال قمنا يا رسول اهلل أرأيت اليوم الذي كالسنة أتكفينا فيو صبلة يوم قال ال ولكن اقدروا 

لو قال قمنا يا رسول اهلل فما سرعتو في األرض قال كالغيث استدبرتو الريح فيأتي القوم فيدعوىم 
فيكذبونو ويردون عميو قولو فينصرف عنيم فتتبعو أمواليم ويصبحون ليس بأيدييم شيء ثم يأتي القوم 

فيدعوىم فيستجيبون لو ويصدقونو فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر األرض أن تنبت فتنبت 
فتروح عمييم سارحتيم كأطول ما كانت ذرا وأمده خواصر وأدره ضروعا قال ثم يأتي الخربة فيقول ليا 

أخرجي كنوزك فينصرف منيا فيتبعو كيعاسيب النحل ثم يدعو رجبل شابا ممتمئا شبابا فيضربو 
بالسيف فيقطعو جزلتين ثم يدعوه فيقبل يتيمل وجيو يضحك فبينما ىو كذلك إذ ىبط عيسى بن مريم 

عميو السبلم بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء بين ميرودتين واضعا يديو عمى أجنحة ممكين إذا 
ذا رفعو تحدر منو جمان كالمؤلؤ قال وال يجد ريح نفسو يعني أحد إال مات وريح  طأطأ رأسو قطر وا 



نفسو منتيى بصره قال فيطمبو حتى يدركو بباب لد فيقتمو قال فيمبث كذلك ما شاء اهلل قال ثم يوحي 
اهلل إليو أن حرز عبادي إلى الطور فإني قد أنزلت عبادا لي ال يدان ألحد بقتاليم قال ويبعث اهلل 

قال فيمر أوليم ببحيرة الطبرية فيشرب ما  {من كل حدب ينسمون  }يأجوج ومأجوج وىم كما قال اهلل 
فييا ثم يمر بيا آخرىم فيقول لقد كان بيذه مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتيوا إلى جبل بيت مقدس 
فيقولون لقد قتمنا من في األرض ىمم فمنقتل من في السماء فيرمون بنشابيم إلى السماء فيرد اهلل 
عمييم نشابيم محمرا دما ويحاصر عيسى بن مريم وأصحابو حتى يكون رأس الثور يومئذ خيرا 

ألحدىم من مائة دينار ألحدكم اليوم قال فيرغب عيسى بن مريم إلى اهلل وأصحابو قال فيرسل اهلل 
إلييم النغف في رقابيم فيصبحون فرسى موتى كموت نفس واحدة قال وييبط عيسى وأصحابو فبل 
يجد موضع شبر إال وقد مؤلتو زىمتيم ونتنيم ودماؤىم قال فيرغب عيسى إلى اهلل وأصحابو قال 

فيرسل اهلل عمييم طيرا كأعناق البخت قال فتحمميم فتطرحيم بالميبل ويستوقد المسممون من قسييم 
ونشابيم وجعابيم سبع سنين قال ويرسل اهلل عمييم مطرا ال يكن منو بيت وبر وال مدر قال فيغسل 
األرض فيتركيا كالزلفة قال ثم يقال لؤلرض أخرجي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من 

ن  الرمانة ويستظمون بقحفيا ويبارك في الرسل حتى إن الفئام من الناس ليكتفون بالمقحة من اإلبل وا 
ن الفخذ ليكتفون بالمقحة من الغنم فبينما ىم كذلك إذ بعث اهلل  القبيمة ليكتفون بالمقحة من البقر وا 

ريحا فقبضت روح كل مؤمن ويبقى سائر الناس يتيارجون كما تتيارج الحمر فعمييم تقوم الساعة قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفو إال من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر  

   
باب ما جاء في صفة الدجال  

   
حدثنا محمد بن عبد األعمى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سميمان عن عبيد اهلل بن عمر  [ 2241 ] 

أنو سئل عن الدجال فقال أال إن ربكم ليس عن نافع عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
نو أعور عينو اليمنى كأنيا عنبة طافية قال وفي الباب عن سعد وحذيفة وأبي ىريرة  بأعور أال وا 
وأسماء وجابر بن عبد اهلل وأبي بكرة وعائشة وأنس وابن عباس والفمتان بن عاصم قال أبو عيسى 

ىذا حديث صحيح غريب من حديث عبد اهلل بن عمر  
   

باب ما جاء في الدجال ال يدخل المدينة  
   



حدثنا عبدة بن عبد اهلل الخزاعي البصري حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا شعبة عن قتادة  [ 2242 ] 
يأتي الدجال المدينة فيجد المبلئكة يحرسونيا فبل عن أنس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

يدخميا الطاعون وال الدجال إن شاء اهلل قال وفي الباب عن أبي ىريرة وفاطمة بنت قيس وأسامة بن 
زيد وسمرة بن جندب ومحجن قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي  [ 2243 ] 

اإليمان يمان والكفر من قبل المشرق والسكينة ألىل ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
الغنم والفخر والرياء في الفدادين أىل الخيل وأىل الوبر يأتي المسيح إذا جاء دبر أحد صرفت 

المبلئكة وجيو قبل الشام وىنالك ييمك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في قتل عيسى بن مريم الدجال  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن شياب انو سمع عبيد اهلل بن عبد اهلل بن ثعمبة  [ 2244 ] 

األنصاري يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد األنصاري من بني عمرو بن عوف يقول سمعت عمي 
يقتل بن مريم الدجال مجمع بن جارية األنصاري يقول سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 

بباب لد قال وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عتبة وأبي برزة وحذيفة بن أبي أسيد وأبي 
ىريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاصي وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وعبد اهلل بن عمرو وسمرة بن 

جندب والنواس بن سمعان وعمر بن عوف وحذيفة بن اليمان قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا قال  [ 2245 ] 

ن قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  ما من نبي إال وقد أنذر أمتو األعور الكذاب أال إنو أعور وا 
ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيو ك ف ر ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في ذكر بن صائد  

   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد األعمى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال  [ 2246 ] 



ما معتمرين فانطمق الناس وتركت أنا وىو فمما خمصت بو اقشعررت  صحبني بن صائد إما حجاجا وا 
منو واستوحشت منو مما يقول الناس فيو فمما نزلت قمت لو ضع متاعك حيث تمك الشجرة قال 
فأبصر غنما فأخذ القدح فانطمق فاستحمب ثم أتاني بمبن فقال لي يا أبا سعيد اشرب فكرىت أن 

ني أكره فيو المبن قال لي يا  أشرب من يده شيئا لما يقول الناس فيو فقمت لو ىذا اليوم يوم صائف وا 
أبا سعيد ىممت أن آخذ حببل فأوثقو إلى شجرة ثم أختنق لما يقول الناس لي وفي أرأيت من خفي 
عميو حديثي فمن يخفى عميكم ألستم أعمم الناس بحديث رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يا معشر 
األنصار ألم يقل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إنو كافر وأنا مسمم ألم يقل رسول اهلل صمى اهلل 

عميو وسمم إنو عقيم ال يولد لو وقد خمفت ولدي بالمدينة ألم يقل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ال 
يدخل أو ال تحل لو مكة والمدينة ألست من أىل المدينة وىو ذا أنطمق معك إلى مكة فواهلل ما زال 

يجيء بيذا حتى قمت فمعمو مكذوب عميو ثم قال يا أبا سعيد واهلل ألخبرنك خبرا حقا واهلل إني ألعرفو 
وأعرف والده وأعرف أين ىو الساعة من األرض فقمت تبا لك سائر اليوم قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد األعمى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال  [ 2247 ] 

لقي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بن صائد في بعض طرق المدينة فاحتبسو وىو غبلم ييودي ولو 
ذؤابة ومعو أبو بكر وعمر فقال لو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم تشيد أني رسول اهلل فقال أتشيد 
أنت أني رسول اهلل فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم آمنت باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسمو واليوم اآلخر 
قال النبي صمى اهلل عميو وسمم ما ترى قال أرى عرشا فوق الماء فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
ترى عرش إبميس فوق البحر قال فما ترى قال أرى صادقا وكاذبين أو صادقين وكاذبا قال النبي 

صمى اهلل عميو وسمم لبس عميو فدعاه قال وفي الباب عن عمر وحسين بن عمي وابن عمر وأبي ذر 
وابن مسعود وجابر وحفصة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  

   
حدثنا عبد اهلل بن معاوية الجمحي حدثنا حماد بن سممة عن عمي بن زيد عن عبد  [ 2248 ] 

يمكث أبو الدجال وأمو ثبلثين الرحمن بن أبي بكرة عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عاما ال يولد ليما ولد ثم يولد ليما غبلم أعور أضر شيء وأقمو منفعة تنام عيناه وال ينام قمبو ثم 
نعت لنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أبويو فقال أبوه طوال ضرب المحم كأن أنفو منقار وأمو 

فرصاخيو طويمة اليدين فقال أبو بكرة فسمعنا بمولود في الييود بالمدينة فذىبت أنا والزبير بن العوام 



حتى دخمنا عمى أبويو فإذا نعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فييما فقمنا ىل لكما ولد فقاال مكثنا 
ثبلثين عاما ال يولد لنا ولد ثم ولد لنا غبلم أضر شيء وأقمو منفعة تنام عيناه وال ينام قمبو قال 

فخرجنا من عندىما فإذا ىو منجدل في الشمس في قطيفة لو ولو ىميمة فتكشف عن رأسو فقال ما 
قمتما قمنا وىل سمعت ما قمنا قال نعم تنام عيناي وال ينام قمبي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

غريب ال نعرفو إال من حديث حماد بن سممة  
   
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن سالم عن بن عمر  [ 2249 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مر بابن صياد في نفر من أصحابو فييم عمر بن الخطاب وىو 
يمعب مع الغممان عند أطم بني مغالة وىو غبلم فمم يشعر حتى ضرب رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم ظيره بيده ثم قال أتشيد أني رسول اهلل فنظر إليو بن صياد قال أشيد أنك رسول األميين ثم 

قال بن صياد لمنبي صمى اهلل عميو وسمم أتشيد أنت أني رسول اهلل فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
آمنت باهلل وبرسمو ثم قال النبي صمى اهلل عميو وسمم ما يأتيك قال بن صياد يأتيني صادق وكاذب 

فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم خمط عميك األمر ثم قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إني خبأت 
فقال بن صياد ىو الدخ فقال رسول اهلل صمى   {يوم تأتي السماء بدخان مبين  }لك خبيئا وخبأ لو 

اهلل عميو وسمم اخسأ فمن تعدو قدرك قال عمر يا رسول اهلل ائذن لي فأضرب عنقو فقال رسول اهلل 
ن ال يكنو فبل خير لك في قتمو قال عبد الرزاق  صمى اهلل عميو وسمم إن يك حقا فمن تسمط عميو وا 

يعني الدجال قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول اهلل  [ 2250 ] 

ما عمى األرض نفس منفوسة يعني اليوم تأتي عمييا مائة سنة قال وفي الباب صمى اهلل عميو وسمم 
عن بن عمر وأبي سعيد وبريدة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  

   
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن سالم بن عبد اهلل  [ 2251 ] 

صمى بنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وأبي بكر بن سميمان وىو بن أبي حثمة أن عبد اهلل بن عمر قال 
وسمم ذات ليمة صبلة العشاء في آخر حياتو فمما سمم قال أرأيتكم ليمتكم ىذه عمى رأس مائة سنة 



منيا ال يبقى ممن ىو عمى ظير األرض أحد قال بن عمر فوىل الناس في مقالة رسول اهلل صمى 
نما قال رسول اهلل صمى اهلل عميو  اهلل عميو وسمم تمك فيما يحدثونو من ىذه األحاديث عن مائة سنة وا 
وسمم ال يبقى ممن ىو اليوم عمى ظير األرض أحد يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن قال أبو عيسى 

ىذا حديث صحيح  
   

باب ما جاء في النيي عن سب الرياح  
   
حدثنا إسحاق بن إبراىيم بن حبيب بن الشييد البصري حدثنا محمد بن فضيل حدثنا  [ 2252 ] 

األعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيو عن أبي بن 
ال تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرىون فقولوا الميم إنا كعب قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

نسألك من خير ىذه الريح وخير ما فييا وخير ما أمرت بو ونعوذ بك من شر ىذه الريح وشر ما 
فييا وشر ما أمرت بو قال وفي الباب عن عائشة وأبي ىريرة وعثمان بن أبي العاصي وأنس وابن 

عباس وجابر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ىشام حدثنا أبي عن قتادة عن الشعبي عن فاطمة  [ 2253 ] 

أن نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم صعد المنبر فضحك فقال إن تميما الداري حدثني بحديث بنت قيس 
ففرحت فأحببت أن أحدثكم حدثني أن ناسا من أىل فمسطين ركبوا سفينة في البحر فجالت بيم حتى 
قذفتيم في جزيرة من جزائر البحر فإذا ىم بدابة لباسو ناشرة شعرىا فقالوا ما أنت قالت أنا الجساسة 
قالوا فأخبرينا قالت ال أخبركم وال استخبركم ولكن ائتوا أقصى القرية فإن ثم من يخبركم ويستخبركم 

فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثق بسمسمة فقال أخبروني عن عين زغر قمنا مؤلى تدفق قال 
أخبروني عن البحيرة قمنا مؤلى تدفق قال أخبروني عن نخل بيسان الذي بين األردن وفمسطين ىل 

أطعم قمنا نعم قال أخبروني عن النبي ىل بعث قمنا نعم قال أخبروني كيف الناس إليو قمنا سراع قال 
نو يدخل األمصار كميا إال طيبة وطيبة المدينة قال  فنز نزوة حتى كاد قمنا فما أنت قال إنو الدجال وا 

أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبي وقد رواه غير واحد عن 
الشعبي عن فاطمة بنت قيس  



   
باب  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سممة عن عمي بن زيد  [ 2254 ] 

ال ينبغي لممؤمن أن يذل عن الحسن عن جندب عن حذيفة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
نفسو قالوا وكيف يذل نفسو قال يتعرض من الببلء لما ال يطيق قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

غريب  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن حاتم المكتب حدثنا محمد بن عبد اهلل األنصاري حدثنا حميد الطويل  [ 2255 ] 

انصر أخاك ظالما أو مظموما قمنا يا رسول اهلل نصرتو عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
مظموما فكيف أنصره ظالما قال تكفو عن الظمم فذاك نصرك إياه قال وفي الباب عن عائشة قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن أبي موسى عن  [ 2256 ] 

من سكن البادية جفا ومن اتبع وىب بن منبو عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الصيد غفل ومن أتى أبواب السمطان افتتن قال وفي الباب عن أبي ىريرة قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح غريب من حديث بن عباس ال نعرفو إال من حديث الثوري  
   

باب  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد  [ 2257 ] 

إنكم الرحمن بن عبد اهلل بن مسعود يحدث عن أبيو قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
منصورون ومصيبون ومفتوح لكم فمن أدرك ذلك منكم فميتق اهلل وليأمر بالمعروف ولينو عن المنكر 



ومن كذب عمي متعمدا فميتبوأ مقعده من النار قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن األعمش وحماد وعاصم بن  [ 2258 ] 

في بيدلة سمعوا أبا وائل عن حذيفة قال قال عمر أيكم يحفظ ما قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الفتنة فقال حذيفة أنا قال حذيفة فتنة الرجل في أىمو ومالو وولده وجاره يكفرىا الصبلة والصوم 

والصدقة واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر فقال عمر لست عن ىذا أسألك ولكن عن الفتنة التي 
تموج كموج البحر قال يا أمير المؤمنين إن بينك وبينيا بابا مغمقا قال عمر أيفتح أم يكسر قال بل 
يكسر قال إذا ال يغمق إلى يوم القيامة قال أبو وائل في حديث حماد فقمت لمسروق سل حذيفة عن 

الباب فسألو فقال عمر قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح  
   

باب  
   
حدثنا ىارون بن إسحاق اليمداني حدثني محمد بن عبد الوىاب عن مسعر عن أبي  [ 2259 ] 

خرج إلينا رسول اهلل صمى اهلل عميو حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال 
وسمم ونحن تسعة خمسة وأربعة أحد العددين من العرب واآلخر من العجم فقال اسمعوا ىل سمعتم 

أنو سيكون بعدي أمراء فمن دخل عمييم فصدقيم بكذبيم وأعانيم عمى ظمميم فميس مني ولست منو 
وليس بوارد عمي الحوض ومن لم يدخل عمييم ولم يعنيم عمى ظمميم ولم يصدقيم بكذبيم فيو مني 
وأنا منو وىو وارد عمي الحوض قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح غريب ال نعرفو من حديث مسعر 
إال من ىذا الوجو قال ىارون فحدثني محمد بن عبد الوىاب عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي 

عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه قال ىارون وحدثني 
محمد عن سفيان عن زبيد عن إبراىيم وليس بالنخعي عن كعب بن عجرة عن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم نحو حديث مسعر قال وفي الباب عن حذيفة  
   

باب  
   



حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري بن بنت السدي الكوفي حدثنا عمر بن شاكر عن أنس  [ 2260 ] 
يأتي عمى الناس زمان الصابر فييم عمى دينو بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

كالقابض عمى الجمر قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو وعمر بن شاكر شيخ بصري 
قد روى عنو غير واحد من أىل العمم  

   
باب  

   
حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي حدثنا زيد بن حباب أخبرني موسى بن  [ 2261 ] 

إذا مشت أمتي عبيدة حدثني عبد اهلل بن دينار عن بن عمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بالمطيطياء وخدميا أبناء المموك أبناء فارس والروم سمط شرارىا عمى خيارىا قال أبو عيسى ىذا 

حديث غريب وقد رواه أبو معاوية عن يحيى بن سعيد األنصاري  
   
حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل الواسطي حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عبد  [ 2261 ] 

نحوه وال يعرف لحديث أبي معاوية عن اهلل بن دينار عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
يحيى بن سعيد عن عبد اهلل بن دينار عن بن عمر أصل إنما المعروف حديث موسى بن عبيدة وقد 
روى مالك بن أنس ىذا الحديث عن يحيى بن سعيد مرسبل ولم يذكر فيو عن عبد اهلل بن دينار عن 

بن عمر  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد الطويل عن الحسن عن أبي  [ 2262 ] 

بكرة قال عصمني اهلل بشيء سمعتو من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لما ىمك كسرى قال من 
لن يفمح قوم ولوا أمرىم امرأة قال فمما قدمت استخمفوا قالوا ابنتو فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم 

عائشة تعني البصرة ذكرت قول رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فعصمني اهلل بو قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح  

   
باب  



   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي  [ 2263 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وقف عمى أناس جموس فقال أال أخبركم بخيركم من شركم ىريرة 
قال فسكتوا فقال ذلك ثبلث مرات فقال رجل بمى يا رسول اهلل أخبرنا بخيرنا من شرنا قال خيركم من 

يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من ال يرجى خيره وال يؤمن شره قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح  

   
باب  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا محمد بن أبي حميد زيد بن أسمم  [ 2264 ] 

أال أخبركم بخيار أمرائكم عن أبيو عن عمر بن الخطاب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
وشرارىم خيارىم الذين تحبونيم ويحبونكم وتدعون ليم ويدعون لكم وشرار أمرائكم الذين تبغضونيم 
ويبغضونكم وتمعنونيم ويمعنونكم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث 

محمد بن أبي حميد ومحمد يضعف من قبل حفظو  
   

باب  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا ىشام بن حسان عن الحسن  [ 2265 ] 

إنو سيكون عميكم أئمة عن ضبة بن محصن عن أم سممة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سمم ولكن من رضي وتابع فقيل يا رسول اهلل أفبل 

نقاتميم قال ال ما صموا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا أحمد بن سعيد األشقر حدثنا يونس بن محمد وىاشم بن القاسم قاال حدثنا صالح  [ 2266 ] 

المري عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النيدي عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظير األرض خير لكم من وسمم 

ذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخبلءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن األرض خير لكم من  بطنيا وا 
ظيرىا قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث صالح المري وصالح المري في 



حديثو غرائب ينفرد بيا ال يتابع عمييا وىو رجل صالح  
   

باب  
   
حدثنا إبراىيم بن يعقوب الجوزجاني حدثنا نعيم بن حماد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي  [ 2267 ] 

إنكم في زمان من ترك منكم الزناد عن األعرج عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عشر ما أمر بو ىمك ثم يأتي زمان من عمل منكم بعشر ما أمر بو نجا قال أبو عيسى ىذا حديث 
غريب ال نعرفو إال من حديث نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة قال وفي الباب عن أبي ذر وأبي 

سعيد  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن سالم عن بن عمر  [ 2268 ] 
قام رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى المنبر فقال ىينا أرض الفتن وأشار إلى المشرق يعني قال 

حيث يطمع جذل الشيطان أو قال قرن الشيطان ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن يونس عن بن شياب عن الزىري عن قبيصة بن  [ 2269 ] 

تخرج من خراسان رايات سود ال يردىا ذؤيب عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
شيء حتى تنصب بإيمياء ىذا حديث غريب آخر كتاب الفتن ويميو كتاب الرؤيا  

   
كتاب الرؤيا عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة  

   
حدثنا نصر بن عمي حدثنا عبد الوىاب الثقفي حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن  [ 2270 ] 

إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وأصدقيم رؤيا أصدقيم حديثا ورؤيا المسمم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة والرؤيا ثبلث فالرؤيا 

الصالحة بشرى من اهلل والرؤيا من تحزين الشيطان والرؤيا مما يحدث بيا الرجل نفسو فإذا رأى 
أحدكم ما يكره فميقم فميتفل وال يحدث بيا الناس قال وأحب القيد في النوم وأكره الغل القيد ثبات في 



الدين قال وىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود عن شعبة عن قتادة أنو سمع أنسا عن عبادة بن  [ 2271 ] 

رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة قال الصامت أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
وفي الباب عن أبي ىريرة وأبي رزين العقيمي وأبي سعيد وعبد اهلل بن عمرو وعوف بن مالك وابن 

عمر وأنس قال وحديث عبادة حديث صحيح  
   

باب ذىبت النبوة وبقيت المبشرات  
   
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عفان بن مسمم حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد  [ 2272 ] 

إن الرسالة حدثنا المختار بن فمفل حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
والنبوة قد انقطعت فبل رسول بعدي وال نبي قال فشق ذلك عمى الناس فقال لكن المبشرات قالوا يا 

رسول اهلل وما المبشرات قال رؤيا المسمم وىي جزء من أجزاء النبوة وفي الباب عن أبي ىريرة وحذيفة 
بن أسيد وابن عباس وأم كرز وأبي أسيد قال ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو من 

حديث المختار بن فمفل  
   

   {ليم البشرى في الحياة الدنيا  }باب قولو 
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل  [ 2273 ] 

فقال ما   {ليم البشرى في الحياة الدنيا  }سألت أبا الدرداء عن قول اهلل تعالى من أىل مصر قال 
سألني عنيا أحد غيرك إال رجل واحد منذ سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم سألت رسول اهلل 

صمى اهلل عميو وسمم فقال ما سألني عنيا أحد غيرك منذ أنزلت ىي الرؤيا الصالحة يراىا المسمم أو 
ترى لو قال وفي الباب عن عبادة بن الصامت قال ىذا حديث حسن  

   
حدثنا قتيبة بن لييعة عن دراج عن أبي الييثم عن أبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو  [ 2274 ] 

أصدق الرؤيا باألسحار  وسمم 
   



حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا حرب بن شداد وعمران القطان عن يحيى بن  [ 2275 ] 
سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أبي كثير عن أبي سممة قال نبئت عن عبادة بن الصامت قال 

قال ىي الرؤيا الصالحة يراىا المؤمن أو ترى لو قال   {ليم البشرى في الحياة الدنيا  }عن قولو 
حرب في حديثو حدثني يحيى بن أبي كثير قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  

   
باب ما جاء في قول النبي صمى اهلل عميو وسمم من رآني في المنام فقد رآني  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن  [ 2276 ] 

من رآني في المنام فقد رآني فإن أبي األحوص عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الشيطان ال يتمثل بي قال وفي الباب عن أبي ىريرة وأبي قتادة وابن عباس وأبي سعيد وجابر وأنس 

وأبي مالك األشجعي عن أبيو وأبي بكرة وأبي جحيفة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب إذا رأى في المنام ما يكره ما يصنع  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن يحيى بن سعيد عن أبي سممة بن عبد الرحمن عن أبي  [ 2277 ] 

الرؤيا من اهلل والحمم من الشيطان فإذا رأى أحدكم قتادة عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أنو قال 
شيئا يكرىو فمينفث عن يساره ثبلث مرات وليستعذ باهلل من شرىا فإنيا ال تضره قال وفي الباب عن 

عبد اهلل بن عمرو وأبي سعيد وجابر وأنس قال وىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في تعبير الرؤيا  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني يعمى بن عطاء قال  [ 2278 ] 

رؤيا المؤمن سمعت وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيمي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
جزء من أربعين جزءا من النبوة وىي عمى رجل طائر ما لم يتحدث بيا فإذا تحدث بيا سقطت قال 

وأحسبو قال وال يحدث بيا إال لبيبا أو حبيبا  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا شعبة عن يعمى بن عطاء  [ 2279 ] 



رؤيا المسمم جزء من عن وكيع بن عدس عن عمو أبي رزين عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ستة وأربعين جزءا من النبوة وىي عمى رجل طائر ما لم يحدث بيا فإذا حدث بيا وقعت قال ىذا 
حديث حسن صحيح وأبو رزين العقيمي اسمو لقيط بن عامر وروى حماد بن سممة عن يعمى بن 
عطاء فقال عن وكيع بن حدس وقال شعبة وأبو عوانة وىشيم عن يعمى بن عطاء عن وكيع بن 

عدس وىذا أصح  
   

باب في تأويل الرؤيا ما يستحب منيا وما يكره  
   
حدثنا أحمد بن أبي عبيد اهلل السميمي البصري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن  [ 2280 ] 

الرؤيا ثبلث فرؤيا قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حق ورؤيا يحدث بيا الرجل نفسو ورؤيا تحزين من الشيطان فمن رأى ما يكره فميقم فميصل وكان 

يقول يعجبني القيد وأكره الغل القيد ثبات في الدين وكان يقول من رآني فإني أنا ىو فإنو ليس 
لمشيطان أن يتمثل بي وكان يقول ال تقص الرؤيا إال عمى عالم أو ناصح وفي الباب عن أنس وأبي 
بكرة وأم العبلء وابن عمر وعائشة وأبي موسى وجابر وأبي سيعد وابن عباس وعبد اهلل بن عمرو قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب في الذي يكذب في حممو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عبد األعمى عن أبي  [ 2281 ] 

من كذب في حممو كمف عبد الرحمن السممي عن عمي قال أراه عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
يوم القيامة عقد شعيرة  

   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عبد األعمى عن أبي عبد الرحمن السممي عن عمي عن  [ 2282 ] 

نحوه قال ىذا حديث حسن وفي الباب عن بن عباس وأبي ىريرة وأبي النبي صمى اهلل عميو وسمم 
شريح وواثمة قال أبو عيسى وىذا أصح من الحديث األول  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوىاب حدثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن  [ 2283 ] 



من تحمم كاذبا كمف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين ولن يعقد بينيما النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
في رؤيا النبي صمى اهلل عميو وسمم المبن والقمص  

   
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الميث عن عقيل عن الزىري عن حمزة بن عبد اهلل بن عمر  [ 2284 ] 

بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن عن بن عمر قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
فشربت منو ثم أعطيت فضمي عمر بن الخطاب قالوا فما أولتو يا رسول اهلل قال العمم قال وفي 
الباب عن أبي ىريرة وأبي بكرة وابن عباس وعبد اهلل بن سبلم وخزيمة والطفيل بن سخبرة وسمرة 

وأبي أمامة وجابر قال حديث بن عمر حديث صحيح  
   
حدثنا الحسين بن محمد الجريري البمخي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزىري عن  [ 2285 ] 

أبي أمامة بن سيل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم أن النبي صمى اهلل 
بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون عمي وعمييم قمص منيا ما يبمغ الثدي ومنيا ما عميو وسمم قال 

يبمغ أسفل من ذلك فعرض عمي عمر وعميو قميص يجره قالوا فما أولتو يا رسول اهلل قال الدين  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا يعقوب بن إبراىيم بن سعد عن أبيو عن صالح بن كيسان  [ 2286 ] 

عن الزىري عن أبي أمامة بن سيل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
نحوه بمعناه قال وىذا أصح  

   
باب ما جاء في رؤيا النبي صمى اهلل عميو وسمم الميزان والدلو  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا األنصاري حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكرة ان النبي  [ 2287 ] 

ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء صمى اهلل عميو وسمم قال 
فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان 
فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأينا الكراىية في وجو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  



   
حدثنا أبو موسى األنصاري حدثنا يونس بن بكير حدثني عثمان بن عبد الرحمن عن  [ 2288 ] 

سئل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن ورقة فقالت لو خديجة الزىري عن عروة عن عائشة قالت 
إنو كان صدقك ولكنو مات قبل أن تظير فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أريتو في المنام وعميو 

ثياب بياض ولو كان من أىل النار لكان عميو لباس غير ذلك قال ىذا حديث غريب وعثمان بن 
عبد الرحمن ليس عند أىل الحديث بالقوي  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم أخبرنا بن جريج أخبرني موسى بن عقبة أخبرني  [ 2289 ] 

رؤيا النبي صمى اهلل عميو وسمم وأبي بكر وعمر قال سالم بن عبد اهلل عن عبد اهلل بن عمر عن 
رأيت الناس اجتمعوا فنزع أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين فيو ضعف واهلل يغفر لو ثم قام عمر فنزع 

فاستحالت غربا فمم أر عبقريا يفرى فريو حتى ضرب الناس بعطن قال وفي الباب عن أبي ىريرة 
وىذا حديث صحيح غريب من حديث بن عمر  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا بن جريج أخبرني موسى بن عقبة أخبرني  [ 2290 ] 

رأيت امرأة سوداء سالم بن عبد اهلل عن عبد اهلل بن عمر عن رؤيا النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمييعة وىى الجحفة وأولتيا وباء المدينة ينقل إلى الجحفة 

قال ىذا الحديث حسن صحيح غريب  
   
حدثنا الحسن بن عمى الخبلل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين  [ 2291 ] 

في آخر الزمان ال تكاد رؤيا المؤمن تكذب عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
وأصدقيم رؤيا أصدقيم حديثا والرؤيا ثبلث الحسنة بشرى من اهلل والرؤيا يحدث الرجل بيا نفسو 

والرؤيا تحزين من الشيطان فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرىيا فبل يحدث بيا أحدا وليقم فميصل قال أبو 
ىريرة يعجبني القيد واكره الغل القيد ثبات في الدين قال وقال النبي صمى اهلل عميو وسمم رؤيا المؤمن 
جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة قال أبو عيسى وقد روى عبد الوىاب الثقفي ىذا الحديث عن 

أيوب مرفوعا ورواه حماد بن زيد عن أيوب ووقفو  
   
حدثنا إبراىيم بن سعيد الجوىري حدثنا أبو اليمان عن شعيب وىو بن أبي حمزة عن بن  [ 2292 ] 



أبي حسين وىو عبد اهلل بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن بن عباس عن أبي 
رأيت في المنام كأن في يدي سوارين من ذىب فيمني ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

شأنيما فأوحى إلي أن انفخيما فنفختيما فطارا فأولتيما كاذبين يخرجان من بعدي يقال ألحدىما 
مسيممة صاحب اليمامة والعنسي صاحب صنعاء قال ىذا حديث صحيح حسن غريب  

   
حدثنا الحسين بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن عبيد اهلل بن  [ 2293 ] 

عبد اهلل عن بن عباس قال كان أبو ىريرة يحدث ان رجبل جاء إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 
إني رأيت الميمة ظمة ينطف منيا السمن والعسل ورأيت الناس يستقون بأيدييم فالمستكثر والمستقل 

ورأيت سببا واصبل من السماء إلى األرض وأراك يا رسول اهلل أخذت بو فعموت ثم أخذ بو رجل بعدك 
فعبل ثم أخذ بو رجل بعده فعبل ثم أخذ بو رجل فقطع بو ثم وصل لو فعبل بو فقال أبو بكر اى رسول 
اهلل بأبي أنت وأمي واهلل لتدعني اعبرىا فقال اعبرىا فقال أما الظمة فظمو اإلسبلم وأما ما ينطف من 
السمن والعسل فيو القرآن لينو وحبلوتو وأما المستكثر والمستقل فيو المستكثر من القرآن والمستقل 
منو وأما السبب الواصل من السماء إلى األرض فيو الحق الذي أنت عميو فأخذت بو فيعميك اهلل ثم 
يأخذ بو رجل آخر فيعمو بو ثم يأخذ بعده رجل آخر فيعمو بو ثم يأخذ رجل آخر فينقطع بو ثم يوصل 

لو فيعمو أي رسول اهلل لتحدثني أصبت أو أخطأت فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم أصبت بعضا 
وأخطأت بعضا قال أقسمت بأبي أنت وأمي لتخبرني ما الذي أخطأت فقال النبي صمى اهلل عميو 

وسمم ال تقسم قال ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا وىب بن جرير بن حازم عن أبيو عن أبي رجاء عن سمرة  [ 2294 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا صمى بنا الصبح أقبل عمى الناس بوجيو وقال ىل بن جندب قال 
رأى أحد منكم الميمة رؤيا قال ىذا حديث حسن صحيح ويروى ىذا الحديث عن عوف وجرير بن 

حازم عن أبي رجاء عن سمرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في قصة طويمة قال وىكذا روى محمد 
بن بشار ىذا الحديث عن وىب بن جرير مختصرا آخر كتاب الرؤيا ويميو كتاب الشيادات  

   
كتاب الشيادات عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء في الشيداء أييم خير  



   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد بن عمرو  [ 2295 ] 

بن حزم عن أبيو عن عبد هلل بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة األنصاري عن زيد بن خالد الجيني 
أال أخبركم بخير الشيداء الذي يأتي بالشيادة قبل أن يسأليا  أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

   
نحوه وقال بن أبي عمرة قال حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد اهلل بن مسممة عن مالك  [ 2296 ] 

ىذا حديث حسن وأكثر الناس يقولون عبد الرحمن بن أبي عمرة واختمفوا عمى مالك في رواية ىذا 
الحديث فروى بعضيم عن أبي عمرة وروى بعضيم عن بن أبي عمرة وىو عبد الرحمن بن أبي عمرة 
األنصاري وىذا أصح ألنو قد روي من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن 
خالد وقد روى عن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير ىذا الحديث وىو حديث صحيح أيضا وأبو 
عمرة مولى زيد بن خالد الجيني ولو حديث الغمول وأكثر الناس يقولون عبد الرحمن بن أبي عمرة  

   
حدثنا بشر بن آدم بن بنت أزىر السمان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أبي بن عباس بن  [ 2297 ] 

سيل بن سعد حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثني عبد اهلل بن عمرو بن عثمان 
حدثني خارجة بن زيد بن ثابت حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة حدثني زيد بن خالد الجيني انو 

خير الشيداء من أدى شيادتو قبل أن يسأليا قال ىذا سمع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
حديث حسن غريب من ىذا الوجو  

   
باب ما جاء فيمن ال تجوز شيادتو  

   
حدثنا قتيبة حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزىري عن عروة عن  [ 2298 ] 

ال تجوز شيادة خائن وال خائنة وال مجمود حدا وال عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
مجمودة وال ذي غمر ألخيو وال مجرب شيادة وال القانع أىل البيت ليم وال ظنين في والء وال قرابة 
قال الفزاري القانع التابع ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد 

يضعف في الحديث وال يعرف ىذا الحديث من حديث الزىري إال من حديثو وفي الباب عن عبد اهلل 
بن عمرو قال وال نعرف معنى ىذا الحديث وال يصح عندي من قبل إسناده والعمل عند أىل العمم 

في ىذا أن شيادة القريب جائزة لقرابتو واختمف أىل العمم في شيادة الوالد لمولد والولد لوالده ولم يجز 



أكثر أىل العمم شيادة الوالد لمولد وال الولد لموالد وقال بعض أىل العمم إذا كان عدال فشيادة الوالد 
لمولد جائزة وكذلك شيادة الولد لموالد ولم يختمفوا في شيادة األخ ألخيو أنيا جائزة وكذلك شيادة كل 
ن كان عدال إذا كانت بينيما عداوة  قريب لقريبو وقال الشافعي ال تجوز شيادة لرجل عمى اآلخر وا 

وذىب إلى حديث عبد الرحمن األعرج عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل ال تجوز شيادة 
صاحب إحنة يعني صاحب عداوة وكذلك معنى ىذا الحديث حيث قال ال تجوز شيادة صاحب غمر 

ألخيو يعنى صاحب عداوة  
   

باب ما جاء في شيادة الزور  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن سفيان بن زياد األسدي عن فاتك بن  [ 2299 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قام خطيبا فقال يا أييا الناس عدلت شيادة فضالة عن ايمن بن خريم 
فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول  }الزور إشراكا باهلل ثم قرأ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

قال أبو عيسى وىذا حديث غريب إنما نعرفو من حديث سفيان بن زياد واختمفوا في رواية   {الزور 
ىذا الحديث عن سفيان بن زياد وال نعرفو أليمن بن خريم سماعا من النبي صمى اهلل عميو وسمم وقد 

اختمفوا في رواية ىذا الحديث عن سفيان بن زياد  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سفيان وىو بن زياد العصفري عن أبيو  [ 2300 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم صمى عن حبيب بن النعمان األسدي عن خريم بن فاتك األسدي 
صبلة الصبح فمما انصرف قام قائما فقال عدلت شيادة الزور بالشرك باهلل ثبلث مرات ثم تبل ىذه 

إلى آخر اآلية قال أبو عيسى ىذا عندي أصح وخريم بن فاتك لو   {واجتنبوا قول الزور  }اآلية 
صحبة وقد روى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أحاديث وىو مشيور  

   
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن الفضل عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة  [ 2301 ] 

أال أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بمى يا رسول اهلل قال عن أبيو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
اإلشراك باهلل وعقوق الوالدين وشيادة الزور أو قول الزور قال فما زال رسول اهلل صمى اهلل عميو 

وسمم يقوليا حتى قمنا ليتو سكت قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد اهلل بن 
عمرو  



   
باب منو  

   
حدثنا واصل بن عبد األعمى حدثنا محمد بن فضيل عن األعمش عن عمي بن مدرك  [ 2302 ] 

خير عن ىبلل بن يساف عن عمران بن حصين قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
الناس قرني ثم الذين يمونيم ثم الذين يمونيم ثبلثا ثم يجئ قوم من بعدىم يتسمنون ويحبون السمن 

يعطون الشيادة قبل أن يسألوىا قال أبو عيسى وىذا حديث غريب من حديث األعمش عن عمي بن 
مدرك وأصحاب األعمش إنما رووا عن األعمش عن ىبلل بن يساف عن عمران بن حصين حدثنا 
أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا وكيع عن األعمش حدثنا ىبلل بن يساف عن عمران بن حصين 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه وىذا أصح من حديث محمد بن فضيل قال ومعنى ىذا الحديث 
عند بعض أىل العمم يعطون الشيادة قبل أن يسألوىا إنما يعنى شيادة الزور يقول يشيد أحدىم من 

غير أن يستشيد  
   
خير الناس قرني ثم الذين حدثنا عمر بن الخطاب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال  [ 2303 ] 

يمونيم ثم الذين يمونيم ثم يفشو الكذب حتى يشيد الرجل وال يستشيد ويحمف الرجل وال يستحمف 
ومعنى حديث النبي صمى اهلل عميو وسمم خير الشيداء الذي يأتي بشيادتو قبل أن يسأليا ىو عندنا 
إذا أشيد الرجل عمى الشيء أن يؤدى شيادتو وال يمتنع من الشيادة ىكذا وجو الحديث عند بعض 

أىل العمم  
   

كتاب الزىد عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب الصحة والفراغ نعمتان مغبون فييما كثير من الناس  
   
حدثنا صالح بن عبد اهلل وسويد بن نصر قال صالح حدثنا وقال سويد أخبرنا عبد اهلل  [ 2304 ] 

بن المبارك عن عبد اهلل بن سعيد بن أبي ىند عن أبيو عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل 
نعمتان مغبون فييما كثير من الناس الصحة والفراغ حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عميو وسمم 

بن سعيد حدثنا عبد اهلل بن سعيد بن أبي ىند عن أبيو عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 



نحوه قال وفي الباب عن أنس بن مالك وقال ىذا حديث حسن صحيح ورواه غير واحد عن عبد اهلل 
بن سعيد بن أبي ىند فرفعوه وأوقفو بعضيم عن عبد اهلل بن سعيد بن أبي ىند  

   
باب من اتقى المحارم فيو أعبد الناس  

   
حدثنا بشر بن ىبلل الصواف البصري حدثنا جعفر بن سميمان عن أبي طارق عن  [ 2305 ] 

من يأخذ عني ىؤالء الكممات فيعمل الحسن عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بين أو يعمم من يعمل بين فقال أبو ىريرة فقمت أنا يا رسول اهلل فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق 
المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم اهلل لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا 

وأحب لمناس ما تحب لنفسك تكن مسمما وال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القمب قال أبو 
عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث جعفر بن سميمان والحسن لم يسمع عن أبي ىريرة 
شيئا ىكذا روي عن أيوب ويونس بن عبيد وعمي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي ىريرة وروى 
أبو عبيدة الناجي عن الحسن ىذا الحديث قولو ولم يذكر فيو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم  
   

باب ما جاء في المبادرة بالعمل  
   
حدثنا أبو مصعب عن محرز بن ىارون عن عبد الرحمن األعرج عن أبي ىريرة أن  [ 2306 ] 

بادروا باألعمال سبعا ىل تنتظرون إال فقرا منسيا أو غنى مطغيا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
أو مرضا مفسدا أو ىرما مفندا أو موتا مجيزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدىى 
وأمر قال ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو من حديث األعرج عن أبي ىريرة إال من حديث محرز 
بن ىارون وقد روى بشر بن عمر وغيره عن محرز بن ىارون ىذا وقد روى معمر ىذا الحديث 
عمن سمع سعيدا المقبري عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه وقال تنتظرون  

   
باب ما جاء في ذكر الموت  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو وعن أبي سممة  [ 2307 ] 



أكثروا ذكر ىاذم المذات يعني الموت قال عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
باب  

   
حدثنا ىناد حدثنا يحيى بن معين حدثنا ىشام بن يوسف حدثني عبد اهلل بن بجير أنو  [ 2308 ] 

كان عثمان إذا وقف عمى قبر بكى حتى يبل لحيتو فقيل لو تذكر الجنة سمع ىانئا مولى عثمان قال 
والنار فبل تبكي وتبكي من ىذا فقال إن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال إن القبر أول منازل 

ن لم ينج منو فما بعده أشد منو قال وقال رسول اهلل صمى  اآلخرة فإن نجا منو فما بعده أيسر منو وا 
اهلل عميو وسمم ما رأيت منظرا قط إال القبر أفظع منو قال ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من 

حديث ىشام بن يوسف  
   

باب ما جاء من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث  [ 2309 ] 

من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ومن عن عبادة بن الصامت عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه قال وفي الباب عن أبي ىريرة وعائشة وأنس وأبي موسى قال حديث عبادة 

حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في إنذار النبي صمى اهلل عميو وسمم قومو  
   
حدثنا أبو األشعث أحمد بن المقدام العجمي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا  [ 2310 ] 

ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة قالت لما نزلت ىذه اآلية وأنذر عشيرتك األقربين قال رسول اهلل 
يا صفية بنت عبد المطمب يا فاطمة بنت محمد يا بني عبد المطمب إني ال صمى اهلل عميو وسمم 

أممك لكم من اهلل شيئا سموني من مالي ما شئتم قال وفي الباب عن أبي ىريرة وأبي موسى وابن 
عباس قال حديث عائشة حديث حسن غريب ىكذا روى بعضيم عن ىشام بن عروة نحو ىذا وروى 

بعضيم عن ىشام عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل لم يذكر فيو عن عائشة  



   
باب ما جاء في فضل البكاء من خشية اهلل  

   
حدثنا ىناد حدثنا عبد اهلل بن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد اهلل المسعودي عن محمد  [ 2311 ] 

ال يمج بن عبد الرحمن عن عيسى بن طمحة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
النار رجل بكى من خشية اهلل حتى يعود المبن في الضرع وال يجتمع غبار في سبيل اهلل ودخان جينم 
قال وفي الباب عن أبي ريحانة وابن عباس قال ىذا حديث حسن صحيح ومحمد بن عبد الرحمن ىو 

مولى آل طمحة وىو مدني ثقة روى عنو شعبة وسفيان الثوري  
   

باب في قول النبي صمى اهلل عميو وسمم لو تعممون ما أعمم لضحكتكم قميبل  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن إبراىيم بن المياجر عن  [ 2312 ] 

إني أرى ما ال ترون وأسمع مجاىد عن مورق عن أبي ذر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ما ال تسمعون أطت السماء وحق ليا أن تئط ما فييا موضع أربع أصابع إال وممك واضع جبيتو 
ساجدا هلل واهلل لو تعممون ما أعمم لضحكتكم قميبل ولبكيتم كثيرا وما تمذذتم بالنساء عمى الفرش 

ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى اهلل لوددت أني كنت شجرة تعضد قال أبو عيسى وفي الباب 
عن أبي ىريرة وعائشة وابن عباس وأنس قال ىذا حديث حسن غريب ويروى من غير ىذا الوجو أن 

أبا ذر قال لوددت أني كنت شجرة تعضد  
   
حدثنا أبو حفص عمرو بن عمي الفبلس حدثنا عبد الوىاب الثقفي عن محمد بن عمرو  [ 2313 ] 

لو تعممون ما أعمم لضحكتم عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قميبل ولبكيتم كثيرا ىذا حديث صحيح  

   
باب فيمن تكمم بكممة يضحك بيا الناس  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن  [ 2314 ] 

إن الرجل ليتكمم إبراىيم عن عيسى بن طمحة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



بالكممة ال يرى بيا بأسا ييوي بيا سبعين خريفا في النار قال ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بيز بن حكيم حدثني أبي عن جدي  [ 2315 ] 

ويل لمذي يحدث بالحديث ليضحك بو القوم فيكذب ويل قال سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول 
لو ويل لو قال وفي الباب عن أبي ىريرة قال ىذا حديث حسن  

   
باب  

   
حدثنا سميمان بن عبد الجبار البغدادي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن  [ 2316 ] 

األعمش عن أنس قال توفي رجل من أصحابو فقال يعني رجل أبشر بالجنة فقال رسول اهلل صمى 
أوال تدري فمعمو تكمم فيما ال يعنيو أو بخل بما ال ينقصو قال ىذا حديث غريب  اهلل عميو وسمم 

   
حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد قالوا حدثنا أبو مسير عن إسماعيل بن  [ 2317 ] 

عبد اهلل بن سماعو عن األوزاعي عن قرة عن الزىري عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال قال رسول 
من حسن إسبلم المرء تركو ماال يعنيو قال ىذا حديث غريب ال نعرفو من اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

حديث أبي سممة عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم إال من ىذا الوجو  
   
حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن الزىري عن عمي بن حسين قال قال رسول اهلل  [ 2318 ] 

إن من حسن إسبلم المرء تركو ماال يعنيو قال أبو عيسى وىكذا روى غير واحد صمى اهلل عميو وسمم 
من أصحاب الزىري عن الزىري عن عمي بن حسين عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو حديث 

مالك مرسبل وىذا عندنا أصح من حديث أبي سممة عن أبي ىريرة وعمي بن حسين لم يدرك عمي بن 
أبي طالب  

   
باب في قمة الكبلم  

   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن محمد بن عمر وحدثني أبي عن جدي قال سمعت ببلل بن  [ 2319 ] 

الحرث المزني صاحب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



يقول إن أحدكم ليتكمم بالكممة من رضوان اهلل ما يظن أن تبمغ ما بمغت فيكتب اهلل لو بيا رضوانو 
ن أحدكم ليتكمم بالكممة من سخط اهلل ما يظن أن تبمغ ما بمغت فيكتب اهلل عميو بيا  إلى يوم يمقاه وا 
سخطو إلى يوم يمقاه قال وفي الباب عن أم حبيبة قال ىذا حديث حسن صحيح وىكذا رواه غير 

واحد عن محمد بن عمرو نحو ىذا قالوا عن محمد بن عمرو عن أبيو عن جده عن ببلل بن الحرث 
وروى ىذا الحديث مالك عن محمد بن عمرو عن أبيو عن ببلل بن الحرث ولم يذكر فيو عن جده  

   
باب ما في في ىوان الدنيا عمى اهلل عز وجل  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الحميد بن سميمان عن أبي حازم عن سيل بن سعد قال قال  [ 2320 ] 

لو كانت الدنيا تعدل عند اهلل جناح بعوضة ما سقى كافرا منيا شربة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ماء وفي الباب عن أبي ىريرة قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح غريب من ىذا الوجو  

   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن  [ 2321 ] 

كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى السخمة المستورد بن شداد قال 
الميتة فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أترون ىذه ىانت عمى أىميا حين ألقوىا قالوا من ىوانيا 
ألقوىا يا رسول اهلل قال فالدنيا أىون عمى اهلل من ىذه عمى أىميا وفي الباب عن جابر وابن عمر 

قال أبو عيسى حديث المستورد حديث حسن  
   

باب منو  
   
حدثنا محمد بن حاتم المكتب حدثنا عمي بن ثابت حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان  [ 2322 ] 

قال سمعت عطاء بن قرة قال سمعت عبد اهلل بن ضمرة قال سمعت أبا ىريرة يقول سمعت رسول اهلل 
أال إن الدنيا ممعونة ممعون ما فييا إال ذكر اهلل وما وااله وعالم أو متعمم صمى اهلل عميو وسمم يقول 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   

باب منو  
   



حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا قيس بن  [ 2323 ] 
ما الدنيا في أبي حازم قال سمعت مستوردا أخا بني فير قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

اآلخرة إال مثل ما يجعل أحدكم إصبعو في اليم فمينظر بماذا يرجع قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
سماعيل بن أبي خالد يكنى أبا عبد اهلل ووالد قيس أبو حازم اسمو عبد بن عوف وىو من  صحيح وا 

الصحابة  
   

باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي  [ 2324 ] 

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ووفي الباب عن عبد ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
اهلل بن عمرو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر  

   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا عبادة بن مسمم حدثنا يونس بن خباب  [ 2325 ] 

عن سعيد الطائي أبي البختري أنو قال حدثني أبو كبشة األنماري أنو سمع رسول اهلل صمى اهلل عميو 
ثبلثة أقسم عميين وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال ما نقص مال عبد من صدقة وال ظمم عبد وسمم يقول 

مظممة فصبر عمييا إال زاده اهلل عزا وال فتح عبد باب مسألة إال فتح اهلل عميو باب فقر أو كممة 
نحوىا وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا ألربعة نفر عبد رزقو اهلل ماال وعمما فيو يتقي فيو ربو 

ويصل فيو رحمو ويعمم هلل فيو حقا فيذا بأفضل المنازل وعبد رزقو اهلل عمما ولم يرزقو ماال فيو 
صادق النية يقول لو أن لي ماال لعممت بعمل فبلن فيو نيتو فأجرىما سواء وعبد رزقو اهلل ماال ولم 
يرزقو عمما فيو يخبط في مالو بغير عمم ال يتقي فيو ربو وال يصل فيو رحمو وال يعمم هلل فيو حقا 

فيذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقو اهلل ماال وال عمما فيو يقول لو أن لي ماال لعممت فيو بعمل فبلن 
فيو نيتو فوزرىما سواء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في اليم في الدنيا وحبيا  

   



حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل  [ 2326 ] 
من عن سيار عن طارق بن شياب عن عبد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

نزلت بو فاقة فأنزليا بالناس لم تسد فاقتو ومن نزلت بو فاقة فأنزليا باهلل فيوشك اهلل لو برزق عاجل 
أو آجل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  

   
باب  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور واألعمش عن أبي  [ 2327 ] 

جاء معاوية إلى أبي ىاشم بن عتبة وىو مريض يعوده فقال يا خال ما يبكيك أوجع يشئزك وائل قال 
أم حرص عمى الدنيا قال كل ال ولكن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عيد إلي عيدا لم آخذ بو قال 
إنما يكفيك من جميع المال خادم ومركب في سبيل اهلل وأجدني اليوم قد جمعت قال أبو عيسى وقد 

روى زائدة وعبيدة بن حميد عن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سيم قال دخل معاوية عمى أبي 
ىاشم فذكر نحوه وفي الباب عن بريدة األسممي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب منو  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن األعمش عن شمر بن عطية عن  [ 2328 ] 

المغيرة بن سعد بن األخرم عن أبيو عن عبد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ال تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  

   
باب ما جاء في طول العمر لممؤمن  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد  [ 2329 ] 

يا رسول اهلل من خير الناس قال من طال عمره وحسن عممو وفي الباب اهلل بن بسر أن أعرابيا قال 
عن أبي ىريرة وجابر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو  

   
باب منو  



   
حدثنا أبو حفص عمرو بن عمي حدثنا خالد بن الحرث حدثنا شعبة عن عمي بن زيد  [ 2330 ] 

يا رسول اهلل أي الناس خير قال من طال عمره عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيو أن رجبل قال 
وحسن عممو قال فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عممو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح  
   

باب ما جاء في فناء أعمار ىذه األمة ما بين الستين إلى السبعين  
   
حدثنا إبراىيم بن سعيد الجوىري حدثنا محمد بن ربيعة عن كامل أبي العبلء عن أبي  [ 2331 ] 

عمر أمتي من ستين سنة إلى سبعين صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
سنة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي ىريرة وقد روي من غير 

وجو عن أبي ىريرة  
   

باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر األمل  
   
حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا خالد بن مخمد حدثنا عبد اهلل بن عمر العمري عن  [ 2332 ] 

ال تقوم الساعة سعد بن سعيد األنصاري عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشير والشير كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم 

كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو وسعد بن 
سعيد ىو أخو يحيى بن سعيد  

   
باب ما جاء في قصر األمل  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن ليث عن مجاىد عن بن عمر  [ 2333 ] 
أخذ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ببعض جسدي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر قال 

ذا أمسيت  سبيل وعد نفسك في أىل القبور فقال لي بن عمر إذا أصبحت فبل تحدث نفسك بالمساء وا 
فبل تحدث نفسك بالصباح وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك فإنك ال تدري يا عبد 



اهلل ما اسمك غدا قال أبو عيسى وقد روى ىذا الحديث األعمش عن مجاىد عن بن عمر نحوه 
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاىد عن بن عمر عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه  
   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن حماد بن سممة عن عبيد اهلل بن  [ 2334 ] 

ىذا بن آدم وىذا أجمو أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ووضع يده عند قفاه ثم بسطيا فقال وثم أممو وثم أممو وثم أممو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح وفي الباب عن أبي سعيد  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي السفر عن عبد اهلل بن عمرو قال  [ 2335 ] 

مر عمينا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ونحن نعالج خصا لنا فقال ما ىذا فقمنا قد وىى فنحن 
نصمحو قال ما أرى األمر إال أعجل من ذلك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو السفر 

اسمو سعيد بن محمد ويقال بن أحمد الثوري  
   

باب ما جاء أن فتنة ىذه األمة في المال  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن سوار حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح  [ 2336 ] 

أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثو عن أبيو عن كعب بن عياض قال سمعت النبي صمى اهلل 
إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب عميو وسمم يقول 

إنما نعرفو من حديث معاوية بن صالح  
   

باب ما جاء لو كان البن آدم واديان من مال البتغى ثالثا  
   
حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد حدثنا يعقوب بن إبراىيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن  [ 2337 ] 

لو كان البن آدم كيسان عن بن شياب عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
واديان من ذىب ألحب أن يكون لو ثالث وال يمؤل فاه إال التراب ويتوب اهلل عمى من تاب وفي الباب 
عن أبي بن كعب وأبي سعيد وعائشة وابن الزبير وأبي واقد وجابر وابن عباس وأبي ىريرة قال أبو 



عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو  
   

باب ما جاء في قمب الشيخ شاب عمى حب اثنتين  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن عجبلن عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي  [ 2338 ] 

قمب الشيخ شاب عمى حب اثنتين طول الحياة وكثرة المال ىريرة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول اهلل صمى اهلل عميو  [ 2339 ] 

ييرم بن آدم ويشب منو اثنتان الحرص عمى العمر والحرص عمى المال قال أبو عيسى وسمم قال 
ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في الزىادة في الدنيا  

   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن المبارك حدثنا عمرو بن واقد حدثنا  [ 2340 ] 

الزىادة يونس بن حمبس عن أبي إدريس الخوالني عن أبي ذر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
في الدنيا ليست بتحريم الحبلل وال إضاعة المال ولكن الزىادة في الدنيا أن ال تكون بما في يديك 

أوثق مما في يدي اهلل وان تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بيا أرغب فييا لو أنيا أبقيت لك 
قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو وأبو إدريس الخوالني اسمو عائذ اهلل بن 

عبد اهلل وعمرو بن واقد منكر الحديث  
   

باب منو  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا خريث بن السائب قال  [ 2341 ] 

سمعت الحسن يقول حدثني حمران بن أبان عن عثمان بن عفان أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ليس البن آدم حق في سوى ىذه الخصال بيت يسكنو وثوب يواري عورتو وجمف الخبز والماء قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وىو حديث الحريث بن السائب وسمعت أبا داود سميمان بن سمم 



البمخي يقول قال النضر بن شميل جمف الخبز يعني ليس معو إدام  
   

باب منو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وىب بن جرير حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن  [ 2342 ] 

قال يقول بن آدم مالي  {ألياكم التكاثر  }أنو انتيى إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو يقول أبيو 
مالي وىل لك من مالك إال ما تصدقت فأمضيت أو أكمت فأفنيت أو لبست فأبميت قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب منو  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن يونس ىو اليمامي حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا  [ 2343 ] 

يا بن آدم إنك إن شداد بن عبد اهلل قال سمعت أبا أمامة يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ن تمسكو شر لك وال تبلم عمى كفاف وابدأ بمن تعول واليد العميا خير من  تبذل الفضل خير لك وا 

اليد السفمى قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وشداد بن عبد اهلل يكنى أبا عمار  
   

باب في التوكل عمى اهلل  
   
حدثنا عمي بن سعيد الكندي حدثنا بن المبارك عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو  [ 2344 ] 

عن عبد اهلل بن ىبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اهلل صمى اهلل 
لو أنكم كنتم توكمون عمى اهلل حق توكمو لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح عميو وسمم 

بطانا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ال نعرفو إال من ىذا الوجو وأبو تميم الجيشاني اسمو 
عبد اهلل بن مالك  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا حماد بن سممة عن ثابت عن أنس  [ 2345 ] 

كان أخوان عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فكان أحدىما يأتي النبي صمى بن مالك قال 
اهلل عميو وسمم واآلخر يحترف فشكى المحترف أخاه إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال لعمك ترزق 



بو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب  
   
حدثنا عمرو بن مالك ومحمود بن خداش البغدادي قاال حدثنا مروان بن معاوية حدثنا  [ 2346 ] 

عبد الرحمن بن أبي شميمة األنصاري عن سممة بن عبيد اهلل بن محضن الخطمي عن أبيو وكانت 
من أصبح منكم آمنا في سرية معافى في جسده لو صحبة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

عنده قوت يومو فكأنما حيزت لو الدنيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من 
حديث مروان بن معاوية وحيزت جمعت حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل حدثنا الحميدي حدثنا مروان 

بن معاوية نحوه وفي الباب عن أبي الدرداء  
   

باب ما جاء في الكفاف والصبر عميو  
   
أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد اهلل بن  [ 2347 ] 

زحر عن عمي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصبلة أحسن عبادة ربو وأطاعو في قال 

السر وكان غامضا في الناس ال يشار إليو باألصابع وكان رزقو كفافا فصبر عمى ذلك ثم نفض بيده 
فقال عجمت منيتو قمت بواكيو قل تراثو وبيذا اإلسناد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال عرض 

عمي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذىبا قمت ال يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما وقال ثبلثا أو نحو 
ذا شبعت شكرتك وحمدتك قال ىذا حديث حسن وفي الباب  ىذا فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وا 

عن فضالة بن عبيد القاسم ىذا ىو بن عبد الرحمن ويكنى أبا عبد الرحمن ويقال أيضا يكنى أبا عبد 
الممك وىو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وىو شامي ثقة وعمى بن يزيد ضعيف 

الحديث ويكنى أبا عبد الممك  
   
حدثنا العباس الدوري حدثنا عبد اهلل بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن  [ 2348 ] 

شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبمي عن عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو 
قد أفمح من أسمم وكان رزقو كفافا وقنعو اهلل قال ىذا حديث حسن صحيح  وسمم قال 



   
حدثنا العباس الدوري حدثنا عبد اهلل بن يزيد المقري أخبرنا حيوة بن شريح أخبرني أبو  [ 2349 ] 

ىانئ الخوالني أن أبا عمي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضالة بن عبيد أنو سمع رسول اهلل 
طوبى لمن ىدي إلى اإلسبلم وكان عيشو كفافا وقنع قال وأبو ىانئ اسمو صمى اهلل عميو وسمم يقول 

حميد بن ىانئ قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في فضل الفقر  
   
حدثنا محمد بن عمرو بن نبيان بن صفوان الثقفي البصري حدثنا روح بن أسمم حدثنا  [ 2350 ] 

شداد أبو طمحة الراسبي عن أبي الوازع عن عبد اهلل بن مغفل قال قال رجل لمنبي صمى اهلل عميو 
يا رسول اهلل واهلل إني ألحبك فقال انظر ماذا تقول قال واهلل إني ألحبك فقال انظر ماذا تقول وسمم 

قال واهلل إني ألحبك ثبلث مرات فقال إن كنت تحبني فأعد لمفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من 
يحبني من السيل إلى منتياه حدثنا نصر بن عمي حدثنا أبي عن شداد أبي طمحة نحوه بمعناه قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وأبو الوازع الراسبي اسمو جابر بن عمرو وىو بصري  
   

باب ما جاء أن فقراء المياجرين يدخمون الجنة قبل أغنيائيم  
   
حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا زياد بن عبد اهلل عن األعمش عن عطية عن أبي  [ 2351 ] 

فقراء المياجرين يدخمون الجنة قبل أغنيائيم بخمس سعيد قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
مائة سنة وفي الباب عن أبي ىريرة وعبد اهلل بن عمرو وجابر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

غريب من ىذا الوجو  
   
حدثنا عبد األعمى بن واصل الكوفي حدثنا ثابت بن محمد العابد الكوفي حدثنا الحارث  [ 2352 ] 

الميم أحيني مسكينا وأمتني بن النعمان الميثي عن أنس أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة فقالت عائشة لم يا رسول اهلل قال إنيم يدخمون الجنة 

قبل أغنيائيم بأربعين خريفا يا عائشة ال تردي المسكين ولو بشق تمرة يا عائشة أحبي المساكين 
وقربييم فإن اهلل يقربك يوم القيامة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب  



   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سممة  [ 2353 ] 

يدخل الفقراء الجنة قبل األغنياء بخمس مائة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عام نصف يوم قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال  [ 2354 ] 

يدخل فقراء المسممين الجنة قبل أغنيائيم بنصف يوم وىو خمس قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
مائة عام وىذا حديث صحيح  

   
حدثنا العباس الدوري حدثنا عبد اهلل بن يزيد المقري حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن  [ 2355 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال تدخل فقراء عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد اهلل 
المسممين الجنة قبل أغنيائيم بأربعين خريفا ىذا حديث حسن  

   
باب ما جاء في معيشة النبي صمى اهلل عميو وسمم وأىمو  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عباد بن عباد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال  [ 2356 ] 

دخمت عمى عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إال بكيت قال قمت لم 
قالت أذكر الحال التي فارق عمييا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الدنيا واهلل ما شبع من خبز ولحم 

مرتين في يوم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد  [ 2357 ] 

ما شبع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الرحمن بن يزيد يحدث عن األسود بن يزيد عن عائشة قالت 
من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن 

أبي ىريرة  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي ىريرة قال  [ 2358 ] 

ما شبع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأىمو ثبلثا تباعا من خبز البر حتى فارق الدنيا ىذا حديث 



صحيح حسن غريب من ىذا الوجو  
   
حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا جرير بن عثمان عن  [ 2359 ] 

ما كان يفضل عن أىل بيت النبي صمى اهلل عميو وسمم سميم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول 
خبز الشعير قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو ويحيى بن أبي بكير ىذا 
كوفي وأبو بكير والد يحيى روى لو سفيان الثوري ويحيى بن عبد اهلل بن بكير مصري صاحب الميث  

   
حدثنا عبد اهلل بن معاوية الجمحي حدثنا ثابت بن يزيد من ىبلل بن خباب عن عكرمة  [ 2360 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يبيت الميالي المتتابعة طاويا وأىمو ال يجدون عن بن عباس قال 
عشاء وكان أكثر خبزىم خبز الشعير قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع عن األعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي  [ 2361 ] 

الميم اجعل رزق آل محمد قوتا قال أبو عيسى ىذا ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حديث حسن صحيح  

   
كان النبي صمى اهلل عميو حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سميمان عن ثابت عن أنس قال  [ 2362 ] 

وسمم ال يدخر شيئا لغد قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وقد روى ىذا الحديث عن جعفر بن 
سميمان عن ثابت عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل  

   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا أبو معمر عبد اهلل بن عمرو حدثنا عبد الوارث  [ 2363 ] 

ما أكل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى خوان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال 
وال أكل خبزا مرققا حتى مات قال ىذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد بن أبي عروبة  

   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد اهلل بن عبد المجيد الحنفي حدثنا عبد الرحمن  [ 2364 ] 

قيل لو أكل رسول اهلل صمى اهلل عميو بن عبد اهلل بن دينار أخبرنا أبو حازم عن سيل بن سعد انو 
وسمم النقي يعنى الحواري فقال سيل ما رأى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم النقي حتى لقي اهلل فقيل 

لو ىل كانت لكم مناخل عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال ما كانت لنا مناخل قيل 



فكيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخو فيطير منو ما طار ثم نثريو فنعجنو قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح وقد رواه مالك بن أنس عن أبي حازم  

   
باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
حدثنا عمرو بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي  [ 2365 ] 

ني ألول رجل حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول  إني ألول رجل أىراق دما في سبيل اهلل وا 
رمى بسيم في سبيل اهلل ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صمى اهلل عميو وسمم ما 

نأكل اال ورق الشجر والحبمة حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة أو البعير وأصبحت بنو أسد 
يعزروني في الدين لقد خبت إذا وضل عممي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من 

حديث بيان  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا قيس قال  [ 2366 ] 

إني أول رجل من العرب رمى بسيم في سبيل اهلل ولقد رأيتنا نغزو مع سمعت سعد بن مالك يقول 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وما لنا طعام إال الحبمة وىذا السمر حتى إن أحدنا ليضع كما تضع 
الشاة ثم أصبحت بنو أسد يعزروني في الدين لقد خبت إذا وضل عممي قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح وفي الباب عن عتبة بن غزوان  
   
كنا عند أبي ىريرة حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال  [ 2367 ] 

وعميو ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدىما ثم قال بخ بخ يتمخط أبو ىريرة في الكتان لقد 
ني ألخر فيما بين منبر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا  رأيتني وا 

عمي فيجيء الجائي فيضع رجمو عمى عنقي يرى أن بي الجنون وما بي جنون وما ىو اال الجوع قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو  

   
حدثنا العباس الدوري حدثنا عبد اهلل بن زيد حدثنا حيوة بن شريح أخبرني أبو ىانئ  [ 2368 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو الخوالني أن أبا عمي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضالة بن عبيد 
وسمم كان إذا صمى بالناس يخر رجال من قامتيم في الصبلة من الخصاصة وىم أصحاب الصفة 



حتى يقول األعراب ىؤالء مجانين أو مجانون فإذا صمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم انصرف 
إلييم فقال لو تعممون ما لكم عند اهلل ألحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة قال فضالة وأنا يومئذ مع رسول 

اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شيبان أبو معاوية حدثنا عبد  [ 2369 ] 

خرج النبي صمى اهلل عميو وسمم الممك بن عمير عن أبي سممة بن عبد الرحمن عن أبي ىريرة قال 
في ساعة ال يخرج فييا وال يمقاه فييا أحد فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر فقال خرجت ألقى 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأنظر في وجيو والتسميم عميو فمم يمبث أنحاء عمر فقال ما جاء بك 
يا عمر قال الجوع يا رسول اهلل قال فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأنا قد وجدت بعض ذلك 
فانطمقوا إلى منزل أبي الييثم بن التييان األنصاري وكان رجبل كثير النخل والشاء ولم يكن لو خدم 
فمم يجدوه فقالوا المرأتو أين صاحبك فقالت انطمق يستعذب لنا الماء فمم يمبثوا أن جاء أبو الييثم 

بقربة يزعبيا فوضعيا ثم جاء يمتزم النبي صمى اهلل عميو وسمم ويفديو بأبيو وأمو ثم انطمق بيم إلى 
حديقتو فبسط ليم بساطا ثم انطمق إلى نخمة فجاء بقنو فوضعو فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم أفبل 

تنقيت لنا من رطبة فقال يا رسول اهلل إني أردت أن تختاروا أو قال تخيروا من رطبو وبسره فأكموا 
وشربوا من ذلك الماء فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ىذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي 

تسألون عنو يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطمق أبو الييثم ليصنع ليم طعاما فقال 
النبي صمى اهلل عميو وسمم ال تذبحن ذات در قال فذبح ليم عناقا أو جديا فأتاىم بيا فأكموا فقال 

النبي صمى اهلل عميو وسمم ىل لك خادم قال ال قال فإذا أتانا سبى فائتنا فأتي النبي صمى اهلل عميو 
وسمم برأسين ليس معيما ثالث فأتاه أبو الييثم فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم اختر منيما فقال يا 
نبي اهلل أختر لي فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم إن المستشار مؤتمن خذ ىذا فإني رأيتو يصمى 

واستوص بو معروفا فانطمق أبو الييثم إلى امرأتو فأخبرىا بقول رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقالت 
امرأتو ما أنت ببالغ ما قال فيو النبي صمى اهلل عميو وسمم إال أن تعتقو قال فيو عتيق فقال النبي 

صمى اهلل عميو وسمم إن اهلل لم يبعث نبيا وال خميفة إال ولو بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنياه عن 
المنكر وبطانة ال تألوه خباال ومن يوق بطانو السوء فقد وقي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح غريب  
   
حدثنا صالح بن عبد اهلل حدثنا أبو عوانة عن عبد الممك بن عمير عن أبي سممة بن  [ 2370 ] 



أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خرج يوما وأبو بكر وعمر فذكر نحو ىذا الحديث عبد الرحمن 
ولم يذكر فيو عن أبي ىريرة وحديث شيبان أتم من حديث أبي عوانة وأطول وشيبان ثقة عندىم 

صاحب كتاب وقد روى عن أبي ىريرة ىذا الحديث من غير ىذا الوجو وروي عن بن عباس أيضا  
   
حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد حدثنا سيار بن حاتم عن سيل بن اسمم عن يزيد بن أبي  [ 2371 ] 

شكونا إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الجوع منصور عن أنس بن مالك عن أبي طمحة قال 
ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن حجرين قال أبو عيسى 

ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  
   
ألستم حدثنا قتيبة أبو األحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول  [ 2372 ] 

في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صمى اهلل عميو وسمم وما يجد من الدقل ما يمؤل بطنو قال 
وىذا حديث صحيح قال أبو عيسى وروى أبو عوانة وغير واحد عن سماك بن حرب نحو حديث أبي 

األحوص وروى شعبة ىذا الحديث عن سماك عن النعمان بن بشير عن عمر  
   

باب ما جاء أن الغنى غنى النفس  
   
حدثنا أحمد بن بديل بن قريش اليامي الكوفي حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين  [ 2373 ] 

ليس الغنى عن كثرة العرض عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ولكن الغنى غنى النفس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو حصين اسمو عثمان بن 

عاصم األسدي  
   

باب ما جاء في أخذ المال  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن سعيد المقبري عن أبي الوليد قال سمعت خولة بنت قيس  [ 2374 ] 

إن ىذا المال وكانت تحت حمزة بن عبد المطمب تقول سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
خضرة حموة من أصابو بحقو بورك لو فيو ورب متخوض فيما شاءت بو نفسو من مال اهلل ورسولو 

ليس لو يوم القيامة إال النار قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو الوليد اسمو عبيد سنوطي  



   
باب  

   
حدثنا بشر بن ىبلل الصواف حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يونس عن الحسن عن  [ 2375 ] 

لعن عبد الدينار لعن عبد الدرىم قال أبو عيسى أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو وقد روي ىذا الحديث من غير ىذا الوجو عن أبي صالح عن 

أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أيضا أتم من ىذا وأطول  
   

باب  
   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن  [ 2376 ] 

عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن بن كعب بن مالك األنصاري عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى 
ما ذئبان جائعان أرسبل في غنم بأفسد ليما من حرص المرء عمى المال والشرف لدينو اهلل عميو وسمم 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ويروى في ىذا الباب عن بن عمر عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم وال يصح إسناده  

   
باب  

   
حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي حدثنا زيد بن حباب أخبرني المسعودي حدثنا  [ 2377 ] 

نام رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى عمرو بن مرة عن إبراىيم عن عمقمة عن عبد اهلل قال 
حصير فقام وقد أثر في جنبو فقمنا يا رسول اهلل لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وما لمدنيا ما أنا في 
الدنيا إال كراكب أستظل تحت شجرة ثم راح وتركيا قال وفي الباب عن عمر وابن عباس قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر وأبو داود قاال حدثنا زىير بن محمد حدثني  [ 2378 ] 



الرجل عمى دين خميمو موسى بن وردان عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فمينظر أحد كم من يخالل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
باب ما جاء مثل بن آدم وأىمو وولده ومالو وعممو  

   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن سفيان بن عيينة عن عبد اهلل بن  [ 2379 ] 

أبي بكر ىو بن محمد بن عمر بن حزم األنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول اهلل 
يتبع الميت ثبلث فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعو أىمو ومالو وعممو فيرجع أىمو صمى اهلل عميو وسمم 

ومالو ويبقى عممو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في كراىية كثرة األكل  
   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا إسماعيل بن عياش حدثني أبو  [ 2380 ] 

سممة الحمصي وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر الطائي عن مقدام بن معدي كرب قال سمعت 
ما مؤل آدمي وعاء شرا من بطن بحسب بن آدم أكبلت يقمن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 

صمبو فإن كان ال محالة فثمث لطعامو وثمث لشرابو وثمث لنفسو حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا 
إسماعيل بن عياش نحوه وقال المقدام بن معدي كرب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ولم يذكر فيو 

سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في الرياء والسمعة  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن ىشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد  [ 2381 ] 

من يرائي يرائي اهلل بو ومن يسمع يسمع اهلل بو قال وقال قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من ال يرحم الناس ال يرحمو اهلل وفي الباب عن جندب وعبد اهلل بن 

عمرو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح من ىذا الوجو  
   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح أخبرني الوليد بن  [ 2382 ] 



أنو دخل المدينة فإذا أبي الوليد أبو عثمان المدائني أن عقبة بن مسمم حدثو أن شفيا األصبحي حدثو 
ىو برجل قد أجتمع عميو الناس فقال من ىذا فقالوا أبو ىريرة فدنوت منو حتى قعدت بين يديو وىو 
يحدث الناس فمما سكت وخبل قمت لو أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعتو من رسول اهلل 

صمى اهلل عميو وسمم عقمتو وعممتو فقال أبو ىريرة أفعل ألحدثنك حديثا حدثنيو رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم عقمتو وعممتو ثم نشغ أبو ىريرة نشغو فمكث قميبل ثم أفاق فقال ألحدثنك حديثا حدثنيو 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في ىذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو ىريرة نشغو 

أخرى ثم أفاق فمسح وجيو فقال ألحدثنك حديثا حدثنيو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأنا وىو في 
ىذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو ىريرة نشغو أخرى ثم أفاق ومسح وجيو فقال أفعل 
ألحدثنك حديثا حدثنيو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأنا معو في ىذا البيت ما معو أحد غيرى 
وغيره ثم نشغ أبو ىريرة نشغو شديدة ثم مال خارا عمى وجيو فأسندتو عمي طويبل ثم أفاق فقال 
حدثني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن اهلل تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد 

ليقضي بينيم وكل امة جاثية فأول من يدعو بو رجل جمع القرآن ورجل يقتتل في سبيل اهلل ورجل 
كثير المال فيقول اهلل لمقارئ ألم أعممك ما أنزلت عمى رسولي قال بمى يا رب قال فماذا عممت فيما 
عممت قال كنت أقوم بو أناء الميل وأناء النيار فيقول اهلل لو كذبت وتقول لو المبلئكة كذبت ويقول 
اهلل بل أردت أن يقال إن فبلنا قارىء فقد قيل ذلك ويؤتى بصاحب المال فيقول اهلل لو ألم أوسع 
عميك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بمى يا رب قال فماذا عممت فيما آتيتك قال كنت أصل 

الرحم وأتصدق فيقول اهلل لو كذبت وتقول لو المبلئكة كذبت ويقول اهلل تعالى بل أردت أن يقال فبلن 
جواد فقد قيل ذاك وتؤتى بالذي قتل في سبيل اهلل فيقول اهلل لو في ماذا قتمت فيقول أمرت بالجياد 

في سبيمك فقاتمت حتى قتمت فيقول اهلل تعالى لو كذبت وتقول لو المبلئكة كذبت ويقول اهلل بل أردت 
أن يقال فبلن جرئ فقد قيل ذاك ثم ضرب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى ركبتي فقال يا أبا 

ىريرة أولئك الثبلثة أول خمق اهلل تسعر بيم النار يوم القيامة وقال الوليد أبو عثمان فأخبرني عقبة بن 
مسمم أن شفيا ىو الذي دخل عمى معاوية فأخبره بيذا قال أبو عثمان وحدثني العبلء بن أبي حكيم 
أنو كان سيافا لمعاوية فدخل عميو رجل فأخبره بيذا عن أبي ىريرة فقال معاوية قد فعل بيؤالء ىذا 

فكيف بمن بقي من الناس ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنو ىالك وقمنا قد جاءنا ىذا الرجل 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتيا  }بشر ثم أفاق معاوية ومسح عن وجيو وقال صدق اهلل ورسولو 

نوف إلييم أعماليم فييا وىم فييا ال يبخسون أولئك الذين ليس ليم في اآلخرة إال النار وحبط ما 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب    {صنعوا فييا وباطل ما كانوا يعممون 



   
حدثنا أبو كريب حدثني المحاربي عن عمار بن سيف الضبي عن أبي معان البصري  [ 2383 ] 

تعوذوا باهلل من جب الحزن عن بن سيرين عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قالوا يا رسول اهلل وما جب الحزن قال واد في جينم تتعوذ منو جينم كل يوم مائة مرة قمنا يا رسول 

اهلل ومن يدخمو قال القراء المراءون بأعماليم قال ىذا حديث حسن غريب  
   

باب عمل السر  
   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا أبو سنان الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت  [ 2384 ] 

يا رسول اهلل الرجل يعمل العمل فيسره فإذا أطمع عميو عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال رجل 
أعجبو ذلك قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لو أجران أجر السر وأجر العبلنية قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن غريب وقد روى األعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم مرسبل وأصحاب األعمش لم يذكروا فيو عن أبي ىريرة قال أبو عيسى وقد فسر 

بعض أىل العمم ىذا الحديث فقال إذا أطمع عميو فأعجبو فإنما معناه أن يعجبو ثناء الناس عميو 
بالخير لقول النبي صمى اهلل عميو وسمم أنتم شيداء اهلل في األرض فيعجبو ثناء الناس عميو ليذا لما 
يرجو بثناء الناس عميو فأما إذا أعجبو ليعمم الناس منو الخير ليكرم عمى ذلك ويعظم عميو فيذا رياء 

وقال بعض أىل العمم إذا أطمع عميو فأعجبو رجاء أن يعمل بعممو فيكون لو مثل أجورىم فيذا لو 
مذىب أيضا  

   
باب ما جاء أن المرء مع من أحب  

   
حدثنا عمى بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أنو قال جاء رجل  [ 2385 ] 

يا رسول اهلل متى قيام الساعة فقام النبي صمى اهلل عميو إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال 
وسمم إلى الصبلة فمما قضى صبلتو قال أين السائل عن قيام الساعة فقال الرجل أنا يا رسول اهلل 
قال ما أعددت ليا قال يا رسول اهلل ما أعددت ليا كبير صبلة وال صوم إال أنى أحب اهلل ورسولو 

فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت فما رأيت فرح المسممون 
بعد اإلسبلم فرحيم بيذا قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح  



   
حدثنا أبو ىشام الرفاعي حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن أنس بن  [ 2386 ] 

المرء مع من أحب ولو ما اكتسب وفي الباب عن عمى مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وعبد اهلل بن مسعود وصفوان بن عسال وأبي ىريرة وأبي موسى قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
غريب من حديث الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وقد روي ىذا الحديث 

من غير وجو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش  [ 2387 ] 

عن صفوان بن عسال قال جاء أعرابي جيوري الصوت قال يا محمد الرجل يحب القوم ولما يمحق 
المرء مع من أحب قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح بيم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال عن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو حديث محمود  

   
باب ما جاء في حسن الظن باهلل  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم عن أبي ىريرة قال  [ 2388 ] 

إن اهلل يقول أنا عند ظن عبدي في وأنا معو إذا دعاني قال أبو قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في البر واإلثم  

   
حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي حدثنا زيد بن حباب حدثنا معاوية بن  [ 2389 ] 

سأل صالح حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيو عن النواس بن سمعان أن رجبل 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن البر واإلثم فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم البر حسن الخمق 

واإلثم ما حاك في نفسك وكرىت أن يطمع عميو الناس حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن 
ميدي حدثنا معاوية بن صالح نحوه إال أنو قال سألت النبي صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  



   
باب ما جاء في الحب في اهلل  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا كثير بن ىشام حدثنا جعفر بن برقان حدثنا حبيب بن أبي  [ 2390 ] 

مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسمم الخوالني حدثني معاذ بن جبل قال سمعت رسول اهلل 
المتحابون في جبللي ليم منابر من نور يغبطيم النبيون صمى اهلل عميو وسمم يقول قال اهلل عز وجل 

والشيداء وفي باب عن أبي الدرداء وابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي ىريرة وأبي مالك األشعري 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو مسمم الخوالني اسمو عبد اهلل بن ثوب  

   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن  [ 2391 ] 

سبعة يظميم اهلل في عاصم عن أبي ىريرة أو عن أبي سعيد أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
ظمو يوم ال ظل إال ظمو إمام عادل وشاب نشأ بعبادة اهلل ورجل كان قمبو معمقا بالمسجد إذا خرج منو 

حتى يعود إليو ورجبلن تحابا في اهلل فاجتمعا عمى ذلك وتفرقا ورجل ذكر اهلل خاليا ففاضت عيناه 
ورجل دعتو امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف اهلل ورجل تصدق بصدقة فأخفاىا حتى ال تعمم 
شمالو ما تنفق يمينو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وىكذا روي ىذا الحديث عن مالك بن 
أنس من غير وجو مثل ىذا وشك فيو وقال عن أبي ىريرة أو عن أبي سعيد وعبيد اهلل بن عمر رواه 
عن حبيب بن عبد الرحمن ولم يشك فيو يقول عن أبي ىريرة حدثنا سوار بن عبد اهلل العنبري ومحمد 
بن المثنى قاال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد اهلل بن عمر حدثني حبيب عن حفص بن عاصم عن 

أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو حديث مالك بن أنس بمعناه اال أنو قال كان قمبو 
معمقا بالمساجد وقال ذات منصب وجمال قال أبو عيسى حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب 

والمقدام يكنى أبا كريمة  
   
حدثنا ىناد وقتيبة قاال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عمران بن مسمم القصير عن سعيد  [ 2392 ] 

إذا آخى الرجل الرجل بن سممان عن يزيد بن نعامة الضبي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فميسألو عن اسمو واسم أبيو وممن ىو فإنو أوصل لممودة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو 
إال من ىذا الوجو وال نعرف ليزيد بن نعامة سماعا من النبي صمى اهلل عميو وسمم ويروى عن بن 

عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا وال يصح إسناده  



   
باب ما جاء في كراىية المدحة والمداحين  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي  [ 2393 ] 

ثابت عن مجاىد عن أبي معمر قال قام رجل فأثنى عمى أمير من األمراء فجعل المقداد يحثوا في 
أمرنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن نحثو في وجوه المداحين التراب وفي وجيو التراب وقال 

الباب عن أبي ىريرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روى زائدة عن يزيد بن أبي زياد 
عن مجاىد عن بن عباس عن المقداد وحديث مجاىد عن أبي معمر أصح وأبو معمر اسمو عبد اهلل 
نما نسب إلى األسود بن  بن سخبرة والمقداد بن األسود ىو المقداد بن عمرو الكندي ويكنى أبا معبد وا 

عبد يغوث ألنو كان قد تبناه وىو صغير  
   
حدثنا محمد بن عثمان الكوفي حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن سالم الخياط عن الحسن  [ 2394 ] 

أمرنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن نحثو في أفواه المداحين التراب قال أبو عن أبي ىريرة قال 
عيسى ىذا حديث غريب من حديث أبي ىريرة  

   
باب ما جاء في صحبة المؤمن  

   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا بن المبارك عن حيوة بن شريح حدثني سالم بن غيبلن أن  [ 2395 ] 

الوليد بن قيس التجيبي أخبره أنو سمع أبا سعيد الخدري قال سالم أو عن أبي الييثم عن أبي سعيد 
ال تصاحب إال مؤمنا وال يأكل طعامك إال تقي قال أنو سمع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 

أبو عيسى ىذا حديث حسن إنما نعرفو من ىذا الوجو  
   

باب ما جاء في الصبر عمىالببلء  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس قال قال  [ 2396 ] 

ذا أراد اهلل بعبده رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  إذا أراد اهلل بعبده الخير عجل لو العقوبة في الدنيا وا 
الشر أمسك عنو بذنبو حتى يوافي بو يوم القيامة وبيذا اإلسناد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



ن اهلل إذا أحب قوما ابتبلىم فمن رضى فمو الرضا ومن سخط فمو  إن عظم الجزاء مع عظم الببلء وا 
السخط قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن األعمش قال سمعت أبا وائل  [ 2397 ] 

ما رأيت الوجع عمى أحد أشد منو عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال أبو يقول قالت عائشة 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا قتيبة حماد بن زيد عن عاصم بن بيدلة عن مصعب بن سعد عن أبيو قال قمت  [ 2398 ] 

يا رسول اهلل أي الناس أشد ببلء قال األنبياء ثم األمثل فاألمثل فيبتمى الرجل عمى حسب دينو فإن 
ن كان في دينو رقة ابتمى عمى حسب دينو فما يبرح الببلء بالعبد حتى  كان دينو صمبا اشتد ببلؤه وا 
يتركو يمشى عمى األرض ما عميو خطيئة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن 

أبي ىريرة وأخت حذيفة بن اليمان أن النبي صمى اهلل عميو وسمم سئل أي الناس أشد ببلء قال 
األنبياء ثم األمثل فاألمثل  

   
حدثنا محمد بن عبد األعمى حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن عمرو عن أبي سممة  [ 2399 ] 

ما يزال الببلء بالمؤمن والمؤمنة في نفسو عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وولده ومالو حتى يمقى اهلل وما عميو خطيئة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في ذىاب البصر  

   
حدثنا عبد اهلل بن معاوية الجمحي حدثنا عبد العزيز بن مسمم حدثنا أبو ظبلل عن أنس  [ 2400 ] 

ان اهلل يقول إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يكن لو جزاء عندي اال الجنة وفي الباب عن أبي ىريرة وزيد بن أرقم قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن غريب من ىذا الوجو وأبو ظبلل اسمو ىبلل  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن األعمش عن أبي صالح  [ 2401 ] 

يقول اهلل عز وجل من أذىبت حبيبتيو فصبر عن أبي ىريرة رفعو إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



واحتسب لم أرض لو ثوابا دون الجنة وفي الباب عن عرباض بن سارية قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن صحيح  

   
باب  

   
حدثنا محمد بن حميد الرازي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قاال حدثنا عبد الرحمن  [ 2402 ] 

بن مغراء أبو زىير عن األعمش عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يود أىل العافية يوم القيامة حين يعطى أىل الببلء الثواب لو ان جمودىم كانت قرضت في الدنيا 

بالمقاريض وىذا حديث غريب ال نعرفو بيذا اإلسناد اال من ىذا الوجو وقد روى بعضيم ىذا الحديث 
عن األعمش عن طمحة بن مصرف عن مسروق قولو شيئا من ىذا  

   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا بن المبارك أخبرنا يحيى بن عبيد اهلل قال سمعت أبي يقول  [ 2403 ] 

ما من أحد يموت أال ندم قالوا وما ندامتو سمعت أبا ىريرة يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ن كان مسيئا ندم أن ال يكون نزع قال أبو  يا رسول اهلل قال إن كان محسنا ندم أن ال يكون أزداد وا 
عيسى ىذا حديث إنما نعرفو من ىذا الوجو ويحيى بن عبيد اهلل قد تكمم فيو شعبة وىو يحيى بن 

عبيد اهلل بن موىب مدني  
   

باب  
   
حدثنا سويد أخبرنا بن المبارك أخبرنا يحيى بن عبيد اهلل قال سمعت أبي يقول سمعت  [ 2404 ] 

يخرج في آخر الزمان رجال يختمون الدنيا بالدين أبا ىريرة يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يمبسون لمناس جمود الضأن من المين ألسنتيم أحمى من السكر وقموبيم قموب الذئاب يقول اهلل عز 

وجل أبي يغترون أم عمي يجترئون فبي حمفت ألبعثن عمى أولئك منيم فتنة تدع الحميم منيم حيرانا 
وفي الباب عن بن عمر  

   
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا محمد بن عباد أخبرنا حاتم بن إسماعيل أخبرنا  [ 2405 ] 

إن اهلل حمزة بن أبي محمد عن عبد اهلل بن دينار عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



تعالى قال لقد خمقت خمقا ألسنتيم أحمى من العسل وقموبيم أمر من الصبر فبي حمفت ألتيحنيم فتنة 
تدع الحميم منيم حيرانا فبي يغترون أم عمى يجترئون قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من 

حديث بن عمر ال نعرفو إال من ىذا الوجو  
   

باب ما جاء في حفظ المسان  
   
حدثنا صالح بن عبد اهلل حدثنا بن المبارك وحدثنا سويد أخبرنا بن المبارك عن يحيى بن  [ 2406 ] 

أيوب عن عبيد اهلل بن زحر عن عمى بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر قال 
يا رسول اهلل ما النجاة قال أمسك عميك لسانك وليسعك بيتك وابك عمى خطيئتك قال أبو عيسى قمت 

ىذا حديث حسن  
   
حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا حماد بن أبي زيد عن أبي الصيباء عن سعيد بن  [ 2407 ] 

إذا أصبح بن آدم فإن األعضاء كميا تكفر المسان فتقول اتق جبير عن أبي سعيد الخدري رفعو قال 
اهلل فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا حدثنا ىناد حدثنا أبو أسامة عن 
حماد بن زيد نحوه ولم يرفعو وىذا أصح من حديث محمد بن موسى قال أبو عيسى ىذا حديث ال 
نعرفو إال من حديث حماد بن زيد وقد رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه حدثنا صالح بن 
عبد اهلل حدثنا حماد بن زيد عن أبي الصيباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري قال أحسبو 

عن النبي صمى اهلل عميو وسمم فذكر نحوه  
   
حدثنا محمد بن عبد األعمى الصنعاني حدثنا عمر بن عمى المقدمي عن أبي حازم عن  [ 2408 ] 

من يتكفل لي ما بين لحييو وما بين رجميو سيل بن سعد قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أتكفل لو بالجنة وفي الباب عن أبي ىريرة وابن عباس قال أبو عيسى حديث سيل حديث حسن 

صحيح غريب من حديث سيل بن سعد  
   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو خالد األحمر عن بن عجبلن عن أبي حازم عن أبي  [ 2409 ] 

من وقاه اهلل شر ما بين لحييو وشر ما بين رجميو ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
دخل الجنة قال أبو عيسى أبو حازم الذي روى عن أبي ىريرة اسمو سممان مولى عزة األشجعية وىو 



كوفي وأبو حازم الذي روى عن سيل بن سعيد ىو أبو حازم الزاىد مدني واسمو سممة بن دينار وىذا 
حديث حسن غريب  

   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا بن المبارك عن معمر عن الزىري عن عبد الرحمن بن  [ 2410 ] 

قل ربي اهلل ماعز عن سفيان بن عبد اهلل الثقفي قال قمت يا رسول اهلل حدثني بأمر اعتصم بو قال 
ثم استقم قمت يا رسول اهلل ما أخوف ما نخاف عمي فأخذ بمسان نفسو ثم قال ىذا قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجو عن سفيان بن عبد اهلل الثقفي  
   

باب منو  
   
حدثنا أبو عبد اهلل محمد بن أبي ثمج البغدادي صاحب أحمد بن حنبل حدثنا عمي بن  [ 2411 ] 

حفص حدثنا إبراىيم بن عبد اهلل بن حاطب عن عبد اهلل بن دينار عن بن عمر قال قال رسول اهلل 
ن صمى اهلل عميو وسمم  ال تكثروا الكبلم بغير ذكر اهلل فإن كثرة الكبلم بغير ذكر اهلل قسوة لمقمب وا 

أبعد الناس من اهلل القمب القاسى حدثنا أبو بكر بن أبي النضر حدثني أبو النضر عن إبراىيم بن 
عبد اهلل بن حاطب عن عبد اهلل بن دينار عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه بمعناه 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث إبراىيم بن عبد اهلل بن حاطب  
   

باب منو  
   
حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال سمعت  [ 2412 ] 

سعيد بن حسان المخزومي قال حدثتني أم صالح عن صفيو بنت شيبة عن أم حبيبو زوج النبي 
كل كبلم بن آدم عميو ال لو اال أمر صمى اهلل عميو وسمم عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

بمعروف أو نيى عن منكر أو ذكر اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من 
حديث محمد بن يزيد بن خنيس  

   
باب  

   



حدثنا محمد بن بشار حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة  [ 2413 ] 
آخى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بين سممان وبين أبي الدرداء فزار سممان أبا عن أبيو قال 

الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك متبذلة قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس لو حاجة في 
الدنيا قال فمما جاء أبو الدرداء قرب إليو طعاما فقال كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل قال 
فأكل فمما كان الميل ذىب أبو الدرداء ليقوم فقال لو سممان نم فنام ثم ذىب يقوم فقال لو نم فنام فمما 

كان عند الصبح قال لو سممان قم اآلن فقاما فصميا فقال إن لنفسك عميك حقا ولربك عميك حقا 
ن ألىمك عميك حقا فأعط كل ذي حق حقو فأتيا النبي صمى اهلل عميو وسمم  ولضيفك عميك حقا وا 

فذكرا ذلك فقال لو صدق سممان قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح وأبو العميس اسمو عتبة بن عبد 
اهلل وىو أخو عبد الرحمن بن عبد اهلل المسعودي  

   
باب منو  

   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن عبد الوىاب بن الورد عن رجل من  [ 2414 ] 

كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضى اهلل تعالى عنيا أن اكتبي إلي كتابا أىل المدينة قال 
توصيني فيو وال تكثري عمي فكتبت عائشة رضى اهلل تعالى عنيا إلى معاوية سبلم عميك أما بعد 

فإني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول من التمس رضاء اهلل بسخط الناس كفاه اهلل مؤنة 
الناس ومن التمس رضاء الناس بسخط اهلل وكمو اهلل إلى الناس والسبلم عميك حدثنا محمد بن يحيى 
حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة انيا كتبت إلى 

معاوية فذكر الحديث بمعناه ولم يرفعو كمل كتاب الزىد ويميو كتاب صفة القيامة  
   

كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب في القيامة  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن خيثمة عن عدى بن حاتم قال قال رسول  [ 2415 ] 

ما منكم من رجل إال سيكممو ربو يوم القيامة وليس بينو وبينو ترجمان اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فينظر أيمن منو فبل يرى شيئا إال شيئا قدمو ثم ينظر أشأم منو فبل يرى شيئا إال شيئا قدمو ثم ينظر 



تمقاء وجيو فتستقبمو النار قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من استطاع منكم ان يقي وجيو حر 
النار ولو بشق تمرة فميفعل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا أبو السائب حدثنا وكيع 

يوما بيذا الحديث عن األعمش فمما فرغ وكيع من ىذا الحديث قال من كان ىاىنا من أىل خراسان 
فميحتسب في إظيار ىذا الحديث بخراسان ألن الجيمية ينكرون ىذا اسم أبي السائب سمم بن جنادة 

بن سمم بن خالد بن جابر بن سمرة الكوفي  
   
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا حصين بن نمير أبو محصن حدثنا حسين بن قيس الرحبي  [ 2416 ] 

ال تزول حدثنا عطاء بن أبي رباح عن بن عمر عن بن مسعود عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
قدم بن آدم يوم القيامة من عند ربو حتى يسأل عن خمس عن عمره فيم أفناه وعن شبابو فيم أببله 
ومالو من أين اكتسبو وفيم أنفقو وماذا عمل فيما عمم قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو من 
حديث بن مسعود عن النبي صمى اهلل عميو وسمم اال من حديث الحسين بن قيس وحسين بن قيس 

يضعف في الحديث من قبل حفظو وفي الباب عن أبي برزة وأبي سعيد  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا األسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن  [ 2417 ] 

األعمش عن سعيد بن عبد اهلل بن جريج عن أبي برزة األسممي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن عممو فيم فعل وعن مالو من وسمم 

أين اكتسبو وفيم أنفقو وعن جسمو فيم أببله قال ىذا حديث حسن صحيح وسعيد بن عبد اهلل بن 
جريج ىو بصرى وىو مولى أبي برزة وأبو برزة اسمو نضمة بن عبيد  

   
باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي  [ 2418 ] 

أتدرون ما المفمس قالوا المفمس فينا يا رسول اهلل من ال ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
درىم لو وال متاع قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم المفمس من أمتي من يأتى يوم القيامة بصبلتو 
وصيامو وزكاتو ويأتي قد شتم ىذا وقذف ىذا واكل مال ىذا وسفك دم ىذا وضرب ىذا فيقعد فيقتص 

ىذا من حسناتو وىذا من حسناتو فإن فنيت حسناتو قبل أن يقتص ما عميو من الخطايا أخذ من 
خطاياىم فطرح عميو ثم طرح في النار قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  



   
حدثنا ىناد ونصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن أبي خالد يزيد بن  [ 2419 ] 

عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد المقبري عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل 
رحم اهلل عبدا كانت ألخيو عنده مظممة في عرض أو مال فجاءه فاستحمو قبل أن يؤخذ عميو وسمم 

ن لم تكن لو حسنات حمموه عميو  وليس ثم دينار وال درىم فإن كانت لو حسنات أخذ من حسناتو وا 
من سيئاتيم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد المقبري وقد رواه مالك 

بن أنس عن سعيد المقبري عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي  [ 2420 ] 

لتؤدن الحقوق إلى أىميا حتى يقاد لمشاة الجمحاء من ىريرة ان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
الشاة القرناء وفي الباب عن أبي ذر وعبد اهلل بن أنيس قال أبو عيسى وحديث أبي ىريرة حديث 

حسن صحيح  
   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا بن المبارك أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني  [ 2421 ] 

سميم بن عامر حدثنا المقداد صاحب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل 
يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين قال سميم عميو وسمم 

ال أدرى اى الميمين عنى أمسافة األرض أم الميل الذي تكتحل بو العين قال فتصيرىم الشمس 
فيكونون في العرق بقدر أعماليم فمنيم من يأخذ إلى عقبيو ومنيم من يأخذ إلى ركبتيو ومنيم من 

يأخذ إلى حقويو ومنيم من يمجمو إلجاما فرأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يشير بيده إلى فيو أي 
يمجمو إلجاما قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر  

   
حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن  [ 2422 ] 

قال يقومون في الرشح إلى   {يوم يقوم الناس لرب العالمين  }بن عمر قال حماد وىو عندنا مرفوع 
أنصاف آذانيم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا ىناد حدثنا عيسى بن يونس عن بن 

عون عن نافع عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه  
   

باب ما جاء في شأن الحشر  



   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان  [ 2423 ] 

يحشر الناس يوم القيامة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وأول من   {كما بدأنا أول خمق نعيده وعدا عمينا إنا كنا فاعمين  }حفاة عراة غرال كما خمقوا ثم قرأ 

يكسى من الخبلئق إبراىيم ويؤخذ من أصحابي برجال ذات اليمين وذات الشمال فأقول يا رب 
أصحابي فيقال أنك ال تدرى ما أحدثوا بعدك انيم لم يزالوا مرتدين عمى أعقابيم منذ فارقتيم فأقول 

ن تغفر ليم فإنك أنت العزيز الحكيم  }كما قال العبد الصالح  حدثنا   {إن تعذبيم فإنيم عبادك وا 
محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قاال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن المغيرة بن النعمان بيذا 

اإلسناد فذكر نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا بيز بن حكيم عن أبيو عن جده قال  [ 2424 ] 

إنكم محشورون رجاال وركبانا وتجرون عمى وجوىكم سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
وفي باب عن أبي ىريرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في العرض  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن عمي بن عمي عن الحسن عن أبي ىريرة قال قال  [ 2425 ] 

يعرض الناس يوم القيامة ثبلث عرضات فأما عرضتان فجدال وما رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عذير وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في األيدي فآخذ بيمينو وآخذ بشمالو قال أبو 

عيسى وال يصح ىذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي ىريرة وقد رواه بعضيم عن عمي 
الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى وال يصح ىذا 

الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى  
   

باب منو  
   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا بن المبارك عن عثمان بن األسود عن بن أبي مميكة عن  [ 2426 ] 

من نوقش الحساب ىمك قمت يا رسول اهلل عائشة قالت سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 



قال ذلك العرض قال   {فأما من أوتي كتابو بيمينو فسوف يحاسب حسابا يسيرا  }إن اهلل تعالى يقول 
أبو عيسى ىذا حديث صحيح حسن ورواه أيوب أيضا عن بن أبي مميكة  

   
باب منو  

   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا بن المبارك أخبرنا إسماعيل بن مسمم عن الحسن وقتادة  [ 2427 ] 

يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنو بذج فيوقف بين يدي عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
اهلل فيقول اهلل لو أعطيتك وخولتك وأنعمت عميك فماذا صنعت فيقول يا رب جمعتو وثمرتو فتركتو 
أكثر ما كان فارجعنى آتك بو فيقول لو أرني ما قدمت فيقول يا رب جمعتو وثمرتو فتركتو أكثر ما 

كان فارجعني آتك بو فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى بو إلى النار قال أبو عيسى وقد روى ىذا 
سماعيل بن مسمم يضعف في الحديث من قبل  الحديث غير واحد عن الحسن قولو ولم يسندوه وا 

حفظو وفي الباب عن أبي ىريرة وأبي سعيد الخدري  
   
حدثنا عبد اهلل بن محمد الزىري البصري حدثنا مالك بن سعير أبو محمد التميمي  [ 2428 ] 

الكوفي حدثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة وعن أبي سعيد قاال قال رسول اهلل صمى اهلل 
يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول اهلل لو ألم أجعل لك سمعا وبصرا وماال وولدا وسخرت لك عميو وسمم 

األنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك مبلقي يومك ىذا قال فيقول ال فيقول لو اليوم 
أنساك كما نسيتني قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح غريب ومعنى قولو اليوم أنساك يقول اليوم 

 {فاليوم ننساىم  }أتركك في العذاب ىكذا فسروه قال أبو عيسى وقد فسر بعض أىل العمم ىذه اآلية 
قالوا إنما معناه اليوم نتركيم في العذاب  

   
باب منو  

   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا يحيى  [ 2429 ] 

يومئذ  }قرأ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بن أبي سميمان عن سعيد المقبري عن أبي ىريرة قال 
قال أتدرون ما أخبارىا قالوا اهلل ورسولو أعمم قال فإن أخبارىا أن تشيد عمى كل  {تحدث أخبارىا 

عبد أو أمة بما عمل عمى ظيرىا أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا قال فيذه أخبارىا قال أبو 



عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   

باب ما جاء في شأن الصور  
   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا سميمان التيمي عن أسمم العجمي  [ 2430 ] 

عن بشر بن شغاف عن عبد اهلل بن عمرو بن العاصي قال جاء أعرابي إلى النبي صمى اهلل عميو 
ما الصور قال قرن ينفخ فيو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد روى غير واحد عن وسمم فقال 

سميمان التيمي وال نعرفو إال من حديثو  
   
حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل أبو العبلء عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول اهلل  [ 2431 ] 

كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع اإلذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ صمى اهلل عميو وسمم 
فكأن ذلك ثقل عمى أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال ليم قولوا حسبنا اهلل ونعم الوكيل عمى 
اهلل توكمنا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد روي من غير وجو ىذا الحديث عن عطية عن أبي 

سعيد الخدري عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه  
   

باب ما جاء في شأن الصراط  
   
حدثنا عمى بن حجر أخبرنا عمى بن مسير عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن  [ 2432 ] 

شعار المؤمن عمى الصراط رب سعد عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
سمم سمم قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من حديث المغيرة بن شعبة ال نعرفو إال من حديث عبد 

الرحمن بن إسحاق وفي الباب عن أبي ىريرة  
   
حدثنا عبد اهلل بن الصباح الياشمي حدثنا بدل بن المحبر حدثنا حرب بن ميمون  [ 2433 ] 

سألت النبي صمى اهلل عميو األنصاري أبو الخطاب حدثنا النضر بن أنس بن مالك عن أبيو قال 
وسمم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل قال قمت يا رسول اهلل فأين أطمبك قال اطمبنى أول ما 

تطمبني عمى الصراط قال قمت فإن لم ألقاك عمى الصراط قال فاطمبنى عند الميزان قمت فإن لم ألقك 
عند الميزان قال فاطمبني عند الحوض فإني ال أخطىء ىذه الثبلث المواطن قال أبو عيسى ىذا 



حديث حسن غريب ال نعرفو اال من ىذا الوجو  
   

باب ما جاء في الشفاعة  
   
أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة  [ 2434 ] 

أتى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بمحم فرفع إليو الذراع بن عمرو بن جرير عن أبي ىريرة قال 
فأكمو وكانت تعجبو فنيس منيا نيسة ثم قال انا سيد الناس يوم القيامة ىل تدرون لم ذاك يجمع اهلل 
الناس األولين واآلخرين في صعيد واحد فيسمعيم الداعي وينفذىم البصر وتدنو الشمس منيم فبمغ 

الناس من الغم والكرب ما ال يطيقون وال يحتممون فيقول الناس بعضيم لبعض اال ترون ما قد بمغكم 
اال تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول الناس بعضيم لبعض عميكم بآدم فيأتون آدم فيقولون أنت 
أبو البشر خمقك اهلل بيده ونفخ فيك من روحو وأمر المبلئكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك اال ترى ما 

نحن فيو اال ترى ما قد بمغنا فيقول ليم آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبمو ولن 
نو قد نياني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي اذىبوا إلى غيري اذىبوا إلى  يغضب بعده مثمو وا 
نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أىل األرض وقد سماك اهلل عبدا شكورا اشفع لنا 
إلى ربك أال ترى إلى ما نحن فيو أال ترى ما قد بمغنا فيقول ليم نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
نو قد كان لي دعوة دعوتيا عمى قومي نفسي نفسي  لم يغضب قبمو مثمو ولن يغضب بعده مثمو وا 

نفسي اذىبوا إلى غيري اذىبوا إلى إبراىيم فيأتون إبراىيم فيقولون يا إبراىيم أنت نبي اهلل وخميمو من 
أىل األرض اشفع لنا إلى ربك أال ترى ما نحن فيو فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب 

قبمو مثمو ولن يغضب بعده مثمو وأني قد كذبت ثبلث كذبات فذكرىن أبو حيان في الحديث نفسي 
نفسي نفسي اذىبوا إلى غيري اذىبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول اهلل 
فضمك اهلل برسالتو وبكبلمو عمى البشر اشفع لنا إلى ربك أال ترى ما نحن فيو فيقول إن ربي قد 

ني قد قتمت نفسا لم أومر بقتميا  غضب اليوم غضبا لم يغضب قبمو مثمو ولن يغضب بعده مثمو وا 
نفسي نفسي نفسي اذىبوا إلى غيري اذىبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول 
اهلل وكممتو ألقاىا إلى مريم وروح منو وكممت الناس في الميد اشفع لنا إلى ربك أال ترى ما نحن فيو 
فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبمو ولن يغضب بعده مثمو ولم يذكر ذنبا 

نفسي نفسي نفسي اذىبوا إلى غيري اذىبوا إلى محمد قال فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول 
اهلل وخاتم األنبياء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخراشفع لنا إلى ربك أال ترى ما نحن فيو 



فانطمق فأتي تحت العرش فأخر ساجدا لربى ثم يفتح اهلل عمى من محامده وحسن الثناء عميو شيئا لم 
يفتحو عمى أحد قبمي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطو واشفع تشفع فارفع رأسي فأقول يا رب 
أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي فيقول يا محمد أدخل من أمتك من ال حساب عميو من الباب األيمن 

من أبواب الجنة وىم شركاء الناس فيما سوى ذلك من األبواب ثم قال والذي نفسي بيده ما بين 
المصرعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وىجر وكما بين مكة وبصرى وفي الباب عن أبي بكر 

الصديق وأنس وعقبة بن عامر وأبي سعيد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو حيان 
التيمي اسمو يحيى بن سعيد بن حيان كوفي وىو ثقة وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمو ىرم  

   
باب منو  

   
حدثنا العباس العنبري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول  [ 2435 ] 

شفاعتي ألىل الكبائر من أمتي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
غريب من ىذا الوجو وفي الباب عن جابر  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي عن محمد بن ثابت البناني عن جعفر  [ 2436 ] 

شفاعتي ألىل بن محمد عن أبيو عن جابر بن عبد اهلل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الكبائر من أمتي قال محمد بن عمي فقال لي جابر يا محمد من لم يكن من أىل الكبائر فما لو 

ولمشفاعة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو يستغرب من حديث جعفر بن محمد  
   

باب منو  
   
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد األلياني قال  [ 2437 ] 

وعدني ربي أن يدخل الجنة من سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
أمتي سبعين ألفا ال حساب عمييم وال عذاب مع كل ألف سبعون ألفا وثبلث حثيات من حثياتو قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا إسماعيل بن إبراىيم عن خالد الحذاء عن عبد اهلل بن شقيق قال  [ 2438 ] 



يدخل الجنة كنت مع رىط بإيمياء فقال رجل منيم سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بنى تميم قيل يا رسول اهلل سواك قال سواي فمما قام قمت من ىذا 

قالوا ىذا بن أبي الجدعاء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب وابن أبي الجدعاء ىو عبد 
نما يعرف لو ىذا الحديث الواحد   اهلل وا 

   
حدثنا أبو وىشام الرفاعي عن عمر بن يزيد الكوفي حدثنا عمى بن ىبلل عن جسر أبي  [ 2439 ] 

يشفع عثمان بن عفان يوم جعفر عن الحسن البصري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
القيامة في مثل ربيعة ومضر  

   
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى عن زكريا بن أبي زائدة عن  [ 2440 ] 

إن من أمتي من يشفع لمفئام ومنيم من عطية عن أبي سعيد ان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
يشفع لمقبيمة ومنيم من يشفع لمعصبة ومنيم من يشفع لمرجل حتى يدخموا الجنة قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن  
   

باب منو  
   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أبي المميح عن عوف بن مالك  [ 2441 ] 

أتاني آت من عند ربي فخيرني بين ان يدخل األشجعي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وىي لمن مات ال يشرك باهلل شيئا وقد روي عن 
أبي المميح عن رجل آخر من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
ولم يذكر عن عوف بن مالك وفي الحديث قصة طويمة حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن 

أبي المميح عن عوف بن مالك عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه  
   

باب ما جاء في صفة الحوض  
   
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة حدثني أبي عن الزىري عن  [ 2442 ] 

إن في حوضي من األباريق بعدد نجوم السماء أنس بن مالك أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 



قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو  
   
حدثنا أحمد بن محمد بن عمى بن نيزك البغدادي حدثنا محمد بن بكار الدمشقي حدثنا  [ 2443 ] 

إن لكل نبي سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ني أرجو أن أكون أكثرىم واردة قال أبو عيسى ىذا حديث  نيم يتباىون أييم أكثر واردة وا  حوضا وا 
غريب وقد روى األشعث بن عبد الممك ىذا الحديث عن الحسن عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

مرسبل ولم يذكر فيو عن سمرة وىو أصح  
   

باب ما جاء في صفة أواني الحوض  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا يحيى بن صالح حدثنا محمد بن المياجر عن العباس  [ 2444 ] 

بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحممت عمى البريد قال فمما دخل عميو عن أبي سبلم الحبشي قال 
قال يا أمير المؤمنين لقد شق عمى مركبي البريد فقال يا أبا سبلم ما أردت أن أشق عميك ولكن 

بمغني عنك حديث تحدثو عن ثوبان عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في الحوض فأحببت ان تشافيني 
بو قال أبو سبلم حدثني ثوبان عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال حوضي من عدن إلى عمان 

البمقاء ماؤه أشد بياضا من المبن وأحمى من العسل وأكاويبو عدد نجوم السماء من شرب منو شربة لم 
يظمأ بعدىا أبدا أول الناس ورودا عميو فقراء المياجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين ال ينكحون 
المتنعمات وال تفتح ليم أبواب السدد قال عمر لكني نكحت المتنعمات وفتح لي السدد ونكحت فاطمة 
بنت عبد الممك ال جرم إني ال أغسل رأسي حتى يشعث وال أغسل ثوبي الذي يمي جسدي حتى يتسخ 
قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو وقد روي ىذا الحديث عن معدان بن أبي طمحة عن 

ثوبان عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وأبو سبلم الحبشي اسمو ممطور وىو شامي ثقة  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عبد الصمد العمي عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا أبو  [ 2445 ] 

يا رسول اهلل ما آنية الحوض قال عمران الجوني عن عبد اهلل بن الصامت عن أبي ذر قال قمت 
والذي نفسي بيده آلنيتو أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبيا في ليمة مظممة مصحية من آنية الجنة 
من شرب منيا شربو لم يظمأ آخر ما عميو عرضو مثل طولو ما بين عمان إلى أيمو ماؤه أشد بياضا 
من المبن وأحمى من العسل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب وفي الباب عن حذيفة بن 



اليمان وعبد اهلل بن عمرو وأبي برزة األسممي وابن عمر وحارثة بن وىب والمستورد بن شداد وروي 
عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال حوضي كما بين الكوفة إلى الحجر األسود  

   
باب  

   
حدثنا أبو حصين عبد اهلل بن أحمد بن يونس كوفي حدثنا عبثر بن القاسم حدثنا حصين  [ 2446 ] 

لما أسرى بالنبي صمى اهلل عميو وسمم ىو بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال 
جعل يمر بالنبي والنبيين ومعيم القوم والنبي والنبيين ومعيم الرىط والنبي والنبيين وليس معيم أحد 
حتى مر بسواد عظيم فقمت من ىذا قيل موسى وقومو ولكن ارفع رأسك فانظر قال فإذا سواد عظيم 

قد سد األفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب فقيل ىؤالء أمتك وسوى ىؤالء من أمتك سبعون ألفا 
يدخمون الجنة بغير حساب فدخل ولم يسألوه ولم يفسر ليم فقالوا نحن ىم وقال قائمون ىم أبناؤنا 
الذين ولدوا عمى الفطرة واإلسبلم فخرج النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال ىم الذين ال يكتوون وال 

يسترقون وال يتطيرون وعمى ربيم يتوكمون فقام عكاشة بن محصن فقال أنا منيم يا رسول اهلل قال 
نعم ثم قام آخر فقال أنا منيم فقال سبقك بيا عكاشة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وفي 

الباب عن بن مسعود وأبي ىريرة  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن عبد اهلل بن بزيع حدثنا زياد بن الربيع حدثنا أبو عمران الجوني عن  [ 2447 ] 

ما أعرف شيئا مما كنا عميو عمى عيد النبي صمى اهلل عميو وسمم فقمت أين أنس بن مالك قال 
الصبلة قال أولم تصنعوا في صبلتكم ما قد عممتم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا 

الوجو من حديث أبي عمران الجوني وقد روى من غير وجو عن أنس  
   
حدثنا محمد بن يحيى األزدي البصري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا ىاشم  [ 2448 ] 

وىو بن سعيد الكوفي حدثني زيد الخثعمي عن أسماء بنت عميس الخثعمية قالت سمعت رسول اهلل 
بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال بئس العبد عبد تجبر صمى اهلل عميو وسمم يقول 

واعتدى ونسي الجبار األعمى بئس العبد عبد سيا وليى ونسي المقابر والبمى بئس العبد عبد عتا 



وطغى ونسي المبتدأ والمنتيى بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين بئس العبد عبد يختل الدين 
بالشبيات بئس العبد عبد طمع يقوده بئس العبد عبد ىوى يضمو بئس العبد عبد رغب يذلو قال أبو 

عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو أال من ىذا الوجو وليس إسناده بالقوي  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن حاتم المؤدب حدثنا عمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري حدثنا أبو  [ 2449 ] 

الجارود األعمى واسمو زياد بن المنذر اليمداني عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال 
أيما مؤمن أطعم مؤمنا عمى جوع أطعمو اهلل يوم القيامة من ثمار رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

الجنة وأيما مؤمن سقى مؤمنا عمى ظمأ سقاه اهلل يوم القيامة من الرحيق المختوم وأيما مؤمن كسا 
مؤمنا عمى عرى كساه اهلل من خضر الجنة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وقد روي ىذا عن 

عطية عن أبي سعيد موقوف وىو أصح عندنا وأشبو  
   
حدثنا أبو بكر بن أبي النضر حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل الثقفي حدثنا أبو فروة  [ 2450 ] 

يزيد بن سنان التميمي حدثني بكير بن فيروز قال سمعت أبا ىريرة يقول قال رسول اهلل صمى اهلل 
من خاف أدلج ومن أدلج بمغ المنزل أال إن سمعة اهلل غالية أال إن سمعة اهلل الجنة قال عميو وسمم 

أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو أال من حديث أبي النضر  
   

باب  
   
حدثنا أبو بكر بن أبي النضر حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد اهلل بن عقيل  [ 2451 ] 

حدثنا عبد اهلل بن يزيد حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي وكان من أصحاب 
ال يبمغ العبد أن يكون من النبي صمى اهلل عميو وسمم قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

المتقين حتى يدع ماال بأس بو حذرا لما بو البأس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو 
إال من ىذا الوجو  

   
باب  



   
حدثنا عباس العنبري حدثنا أبو داود حدثنا عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد اهلل  [ 2452 ] 

لو أنكم تكونون كما تكونون بن الشخير عن حنظمة االسيدي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عندي ألظمتكم المبلئكة بأجنحتيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو وقد روي 

ىذا الحديث من غير ىذا الوجو عن حنظمة األسيدي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وفي الباب عن 
أبي ىريرة  

   
باب منو  

   
حدثنا يوسف بن سميمان أبو عمر البصري حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بن عجبلن عن  [ 2453 ] 

إن لكل شيء القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ن أشير إليو باألصابع فبل تعدوه قال أبو  شرة ولكل شرة فترة فإن كان صاحبيا سدد وقارب فارجوه وا 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو وقد روي عن أنس بن مالك عن النبي صمى 

اهلل عميو وسمم أنو قال بحسب امرئ من الشر أن يشار إليو باألصابع في دين أو دنيا إال من عصمو 
اهلل  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن أبيو عن أبي يعمى عن  [ 2454 ] 

خط لنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خطا مربعا وخط الربيع بن خثيم عن عبد اهلل بن مسعود قال 
في وسط الخط خطا وخط خارجا من الخط خطا وحول الذي في الوسط خطوطا فقال ىذا بن آدم 

وىذا أجمو محيط بو وىذا الذي في الوسط اإلنسان وىذه الخطوط عروضو إن نجا من ىذا ينيشو ىذا 
والخط الخارج األمل ىذا حديث صحيح  

   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  [ 2455 ] 

ييرم بن آدم ويشب منو اثنان الحرص عمى المال والحرص عمى العمر ىذا حديث حسن صحيح  
   



حدثنا أبو ىريرة محمد بن فراس البصري حدثنا أبو قتيبة سمم بن قتيبة حدثنا أبو العوام  [ 2456 ] 
وىو عمران القطان عن قتادة عن مطرف بن عبد اهلل بن الشخير عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى 

لى جنبو تسعة وتسعون منية إن أخطأتو المنايا وقع في اليرم قال أبو اهلل عميو وسمم  مثل بن آدم وا 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  

   
باب  

   
حدثنا ىناد وحدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن  [ 2457 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا ذىب ثمثا الميل قام فقال يا أييا أبي بن كعب عن أبيو قال 
الناس اذكروا اهلل اذكروا اهلل جاءت الراجفة تتبعيا الرادفة جاء الموت بما فيو جاء الموت بما فيو قال 

أبي قمت يا رسول اهلل إني أكثر الصبلة عميك فكم أجعل لك من صبلتي فقال ما شئت قال قمت 
الربع قال ما شئت فإن زدت فيو خير لك قمت النصف قال ما شئت فإن زدت فيو خير لك قال قمت 
فالثمثين قال ما شئت فإن زدت فيو خير لك قمت أجعل لك صبلتي كميا قال إذا تكفى ىمك ويغفر 

لك ذنبك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب  
   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا محمد بن عبيد عن أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد  [ 2458 ] 

استحيوا من اهلل عن مرة اليمداني عن عبد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حق الحياء قال قمنا يا رسول اهلل إنا نستحيي والحمد هلل قال ليس ذاك ولكن االستحياء من اهلل حق 
الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبمى ومن أراد اآلخرة ترك زينة 
الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من اهلل حق الحياء قال أبو عيسى ىذا حديث إنما نعرفو من ىذا 

الوجو من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد  
   

باب  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم ح وحدثنا عبد  [ 2459 ] 



اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا عمرو بن عون أخبرنا بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة 
الكيس من دان نفسو وعمل لما بعد بن حبيب عن شداد بن أوس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

الموت والعاجز من أتبع نفسو ىواىا وتمنى عمى اهلل قال ىذا حديث حسن قال ومعنى قولو من دان 
نفسو يقول حاسب نفسو في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة ويروى عن عمر بن الخطاب قال 
نما يخف الحساب يوم القيامة عمى من  حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا لمعرض األكبر وا 

حاسب نفسو في الدنيا ويروى عن ميمون بن ميران قال ال يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسو كما 
يحاسب شريكو من أين مطعمو وممبسو  

   
باب  

   
حدثنا محمد بن أحمد بن مدويو حدثنا القاسم بن الحكم العرني حدثنا عبيد اهلل بن الوليد  [ 2460 ] 

دخل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مصبله فرأى ناسا الوصافي عن عطية عن أبي سعيد قال 
كأنيم يكتشرون قال أما إنكم لو أكثرتم ذكر ىادم المذات لشغمكم عما أرى الموت فأكثروا من ذكر 

ىادم المذات الموت فإنو لم يأت عمى القبر يوم إال تكمم فيو فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا 
بيت التراب وأنا بيت الدود فإذا دفن العبد المؤمن قال لو القبر مرحبا وأىبل أما إن كنت ألحب من 

يمشي عمى ظيري إلي فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيتسع لو مد بصره ويفتح 
ذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال لو القبر ال مرحبا وال أىبل أما إن كنت  لو باب إلى الجنة وا 

ألبغض من يمشي عمى ظيري إلي فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيمتئم عميو 
حتى تمتقي عميو وتختمف أضبلعو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بأصابعو فأدخل بعضيا 
في جوف بعض قال ويقيض اهلل لو سبعين تنينا لو أن واحدا منيا نفخ في األرض ما أنبتت شيئا ما 
بقيت الدنيا فينيشنو ويخدشنو حتى يفضي بو الحساب قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إنما 

القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال 
نعرفو إال من ىذا الوجو  

   
باب  

   
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزىري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل  [ 2461 ] 



دخمت عمى رسول اهلل صمى بن أبي ثور قال سمعت بن عباس يقول أخبرني عمر بن الخطاب قال 
اهلل عميو وسمم فإذا ىو متكئ عمى رمل حصير فرأيت أثره في جنبو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح وفي الحديث قصة طويمة  
   

باب  
   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن معمر ويونس عن الزىري أن عروة  [ 2462 ] 

بن الزبير أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وىو حميف بني عامر بن لؤي وكان 
أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بعث أبا عبيدة شيد بدرا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أخبره 

بن الجراح فقدم بمال من البحرين وسمعت األنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صبلة الفجر مع رسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم فمما صمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم انصرف فتعرضوا لو فتبسم 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حين رآىم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء قالوا أجل يا 
رسول اهلل قال فأبشروا وأمموا ما يسركم فواهلل ما الفقر أخشى عميكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا 
عميكم كما بسطت عمى من قبمكم فتنافسوىا كما تنافسوىا فتيمككم كا أىمكتيم قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   

باب  
   
حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل عن يونس عن الزىري عن عروة وابن المسيب أن حكيم بن  [ 2463 ] 

سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فأعطاني ثم سألتو فأعطاني ثم سألتو فأعطاني ثم حزام قال 
قال يا حكيم إن ىذا المال خضرة حموة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك لو فيو ومن أخذه بإشراف نفس 

لم يبارك لو فيو وكان كالذي يأكل وال يشبع واليد العميا خير من اليد السفمى فقال حكيم فقمت يا 
رسول اهلل والذي بعثك بالحق ال أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى فارق الدنيا فكان أبو بكر يدعو حكيما 

إلى العطاء فيأبى أن يقبمو ثم إن عمر دعاه ليعطيو فأبى أن يقبل منو شيئا فقال عمر إني أشيدكم يا 
معشر المسممين عمى حكيم أني أعرض عميو حقو من ىذا الفيء فيأبى أن يأخذه فمم يرزأ حكيم أحدا 

من الناس شيئا بعد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حتى توفي قال ىذا حديث صحيح  
   



باب  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو صفوان عن يونس عن الزىري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد  [ 2464 ] 

ابتمينا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بالضراء فصبرنا ثم ابتمينا بالسراء الرحمن بن عوف قال 
بعده فمم نصبر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  

   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان وىو الرقاشي عن أنس  [ 2465 ] 

من كانت اآلخرة ىمو جعل اهلل غناه في قمبو وجمع بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
لو شممو وأتتو الدنيا وىي راغمة ومن كانت الدنيا ىمو جعل اهلل فقره بين عينيو وفرق عميو شممو ولم 

يأتو من الدنيا إال ما قدر لو  
   
حدثنا عمي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيو  [ 2466 ] 

إن اهلل تعالى يقول يا بن عن أبي خالد الوالبي عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ال تفعل مؤلت يديك شغبل ولم أسد فقرك قال ىذا  آدم تفرغ لعبادتي أمؤل صدرك غنى وأسد فقرك وا 

حديث حسن غريب وأبو خالد الوالبي اسمو ىرمز  
   

باب  
   
توفي رسول اهلل حدثنا ىناد أبو معاوية عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة قالت  [ 2467 ] 

صمى اهلل عميو وسمم وعندنا شطر من شعير فأكمنا منو ما شاء اهلل ثم قمت لمجارية كيميو فكالتو فمم 
يمبث أن فني قالت فمو كنا تركناه ألكمنا منو أكثر من ذلك قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح ومعنى 

قوليا شطر تعني شيئا  
   

باب  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي ىند عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن  [ 2468 ] 

قالت كان لنا قرام ستر فيو تماثيل عمى بابي فرآه رسول اهلل الحميري عن سعد بن ىشام عن عائشة 



صمى اهلل عميو وسمم فقال انزعيو فإنو يذكرني الدنيا قالت وكان لنا سمل قطيفة تقول عمميا من 
حرير كنا نمبسيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو  

   
كانت وسادة رسول حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة قالت  [ 2469 ] 

اهلل صمى اهلل عميو وسمم التي يضطجع عمييا من آدم حشوىا ليف قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة  [ 2470 ] 

ما بقي منيا قالت ما بقي منيا إال كتفيا عن عائشة أنيم ذبحوا شاة فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
قال بقي كميا غير كتفيا قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح وأبو ميسرة ىو اليمداني اسمو عمرو بن 

شرحبيل  
   

باب  
   
حدثنا ىارون بن إسحاق اليمداني حدثنا عبدة عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة  [ 2471 ] 

إن كنا آل محمد نمكث شيرا ما نستوقد بنار إن ىو إال الماء والتمر قال ىذا حديث صحيح  قالت 
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن حدثنا روح بن أسمم أبو حاتم البصري حدثنا حماد بن  [ 2472 ] 

لقد أخفت في اهلل وما يخاف أحد سممة حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ولقد أوذيت في اهلل وما يؤذى أحد ولقد أتت عمي ثبلثون من بين يوم وليمة ومالي ولببلل طعام يأكمو 
ذو كبد إال شيء يواريو إبط ببلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ومعنى ىذا الحديث حين 
خرج النبي صمى اهلل عميو وسمم ىاربا من مكة ومعو ببلل إنما كان مع ببلل من الطعام ما يحممو 

تحت إبطو  
   
حدثنا ىناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثنا يزيد بن زياد عن محمد بن  [ 2473 ] 

خرجت في يوم شات من بيت رسول اهلل كعب القرظي حدثني من سمع عمي بن أبي طالب يقول 



صمى اهلل عميو وسمم وقد أخذت إىابا معطوبا فحولت وسطو فأدخمتو عنقي وشددت وسطي فحزمتو 
ني لشديد الجوع ولو كان في بيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم طعام لطعمت منو  بخوص النخل وا 

فخرجت ألتمس شيئا فمررت بييودي في مال لو وىو يسقي ببكرة لو فأطمعت عميو من ثممة في 
الحائط فقال مالك يا أعرابي ىل لك في كل دلو بتمرة قمت نعم فافتح الباب حتى أدخل ففتح فدخمت 
فأعطاني دلوه فكمما نزعت دلوا أعطاني تمرة حتى إذا امتؤلت كفي أرسمت دلوه وقمت حسبي فأكمتيا 
ثم جرعت من الماء فشربت ثم جئت المسجد فوجدت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فيو قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا أبو حفص عمرو بن عمي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عباس الجريري  [ 2474 ] 

أصابيم جوع فأعطاىم رسول اهلل صمى اهلل قال سمعت أبا عثمان النيدي يحدث عن أبي ىريرة أنو 
عميو وسمم تمرة تمرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن ىشام بن عروة عن أبيو عن وىب بن كيسان عن جابر بن  [ 2475 ] 

بعثنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ونحن ثبلث مائة نحمل زادنا عمى رقابنا ففني زادنا عبد اهلل قال 
حتى إن كان يكون لمرجل منا كل يوم تمرة فقيل لو يا أبا عبد اهلل وأين كانت تقع التمرة من الرجل 

فقال لقد وجدنا فقدىا حين فقدناىا وأتينا البحر فإذا نحن بحوت قد قذفو البحر فأكمنا منو ثمانية عشر 
يوما ما أحببنا قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح وقد روي من غير وجو عن جابر بن عبد اهلل ورواه 

مالك بن أنس عن وىب بن كيسان أتم من ىذا وأطول  
   

باب  
   
حدثنا ىناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن زياد عن محمد  [ 2476 ] 

إنا لجموس مع رسول اهلل صمى اهلل عميو بن كعب القرظي حدثني من سمع عمي بن أبي طالب يقول 
وسمم في المسجد إذ طمع مصعب بن عمير ما عميو إال بردة لو مرقوعة بفرو فمما رآه رسول اهلل 

صمى اهلل عميو وسمم بكى لمذي كان فيو من النعمة والذي ىو اليوم فيو ثم قال رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم كيف بكم إذا غدا أحدكم في حمة وراح في حمة ووضعت بين يديو صحفة ورفعت أخرى 
وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة قالوا يا رسول اهلل نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ لمعبادة ونكفى 



المؤنة فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ألنتم اليوم خير منكم يومئذ قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن ويزيد بن زياد ىو بن ميسرة وىو مدني وقد روى عنو مالك بن أنس وغير واحد من أىل العمم 
ويزيد بن زياد الدمشقي الذي روى عن الزىري روى عنو وكيع ومروان بن معاوية ويزيد بن أبي زياد 

كوفي  
   

باب  
   
حدثنا ىناد حدثنا يونس بن بكير حدثني عمر بن ذر حدثنا مجاىد عن أبي ىريرة قال  [ 2477 ] 

كان أىل الصفة أضياف أىل اإلسبلم ال يأوون عمى أىل وال مال واهلل الذي ال إلو إال ىو إن كنت 
ألعتمد بكبدي عمى األرض من الجوع وأشد الحجر عمى بطني من الجوع ولقد قعدت يوما عمى 

طريقيم الذي يخرجون فيو فمر بي أبو بكر فسألتو عن آية من كتاب اهلل ما أسألو إال ليشبعني فمر 
ولم يفعل ثم مر بي عمر فسألتو عن آية من كتاب اهلل ما أسألو إال ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر 
أبو القاسم صمى اهلل عميو وسمم فتبسم حين رآني وقال أبا ىريرة قمت لبيك يا رسول اهلل قال الحق 

ومضى فاتبعتو ودخل منزلو فاستأذنت فأذن لي فوجد قدحا من لبن فقال من أين ىذا المبن لكم قيل 
أىداه لنا فبلن فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أبا ىريرة قمت لبيك فقال الحق إلى أىل الصفة 

فادعيم وىم أضياف اإلسبلم ال يأوون عمى أىل ومال إذا أتتو صدقة بعث بيا إلييم ولم يتناول منيا 
ذا أتتو ىدية أرسل إلييم فأصاب منيا وأشركيم فييا فساءني ذلك وقمت ما ىذا القدح بين أىل  شيئا وا 

الصفة وأنا رسولو إلييم فسيأمرني أن أدبر عمييم فما عسى أن يصيبني منو وقد كنت أرجو أن 
أصيب منو ما يغنيني ولم يكن بد من طاعة اهلل وطاعة رسولو فأتيتيم فدعوتيم فمما دخموا عميو 

فأخذوا مجالسيم فقال أبو ىريرة خذ القدح وأعطيم فأخذت القدح فجعمت أناولو الرجل فيشرب حتى 
يروي ثم يرده فأناولو اآلخر حتى انتييت بو إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وقد روي القوم كميم 

فأخذ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم القدح فوضعو عمى يديو ثم رفع رأسو فتبسم فقال أبا ىريرة 
اشرب فشربت ثم قال اشرب فمم أزل أشرب ويقول اشرب حتى قمت والذي بعثك بالحق ما أجد لو 

مسمكا فأخذ القدح فحمد اهلل وسمى ثم شرب قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب  
   



حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل القرشي حدثنا يحيى البكاء  [ 2478 ] 
تجشأ رجل عند النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال كف عنا جشاءك فإن أكثرىم شبعا عن بن عمر قال 

في الدنيا أطوليم جوعا يوم القيامة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو وفي الباب عن 
أبي جحيفة  

   
باب  

   
يا بني حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيو قال  [ 2479 ] 

لو رأيتنا ونحن مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن 
قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح ومعنى ىذا الحديث أنو كان ثيابيم الصوف فإذا أصابيم المطر 

يجيء من ثيابيم ريح  
   

باب  
   
حدثنا الجارود بن معاذ حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن  [ 2480 ] 

البناء كمو وبال قمت أرأيت ما ال بد منو قال ال أجر وال وزر  إبراىيم النخعي قال 
   
حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا عبد اهلل بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب  [ 2481 ] 

عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سيل بن معاذ بن أنس الجيني عن أبيو أن رسول اهلل 
من ترك المباس تواضعا هلل وىو يقدر عميو دعاه اهلل يوم القيامة عمى صمى اهلل عميو وسمم قال 

رءوس الخبلئق حتى يخيره من أي حمل اإليمان شاء يمبسيا ىذا حديث حسن ومعنى قولو حمل 
اإليمان يعني ما يعطى أىل اإليمان من حمل الجنة  

   
باب  

   
حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا زافر بن سميمان عن إسرائيل عن شبيب بن بشير  [ 2482 ] 

نما ىو شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل  ىكذا قال شبيب بن بشير وا 



النفقة كميا في سبيل اهلل اال البناء فبل خير فيو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب  عميو وسمم 
   
حدثنا عمى بن حجر أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال أتينا  [ 2483 ] 

خبابا نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال لقد تطاول مرضي ولوال أنى سمعت رسول اهلل صمى اهلل 
ال تمنوا الموت لتمنيت وقال يؤجر الرجل في نفقتو كميا إال التراب أو قال في البناء عميو وسمم يقول 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا خالد بن طيمان أبو العبلء حدثنا  [ 2484 ] 

أتشيد ان ال إلو إال اهلل قال نعم قال حصين قال جاء سائل فسأل بن عباس فقال بن عباس لمسائل 
أتشيد ان محمدا رسول اهلل قال نعم قال وتصوم رمضان قال نعم قال سألت ولمسائل حق انو لحق 
عمينا أن نصمك فأعطاه ثوبا ثم قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول ما من مسمم كسا 
مسمما ثوبا إال كان في حفظ من اهلل ما دام منو عميو خرقة قال ىذا حديث حسن غريب من ىذا 

الوجو  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوىاب الثقفي ومحمد بن جعفر وابن أبي عدى ويحيى  [ 2485 ] 

لما قدم بن سعيد عن عوف بن أبي جميمة األعرابي عن زرارة بن أوفى عن عبد اهلل بن سبلم قال 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم المدينة انجفل الناس إليو وقيل قدم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

فجئت في الناس ألنظر إليو فمما استثبت وجو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عرفت أن وجيو ليس 
بوجو كذاب وكان أول شيء تكمم بو أن قال أييا الناس أفشوا السبلم وأطعموا الطعام وصموا والناس 

نيام تدخمون الجنة بسبلم قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح  
   

باب  
   



حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا محمد بن معن المدني الغفاري حدثني أبي عن  [ 2486 ] 
الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم أبي سعيد المقبري عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

الصابر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   

باب  
   
حدثنا الحسين بن الحسن المروزي بمكة حدثنا بن أبي عدى حدثنا حميد عن أنس قال  [ 2487 ] 

لما قدم النبي صمى اهلل عميو وسمم المدينة أتاه المياجرون فقالوا يا رسول اهلل ما رأينا قوما أبذل من 
كثير وال أحسن مواساة من قميل من قوم نزلنا بين أظيرىم لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المينأ حتى 
لقد خفنا أن يذىبوا باألجر كمو فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم ال ما دعوتم اهلل ليم وأثنيتم عمييم 

قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح حسن غريب من ىذا الوجو  
   

باب  
   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن ىشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد اهلل بن عمرو  [ 2488 ] 

أال أخبركم بمن يحرم عمى األودي عن عبد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
النار أو بمن تحرم عميو النار عمى كل قريب ىين سيل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراىيم عن األسود بن يزيد قال قمت  [ 2489 ] 

أي شيء كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يصنع إذا دخل بيتو قالت كان يكون في مينة أىمو لعائشة 
فإذا حضرت الصبلة قام فصمى قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب  

   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن عمران بن زيد التغمبي عن زيد  [ 2490 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا استقبمو الرجل فصافحو ال ينزع يده العمى عن أنس بن مالك قال 
من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع وال يصرف وجيو عن وجيو حتى يكون الرجل ىو الذي يصرفو 



ولم ير مقدما ركبتيو بين يدي جميس لو قال ىذا حديث غريب  
   

باب  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن عطاء بن السائب عن أبيو عن عبد اهلل بن عمرو  [ 2491 ] 

خرج رجل ممن كان قبمكم في حمة لو يختال فييا فأمر اهلل أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
األرض فأخذتو فيو يتجمجل فييا أو قال يتمجمج فييا إلى يوم القيامة قال أبو عيسى ىذا حديث 

صحيح  
   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن محمد بن عجبلن عن عمرو بن  [ 2492 ] 

يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر شعيب عن أبيو عن جده عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
في صور الرجال يغشاىم الذل من كل مكان فيساقون إلى سجن في جينم يسمى بولس تعموىم نار 

األنيار يسقون من عصارة أىل النار طينة الخبال قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب  
   
حدثنا عبد بن حميد وعباس بن محمد الدوري قاال حدثنا عبد اهلل بن يزيد المقرئ حدثنا  [ 2493 ] 

سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سيل بن معاذ بن أنس عن أبيو أن 
من كظم غيظا وىو يقدر عمى أن ينفذه دعاه اهلل عمى رءوس النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

الخبلئق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء قال ىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا سممة بن شبيب حدثنا عبد اهلل بن إبراىيم الغفاري المدني حدثني أبي عن أبي بكر  [ 2494 ] 

ثبلث من كن فيو ستر اهلل عميو كنفو المنكدر عن جابر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حسان إلى الممموك قال ىذا حديث حسن غريب  وأدخمو جنتو رفق بالضعيف وشفقة عمى الوالدين وا 

وأبو بكر بن المنكدر ىو أخو محمد بن المنكدر  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن ليث عن شير بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم  [ 2495 ] 



يا عبادي كمكم ضال إال من عن أبي ذر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول اهلل تعالى 
ىديتو فسموني اليدى أىدكم وكمكم فقير إال من أغنيت فسموني أرزقكم وكمكم مذنب إال من عافيت 

فمن عمم منكم أني ذو قدرة عمى المغفرة فاستغفرني غفرت لو وال أبالي ولو أن أولكم وآخر كم وحيكم 
وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا عمى أتقى قمب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ممكي جناح بعوضة 

ولو أن أولكم وأخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا عمى أشقى قمب عبد من عبادي ما 
نقص ذلك من ممكي جناح بعوضة ولو أن أولكم وأخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في 
صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بمغت أمنيتو فأعطيت كل سائل منكم ما سأل ما نقص ذلك من 
ممكي إال كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيو إبره ثم رفعيا إليو ذلك بأ جواد ماجد أفعل ما أريد 
عطائي كبلم وعذابي كبلم إنما أمري لشيء إذا أردتو أن أقول لو كن فيكون قال ىذا حديث حسن 
وروى بعضيم ىذا الحديث عن شير بن حشوب عن معد يكرب عن أبي ذر عن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم نحوه  
   
حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي حدثنا أبي حدثنا األعمش عن عبد اهلل بن عبد  [ 2496 ] 

سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يحدث حديثا اهلل الرازي عن سعد مولى طمحة عن بن عمر قال 
لو لم أسمعو إال مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات ولكني سمعتو أكثر من ذلك سمعت رسول اهلل 

صمى اهلل عميو وسمم يقول كان الكفل من بني إسرائيل ال يتورع من ذنب عممو فأتتو امرأة فأعطاىا 
ستين دينارا عمى أن يطأىا فمما قعد منيا مقعد الرجل من امرأتو أرعدت وبكت فقال ما يبكيك 

أأكرىتك قالت ال ولكنو عمل ما عممتو قط وما حممني عميو إال الحاجة فقال تفعمين أنت ىذا وما 
فعمتو اذىبي فيي لك وقال ال واهلل ال أعصي اهلل بعدىا أبدا فمات من ليمتو فأصبح مكتوبا عمى بابو 
إن اهلل قد غفر لمكفل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن قد رواه شيبان وغير واحد عن األعمش نحو 

ىذا ورفعوه وروى بعضيم عن األعمش فمم يرفعو وروى أبو بكر بن عياش ىذا الحديث عن األعمش 
فأخطأ فيو وقال عن عبد اهلل بن عبد اهلل عن سعيد بن جبير عن بن عمرو وىو غير محفوظ وعبد 
اهلل بن عبد اهلل الرازي ىو كوفي وكانت جدتو سرية لعمي بن أبي طالب وروى عن عبد اهلل بن عبد 

اهلل الرازي عبيدة الضبي والحجاج بن أرطاة وغير واحد من كبار أىل العمم  
   

باب  
   



حدثنا ىناد أخبرنا أبو معاوية عن األعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد  [ 2497 ] 
ان حدثنا عبد اهلل بحديثين أحدىما عن نفسو واآلخر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال عبد اهلل 

ن الفاجر يرى ذنوبو كذباب وقع عمى  المؤمن يرى ذنوبو كأنو في أصل جبل يخاف أن يقع عميو وا 
أنفو قال بو ىكذا فطار قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم هلل أفرح بتوبو أحدكم من رجل بأرض 

فبله دوية ميمكة معو راحمتو عمييا زاده وطعامو وشرابو وما يصمحو فأضميا فخرج في طمبيا حتى إذا 
أدركو الموت قال أرجع إلى مكاني الذي أضممتيا فيو فأموت فيو فرجع إلى مكانو فغمبتو عينو 
فاستيقظ فإذا راحمتو عند رأسو عمييا طعامو وشرابو وما يصمحو قال بو ىكذا أبو معاوية عن 

األعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وفيو 
عن أبي ىريرة والنعمان بن بشير وأنس بن مالك عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا زيد بن حباب حدثنا عمى بن مسعدة الباىمى حدثنا قتادة عن  [ 2499 ] 

كل بن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون قال أبو عيسى أنس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث عمي بن مسعدة عن قتادة  

   
باب  

   
حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن معمر عن الزىري عن أبي سممة عن أبي  [ 2500 ] 

من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فميكرم ضيفو ومن كان ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
يؤمن باهلل واليوم األخر فميقل خيرا أو ليصمت قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح وفي الباب عن 

عائشة وأنس وأبي شريح العدوى الكعبي الخزاعي واسمو خويمد بن عمرو  
   
حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبمى  [ 2501 ] 

من صمت نجا قال أبو عيسى ىذا عن عبد اهلل بن عمرو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حديث غريب ال نعرفو اال من حديث بن لييعة وأبو عبد الرحمن الحبمى ىو عبد اهلل بن يزيد  

   
باب  

   



حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن ميدي قاال حدثنا سفيان  [ 2502 ] 
حكيت لمنبي عن عمي بن األقمر عن أبي حذيفة وكان من أصحاب بن مسعود عن عائشة قالت 

صمى اهلل عميو وسمم رجبل فقال ما يسرني أني حكيت رجبل وأن لي كذا وكذا قالت فقمت يا رسول اهلل 
إن صفيو امرأة وقالت بيدىا ىكذا كأنيا تعني قصيرة فقال لقد مزجت بكممة لو مزجت بيا ماء البحر 

لمزج  
   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عمي بن األقمر عن أبي حذيفة عن عائشة قالت  [ 2503 ] 

ما أحب أني حكيت أحدا وان لي كذا وكذا قال أبو عيسى ىذا قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حديث حسن صحيح وأبو حذيفة ىو كوفي من أصحاب بن مسعود ويقال اسمو سممة بن صييبة  

   
باب  

   
حدثنا إبراىيم بن سعيد الجوىري حدثنا أبو أسامة حدثنا يزيد بن عبد اهلل عن أبي بردة  [ 2504 ] 

سئل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أي المسممين أفضل قال من سمم المسممون عن أبي موسى قال 
من لسانو ويده ىذا حديث صحيح غريب من ىذا الوجو من حديث أبي موسى  

   
باب  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد اليمداني عن ثور بن يزيد عن  [ 2505 ] 

من عير أخاه بذنب لم خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يمت حتى يعممو قال أحمد من ذنب قد تاب منو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وليس إسناده 
بمتصل وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل وروي عن خالد بن معدان أنو أدرك سبعين من 
أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ومات معاذ بن جبل في خبلفة عمر بن الخطاب وخالد بن 

معدان روى عن غير واحد من أصحاب معاذ عن معاذ غير حديث  
   

باب  
   



حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد اليمداني حدثنا حفص بن غياث ح قال وأخبرنا سممة  [ 2506 ] 
بن شبيب حدثنا أمية بن القاسم الحذاء البصري حدثنا حفص بن غياث عن برد بن سنان عن 

ال تظير الشماتة ألخيك مكحول عن واثمة بن األسقع قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فيرحمو اهلل ويبتميك قال ىذا حديث حسن غريب ومكحول قد سمع من واثمة بن األسقع وأنس بن 

مالك وأبي ىند الداري ويقال إنو لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم إال من 
ىؤالء الثبلثة ومكحول شامي يكنى أبا عبد اهلل وكان عبدا فأعتق ومكحول األزدي بصري سمع من 

عبد اهلل بن عمر يروي عنو عمارة بن زاذان حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عياش عن تميم 
بن عطية قال كثيرا ما كنت أسمع مكحوال يسئل فيقول ندانم  

   
باب  

   
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن سميمان عن  [ 2507 ] 

األعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم عن النبي صمى اهلل 
المسمم إذا كان مخالطا الناس ويصبر عمى أذاىم خير من المسمم الذي ال يخالط عميو وسمم قال 

الناس وال يصبر عمى أذاىم قال أبو موسى قال بن أبي عدي كان شعبة يرى أنو بن عمر  
   

باب  
   
حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البغدادي حدثنا معمى بن منصور حدثنا عبد اهلل  [ 2508 ] 

بن جعفر المخرمي ىو من ولد المسور بن مخرمة عن عثمان بن محمد األخنسي عن سعيد المقبري 
إياكم وسوء ذات البين فإنيا الحالقة قال أبو عيسى عن أبي ىريرة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

ىذا حديث صحيح غريب من ىذا الوجو ومعنى قولو وسوء ذات البين إنما يعني العداوة والبغضاء 
وقولو الحالقة يقول إنيا تحمق الدين  

   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد  [ 2509 ] 

أال أخبركم بأفضل من درجة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الصيام والصبلة والصدقة قالوا بمى قال صبلح ذات البين فإن فساد ذات البين ىي الحالقة قال أبو 



عيسى ىذا حديث صحيح ويروى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال ىي الحالقة ال أقول تحمق 
الشعر ولكن تحمق الدين  

   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن  [ 2510 ] 

أبي كثير عن يعيش بن الوليد أن مولى الزبير حدثو أن الزبير بن العوام حدثو أن النبي صمى اهلل 
دب إليكم داء األمم الحسد والبغضاء ىي الحالقة ال أقول تحمق الشعر ولكن تحمق عميو وسمم قال 

الدين والذي نفسي بيده ال تدخموا الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا أفبل أنبئكم بما يثبت ذاكم 
لكم أفشوا السبلم بينكم قال أبو عيسى ىذا حديث قد اختمفوا في روايتو عن يحيى بن أبي كثير فروى 

بعضيم عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن مولى الزبير عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم ولم يذكروا فيو عن الزبير  

   
باب  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراىيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيو  [ 2511 ] 

ما من ذنب أجدر أن يعجل اهلل لصاحبو عن أبي بكرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لو في اآلخرة من البغي وقطيعة الرحم قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب  

   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا بن المبارك عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب  [ 2512 ] 

خصمتان من كانتا فيو عن جده عبد اهلل بن عمرو قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
كتبو اهلل شاكرا صابرا ومن لم تكونا فيو لم يكتبو اهلل شاكرا وال صابرا من نظر في دينو إلى من ىو 
فوقو فاقتدى بو ونظر في دنياه إلى من ىو دونو فحمد اهلل عمى ما فضمو بو عميو كتبو اهلل شاكرا 

صابرا ومن نظر في دينو إلى من ىو دونو ونظر في دنياه إلى من ىو فوقو فأسف عمى ما فاتو منو 
لم يكتبو اهلل شاكرا وال صابرا أخبرنا موسى بن حزام الرجل الصالح حدثنا عمي بن إسحاق أخبرنا عبد 
اهلل بن المبارك أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده عن النبي صمى 

اهلل عميو وسمم نحوه قال ىذا حديث حسن غريب ولم يذكر سويد بن نصر في حديثو عن أبيو  



   
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية ووكيع عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة  [ 2513 ] 

انظروا إلى من ىو أسفل منكم وال إلى من ىو فوقكم فإنو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أجدر أن ال تزدروا نعمة اهلل عميكم ىذا حديث صحيح  

   
باب  

   
حدثنا بشر بن ىبلل البصري حدثنا جعفر بن سميمان عن سعيد الجريري قال ح وحدثنا  [ 2514 ] 

ىارون بن عبد اهلل البزاز حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سميمان عن سعيد الجريري المعنى واحد عن 
أنو مر بأبي بكر أبي عثمان النيدي عن حنظمة األسيدي وكان من كتاب النبي صمى اهلل عميو وسمم 

وىو يبكي فقال مالك يا حنظمة قال نافق حنظمة يا أبا بكر نكون عند رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يذكرنا بالنار والجنة كأنو رأي عين فإذا رجعنا إلى األزواج والضيعة نسينا كثيرا قال فواهلل إنا لكذلك 
انطمق بنا إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فانطمقنا فمما رآه رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
ما لك يا حنظمة قال نافق حنظمة يا رسول اهلل نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنو رأي عين فإذا 
رجعنا عافسنا األزواج والضيعة ونسينا كثيرا قال فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لو تدومون 

عمى الحال الذي تقومون بيا من عندي لصافحتكم المبلئكة في مجالسكم وفي طرقكم وعمى فرشكم 
ولكن يا حنظمة ساعة وساعة وساعة وساعة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أنس عن  [ 2515 ] 

ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو قال ىذا حديث النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
صحيح  

   
حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا ليث بن سعد وابن  [ 2516 ] 

لييعة عن قيس بن الحجاج قال ح وحدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا أبو الوليد حدثنا ليث بن 
سعد حدثني قيس بن الحجاج المعنى واحد عن حنش الصنعاني عن بن عباس قال كنت خمف 

يا غبلم إني أعممك كممات احفظ اهلل يحفظك احفظ اهلل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يوما فقال 
ذا استعنت فاستعن باهلل واعمم أن األمة لو اجتمعت عمى أن  تجده تجاىك إذا سألت فاسأل اهلل وا 



ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبو اهلل لك ولو اجتمعوا عمى أن يضروك بشيء لم يضروك 
إال بشيء قد كتبو اهلل عميك رفعت األقبلم وجفت الصحف قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب  

   
حدثنا عمرو بن عمي حدثنا يحيى بن سيعد القطان حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي  [ 2517 ] 

يا رسول اهلل اعقميا وأتوكل أو أطمقيا وأتوكل قال اعقميا قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل 
وتوكل قال عمرو بن عمي قال يحيى وىذا عندي حديث منكر قال أبو عيسى وىذا حديث غريب من 
حديث أنس ال نعرفو إال من ىذا الوجو وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم نحو ىذا  
   
حدثنا أبو موسى األنصاري حدثنا عبد اهلل بن إدريس حدثنا شعبة عن بريد بن أبي مريم  [ 2518 ] 

عن أبي الحوراء السعدي قال قمت لمحسن بن عمي ما حفظت من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حفظت من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم دع ما يريبك إلى ماال يريبك فإن الصدق طمأنينة قال 

ن الكذب ريبة وفي الحديث قصة قال وأبو الحوراء السعدي اسمو ربيعة بن شيبان قال وىذا حديث  وا 
حسن صحيح حدثنا بندار حدثنا محمد بن جعفر المخرمي حدثنا شعبة عن بريدة فذكر نحوه  

   
حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري حدثنا إبراىيم بن أبي الوزير حدثنا عبد اهلل بن جعفر  [ 2519 ] 

ذكر رجل عند المخرمي عن محمد بن عبد الرحمن عن نبيو عن محمد بن المنكدر عن جابر قال 
النبي صمى اهلل عميو وسمم بعبادة واجتياد وذكر عنده آخر برعة فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم ال 
تعدل بالرعة وعبد اهلل بن جعفر ىو من ولد المسور بن مخرمة وىو مدني ثقة عند أىل الحديث قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  
   
حدثنا ىناد وأبو زرعة وغير واحد قالوا أخبرنا قبيصة عن إسرائيل عن ىبلل بن مقبلص  [ 2520 ] 

الصيرفي عن أبي بشر عن أبي وائل عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقو دخل الجنة فقال رجل يا رسول اهلل إن ىذا اليوم في 

الناس لكثير قال وسيكون في قرون بعدي قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا 



الوجو من حديث إسرائيل حدثنا عباس الدوري حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل بيذا اإلسناد 
نحوه وسألت محمد بن إسماعيل عن ىذا الحديث فمم يعرفو إال من حديث إسرائيل ولم يعرف اسم 

أبي بشر  
   
حدثنا عباس الدوري حدثنا عبد اهلل بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم  [ 2521 ] 

عبد الرحيم بن ميمون عن سيل بن معاذ بن أنس الجيني عن أبيو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو 
من أعطى هلل ومنع هلل وأحب هلل وأبغض هلل وأنكح هلل فقد استكمل إيمانو قال أبو عيسى وسمم قال 

ىذا حديث حسن  
   
حدثنا العباس الدوري حدثنا عبيد اهلل بن موسى أخبرنا شيبان عن فراس عن عطية عن  [ 2522 ] 

أول زمرة تدخل الجنة عمى صورة القمر ليمة أبي سعيد الخدري عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
البدر والثانية عمى لون أحسن كوكب دري في السماء لكل رجل منيم زوجتان عمى كل زوجة سبعون 
حمة يبدو مخ ساقيا من ورائيا قال ىذا حديث حسن صحيح تم كتاب صفة القيامة ويميو كتاب صفة 

الجنة  
   

كتاب صفة الجنة عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في صفة شجر الجنة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن سعيد بن أبي سعيد الخدري عن أبيو عن أبي ىريرة عن  [ 2523 ] 

إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظميا مائة سنة وفي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أنو قال 
الباب عن أنس وأبي سعيد قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح  

   
حدثنا عباس الدوري حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي  [ 2524 ] 

في الجنة شجرة يسير الراكب في ظميا مائة عام ال سعيد الخدري عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
يقطعيا وقال ذلك الظل الممدود قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من حديث أبي سعيد  

   



حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزاز عن أبيو عن جده عن أبي  [ 2525 ] 
ما في الجنة شجرة اال وساقيا من ذىب حازم عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من حديث أبي سعيد  

   
باب ما جاء في صفة الجنة ونعيميا  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن فضيل عن حمزة الزيات عن زياد الطائي عن أبي  [ 2526 ] 

يا رسول اهلل ما لنا إذا كنا عندك رقت قموبنا وزىدنا في الدنيا وكنا من أىل اآلخرة فإذا ىريرة قال قمنا 
خرجنا من عندك فآنسنا أىالينا وشممنا أوالدنا أنكرنا أنفسنا فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لو 
أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كنتم عمى حالكم ذلك لزارتكم المبلئكة في بيوتكم ولو لم تذنبوا 
لجاء اهلل بخمق جديد كي يذنبوا فيغفر ليم قال قمت يا رسول اهلل مم خمق الخمق قال من الماء قمنا 

الجنة ما بناؤىا قال لبنة من فضة ولبنة من ذىب ومبلطيا المسك األذفر وحصباؤىا المؤلؤ والياقوت 
وتربتيا الزعفران من دخميا ينعم وال ييأس ويخمد وال يموت ال تبمى ثيابيم وال يفنى شبابيم ثم قال 

ثبلثة ال ترد دعوتيم األمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظموم يرفعيا فوق الغمام وتفتح ليا 
أبواب السماء ويقول الرب عز وجل وعزتي ألنصرنك ولو بعد حين قال أبو عيسى ىذا حديث ليس 

إسناده بذاك القوي وليس ىو عندي بمتصل وقد روي ىذا الحديث بإسناد آخر عن أبي مدلو عن أبي 
ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء في صفة غرف الجنة  

   
حدثنا عمى بن حجر حدثنا عمي بن مسير عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن  [ 2527 ] 

إن في الجنة لغرفا يرى ظيورىا من بطونيا سعد عن عمي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وبطونيا من ظيورىا فقام إليو أعرابي فقال لمن ىي يا رسول اهلل قال ىي لمن أطاب الكبلم وأطعم 
الطعام وأدام الصيام وصمى هلل بالميل والناس نيام قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وقد تكمم بعض 

أىل العمم في عبد الرحمن بن إسحاق ىذا من قبل حفظو وىو كوفي وعبد الرحمن بن إسحاق القرشي 
مدني وىو أثبت من ىذا  

   



حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد أبو عبد الصمد العمي عن أبي  [ 2528 ] 
إن عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد اهلل بن قيس عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

في الجنة جنتين آنيتيما وما فييما من فضة وجنتين آنيتيما وما فييما من ذىب وما بين القوم وبين 
ان ينظروا إلى ربيم إال رداء الكبرياء عمى وجيو في جنة عدن وبيذا اإلسناد عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم قال إن في الجنة لخيمة من درة مجوفة عرضيا ستون ميبل في كل زاوية منيا أىل ما 
يرون اآلخرين يطوف عمييم المؤمن قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو عمران الجوني 
اسمو عبد الممك بن حبيب وأبو بكر بن أبي موسى قال أحمد بن حنبل ال يعرف اسمو وأبو موسى 

األشعري اسمو عبد اهلل بن قيس وأبو مالك األشعري اسمو سعد بن طارق بن أشيم  
   

باب ما جاء في صفة درجات الجنة  
   
حدثنا عباس العنبري حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا إسرائيل عن محمد بن جحادة عن  [ 2529 ] 

في الجنة مائة درجة ما بين كل عطاء عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
درجتين مائة عام قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي البصري قاال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد  [ 2530 ] 

من صام بن أسمم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
رمضان وصمى الصموات وحج البيت ال أدري أذكر الزكاة أم ال إال كان حقا عمى اهلل أن يغفر لو إن 

ىاجر في سبيل اهلل أو مكث بأرضو التي ولد بيا قال معاذ أال أخبر بيذا الناس فقال رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم ذر الناس يعممون فإن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء 

واألرض والفردوس أعمى الجنة وأوسطيا وفوق ذلك عرش الرحمن ومنيا تفجر أنيار الجنة فإذا سألتم 
اهلل فسموه الفردوس قال أبو عيسى ىكذا روي ىذا الحديث عن ىشام بن سعد عن زيد بن أسمم عن 
عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت وعطاء لم يدرك معاذ بن جبل ومعاذ قديم الموت مات في 

خبلفة عمر  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا يزيد بن ىارون أخبرنا ىمام حدثنا زيد بن أسمم  [ 2531 ] 

في الجنة مائة عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 



درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء واألرض والفردوس أعبلىا درجة ومنيا تفجر أنيار الجنة 
األربعة ومن فوقيا يكون العرش فإذا سألتم اهلل فسموه الفردوس حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن 

ىارون حدثنا ىمام عن زيد بن أسمم نحوه  
   
حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن دراج عن أبي الييثم عن أبي سعيد عن النبي صمى اهلل  [ 2532 ] 

إن في الجنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداىن لوسعتيم قال أبو عيسى عميو وسمم قال 
ىذا حديث غريب  

   
باب في صفة نساء أىل الجنة  

   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن حدثنا فروة بن أبي المغراء أخبرنا عبيدة بن حميد عن  [ 2533 ] 

عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن عبد اهلل بن مسعود عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
إن المرأة من نساء أىل الجنة ليرى بياض ساقيا من وراء سبعين حمة حتى يرى مخيا وذلك بان اهلل 

فأما الياقوت فإنو حجر لو أدخمت فيو سمكا ثم استصفيتو ألريتو   {كأنين الياقوت والمرجان  }يقول 
من ورائو  

   
حدثنا ىناد حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن عبد  [ 2533 ] 

نحوه  اهلل بن مسعود عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن عبد اهلل  [ 2534 ] 

نحوه بمعناه ولم يرفعو وىذا أصح من حديث عبيدة بن بن مسعود عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
حميد وىكذا روى جرير وغير واحد عن عطاء بن السائب ولم يرفعوه  

   
نحو حديث أبي األحوص ولم يرفعو حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب  [ 2534 ] 

أصحاب عطاء وىذا أصح  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن  [ 2535 ] 



إن أول زمرة يدخمون الجنة يوم القيامة ضوء وجوىيم عمى مثل ضوء النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
القمر ليمة البدر والزمرة الثانية عمى مثل أحسن كوكب درى في السماء لكل رجل منيم زوجتان عمى 

كل زوجة سبعون حمة يرى مخ ساقيا من ورائيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  
   

باب ما جاء في صفة جماع أىل الجنة  
   
حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيبلن قاال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران  [ 2536 ] 

يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا القطان عن قتادة عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
من الجماع قيل يا رسول اهلل أويطيق ذلك قال يعطى قوة مائة وفي الباب عن زيد بن أرقم قال أبو 
عيسى ىذا حديث صحيح غريب ال نعرفو من حديث قتادة عن أنس إال من حديث عمران القطان  

   
باب ما جاء في صفة أىل الجنة  

   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا معمر عن ىمام بن منبو عن  [ 2537 ] 

أول زمرة تمج الجنة صورتيم عمى صورة القمر أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ليمة البدر ال يبصقون فييا وال يمخطون وال يتغوطون آنيتيم فييا الذىب وأمشاطيم من الذىب 

والفضة ومجامرىم من األلوة ورشحيم المسك ولكل واحد منيم زوجتان يرى مخ سوقيما من وراء 
المحم من الحسن ال اختبلف بينيم وال تباغض قموبيم قمب رجل واحد يسبحون اهلل بكرة وعشيا قال 

أبو عيسى ىذا حديث صحيح واأللوة ىو العود  
   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا بن المبارك أخبرنا بن لييعة عن يزيد بن أبي حبيب عن  [ 2538 ] 

لو أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيو عن جده عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت لو ما بين خوافق السماوات واألرض ولو أن رجبل من أىل 
الجنة اطمع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم قال أبو عيسى ىذا 
حديث غريب ال نعرفو بيذا اإلسناد إال من حديث بن لييعة وقد روى يحيى بن أيوب ىذا الحديث 
عن يزيد بن أبي حبيب وقال عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   



باب ما جاء في صفة ثياب أىل الجنة  
   
حدثنا محمد بن بشار وأبو ىشام الرفاعي قاال حدثنا معاذ بن ىشام عن أبيو عن عامر  [ 2539 ] 

الجنة جرد األحول عن شير بن حوشب عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أىل 
مرد كحل ال يفنى شبابيم وال تبمى ثيابيم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن  [ 2540 ] 

قال ارتفاعيا  {وفرش مرفوعة  }في قولو أبي الييثم عن أبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
لكما بين السماء واألرض مسيرة خمسمائة سنة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو اال من 
حديث رشدين بن سعد وقال بعض أىل العمم في تفسير ىذا الحديث إن معناه الفرش في الدرجات 

وبين الدرجات كما بين السماء واألرض  
   

باب ما جاء في صفة ثمار أىل الجنة  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد  [ 2541 ] 

اهلل بن الزبير عن أبيو عن عائشة عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وذكر لو سدرة المنتيى قال يسير الراكب في ظل الفنن منيا مائة سنة أو يستظل بظميا وسمم يقول 

مائة راكب شك يحيى فييا فراش الذىب كأن ثمرىا القبلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   

باب ما جاء في صفة طير الجنة  
   
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد اهلل بن مسممة عن محمد بن عبد اهلل بن مسمم عن أبيو  [ 2542 ] 

سئل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ما الكوثر قال ذاك نير أعطانيو اهلل عن أنس بن مالك قال 
يعني في الجنة أشد بياضا من المبن وأحمى من العسل فييا طير أعناقيا كأعناق الجزر قال عمر إن 
ىذه لنا عمة قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أكمتيا أحسن منيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
غريب ومحمد بن عبد اهلل بن مسمم ىو بن أخي بن شياب الزىري وعبد اهلل بن مسمم قد روى عن 

بن عمر وأنس بن مالك  



   
باب ما جاء في صفة خيل الجنة  

   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن قال أخبرنا عاصم بن عمي حدثنا المسعودي عن عمقمة  [ 2543 ] 

بن مرثد عن سميمان بن بريدة بن الحصيب عن أبيو أن رجبل سأل النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 
يا رسول اهلل ىل في الجنة من خيل قال إن اهلل أدخمك الجنة فبل تشاء أن تحمل فييا عمى فرس من 
ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت قال وسألو رجل فقال يا رسول اهلل ىل في الجنة من 
إبل قال فمم يقل لو مثل ما قال لصاحبو قال إن يدخمك اهلل الجنة يكن لك فييا ما اشتيت نفسك 

ولذت عينك  
   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن سفيان عن عمقمة بن مرثد عن  [ 2543 ] 

نحوه بمعناه وىذا أصح من حديث المسعودي  عبد الرحمن بن سابط عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
   
حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة األحمسي حدثنا أبو معاوية عن واصل ىو بن  [ 2544 ] 

أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم أعرابي فقال يا رسول اهلل السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب قال 
إني أحب الخيل أفي الجنة خيل قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن أدخمت الجنة أتيت بفرس 
من ياقوتة لو جناحان فحممت عميو ثم طار بك حيث شئت قال أبو عيسى ىذا حديث ليس إسناده 
بالقوي وال نعرفو من حديث أبي أيوب إال من ىذا الوجو وأبو سورة ىو بن أخي أبي أيوب يضعف 
في الحديث ضعفو يحيى بن معين جدا قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول أبو سورة ىذا منكر 

الحديث يروي مناكير عن أبي أيوب ال يتابع عمييا  
   

باب ما جاء في سن أىل الجنة  
   
حدثنا أبو ىريرة محمد بن فراس البصري حدثنا أبو داود حدثنا عمران أبو العوام عن  [ 2545 ] 

قتادة عن شير بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل ان النبي صمى اهلل عميو 
يدخل أىل الجنة الجنة جردا مردا مكحمين أبناء ثبلثين أو ثبلث وثبلثين سنة قال أبو وسمم قال 

عيسى ىذا حديث حسن غريب وبعض أصحاب قتادة رووا ىذا عن قتادة مرسبل ولم يسندوه  



   
باب ما جاء في صف أىل الجنة  

   
حدثنا حسين بن يزيد الطحان الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن ضرار بن مرة عن  [ 2546 ] 

الجنة عشرون محارب بن دثار عن بن بريدة عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أىل 
ومائة صف ثمانون منيا من ىذه األمة وأربعون من سائر األمم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد 

روى ىذا الحديث عن عمقمة بن مرثد عن سميمان بن بريدة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل 
ومنيم من قال عن سميمان بن بريدة عن أبيو وحديث أبي سنان عن محارب بن دثار حسن وأبو 

سنان اسمو ضرار بن مرة وأبو سنان الشيباني اسمو سعيد بن سنان وأبو سنان الشامي اسمو عيسى 
بن سنان ىو القسممي  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أنبانا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو  [ 2547 ] 

كنا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم في قبة نحوا من بن ميمون يحدث عن عبد اهلل بن مسعود قال 
أربعين فقال لنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أترضون أن تكونوا ربع أىل الجنة قالوا نعم قال 

أترضون ان تكونوا ثمث أىل الجنة قالوا نعم قال أترضون ان تكونوا شطر أىل الجنة أن الجنة ال 
يدخميا إال نفس مسممة ما أنتم في الشرك إال كالشعرة البيضاء في جمد الثور األسود أو كالشعرة 

السوداء في جمد الثور األحمر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عمران بن 
حصين وأبي سعيد الخدري  

   
باب ما جاء في صفة أبواب الجنة  

   
حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي حدثنا معن بن عيسى القزاز عن خالد بن أبي بكر  [ 2548 ] 

باب أمتي الذي يدخمون منو عن سالم بن عبد اهلل عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الجنة عرضو مسيرة الراكب الجواد ثبلثا ثم انيم ليضغطون عميو حتى تكاد مناكبيم تزول قال أبو 

عيسى ىذا حديث غريب قال سألت محمدا عن ىذا الحديث فمم يعرفو وقال لخالد بن أبي بكر 
مناكير عن سالم بن عبد اهلل  

   



باب ما جاء في سوق الجنة  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا ىشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي  [ 2549 ] 

أنو لقي أبا ىريرة فقال أبو العشرين حدثنا األوزاعي حدثنا حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب 
ىريرة أسأل اهلل أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة فقال سعيد أفييا سوق قال نعم أخبرني رسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن أىل الجنة إذا دخموىا نزلوا فييا بفضل أعماليم ثم يؤذن في مقدار يوم 

الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربيم ويبرز ليم عرشو ويتبدى ليم في روضة من رياض الجنة 
فتوضع ليم منابر من نور ومنابر من ذىب ومنابر من فضة ويجمس أدناىم وما فييم من دني عمى 

كثبان المسك والكافور وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منيم مجمسا قال أبو ىريرة قمت يا 
رسول اهلل وىل نرى ربنا قال نعم قال ىل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليمة البدر قمنا ال قال 

كذلك ال تمارون في رؤية ربكم وال يبقى في ذلك المجمس رجل إال حاصره اهلل محاصرة حتى يقول 
لمرجل منيم يا فبلن بن فبلن أتذكر يوم كذا وكذا فيذكر ببعض غدراتو في الدنيا فيقول يا رب أفمم 
تغفر لي فيقول بمى فسعة مغفرتي بمغت بك منزلتك ىذه فبينما ىم عمى ذلك غشيتيم سحابة من 
فوقيم فأمطرت عمييم طيبا لم يجدوا مثل ريحو شيئا قط ويقول ربنا تبارك وتعالى قوموا إلى ما 

أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتييتم فنأتي سوقا قد حفت بو المبلئكة فيو ما لم تنظر العيون إلى 
مثمو ولم تسمع اآلذان ولم يخطر عمى القموب فيحمل لنا ما اشتيينا ليس يباع فييا وال يشترى وفي 
ذلك السوق يمقى أىل الجنة بعضيم بعضا قال فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيمقى من ىو دونو 

وما فييم دني فيروعو ما يرى عميو من المباس فما ينقضي آخر حديثو حتى يتخيل إليو ما ىو أحسن 
منو وذلك أنو ال ينبغي ألحد أن يحزن فييا ثم ننصرف إلى منازلنا فيتمقانا أزواجنا فيقمن مرحبا وأىبل 
ن بك من الجمال أفضل مما فارقتنا عميو فيقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار وبحقنا أن  لقد جئت وا 

ننقمب بمثل ما انقمبنا قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو وقد روى سويد بن 
عمرو عن األوزاعي شيئا من ىذا الحديث  

   
حدثنا أحمد بن منيع وىناد قاال حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن  [ 2550 ] 

إن في الجنة لسوقا ما فييا شراء النعمان بن سعد عن عمي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وال بيع إال الصور من الرجال والنساء فإذا اشتيى الرجل صورة دخل فييا قال أبو عيسى ىذا حديث 

غريب  



   
باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى  

   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن  [ 2551 ] 

كنا جموسا عند النبي صمى اهلل عميو وسمم فنظر إلى القمر ليمة البدر فقال انكم عبد اهلل البجمي قال 
ستعرضون عمى ربكم فترونو كما ترون ىذا القمر ال تضامون في رؤيتو فإن استطعتم أن ال تغمبوا 

سبح بحمد ربك قبل طموع  }عمى صبلة قبل طموع الشمس وصبلة قبل غروبيا فافعموا ثم قرأ ف 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح    {الشمس وقبل الغروب 

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا حماد بن سممة عن ثابت  [ 2552 ] 

لمذين  }في قولو البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن صييب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
قال إذا دخل أىل الجنة الجنة نادى مناد أن لكم عند اهلل موعدا قالوا ألم  {أحسنوا الحسنى وزيادة 

يبيض وجوىنا وينجينا من النار ويدخمنا الجنة قالوا بمى قال فينكشف الحجاب قال فواهلل ما أعطاىم 
شيئا أحب إلييم عن النظر إليو قال أبو عيسى ىذا حديث إنما أسنده حماد بن سممة ورفعو وروى 

سميمان بن المغيرة وحماد بن زيد ىذا الحديث عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليمى قولو  
   

باب منو  
   
حدثنا عبد بن حميد أخبرني شبابة عن إسرائيل عن ثوير قال سمعت بن عمر يقول قال  [ 2553 ] 

إن أدنى أىل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانو وأزواجو ونعيمو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وخدمو وسرره مسيرة ألف سنة وأكرميم عمى اهلل من ينظر إلى وجيو غدوة وعشية ثم قرأ رسول اهلل 

قال أبو عيسى وقد روي ىذا الحديث   {وجوه يومئذ ناضرة إلى ربيا ناظرة  }صمى اهلل عميو وسمم 
عن غير وجو عن إسرائيل عن ثوير عن بن عمر مرفوع ورواه عبد الممك بن أبجر عن ثوير عن بن 
عمر موقوف وروى عبيد اهلل األشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاىد عن بن عمر قولو ولم يرفعو 

حدثنا بذلك أبو كريب محمد بن العبلء حدثنا عبيد اهلل األشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاىد 
عن بن عمر نحوه ولم يرفعو  

   



حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا جابر بن نوح الحماني عن األعمش عن أبي  [ 2554 ] 
أتضامون في رؤية القمر ليمة البدر صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

وتضامون في رؤية الشمس قالوا ال قال فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليمة البدر ال تضامون 
في رؤيتو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب وىكذا روى يحيى بن عيسى الرممي وغير 
واحد عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وروى عبد اهلل بن 

إدريس عن األعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وحديث بن 
إدريس عن األعمش غير محفوظ وحديث أبي صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
أصح وىكذا رواه سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وقد 

روي عن أبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم من غير ىذا الوجو مثل ىذا الحديث وىو حديث 
صحيح  

   
باب  

   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسمم  [ 2555 ] 

إن اهلل يقول عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ألىل الجنة يا أىل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول ىل رضيتم فيقولون ما لنا ال نرضى وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خمقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا أي شيء أفضل من ذلك 

قال أحل عميكم رضواني فبل أسخط عميكم أبدا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في ترائي أىل الجنة في الغرف  
   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا فميح بن سميمان عن ىبلل بن  [ 2556 ] 

إن أىل الجنة ليتراءون عمي عن عطاء بن يسار عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
في الغرفة كما تتراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغارب في األفق والطالع في تفاضل 

الدرجات فقالوا يا رسول اهلل أولئك النبيون قال بمى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا باهلل ورسولو وصدقوا 
المرسمين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   



باب ما جاء في خمود أىل الجنة وأىل النار  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي  [ 2557 ] 

يجمع اهلل الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطمع ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
عمييم رب العالمين فيقول أال يتبع كل إنسان ما كونوا يعبدونو فيمثل لصاحب الصميب صميبو 

ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسممون فيطمع 
عمييم رب العالمين فيقول أال تتبعون الناس فيقولون نعوذ باهلل منك نعوذ باهلل منك اهلل ربنا ىذا مكاننا 
حتى نرى ربنا وىو يأمرىم ويثبتيم ثم يتوارى ثم يطمع فيقول أال تتبعون الناس فيقولون نعوذ باهلل منك 
نعوذ باهلل منك اهلل ربنا وىذا مكاننا حتى نرى ربنا وىو يأمرىم ويثبتيم قالوا وىل نراه يا رسول اهلل قال 

وىل تضارون في رؤية القمر ليمة البدر قالوا ال يا رسول اهلل قال فإنكم ال تضارون في رؤيتو تمك 
الساعة ثم يتوارى ثم يطمع فيعرفيم نفسو ثم يقول أنا ربكم فاتبعوني فيقوم المسممون ويوضع الصراط 
فيمرون عميو مثل جياد الخيل والركاب وقوليم عميو سمم سمم ويبقى أىل النار فيطرح منيم فييا فوج 

ثم يقال ىل امتؤلت فتقول ىل من مزيد ثم يطرح فييا فوج فيقال ىل امتؤلت فتقول ىل من مزيد 
حتى إذا أوعبوا فييا وضع الرحمن قدمو فييا وأزوي بعضيا إلى بعض ثم قال قط قالت قط قط فإذا 
أدخل اهلل أىل الجنة الجنة وأىل النار النار قال أتي بالموت ممببا فيوقف عمى السور الذي بين أىل 
الجنة وأىل النار ثم يقال يا أىل الجنة فيطمعون خائفين ثم يقال يا أىل النار فيطمعون مستبشرين 
يرجون الشفاعة فيقال ألىل الجنة وألىل النار ىل تعرفون ىذا فيقولون ىؤالء وىؤالء قد عرفناه ىو 
الموت الذي وكل بنا فيضجع فيذبح ذبحا عمى السور الذي بين الجنة والنار ثم يقال يا أىل الجنة 
خمود ال موت ويا أىل النار خمود ال موت قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم روايات كثيرة مثل ىذا ما يذكر فيو أمر الرؤية أن الناس يرون ربيم وذكر 
القدم وما أشبو ىذه األشياء والمذىب في ىذا عند أىل العمم من األئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن 

أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرىم أنيم رووا ىذه األشياء ثم قالوا تروى ىذه األحاديث 
ونؤمن بيا وال يقال كيف وىذا الذي اختاره أىل الحديث أن تروى ىذه األشياء كما جاءت ويؤمن بيا 

وال تفسر وال تتوىم وال يقال كيف وىذا أمر أىل العمم الذي اختاروه وذىبوا إليو ومعنى قولو في 
الحديث فيعرفيم نفسو يعني يتجمى ليم  

   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد يرفعو  [ 2558 ] 



إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش األممح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وىم ينظرون فمو قال 
أن أحدا مات فرحا لمات أىل الجنة ولو أن أحدا مات حزنا لمات أىل النار قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشيوات  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا عمرو بن عاصم أخبرنا حماد بن سممة عن حميد  [ 2559 ] 

حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشيوات وثابت عن أنس أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو صحيح  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سميمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سممة عن أبي  [ 2560 ] 

لما خمق اهلل الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال ىريرة عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
لى ما أعد اهلل ألىميا فييا قال  لى ما أعددت ألىميا فييا قال فجاءىا ونظر إلييا وا  أنظر إلييا وا 

فرجع إليو قال فوعزتك ال يسمع بيا أحد إال دخميا فأمر بيا فحفت بالمكاره فقال ارجع إلييا فانظر 
إلى ما أعددت ألىميا فييا قال فرجع إلييا فإذا ىي قد حفت بالمكاره فرجع إليو فقال وعزتك لقد خفت 

لى ما أعددت ألىميا فييا فإذا ىي يركب  أن ال يدخميا أحد قال اذىب إلى النار فانظر إلييا وا 
بعضيا بعضا فرجع إليو فقال وعزتك ال يسمع بيا أحد فيدخميا فأمر بيا فحفت بالشيوات فقال ارجع 
إلييا فرجع إلييا فقال وعزتك لقد خشيت أن ال ينجو منيا أحد إال دخميا قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح  
   

باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سميمان عن محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي  [ 2561 ] 

احتجت الجنة والنار فقالت الجنة يدخمني الضعفاء ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
والمساكين وقالت النار يدخمني الجبارون والمتكبرون فقال لمنار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت وقال 

لمجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   



باب ما جاء ما ألدنى أىل الجنة من الكرامة  
   
حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل أخبرنا رشدين بن سعد حدثني عمرو بن الحارث عن دراج  [ 2562 ] 

أدنى أىل الجنة الذي عن أبي الييثم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
لو ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجو وتنصب لو قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية 
إلى صنعاء وبيذا اإلسناد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال من مات من أىل الجنة من صغير أو 

كبير دون أبناء ثبلثين في الجنة ال يزيدون عمييا أبدا وكذلك أىل النار وبيذا اإلسناد عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم قال إن عمييم التيجان إن أدنى لؤلؤة منيا لتضيء ما بين المشرق والمغرب قال 

أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث رشدين  
   
حدثنا بندار حدثنا معاذ بن ىشام حدثنا أبي عن عامر األحول عن أبي الصديق الناجي  [ 2563 ] 

المؤمن إذا اشتيى الولد في الجنة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
كان حممو ووضعو وسنة في ساعة كما يشتيى قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وقد اختمف 

براىيم  أىل العمم في ىذا فقال بعضيم في الجنة جماع وال يكون ولد ىكذا روي عن طاوس ومجاىد وا 
النخعي وقال محمد قال إسحاق بن إبراىيم في حديث النبي صمى اهلل عميو وسمم إذ اشتيى المؤمن 
الولد في الجنة كان في ساعة واحدة كما يشتيي ولكن ال يشتيي قال محمد وقد روي عن أبي رزين 
العقيمي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال إن أىل الجنة ال يكون ليم فييا ولد وأبو الصديق الناجي 

اسمو بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس أيضا  
   

باب ما جاء في كبلم الحور العين  
   
حدثنا ىناد وأحمد بن منيع قاال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن  [ 2564 ] 

إن في الجنة لمجتمعا لمحور النعمان بن سعد عن عمي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
العين يرفعن باصوات لم يسمع الخبلئق مثميا قال يقمن نحن الخالدات فبل نبيد ونحن الناعمات فبل 
نبؤس ونحن الراضيات فبل نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا لو وفي الباب عن أبي ىريرة وأبي سعيد 

وأنس قال أبو عيسى حديث عمي حديث غريب  
   



في حدثنا محمد بن بشار حدثنا روح بن عبادة عن األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير  [ 2565 ] 
قال السماع ومعنى السماع مثل ما ورد في الحديث أن  {فيم في روضة يحبرون  }قولو عز جل 

الحور العين يرفعن بأصواتين  
   

باب  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظان عن زاذان عن عبد اهلل بن  [ 2566 ] 

ثبلثة عمى كثبان المسك أراه قال يوم القيامة يغبطيم عمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
األولون واآلخرون رجل ينادي بالصموات الخمس في كل يوم وليمة ورجل يؤم قوما وىم بو راضون 

وعبد أدى حق اهلل وحق مواليو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث سفيان 
الثوري وأبو اليقطان اسمو عثمان بن عمير ويقال بن قيس  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن األعمش عن منصور  [ 2567 ] 

ثبلثة يحبيم اهلل رجل قام من الميل يتمو كتاب عن ربعي بن خراش عن عبد اهلل بن مسعود يرفعو قال 
اهلل ورجل تصدق بيمينو يخفييا أراه قال من شمالو ورجل كان في سرية فانيزم أصحابو فاستقبل 
العدو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو وىو غير محفوظ والصحيح ما روى شعبة 
وغيره عن منصور عن ربعي بن خراش عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر عن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم وأبو بكر بن عياش كثير الغمط  
   
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قاال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن  [ 2568 ] 

منصور بن المعتمر قال سمعت ربعي بن خراش يحدث عن زيد بن ظبيان يرفعو إلى أبي ذر عن 
ثبلثة يحبيم اهلل وثبلثة يبغضيم اهلل فأما الذين يحبيم اهلل فرجل أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

قوما فسأليم باهلل ولم يسأليم بقرابة بينو وبينيم فمنعوه فتخمف رجل فأعطاىم سرا ال يعمم بعطيتو إال 
اهلل والذي أعطاه وقوم ساروا ليمتيم حتى إذا كان النوم أحب إلييم مما يعدل بو نزلوا فوضعوا رءوسيم 
فقام أحدىم يتممقني ويتمو آياتي ورجل كان في سرية فمقي العدو فيزموا وأقبل بصدره حتى يقتل أو 

يفتح لو والثبلثة الذين يبغضيم اهلل الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظموم  
   



نحوه قال أبو عيسى ىذا حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا النضر بن شميل عن شعبة  [ 2568 ] 
حديث صحيح وىكذا روى شيبان عن منصور نحو ىذا وىذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش  

   
باب  

   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا عقبة بن خالد حدثنا عبيد اهلل بن عمر عن خبيب بن عبد  [ 2569 ] 

يوشك الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الفرات يحسر عن كنز من ذىب فمن حضره فبل يأخذ منو شيئا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح  
   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا عقبة بن خالد حدثنا عبيد اهلل عن أبي الزناد عن األعرج  [ 2570 ] 

مثمو إال أنو قال يحسر عن جبل من ذىب قال أبو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في صفة أنيار الجنة  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا الجريري عن حكيم بن معاوية عن  [ 2571 ] 

إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر المبن وبحر أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الخمر ثم تشقق األنيار بعد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وحكيم بن معاوية ىو والد بيز 

بن حكيم والجريري يكنى أبا مسعود واسمو سعيد بن إياس  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن  [ 2572 ] 

من سأل اهلل الجنة ثبلث مرات قالت الجنة الميم أدخمو مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الجنة ومن استجار من النار ثبلث مرات قالت النار الميم أجره من النار قال ىكذا روى يونس بن 

أبي إسحاق عن أبي إسحاق ىذا الحديث عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم نحوه وقد روى عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك موقوفا أيضا كمل 
كتاب صفة الجنة ويتموه كتاب صفة جينم أعاذنا اهلل منيا والمسممين بمنو وكرمو وحرمو نبيو  



   
كتاب صفة جينم عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء في صفة النار  

   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن العبلء  [ 2573 ] 

بن خالد الكاىمي عن شقيق بن سممة عن عبد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
يؤتى بجينم يومئذ ليا سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ممك يجرونيا قال عبد اهلل وسمم 

والثوري ال يرفعو  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الممك بن عمر وأبو عامر العقدي عن سفيان عن العبلء  [ 2573 ] 

نحوه ولم يرفعو  بن خالد بيذا اإلسناد 
   
حدثنا عبد اهلل بن معاوية الجمحي حدثنا عبد العزيز بن مسمم عن األعمش عن أبي  [ 2574 ] 

تخرج عنق من النار يوم القيامة ليا صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكمت بثبلثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا 
مع اهلل إليا آخر وبالمصورين وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب 

صحيح وقد رواه بعضيم عن األعمش عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو 
ىذا وروى أشعث بن سوار عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه  

   
باب ما جاء في صفة قعر جينم  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين بن عمي الجعفي عن فضيل بن عياض عن ىشام عن  [ 2575 ] 

إن الحسن قال قال عتبة بن غزوان عمى منبرنا ىذا منبر البصرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الصخرة العظيمة لتمقى من شفير جينم فتيوي فييا سبعين عاما وما تفضي إلى قرارىا قال وكان 
ن مقامعيا حديد قال أبو عيسى ال  ن قعرىا بعيد وا  عمر يقول أكثروا ذكر النار فإن حرىا شديد وا 
نما قدم عتبة بن غزوان البصرة في زمن عمر وولد  نعرف لمحسن سماعا من عتبة بن غزوان وا 



الحسن لسنتين بقيتا من خبلفة عمر  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا الحسن بن موسى عن بن لييعة عن دراج عن أبي الييثم عن  [ 2576 ] 

الصعود جبل من نار يتصعد فيو الكافر سبعين أبي سعيد عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
خريفا وييوي بو كذلك منو أبدا قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو مرفوعا إال من حديث بن 

لييعة  
   

باب ما جاء في عظم أىل النار  
   
حدثنا عباس الدوري حدثنا عبيد اهلل بن موسى أخبرنا شيبان عن األعمش عن أبي  [ 2577 ] 

إن غمظ جمد الكافر اثنان وأربعون ذراعا صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ن مجمسو من جينم كما بين مكة والمدينة ىذا حديث حسن صحيح غريب  ن ضرسو مثل أحد وا  وا 

من حديث األعمش  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا محمد بن عمار حدثني جدي محمد بن عمار وصالح مولى  [ 2578 ] 

ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد التوأمة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار مسيرة ثبلث مثل الربذة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب 

ومثل الربذة كما بين المدينة والربذة والبيضاء جبل مثل أحد  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا مصعب بن المقدام عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي  [ 2579 ] 

ضرس الكافر مثل أحد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وأبو حازم ىو األشجعي ىريرة رفعو قال 
اسمو سممان مولى عزة االشجعية  

   
حدثنا ىناد حدثنا عمي بن مسير عن الفضل بن يزيد عن أبي المخارق عن بن عمر  [ 2580 ] 

إن الكافر ليسحب لسانو الفرسخ والفرسخين يتوطؤه الناس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال أبو عيسى ىذا حديث غريب إنما نعرفو من ىذا الوجو والفضل بن يزيد ىو كوفي قد روى عنو 

غير واحد من األئمة وأبو المخارق ليس بمعروف  



   
باب ما جاء في صفة شراب أىل النار  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الييثم  [ 2581 ] 

قال كعكر الزيت فإذا قربو إلى  {كالميل  }في قولو عن أبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
وجيو سقطت فروة وجيو فيو قال أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو إال من حديث رشدين بن سعد 

ورشدين قد تكمم فيو  
   
حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن بن حجيرة عن أبي  [ 2582 ] 

إن الحميم ليصب عمى رؤوسيم فينفذ الحميم حتى يخمص ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
إلى جوفو فيسمت ما في جوفو حتى يمرق من قدميو وىو الصير ثم يعاد كما كان وسعيد بن يزيد 
يكنى أبا شجاع وىو مصري وقد روى عنو الميث بن سعد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 

غريب وابن حجيرة ىو عبد الرحمن بن حجيرة المصري  
   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبيد اهلل بن بسر عن  [ 2583 ] 

قال يقرب   {ويسقى من ماء صديد يتجرعو  }في قولو أبي أمامة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
إلى فيو فيكرىو فإذا أدنى منو شوى وجيو ووقعت فروة رأسو فإذا شربو قطع أمعاءه حتى تخرج من 

ن يستغيثوا يغاثوا بماء كالميل يشوي  }ويقول   {وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءىم  }دبره يقول اهلل  وا 
قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وىكذا قال محمد بن إسماعيل عن عبيد اهلل   {الوجوه بئس الشراب 

بن بسر وال نعرف عبيد اهلل بن بسر إال في ىذا الحديث وقد روى صفوان بن عمرو عن عبد اهلل بن 
بسر صاحب النبي صمى اهلل عميو وسمم غير ىذا الحديث وعبد اهلل بن بسر لو أخ قد سمع من النبي 
صمى اهلل عميو وسمم وأختو قد سمعت من النبي صمى اهلل عميو وسمم وعبيد اهلل بن بسر الذي روى 

عنو صفوان بن عمرو ىذا الحديث رجل آخر ليس بصاحب  
   
حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا رشدين بن سعد حدثني عمرو بن الحارث  [ 2584 ] 

 {كالميل  }عن دراج عن أبي الييثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
كعكر الزيت فإذا قرب إليو سقطت فروة وجيو فيو وبيذا اإلسناد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



لسرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار مثل مسيرة أربعين سنة وبيذا اإلسناد عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم قال لو أن دلوا من غساق ييراق في الدنيا ألنتن أىل الدنيا قال أبو عيسى ىذا حديث 
إنما نعرفو من حديث رشدين بن سعد وفي رشدين مقال وقد تكمم فيو من قبل حفظو ومعنى قولو 

كثف كل جدار يعني غمظو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن األعمش عن مجاىد عن بن  [ 2585 ] 

اتقوا اهلل حق تقاتو وال تموتن إال وأنتم  }أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قرأ ىذه اآلية عباس 
قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا ألفسدت   {مسممون 

عمى أىل الدنيا معايشيم فكيف بمن يكون طعامو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في صفة طعام أىل النار  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا عاصم بن يوسف حدثنا قطبة بن عبد العزيز عن  [ 2586 ] 

األعمش عن شمر بن عطية عن شير بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول اهلل 
يمقى عمى أىل النار الجوع فيعدل ما ىم فيو من العذاب فيستغيثون فيغاثون صمى اهلل عميو وسمم 

بطعام من ضريع ال يسمن وال يغني من جوع فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون 
أنيم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيرفع إلييم الحميم بكبلليب 

الحديد فإذا دنت من وجوىيم شوت وجوىيم فإذا دخمت بطونيم قطعت ما في بطونيم فيقولون ادعوا 
تك تأتيكم رسمكم بالبينات قالوا بمى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إال في  }خزنة جينم فيقولون ألم 

قال فيجيبيم إنكم ماكثون {  يا مالك ليقض عمينا ربك } قال فيقولون ادعوا مالكا فيقولون   {ضبلل 
قال األعمش نبئت أن بين دعائيم وبين إجابة مالك إياىم ألف عام قال فيقولون ادعوا ربكم فبل أحد 

ربنا غمبت عمينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منيا فإن عدنا فإنا  }خير من ربكم فيقولون 
قال فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك { اخسئوا فييا وال تكممون } فيجيبيم   {ظالمون قال 

يأخذون في الزفير والحسرة والويل قال عبد اهلل بن عبد الرحمن والناس ال يرفعون ىذا الحديث قال 
أبو عيسى إنما نعرف ىذا الحديث عن األعمش عن شمر بن عطية عن شير بن حوشب عن أم 

الدرداء عن أبي الدرداء قولو وليس بمرفوع وقطبة بن عبد العزيز ىو ثقة عند أىل الحديث  
   



حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن سعيد بن يزيد أبي شجاع عن أبي السمح  [ 2587 ] 
قال  {وىم فييا كالحون  }عن أبي الييثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

تشويو النار فتقمص شفتو العميا حتى تبمغ وسط رأسو وتسترخي شفتو السفمى حتى تضرب سرتو قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب وأبو الييثم اسمو سميمان بن عمرو بن عبد العتواري 

وكان يتيما في حجر أبي سعيد  
   

باب  
   
حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمع عن عيسى بن ىبلل  [ 2588 ] 

لو أن رضاضة الصدفي عن عبد اهلل بن عمرو بن العاصي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
مثل ىذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسمت من السماء إلى األرض وىي مسيرة خمسمائة سنة لبمغت 
األرض قبل الميل ولو أنيا أرسمت من رأس السمسمة لصارت أربعين خريفا الميل والنيار قبل أن تبمغ 
أصميا أو قعرىا قال أبو عيسى ىذا حديث إسناده حسن صحيح وسعيد بن يزيد ىو مصري وقد روى 

عنو الميث بن سعد وغير واحد من األئمة  
   

باب ما جاء أن ناركم ىذه جزء من سبعين جزءا من نار جينم  
   
حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل أخبرنا معمر عن ىمام بن منبو عن أبي ىريرة عن النبي  [ 2589 ] 

ناركم ىذه التي توقدون جزء واحد من سبعين جزءا من حر جينم قالوا واهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
إن كانت لكافية يا رسول اهلل قال فإنيا فضمت بتسعة وستين جزءا كمين مثل حرىا قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن صحيح وىمام بن منبو ىو أخو وىب بن منبو وقد روى عنو وىب  
   
حدثنا العباس الدوري حدثنا عبيد اهلل بن موسى حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن  [ 2590 ] 

ناركم ىذه جزء من سبعين جزءا من نار جينم لكل أبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
جزء منيا حرىا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من حديث أبي سعيد  

   
باب منو  



   
حدثنا عباس الدوري البغدادي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا شريك عن عاصم ىو بن  [ 2591 ] 

أوقد عمى النار ألف سنة بيدلة عن أبي صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
حتى احمرت ثم أوقد عمييا ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقد عمييا ألف سنة حتى اسودت فيي سوداء 
مظممة حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن شريك عن عاصم عن أبي صالح أو رجل آخر 
عن أبي ىريرة نحوه ولم يرفعو قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة في ىذا موقوف أصح وال أعمم أحدا 

رفعو غير يحيى بن أبي بكير عن شريك  
   

باب ما جاء أن لمنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أىل التوحيد  
   
حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي حدثنا المفضل بن صالح عن األعمش  [ 2592 ] 

اشتكت النار إلى ربيا وقالت عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أكل بعضي بعضا فجعل ليا نفسين نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف فأما نفسيا في الشتاء 

فزميرير وأما نفسيا في الصيف فسموم قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح قد روي عن أبي ىريرة 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم من غير وجو والمفضل بن صالح ليس عند أىل الحديث بذلك 

الحافظ  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود حدثنا شعبة وىشام عن قتادة عن أنس أن رسول  [ 2593 ] 

يخرج من النار وقال شعبة اخرجوا من النار من قال ال إلو إال اهلل اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
وكان في قمبو من الخير ما يزن شعيرة أخرجوا من النار من قال ال إلو إال اهلل وكان في قمبو من 

الخير ما يزن برة أخرجوا من النار من قال ال إلو إال اهلل وكان في قمبو من الخير ما يزن ذرة وقال 
شعبة ما يزن ذرة مخففة وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وعمران بن حصين قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو داود عن مبارك بن فضالة عن عبيد اهلل بن أبي بكر بن  [ 2594 ] 

أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو أنس عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال يقول اهلل 
خافني في مقام قال ىذا حديث حسن غريب  



   
باب منو  

   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراىيم عن عبيدة السمماني عن عبد اهلل  [ 2595 ] 

إني ألعرف آخر أىل النار خروجا رجل يخرج بن مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
منيا زحفا فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل قال فيقال لو انطمق فادخل الجنة قال فيذىب ليدخل 
فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل قال فيقال لو أتذكر الزمان 

الذي كنت فيو فيقول نعم فيقال لو تمن قال فيتمنى فيقال لو فإن لك ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا 
قال فيقول أتسخر بي وأنت الممك قال فمقد رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ضحك حتى بدت 

نواجذه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال  [ 2596 ] 

إني ألعرف آخر أىل النار خروجا من النار وآخر أىل الجنة دخوال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الجنة يؤتى برجل فيقول سموا عن صغار ذنوبو واخبئوا كبارىا فيقال لو عممت كذا وكذا يوم كذا وكذا 
عممت كذا وكذا في يوم كذا وكذا قال فيقال لو فإن لك مكان كل سيئة حسنة قال فيقول يا رب لقد 
عممت أشياء ما أراىا ىينا قال فمقد رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ضحك حتى بدت نواجذه 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول اهلل  [ 2597 ] 

يعذب ناس من أىل التوحيد في النار حتى يكونوا فييا حمما ثم تدركيم الرحمة صمى اهلل عميو وسمم 
فيخرجون ويطرحون عمى أبواب الجنة قال فترش عمييم أىل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في 

حمالو السيل ثم يدخمون الجنة قال ىذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجو عن جابر  
   
حدثنا سممة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسمم عن عطاء بن  [ 2598 ] 

يخرج من النار من كان في قمبو يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
قال ىذا حديث   {إن اهلل ال يظمم مثقال ذرة  }مثقال ذرة من اإليمان قال أبو سعيد فمن شك فميقرأ 

حسن صحيح  



   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل أخبرنا رشدين حدثني بن نعم عن أبي عثمان أنو  [ 2599 ] 

إن رجمين ممن دخل النار اشتد حدثو عن أبي ىريرة عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
صياحيما فقال الرب عز وجل أخرجوىما فمما أخرجا قال ليما ألي شيء اشتد صياحكما قاال فعمنا 

ذلك لترحمنا قال إن رحمتي لكما أن تنطمقا فتمقيا أنفسكما حيث كنتما من النار فينطمقان فيمقى 
أحدىما نفسو فيجعميا عميو بردا وسبلما ويقوم اآلخر فبل يمقي نفسو فيقول لو الرب عز وجل ما 

منعك أن تمقي نفسك كما ألقى صاحبك فيقول يا رب إني ألرجو أن ال تعيدني فييا بعد ما أخرجتني 
فيقول لو الرب لك رجاؤك فيدخبلن جميعا الجنة برحمة اهلل قال أبو عيسى إسناد ىذا الحديث 

ضعيف ألنو عن رشدين بن سعد ورشدين بن سعد ىو ضعيف عند أىل الحديث عن بن نعم وىو 
اإلفريقي واإلفريقي ضعيف عند أىل الحديث  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الحسن بن ذكوان عن أبي رجاء  [ 2600 ] 

ليخرجن قوم من أمتي من العطاردي عن عمران بن حصين عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
النار بشفاعتي يسمون جينميون قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو رجاء العطاردي اسمو 

عمران بن تميم ويقال بن ممحان  
   
حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل عن يحيى بن عبيد اهلل عن أبيو عن أبي ىريرة قال قال  [ 2601 ] 

ما رأيت مثل النار نام ىاربيا وال مثل الجنة نام طالبيا قال أبو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عيسى ىذا حديث إنما نعرفو من حديث يحيى بن عبيد اهلل ويحيى بن عبيد اهلل ضعيف عند أكثر 

أىل الحديث تكمم فيو شعبة ويحيى بن عبيد اهلل ىو بن موىب وىو مدني  
   

باب ما جاء أن أكثر أىل النار النساء  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم حدثنا أيوب عن أبي رجاء العطاردي  [ 2602 ] 

اطمعت في الجنة فرأيت أكثر أىميا قال مسعت بن عباس يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الفقراء واطمعت في النار فرأيت أكثر أىميا النساء  

   



حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوىاب الثقفي قالوا  [ 2603 ] 
حدثنا عوف ىو بن أبي جميمة عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال قال رسول اهلل 

اطمعت في النار فرأيت أكثر أىميا النساء واطمعت في الجنة فرأيت أكثر أىميا صمى اهلل عميو وسمم 
الفقراء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وىكذا يقول عوف عن أبي رجاء عن عمران بن 

حصين ويقول أيوب عن أبي رجاء عن بن عباس وكبل اإلسنادين ليس فييما مقال ويحتمل أن يكون 
أبو رجاء سمع منيما جميعا وقد روى غير عوف أيضا ىذا الحديث عن أبي رجاء عن عمران بن 

حصين  
   

باب  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وىب بن جرير عن شعبة عن أبي إسحاق عن النعمان  [ 2604 ] 

إن أىون أىل النار عذابا يوم القيامة رجل في بن بشير أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
أخمص قدميو جمرتان يغمي منيما دماغو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن 

العباس بن عبد المطمب وأبي سعيد الخدري وأبي ىريرة  
   

باب  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت  [ 2605 ] 

أال أخبركم بأىل الجنة كل حارثة بن وىب الخزاعي يقول سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول 
ضعيف متضعف لو أقسم عمى اهلل ألبره أال أخبركم بأىل النار كل عتل جواظ متكبر قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن صحيح  
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كتاب اإليمان عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إلو إال اهلل  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول  [ 2606 ] 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إلو إال اهلل فإذا قالوىا منعوا مني اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
دماءىم وأمواليم إال بحقيا وحسابيم عمى اهلل وفي الباب عن جابر وسعد وابن عمر قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن عقيل عن الزىري أخبرني عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن  [ 2607 ] 

لما توفي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم واستخمف أبو بكر بعده كفر من مسعود عن أبي ىريرة قال 
كفر من العرب فقال عمر بن الخطاب ألبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهلل صمى اهلل 

عميو وسمم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إلو إال اهلل ومن قال ال إلو إال اهلل عصم مني مالو 
ن الزكاة  ونفسو إال بحقو وحسابو عمى اهلل قال أبو بكر واهلل ألقاتمن من فرق بين الزكاة والصبلة وا 

حق المال واهلل لو منعوني عقاال كانوا يؤدونو إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لقاتمتيم عمى منعو 
فقال عمر بن الخطاب فواهلل ما ىو إال أن رأيت أن اهلل قد شرح صدر أبي بكر لمقتال فعرفت أنو 

الحق قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وىكذا روى شعيب بن أبي حمزة عن الزىري عن عبيد اهلل بن 
عبد اهلل عن أبي ىريرة وروى عمران القطان ىذا الحديث عن معمر عن الزىري عن أنس بن مالك 

عن أبي بكر وىو حديث خطأ وقد خولف عمران في روايتو عن معمر  
   

باب ما جاء في قول النبي صمى اهلل عميو وسمم أمرت بقتاليم حتى يقولوا ال إلو إال اهلل ويقيموا 



الصبلة  
   
حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا بن المبارك أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن  [ 2608 ] 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشيدوا أن ال إلو إال اهلل مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وأن محمدا عبده ورسولو وأن يستقبموا قبمتنا ويأكموا ذبيحتنا وأن يصموا صبلتنا فإذا فعموا ذلك حرمت 
عمينا دماؤىم وأمواليم إال بحقيا ليم ما لممسممين وعمييم ما عمى المسممين وفي الباب عن معاذ بن 
جبل وأبي ىريرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو وقد رواه يحيى بن 

أيوب عن حميد عن أنس نحو ىذا  
   

باب ما جاء بني اإلسبلم عمى خمس  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن سعير بن الخمس التميمي عن حبيب بن  [ 2609 ] 

بني اإلسبلم عمى خمس شيادة أن أبي ثابت عن بن عمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وفي الباب  قام الصبلة وا  ال إلو إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل وا 
عن جرير بن عبد اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجو عن بن عمر 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا وسعير بن الخمس ثقة عند أىل الحديث حدثنا أبو كريب 
حدثنا وكيع عن حنظمة بن أبي سفيان الجمحي عن عكرمة بن خالد المخزومي عن بن عمر عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في وصف جبريل لمنبي صمى اهلل عميو وسمم اإليمان واإلسبلم  
   
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي أخبرنا وكيع عن كيمس بن الحسن عن  [ 2610 ] 

أول من تكمم في القدر معبد الجيني قال فخرجت أنا عبد اهلل بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال 
وحميد بن عبد الرحمن الحميري حتى أتينا المدينة فقمنا لو لقينا رجبل من أصحاب النبي صمى اهلل 
عميو وسمم فسألناه عما أحدث ىؤالء القوم قال فمقيناه يعني عبد اهلل بن عمر وىو خارج من المسجد 
قال فاكتنفتو أنا وصاحبي قال فظننت أن صاحبي سيكل الكبلم إلي فقمت يا أبا عبد الرحمن إن قوما 
يقرؤون القرآن ويتقفرون العمم ويزعمون أن ال قدر وأن األمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرىم أني 



منيم برئ وأنيم مني برءاء والذي يحمف بو عبد اهلل لو أن أحدىم أنفق مثل أحد ذىبا ما قبل ذلك 
منو حتى يؤمن بالقدر خيره وشره قال ثم أنشأ يحدث فقال قال عمر بن الخطاب كنا عند رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عميو أثر السفر وال 
يعرفو منا أحد حتى أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم فألزق ركبتو بركبتو ثم قال يا محمد ما اإليمان 
قال أن تؤمن باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسمو واليوم اآلخر والقدر خيره وشره قال فما اإلسبلم قال شيادة 
يتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قال  قام الصبلة وا  أن ال إلو إال اهلل وأن محمدا عبده ورسولو وا 

فما اإلحسان قال أن تعبد اهلل كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنو يراك قال في كل ذلك يقول لو 
صدقت قال فتعجبنا منو يسألو ويصدقو قال فمتى الساعة قال ما المسئول عنيا بأعمم من السائل قال 
فما أمارتيا قال أن تمد األمة ربتيا وأن ترى الحفاة العراة العالة أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان 
قال عمر فمقيني النبي صمى اهلل عميو وسمم بعد ذلك بثبلث فقال يا عمر ىل تدري من السائل ذاك 
جبريل أتاكم يعممكم معالم دينكم حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا بن المبارك أخبرنا كيمس بن الحسن 
بيذا اإلسناد نحوه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ عن كيمس بيذا اإلسناد نحوه بمعناه 

وفي الباب عن طمحة بن عبيد اهلل وأنس بن مالك وأبي ىريرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح قد روي من غير وجو نحو ىذا عن عمر وقد روي ىذا الحديث عن بن عمر عن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم والصحيح ىو بن عمر عن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى اإليمان  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عباد بن عباد الميمبي عن أبي جمرة عن بن عباس قال قدم وفد عبد  [ 2611 ] 

إن ىذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إال في القيس عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقالوا 
أشير الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعوا إليو من وراءنا فقال آمركم بأربع اإليمان باهلل ثم فسرىا 

يتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم  قام الصبلة وا  ليم شيادة أن ال إلو إال اهلل وأني رسول اهلل وا 
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مثمو 
قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح حسن وأبو جمرة الضبعي أسمو نصر بن عمران وقد رواه شعبة 

عن أبي جمرة أيضا وزاد فيو أتدرون ما اإليمان شيادة أن ال إلو إال اهلل وأني رسول اهلل وذكر 
الحديث سمعت قتيبة بن سعيد يقول ما رأيت مثل ىؤالء األشراف األربعة مالك بن أنس والميث بن 
سعد وعباد بن عباد الميمبي وعبد الوىاب الثقفي قال قتيبة كنا نرضى أن نرجع من عند عباد كل 



يوم بحديثين وعباد بن عباد ىو من ولد الميمب بن أبي صفرة  
   

باب ما جاء في استكمال اإليمان وزيادتو ونقصانو  
   
حدثنا أحمد بن منيع البغدادي حدثنا إسماعيل بن عمية حدثنا خالد الحذاء عن أبي قبلبة  [ 2612 ] 

إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنيم خمقا عن عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وألطفيم بأىمو وفي الباب عن أبي ىريرة وأنس بن مالك قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح وال نعرف 

ألبي قبلبة سماعا من عائشة وقد روى أبو قبلبة عن عبد اهلل بن يزيد رضيع لعائشة عن عائشة 
غير ىذا الحديث وأبو قبلبة عبد اهلل بن زيد الجرمي حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان قال ذكر أيوب 

السختياني أبا قبلبة فقال كان واهلل من الفقياء ذوي األلباب  
   
حدثنا أبو عبد اهلل ىريم بن مسعر األزدي الترمذي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن  [ 2613 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خطب الناس سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي ىريرة 
فوعظيم ثم قال يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر أىل النار فقالت امرأة منين ولم ذاك يا رسول 

اهلل قال لكثرة لعنكن يعني وكفركن العشير قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغمب لذوي األلباب 
وذوي الرأي منكن قالت امرأة منين وما نقصان دينيا وعقميا قال شيادة امرأتين منكن بشيادة رجل 
ونقصان دينكن الحيضة تمكث إحداكن الثبلث واألربع ال تصمي وفي الباب عن أبي سعيد وابن 

عمر قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح غريب حسن من ىذا الوجو  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن سييل بن أبي صالح عن عبد اهلل بن دينار  [ 2614 ] 

اإليمان بضع وسبعون بابا عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أدناىا إماطة األذى عن الطريق وأرفعيا قول ال إلو إال اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 
وىكذا روى سييل بن أبي صالح عن عبد اهلل بن دينار عن أبي صالح عن أبي ىريرة وروى عمارة 
بن غزية ىذا الحديث عن أبي صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال اإليمان 

أربعة وستون بابا قال حدثنا بذلك قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن أبي صالح عن 
أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   



باب ما جاء أن الحياء من اإليمان  
   
حدثنا بن أبي عمر وأحمد بن منيع المعنى واحد قاال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري  [ 2615 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مر برجل وىو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول عن سالم عن أبيو 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم الحياء من اإليمان قال أحمد بن منيع في حديثو إن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم سمع رجبل يعظ أخاه في الحياء قال ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي ىريرة وأبي 

بكرة وأبي أمامة  
   

باب ما جاء في حرمة الصبلة  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا عبد اهلل بن معاذ الصنعاني عن معمر عن عاصم بن أبي  [ 2616 ] 

كنت مع النبي صمى اهلل عميو وسمم في سفر فأصبحت النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل قال 
يوما قريبا منو ونحن نسير فقمت يا رسول اهلل أخبرني بعمل يدخمني الجنة ويباعدني من النار قال لقد 
نو ليسير عمى من يسره اهلل عميو تعبد اهلل وال تشرك بو شيئا وتقيم الصبلة وتؤتي  سألتني عن عظيم وا 

الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال أال أدلك عمى أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ 
تتجافى جنوبيم عن  }الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصبلة الرجل من جوف الميل قال ثم تبل 

ثم قال أال أخبرك برأس األمر كمو وعموده وذروة سنامو قمت بمى { يعممون } حتى بمغ   {المضاجع 
يا رسول اهلل قال رأس األمر اإلسبلم وعموده الصبلة وذروة سنامو الجياد ثم قال أال أخبرك بمبلك 
نا المؤاخذون بما  ذلك كمو قمت بمى يا نبي اهلل فأخذ بمسانو قال كف عميك ىذا فقمت يا نبي اهلل وا 
نتكمم بو فقال ثكمتك أمك يا معاذ وىل يكب الناس في النار عمى وجوىيم أو عمى مناخرىم إال 

حصائد ألسنتيم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا عبد اهلل بن وىب عن عمرو بن الحرث عن دراج أبي السمح  [ 2617 ] 

إذا رأيتم الرجل يتعاىد المسجد عن أبي الييثم عن أبي سعيد قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
إنما يعمر مساجد اهلل من آمن باهلل واليوم اآلخر وأقام  }فأشيدوا لو باإليمان فإن اهلل تعالى يقول 

اآلية قال أبو عيسى ىذا حديث غريب حسن    {الصبلة وآتى الزكاة 
   



باب ما جاء في ترك الصبلة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا جرير وأبو معاوية عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي  [ 2618 ] 

بين الكفر واإليمان ترك الصبلة  صمى اهلل عميو وسمم قال 
   
نحوه وقال بين العبد وبين حدثنا ىناد حدثنا أسباط بن محمد عن األعمش بيذا اإلسناد  [ 2619 ] 

الشرك أو الكفر ترك الصبلة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو سفيان أسمو طمحة بن 
نافع  

   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول اهلل صمى  [ 2620 ] 

بين العبد وبين الكفر ترك الصبلة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو الزبير اهلل عميو وسمم 
اسمو محمد بن مسمم بن تدرس  

   
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ويوسف بن عيسى قاال حدثنا الفضل بن موسى عن  [ 2621 ] 

الحسين بن واقد قاال ح وحدثنا أبو عمار الحسن بن حريث ومحمود بن غيبلن قاال حدثنا عمي بن 
الحسين بن واقد عن أبيو قال ح وحدثنا محمد بن عمي بن الحسن الشقيقي ومحمود بن غيبلن قاال 
حدثنا عمي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيو قال قال رسول 

العيد الذي بيننا وبينيم الصبلة فمن تركيا فقد كفر وفي الباب عن أنس اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وابن عباس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  

   
كان حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد اهلل بن شقيق العقيمي قال  [ 2622 ] 

أصحاب محمد صمى اهلل عميو وسمم ال يرون شيئا من األعمال تركو كفر غير الصبلة قال أبو 
ال ضربت عنقو   عيسى سمعت أبا مصعب المدني يقول من قال اإليمان قول يستتاب فإن تاب وا 

   
باب  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن الياد عن محمد بن إبراىيم بن الحرث عن عامر بن  [ 2623 ] 



ذاق سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطمب أنو سمع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
طعم اإليمان من رضي باهلل ربا وباإلسبلم دينا وبمحمد نبيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا عبد الوىاب عن أيوب عن قبلبة عن أنس أن رسول اهلل  [ 2624 ] 

ثبلث من كن فيو وجد بين طعم اإليمان من كان اهلل ورسولو أحب إليو صمى اهلل عميو وسمم قال 
مما سواىما وأن يحب المرء ال يحبو إال هلل وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه اهلل منو كما يكره 
أن يقذف في النار قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه قتادة عن أنس عن النبي صمى 

اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء ال يزني الزاني وىو مؤمن  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبيدة بن حميد عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة  [ 2625 ] 

ال يزني الزاني حين يزني وىو مؤمن وال يسرق السارق حين قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يسرق وىو مؤمن ولكن التوبة معروضة وفي الباب عن بن عباس وعائشة وعبد اهلل بن أبي أوفى 

قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو وقد روي عن أبي ىريرة 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال إذا زنى العبد خرج منو اإليمان فكان فوق رأسو كالظمة فإذا خرج 
من ذلك العمل عاد إليو اإليمان وقد روي عن أبي جعفر محمد بن عمي أنو قال في ىذا خرج من 

اإليمان إلى اإلسبلم وقد روي من غير وجو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال في الزنا والسرقة 
من أصاب من ذلك شيئا فأقيم عميو الحد فيو كفارة ذنبو ومن أصاب من ذلك شيئا فستر اهلل عميو 
ن شاء غفر لو روى ذلك عمي بن أبي طالب وعبادة بن  فيو إلى اهلل إن شاء عذبو يوم القيامة وا 

الصامت وخزيمة بن ثابت عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر واسمو أحمد بن عبد اهلل اليمداني الكوفي قال حدثنا  [ 2626 ] 

حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق اليمداني عن أبي جحيفة عن عمي عن 
من أصاب حدا فعجل عقوبتو في الدنيا فاهلل أعدل من أن يثني عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

عبده العقوبة في اآلخرة ومن أصاب حدا فستره اهلل عميو وعفا عنو فاهلل أكرم من أن يعود إلى شيء 
قد عفا عنو قال أبو عيسى وىذا حديث حسن غريب صحيح وىذا قول أىل العمم ال نعمم أحدا كفر 



أحدا بالزنا أو السرقة وشرب الخمر  
   

باب ما جاء في أن المسمم من سمم المسممون من لسانو ويده  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن عجبلن عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي  [ 2627 ] 

المسمم من سمم المسممون من لسانو ويده والمؤمن من ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أمنو الناس عمى دمائيم وأمواليم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ويروى عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم أنو سئل أي المسممين أفضل قال من سمم المسممون من لسانو ويده وفي الباب عن جابر 

وأبي موسى وعبد اهلل بن عمرو  
   
حدثنا بذلك إبراىيم بن سعيد الجوىري حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد اهلل بن أبي بردة  [ 2628 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم سئل أي المسممين أفضل عن جده أبي بردة عن أبي موسى األشعري 
قال من سمم المسممون من لسانو ويده قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح غريب حسن من حديث 

أبي موسى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء أن اإلسبلم بدأ غريبا وسيعود غريبا  
   
حدثنا أبو حفص بن غياث عن األعمش عن أبي إسحاق عن أبي األحوص عن عبد  [ 2629 ] 

إن اإلسبلم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى اهلل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
لمغرباء وفي الباب عن سعد وابن عمر وجابر وأنس وعبد اهلل بن عمرو قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح غريب من حديث بن مسعود إنما نعرفو من حديث حفص بن غياث عن األعمش وأبو 
األحوص اسمو عوف بن مالك بن نضمة الجشمي تفرد بو حفص  

   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني كثير بن عبد اهلل  [ 2630 ] 

إن بن عمرو بن عوف بن زيد بن ممحة عن أبيو عن جده أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرىا وليعقمن الدين من الحجاز معقل األروية من 

رأس الجبل إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى لمغرباء الذين يصمحون ما أفسد الناس من بعدي 



من سنتي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في عبلمة المنافق  
   
حدثنا أبو حفص عمرو بن عمي حدثنا يحيى بن محمد بن قيس عن العبلء بن عبد  [ 2631 ] 

آية المنافق ثبلث إذا حدث الرحمن عن أبيو عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ذا أؤتمن خان قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من حديث العبلء وقد  ذا وعد أخمف وا  كذب وا 

روي من غير وجو عن ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وفي الباب عن بن مسعود وأنس وجابر 
حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سييل بن مالك عن أبيو عن أبي ىريرة عن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه بمعناه قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح وأبو سييل ىو عم مالك 

بن أنس واسمو نافع بن مالك بن أبي عامر األصبحي الخوالني  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن سفيان عن األعمش عن عبد اهلل  [ 2632 ] 

أربع من كن فيو كان بن مرة عن مسروق عن عبد اهلل بن عمرو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ذا  ن كانت خصمة منين فيو كانت فيو خصمة من النفاق حتى يدعيا من إذا حدث كذب وا  منافقا وا 
ذا عاىد غدر قال ىذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن عمي  ذا خاصم فجر وا  وعد أخمف وا 

الخبلل حدثنا عبد اهلل بن نمير عن األعمش عن عبد اهلل بن مرة بيذا اإلسناد نحوه قال أبو عيسى 
نما كان نفاق التكذيب عمى  نما معنى ىذا عند أىل العمم نفاق العمل وا  ىذا حديث حسن صحيح وا 
عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ىكذا روي عن الحسن البصري شيئا من ىذا أنو قال النفاق 

نفاقان نفاق العمل ونفاق التكذيب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا إبراىيم بن طيمان عن عمي بن عبد  [ 2633 ] 

إذا األعمى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وعد الرجل وينوي أن يفي بو فمم يف بو فبل جناح عميو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وليس 

إسناده بالقوي عمي بن عبد األعمى ثقة وال يعرف أبو النعمان وال أبو وقاص وىما مجيوالن  
   

باب ما جاء سباب المؤمن فسوق  



   
حدثنا محمد بن عبد اهلل بن بزيع حدثنا عبد الحكيم بن منصور الواسطي عن عبد الممك  [ 2634 ] 

بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قتال المسمم أخاه كفر وسبابو فسوق وفي الباب عن سعد وعبد اهلل بن مغفل قال أبو عيسى حديث 

بن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عن عبد اهلل بن مسعود من غير وجو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد اهلل بن  [ 2635 ] 

سباب المسمم فسوق وقتالو كفر قال أبو عيسى ىذا مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حديث حسن صحيح ومعنى ىذا الحديث قتالو كفر ليس بو كفرا مثل االرتداد عن اإلسبلم والحجة 

في ذلك ما روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال من قتل متعمدا فأولياء المقتول بالخيار إن 
ن شاءوا عفوا ولو كان القتل كفرا لوجب وقد روي عن بن عباس وطاووس وعطاء وغير  شاءوا قتموا وا 

واحد من أىل العمم قالوا كفر دون كفر وفسوق دون فسوق  
   

باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن ىشام الدستوائي عن يحيى بن  [ 2636 ] 

ليس عمى العبد أبي كثير عن أبي قبلبة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
نذر فيما ال يممك وال عن المؤمن كقاتمو ومن قذف مؤمنا بكفر فيو كقاتمو ومن قتل نفسو بشيء 

عذبو اهلل بما قتل بو نفسو يوم القيامة وفي الباب عن أبي ذر وابن عمر قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن صحيح  

   
حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد اهلل بن دينار عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو  [ 2637 ] 

أيما رجل قال ألخيو كافر فقد باء بو أحدىما ىذا حديث حسن صحيح غريب ومعنى قولو وسمم قال 
باء يعني أقر  

   
باب ما جاء فيمن يموت وىو يشيد أن ال إلو إال اهلل  

   



حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن عجبلن عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز  [ 2638 ] 
دخمت عميو وىو في الموت فبكيت فقال ميبل لم عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنو قال 

تبكي فواهلل لئن استشيدت ألشيدن لك ولئن شفعت ألشفعن لك ولئن استطعت ألنفعنك ثم قال واهلل 
ما من حديث سمعتو من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لكم فيو خير إال حدثتكموه إال حديثا واحدا 
وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول من شيد أن ال 
إلو إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل حرم اهلل عميو النار وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعمي 

وطمحة وجابر وابن عمر وزيد بن خالد قال سمعت بن أبي عمر يقول سمعت بن عيينة يقول محمد 
بن عجبلن كان ثقة مأمونا في الحديث قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا 

الوجو والصنابحي ىو عبد الرحمن بن عسيمة أبو عبد اهلل وقد روي عن الزىري أنو سئل عن قول 
النبي صمى اهلل عميو وسمم من قال ال إلو إال اهلل دخل الجنة فقال إنما كان ىذا في أول اإلسبلم قبل 
نزول الفرائض واألمر والنيي قال أبو عيسى ووجو ىذا الحديث عند بعض أىل العمم أن أىل التوحيد 
ن عذبوا بالنار بذنوبيم فإنيم ال يخمدون في النار وقد روي عن عبد اهلل بن مسعود  سيدخمون الجنة وا 
وأبي ذر وعمران بن حصين وجابر بن عبد اهلل وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال سيخرج قوم من النار من أىل التوحيد ويدخمون الجنة ىكذا روي 
براىيم النخعي وغير واحد من التابعين وقد روي من غير وجو عن أبي ىريرة  عن سعيد بن جبير وا 

قالوا   {ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسممين  }عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في تفسير ىذه اآلية 
إذا أخرج أىل التوحيد من النار وأدخموا الجنة ود الذين كفروا لو كانوا مسممين  

   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل عن ليث بن سعد حدثني عامر بن يحيى عن أبي  [ 2639 ] 

عبد الرحمن المعافري ثم الحبمي قال سمعت عبد اهلل بن عمرو بن العاصي يقول قال رسول اهلل 
إن اهلل سيخمص رجبل من أمتي عمى رؤوس الخبلئق يوم القيامة فينشر عميو صمى اهلل عميو وسمم 

تسعة وتسعين سجبل كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من ىذا شيئا أظممك كتبتي الحافظون 
فيقول ال يا رب فيقول أفمك عذر فيقول ال يا رب فيقول بمى إن لك عندنا حسنة فإنو ألظمم عميك 
اليوم فتخرج بطاقة فييا أشيد أن ال إلو إال اهلل وأشيد أن محمدا عبده ورسولو فيقول أحضر وزنك 
فيقول يا رب ما ىذه البطاقة مع ىذه السجبلت فقال إنك ال تظمم قال فتوضع السجبلت في كفو 
والبطاقة في كفو فطاشت السجبلت وثقمت البطاقة فبل يثقل مع اسم اهلل شيء قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن غريب حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن عامر بن يحيى بيذا اإلسناد نحوه  



   
باب ما جاء في افتراق ىذه األمة  

   
حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن  [ 2640 ] 

تفرقت الييود عمى إحدى وسبعين أبي سممة عن أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي عمى ثبلث وسبعين فرقة وفي الباب عن 
سعد وعبد اهلل بن عمرو وعوف بن مالك قال أبو عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن  [ 2641 ] 

زياد األفريقي عن عبد اهلل بن يزيد عن عبد اهلل بن عمرو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ليأتين عمى أمتي ما أتى عمى بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منيم من أتى أمو عبلنية 

ن بني إسرائيل تفرقت عمى ثنتين وسبعين ممة وتفترق أمتي عمى  لكان في أمتي من يصنع ذلك وا 
ثبلث وسبعين ممة كميم في النار إال ممة واحدة قالوا ومن ىي يا رسول اهلل قال ما أنا عميو 

وأصحابي قال أبو عيسى ىذا حديث مفسر غريب ال نعرفو مثل ىذا إال من ىذا الوجو  
   
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن  [ 2642 ] 

عبد اهلل بن الديممي قال سمعت عبد اهلل بن عمرو يقول سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
إن اهلل عز وجل خمق خمقو في ظممة فألقى عمييم من نوره فمن أصابو من ذلك النور اىتدى ومن 

أخطأه ضل فمذلك أقول جف القمم عمى عمم اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن  [ 2643 ] 

أتدرون ما حق اهلل عمى العباد ميمون عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قمت اهلل ورسولو أعمم قال فإن حقو عمييم أن يعبدوه وال يشركوا بو شيئا قال أتدري ما حقيم عميو إذا 
فعموا ذلك قمت اهلل ورسولو أعمم قال أن ال يعذبيم ىذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجو 

عن معاذ بن جبل  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وعبد  [ 2644 ] 



العزيز بن رفيع واألعمش كميم سمعوا زيد بن وىب عن أبي ذر أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ن قال  ن زنى وا  أتاني جبريل فبشرني فأخبرني أنو من مات ال يشرك باهلل شيئا دخل الجنة قمت وا 

سرق قال نعم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي الدرداء كمل كتاب 
اإليمان ويميو كتاب العمم  

   
كتاب العمم عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب إذا أراد اهلل بعبد خيرا فقيو في الدين  

   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثني عبد اهلل بن سعيد بن أبي ىند  [ 2645 ] 

من يرد اهلل بو خيرا يفقيو في الدين عن أبيو عن بن عباس أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
وفي الباب عن عمر وأبي ىريرة ومعاوية ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب فضل طمب العمم  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أسامة عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة  [ 2646 ] 

من سمك طريقا يمتمس فيو عمما سيل اهلل لو طريقا إلى قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الجنة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  

   
حدثنا نصر بن عمي قال حدثنا خالد بن أبي يزيد العتكي عن أبي جعفر الرازي عن  [ 2647 ] 

من خرج في طمب العمم الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
كان في سبيل اهلل حتى يرجع قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ورواه بعضيم فمم يرفعو  

   
حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا محمد بن المعمى حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود  [ 2648 ] 

من طمب العمم كان كفارة لما عن عبد اهلل بن سخبرة عن سخبرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
مضى قال أبو عيسى ىذا حديث ضعيف اإلسناد أبو داود يضعف وال نعرف لعبد اهلل سخبرة كبير 

شيء وال ألبيو واسم أبي داود نفيع األعمى تكمم فيو قتادة وغير واحد من أىل العمم  



   
باب ما جاء في كتمان العمم  

   
حدثنا أحمد بن بديل بن قريش اليامي الكوفي حدثنا عبد اهلل بن نمير عن عمارة بن  [ 2649 ] 

من سئل زاذان عن عمي بن الحكم عن عطاء عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عن عمم ثم كتمو ألجم يوم القيامة بمجام من نار وفي الباب عن جابر وعبد اهلل بن عمرو قال أبو 

عيسى حديث أبي ىريرة حديث حسن  
   

باب ما جاء في االستيصاء بمن يطمب العمم  
   
كنا حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي ىارون العبدي قال  [ 2650 ] 

نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن رسول اهلل صمى اهلل عميو 
ن رجاال يأتونكم من أقطار األرضين يتفقيون في الدين فإذا أتوكم  وسمم قال إن الناس لكم تبع وا 
فاستوصوا بيم خيرا قال أبو عيسى قال عمي قال يحيى بن سعيد كان شعبة يضعف أبا ىارون 

العبدي قال يحيى بن سعيد ما زال بن عون يروي عن أبي ىارون العبدي حتى مات وأبو ىارون 
اسمو عمارة بن جوين  

   
حدثنا قتيبة حدثنا نوح بن قيس عن أبي ىارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي  [ 2651 ] 

يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعممون فإذا جاءوكم فاستوصوا بيم خيرا قال صمى اهلل عميو وسمم قال 
فكان أبو سعيد إذا رآنا قال مرحبا بوصية رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال ىذا حديث ال نعرفو إال 

من حديث أبي ىارون عن أبي سعيد  
   

باب ما جاء في ذىاب العمم  
   
حدثنا ىارون بن إسحاق اليمداني حدثنا عبدة بن سميمان عن ىشام بن عروة عن أبيو  [ 2652 ] 

إن اهلل ال يقبض العمم عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
انتزاعا ينتزعو من الناس ولكن يقبض العمم بقبض العمماء حتى إذا لم يترك عالما أتخذ الناس رؤوسا 



جياال فسئموا فأفتوا بغير عمم فضموا وأضموا وفي الباب عن عائشة وزياد بن لبيد قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح وقد روى ىذا الحديث الزىري عن عروة عن عبد اهلل بن عمرو وعن عروة عن 

عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مثل ىذا  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا عبد اهلل بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن  [ 2653 ] 

كنا مع رسول اهلل صمى عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيو جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال 
اهلل عميو وسمم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال ىذا أوان يختمس العمم من الناس حتى ال يقدروا 
منو عمى شيء فقال زياد بن لبيد األنصاري كيف يختمس منا وقد قرأنا القرآن فواهلل لنقرأنو ولنقرئنو 
نساءنا وأبناءنا فقال ثكمتك أمك يا زياد إن كنت ألعدك من فقياء أىل المدينة ىذه التوراة واإلنجيل 
عند الييود والنصارى فماذا تغني عنيم قال جبير فمقيت عبادة بن الصامت قمت أال تسمع إلى ما 

يقول أخوك أبو الدرداء فأخبرتو بالذي قال أبو الدرداء قال صدق أبو الدرداء إن شئت ألحدثنك بأول 
عمم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فبل ترى فيو رجبل خاشعا قال أبو عيسى 
ىذا حديث حسن غريب ومعاوية بن صالح ثقة عند أىل وال نعمم أحدا تكمم فيو غير يحيى بن سعيد 

القطان وقد روي عن معاوية بن صالح نحو ىذا وروى بعضيم ىذا الحديث عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير عن أبيو عن عوف بن مالك عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء فيمن يطمب بعممو الدنيا  

   
حدثنا أبو األشعث أحمد بن المقدام العجمي البصري حدثنا أمية بن خالد حدثنا إسحاق  [ 2654 ] 

بن يحيى بن طمحة حدثني بن كعب بن مالك عن أبيو قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
من طمب العمم ليجاري بو العمماء أو ليماري بو السفياء أو يصرف بو وجوه الناس إليو أدخمو يقول 

سحاق بن يحيى بن ليس  اهلل النار قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو وا 
بذاك القوي عندىم تكمم فيو من قبل حفظو  

   
حدثنا عمي بن نصر بن عمي حدثنا محمد بن عباد اليناء حدثنا عمي بن المبارك عن  [ 2655 ] 

من تعمم عمما أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
لغير اهلل أو أراد بو غير اهلل فميتبوأ مقعده من النار وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى ىذا حديث 



حسن غريب ال نعرفو من حديث أيوب إال من ىذا الوجو  
   

باب ما جاء في الحث عمى تبميغ السماع  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة أخبرنا عمر بن سميمان من ولد  [ 2656 ] 

خرج زيد بن ثابت عمر بن الخطاب قال سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيو قال 
من عند مروان نصف النيار قمنا بما بعث إليو في ىذه الساعة إال لشيء سألو عنو فسألناه فقال نعم 
سألنا عن أشياء سمعناىا من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

يقول نضر اهلل أمرأ سمع منا حديثا فحفظو حتى يبمغو غيره فرب حامل فقو إلى من ىو أفقو منو 
ورب حامل فقو ليس بفقيو وفي الباب عن عبد اهلل بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم وأبي 

الدرداء وأنس قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد  [ 2657 ] 

الرحمن بن عبد اهلل بن مسعود يحدث عن أبيو قال قال سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول 
نضر اهلل امرأ سمع منا شيئا فبمغو كما سمع فرب مبمغ أوعى من سامع قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح وقد رواه عبد الممك بن عمير عن عبد الرحمن عبد اهلل  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبد الممك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد اهلل  [ 2658 ] 

نضر اهلل امرأ سمع مقالتي فوعاىا بن مسعود يحدث عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
وحفظيا وبمغيا فرب حامل فقو إلى من ىو أفقو منو ثبلث ال يغل عميين قمب مسمم إخبلص العمل 

هلل ومناصحة أئمة المسممين ولزوم جماعتيم فإن الدعوة تحيط من ورائيم  
   

باب ما جاء في تعظيم الكذب عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا أبو ىشام الرفاعي حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا عاصم عن زر عن عبد اهلل بن  [ 2659 ] 

من كذب عمي متعمدا فميتبوأ مقعده من النار  مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
   



حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري بن بنت السدي حدثنا شريك بن عبد اهلل عن منصور  [ 2660 ] 
ال بن المعتمر عن ربعي بن خراش عن عمي بن أبي طالب قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

تكذبوا عمي فإنو من كذب عمي يمج في النار وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان والزبير وسعيد 
بن زيد وعبد اهلل بن عمرو وأنس وجابر وابن عباس وأبي سعيد وعمرو بن عبسة وعقبة بن عامر 
ومعاوية وبريدة وأبي موسى الغافقي وأبي أمامة وعبد اهلل بن عمرو والمقنع وأوس الثقفي قال أبو 

عيسى حديث عمي حديث حسن صحيح قال عبد الرحمن بن ميدي منصور بن المعتمر أثبت أىل 
الكوفة وقال وكيع لم يكذب ربعي بن خراش في اإلسبلم كذبة  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث بن سعد عن بن شياب عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل  [ 2661 ] 

من كذب عمي حسبت أنو قال متعمدا فميتبوأ بيتو من النار قال أبو عيسى ىذا صمى اهلل عميو وسمم 
حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو من حديث الزىري عن أنس وقد روي ىذا الحديث من 

غير وجو عن أنس  
   

باب ما جاء فيمن روى حديثا وىو يرى أنو كذب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي  [ 2662 ] 

من حدث ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عني حديثا وىو يرى أنو كذب فيو واحد الكاذبين وفي الباب عن عمي بن أبي طالب وسمرة قال أبو 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح وروى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن سمرة عن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم ىذا الحديث وروى األعمش وابن أبي ليمى عن الحكم عن عبد الرحمن بن 
أبي ليمى عن عمي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وكأن حديث عبد الرحمن بن أبي ليمى عن سمرة 

عند أىل الحديث أصح قال سألت أبا محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن عن حديث النبي صمى اهلل 
عميو وسمم من حدث عني حديثا وىو يرى أنو كذب فيو أحد الكاذبين قمت لو من روى حديثا وىو 
يعمم أن إسناده خطأ أيخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صمى اهلل عميو وسمم أو إذا روى 

الناس حديثا مرسبل فأسنده بعضيم أو قمب إسناده يكون قد دخل في ىذا الحديث فقال ال إنما معنى 
ىذا الحديث إذا روى الرجل حديثا وال يعرف لذلك الحديث عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أصل 

فحدث بو فأخاف أن يكون قد دخل في ىذا الحديث  



   
باب ما نيي عنو أن يقال عند حديث النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وسالم أبي النضر عن عبيد  [ 2663 ] 

ال ألفين أحدكم متكئا عمى أريكتو يأتيو أمر مما أمرت اهلل بن أبي رافع عن أبي رافع وغيره رفعو قال 
بو أو نييت عنو فيقول ال أدري ما وجدنا في كتاب اهلل أتبعناه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح وروى بعضيم عن سفيان عن بن المنكدر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل وسالم أبي 
النضر عن عبيد اهلل بن أبي رافع عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وكان بن عيينة إذا روى 
ذا جمعيما  ىذا الحديث عمى االنفراد بين حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر وا 

روى ىكذا وأبو رافع مولى النبي صمى اهلل عميو وسمم أسمو أسمم  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا معاوية بن صالح عن الحسن  [ 2664 ] 

أال ىل عسى بن جابر المخمي عن المقدام بن معد يكرب قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
رجل يبمغو الحديث عني وىو متكئ عمى أريكتو فيقول بيننا وبينكم كتاب اهلل فما وجدنا فيو حبلال 

ن ما حرم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كما حرم اهلل قال  استحممناه وما وجدنا فيو حراما حرمناه وا 
أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو  

   
باب ما جاء في كراىية كتابة العمم  

   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسمم عن أبيو عن عطاء بن  [ 2665 ] 

استأذنا النبي صمى اهلل عميو وسمم في الكتابة فمم يأذن لنا قال أبو يسار عن أبي سعيد الخدري قال 
عيسى وقد روي ىذا الحديث من غير ىذا الوجو أيضا عن زيد بن أسمم رواه ىمام عن زيد بن أسمم  

   
باب ما جاء في الرخصة فيو  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن الخميل بن مرة عن يحيى بن أبي صالح عن أبي ىريرة قال  [ 2666 ] 

كان رجل من األنصار يجمس إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فيسمع من النبي صمى اهلل عميو وسمم 



الحديث فيعجبو وال يحفظو فشكا ذلك إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال يا رسول اهلل إني أسمع 
منك الحديث فيعجبني وال أحفظو فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم استعن بيمينك وأومأ بيده لمخط 
وفي الباب عن عبد اهلل بن عمرو قال أبو عيسى ىذا حديث إسناده ليس بذلك القائم وسمعت محمد 

بن إسماعيل يقول الخميل بن مرة منكر الحديث  
   
حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيبلن قاال حدثنا الوليد بن مسمم حدثنا األوزاعي  [ 2667 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم خطب فذكر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سممة عن أبي ىريرة 
القصة في الحديث قال أبو شاه اكتبوا لي يا رسول اهلل فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم اكتبوا 

ألبي شاه وفي الحديث قصة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روى شيبان عن يحيى بن 
أبي كثير مثل ىذا  

   
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وىب بن منبو عن أخيو  [ 2668 ] 

يقول ليس أحد من أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وىو ىمام بن منبو قال سمعت أبا ىريرة 
أكثر حديثا عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مني إال عبد اهلل بن عمرو فإنو كان يكتب وكنت ال 

أكتب قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ووىب بن منبو عن أخيو ىو ىمام بن منبو  
   

باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل  
   
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف عن بن ثوبان ىو عبد الرحمن بن ثابت  [ 2669 ] 

بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السمولي عن عبد اهلل بن عمرو قال قال رسول اهلل 
بمغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل وال حرج ومن كذب عمي متعمدا صمى اهلل عميو وسمم 

فميتبوأ مقعده من النار قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو 
عاصم عن األوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السمولي عن عبد اهلل بن عمرو عن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم نحوه وىذا حديث صحيح  
   

باب ما جاء الدال عمى الخير كفاعمو  
   



حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا أحمد بن بشير عن شبيب بن بشر عن أنس  [ 2670 ] 
أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم رجل يستحممو فمم يجد عنده ما يتحممو فدلو عمى آخر بن مالك قال 

فحممو فأتى النبي صمى اهلل عميو وسمم فأخبره فقال إن الدال عمى الخير كفاعمو وفي الباب عن أبي 
مسعود البدري وبريدة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو من حديث أنس عن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن األعمش قال سمعت أبا عمرو  [ 2671 ] 

أن رجبل أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم يستحممو فقال إنو الشيباني يحدث عن أبي مسعود البدري 
قد أبدع بي فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ائت فبلنا فأتاه فحممو فقال رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم من دل عمى خير فمو مثل أجر فاعمو أو قال عاممو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح وأبو عمرو الشيباني أسمو سعد بن إياس وأبو مسعود البدري أسمو عقبة بن عمرو حدثنا 
الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عبد اهلل بن نمير عن األعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي 

مسعود عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه وقال مثل أجر فاعمو ولم يشك فيو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن والحسن بن عمي وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد بن  [ 2672 ] 

عبد اهلل بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى األشعري عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
اشفعوا ولتؤجروا وليقض اهلل عمى لسان نبيو ما شاء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وبريد 

يكنى أبا بردة أيضا وىو كوفي ثقة في الحديث روى عنو شعبة والثوري وابن عيينة  
   
حدثنا محمود ببن غيبلن حدثنا وكيع وعبد الرزاق عن سفيان عن األعمش عن عبد اهلل  [ 2673 ] 

ما من نفس بن مرة عن مسروق عن عبد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
تقتل ظمما إال كان عمى بن آدم كفل من دميا وذلك ألنو أول من أسن القتل وقال عبد الرزاق سن 

القتل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن 
األعمش بيذا اإلسناد نحوه بمعناه قال سن القتل  

   
باب ما جاء فيمن دعا إلى ىدى فاتبع أو إلى ضبللة  

   



حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن  [ 2674 ] 
من دعا إلى ىدى كان لو من األجر مثل أجور أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

من يتبعو ال ينقص ذلك من أجورىم شيئا ومن دعا إلى ضبللة كان عميو من اإلثم مثل آثام من 
يتبعو ال ينقص ذلك من آثاميم شيئا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا المسعودي عن عبد الممك بن عمير  [ 2675 ] 

من سن سنة خير فاتبع عن بن جرير بن عبد اهلل عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عمييا فمو أجره ومثل أجور من اتبعو غير منقوص من أجورىم شيئا ومن سن سنة شر فاتبع عمييا 
كان عميو وزره ومثل أوزار من اتبعو غير منقوص من أوزارىم شيئا وفي الباب عن حذيفة قال أبو 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجو عن جرير بن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم نحو ىذا وقد روي ىذا الحديث عن المنذر بن جرير بن عبد اهلل عن أبيو عن النبي صمى 
اهلل عميو وسمم وقد روي عن عبيد اهلل بن جرير عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أيضا  

   
باب ما جاء في األخذ بالسنة واجتناب البدع  

   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا بقية بن الوليد عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن  [ 2676 ] 

وعظنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عبد الرحمن بن عمرو السممي عن العرباض بن سارية قال 
يوما بعد صبلة الغداة موعظة بميغة ذرفت منيا العيون ووجمت منيا القموب فقال رجل إن ىذه 

ن عبد حبشي  موعظة مودع فماذا تعيد إلينا يا رسول اهلل قال أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة وا 
ياكم ومحدثات األمور فإنيا ضبللة فمن أدرك ذلك منكم  فإنو من يعش منكم يرى اختبلفا كثيرا وا 

فعميكم بسنتي وسنة الخمفاء الراشدين الميديين عضوا عمييا بالنواجذ قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح وقد روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السممي عن العرباض 
بن سارية عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا حدثنا بذلك الحسن بن عمي الخبلل وغير واحد 

قالوا حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السممي عن 
العرباض بن سارية عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه والعرباض بن سارية يكنى أبا نجيح وقد 

روي ىذا الحديث عن حجر بن حجر عن عرباض بن سارية عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه  
   



حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن عيينة عن مروان بن معاوية الفزاري عن  [ 2677 ] 
كثير بن عبد اهلل ىو بن عمرو بن عوف المزني عن أبيو عن جده أن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

ما أعمم يا رسول اهلل قال اعمم يا ببلل قال ما أعمم يا رسول اهلل قال قال لببلل بن الحرث اعمم قال 
أنو من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن لو من األجر مثل من عمل بيا من غير أن ينقص 
من أجورىم شيئا ومن ابتدع بدعة ضبللة ال ترضي اهلل ورسولو كان عميو مثل آثام من عمل بيا ال 
ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن ومحمد بن عيينة ىو مصيصي 

شامي وكثير بن عبد اهلل ىو بن عمرو بن عوف المزني  
   
حدثنا مسمم بن حاتم األنصاري البصري حدثنا محمد بن عبد اهلل األنصاري عن أبيو  [ 2678 ] 

عن عمي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال أنس بن مالك قال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو 
يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قمبك غش ألحد فافعل ثم قال لي يا بني وذلك من وسمم 

سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وفي الحديث قصة طويمة قال أبو 
عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو ومحمد بن عبد اهلل األنصاري ثقة وأبوه ثقة وعمي بن 

زيد صدوق إال أنو ربما يرفع الشيء الذي يوقفو غيره قال وسمعت محمد بن بشار يقول قال أبو 
الوليد قال شعبة حدثنا عمي بن زيد وكان رفاعا وال نعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إال ىذا 

الحديث بطولو وقد روى عباد بن ميسرة المنقري ىذا الحديث عن عمي بن زيد عن أنس ولم يذكر فيو 
عن سعيد بن المسيب قال أبو عيسى وذاكرت بو محمد بن إسماعيل فمم يعرفو ولم يعرف لسعيد بن 

المسيب عن أنس ىذا الحديث وال غيره ومات أنس بن مالك سنة ثبلث وتسعين ومات سعيد بن 
المسيب بعده بسنتين ومات سنة خمس وتسعين  

   
باب في االنتياء عما نيى عنو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  

   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول  [ 2679 ] 

اتركوني ما تركتكم فإذا حدثتكم فخذوا عني فإنما ىمك من كان قبمكم بكثرة اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
سؤاليم واختبلفيم عمى أنبيائيم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في عالم المدينة  



   
سحاق بن موسى األنصاري قاال حدثنا سفيان بن  [ 2680 ]  حدثنا الحسن بن الصباح البزار وا 

يوشك أن يضرب الناس أكباد اإلبل عيينة عن بن جريج عن أبي صالح عن أبي ىريرة رواية 
يطمبون العمم فبل يجدون أحدا أعمم من عالم المدينة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وىو حديث بن 

عيينة وقد روي عن بن عيينة أنو قال في ىذا سئل من عالم المدينة فقال أنو مالك بن أنس وقال 
إسحاق بن موسى سمعت بن عيينة يقول ىو العمري عبد العزيز بن عبد اهلل الزاىد وسمعت يحيى 

بن موسى يقول قال عبد الرزاق ىو مالك بن أنس والعمري ىو عبد العزيز بن عبد اهلل من ولد عمر 
بن الخطاب  

   
باب ما جاء في فضل الفقو عمى العبادة  

   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إبراىيم بن موسى أخبرنا الوليد بن مسمم حدثنا روح بن  [ 2681 ] 

فقيو أشد عمى الشيطان من جناح عن مجاىد عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ألف عابد قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وال نعرفو إال من ىذا الوجو من حديث الوليد بن مسمم  

   
حدثنا محمود بن خداش البغدادي حدثنا محمد بن يزيد الواسطي حدثنا عاصم بن رجاء  [ 2682 ] 

قدم رجل من المدينة عمى أبي الدرداء وىو بدمشق فقال ما أقدمك يا بن حيوة عن قيس بن كثير قال 
أخي فقال حديث بمغني أنك تحدثو عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال أما جئت لحاجة قال ال 

قال أما قدمت لتجارة قال ال قال ما جئت إال في طمب ىذا الحديث قال فإني سمعت رسول اهلل صمى 
ن المبلئكة لتضع  اهلل عميو وسمم يقول من سمك طريقا يبتغي فيو عمما سمك اهلل لو طريقا إلى الجنة وا 
ن العالم ليستغفر لو من في السماوات ومن في األرض حتى الحيتان  أجنحتيا رضاء لطالب العمم وا 

في الماء وفضل العالم عمى العابد كفضل القمر عمى سائر الكواكب إن العمماء ورثة األنبياء إن 
األنبياء لم يورثوا دينارا وال درىما إنما ورثوا العمم فمن أخذ بو أخذ بحظ وافر قال أبو عيسى وال 

نعرف ىذا الحديث إال من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس ىو عندي بمتصل ىكذا حدثنا 
نما يروى ىذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن الوليد بن  محمود بن خداش بيذا اإلسناد وا 

جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وىذا أصح من حديث 
محمود بن خداش ورأي محمد بن إسماعيل ىذا أصح  



   
حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن سعيد بن مسروق عن بن أشوع عن يزيد بن سممة  [ 2683 ] 

يا رسول اهلل إني قد سمعت منك حديثا كثيرا أخاف أن ينسيني أولو الجعفي قال قال يزيد بن سممة 
آخره فحدثني بكممة تكون جماعا قال اتق اهلل فيما تعمم قال أبو عيسى ىذا حديث ليس إسناده 

بمتصل وىو عندي مرسل ولم يدرك عندي بن أشوع يزيد بن سممة وابن أشوع اسمو سعيد بن أشوع  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا خمف بن أيوب العامري عن عوف عن بن سيرين عن أبي ىريرة  [ 2684 ] 

خصمتان ال تجتمعان في منافق حسن سمت وال فقو في قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الدين قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وال نعرف ىذا الحديث من حديث عوف إال من ىذا الشيخ 

خمف بن أيوب العامري ولم أر أحدا يروي عنو غير أبي كريب محمد بن العبلء وال أدري كيف ىو  
   
حدثنا محمد بن عبد األعمى الصنعاني حدثنا سممة بن رجاء حدثنا الوليد بن جميل  [ 2685 ] 

ذكر لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة الباىمي قال 
رجبلن أحدىما عابد واآلخر عالم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فضل العالم عمى العابد 
كفضمي عمى أدناكم ثم قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن اهلل ومبلئكتو وأىل السماوات 

واألرضين حتى النممة في جحرىا وحتى الحوت ليصمون عمى معمم الناس الخير قال أبو عيسى ىذا 
حديث غريب قال سمعت أبا عمار الحسين بن حريث الخزاعي يقول سمعت الفضيل بن عياض 

يقول عالم عامل معمم يدعى كبيرا في ممكوت السماوات  
   
حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا عبد اهلل بن وىب عن عمرو بن الحرث  [ 2686 ] 

لن يشبع عن دراج عن أبي الييثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
المؤمن من خير يسمعو حتى يكون منتياه الجنة ىذا حديث حسن غريب  

   
حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي حدثنا عبد اهلل بن نمير عن إبراىيم بن الفضل  [ 2687 ] 

الكممة الحكمة ضالة عن سعيد المقبري عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
المؤمن فحيث وجدىا فيو أحق بيا قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو 
براىيم بن الفضل المدني المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظو كمل كتاب أبواب العمم  وا 



ويميو كتاب االستئذان  
   

كتاب االستئذان عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في إفشاء السبلم  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول  [ 2688 ] 

والذي نفسي بيده ال تدخموا الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا أال اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أدلكم عمى أمر إذا أنتم فعمتموه تحاببتم أفشوا السبلم بينكم وفي الباب عن عبد اهلل بن سبلم وشريح 

بن ىانئ عن أبيو وعبد اهلل بن عمرو والبراء وأنس وابن عمر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح  

   
باب ما ذكر في فضل السبلم  

   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن والحسين بن محمد الجريري بمخي قاال حدثنا محمد بن  [ 2689 ] 

كثير عن جعفر بن سميمان الضبعي عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حصين أن رجبل جاء 
عميكم قال قال النبي صمى اهلل عميو وسمم عشر ثم جاء إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال السبلم 

آخر فقال السبلم عميكم ورحمة اهلل فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم عشرون ثم جاء آخر فقال السبلم 
عميكم ورحمة اهلل وبركاتو فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم ثبلثون قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح غريب من ىذا الوجو وفي الباب عن عمي وأبي سعيد وسيل بن حنيف  
   

باب ما جاء في االستئذان ثبلثة  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد األعمى بن عبد األعمى عن الجريري عن أبي نضرة  [ 2690 ] 

قال استأذن أبو موسى عمى عمر فقال السبلم عميكم أأدخل قال عمر واحدة ثم سكت عن أبي سعيد 
ساعة ثم قال السبلم عميكم أأدخل قال عمر ثنتان ثم سكت ساعة فقال السبلم عميكم أأدخل فقال 
عمر ثبلث ثم رجع فقال عمر لمبواب ما صنع قال رجع قال عمي بو فمما جاءه قال ما ىذا الذي 



صنعت قال السنة قال السنة واهلل لتأتيني عمى ىذا ببرىان أو ببينة أو ألفعمن بك قال فأتانا ونحن 
رفقة من األنصار فقال يا معشر األنصار ألستم أعمم الناس بحديث رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

ال فارجع فجعل القوم يمازحونو  ألم يقل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم االستئذان ثبلث فإن أذن لك وا 
قال أبو سعيد ثم رفعت رأسي إليو فقمت فما أصابك في ىذا من العقوبة فأنا شريكك قال فأتى عمر 

فأخبره بذلك فقال عمر ما كنت عممت بيذا وفي الباب عن عمي وأم طارق موالة سعد قال أبو عيسى 
ىذا حديث حسن والجريري اسمو سعيد بن إياس يكنى أبا مسعود وقد روى ىذا غيره أيضا عن أبي 

نضرة وأبو نضرة العبدي اسمو المنذر بن مالك بن قطعة  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثني أبو زميل  [ 2691 ] 

أستأذنت عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثبلثا حدثني بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال 
نما أنكر عمر  فأذن لي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وأبو زميل أسمو سماك الحنفي وا 

عندنا عمى أبي موسى حيث روى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال االستئذان ثبلث فإذا أذن 
ال فارجع وقد كان عمر أستأذن عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم ثبلثا فأذن لو ولم يكن عمم ىذا  لك وا 

ال فارجع   الذي رواه أبو موسى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال فإن أذن لك وا 
   

باب ما جاء كيف رد السبلم  
   
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد اهلل بن نمير حدثنا عبيد اهلل بن عمر عن سعيد  [ 2692 ] 

دخل رجل المسجد ورسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم جالس في ناحية المقبري عن أبي ىريرة قال 
المسجد فصمى ثم جاء فسمم عميو فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وعميك أرجع فصل فذكر 

الحديث بطولو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وروى يحيى بن سعيد القطان ىذا عن عبيد اهلل بن 
عمر عن سعيد المقبري فقال عن أبيو عن أبي ىريرة ولم يذكر فيو فسمم عميو وقال وعميك قال 

وحديث يحيى بن سعيد أصح  
   

باب ما جاء في تبميغ السبلم  
   
حدثنا عمي بن المنذر الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر  [ 2693 ] 



إن جبريل الشعبي حدثني أبو سممة أن عائشة حدثتو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال ليا 
يقرئك السبلم قالت وعميو السبلم ورحمة اهلل وبركاتو وفي الباب عن رجل من بني نمير عن أبيو عن 

جده قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه الزىري أيضا عن أبي سممة عن عائشة  
   

باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسبلم  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا قران بن تمام األسدي عن أبي فروة يزيد بن سنان عن سميم  [ 2694 ] 

يا رسول اهلل الرجبلن يمتقيان أييما يبدأ بالسبلم فقال أوالىما باهلل بن عامر عن أبي أمامة قال قيل 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن قال محمد أبو فروة الرىاوي مقارب الحديث إال أن ابنو محمد بن 

يزيد يروي عنو مناكير  
   

باب ما جاء في كراىية إشارة اليد بالسبلم  
   
حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده أن رسول اهلل صمى  [ 2695 ] 

ليس منا من تشبو بغيرنا ال تشبيوا بالييود وال بالنصارى فإن تسميم الييود اإلشارة اهلل عميو وسمم قال 
باألصابع وتسميم النصارى اإلشارة باألكف قال أبو عيسى ىذا حديث إسناده ضعيف وروى بن 

المبارك ىذا الحديث عن بن لييعة فمم يرفعو  
   

باب ما جاء في التسميم عمى الصبيان  
   
حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري حدثنا أبو غياث سيل بن حماد حدثنا شعبة  [ 2696 ] 

عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني فمر عمى صبيان فسمم عمييم فقال ثابت كنت مع أنس 
كنت مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فمر عمى صبيان فمر عمى صبيان فسمم عمييم وقال أنس 

فسمم عمييم قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح رواه غير واحد عن ثابت وروي من غير وجو أنس 
حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سميمان عن ثابت عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه  

   
باب ما جاء في التسميم عمى النساء  



   
حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا عبد الحميد بن بيرام أنو سمع شير بن  [ 2697 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مر في المسجد يوما حوشب يقول سمعت أسماء بنت يزيد تحدث 
وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسميم وأشار عبد الحميد بيده قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

قال أحمد بن حنبل ال بأس بحديث عبد الحميد بن بيرام عن شير بن حوشب وقال محمد بن 
إسماعيل شير حسن الحديث وقوى أمره وقال إنما تكمم فيو بن عون ثم روى عن ىبلل بن أبي زينب 
عن شير بن حوشب أنبأنا أبو داود المصاحفي بمخي أخبرنا النضر بن شميل عن بن عون قال إن 
نما طعنوا فيو ألنو ولي أمر السمطان   شيرا تركوه قال أبو داود قال النضر تركوه أي طعنوا فيو وا 

   
باب ما جاء في التسميم إذا دخل بيتو  

   
حدثنا أبو حاتم البصري األنصاري مسمم بن حاتم حدثنا محمد بن عبد اهلل األنصاري  [ 2698 ] 

عن أبيو عن عمي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس بن مالك قال قال لي رسول اهلل صمى اهلل 
يا بني إذا دخمت عمى أىمك فسمم يكون بركة عميك وعمى أىل بيتك قال أبو عيسى ىذا عميو وسمم 

حديث حسن غريب  
   

باب ما جاء في السبلم قبل الكبلم  
   
حدثنا الفضل بن الصباح بغدادي حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن  [ 2699 ] 

محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اهلل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
السبلم قبل الكبلم وبيذا اإلسناد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال ال تدعوا أحدا إلى الطعام حتى 

يسمم قال أبو عيسى ىذا حديث منكر ال نعرفو إال من ىذا وسمعت محمدا يقول عنبسة بن عبد 
الرحمن ضعيف في الحديث ذاىب ومحمد بن زاذان منكر الحديث  

   
باب ما جاء في التسميم عمى أىل الذمة  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سيل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي ىريرة  [ 2700 ] 



ذا لقيتم أحدىم في أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال  ال تبدءوا الييود والنصارى بالسبلم وا 
الطريق فاضطروىم إلى أضيقو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري عن عروة  [ 2701 ] 

عن عائشة قالت إن رىطا من الييود دخموا عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقالوا السام عميك فقال 
عميكم فقالت عائشة بل عميكم السام والمعنة فقال النبي صمى اهلل عميو النبي صمى اهلل عميو وسمم 

وسمم يا عائشة إن اهلل يحب الرفق في األمر كمو قالت عائشة ألم تسمع ما قالوا قال قد قمت عميكم 
وفي الباب عن أبي نضرة الغفاري وابن عمر وأنس وأبي عبد الرحمن الجيني قال أبو عيسى حديث 

عائشة حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في السبلم عمى مجمس فيو المسممون وغيرىم  
   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن عروة أن أسامة  [ 2702 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم مر بمجمس وفيو أخبلط من المسممين والييود فسمم بن زيد أخبره 
عمييم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في تسميم الراكب عمى الماشي  

   
براىيم بن يعقوب قاال حدثنا روح بن عبادة عن حبيب بن  [ 2703 ]  حدثنا محمد بن المثنى وا 

يسمم الراكب عمى الماشي الشييد عن الحسن عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
والماشي عمى القاعد والقميل عمى الكثير وزاد بن المثنى في حديثو ويسمم الصغير عمى الكبير وفي 

الباب عن عبد الرحمن بن شبل وفضالة بن عبيد وجابر قال أبو عيسى ىذا حديث قد روي من غير 
وجو عن أبي ىريرة وقال أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعمي بن زيد إن الحسن لم يسمع من أبي 

ىريرة  
   
حدثنا سويد بن نصر أنبأنا عبد اهلل بن المبارك أنبأنا معمر عن ىمام بن منبو عن أبي  [ 2704 ] 

يسمم الصغير عمى الكبير والمار عمى القاعد والقميل عمى ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



الكثير قال وىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا سويد بن نصر أنبأنا عبد اهلل أنبأنا حيوة بن شريح أخبرني أبو ىانئ اسمو حميد  [ 2705 ] 

بن ىانئ الخوالني عن أبي عمي الجنبي عن فضالة بن عبيد أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
يسمم الفارس عمى الماشي والماشي عمى القائم والقميل عمى الكثير قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح وأبو عمي الجنبي اسمو عمرو بن مالك  
   

باب ما جاء في التسميم عند القيام وعند القعود  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن عجبلن عن سعيد المقبري عن أبي ىريرة أن رسول اهلل  [ 2706 ] 

إذا انتيى أحدكم إلى مجمس فميسمم فإن بدا لو أن يجمس فميجمس ثم إذا قام صمى اهلل عميو وسمم قال 
فميسمم فميست األولى بأحق من اآلخرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد روي ىذا الحديث أيضا 

عن بن عجبلن عن المقبري عن أبيو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في االستئذان قبالة البيت  
   
حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن عبيد اهلل بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبمي  [ 2707 ] 

من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن عن أبي ذر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يؤذن لو فرأى عورة أىمو فقد أتى حدا ال يحل لو أن يأتيو لو أنو حين أدخل بصره استقبمو رجل ففقأ 
ن مر الرجل عمى باب ال ستر لو غير مغمق فنظر فبل خطيئة عميو إنما  عينيو ما غيرت عميو وا 

الخطيئة عمى أىل البيت وفي الباب عن أبي ىريرة وأبي أمامة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال 
نعرفو مثل ىذا إال من حديث بن لييعة وأبو عبد الرحمن الحبمي اسمو عبد اهلل بن يزيد  

   
باب من اطمع في دار قوم بغير إذنيم  

   
أن النبي صمى اهلل حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوىاب الثقفي عن حميد عن أنس  [ 2708 ] 

عميو وسمم كان في بيتو فاطمع عميو رجل فأىوى إليو بمشقص فتأخر الرجل قال أبو عيسى ىذا 



حديث حسن صحيح  
   
أن رجبل أطمع حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزىري عن سيل بن سعد الساعدي  [ 2709 ] 

عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من جحر في حجرة النبي صمى اهلل عميو وسمم ومع النبي صمى 
اهلل عميو وسمم مدراة يحك بيا رأسو فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم لو عممت أنك تنظر لطعنت بيا 
في عينك إنما جعل االستئذان من أجل البصر وفي الباب عن أبي ىريرة قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح  
   

باب ما جاء في التسميم قبل االستئذان  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا روح بن عبادة عن بن جريج أخبرني عمرو بن أبي سفيان  [ 2710 ] 

أن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان أخبره أن كمدة بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثو بمبن ولبأ 
وضغابيس إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم والنبي صمى اهلل عميو وسمم بأعمى الوادي قال فدخمت 

عميو ولم أسمم ولم أستأذن فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم ارجع فقل السبلم عميكم أأدخل وذلك بعد 
ما أسمم صفوان قال عمرو وأخبرني بيذا الحديث أمية بن صفوان ولم يقل سمعتو من كمدة قال أبو 
عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث بن جريج ورواه أبو عاصم أيضا عن بن 

جريج مثل ىذا وضغابيس ىو حشيش يؤكل  
   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا بن المبارك أنبأنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر  [ 2711 ] 
أستأذنت عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم في دين كان عمى أبي فقال من ىذا فقمت أنا فقال أنا قال 

أنا كأنو كره ذلك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  
   

باب ما جاء في كراىية طروق الرجل أىمو ليبل  
   
أخبرنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن األسود بن قيس عن نبيح العنزي عن  [ 2712 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نياىم أن يطرقوا النساء ليبل وفي الباب عن أنس وابن عمر جابر 
وابن عباس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجو عن جابر عن النبي 



صمى اهلل عميو وسمم وقد روي عن بن عباس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نياىم أن يطرقوا النساء 
ليبل قال فطرق رجبلن بعد نيي النبي صمى اهلل عميو وسمم فوجد كل واحد منيما مع امرأتو رجبل  

   
باب ما جاء في تتريب  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا شبابة عن حمزة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اهلل  [ 2713 ] 

إذا كتب أحدكم كتابا فميتربو فإنو أنجح لمحاجة قال أبو عيسى ىذا حديث صمى اهلل عميو وسمم قال 
منكر ال نعرفو عن أبي الزبير إال من ىذا قال وحمزة ىو عندي بن عمرو النصيبي ىو ضعيف في 

الحديث  
   

باب  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبيد اهلل بن الحرث عن عنبسة عن محمد بن زاذان عن أم سعد عن  [ 2714 ] 

دخمت عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وبين يديو كاتب فسمعتو يقول ضع زيد بن ثابت قال 
القمم عمى أذنك فإنو أذكر لممممي قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو وىو 

إسناد ضعيف وعنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زاذان يضعفان في الحديث  
   

باب ما جاء في تعميم السريانية  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيو عن خارجة بن زيد بن  [ 2715 ] 

أمرني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن أتعمم لو كتاب ييود قال ثابت عن أبيو زيد بن ثابت قال 
إني واهلل ما آمن ييود عمى كتاب قال فما مر بي نصف شير حتى تعممتو لو قال فمما تعممتو كان 

ذا كتبوا إليو قرأت لو كتابيم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  إذا كتب إلى ييود كتبت إلييم وا 
وقد روي من غير ىذا الوجو عن زيد بن ثابت رواه األعمش عن ثابت بن عبيد األنصاري عن زيد 

بن ثابت قال أمرني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن أتعمم السريانية  
   

باب في مكاتبة المشركين  



   
أن حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد األعمى عن سعيد عن قتادة عن أنس  [ 2716 ] 

لى كل جبار  لى النجاشي وا  لى قيصر وا  رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كتب قبل موتو إلى كسرى وا 
يدعوىم إلى اهلل وليس بالنجاشي الذي صمى عميو النبي صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح غريب  
   

باب ما جاء كيف يكتب إلى أىل الشرك  
   
حدثنا سويد أنبأنا عبد اهلل أنبأنا يونس عن الزىري أخبرني عبيد اهلل بن عبد اهلل عن بن  [ 2717 ] 

أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن ىرقل أرسل إليو في نفر من قريش وكانوا تجارا عباس أنو أخبره 
بالشام فأتوه فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقرئ فإذا فيو بسم اهلل 

الرحمن الرحيم من محمد عبد اهلل ورسولو إلى ىرقل عظيم الروم السبلم عمى من اتبع اليدى أما بعد 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو سفيان اسمو صخر بن حرب  

   
باب ما جاء في ختم الكتاب  

   
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا معاذ بن ىشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك  [ 2718 ] 
لما أراد نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن يكتب إلى العجم قيل لو إن العجم ال يقبمون إال كتابا قال 

عميو خاتم فاصطنع خاتما قال فكأني أنظر إلى بياضو في كفو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح  

   
باب كيف السبلم  

   
حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل أخبرنا سميمان بن المغيرة حدثنا ثابت البناني حدثنا بن أبي  [ 2719 ] 

أقبمت أنا وصاحبان لي قد ذىبت أسماعنا وأبصارنا من الجيد ليمى عن المقداد بن األسود قال 
فجعمنا نعرض أنفسنا عمى أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم فميس أحد يقبمنا فأتينا النبي صمى اهلل 
عميو وسمم فأتى بنا أىمو فإذا ثبلثة أعنز فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم احتمبوا ىذا المبن بيننا فكنا 



نحتمبو فيشرب كل إنسان نصيبو ونرفع لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نصيبو فيجئ رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم من الميل فيسمم تسميما ال يوقظ النائم ويسمع اليقظان ثم يأتي المسجد فيصمي 

ثم يأتي شرابو فيشربو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في كراىية التسميم عمى من يبول  
   
حدثنا محمد بن بشار ونصر بن عمي قاال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الضحاك بن  [ 2720 ] 

أن رجبل سمم عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو يبول فمم يرد عميو عثمان عن نافع عن بن عمر 
يعني السبلم حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الضحاك بيذا 
اإلسناد نحوه وفي الباب عن عمقمة بن الفغواء وجابر والبراء والمياجر بن قنفذ قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في كراىية أن يقول عميك السبلم مبتدئا  
   
حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل أخبرنا خالد الحذاء عن أبي تميمة اليجيمي عن رجل من  [ 2721 ] 

طمبت النبي صمى اهلل عميو وسمم فمم أقدر عميو فجمست فإذا نفر ىو فييم وال أعرفو وىو قومو قال 
يصمح بينيم فمما فرغ قام معو بعضيم فقالوا يا رسول اهلل فمما رأيت ذلك قمت عميك السبلم يا رسول 
اهلل عميك السبلم يا رسول اهلل عميك السبلم يا رسول اهلل قال إن عميك السبلم تحية الميت إن عميك 

السبلم تحية الميت ثبلثا ثم أقبل عمي فقال إذا لقي الرجل أخاه المسمم فميقل السبلم عميكم ورحمة اهلل 
ثم رد عمي النبي صمى اهلل عميو وسمم قال وعميك ورحمة اهلل وعميك ورحمة اهلل وعميك ورحمة اهلل 

قال أبو عيسى وقد روى ىذا الحديث أبو غفار عن أبي تميمة اليجيمي عن أبي جري جابر بن سميم 
اليجيمي قال أتيت النبي صمى اهلل عميو وسمم فذكر الحديث وأبو تميمة أسمو طريف بن مجالد  

   
حدثنا بذلك الحسن بن عمي الخبلل حدثنا أبو أسامة عن أبي غفار المثنى بن سعيد  [ 2722 ] 

أتيت النبي صمى اهلل عميو وسمم فقمت عميك الطائي عن أبي تميمة اليجيمي عن جابر بن سميم قال 
السبلم فقال ال تقل عميك السبلم ولكن قل السبلم عميك وذكر قصة طويمة وىذا حديث حسن صحيح  

   



حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد اهلل بن المثنى  [ 2723 ] 
أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان حدثنا ثمامة بن عبد اهلل بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك 

ذا تكمم بكممة أعادىا ثبلثا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب   إذا سمم سمم ثبلثا وا 
   

باب  
   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد اهلل بن أبي طمحة عن أبي  [ 2724 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بينما ىو مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الميثي 
جالس في المسجد والناس معو إذ أقبل ثبلثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

وذىب واحد فمما وقفا عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم سمما فأما أحدىما فرأى فرجة في الحمقة 
فجمس فييا وأما اآلخر فجمس خمفيم وأما اآلخر فأدبر ذاىبا فمما فرغ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال أال أخبركم عن النفر الثبلثة أما أحدىم فأوى إلى اهلل فآواه اهلل وأما اآلخر فاستحيا فاستحيا اهلل 
منو وأما اآلخر فأعرض فأعرض اهلل عنو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو واقد الميثي 

اسمو الحرث بن عوف وأبو مرة مولى أم ىانئ بنت أبي طالب واسمو يزيد ويقال مولى عقيل بن أبي 
طالب  

   
كنا إذا أتينا حدثنا عمي بن حجر أخبرنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة  [ 2725 ] 

النبي صمى اهلل عميو وسمم جمس أحدنا حيث ينتيي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب 
وقد رواه زىير بن معاوية عن سماك أيضا  

   
باب ما جاء في الجالس عمى الطريق  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء ولم  [ 2726 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مر بناس من األنصار وىم جموس في الطريق فقال يسمعو منو 
إن كنتم ال بد فاعمين فردوا السبلم وأعينوا المظموم واىدوا السبيل وفي الباب عن أبي ىريرة وأبي 

شريح الخزاعي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   



باب ما جاء في المصافحة  
   
سحاق بن منصور قاال حدثنا عبد اهلل بن نمير قال وحدثنا  [ 2727 ]  حدثنا سفيان بن وكيع وا 

إسحاق بن منصور أخبرنا عبد اهلل بن نمير عن األجمح عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال 
ما من مسممين يمتقيان فيتصافحان إال غفر ليما قبل أن يفترقا قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق عن وقد روي ىذا الحديث عن البراء 
من غير وجو واألجمح ىو بن عبد اهلل بن حجية بن عدي الكندي  

   
حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل أخبرنا حنظمة بن عبيد اهلل عن أنس بن مالك قال قال رجل  [ 2728 ] 

يا رسول اهلل الرجل منا يمقى أخاه أو صديقو أينحني لو قال ال قال أفيمتزمو ويقبمو قال ال قال أفيأخذ 
بيده ويصافحو قال نعم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  

   
ىل كانت حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل أخبرنا ىمام عن قتادة قال قمت ألنس بن مالك  [ 2729 ] 

المصافحة في أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال نعم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح  

   
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا يحيى بن سميم الطائفي عن سفيان عن منصور عن  [ 2730 ] 

من تمام التحية األخذ باليد وفي خيثمة عن رجل عن بن مسعود عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الباب عن البراء وابن عمر قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وال نعرفو إال من حديث يحيى بن سميم 
عن سفيان سألت محمد بن إسماعيل عن ىذا الحديث فمم يعده محفوظا وقال إنما أراد عندي حديث 

سفيان عن منصور عن خيثمة عمن سمع بن مسعود عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال ال سمر إال 
نما يروى عن منصور عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أو  لمصل أو مسافر قال محمد وا 

غيره قال من تمام التحية األخذ باليد  
   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد اهلل بن زحر عن  [ 2731 ] 

عمي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضى اهلل تعالى عنو أن رسول اهلل صمى 
عيادة المريض أن يضع أحدكم يده عمى جبيتو أو قال عمى يده فيسألو كيف اهلل عميو وسمم قال تمام 



ىو وتمام تحياتكم بينكم المصافحة قال أبو عيسى ىذا إسناد ليس بالقوي قال محمد وعبيد اهلل بن 
زحر ثقة وعمي بن يزيد ضعيف والقاسم بن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن وىو مولى عبد 

الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وىو ثقة والقاسم شامي  
   

باب ما جاء في المعانقة والقبمة  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إبراىيم بن يحيى بن محمد بن عباد المدني حدثني أبي  [ 2732 ] 

يحيى بن محمد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن مسمم الزىري عن عروة بن الزبير عن عائشة 
قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليو قالت 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عريانا يجر ثوبو واهلل ما رأيتو عريانا قبمو وال بعده فأعتنقو وقبمو قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو من حديث الزىري إال من ىذا الوجو  

   
باب ما جاء في قبمة اليد والرجل  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا عبد اهلل بن إدريس وأبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن  [ 2733 ] 

قال ييودي لصاحبو اذىب بنا إلى ىذا النبي فقال عبد اهلل بن سممة عن صفوان بن عسال قال 
صاحبو ال تقل نبي إنو لو سمعك كان لو أربعة أعين فأتيا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فسأاله 

عن تسع آيات بينات فقال ليم ال تشركوا باهلل شيئا وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتموا النفس التي حرم اهلل 
إال بالحق وال تمشوا ببريء إلى ذي سمطان ليقتمو وال تسحروا وال تأكموا الربا وال تقذفوا محصنة وال 

تولوا الفرار يوم الزحف وعميكم خاصة الييود أن ال تعتدوا في السبت قال فقبموا يده ورجمو فقاال نشيد 
نا نخاف إن  أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني قالوا إن داود دعا ربو أن ال يزال في ذريتو نبي وا 

تبعناك أن تقتمنا الييود وفي الباب عن يزيد بن األسود وابن عمر وكعب بن قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في مرحبا  

   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة  [ 2734 ] 



ذىبت إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو مولى أم ىانئ بنت أبي طالب أخبره أنو سمع أم ىانئ تقول 
وسمم عام الفتح فوجدتو يغتسل وفاطمة تستره بثوب قالت فسممت فقال من ىذه قمت أنا أم ىانئ فقال 

مرحبا بأم ىانئ قال فذكر في الحديث قصة طويمة ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عبد اهلل بن حميد وغير واحد قالوا حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة عن سفيان  [ 2735 ] 

عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن عكرمة بن أبي جيل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
مرحبا بالراكب المياجر وفي الباب عن بريدة وابن عباس وأبي جحيفة قال أبو عيسى وسمم يوم جئتو 

ىذا حديث ليس إسناده بصحيح ال نعرفو مثل ىذا إال من ىذا الوجو من حديث موسى بن مسعود 
عن سفيان وموسى بن مسعود ضعيف في الحديث وروى ىذا الحديث عبد الرحمن بن ميدي عن 

سفيان عن أبي إسحاق مرسبل ولم يذكر فيو عن مصعب بن سعد وىذا أصح قال سمعت محمد بن 
بشار يقول موسى بن مسعود ضعيف في الحديث قال محمد بن بشار وكتبت كثيرا عن موسى بن 

مسعود ثم تركتو كمل كتاب االستئذان ويتموه كتاب األدب  
   

كتاب األدب عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في تشميت العاطس  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن أبي إسحاق عن الحرث عن عمي قال قال رسول  [ 2736 ] 

لممسمم عمى المسمم ست بالمعروف يسمم عميو إذا لقيو ويجيبو إذا دعاه ويشمتو صمى اهلل عميو وسمم 
إذا عطس ويعوده إذا مرض ويتبع جنازتو إذا مات ويحب لو ما يحب لنفسو وفي الباب عن أبي 
ىريرة وأبي أيوب والبراء وابن قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد روي من غير وجو عن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم وقد تكمم بعضيم في الحارث األعور  
   
حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن موسى المخزومي المدني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري  [ 2737 ] 

لممؤمن عمى المؤمن ست خصال يعوده إذا عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
مرض ويشيده إذا مات ويجيبو إذا دعاه ويسمم عميو إذا لقيو ويشمتو إذا عطس وينصح لو إذا غاب 
أو شيد قال ىذا حديث حسن صحيح ومحمد بن موسى المخزومي المدني ثقة روى عنو عبد العزيز 



بن محمد وابن أبي فديك  
   

باب ما يقول العاطس إذا عطس  
   
أن حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا زياد بن الربيع حدثنا حضرمي من آل الجارود عن نافع  [ 2738 ] 

رجبل عطس إلى جنب بن عمر فقال الحمد هلل والسبلم عمى رسول اهلل قال بن عمر وأنا أقول الحمد 
هلل والسبلم عمى رسول اهلل وليس ىكذا عممنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عممنا أن نقول الحمد هلل 

عمى كل حال قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث زياد بن الربيع  
   

باب ما جاء كيف تشميت العاطس  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن حكيم بن ديمم عن  [ 2739 ] 

كان الييود يتعاطسون عند النبي صمى اهلل عميو وسمم يرجون أن يقول أبي بردة عن أبي موسى قال 
ليم يرحمكم اهلل فيقول ييديكم اهلل ويصمح بالكم وفي الباب عن عمي وأبي أيوب وسالم بن عبيد وعبد 

اهلل بن جعفر وأبي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن منصور عن ىبلل بن  [ 2740 ] 

أنو كان مع القوم في سفر فعطس رجل من القوم فقال السبلم عميكم فقال يساف عن سالم بن عبيد 
عميك وعمى أمك فكأن الرجل وجد في نفسو فقال أما إني لم أقل إال ما قال النبي صمى اهلل عميو 

وسمم عطس رجل عند النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال السبلم عميكم فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
عميك وعمى أمك إذا عطس أحدكم فميقل الحمد هلل رب العالمين وليقل لو من يرد عميو يرحمك اهلل 
وليقل يغفر اهلل لنا ولكم قال أبو عيسى ىذا حديث اختمفوا في روايتو عن منصور وقد أدخموا بين 

ىبلل بن يساف وسالم رجبل  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة أخبرني بن أبي ليمى عن أخيو  [ 2741 ] 

عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن أبي أيوب أن رسول اهلل صمى اهلل عميو 
إذا عطس أحدكم فميقل الحمد هلل عمى كل حال وليقل الذي يرد عميو يرحمك اهلل وليقل ىو وسمم قال 



ييديكم اهلل ويصمح بالكم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن بن أبي ليمى 
بيذا اإلسناد نحوه قال ىكذا روى شعبة ىذا الحديث عن بن أبي ليمى عن أبي أيوب عن النبي صمى 

اهلل عميو وسمم وكان بن أبي ليمى يضطرب في ىذا الحديث يقول أحيانا عن أبي أيوب عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم ويقول أحيانا عن عمي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم حدثنا محمد بن بشار 

ومحمد بن يحيى الثقفي المروزي قاال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن بن أبي ليمى عن أخيو 
عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن عمي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه  

   
باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس  

   
أن رجمين عطسا حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن سميمان التيمي عن أنس بن مالك  [ 2742 ] 

عند النبي صمى اهلل عميو وسمم فشمت أحدىما ولم يشمت اآلخر فقال الذي لم يشمتو يا رسول اهلل 
نك لم تحمد اهلل قال أبو  شمت ىذا ولم تشمتني فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إنو حمد اهلل وا 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء كم يشمت العاطس  
   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل أخبرنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سممة عن  [ 2743 ] 

عطس رجل عند رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأنا شاىد فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو أبيو قال 
وسمم يرحمك اهلل ثم عطس الثانية والثالثة فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ىذا رجل مزكوم قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عكرمة بن 

عمار عن إياس بن سممة عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه إال أنو قال لو في الثالة أنت 
مزكوم قال ىذا أصح من حديث بن المبارك وقد روى شعبة عن عكرمة بن عمار ىذا الحديث نحو 
رواية يحيى بن سعيد حدثنا بذلك أحمد بن الحكم البصري حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن 
عكرمة بن عمار بيذا وروى عبد الرحمن بن ميدي عن عكرمة بن عمار نحو رواية بن المبارك 

وقال لو في الثالثة أنت مزكوم حدثنا بذلك إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن ميدي  
   
حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إسحاق بن منصور السمولي الكوفي عن عبد السبلم  [ 2744 ] 



بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد عن عمر بن إسحاق بن أبي طمحة عن أمو عن أبييا 
ن شئت فبل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  يشمت العاطس ثبلثا فإن زاد فإن شئت فشمتو وا 

سناده مجيول   قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وا 
   

باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجو عند العطاس  
   
حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجبلن عن سمي  [ 2745 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان إذا عطس غطى وجيو بيده أو عن أبي صالح عن أبي ىريرة 
بثوبو وغض بيا صوتو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء إن اهلل يحب العطاس ويكره التثاؤب  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن بن عجبلن عن المقبري عن أبي ىريرة أن رسول  [ 2746 ] 

العطاس من اهلل والتثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فميضع يده اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
ن اهلل يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا قال  ذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفو وا  عمى فيو وا 

الرجل آه آه إذا تثاءب فإن الشيطان يضحك في جوفو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا بن أبي ذئب عن سعيد بن  [ 2747 ] 

إن اهلل يحب أبي سعيد المقبري عن أبيو عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم فقال الحمد هلل فحق عمى كل من سمعو أن يقول يرحمك 

اهلل وأما التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فميرده ما استطاع وال يقولن ىاه ىاه فإنما ذلك من الشيطان 
يضحك منو قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح وىذا أصح من حديث بن عجبلن وابن أبي ذئب 

احفظ لحديث سعيد المقبري وأثبت من محمد بن عجبلن قال سمعت أبا العطار البصري يذكر عن 
عمي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال قال محمد بن عجبلن أحاديث سعيد المقبري روى بعضيا 

سعيد عن أبي ىريرة وروي بعضيا عن سعيد عن رجل عن أبي ىريرة واختمط عمي فجعمتيا عن 
سعيد عن أبي ىريرة  

   



باب ما جاء إن العطاس في الصبلة من الشيطان  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيو عن  [ 2748 ] 

العطاس والنعاس والتثاؤب في الصبلة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان قال أبو جده رفعو قال 
عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث شريك عن أبي اليقظان قال وسألت محمد بن 

إسماعيل عن عدي بن ثابت عن أبيو عن جده قمت لو ما اسم جد عدي قال ال أدري وذكر عن 
يحيى بن معين قال أسمو دينار  

   
باب كراىية أن يقام الرجل من مجمسو ثم يجمس فيو  

   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول اهلل صمى اهلل  [ 2749 ] 

ال يقم أحدكم أخاه من مجمسو ثم يجمس فيو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  عميو وسمم قال 
   
حدثنا الحسن بن عمي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن سالم عن بن  [ 2750 ] 

ال يقم أحدكم أخاه من مجمسو ثم يجمس فيو قال أبو عمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عيسى ىذا حديث صحيح قال وكان الرجل يقوم البن عمر فبل يجمس فيو قال أيو عيسى ىذا حديث 

صحيح  
   

باب ما جاء إذا قام الرجل من مجمسو ثم رجع إليو فيو أحق بو  
   
حدثنا قتيبة حدثنا خالد بن عبد اهلل الواسطي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى  [ 2751 ] 

الرجل بن حبان عن عمو واسع بن حبان عن وىب بن حذيفة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
ن خرج لحاجتو ثم عاد فيو أحق بمجمسو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  أحق بمجمسو وا 

غريب وفي الباب عن أبي بكرة وأبي سعيد وأبي ىريرة  
   

باب ما جاء في كراىية الجموس بين الرجمين بغير إذنيما  
   



حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل أخبرنا أسامة بن زيد حدثني عمرو بن شعيب عن أبيو عن  [ 2752 ] 
ال يحل الرجل أن يفرق بين أثنين إال عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

بإذنيما قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه عامر األحول عن عمرو بن شعيب أيضا  
   

باب ما جاء في كراىية القعود وسط الحمقة  
   
حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي مجمز أن رجبل قعد وسط  [ 2753 ] 

ممعون عمى لسان محمد أو لعن اهلل عمى لسان محمد صمى اهلل عميو وسمم من قعد حمقة فقال حذيفة 
وسط الحمقة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو مجمز أسمو الحق بن حميد  

   
باب ما جاء في كراىية قيام الرجل لمرجل  

   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا عفان أخبرنا حماد بن سممة عن حميد عن أنس  [ 2754 ] 

وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما قال لم يكن شخص أحب إلييم من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
يعممون من كراىيتو لذلك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن حبيب بن الشييد عن أبي مجمز  [ 2755 ] 

قال خرج معاوية فقام عبد اهلل بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال اجمسا سمعت رسول اهلل صمى 
من سره أن يتمثل لو الرجال قياما فميتبوأ مقعده من النار وفي الباب عن أبي اهلل عميو وسمم يقول 

أمامة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن حدثنا ىناد حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشييد عن أبي 
مجمز عن معاوية عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مثمو  

   
باب ما جاء في تقميم األظفار  

   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن  [ 2756 ] 

خمس من الزىري عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الفطرة االستحداد والختان وقص الشارب ونتف اإلبط وتقميم األظفار قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 



صحيح  
   
حدثنا قتيبة وىناد قاال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن  [ 2757 ] 

عشر من طمق بن حبيب عن عبد اهلل بن الزبير عن عائشة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عفاء المحية والسواك واالستنشاق وقص األظفار وغسل البراجم ونتف اإلبط  الفطرة قص الشارب وا 

وحمق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إال أن تكون المضمضة قال أبو 
عبيد انتقاص الماء االستنجاء بالماء وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن عمر وأبي ىريرة قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن  
   

باب في التوقيت في تقميم األظفار وأخذ الشارب  
   
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا صدقة بن موسى أبو  [ 2758 ] 

أنو محمد صاحب الدقيق حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
وقت ليم في كل أربعين ليمة تقميم األظفار وأخذ الشارب وحمق العانة  

   
وقت حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سميمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال  [ 2759 ] 

لنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قص الشارب وتقميم األظفار وحمق العانة ونتف اإلبط ال يترك 
أكثر من أربعين يوما قال ىذا أصح من حديث األول وصدقة بن موسى ليس عندىم بالحافظ  

   
باب ما جاء في قص الشارب  

   
حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن  [ 2760 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يقص أو يأخذ من شاربو وكان سماك عن عكرمة عن بن عباس قال 
إبراىيم خميل الرحمن يفعمو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صييب عن حبيب بن يسار  [ 2761 ] 

من لم يأخذ من شاربو فميس منا وفي الباب عن زيد بن أرقم أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 



عن المغيرة بن شعبة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن 
سعيد عن يوسف بن صييب بيذا اإلسناد نحوه  

   
باب ما جاء في األخذ من المحية  

   
حدثنا ىناد حدثنا عمر بن ىارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن  [ 2762 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يأخذ من لحيتو من عرضيا وطوليا قال أبو عيسى ىذا جده 
حديث غريب وسمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن ىارون مقارب الحديث ال أعرف لو حديثا 
ليس إسناده أصبل أو قال ينفرد بو إال ىذا الحديث كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يأخذ من لحيتو 
من عرضيا وطوليا ال نعرفو إال من حديث عمر بن ىارون ورأيتو حسن الرأي في عمر قال أبو 

عيسى وسمعت قتيبة يقول عمر بن ىارون كان صاحب حديث وكان يقول اإليمان قول وعمل قال 
سمعت قتيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن رجل عن ثور بن يزيد أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نصب 

المنجنيق عمى أىل الطائف قال قتيبة قمت لوكيع من ىذا قال صاحبكم عمر بن ىارون  
   

باب ما جاء في إعفاء المحية  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عبد اهلل بن نمير عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع  [ 2763 ] 

أحفوا الشوارب وأعفوا المحى قال أبو عيسى عن بن عمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ىذا حديث صحيح  

   
أن حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيو عن بن عمر  [ 2764 ] 

عفاء المحى ىذا حديث حسن صحيح وأبو  رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أمرنا بإحفاء الشوارب وا 
بكر بن نافع ىو مولى بن عمر ثقة وعمر نافع ثقة وعبد اهلل بن نافع مولى بن عمر يضعف  

   
باب ما جاء في وضع إحدى الرجمين عمى األخرى مستمقيا  

   
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن  [ 2765 ] 



رأى النبي صمى اهلل عميو وسمم مستمقيا في المسجد واضعا الزىري عن عباد بن تميم عن عمو أنو 
إحدى رجميو عمى األخرى قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وعم عباد بن تميم ىو عبد اهلل 

بن زيد بن عاصم المازني  
   

باب ما جاء في الكراىية في ذلك  
   
حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي حدثنا أبي حدثنا سميمان التيمي عن خداش عن  [ 2766 ] 

إذا استمقى أحدكم عمى ظيره فبل يضع أبي الزبير عن جابر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
إحدى رجميو عمى األخرى ىذا حديث رواه غير واحد عن سميمان التيمي وال يعرف خداش ىذا من 

ىو وقد روى لو سميمان التيمي غير حديث  
   
أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن أبي الزبير عن جابر  [ 2767 ] 

نيى عن اشتمال الصماء واالحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجميو عمى األخرى وىو 
مستمق عمى ظيره قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح  

   
باب ما جاء في كراىية اإلضطجاع عمى البطن  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سميمان وعبد الرحيم عن محمد بن عمرو حدثنا أبو  [ 2768 ] 

رأى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم رجبل مضطجعا عمى بطنو فقال إن سممة عن أبي ىريرة قال 
ىذه ضجعة ال يحبيا اهلل وفي الباب عن طيفة وابن عمر قال أبو عيسى وروى يحيى بن أبي كثير 
ىذا الحديث عن أبي سممة عن يعيش بن طيفة عن أبيو ويقال طخفة والصحيح طيفة وقال بعض 

الحفاظ الصحيح طخفة ويقال طغفة يعيش ىو من الصحابة  
   

باب ما جاء في حفظ العورة  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بيز بن حكيم حدثني أبي عن جدي  [ 2769 ] 

يا رسول اهلل عوراتنا ما نأتي منيا وما نذر قال احفظ عورتك إال من زوجتك أو مما ممكت قال قمت 



يمينك فقال الرجل يكون مع الرجل قال إن استطعت أن ال يراىا أحد فأفعل قمت والرجل يكون خاليا 
قال فاهلل أحق أن يستحيا منو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وجد بيز اسمو معاوية بن حيدة 

القشري وقد روى الجريري عن حكيم بن معاوية وىو والد بيز  
   

باب ما جاء في اإلتكاء  
   
حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي أخبرنا إسرائيل  [ 2770 ] 

رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم متكئا عمى وسادة عمى عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال 
يساره قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وروى غير واحد ىذا الحديث عن إسرائيل عن سماك 
عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم متكئا عمى وسادة ولم يذكر عمى يساره  

   
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن  [ 2771 ] 

رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم متكئا عمى وسادة ىذا حديث صحيح  سمرة قال 
   

باب  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج  [ 2772 ] 

ال يؤم الرجل في سمطانو وال يجمس عمى عن أبي مسعود أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
تكرمتو إال بإذنو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء أن الرجل أحق بصدر دابتو  

   
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا عمي بن الحسين بن واقد حدثني أبي حدثني  [ 2773 ] 

بينما النبي صمى اهلل عميو وسمم يمشي إذ جاءه رجل عبد اهلل بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول 
ومعو حمار فقال يا رسول اهلل اركب وتأخر الرجل فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ألنت أحق 
بصدر دابتك إال أن تجعمو لي قال قد جعمتو لك قال فركب قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب 

من ىذا الوجو وفي الباب عن قيس بن سعد بن عبادة  



   
باب ما جاء في الرخصة في إتخاذ األنماط  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر  [ 2774 ] 

ىل لكم أنماط قمت وأنى تكون لنا أنماط قال أما عن جابر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
إنيا ستكون لكم أنماط قال فأنا أقول المرأتي أخرى عني أنماطك فتقول ألم يقل النبي صمى اهلل عميو 

وسمم إنيا ستكون لكم أنماط قال فأدعيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في ركوب ثبلثة عمى دابة  
   
حدثنا عباس العنبري حدثنا النضر بن محمد ىو الجرشي اليمامي حدثنا عكرمة بن  [ 2775 ] 

لقد قدت نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم والحسن والحسين عمى عمار عن إياس بن سممة عن أبيو قال 
بغمتو الشيباء حتى أدخمتو حجرة النبي صمى اهلل عميو وسمم ىذا قدامو وىذا خمفو وفي الباب عن بن 

عباس وعبد اهلل بن جعفر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو  
   

باب ما جاء في نظرة المفاجأة  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي  [ 2776 ] 

سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن نظرة زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد اهلل قال 
الفجأة فأمرني أن أصرف بصري قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو زرعة بن عمرو أسمو 

ىرم  
   
يا حدثنا عمي بن حجر أخبرنا شريك عن أبي ربيعة عن بن بريدة عن أبيو رفعو قال  [ 2777 ] 

عمي ال تتبع النظرة النظرة فإن لك األولى وليست لك اآلخرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب 
ال نعرفو إال من حديث شريك  

   
باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال  



   
حدثنا سويد حدثنا عبد اهلل أخبرنا يونس بن يزيد عن بن شياب عن نبيان مولى أم سممة  [ 2778 ] 

فبينا نحن أنو حدثو أن أم سممة حدثتو أنيا كانت عند رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وميمونة قالت 
عنده أقبل بن أم مكتوم فدخل عميو وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
احتجبا منو فقمت يا رسول اهلل أليس ىو أعمى ال يبصرنا وال يعرفنا فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو 

وسمم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في النيي عن الدخول عمى النساء إال بإذن األزواج  
   
حدثنا سويد حدثنا عبد اهلل أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن مولى عمرو بن  [ 2779 ] 

أن عمرو بن العاصي أرسمو إلى عمي يستأذنو عمى أسماء بنت عميس فأذن لو حتى إذا العاصي 
فرغ من حاجتو سأل المولى عمرو بن العاصي عن ذلك فقال إن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
نيانا أن ندخل عمى النساء بغير إذن أزواجين وفي الباب عن عقبة بن عامر وعبد اهلل بن عمرو 

وجابر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في تحذير فتنة النساء  
   
حدثنا محمد بن عبد األعمى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سميمان عن أبيو عن أبي  [ 2780 ] 

ما عثمان عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
تركت بعدي في الناس فتنة أضر عمى الرجال من النساء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 
وقد روى ىذا الحديث غير واحد من الثقات عن سميمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد 

عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ولم يذكروا فيو عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وال نعمم أحدا قال 
عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد غير المعتمر وفي الباب عن أبي سعيد حدثنا بن أبي عمر حدثنا 
سفيان عن سميمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه  

   
باب ما جاء في كراىية إتخاذ القصة  

   



حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل أخبرنا يونس عن الزىري أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أنو  [ 2781 ] 
سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو سمع معاوية بالمدينة يخطب يقول أين عمماؤكم يا أىل المدينة إني 

وسمم ينيى عن ىذه القصة ويقول إنما ىمكت بنو إسرائيل حين اتخذىا نساؤىم قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن وقد روي من غير وجو عن معاوية  

   
باب ما جاء في الواصمة والمستوصمة والواشمة والمستوشمة  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراىيم عن عمقمة عن عبد  [ 2782 ] 
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات مبتغيات لمحسن مغيرات اهلل 

خمق اهلل قال ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وغير واحد من األئمة عن منصور  
   
حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن بن عمر  [ 2783 ] 

لعن اهلل الواصمة والمستوصمة والواشمة والمستوشمة قال نافع عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الوشم في المثة قال ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عائشة ومعقل بن يسار وأسماء بنت 

أبي بكر وابن عباس حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد اهلل بن عمر عن نافع 
عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه ولم يذكر فيو يحيى قول نافع قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في المتشبيات بالرجال من النساء  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة وىمام عن قتادة عن  [ 2784 ] 

لعن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم المتشبيات بالرجال من النساء عكرمة عن بن عباس قال 
والمتشبيين بالنساء من الرجال قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير  [ 2785 ] 

لعن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم المخنثين من الرجال وأيوب عن عكرمة عن بن عباس قال 
والمترجبلت من النساء قال ىذا حديث حسن وفي الباب عن عائشة  



   
باب ما جاء في كراىية خروج المرأة متعطرة  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي عن  [ 2786 ] 

كل عين زانية والمرأة إذا غنيم بن قيس عن أبي موسى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
استعطرت فمرت بالمجمس فيي كذا وكذا يعني زانية وفي الباب عن أبي ىريرة قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في طيب الرجال والنساء  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود الجفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة  [ 2787 ] 

طيب الرجال ما ظير ريحو وخفي عن رجل عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
لونو وطيب النساء ما ظير لونو وخفي ريحو حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراىيم عن 

الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه بمعناه قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن إال أن الطفاوي ال نعرفو إال في ىذا الحديث وال نعرف اسمو وحديث 

إسماعيل بن إبراىيم أتم وأطول  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران  [ 2788 ] 

إن خير طيب الرجل ما ظير ريحو وخفي لونو بن حصين قال قال لي النبي صمى اهلل عميو وسمم 
وخير طيب النساء ما ظير لونو وخفي ريحو ونيى عن ميثرة األرجوان ىذا حديث حسن غريب من 

ىذا الوجو  
   

باب ما جاء في كراىية رد الطيب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن  [ 2789 ] 

إن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان ال يرد الطيب عبد اهلل قال كان أنس ال يرد الطيب وقال أنس 
وفي الباب عن أبي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  



   
حدثنا قتيبة حدثنا بن أبي فديك عن عبد اهلل بن مسمم عن أبيو عن بن عمر قال قال  [ 2790 ] 

ثبلث ال ترد الوسائد والدىن والمبن الدىن يعني بو الطيب قال أبو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عيسى ىذا حديث غريب وعبد اهلل ىو بن مسمم بن جندب وىو مدني  

   
حدثنا عثمان بن ميدي حدثنا محمد بن خميفة أبو عبد اهلل بصري وعمر بن عمي قاال  [ 2791 ] 

حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النيدي قال قال رسول اهلل صمى 
إذا أعطي أحدكم الريحان فبل يرده فإنو خرج من الجنة قال ىذا حديث غريب ال نعرفو اهلل عميو وسمم 

إال من ىذا الوجو وال نعرف حنانا إال في الحيث وأبو عثمان النيدي أسمو عبد الرحمن بن مل وقد 
أدرك زمن النبي صمى اهلل عميو وسمم ولم يره ولم يسمع منو  

   
باب في كراىية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة  

   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق بن سممة عن عبد اهلل قال قال  [ 2792 ] 

ال تباشر المرأة المرأة حتى تصفيا لزوجيا كأنما ينظر إلييا قال أبو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب أخبرني الضحاك بن عثمان أخبرني زيد  [ 2793 ] 

ال بن أسمم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ينظر الرجل إلى عورة الرجل وال تنظر المرأة إلى عورة المرأة وال يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب 
الواحد وال تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح  

   
باب ما جاء في حفظ العورة  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا معاذ بن معاذ ويزيد بن ىارون قاال حدثنا بيز بن حكيم عن  [ 2794 ] 

يا نبي اهلل عوراتنا ما نأتي منيا وما نذر قال أحفظ عورتك إال من زوجتك أو أبيو عن جده قال قمت 
ما ممكت يمينك قمت يا رسول اهلل إذا كان القوم بعضيم في بعض قال إن استطعت أن ال يراىا أحد 



فبل يراىا قال قمت يا نبي اهلل إذا كان أحدنا خاليا قال فاهلل أحق أن يستحيي منو الناس قال أبو 
عيسى ىذا حديث حسن  

   
باب ما جاء أن الفخذ عورة  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد اهلل عن زرعة بن  [ 2795 ] 

مر النبي صمى اهلل عميو وسمم بجرىد في المسجد وقد مسمم بن جرىد األسممي عن جده جرىد قال 
انكشف فخذه فقال إن الفخذ عورة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل  

   
حدثنا واصل بن عبد األعمى الكوفي حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي يحيى  [ 2796 ] 

الفخذ عورة  عن مجاىد عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
   
حدثنا واصل بن عبد األعمى حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن عبد اهلل بن  [ 2797 ] 

الفخذ محمد بن عقيل عن عبد اهلل بن جرىد األسممي عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عورة قال ىذا حديث حسن غريب من ىذا وفي الباب عن عمي ومحمد بن عبد اهلل بن جحش ولعبد 

اهلل بن جحش صحبة وألبنو محمد صحبة  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي الزناد أخبرني بن  [ 2798 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم مر بو وىو كاشف عن فخذه فقال النبي صمى اهلل عميو جرىد عن أبيو 
وسمم غط فخذك فإنيا من العورة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  

   
باب ما جاء في النظافة  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا خالد بن إلياس ويقال بن إياس عن  [ 2799 ] 

إن اهلل طيب يحب الطيب نظيف يحب صالح بن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول 
النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أراه قال أفنيتكم وال تشبيوا بالييود قال فذكرت ذلك 
لمياجر بن مسمار فقال حدثنيو عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو 



وسمم مثمو إال أنو قال نظفوا أفنيتكم قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وخالد بن إلياس يضعف  
   

باب ما جاء في االستتار عند الجماع  
   
حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي حدثنا األسود بن عامر حدثنا أبو محياة عن  [ 2800 ] 

إياكم والتعري فإن معكم من ال ليث عن نافع عن بن عمر أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
يفارقكم إال عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أىمو فاستحيوىم وأكرموىم قال أبو عيسى ىذا حديث 

غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو وأبو محياة اسمو يحيى بن يعمى  
   

باب ما جاء في دخول الحمام  
   
حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا مصعب بن المقدام عن الحسن بن صالح عن ليث  [ 2801 ] 

من كان يؤمن باهلل واليوم بن أبي سميم عن طاوس عن جابر أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
اآلخر فبل يدخل الحمام بغير إزار ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فبل يدخل حميمتو الحمام ومن 
كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فبل يجمس عمى مائدة يدار عمييا بالخمر قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن غريب ال نعرفو من حديث طاوس عن جابر إال من ىذا الوجو قال محمد بن إسماعيل ليث بن 
أبي سميم صدوق وربما ييم في الشيء قال محمد بن إسماعيل وقال أحمد بن حنبل ليث ال يفرح 

بحديثو كان ليث يرفع أشياء ال يرفعيا غيره فمذلك ضعفوه  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا حماد بن سممة عن عبد اهلل  [ 2802 ] 

بن شداد األعرج عن أبي عذرة وكان قد أدرك النبي صمى اهلل عميو وسمم عن عائشة أن النبي صمى 
نيى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص لمرجال في الميازر قال أبو عيسى ىذا اهلل عميو وسمم 

سناده ليس بذاك القائم   حديث ال نعرفو إال من حديث حماد بن سممة وا 
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن منصور قال سمعت سالم بن  [ 2803 ] 

أن نساء من أىل حمص أو من أىل الشام دخمن عمى أبي الجعد يحدث عن أبي المميح اليذلي 
عائشة فقالت أنتن البلتي يدخمن نساؤكن الحمامات سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول ما 



من امرأة تضع أثيابيا في غير بيت زوجيا إال ىتكت الستر بينيا وبين ربيا قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن  

   
باب ما جاء أن المبلئكة ال تدخل بيتا فيو صورة وال كمب  

   
حدثنا سممة بن شبيب والحسن بن عمي الخبلل وعبد بن حميد وغير واحد والمفظ لمحسن  [ 2804 ] 

بن عمي قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة أنو سمع 
ال تدخل بن عباس يقول سمعت أبا طمحة يقول سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
المبلئكة بيتا فيو كمب وال صورة تماثيل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد اهلل  [ 2805 ] 

بن أبي طمحة أن رافع بن إسحاق أخبره قال دخمت أنا وعبد اهلل بن أبي طمحة عمى أبي سعيد 
أخبرنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن المبلئكة ال تدخل بيتا فيو الخدري نعوده فقال أبو سعيد 

تماثيل أو صورة شك إسحاق ال يدري أييما قال قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا يونس بن أبي إسحاق حدثنا مجاىد قال  [ 2806 ] 

أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك البارحة حدثنا أبو ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فمم يمنعني أن أكون دخمت عميك البيت الذي كنت فيو إال أنو كان في باب البيت تمثال الرجال 
وكان في البيت قرام ستر فيو تماثيل وكان في البيت كمب فمر برأس التمثال الذي بالباب فميقطع 

فميصير كييئة الشجرة ومر بالستر فميقطع ويجعل منو وسادتين منتبذتين يوطآن ومر بالكمب فيخرج 
ففعل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وكان ذلك الكمب جروا لمحسن أو الحسين تحت نضد لو فأمر 

بو فأخرج قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عائشة وأبي طمحة  
   

باب ما جاء في كراىية لبس المعصفر لمرجل والقسي  
   
حدثنا عباس بن محمد البغدادي حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا إسرائيل عن بن أبي  [ 2807 ] 

مر رجل وعميو ثوبان أحمران فسمم عمى النبي صمى نجيح عن مجاىد عن عبد اهلل بن عمرو قال 



اهلل عميو وسمم فمم يرد النبي صمى اهلل عميو وسمم عميو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من 
ىذا الوجو ومعنى ىذا الحديث عند أىل العمم أنيم كرىوا لبس المعصفر ورأوا أن ما صبغ بالحمرة 

بالمدر أو غير ذلك فبل بأس بو إذا لم يكن معصفرا  
   
نيى حدثنا قتيبة حدثنا أبو األحوص عن أبي إسحاق عن ىبيرة بن يريم قال قال عمي  [ 2808 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن خاتم الذىب وعن القسي وعن الميثرة وعن الجعة قال أبو 
األحوص وىو شراب يتخذ بمصر من الشعير قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن ميدي قاال حدثنا شعبة  [ 2809 ] 

أمرنا رسول اهلل صمى عن األشعث بن سميم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال 
جابة  اهلل عميو وسمم بسبع ونيانا عن سبع أمرنا باتباع الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس وا 
برار القسم ورد السبلم ونيانا عن سبع عن خاتم الذىب أو حمقة الذىب  الداعي ونصر المظموم وا 
وآنية الفضة ولبس الحرير والديباج واإلستبرق والقسي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 

وأشعث بن سميم ىو أشعث بن أبي الشعثاء اسمو سميم بن األسود  
   

باب ما جاء في لبس البياض  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي  [ 2810 ] 

حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول اهلل صمى اهلل 
ألبسوا البياض فإنيا أطير وأطيب وكفنوا فييا موتاكم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن عميو وسمم 

صحيح وفي الباب عن بن عباس وابن عمر  
   

باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة لمرجال  
   
حدثنا ىناد حدثنا عبثر بن القاسم عن األشعث وىو بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر  [ 2811 ] 

رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في ليمة إضحيان فجعمت أنظر إلى رسول اهلل بن سمرة قال 
لى القمر وعميو حمة حمراء فإذا ىو عندي أحسن من القمر قال أبو عيسى  صمى اهلل عميو وسمم وا 



ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث األشعث وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن 
البراء بن عازب قال رأيت عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حمة حمراء حدثنا بذلك محمود بن 

غيبلن حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن أبي إسحاق بيذا وفي الحديث كبلم أكثر من ىذا قال سألت محمدا قمت لو حديث أبي 

إسحاق عن البراء أصح أو حديث جابر بن سمرة فرأى كبل الحديثين صحيحا وفي الباب عن البراء 
وأبي جحيفة  

   
باب ما جاء في الثوب األخضر  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا عبيد اهلل بن إياد بن لقيط عن  [ 2812 ] 

رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وعميو بردان أخضران قال أبو عيسى أبيو عن أبي رمثة قال 
ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث عبيد اهلل بن إياد وأبو رمثة التيمي يقال أسمو حبيب 

بن حيان ويقال أسمو رفاعة بن يثربي  
   

باب ما جاء في الثوب األسود  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرني أبي عن مصعب بن  [ 2813 ] 

خرج النبي صمى اهلل عميو وسمم ذات غداة وعميو مرط شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت 
من شعر أسود قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح  

   
باب ما جاء في الثوب األصفر  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عفان بن مسمم الصفار أبو عثمان حدثنا عبد اهلل بن حسان  [ 2814 ] 

أنو حدثتو جدتاه صفية بنت عميبة ودحيبة بنت عميبة حدثتاه عن قيمة بنت مخرمة وكانتا ربيبتييا 
قدمنا عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فذكرت الحديث بطولو وقيمة جدة أبييما أم أمو أنيا قالت 

حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال السبلم عميك يا رسول اهلل فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم وعميك السبلم ورحمة اهلل وعميو تعني النبي صمى اهلل عميو وسمم أسمال مميتين كانتا بزعفران 



وقد نفضتا ومع النبي صمى اهلل عميو وسمم عسيب نخمة قال أبو عيسى حديث قيمة ال نعرفو إال من 
حديث عبد اهلل بن حسان  

   
باب ما جاء في كراىية التزعفر والخموق لمرجال  

   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد قال ح وحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن  [ 2815 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل ميدي عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صييب عن أنس بن مالك قال 
عميو وسمم عن التزعفر لمرجال قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وروى شعبة ىذا الحديث عن 

إسماعيل بن عمية عن عبد العزيز بن صييب عن أنس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن 
التزعفر حدثنا بذلك عبيد اهلل بن عبد الرحمن حدثنا آدم عن شعبة قال أبو عيسى ومعنى كراىية 

التزعفر لمرجال أن يتزعفر الرجل يعني أن يتطيب بو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عطاء بن السائب قال  [ 2816 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أبصر رجبل سمعت أبا حفص بن عمر يحدث عن يعمى بن مرة 
متخمقا قال اذىب فأغسمو ثم أغسمو ثم ال تعد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد اختمف بعضيم 

في ىذا اإلسناد عن عطاء بن السائب قال عمي قال يحيى بن سعيد من سمع من عطاء بن السائب 
قديما فسماعو صحيح وسماع شعبة وسفيان من عطاء بن السائب صحيح إال حديثين عن عطاء بن 
السائب عن زاذان قال شعبة سمعتيما منو بآخرة قال أبو عيسى يقال إن عطاء بن السائب كان في 

آخر أمره قد ساء حفظو وفي الباب عن عمار وأبي موسى وأنس وأبو حفص ىو أبو حفص بن عمر  
   

باب ما جاء في كراىية الحرير والديباج  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق حدثنا عبد الممك بن أبي سميمان  [ 2817 ] 

من لبس حدثني مولى أسماء عن بن عمر قال سمعت عمر يذكر أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الحرير في الدنيا لم يمبسو في اآلخرة وفي الباب عن عمي وحذيفة وأنس وغير واحد وقد ذكرناه في 

كتاب المباس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجو عن عمرو مولى أسماء 
بنت أبي بكر الصديق واسمو عبد اهلل ويكنى أبا عمرو وقد روى عنو عطاء بن أبي رباح وعمرو بن 



دينار  
   

باب  
   
أن رسول اهلل صمى حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن أبي مميكة عن المسور بن مخرمة  [ 2818 ] 

اهلل عميو وسمم قسم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطمق بنا إلى رسول اهلل صمى 
اهلل عميو وسمم فانطمقت معو قال ادخل فادعو لي فدعوتو لو فخرج النبي صمى اهلل عميو وسمم وعميو 

قباء منيا فقال خبأت لك ىذا قال فنظر إليو فقال رضي مخرمة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح وابن أبي مميكة أسمو عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أبي مميكة  

   
باب ما جاء إن اهلل تعالى يحب أن يرى أثر نعمتو عمى عبده  

   
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عفان بن مسمم حدثنا ىمام عن قتادة عن عمرو  [ 2819 ] 

إن اهلل يحب أن يرى أثر نعمتو بن شعيب عن أبيو عن جده قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عمى عبده وفي الباب عن أبي األحوص عن أبيو وعمران بن حصين وابن قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن  
   

باب ما جاء في الخف األسود  
   
حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن دليم بن صالح عن حجير بن عبد اهلل عن بن بريدة عن  [ 2820 ] 

أن النجاشي أىدى إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم خفين أسودين ساذجين فمبسيما ثم توضأ أبيو 
ومسح عمييما قال ىذا حديث حسن إنما نعرفو من حديث دليم وقد رواه محمد بن ربيعة عن دليم  

   
باب ما جاء في النيي عن نتف الشيب  

   
حدثنا ىارون بن إسحاق اليمداني حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن  [ 2821 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن نتف الشيب وقال إنو نور المسمم شعيب عن أبيو عن جده 



قال ىذا حديث حسن قد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب  
   

باب إن المستشار مؤتمن  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن عبد الممك بن عمير عن  [ 2822 ] 

المستشار مؤتمن أبي سممة بن عبد الرحمن عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال ىذا حديث حسن وقد روى غير واحد عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي وشيبان ىو صاحب 
كتاب وىو صحيح الحديث ويكنى أبا معاوية حدثنا عبد الجبار بن العبلء العطار عن سفيان بن 

عيينة قال قال عبد الممك بن عمير إني ألحدث الحديث فما أدع منو حرفا  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد اهلل عن بن جدعان عن جدتو عن أم  [ 2823 ] 

المستشار مؤتمن وفي الباب عن بن مسعود وأبي سممة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ىريرة وابن قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من حديث أم سممة  

   
باب ما جاء في الشؤم  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزىري عن سالم وحمزة ابني عبد اهلل بن عمر عن  [ 2824 ] 

الشؤم في ثبلثة في المرأة والمسكن والدابة قال أبو أبييما أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
عيسى ىذا حديث صحيح وبعض أصحاب الزىري ال يذكرون فيو عن حمزة بن إنما يقولون عن 

سالم عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وروى مالك بن أنس ىذا الحديث عن الزىري فقال عن 
سالم وحمزة ابني عبد اهلل بن عمر عن أبييما وىكذا روى لنا بن أبي عمر ىذا الحديث عن سفيان 
بن عيينة عن الزىري عن سالم وحمزة ابني عبد اهلل بن عمر عن أبييما عن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم  
   
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الزىري عن سالم عن أبيو عن النبي صمى  [ 2824 ] 

بنحوه ولم يذكر فيو سعيد بن عبد الرحمن عن حمزة ورواية سعيد أصح ألن عمي بن اهلل عميو وسمم 
المديني والحميدي رويا عن سفيان عن الزىري عن سالم عن أبيو وذكرا عن سفيان قال لم يرو لنا 



الزىري ىذا الحديث إال عن سالم عن بن عمر وروى مالك ىذا الحديث عن الزىري وقال عن سالم 
وحمزة ابني عبد اهلل بن عمر عن أبييما وفي الباب عن سيل بن سعد وعائشة وأنس وقد روي عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن  
   
ال شؤم وقد وقد روي عن حكيم بن معاوية قال سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول  [ 2824 ] 

يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس حدثنا بذلك عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
سميمان بن سميم عن يحيى بن جابر الطائي عن معاوية بن حكيم عن عمو حكيم بن معاوية عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم بيذا  
   

باب ما جاء ال يتناجى اثنان دون ثالث  
   
حدثنا ىناد قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش قال وحدثني بن أبي عمر حدثنا سفيان  [ 2825 ] 

إذا كنتم ثبلثة فبل عن األعمش عن شقيق عن عبد اهلل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يتناجى اثنان دون صاحبيما وقال سفيان في حديثو ال يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنو قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال ال يتناجى 
اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن واهلل عز وجل يكره أذى المؤمن وفي الباب عن بن عمر وأبي 

ىريرة وابن عباس  
   

باب ما جاء في العدة  
   
حدثنا واصل بن عبد األعمى الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد  [ 2826 ] 

رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أبيض قد شاب وكان الحسن بن عمي عن أبي جحيفة قال 
يشبيو وأمر لنا بثبلثة عشر قموصا فذىبنا نقبضيا فأتانا موتو فمم يعطونا شيئا فمما قام أبو بكر قال 
من كانت لو عند رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عدة فميجئ فقمت إليو فأخبرتو فأمر لنا بيا قال أبو 
عيسى ىذا حديث حسن وقد روى مروان بن معاوية ىذا الحديث بإسناد لو عن أبي جحيفة نحو ىذا 
وقد روى عبد الواحد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حذيفة قال رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم 

وكان الحسن بن عمي يشبيو ولم يزيدوا عمى ىذا  



   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد حدثنا أبو جحيفة  [ 2827 ] 
رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم وكان الحسن بن عمي يشبيو قال أبو عيسى وىكذا روى غير قال 

واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو ىذا وأبو جحيفة أسمو وىب السوائي  
   

باب ما جاء في فداك أبي وأمي  
   
حدثنا إبراىيم بن سعيد الجوىري حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد  [ 2828 ] 

سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم جمع أبويو ألحد غير سعد بن أبي بن المسيب عن عمي قال ما 
وقاص  

   
حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا سفيان عن بن جدعان ويحيى بن سعيد سمعا  [ 2829 ] 

ما جمع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أباه وأمو ألحد إال لسعد بن سعيد بن المسيب يقول قال عمي 
أبي وقاص قال لو يوم أحد ارم فداك أبي وأمي وقال لو ارم أييا الغبلم الحزور وفي الباب عن الزبير 
وجابر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجو عن عمي وقد روى غير واحد 
ىذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال جمع لي رسول 

اهلل صمى اهلل عميو وسمم أبويو يوم أحد قال ارم فداك أبي وأمي  
   
حدثنا بذلك قتيبة حدثنا الميث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن  [ 2830 ] 

جمع لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أبويو يوم سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال 
أحد وىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في يا بني  

   
حدثنا محمد بن عبد الممك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو عثمان شيخ لو  [ 2831 ] 

يا بني وفي الباب عن المغيرة وعمر بن أبي سممة عن أنس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال لو 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو وقد روي من غير ىذا الوجو عن أنس 



وأبو عثمان ىذا شيخ ثقة وىو الجعد بن عثمان ويقال بن دينار وىو بصري وقد روى عنو يونس بن 
عبيد وغير واحد من األئمة  

   
باب ما جاء في تعجيل اسم المولود  

   
حدثنا عبيد اهلل بن سعد بن إبراىيم بن سعد بن إبراىيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثني  [ 2832 ] 

عمي يعقوب بن إبراىيم حدثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده 
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أمر بتسمية المولود يوم سابعو ووضع األذى عنو والعق قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   

باب ما جاء ما يستحب من األسماء  
   
حدثنا عبد الرحمن بن األسود أبو عمرو الوراق البصري حدثنا معمر بن سميمان الرقي  [ 2833 ] 

عن عمي بن صالح المكي عن عبد اهلل بن عثمان عن نافع عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو 
أحب األسماء إلى اهلل عز وجل عبد اهلل وعبد الرحمن قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وسمم قال 

غريب من ىذا الوجو  
   
حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري حدثنا أبو عاصم عن عبد اهلل بن عمر العمري عن  [ 2834 ] 

إن أحب األسماء إلى اهلل عبد اهلل وعبد نافع عن بن عمر قال قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
الرحمن ىذا حديث غريب من ىذا الوجو  

   
باب ما يكره من األسماء  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر  [ 2835 ] 

ألنيين أن يسمى رافع وبركة ويسار قال أبو بن الخطاب قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عيسى ىذا حديث غريب ىكذا رواه أبو أحمد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر رواه 
غيره عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وأبو أحمد ثقة حافظ 



والمشيور عند الناس ىذا الحديث عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وليس فيو عن عمر  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن ىبلل بن يساف عن  [ 2836 ] 

ال تسمي الربيع بن عميمة الفزاري عن سمرة بن جندب أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
غبلمك رباح وال أفمح وال يسار وال نجيح يقال أثم ىو فيقال ال قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح  
   
حدثنا محمد بن ميمون المكي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ىريرة  [ 2837 ] 

أخنع اسم عند اهلل يوم القيامة رجل تسمى بممك األمبلك قال يبمغ بو النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
سفيان شاىان شاه وأخنع يعني وأقبح ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في تغيير األسماء  

   
حدثنا يعقوب بن إبراىيم الدورقي وأبو بكر محمد بن بشار وغير واحد قالوا حدثنا يحيى  [ 2838 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم غير بن سعيد القطان عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن بن عمر 
نما أسنده يحيى بن سعيد  اسم عاصية وقال أنت جميمة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وا 

القطان عن عبيد اهلل عن نافع عن بن عمر وروى بعضيم ىذا عن عبيد اهلل عن نافع أن عمر وفي 
الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعبد اهلل بن سبلم وعبد اهلل بن مطيع وعائشة والحكم بن سعد 

ومسمم وأسامة بن أخدري وشريح بن ىانئ عن أبيو وخيثمة بن عبد الرحمن عن أبيو  
   
حدثنا أبو بكر بن نافع البصري حدثنا عمر بن عمي المقدمي عن ىشام بن عروة عن  [ 2839 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يغير االسم القبيح قال أبو بكر وربما قال عمر أبيو عن عائشة 
بن عمي في ىذا الحديث ىشام بن عروة عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسل ولم يذكر 

فيو عن عائشة  
   

باب ما جاء في أسماء النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   



حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن الزىري عن محمد بن جبير بن  [ 2840 ] 
إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي مطعم عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

الذي يمحو اهلل بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس عمى قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي 
نبي وفي الباب عن قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في كراىية الجمع بين اسم النبي صمى اهلل عميو وسمم وكنيتو  

   
أن النبي صمى اهلل حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن عجبلن عن أبيو عن أبي ىريرة  [ 2841 ] 

عميو وسمم نيى أن يجمع أحد بين اسمو وكنيتو ويسمي محمدا أبا القاسم وفي الباب عن قال أبو 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد كره بعض أىل العمم أن يجمع الرجل بين اسم النبي صمى اهلل 

عميو وسمم وكنيتو وقد فعل ذلك بعضيم روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو سمع رجبل في 
السوق ينادي يا أبا القاسم فألتفت النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال لم أعنك فقال النبي صمى اهلل عميو 
وسمم ال تكتنوا بكنيتي حدثنا بذلك الحسن بن عمي الخبلل حدثنا يزيد بن ىارون عن حميد عن أنس 

عن النبي صمى اهلل عميو وسمم بيذا وفي ىذا الحديث ما يدل عمى كراىية أن يكنى أبا القاسم  
   
حدثنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي الزبير  [ 2842 ] 

إذا سميتم بي فبل تكتنوا بي قال ىذا حديث حسن عن جابر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
غريب من ىذا الوجو  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا فطر بن خميفة حدثني منذر  [ 2843 ] 

يا رسول اهلل أرأيت إن ولد لي وىو الثوري عن محمد بن الحنفية عن عمي بن أبي طالب أنو قال 
بعدك أسميو محمدا وأكنيو بكنيتك قال نعم قال فكانت رخصة لي ىذا حديث صحيح  

   
باب ما جاء إن من الشعر حكمة  

   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا يحيى بن عبد الممك بن أبي غنية حدثني أبي عن عاصم  [ 2844 ] 

إن من الشعر حكمة قال أبو عيسى عن زر عن عبد اهلل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



ىذا حديث غريب من ىذا الوجو إنما رفعو أبو سعيد األشج عن بن أبي غنية وروى غيره عن بن أبي 
غنية ىذا الحديث موقوفا وقد روي ىذا الحديث من غير ىذا الوجو عن عبد اهلل بن مسعود عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم وفي الباب عن أبي بن كعب وابن عباس وعائشة وبريدة وكثير بن عبد اهلل عن 

أبيو عن جده  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال قال  [ 2845 ] 

إن من الشعر حكما قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
   

باب ما جاء في إنشاد الشعر  
   
حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعمي بن حجر المعنى واحد قاال حدثنا بن أبي الزناد  [ 2846 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يضع لحسان عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة قالت 
منبرا في المسجد يقوم عميو قائما يفاخر عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أو قال ينافح عن رسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم ويقول رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن اهلل يؤيد حسان بروح القدس ما 
يفاخر أو ينافح عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حدثنا إسماعيل بن موسى وعمي بن حجر قاال 
حدثنا بن أبي الزناد عن أبيو عن عروة عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مثمو وفي الباب 
عن أبي ىريرة والبراء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب وىو حديث بن أبي الزناد  

   
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سميمان حدثنا ثابت عن  [ 2847 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد اهلل بن رواحة بين يديو يمشي أنس 
وىو يقول  

 خموا بني الكفار عن سبيمو  
 اليوم نضربكم عمى تنزيمو  

 ضربا يزيل اليام عن مقيمو  
 ويذىل الخميل عن خميمو  فقال لو عمر يا بن رواحة بين يدي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وفي 
حرم اهلل تقول الشعر فقال لو النبي صمى اهلل عميو وسمم خل عنو يا عمر فميي أسرع فييم من نضح 

النبل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو وقد روى عبد الرزاق ىذا 



الحديث أيضا عن معمر عن الزىري عن أنس نحو ىذا وروي في غير ىذا الحديث أن النبي صمى 
اهلل عميو وسمم دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديو وىذا أصح عند بعض أىل 

نما كانت عمرة القضاء بعد ذلك   الحديث ألن عبد اهلل بن رواحة قتل يوم مؤتة وا 
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيو عن عائشة قال قيل  [ 2848 ] 
ىل كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان يتمثل بشعر بن رواحة ليا 

ويتمثل ويقول  
 ويأتيك باألخبار من لم تزود  

  وفي الباب عن بن قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا شريك عن عبد الممك بن عمير عن أبي سممة عن أبي  [ 2849 ] 

كممة تكممت بيا العرب كممة لبيد  ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال أشعر 
 أال كل شيء ما خبل اهلل باطل  

  قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه الثوري وغيره عن عبد الممك بن عمير  
   
جالست النبي حدثنا عمي بن حجر أخبرنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال  [ 2850 ] 

صمى اهلل عميو وسمم أكثر من مائة مرة فكان أصحابو يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر 
الجاىمية وىو ساكت فربما تبسم معيم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه زىير عن 

سماك  
   

باب ما جاء ألن يمتمئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتمئ شعرا  
   
حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى الرممي حدثنا عمي يحيى بن عيسى عن األعمش  [ 2851 ] 

ألن يمتمئ جوف أحدكم قيحا عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يريو خير من أن يمتمئ شعرا وفي الباب عن سعد وابن عمر وأبي الدرداء قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح  
   



حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير  [ 2852 ] 
ألن يمتمئ عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

جوف أحدكم قيحا خير لو من أن يمتمئ شعرا قال ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في الفصاحة والبيان  
   
حدثنا محمد بن عبد األعمى الصنعاني حدثنا عمر بن عمي المقدمي حدثنا نافع بن  [ 2853 ] 

عمر الجمحي عن بشر بن عاصم سمعو يحدث عن أبيو عن عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل صمى 
إن اهلل يبغض البميغ من الرجال الذي يتخمل بمسانو كما تتخمل البقرة قال أبو اهلل عميو وسمم قال 

عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا وفي الباب عن سعد  
   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا عبد اهلل بن وىب عن عبد الجبار بن عمر  [ 2854 ] 

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن ينام الرجل عمى سطح عن محمد بن المنكدر عن جابر قال 
ليس بمحجور عميو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو من حديث محمد بن المنكدر عن 

جابر إال من ىذا الوجو وعبد الجبار بن عمر يضعف  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن األعمش عن أبي وائل عن  [ 2855 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يتخولنا بالموعظة في األيام مخافة السآمة عمينا قال عبد اهلل قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن 

األعمش حدثني شقيق بن سممة عن عبد اهلل بن مسعود نحوه  
   

باب  
   
حدثنا أبو ىشام الرفاعي حدثنا بن فضيل عن األعمش عن أبي صالح قال سئمت  [ 2856 ] 

ن قل عائشة وأم سممة  أي العمل كان أحب إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قالتا ما ديم عميو وا 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو وقد روي عن ىشام بن عروة عن أبيو عن 

عائشة قالت كان أحب العمل إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ما ديم عميو حدثنا بذلك ىارون بن 



إسحاق اليمداني حدثنا عبدة عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
نحوه بمعناه ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب  

   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر  [ 2857 ] 

خمروا اآلنية وأوكئوا األسقية وأجيفوا األبواب وأطفئوا قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيمة فأحرقت أىل البيت قال ىذا حديث حسن صحيح وقد روي 

من غير وجو عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي  [ 2858 ] 

إذا سافرتم في الخصب فأعطوا اإلبل حظيا من ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
ذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنيا طرق الدواب ومأوى  ذا سافرتم في السنة فبادروا بنقييا وا  األرض وا 

اليوام بالميل قال ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر وأنس  
   

كتاب األمثال عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في مثل اهلل لعباده  
   
حدثنا عمي بن حجر السعدي حدثنا بقية بن الوليد عن بجير بن سعيد عن خالد بن  [ 2859 ] 

إن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكبلبي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
اهلل ضرب مثبل صراطا مستقيما عمى كنفي الصراط داران ليما أبواب مفتحة عمى األبواب ستور 

واهلل يدعوا إلى دار السبلم وييدي من يشاء إلى  }وداع يدعو عمى رأس الصراط وداع يدعو فوقو 
واألبواب التي عمى كنفي الصراط حدود اهلل فبل يقع أحد في حدود اهلل حتى يكشف   {صراط مستقيم 

الستر والذي يدعو من فوقو واعظ ربو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب قال سمعت عبد اهلل بن عبد 



الرحمن يقول سمعت زكريا بن عدي يقول قال أبو إسحاق الفزاري خذوا عن بقية ما حدثكم عن 
الثقات وال تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدثكم عن الثقات وال غير الثقات  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي ىبلل أن جابر بن عبد اهلل  [ 2860 ] 

خرج عمينا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يوما فقال إني رأيت في المنام كأن جبريل األنصاري قال 
عند رأسي وميكائيل عند رجمي يقول أحدىما لصاحبو أضرب لو مثبل فقال اسمع سمعت أذنك واعقل 

عقل قمبك إنما مثمك ومثل أمتك كمثل ممك اتخذ دارا ثم بنى فييا بيتا ثم جعل فييا مائدة ثم بعث 
رسوال يدعو الناس إلى طعامو فمنيم من أجاب الرسول ومنيم من تركو فاهلل ىو الممك والدار اإلسبلم 

والبيت الجنة وأنت يا محمد رسول فمن أجابك دخل اإلسبلم ومن دخل اإلسبلم دخل الجنة ومن 
دخل الجنة أكل ما فييا وقد روي ىذا الحديث من غير وجو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم بإسناد 
أصح من ىذا قال أبو عيسى ىذا حديث مرسل سعيد بن أبي ىبلل لم يدرك جابر بن عبد اهلل وفي 

الباب عن بن مسعود  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن جعفر بن ميمون عن أبي تميمة اليجيمي  [ 2861 ] 

صمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم العشاء ثم انصرف فأخذ عن أبي عثمان عن بن مسعود قال 
بيد عبد اهلل بن مسعود حتى خرج بو إلى بطحاء مكة فأجمسو ثم خط عميو خطا ثم قال ال تبرحن 

خطك فإنو سينتيي إليك رجال فبل تكمميم فإنيم ال يكممونك قال ثم مضى رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم حيث أراد فبينا أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنيم الزط أشعارىم وأجساميم ال أرى عورة 
وال أرى قشرا وينتيون إلي ال يجاوزون الخط ثم يصدرون إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حتى 
إذا كان من آخر الميل لكن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قد جاءني وأنا جالس فقال لقد أراني منذ 
الميمة ثم دخل عمي في خطي فتوسد فخذي فرقد وكان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا رقد نفخ 

فبينا أنا قاعد ورسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم متوسد فخذي إذا أنا برجال عمييم ثياب بيض اهلل أعمم 
ما بيم من الجمال فانتيوا إلي فجمس طائفة منيم عند رأس رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وطائفة 
منيم عند رجميو ثم قالوا بينيم ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي ىذا النبي إن عينيو تنامان وقمبو 
يقظان اضربوا لو مثبل مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامو وشرابو فمن أجابو 

أكل من طعامو وشرب من شرابو ومن لم يجبو عاقبو أو قال عذبو ثم ارتفعوا واستيقظ رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم عند ذلك فقال سمعت ما قال ىؤالء وىل تدري من ىؤالء قمت اهلل ورسولو أعمم 



قال ىم المبلئكة فتدري ما المثل الذي ضربوا قمت اهلل ورسولو أعمم قال المثل الذي ضربوا الرحمن 
تبارك وتعالى بنى الجنة ودعا إلييا عباده فمن أجابو دخل الجنة ومن لم يجبو عاقبو أو عذبو قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو وأبو تميمة ىو اليجيمي واسمو طريف بن 
مجالد وأبو عثمان النيدي اسمو عبد الرحمن بن مل وسميمان التيمي قد روى ىذا الحديث عنو 

نما كان ينزل بني تيم فنسب إلييم قال عمي قال  معتمر وىو سميمان بن طرخان ولم يكن تيميا وا 
يحيى بن سعيد ما رأيت أخوف هلل تعالى من سميمان التيمي  

   
باب ما جاء في مثل النبي صمى اهلل عميو وسمم واألنبياء قبمو  

   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن سنان حدثنا سميم بن حيان بصري حدثنا سعيد  [ 2862 ] 

إنما مثمي ومثل األنبياء قبمي بن ميناء عن جابر بن عبد اهلل قال قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
كرجل بنى دارا فأكمميا وأحسنيا إال موضع المبنة فجعل الناس يدخمونيا ويتعجبون منيا ويقولون لوال 

موضع المبنة وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي ىريرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 
غريب من ىذا الوجو  

   
باب ما جاء في مثل الصبلة والصيام والصدقة  

   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان بن يزيد حدثنا يحيى بن  [ 2863 ] 

أبي كثير عن زيد بن سبلم أن أبا سبلم حدثو أن الحرث األشعري حدثو أن النبي صمى اهلل عميو 
إن اهلل أمر يحيى بن زكريا بخمس كممات أن يعمل بيا ويأمر بني إسرائيل أن يعمموا بيا وسمم قال 

نو كاد أن يبطئ بيا فقال عيسى إن اهلل أمرك بخمس كممات لتعمل بيا وتأمر بني إسرائيل أن  وا 
ما أنا آمرىم فقال يحيى أخشى إن سبقتني بيا أن يخسف بي أو أعذب  يعمموا بيا فإما أن تأمرىم وا 
فجمع الناس في بيت المقدس فامتؤل المسجد وتعدوا عمى الشرف فقال إن اهلل أمرني بخمس كممات 

ن مثل من أشرك باهلل  أن أعمل بين وآمركم أن تعمموا بين أولين أن تعبدوا اهلل وال تشركوا بو شيئا وا 
كمثل رجل اشترى عبدا من خالص مالو بذىب أو ورق فقال ىذه داري وىذا عممي فاعمل وأد إلي 
ن اهلل أمركم بالصبلة فإذا  فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك وا 

صميتم فبل تمتفتوا فإن اهلل ينصب وجيو لوجو عبده في صبلتو ما لم يمتفت وآمركم بالصيام فإن مثل 



ن ريح الصائم  ذلك كمثل رجل في عصابة معو صرة فييا مسك فكميم يعجب أو يعجبو ريحيا وا 
أطيب عند اهلل من ريح المسك وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى 
عنقو وقدموه ليضربوا عنقو فقال أنا أفديو منكم بالقميل والكثير ففدى نفسو منيم وآمركم أن تذكروا اهلل 
فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى عمى حصن حصين فأحرز نفسو 

منيم كذلك العبد ال يحرز نفسو من الشيطان إال بذكر اهلل قال النبي صمى اهلل عميو وسمم وأنا آمركم 
بخمس اهلل أمرني بين السمع والطاعة والجياد واليجرة والجماعة فإنو من فارق الجماعة قيد شبر فقد 
خمع ربقة اإلسبلم من عنقو إال أن يرجع ومن ادعى دعوى الجاىمية فإنو من جثا جينم فقال رجل يا 
ن صمى وصام فادعوا بدعوى اهلل الذي سماكم المسممين المؤمنين  ن صمى وصام قال وا  رسول اهلل وا 
عباد اهلل ىذا حديث حسن صحيح غريب قال محمد بن إسماعيل الحرث األشعري لو صحبة ولو ىذا 

الحديث  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي  [ 2864 ] 

نحوه كثير عن زيد بن سبلم عن أبي سبلم عن الحرث األشعري عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
بمعناه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب وأبو سبلم الحبشي اسمو ممطور رواه عمي 

بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير  
   

باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ لمقرآن وغير القارئ  
   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى األشعري قال قال رسول  [ 2865 ] 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة ريحيا طيب وطعميا طيب ومثل اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
المؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل الثمرة ال ريح ليا وطعميا حمو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل 
الريحانة ريحيا طيب وطعميا مر ومثل المنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل الحنظمة ريحيا مر وطعميا 

مر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة عن قتادة أيضا  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن  [ 2866 ] 

مثل المؤمن الزىري عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
كمثل الزرع ال تزال الرياح تفيئو وال يزال المؤمن يصيبو ببلء ومثل المنافق مثل الشجرة األرز ال 



تيتز حتى تستحصد ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد اهلل بن دينار عن  [ 2867 ] 

إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقيا وىو مثل بن عمر أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
المؤمن حدثوني ما ىي قال عبد اهلل فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنيا النخمة فقال 
النبي صمى اهلل عميو وسمم ىي النخمة فاستحييت أن أقول قال عبد اهلل فحدثت عمر بالذي وقع في 
نفسي فقال ألن تكون قمتيا أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح وفي الباب عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو  
   

باب مثل الصموات الخمس  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن الياد عن محمد بن إبراىيم عن أبي سممة بن عبد  [ 2868 ] 

أرأيتم لو أن نيرا بباب أحدكم يغتسل الرحمن عن أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
منو كل يوم خمس مرات ىل يبقى من درنو شيء قالوا ال يبقى من درنو شيء قال فذلك مثل 

الصموات الخمس يمحو اهلل بين الخطايا وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر القرشي عن بن الياد نحوه  

   
باب  

   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن يحيى األبح عن ثابت البناني عن أنس قال قال رسول اهلل  [ 2869 ] 

مثل أمتي مثل المطر ال يدرى أولو خير أم آخره قال وفي الباب عن عمار صمى اهلل عميو وسمم 
وعبد اهلل بن عمرو وابن عمر وىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو قال وروي عن عبد الرحمن 

بن ميدي أنو كان يثبت حماد بن يحيى األبح وكان يقول ىو من شيوخنا  
   

باب ما جاء في مثل بن آدم وأجمو وأممو  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا خبلد بن يحيى حدثنا بشير بن المياجر أخبرنا عبد اهلل  [ 2870 ] 



ىل تدرون ما ىذه وما ىذه ورمى بحصاتين بن بريدة عن أبيو قال قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
قالوا اهلل ورسولو أعمم قال ىذاك األمل وىذاك األجل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا 

الوجو  
   
حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد اهلل بن دينار عن بن عمر أن  [ 2871 ] 

إنما أجمكم فيما خبل من األمم كما بين صبلة العصر إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
نما مثمكم ومثل الييود والنصارى كرجل أستعمل عماال فقال من يعمل لي إلى  مغارب الشمس وا 

نصف النيار عمى قيراط قيراط فعممت الييود عمى قيراط قيراط فقال من يعمل لي من نصف النيار 
إلى العصر عمى قيراط قيراط فعممت النصارى عمى قيراط قيراط ثم أنتم تعممون من صبلة العصر 
إلى مغارب الشمس عمى قيراطين قيراطين فغضبت الييود والنصارى وقالوا نحن أكثر عمبل وأقل 
عطاء قال ىل ظممتكم من حقكم شيئا قالوا ال قال فإنو فضمي أوتيو من أشاء ىذا حديث حسن 

صحيح  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن  [ 2872 ] 

إنما الناس كإبل مائة ال يجد الزىري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الرجل فييا راحمة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزىري بيذا اإلسناد  [ 2873 ] 

نحوه وقال ال تجد فييا راحمة أو قال ال تجد فييا إال راحمة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ىريرة أن  [ 2874 ] 

إنما مثمي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعمت الذباب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
والفراش يقعن فييا وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فييا قال ىذا حديث حسن صحيح وقد روي من 

غير وجو تم كتاب األمثال ويتموه كتاب فضائل القرآن  
   

كتاب فضائل القرآن عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   



باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي  [ 2875 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خرج عمى أبي بن كعب فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو ىريرة 
وسمم يا أبي وىو يصمي فألتفت أبي ولم يجبو وصمى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول اهلل صمى 

اهلل عميو وسمم فقال السبلم عميك يا رسول اهلل فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وعميك السبلم ما 
منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك فقال يا رسول اهلل إني كنت في الصبلة قال أفمم تجد فيما أوحي 

قال بمى وال أعود إن شاء اهلل قال تحب أن   {استجيبوا هلل ولمرسول إذا دعاكم لما يحييكم  }إلي أن 
أعممك سورة لم ينزل في التوراة وال في اإلنجيل وال في الزبور وال في الفرقان مثميا قال نعم يا رسول 
اهلل قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كيف تقرأ في الصبلة قال فقرأ أم القرآن فقال رسول اهلل صمى 

اهلل عميو وسمم والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة وال في اإلنجيل وال في الزبور وال في الفرقان 
نيا سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيتو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  مثميا وا 

وفي الباب عن أنس وفيو عن أبي سعيد بن المعمى  
   

باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي  
   
حدثنا الحسن بن عمي الحمواني حدثنا أبو أسامة حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد  [ 2876 ] 

بعث رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بعثا وىم المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي ىريرة قال 
ذو عدد فاستقرأىم فاستقرأ كل رجل منيم ما معو من القرآن فأتى عمى رجل منيم من أحدثيم سنا 
فقال ما معك يا فبلن قال معي كذا وكذا وسورة البقرة قال أمعك سورة البقرة فقال نعم قال فاذىب 
فأنت أميرىم فقال رجل من أشرافيم واهلل يا رسول اهلل ما منعني أن أتعمم سورة البقرة إال خشية أال 

أقوم بيا فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم تعمموا القرآن فاقرؤه وأقرئوه فإن مثل القرآن لمن تعممو 
فقرأه وقام بو كمثل جراب محشو مسكا يفوح بريحو كل مكان ومثل من تعممو فيرقد وىو في جوفو 
كمثل جراب وكئ عمى مسك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد رواه الميث بن سعد عن سعيد 
المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل ولم يذكر فيو عن أبي 

ىريرة حدثنا قتيبة عن الميث فذكره  
   



حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي  [ 2877 ] 
ن البيت الذي تقرأ فيو البقرة ال ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال  ال تجعموا بيوتكم مقابر وا 

يدخمو الشيطان قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن حكيم بن جبير عن أبي  [ 2878 ] 

ن سنام القرآن سورة صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  لكل شيء سنام وا 
البقرة وفييا آية ىي سيدة آي القرآن ىي آية الكرسي قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال 

من حديث حكيم بن جبير وقد تكمم شعبة في حكيم بن جبير وضعفو  
   
حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سممة المخزومي المدني حدثنا بن أبي فديك عن عبد الرحمن  [ 2879 ] 

بن أبي بكر المميكي عن زرارة بن مصعب عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى 
وآية الكرسي حين يصبح حفظ بيما حتى  {إليو المصير  }من قرأ حم المؤمن إلى اهلل عميو وسمم 

يمسي ومن قرأىما حين يمسي حفظ بيما حتى يصبح قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وقد تكمم 
بعض أىل العمم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مميكة المميكي من قبل حفظو وزرارة بن 

مصعب ىو بن عبد الرحمن بن عوف وىو جد أبي مصعب المدني  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن بن أبي ليمى عن أخيو عيسى  [ 2880 ] 

أنو كانت لو سيوة فييا تمر فكانت تجئ عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن أبي أيوب األنصاري 
الغول فتأخذ منو قال فشكا ذلك إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم قال فاذىب فإذا رأيتيا فقل بسم اهلل 
أجيبي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال فأخذىا فحمفت أن ال تعود فأرسميا فجاء إلى رسول اهلل 

صمى اهلل عميو وسمم فقال ما فعل أسيرك قال حمفت أن ال تعود فقال كذبت وىي معاودة لمكذب قال 
فأخذىا مرة أخرى فحمفت أن ال تعود فأرسميا فجاء إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال ما فعل 

أسيرك قال حمفت أن ال تعود فقال كذبت وىي معاودة لمكذب فأخذىا فقال ما أنا بتاركك حتى أذىب 
بك إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقالت إني ذاكرة لك شيئا آية الكرسي اقرأىا في بيتك فبل يقربك 
شيطان وال غيره قال فجاء إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال ما فعل أسيرك قال فأخبره بما قالت 



قال صدقت وىي كذوب قال ىذا حديث حسن غريب وفي الباب عن أبي بن كعب  
   

باب ما جاء في آخر سورة البقرة  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراىيم  [ 2881 ] 

من قرأ عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود األنصاري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
اآليتين من آخر سورة البقرة في ليمة كفتاه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا حماد بن سممة عن أشعث بن  [ 2882 ] 

عبد الرحمن الجرمي عن أبي قبلبة عن أبي األشعث الجرمي عن النعمان بن بشير عن النبي صمى 
إن اهلل كتب كتابا قبل أن يخمق السماوات واألرض بألفي عام أنزل منو آيتين ختم اهلل عميو وسمم قال 

بيما سورة البقرة وال يقرآن في دار ثبلث ليال فيقربيا شيطان قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   

باب ما جاء في سورة آل عمران  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا ىشام بن إسماعيل أبو عبد الممك العطار حدثنا محمد  [ 2883 ] 

بن شعيب حدثنا إبراىيم بن سميمان عن الوليد بن عبد الرحمن أنو حدثيم عن جبير بن نفير عن 
يأتي القرآن وأىمو الذين يعممون بو في الدنيا نواس بن سمعان عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

تقدمو سورة البقرة وآل عمران قال نواس وضرب ليما رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثبلثة أمثال ما 
نسيتين بعد قال تأتيان كأنيما غيابتان وبينيما شرف أو كأنيما غمامتان سوداوان أو كأنيما ظمة من 
طير صواف تجادالن عن صاحبيما وفي الباب عن بريدة وأبي قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من 

ىذا الوجو ومعنى ىذا الحديث عند أىل العمم أنو يجئ ثواب قراءتو كذا فسر بعض أىل العمم ىذا 
الحديث وما يشبو ىذا من األحاديث أنو يجئ ثواب قراءة القرآن وفي حديث النواس عن النبي صمى 
اهلل عميو وسمم ما يدل عمى ما فسروا إذ قال النبي صمى اهلل عميو وسمم وأىمو الذين يعممون بو في 

الدنيا ففي ىذا داللة أنو يجئ ثواب العمل  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة في تفسير حديث  [ 2884 ] 



ما خمق اهلل من سماء وال أرض أعظم من آية الكرسي قال سفيان ألن آية عبد اهلل بن مسعود قال 
الكرسي ىو كبلم اهلل وكبلم اهلل أعظم من خمق اهلل من السماء واألرض  

   
باب ما جاء في فضل سورة الكيف  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء  [ 2885 ] 

بينما رجل يقرأ سورة الكيف إذ رأى دابتو تركض فنظر فإذا مثل الغمامة أو السحابة فأتى يقول 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فذكر ذلك لو فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم تمك السكينة نزلت مع 

القرآن أو نزلت عمى القرآن وفي الباب عن أسيد بن حضير قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي  [ 2886 ] 

من قرأ ثبلث الجعد عن معدان بن أبي طمحة عن أبي الدرداء عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
آيات من أول الكيف عصم من فتنة الدجال حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ىشام حدثني أبي 

عن قتادة بيذا اإلسناد نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما جاء في فضل يس  
   
حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع قاال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن  [ 2887 ] 

صالح عن ىارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس قال قال النبي صمى اهلل عميو 
إن لكل شيء قمبا وقمب القرآن يس ومن قرأ يس كتب اهلل بقراءتيا قراءة القرآن عشر مرات قال وسمم 

أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث حميد بن عبد الرحمن وبالبصرة ال يعرفون من 
حديث قتادة إال من ىذا الوجو وىارون أبو محمد شيخ مجيول حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى 
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن بيذا وفي الباب عن أبي بكر 

الصديق وال يصح من قبل إسناده إسناده ضعيف  
   

باب ما جاء في فضل حم الدخان  
   



حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا زيد بن حباب عن عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي  [ 2888 ] 
من قرأ حم الدخان في ليمة كثير عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

أصبح يستغفر لو سبعون ألف ممك قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو 
وعمر بن أبي خثعم يضعف قال محمد وىو منكر الحديث  

   
حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا زيد بن حباب عن ىشام أبي المقدام عن  [ 2889 ] 

من قرأ حم الدخان في ليمة الجمعة الحسن عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
غفر لو قال أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو إال من ىذا الوجو وىشام أبو المقدام يضعف ولم يسمع 

الحسن من أبي ىريرة ىكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعمي بن زيد  
   

باب ما جاء في فضل سورة الممك  
   
حدثنا محمد بن عبد الممك بن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن  [ 2890 ] 

ضرب بعض أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم خباءه أبيو عن أبي الجوزاء عن بن عباس قال 
عمى قبر وىو ال يحسب أنو قبر فإذا فيو إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الممك حتى ختميا فأتى 

النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال يا رسول اهلل إني ضربت خبائي عمى قبر وأنا ال أحسب أنو قبر فإذا 
فيو إنسان يقرأ سورة تبارك الممك حتى ختميا فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ىي المانعة ىي 

المنجية تنجيو من عذاب القبر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو وفي الباب عن 
أبي ىريرة  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي  [ 2891 ] 

إن سورة من القرآن ثبلثون آية شفعت لرجل حتى عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
غفر لو وىي سورة تبارك الذي بيده الممك ىذا حديث حسن  

   
حدثنا ىريم بن مسعر ترمذي حدثنا الفضيل بن عياض عن ليث عن أبي الزبير عن  [ 2892 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان ال ينام حتى يقرأ ألم تنزيل وتبارك الذي بيده الممك قال أبو جابر 
عيسى ىذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سميم مثل ىذا ورواه مغيرة بن مسمم عن أبي 



الزبير عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا وروى زىير قال قمت ألبي الزبير سمعت 
من جابر فذكر ىذا الحديث فقال أبو الزبير إنما أخبرنيو صفوان أو بن صفوان وكأن زىيرا أنكر أن 
يكون ىذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن ليث عن أبي الزبير 
عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه قال حدثنا ىريم حدثنا فضيل عن ليث عن طاوس 

قال تفضبلن عمى كل سورة في القرآن بسبعين حسنة  
   

باب ما جاء في إذا زلزلت  
   
حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري حدثنا الحسن بن سمم بن صالح العجمي حدثنا  [ 2893 ] 

من قرأ إذا زلزلت عدلت لو ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بنصف القرآن ومن قرأ قل يا أييا الكافرون عدلت لو بربع القرآن ومن قرأ قل ىو اهلل أحد عدلت لو 

بثمث القرآن قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث ىذا الشيخ الحسن بن سمم وفي 
الباب عن بن عباس  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا يزيد بن ىارون أخبرنا يمان بن المغيرة العنزي حدثنا عطاء  [ 2894 ] 

إذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل ىو اهلل عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أحد تعدل ثمث القرآن وقل يا أييا الكافرون تعدل ربع القرآن قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال 

نعرفو إال من حديث يمان بن المغيرة  
   
حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري حدثني بن أبي فديك أخبرنا سممة بن وردان عن  [ 2895 ] 

ىل تزوجت يا فبلن قال ال أنس بن مالك أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال لرجل من أصحابو 
واهلل يا رسول اهلل وال عندي ما أتزوج بو قال أليس معك قل ىو اهلل أحد قال بمى قال ثمث القرآن قال 
أليس معك إذا جاء نصر اهلل والفتح قال بمى قال ربع القرآن قال أليس معك قل يا أييا الكافرون قال 
بمى قال ربع القرآن قال أليس معك إذا زلزلت األرض قال بمى قال ربع القرآن قال تزوج تزوج قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن  
   

باب ما جاء في سورة اإلخبلص  



   
حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قاال حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا زائدة عن منصور  [ 2896 ] 

عن ىبلل بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن 
امرأة وىي امرأة أبي أيوب وروى بعضيم عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب قال قال رسول اهلل 

أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليمة ثمث القرآن من قرأ اهلل الواحد الصمد فقد قرأ ثمث صمى اهلل عميو وسمم 
القرآن وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأبي ىريرة وأنس وابن عمر وأبي 
مسعود قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وال نعرف أحدا روى ىذا الحديث أحسن من رواية زائدة 

وتابعو عمى روايتو إسرائيل والفضيل بن عياض وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات ىذا الحديث 
عن منصور واضطربوا فيو  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا إسحاق بن سميمان عن مالك بن أنس عن عبيد اهلل بن عبد  [ 2897 ] 

أقبمت الرحمن عن أبي حنين مولى آلل زيد بن الخطاب أو مولى زيد بن الخطاب عن أبي ىريرة قال 
فقال رسول اهلل   {قل ىو اهلل أحد اهلل الصمد  }مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فسمع رجبل يقرأ 

صمى اهلل عميو وسمم وجبت قمت وما وجبت قال الجنة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال 
نعرفو إال من حديث مالك بن أنس حنين ىو عبيد بن حنين  

   
حدثنا محمد بن مرزوق البصري حدثنا حاتم بن ميمون أبو سيل عن ثابت البناني عن  [ 2898 ] 

من قرأ كل يوم مائتي مرة قل ىو اهلل أحد محي أنس بن مالك عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عنو ذنوب خمسين سنة إال أن يكون عميو دين وبيذا اإلسناد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال من 
أراد أن ينام عمى فراشو فنام عمى يمينو ثم قرأ قل ىو اهلل أحد مائة مرة إذا كان يوم القيامة يقول لو 
الرب يا عبدي أدخل عمى يمينك الجنة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس 

وقد روي ىذا الحديث من غير ىذا الوجو أيضا عن ثابت  
   
حدثنا العباس الدوري حدثنا خالد بن مخمد حدثنا سميمان بن ببلل حدثنا سييل بن أبي  [ 2899 ] 

قل ىو اهلل أحد تعدل ثمث صالح عن أبيو عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
القرآن ىذا حديث حسن صحيح  

   



حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا أبو حازم عن  [ 2900 ] 
احشدوا فإني سأقرأ عميكم ثمث القرآن قال فحشد أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

من حشد ثم خرج نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقرأ قل ىو اهلل أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فإني سأقرأ عميكم ثمث القرآن إني ألرى ىذا خبرا جاءه من السماء ثم 
نيا تعدل ثمث القرآن  خرج نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال إني قمت سأقرأ عميكم ثمث القرآن أال وا 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو وأبو حازم األشجعي أسمو سممان  

   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا عبد العزيز بن محمد عن  [ 2901 ] 

كان رجل من األنصار يؤميم في مسجد عبيد اهلل بن عمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال 
قباء فكان كمما أفتتح سورة يقرأ ليم في الصبلة فقرأ بيا افتتح بقل ىو اهلل أحد حتى يفرغ منيا ثم يقرأ 

بسورة أخرى معيا وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكممو أصحابو فقالوا إنك تقرأ بيذه السورة ثم ال 
ما أن تدعيا وتقرأ بسورة أخرى قال ما أنا  ترى أنيا تجزيك حتى تقرأ بسورة أخرى فإما أن تقرأ بيا وا 

ن كرىتم تركتكم وكانوا يرونو أفضميم وكرىوا أن يؤميم غيره  بتاركيا إن أحببتم أن أؤمكم بيا فعمت وا 
فمما أتاىم النبي صمى اهلل عميو وسمم أخبروه الخبر فقال يا فبلن ما يمنعك مما يأمر بو أصحابك 
وما يحممك أن تقرأ ىذه السورة في كل ركعة فقال يا رسول اهلل إني أحبيا فقال رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم إن حبيا أدخمك الجنة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح من ىذا الوجو من 

حديث عبيد اهلل بن عمر عن ثابت وروى مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس أن رجبل قال يا 
رسول اهلل إني أحب ىذه السورة قل ىو اهلل أحد فقال إن حبك إياىا يدخمك الجنة حدثنا بذلك أبو داود 

سميمان بن األشعث حدثنا أبو الوليد حدثنا مبارك بن فضالة بيذا  
   

باب ما جاء في المعوذتين  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد أخبرني قيس  [ 2902 ] 

قد أنزل اهلل عمي آيات بن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجيني عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
إلى آخر السورة   {أعوذ برب الفمق  }إلى آخر السورة وقل   {قل أعوذ برب الناس  }لم ير مثمين 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   



حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمي بن رباح عن عقبة بن  [ 2903 ] 
أمرني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صبلة قال أبو عامر قال 

عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   

باب ما جاء في فضل قارئ القرآن  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود حدثنا شعبة وىشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى  [ 2904 ] 

الذي يقرأ القرآن وىو ماىر عن سعد بن ىشام عن عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بو مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه قال ىشام وىو شديد عميو قال شعبة وىو عميو شاق فمو أجران 

قال ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا حفص بن سميمان عن كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة  [ 2905 ] 

من قرأ القرآن واستظيره فأحل حبللو عن عمي بن أبي طالب قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وحرم حرامو أدخمو اهلل بو الجنة وشفعو في عشرة من أىل بيتو كميم وجبت لو النار قال أبو عيسى 
ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو وليس إسناده بصحيح وحفص بن سميمان يضعف في 

الحديث  
   

باب ما جاء في فضل القرآن  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين بن عمي الجعفي قال سمعت حمزة الزيات عن أبي  [ 2906 ] 

مررت في المسجد فإذا الناس المختار الطائي عن بن أخي الحرث األعور عن الحرث قال 
يخوضون في األحاديث فدخمت عمى عمي فقمت يا أمير المؤمنين أال ترى أن الناس قد خاضوا في 
األحاديث قال وقد فعموىا قمت نعم قال أما إني قد سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول أال 
إنيا ستكون فتنة فقمت ما المخرج منيا يا رسول اهلل قال كتاب اهلل فيو نبأ ما كان قبمكم وخبر ما 

بعدكم وحكم ما بينكم وىو الفصل ليس باليزل من تركو من جبار قصمو اهلل ومن ابتغى اليدى في 
غيره أضمو اهلل وىو حبل اهلل المتين وىو الذكر الحكيم وىو الصراط المستقيم ىو الذي ال تزيغ بو 
األىواء وال تمتبس بو األلسنة وال يشبع منو العمماء وال يخمق عمى كثرة الرد وال تنقضي عجائبو ىو 



من قال بو صدق   {إنا سمعنا قرآنا عجبا ييدي إلى الرشد  }الذي لم تنتو الجن إذ سمعتو حتى قالوا 
ومن عمل بو أجر ومن حكم بو عدل ومن دعا إليو ىدى إلى صراط مستقيم خذىا إليك يا أعور قال 

سناده مجيول وفي الحرث مقال   أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو إال من ىذا الوجو وا 
   

باب ما جاء في تعميم القرآن  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة أخبرني عمقمة بن مرثد قال سمعت  [ 2907 ] 

سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
خيركم من تعمم القرآن وعممو قال أبو عبد الرحمن فذاك الذي أقعدني مقعدي ىذا وعمم القرآن في قال 

زمن عثمان حتى بمغ الحجاج بن يوسف قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا بشر بن السري حدثنا سفيان عن عمقمة بن مرثد عن أبي  [ 2908 ] 

خيركم أو أفضمكم عبد الرحمن السممي عن عثمان بن عفان قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
من تعمم القرآن وعممو ىذا حديث حسن صحيح ىكذا روى عبد الرحمن بن ميدي وغير واحد عن 

سفيان الثوري عن عمقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
وسفيان ال يذكر فيو عن سعد بن عبيدة وقد روى يحيى بن سعيد القطان ىذا الحديث عن سفيان 

وشعبة عن عمقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة قال محمد بن بشار 
وىكذا ذكره يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة غير مرة عن عمقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن 
أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال محمد بن بشار وأصحاب سفيان ال 
يذكرون فيو عن سفيان عن سعد بن عبيدة قال محمد بن بشار وىو أصح قال أبو عيسى وقد زاد 
شعبة في إسناد ىذا الحديث سعد بن عبيدة وكأن حديث سفيان أصح قال عمي بن عبد اهلل قال 
ذا خالفو سفيان أخذت بقول سفيان قال أبو عيسى  يحيى بن سعيد ما أحد يعدل عندي شعبة وا 

سمعت أبا عمار يذكر عن وكيع قال قال شعبة سفيان أحفظ مني وما حدثني سفيان عن أحد بشيء 
فسألتو إال وجدتو كما حدثني وفي الباب عن عمي وسعد  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد  [ 2909 ] 



خيركم من تعمم القرآن وعممو وىذا عن عمي بن أبي طالب قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حديث ال نعرفو من حديث عمي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم إال من حديث عبد الرحمن بن 

إسحاق  
   

باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما لو من األجر  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن  [ 2910 ] 

موسى قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال سمعت عبد اهلل بن مسعود يقول قال رسول اهلل صمى 
من قرأ حرفا من كتاب اهلل فمو بو حسنة والحسنة بعشر أمثاليا ال أقول ألم حرف ولكن اهلل عميو وسمم 

ألف حرف والم حرف وميم حرف ويروى ىذا الحديث من غير ىذا الوجو عن بن مسعود ورواه أبو 
األحوص عن بن مسعود رفعو بعضيم ووقفو بعضيم عن بن مسعود قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح غريب من ىذا الوجو سمعت قتيبة يقول بمغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة 
النبي صمى اهلل عميو وسمم ومحمد بن كعب يكنى أبا حمزة  

   
باب  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو النضر حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سميم عن  [ 2911 ] 

ما أذن اهلل لعبد في شيء أفضل زيد بن أرطاة عن أبي أمامة قال قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
ن البر ليذر عمى رأس العبد ما دام في صبلتو وما تقرب العباد إلى اهلل بمثل  من ركعتين يصمييما وا 

ما خرج منو قال أبو النضر يعني القرآن قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا 
الوجو وبكر بن خنيس تكمم فيو بن المبارك وتركو في آخر أمره وقد روي ىذا الحديث عن زيد بن 

أرطاة عن جبير بن نفير عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسل  
   
حدثنا بذلك إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن معاوية عن العبلء بن  [ 2912 ] 

إنكم لن ترجعوا إلى الحرث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير قال قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
اهلل بأفضل مما خرج منو يعني القرآن  

   



باب  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيو عن بن عباس قال  [ 2913 ] 

إن الذي ليس في جوفو شيء من القرآن كالبيت الخرب قال ىذا قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود الحفري وأبو نعيم عن سفيان عن عاصم بن أبي  [ 2914 ] 

يقال لصاحب القرآن اقرأ النجود عن زر عن عبد اهلل بن عمرو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند خر آية تقرأ بيا قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن سفيان عن عاصم بيذا اإلسناد نحوه  
   
حدثنا نصر بن عمي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي  [ 2915 ] 

يجئ القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حمو صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
فيمبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيمبس حمة الكرامة ثم يقول يا رب أرض عنو فيرضى عنو 
فيقال لو اقرأ وارق وتزاد بكل آية حسنة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن 

بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن بيدلة عن أبي صالح عن أبي ىريرة نحوه 
ولم يرفعو قال أبو عيسى وىذا أصح من حديث عبد الصمد عن شعبة  

   
باب  

   
حدثنا عبد الوىاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن  [ 2916 ] 

بن جريج عن المطمب بن حنطب عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عرضت عمي أجور أمتي حتى القذاة يخرجيا الرجل من المسجد وعرضت عمي ذنوب أمتي فمم أر 

ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتييا رجل ثم نسييا قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال 
نعرفو إال من ىذا الوجو قال وذاكرت بو محمد بن إسماعيل فمم يعرفو وأستغربو قال محمد وال أعرف 

لممطمب بن عبد اهلل سماعا من أحد من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم إال قولو حدثني من 
شيد خطبة النبي صمى اهلل عميو وسمم قال وسمعت عبد اهلل بن عبد الرحمن يقول ال نعرف لممطمب 



سماعا من أحد من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم قال عبد اهلل وأنكر عمي بن المديني أن 
يكون المطمب سمع من أنس  

   
باب  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن األعمش عن خيثمة عن  [ 2917 ] 

الحسن عن عمران بن حصين أنو مر عمى قاص يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول اهلل 
من قرأ القرآن فميسأل اهلل بو فإنو سيجئ أقوام يقرؤون القرآن يسألون بو صمى اهلل عميو وسمم يقول 

الناس وقال محمود وىذا خيثمة البصري الذي روى عنو جابر الجعفي وليس ىو بن عبد الرحمن 
وخيثمة ىذا شيخ بصري يكنى أبا نصر قد روى عن أنس بن مالك أحاديث وقد روى جابر الجعفي 

عن خيثمة ىذا أيضا أحاديث قال أبو عيسى ىذا حديث حسن ليس إسناده بذاك  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي حدثنا وكيع حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان عن أبي  [ 2918 ] 

ما آمن بالقرآن من استحل محارمو قال المبارك عن صييب قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أبو عيسى ىذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد خولف وكيع في روايتو وقال محمد أبو فروة يزيد بن 
سنان الراوي ليس بحديثو بأس إال رواية ابنو محمد عنو فإنو يروي عنو مناكير قال أبو عيسى وقد 
روى محمد بن يزيد بن سنان عن أبيو ىذا الحديث فزاد في ىذا اإلسناد عن مجاىد عن سعيد بن 
المسيب عن صييب وال يتابع محمد بن يزيد عمى روايتو وىو ضعيف وأبو المبارك رجل مجيول  

   
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان  [ 2919 ] 

عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
الجاىر بالقرآن كالجاىر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

غريب ومعنى ىذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجير بقراءة القرآن ألن 
نما معنى ىذا عند أىل العمم لكي يأمن  صدقة السر أفضل عند أىل العمم من صدقة العبلنية وا 

الرجل من العجب ألن الذي يسر العمل ال يخاف عميو العجب ما يخاف عميو من عبلنيتو  
   

باب  



   
كان النبي حدثنا صالح بن عبد اهلل حدثنا حماد بن زيد عن أبي لبابة قال قالت عائشة  [ 2920 ] 

صمى اهلل عميو وسمم ال ينام عمى فراشو حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن غريب وأبو لبابة شيخ بصري قد روى عنو حماد بن زيد غير حديث ويقال أسمو مروان 

أخبرني بذلك محمد بن إسماعيل في كتاب التاريخ  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن  [ 2921 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يقرأ عبد اهلل بن أبي ببلل عن عرباض بن سارية أنو حدثو 
المسبحات قبل أن يرقد ويقول إن فيين آية خير من ألف آية قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
باب  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا خالد بن طيمان أبو العبلء  [ 2922 ] 

من قال الخفاف حدثني نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
حين يصبح ثبلث مرات أعوذ باهلل السميع العميم من الشيطان الرجيم وقرأ ثبلث آيات من آخر سورة 
ن مات في ذلك اليوم مات شييدا  الحشر وكل اهلل بو سبعين ألف ممك يصمون عميو حتى يمسي وا 

ومن قاليا حين يمسي كان بتمك المنزلة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  
   

باب ما جاء كيف كان قراءة النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
أنو حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أبي مميكة عن يعمى بن مممك  [ 2923 ] 

سأل أم سممة زوج النبي صمى اهلل عميو وسمم عن قراءة النبي صمى اهلل عميو وسمم وصبلتو فقالت 
ما لكم وصبلتو كان يصمي ثم ينام قدر ما صمى ثم يصمي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صمى حتى 

يصبح ثم نعتت قراءتو فإذا ىي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح غريب ال نعرفو إال من حديث ليث بن سعد عن بن أبي مميكة عن يعمى بن مممك عن أم 

سممة وقد روى بن جريج ىذا الحديث عن بن أبي مميكة عن أم سممة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
كان يقطع قراءتو وحديث الميث أصح  



   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن معاوية بن صالح عن عبد اهلل بن أبي قيس ىو رجل  [ 2924 ] 

قال سألت عائشة عن وتر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كيف كان يوتر من أول الميل أو بصري 
من آخره فقالت كل ذلك قد كان يصنع ربما أوتر من أول الميل وربما أوتر من آخره فقمت الحمد هلل 
الذي جعل في األمر سعة فقمت كيف كانت قراءتو أكان يسر بالقراءة أم يجير قالت كل ذلك قد كان 

يفعل قد كان ربما أسر وربما جير قال فقمت الحمد هلل الذي جعل في األمر سعة قمت فكيف كان 
يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل فربما 
اغتسل فنام وربما توضأ فنام قمت الحمد هلل الذي جعل في األمر سعة قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن غريب من ىذا الوجو  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عثمان بن  [ 2925 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يعرض نفسو بالموقف المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال 
فقال أال رجل يحممني إلى قومو فإن قريشا قد منعوني أن أبمغ كبلم ربي قال أبو عيسى ىذا حديث 

غريب صحيح  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا شياب بن عباد العبدي حدثنا محمد بن الحسن بن أبي  [ 2926 ] 

يزيد اليمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
من شغمو القرآن وذكري عن مسألتي أعطيتو أفضل ما أعطي السائمين وفضل يقول الرب عز وجل 

كبلم اهلل عمى سائر الكبلم كفضل اهلل عمى خمقو قال ىذا حديث حسن غريب تم كتاب فضائل القرآن 
ويميو كتاب القراءات  

   
كتاب القراءات عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  

   



باب في فاتحة الكتاب  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا يحيى بن سعيد األموي عن بن جريج عن بن أبي مميكة عن  [ 2927 ] 

ثم   {الحمد هلل رب العالمين  }كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقطع قراءتو يقول أم سممة قالت 
قال أبو عيسى ىذا حديث غريب  {ممك يوم الدين  }ثم يقف وكان يقرؤىا  {الرحمن الرحيم  }يقف 

وبو يقول أبو عبيد ويختاره ىكذا روى يحيى سعيد األموي وغيره عن بن جريج عن بن مميكة عن أم 
سممة وليس إسناده بمتصل ألن الميث بن سعد روى ىذا الحديث عن بن أبي مميكة عن يعمى بن 

ممك يوم الدين   }مممك عن أم سممة وحديث الميث أصح وليس في حديث الميث وكان يقرأ 
   
حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا أيوب بن سويد الرممي عن يونس بن يزيد عن  [ 2928 ] 

 }أن النبي صمى اهلل عميو وسمم وأبا بكر وعمر وأراه قال وعثمان كانوا يقرؤون الزىري عن أنس 
قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو من حديث الزىري عن أنس بن مالك   {مالك يوم الدين 

إال من حديث ىذا الشيخ أيوب بن سويد الرممي وقد روى بعض أصحاب الزىري ىذا الحديث عن 
وقد روى   {مالك يوم الدين  }الزىري أن النبي صمى اهلل عميو وسمم وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون 

عبد الرزاق عن معمر عن الزىري عن سعيد بن المسيب أن النبي صمى اهلل عميو وسمم وأبا بكر 
مالك يوم الدين   }وعمر كانوا يقرؤون 

   
حدثنا أبو كريب حدثنا بن المبارك عن يونس بن يزيد عن أبي عمي بن يزيد عن الزىري  [ 2929 ] 

حدثنا   {أن النفس بالنفس والعين بالعين  }عن أنس بن مالك أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قرأ 
سويد حدثنا عبد اهلل عن يونس بن يزيد بيذا اإلسناد نحوه قال أبو عيسى وأبو عمي بن يزيد ىو أخو 
يونس بن يزيد وىذا حديث حسن غريب قال محمد تفرد بن المبارك بيذا الحديث عن يونس بن يزيد 

أتباعا ليذا الحديث   {والعين بالعين  }وىكذا قرأ أبو عبيد 
   
حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن  [ 2930 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل 
قال ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث رشدين وليس إسناده بالقوي  {ىل تستطيع ربك  }قرأ 

ورشدين بن سعد واإلفريقي يضعفان في الحديث  



   
باب ومن سورة ىود  

   
حدثنا الحسين بن محمد البصري حدثنا عبد اهلل بن حفص حدثنا ثابت البناني عن شير  [ 2931 ] 

قال   {إنو عمل غير صالح  }أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يقرؤىا بن حوشب عن أم سممة 
أبو عيسى ىذا حديث قد رواه غير واحد عن ثابت البناني نحو ىذا وىو حديث ثابت البناني وروي 

ىذا الحديث أيضا عن شير بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قال وسمعت عبد بن حميد يقول أسماء 
بنت يزيد ىي أم سممة األنصارية قال أبو عيسى كبل الحديثين عندي واحد وقد روى شير بن حوشب 
غير حديث عن أم سممة األنصارية وىي أسماء بنت يزيد وقد روي عن عائشة عن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم نحو ىذا  
   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع وحبان بن ىبلل قاال حدثنا ىارون النحوي عن ثابت  [ 2932 ] 

إنو  }أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قرأ ىذه اآلية البناني عن شير بن حوشب عن أم سممة 
عمل غير صالح  

   
باب ومن سورة الكيف  

   
حدثنا أبو بكر بن نافع بصري حدثنا أمية بن خالد حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة  [ 2933 ] 

عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
مثقمة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا   {قد بمغت من لدني عذرا  }أنو قرأ 

الوجو وأمية بن خالد وأبو الجارية العبدي شيخ مجيول ال أدري من ىو وال يعرف اسمو  
   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا معمى بن منصور حدثنا محمد بن دينار عن سعد بن أوس  [ 2934 ] 

في عين  }عن مصدع أبي يحيى عن بن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قرأ 
قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو والصحيح ما روي بن عباس  {حمئة 

قراءتو ويروى أن بن عباس وعمرو بن العاصي اختمفا في قراءة ىذه اآلية وارتفعا إلى كعب األحبار 
في ذلك فمو كانت عنده رواية عن النبي صمى اهلل عميو وسمم الستغنى بروايتو ولم يحتج إلى كعب  



   
باب ومن سورة الروم  

   
حدثنا نصر بن عمي حدثنا المعتمر بن سميمان عن أبيو عن سميمان األعمش عن  [ 2935 ] 

 }لما كان يوم بدر ظيرت الروم عمى فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت عطية عن أبي سعيد قال 
قال يفرح المؤمنون بظيور الروم عمى فارس قال أبو { يفرح المؤمنون } إلى قولو  {ألم غمبت الروم 

وغمبت يقول كانت غمبت ثم غمبت  {غمبت  }عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو ويقرأ 
ىكذا قرأ نصر بن عمي غمبت  

   
حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا محمد بن ميسر النحوي عن فضيل بن مرزوق عن  [ 2936 ] 

من  }فقال  {خمقكم من ضعف  }أنو قرأ عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم عطية العوفي عن بن عمر 
حدثنا عبد بن حميد حدثنا يزيد بن ىارون عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن بن عمر  {ضعف 

عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث فضيل بن 
مرزوق  

   
باب ومن سورة القمر  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن  [ 2937 ] 

قال أبو  {فيل من مذكر  }أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان يقرأ األسود بن يزيد عن عبد اهلل 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ومن سورة الواقعة  

   
حدثنا بشر بن ىبلل الصواف حدثنا جعفر بن سميمان الضبعي عن ىارون األعور عن  [ 2938 ] 

فروح  }أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يقرأ بديل بن ميسرة عن عبد اهلل بن شقيق عن عائشة 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث ىارون األعور    {وريحان وجنة نعيم 

   



باب ومن سورة الميل  
   
قدمنا الشام فأتانا حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراىيم عن عمقمة قال  [ 2939 ] 

أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ عمى قراءة عبد اهلل قال فأشاروا إلي فقمت نعم أنا قال كيف سمعت 
والذكر  {والميل إذا يغشى  }قال قمت سمعتو يقرؤىا  {والميل إذا يغشى  }عبد اهلل يقرأ ىذه اآلية 

واألنثى فقال أبو الدرداء وأنا واهلل ىكذا سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقرؤىا وىؤالء 
فبل أتابعيم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وىكذا قراءة  {وما خمق  }يريدونني أن أقرأىا 
والذكر واألنثى    {والميل إذا يغشى والنيار إذا تجمى  }عبد اهلل بن مسعود 

   
باب ومن سورة الذاريات  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد  [ 2940 ] 

أقرأني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إني أنا الرزاق ذو الرحمن بن يزيد عن عبد اهلل بن مسعود قال 
القوة المتين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ومن سورة الحج  

   
حدثنا أبو زرعة والفضل بن أبي طالب وغير واحد قالوا حدثنا الحسن بن بشر عن  [ 2941 ] 

وترى  }قرأ الحكم بن عبد الممك عن قتادة عن عمران بن حصين أن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وال نعرف لقتادة سماعا من أحد   {الناس سكارى وما ىم بسكارى 

من أصحاب صمى اهلل عميو وسمم إال من أنس وأبو الطفيل وىو عندي حديث مختصر إنما يروى 
 }عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال كنا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم في السفر فقرأ 

الحديث بطولو وحديث الحكم بن عبد الممك عندي مختصر من ىذا  {يا أييا الناس اتقوا ربكم 
الحديث  

   
باب  

   



حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور سمعت أبا وائل  [ 2942 ] 
بئس ما ألحدىم أو ألحدكم أن يقول نسيت آية كيت عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

وكيت بل ىو نسي فاستذكروا القرآن فوالذي نفسي بيده ليو أشد تقصيا من صدور الرجال من النعم 
من عقمو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء أنزل القرآن عمى سبعة أحرف  

   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن  [ 2943 ] 

الزىري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن القاري أخبراه أنيما سمعا عمر 
مررت بيشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول اهلل صمى اهلل بن الخطاب يقول 

عميو وسمم فاستمعت قراءتو فإذا ىو يقرأ عمى حروف كثيرة لم يقرئنييا رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم فكدت أساوره في الصبلة فنظرتو حتى سمم فمما سمم لببتو بردائو فقمت من أقراك ىذه السورة 
التي سمعتك تقرؤىا فقال أقرأنييا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال قمت لو كذبت واهلل إن رسول 

اهلل صمى اهلل عميو وسمم ليو أقرأني ىذه السورة التي تقرؤىا فانطمقت أقوده إلى النبي صمى اهلل عميو 
وسمم فقمت يا رسول اهلل إني سمعت ىذا يقرأ سورة الفرقان عمى حروف لم تقرئنييا وأنت أقرأتني سورة 

الفرقان فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم أرسمو يا عمر اقرأ يا ىشام فقرأ القراءة التي سمعتو فقال 
النبي صمى اهلل عميو وسمم ىكذا أنزلت ثم قال النبي صمى اهلل عميو وسمم اقرأ يا عمر فقرأت القراءة 
التي أقرأني النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم ىكذا أنزلت ثم قال النبي 

صمى اهلل عميو وسمم إن القرآن أنزل عمى سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر قال ىذا حديث حسن صحيح 
وقد روى مالك بن أنس عن الزىري بيذا اإلسناد نحوه إال أنو لم يذكر فيو المسور بن مخرمة  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن عاصم عن زر بن  [ 2944 ] 

لقي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت حبيش عن أبي بن كعب قال 
إلى أمة أميين منيم العجوز والشيخ الكبير والغبلم والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط قال يا 

محمد إن القرآن أنزل عمى سبعة أحرف وفي الباب عن عمر وحذيفة بن اليمان وأم أيوب وىي امرأة 
أبي أيوب وسمرة وابن عباس وأبي جينم بن الحرث بن الصمة وعمرو بن العاص وأبي بكرة قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجو عن أبي بن كعب  



   
باب  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أسامة حدثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة  [ 2945 ] 

من نفس عن أخيو كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنو كربة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
من كرب يوم القيامة ومن ستر مسمما ستره اهلل في الدنيا واآلخرة ومن يسر عمى معسر يسر اهلل 

عميو في الدنيا واآلخرة واهلل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيو ومن سمك طريقا يمتمس فيو 
عمما سيل اهلل لو طريقا إلى الجنة وما قعد قوم في مسجد يتمون كتاب اهلل ويتدارسونو بينيم إال نزلت 
عمييم السكينة وغشيتيم الرحمة وحفتيم المبلئكة ومن أبطأ بو عممو لم يسرع بو نسبو قال أبو عيسى 

ىكذا روى غير واحد عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة النبي صمى اهلل عميو وسمم مثل 
ىذا الحديث وروى أسباط بن محمد عن األعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي ىريرة عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم فذكر بعض ىذا الحديث  
   

باب  
   
حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي حدثنا أبي عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي  [ 2946 ] 

يا رسول اهلل في كم أقرأ القرآن قال أختمو في شير قمت إني بردة عن عبد اهلل بن عمرو قال قمت 
أطيق أفضل من ذلك قال اختمو في عشرين قمت إني أطيق أفضل من ذلك قال اختمو في خمسة 

عشر قمت إني أطيق أفضل من ذلك قال اختمو في عشر قمت إني أطيق أفضل من ذلك قال اختمو 
في خمس قمت إني أطيق أفضل من ذلك قال فما رخص لي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح غريب من ىذا الوجو يستغرب من حديث أبي بردة عن عبد اهلل بن عمرو وقد روي ىذا 
الحديث من غير وجو عن عبد اهلل بن عمر وروي عن عبد اهلل بن عمرو عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم قال لم يفقو من قرأ القرآن في أقل من ثبلث وروي عن عبد اهلل بن عمرو أن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم قال لو اقرأ القرآن في أربعين قال إسحاق بن إبراىيم وال نحب لمرجل أن يأتي عميو أكثر 

من أربعين ولم يقرأ القرآن ليذا الحديث وقال بعض أىل العمم ال يقرأ القرآن في أقل من ثبلث 
لمحديث الذي روي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ورخص فيو بعض أىل العمم وروي عن عثمان 

بن عفان أنو كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بيا وروي عن سعيد بن جبير أنو قرأ القرآن في ركعة في 



الكعبة والترتيل في القراءة أحب إلى أىل العمم  
   
حدثنا أبو بكر بن أبي النضر البغدادي حدثنا عمي بن الحسن ىو بن شقيق عن عبد اهلل  [ 2947 ] 

بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن وىب بن منبو عن عبد اهلل بن عمرو أن النبي 
اقرأ القرآن في أربعين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وروى بعضيم صمى اهلل عميو وسمم قال لو 

عن معمر عن سماك بن الفضل عن وىب بن منبو أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أمر عبد اهلل بن 
عمرو أن يقرأ القرآن في أربعين  

   
حدثنا نصر بن عمي حدثنا الييثم بن الربيع حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن  [ 2948 ] 

يا رسول اهلل أي العمل أحب إلى اهلل قال الحال المرتحل قال وما أوفى عن بن عباس قال قال رجل 
الحال المرتحل قال الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كمما حل ارتحل قال أبو عيسى ىذا حديث 
سناده ليس بالقوي حدثنا محمد بن بشار  غريب ال نعرفو من حديث بن عباس إال من ىذا الوجو وا 
حدثنا مسمم بن إبراىيم حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم نحوه ولم يذكر فيو عن بن عباس قال أبو عيسى وىذا عندي أصح من حديث نصر بن عمي 
عن الييثم بن الربيع  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد  [ 2949 ] 

لم يفقو من قرأ القرآن في اهلل بن الشخير عن عبد اهلل بن عمرو أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
أقل من ثبلث قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر 

حدثنا شعبة بيذا اإلسناد نحوه  
   

كتاب تفسير القرآن عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا بشر بن السري حدثنا سفيان عن عبد األعمى عن سعيد  [ 2950 ] 

من قال في بن جبير عن بن عباس رضى اهلل تعالى عنيما قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



القرآن بغير عمم فميتبوأ مقعده من النار قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا سويد بن عمرو الكمبي حدثنا أبو عوانة عن عبد األعمى  [ 2951 ] 

اتقوا الحديث عني إال ما عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عممتم فمن كذب عمي متعمدا فميتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيو فميتبوأ مقعده من النار 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا حبان بن ىبلل حدثنا سييل بن عبد اهلل وىو بن أبي حزم  [ 2952 ] 

أخو حزم القطعي حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد اهلل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
من قال في القرآن برأيو فأصاب فقد أخطأ قال أبو عيسى ىكذا روي عن بعض أىل العمم من وسمم 

أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم ووغيرىم أنيم شددوا في ىذا في أن يفسر القرآن بغير عمم وأما 
الذي روي عن مجاىد وقتادة وغيرىما من أىل العمم أنيم فسروا القرآن فميس الظن بيم أنيم قالوا في 
القرآن أو فسروه بغير عمم أو من قبل أنفسيم وقد روي عنيم ما يدل عمى ما قمنا أنيم لم يقولوا من 
قبل أنفسيم بغير عمم وقد تكمم بعض أىل الحديث في سييل بن أبي حزم حدثنا الحسين بن ميدي 
البصري أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية إال وقد سمعت فييا بشيء 
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن األعمش قال قال مجاىد لو كنت قرأت قراءة بن 

مسعود لم أحتج إلى أن أسأل بن عباس عن كثير من القرآن مما سألت  
   

باب ومن سورة فاتحة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي  [ 2953 ] 

من صمى صبلة لم يقرأ فييا بأم القرآن فيي خداج وىي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
خداج غير تمام قال قمت يا أبا ىريرة إني أحيانا أكون وراء اإلمام قال يا بن الفارسي فاقرأىا في 
نفسك فإني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول قال اهلل تعالى قسمت الصبلة بيني وبين 

  {الحمد هلل رب العالمين  }عبدي نصفين فنصفيا لي ونصفيا لعبدي ولعبدي ما سأل يقرأ العبد 
مالك يوم  }فيقول اهلل أثنى عمي عبدي فيقول  {الرحمن الرحيم  }فيقول اهلل حمدني عبدي فيقول 

ياك نستعين } فيقول مجدني عبدي وىذا لي وبيني وبين عبدي   {الدين  وآخر السورة {  إياك نعبد وا 



اىدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عمييم غير المغضوب  }لعبدي ولعبدي ما سأل يقول 
سماعيل بن جعفر وغير واحد  {عمييم وال الضالين  قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد روى شعبة وا 

عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا الحديث 
وروى بن جريج ومالك بن أنس عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى ىشام بن زىرة عن 
أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا وروى بن أبي أويس عن أبيو عن العبلء بن عبد 

الرحمن قال حدثني أبي وأبو السائب عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا  
   
أخبرنا بذلك محمد بن يحيى ويعقوب بن سفيان الفارسي قاال حدثنا إسماعيل بن أبي  [ 2953 ] 

أويس عن أبيو عن العبلء بن عبد الرحمن حدثني أبي وأبو السائب مولى ىشام بن زىرة وكانا 
من صمى صبلة لم يقرأ فييا جميسين ألبي ىريرة عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

بأم القرآن فيي خداج غير تمام وليس في حديث إسماعيل بن أبي أويس أكثر من ىذا وسألت أبا 
زرعة عن ىذا الحديث كبل الحديثين صحيح واحتج بحديث بن أبي أويس عن أبيو عن العبلء  

   
أخبرنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرحمن بن سعد أنبأنا عمرو بن أبي قيس عن سماك  [ 2953 ] 

أتيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وىو بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم قال 
جالس في المسجد فقال القوم ىذا عدي بن حاتم وجئت بغير أمان وال كتاب فمما دفعت إليو أخذ 

بيدي وقد كان قال قبل ذلك إني ألرجو أن يجعل اهلل يده في يدي قال فقام فمقيتو امرأة وصبي معيا 
فقاال إن لنا إليك حاجة فقام معيما حتى قضى حاجتيما ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره فألقت لو 

الوليدة وسادة فجمس عمييا وجمست بين يديو فحمد اهلل وأثنى عميو ثم قال ما يفرك أن تقول ال إلو إال 
اهلل فيل تعمم من إلو سوى اهلل قال قمت ال قال ثم تكمم ساعة ثم قال إنما تفر أن تقول اهلل أكبر وتعمم 
ن النصارى ضبلل قال قمت فإني  أن شيئا أكبر من اهلل قال قمت ال قال فإن الييود مغضوب عمييم وا 

جئت مسمما قال فرأيت وجيو تبسط فرحا قال ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من األنصار جعمت 
أغشاه آتيو طرفي النيار قال فبينا أنا عنده عشية إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من ىذه النمار 
قال فصمى وقام فحث عمييم ثم قال ولو صاع ولو بنصف صاع ولو بقبضة ولو ببعض قبضة يقي 
أحدكم وجيو حر جينم أو النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أحدكم القي اهلل وقائل لو ما أقول لكم 
ألم أجعل لك سمعا وبصرا فيقول بمى فيقول ألم أجعل لك ماال وولدا فيقول بمى فيقول أين ما قدمت 

لنفسك فينظر قدامو وبعده وعن يمينو وعن شمالو ثم ال يجد شيئا يقي بو وجيو حر جينم ليق أحدكم 



وجيو النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكممة طيبة فإني ال أخاف عميكم الفاقة فإن اهلل ناصركم 
ومعطيكم حتى تسير الظعينة فيما بين يثرب والحيرة أكثر ما تخاف عمى مطيتيا السرق قال فجعمت 
أقول في نفسي فأين لصوص طيء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث 
سماك بن حرب وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم الحديث بطولو  
   
حدثنا محمد بن المثنى وبندار قاال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن  [ 2954 ] 

الييود مغضوب حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عمييم والنصارى ضبلل فذكر الحديث بطولو  

   
باب ومن سورة البقرة  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد  [ 2955 ] 

الوىاب قالوا حدثنا عوف عن قسامة بن زىير عن أبي موسى األشعري قال قال رسول اهلل صمى اهلل 
إن اهلل تعالى خمق آدم من قبضة قبضيا من جميع األرض فجاء بنو آدم عمى قدر عميو وسمم 

األرض فجاء منيم األحمر واألبيض واألسود وبين ذلك والسيل والحزن والخبيث والطيب قال أبو 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ىمام بن منبو عن أبي ىريرة قال  [ 2956 ] 

قال دخموا متزحفين عمى أوراكيم  {ادخموا الباب سجدا  }في قولو قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال قالوا   {فبدل الذين ظمموا قوال غير الذي قيل ليم  }وبيذا اإلسناد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

حبة في شعرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا أشعث السمان عن عاصم بن عبيد اهلل عن  [ 2957 ] 

كنا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم في سفرة في ليمة مظممة عبد اهلل بن عامر بن ربيعة عن أبيو قال 
فمم ندر أين القبمة فصمى كل رجل منا عمى حيالو فمما أصبحنا ذكرنا ذلك لمنبي صمى اهلل عميو وسمم 

قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث أشعث   {فأينما تولوا فثم وجو اهلل  }فنزلت 



السمان الربيع عن عاصم بن عبيد اهلل وأشعث يضعف في الحديث ذىب أكثر أىل العمم إلى ىذا 
وقالوا إذا صمى في الغيم لغير القبمة ثم استبان لو بعدما صمى أنو صمى لغير القبمة فإن صبلتو 

سحاق   جائزة وبو يقول سفيان وابن المبارك أحمد وا 
   
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا يزيد بن ىارون أخبرنا عبد الممك بن أبي سميمان قال سمعت  [ 2958 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يصمي عمى راحمتو تطوعا سعيد بن جبير يحدث عن بن عمر قال 
 {وهلل المشرق والمغرب  }أينما توجيت بو وىو جاء من مكة إلى المدينة ثم قرأ بن عمر ىذه اآلية 

اآلية فقال بن عمر ففي ىذه أنزلت ىذه اآلية قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ويروى عن 
قال قتادة ىي منسوخة   {وهلل المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجو اهلل  }قتادة أنو قال في ىذه اآلية 

أي تمقاءه حدثنا بذلك محمد بن عبد الممك بن أبي   {فول وجيك شطر المسجد الحرام  }نسخيا قولو 
فأينما تولوا فثم  }الشوارب حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة ويروى عن مجاىد في ىذه اآلية 

قال فثم قبمة اهلل حدثنا بذلك أبو كريب حدثنا وكيع عن النضر بن عربي عن مجاىد بيذا    {وجو اهلل 
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا الحجاج بن منيال حدثنا حماد بن سممة عن حميد عن أنس  [ 2959 ] 

قال أبو   {واتخذوا من مقام إبراىيم مصمى  }يا رسول اهلل لو صمينا خمف المقام فنزلت أن عمر قال 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا حميد الطويل عن أنس قال قال عمر بن  [ 2960 ] 

قمت لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لو اتخذت من مقام إبراىيم الخطاب رضى اهلل تعالى عنو 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وفي   {واتخذوا من مقام إبراىيم مصمى  }مصمى فنزلت 

الباب عن بن عمر  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد  [ 2961 ] 

قال عدال قال أبو عيسى ىذا  {وكذلك جعمناكم أمة وسطا  }في قولو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
حديث حسن صحيح  

   
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا األعمش عن أبي صالح عن أبي  [ 2961 ] 



يدعى نوح فيقال ىل بمغت فيقول نعم فيدعى قومو سعيد قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فيقال ىل بمغكم فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد فيقول من شيودك فيقول محمد وأمتو قال 

وكذلك جعمناكم أمة وسطا لتكونوا شيداء عمى الناس  }فيؤتى بكم تشيدون أنو قد بمغ فذلك قول اهلل 
والوسط العدل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد   {ويكون الرسول عميكم شييدا 

بن بشار حدثنا جعفر بن عون عن األعمش نحوه  
   
لما قدم حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال  [ 2962 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم المدينة صمى نحو بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شيرا وكان 
قد نرى تقمب وجيك في  }رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يحب أن يوجو إلى الكعبة فأنزل اهلل 

فوجو نحو الكعبة وكان يحب ذلك   {السماء فمنولينك قبمة ترضاىا فول وجيك شطر المسجد الحرام 
فصمى رجل معو العصر قال ثم مر عمى قوم من األنصار وىم ركوع في صبلة العصر نحو بيت 
المقدس فقال ىو يشيد أنو صمى مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأنو قد وجو إلى الكعبة قال 

فانحرفوا وىم ركوع قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق  
   
كانوا ركوعا حدثنا ىناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اهلل بن دينار عن بن عمر قال  [ 2963 ] 

في صبلة الفجر وفي الباب عن عمرو بن عوف المزني وابن عمر وعمارة بن أوس وأنس بن مالك 
قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح  

   
حدثنا ىناد وأبو عمار قاال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن بن  [ 2964 ] 

لما وجو النبي صمى اهلل عميو وسمم إلى الكعبة قالوا يا رسول اهلل كيف بإخواننا الذين عباس قال 
اآلية قال أبو عيسى  {وما كان اهلل ليضيع إيمانكم  }ماتوا وىم يصمون إلى بيت المقدس فأنزل اهلل 

ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزىري يحدث عن عروة قال قمت لعائشة  [ 2965 ] 

ما أرى عمى أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي أن ال أطوف بينيما فقالت بئس ما قمت 
نما كان من أىل لمناة الطاغية  يا بن أختي طاف رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وطاف المسممون وا 

فمن حج البيت أو اعتمر فبل جناح عميو أن  }التي بالمشمل ال يطوفون بين الصفا والمروة فأنزل اهلل 



ولو كانت كما تقول لكانت فبل جناح عميو أن ال يطوف بيما قال الزىري فذكرت ذلك   {يطوف بيما 
ألبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن ىشام فأعجبو ذلك وقال إن ىذا العمم ولقد سمعت رجاال من 
أىل العمم يقولون إنما كان من ال يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين ىذين 
الحجرين من أمر الجاىمية وقال آخرون من األنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بو بين 

قال أبو بكر بن عبد الرحمن   {إن الصفا والمروة من شعائر اهلل  }الصفا والمروة فأنزل اهلل تعالى 
فأراىا نزلت في ىؤالء وىؤالء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
سألت حدثنا عبد بن حميد حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عاصم األحول قال  [ 2966 ] 

أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال كانا من شعائر الجاىمية فمما كان اإلسبلم أمسكنا عنيما فأنزل 
  {إن الصفا والمروة من شعائر اهلل فمن حج البيت أو اعتمر فبل جناح عميو أن يطوف بيما  }اهلل 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح    {ومن تطوع خيرا فإن اهلل شاكر عميم  }قال ىما تطوع 
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيو عن جابر بن عبد اهلل  [ 2967 ] 
واتخذوا من مقام  }سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ قال 

إن الصفا } فصمى خمف المقام ثم أتى الحجر فأستممو ثم قال نبدأ بما بدأ اهلل وقرأ   {إبراىيم مصمى 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح    {والمروة من شعائر اهلل 

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق  [ 2968 ] 

إذا كان الرجل صائما فحضر اإلفطار فنام عن البراء قال كان أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم 
ن قيس بن صرمة األنصاري كان صائما فمما  قبل أن يفطر لم يأكل ليمتو وال يومو حتى يمسي وا 
حضر اإلفطار أتى امرأتو فقال ىل عندك طعام قالت ال ولكن أنطمق أطمب لك وكان يومو يعمل 
فغمبتو عينو وجاءتو امرأتو فمما رأتو قالت خيبة لك فمما انتصف النيار غشي عميو فذكر ذلك لمنبي 

ففرحوا بيا فرحا   {أحل لكم ليمة الصيام الرفث إلى نسائكم  }صمى اهلل عميو وسمم فنزلت ىذه اآلية 
قال أبو عيسى   {حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر  }شديدا وكموا وأشربوا 

ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن ذر عن يسيع الكندي عن النعمان بن  [ 2969 ] 



قال الدعاء ىو   {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم  }في قولو بشير عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
قال أبو عيسى ىذا حديث  {داخرين  }إلى قولو   {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم  }العبادة وقرأ 

حسن صحيح رواه منصور  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا حصين عن الشعبي أخبرنا عدي بن حاتم قال  [ 2970 ] 

قال لي النبي صمى اهلل   {حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر  }لما نزلت 
عميو وسمم إنما ذاك بياض النيار من سواد الميل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا 
أحمد بن منيع حدثنا ىشيم حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم مثل ذلك  
   
سألت حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال  [ 2971 ] 

حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود  }رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن الصوم فقال 
قال فأخذت عقالين أحدىما أبيض واآلخر أسود فجعمت أنظر إلييما فقال لي رسول اهلل صمى اهلل   {

عميو وسمم شيئا لم يحفظو سفيان قال إنما ىو الميل والنيار قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا الضحاك بن مخمد عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي  [ 2972 ] 

كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج حبيب عن أسمم أبي عمران التجيبي قال 
إلييم من المسممين مثميم أو أكثر وعمى أىل مصر عقبة بن عامر وعمى الجماعة فضالة بن عبيد 
فحمل رجل من المسممين عمى صف الروم حتى دخل فييم فصاح الناس وقالوا سبحان اهلل يمقي 

نما أنزلت  بيديو إلى التيمكة فقام أبو أيوب فقال يا أييا الناس إنكم تتأولون ىذه اآلية ىذا التأويل وا 
ىذه اآلية فينا معشر األنصار لما أعز اهلل اإلسبلم وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول 
ن اهلل قد أعز اإلسبلم وكثر ناصروه فمو أقمنا في  اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن أموالنا قد ضاعت وا 

وأنفقوا في  }أموالنا فأصمحنا ما ضاع منيا فأنزل اهلل عمى نبيو صمى اهلل عميو وسمم يرد عمينا ما قمنا 
صبلحيا وتركنا الغزو   {سبيل اهلل وال تمقوا بأيديكم إلى التيمكة  فكانت التيمكة اإلقامة عمى األموال وا 

فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل اهلل حتى دفن بأرض الروم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح غريب  

   



حدثنا عمي بن حجر أخبرنا ىشيم أخبرنا مغيرة عن مجاىد قال قال كعب بن عجرة  [ 2973 ] 
ياي عني بيا  فمن كان منكم مريضا أو بو أذى من رأسو  }والذي نفسي بيده لفي نزلت ىذه اآلية وا 

قال كنا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم بالحديبية ونحن   {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 
محرمون وقد حصرنا المشركون وكان لي وفرة فجعمت اليوام تساقط عمى وجيي فمر بي النبي صمى 

اهلل عميو وسمم فقال كأن ىوام رأسك تؤذيك قال قمت نعم قال فاحمق ونزلت ىذه اآلية قال مجاىد 
الصيام ثبلثة أيام والطعام ستة مساكين والنسك شاة فصاعدا حدثنا عمي بن حجر حدثنا ىشيم عن 
أبي بشر عن مجاىد عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن كعب بن عجرة عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم بنحو ذلك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا عمي بن حجر حدثنا ىشيم عن 

أشعث بن سوار عن الشعبي عن عبد اهلل بن معقل عن كعب بن عجرة عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم بنحو ذلك قال أبو عيسى ىدا حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الرحمن بن األصبياني عن 

عبد اهلل بن معقل أيضا  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراىيم عن أيوب عن مجاىد عن عبد الرحمن  [ 2974 ] 

أتى عمي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأنا أوقد تحت قدر بن أبي ليمى عن كعب بن عجرة قال 
والقمل تتناثر عمى جبيتي أو قال حاجبي فقال أتؤذيك ىوام رأسك قال قمت نعم قال فأحمق رأسك 

وأنسك نسيكة أو صم ثبلثة أيام أو أطعم ستة مساكين قال أيوب ال أدري بأيتين بدأ قال أبو عيسى 
ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن  [ 2975 ] 

الحج عرفات الحج عرفات الحج عبد الرحمن بن يعمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ومن أدرك   {فمن تعجل في يومين فبل إثم عميو ومن تأخر فبل إثم عميو  }عرفات أيام منى ثبلث 

عرفة قبل أن يطمع الفجر فقد أدرك الحج قال بن أبي عمر قال سفيان بن عيينة وىذا أجود حديث 
رواه الثوري قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ورواه شعبة عن بكير بن عطاء وال نعرفو إال 

من حديث بكير بن عطاء  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن بن جريج عن بن أبي مميكة عن عائشة قالت قال  [ 2976 ] 

أبغض الرجال إلى اهلل األلد الخصم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



   
حدثنا عبد بن حميد حدثني سميمان بن حرب حدثنا حماد بن سممة عن ثابت عن أنس  [ 2977 ] 

قال كانت الييود إذا حاضت امرأة منين لم يواكموىا ولم يشاربوىا ولم يجامعوىا في البيوت فسئل 
  {ويسألونك عن المحيض قل ىو أذى  }النبي صمى اهلل عميو وسمم عن ذلك فأنزل اهلل تعالى 

فأمرىم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن يواكموىن ويشاربوىن وأن يكونوا معين في البيوت وأن 
يفعموا كل شيء ما خبل النكاح فقالت الييود ما يريد أن يدع شيئا من أمرنا إال خالفنا فيو قال فجاء 
عباد بن بشر وأسيد بن حضير إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فأخبراه بذلك وقاال يا رسول الو 

أفبل ننكحين في المحيض فتمعر وجو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حتى ظننا أنو قد غضب 
عمييما فقاما فاستقبمتيما ىدية من لبن فأرسل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في آثارىما فسقاىما 
فعمما أنو لم يغضب عمييما قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن عبد األعمى 

حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن حماد بن سممة عن ثابت عن أنس نحوه بمعناه  
   
كانت الييود تقول من حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن بن المنكدر سمع جابرا يقول  [ 2978 ] 

  {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم  }أتى امرأتو في قبميا من دبرىا كان الولد أحول فنزلت 
قال أبو عيسى ىدا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن بن خثيم عن بن  [ 2979 ] 

نساؤكم  }في قولو سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سممة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
يعني صماما واحدا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وابن خثيم   {حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم 

ىو عبد اهلل بن عثمان وابن سابط ىو عبد الرحمن بن عبد اهلل بن سابط الجمحي المكي وحفصة 
ىي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ويروى في سمام واحد  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا الحسن بن موسى حدثنا يعقوب بن عبد اهلل األشعري عن  [ 2980 ] 

جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال جاء عمر إلى رسول اهلل صمى اهلل 
يا رسول اهلل ىمكت قال وما أىمكك قال حولت رحمي الميمة قال فمم يرد عميو رسول عميو وسمم فقال 

نساؤكم  }اهلل صمى اهلل عميو وسمم شيئا قال فأوحي إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ىذه اآلية 
أقبل وأدبر وأتق الدبر والحيضة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن   {حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم 



غريب ويعقوب بن عبد اهلل األشعري ىو يعقوب القمي  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا الياشم بن القاسم عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن  [ 2981 ] 

أنو زوج أختو رجبل من المسممين عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فكانت معقل بن يسار 
عنده ما كانت ثم طمقيا تطميقة لم يراجعيا حتى انقضت العدة فيوييا وىويتو ثم خطبيا مع الخطاب 

فقال لو يا لكع أكرمتك بيا وزوجتك فطمقتيا واهلل ال ترجع إليك أبدا آخر ما عميك قال فعمم اهلل 
ذا طمقتم النساء فبمغن أجمين  }حاجتو إلييا وحاجتيا إلى بعميا فأنزل اهلل  وأنتم ال  }إلى قولو   {وا 

فمما سمعيا معقل قال سمعا لربي وطاعة ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك قال أبو عيسى   {تعممون 
ىذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجو عن الحسن وىو عن الحسن غريب وفي ىذا 

الحديث داللة عمى أنو ال يجوز النكاح بغير ولي ألن أخت معقل بن يسار كانت ثيبا فمو كان األمر 
نما خاطب اهلل في اآلية األولياء  إلييا دون ولييا لزوجت نفسيا ولم يحتج إلى ولييا معقل بن يسار وا 

ففي ىذه اآلية داللة عمى أن األمر إلى األولياء في   {ال تعضموىن أن ينكحن أزواجين  }فقال 
التزويج مع رضاىن  

   
حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال وحدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن زيد بن  [ 2982 ] 

أمرتني عائشة رضى اهلل تعالى عنيا أن أسمم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة قال 
فمما   {حافظوا عمى الصموات والصبلة الوسطى  }أكتب ليا مصحفا فقالت إذا بمغت ىذه اآلية فآذني 

بمغتيا آذنتيا فأممت عمي حافظوا عمى الصموات والصبلة الوسطى وصبلة العصر وقوموا هلل قانتين 
وقالت سمعتيا من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وفي الباب عن قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح  
   
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة حدثنا الحسن عن سمرة  [ 2983 ] 

صبلة الوسطى صبلة العصر قال أبو عيسى ىذا بن جندب أن نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
حديث حسن صحيح  

   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان األعرج عن عبيدة السمماني  [ 2984 ] 

الميم امؤل قبورىم وبيوتيم نارا كما أن عميا حدثو أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال يوم األحزاب 



شغمونا عن صبلة الوسطى حتى غابت الشمس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قد روي من 
غير وجو عن عمي وأبو حسان األعرج اسمو مسمم  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو النضر وأبو داود عن محمد بن طمحة بن مصرف  [ 2985 ] 

صبلة الوسطى عن زبيد عن مرة عن عبد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
صبلة العصر وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي ىاشم عن عتبة وأبي ىريرة قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية ويزيد بن ىارون ومحمد بن عبيد عن  [ 2986 ] 

كنا نتكمم إسماعيل بن أبي خالد عن الحرث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال 
فأمرنا بالسكوت   {وقوموا هلل قانتين  }عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في الصبلة فنزلت 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم حدثنا إسماعيل بن أبي خالد نحوه وزاد فيو ونيينا عن الكبلم قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو عمرو الشيباني اسمو سعد بن إياس  

   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد اهلل بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن  [ 2987 ] 

قال نزلت فينا معشر األنصار كنا أصحاب   {وال تيمموا الخبيث منو تنفقون  }أبي مالك عن البراء 
نخل فكان الرجل يأتي من نخمو عمى قدر كثرتو وقمتو وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعمقو في 

المسجد وكان أىل الصفة ليس ليم طعام فكان أحدىم إذا جاع أتى القنو فضربو بعصاه فيسقط من 
البسر والتمر فيأكل وكان ناس ممن ال يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيو الشبص والحشف 

يا أييا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما  }وبالقنو قد انكسر فيعمقو فأنزل اهلل تعالى 
قالوا لو   {أخرجنا لكم من األرض وال تيمموا الخبيث منو تنفقون ولستم بآخذيو إال أن تغمضوا فيو 

أن أحدكم أىدي إليو مثل ما أعطاه لم يأخذه إال عمى إغماض وحياء قال فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا 
بصالح ما عنده قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح وأبو مالك ىو الغفاري ويقال اسمو 

غزوان وقد روى سفيان عن السدي شيئا من ىذا  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن عطاء بن السائب عن مرة اليمداني عن عبد اهلل بن  [ 2988 ] 

إن لمشيطان لمة بابن آدم ولمممك لمة فأما لمة مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الممك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك 
الشيطان  }فميعمم أنو من اهلل فميحمد اهلل ومن وجد األخرى فميتعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ثم قرأ 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وىو حديث أبي األحوص   {يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 
ال نعممو مرفوعا إال من حديث أبي األحوص  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم حدثنا فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي  [ 2989 ] 

يا أييا الناس إن اهلل طيب وال يقبل إال حازم عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ن اهلل أمر المؤمنين بما أمر بو المرسمين فقال  يا أييا الرسل كموا من الطيبات واعمموا  }طيبا وا 

قال وذكر {  يا أييا الذين آمنوا كموا من طيبات ما رزقناكم } وقال   {صالحا إني بما تعممون عميم 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمو حرام ومشربو حرام 

نما نعرفو  وممبسو حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وا 
من حديث فضيل بن مرزوق وأبو حازم ىو األشجعي أسمو سممان مولى عزة األشجعية  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال حدثني من  [ 2990 ] 

إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بو اهلل فيغفر لمن  }لما نزلت ىذه اآلية سمع عميا يقول 
اآلية أحزنتنا قال قمنا يحدث أحدنا نفسو فيحاسب بو ال ندري ما يغفر منو   {يشاء ويعذب من يشاء 

ال يكمف اهلل نفسا إال وسعيا ليا ما كسبت وعمييا  }وال ما ال يغفر فنزلت ىذه اآلية بعدىا فنسختيا 
   {ما اكتسبت 

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا الحسن بن موسى وروح بن عبادة عن حماد بن سممة عن  [ 2991 ] 

إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه  }أنيا سألت عائشة عن قول اهلل تعالى عمي بن زيد عن أمية 
فقالت ما سألني عنيا أحد منذ سألت رسول { من يعمل سوءا يجز بو } وعن قولو   {يحاسبكم بو اهلل 

الل صمى اهلل عميو وسمم فقال ىذه معاتبة اهلل العبد فيما يصيبو من الحمى والنكبة حتى البضاعة 
يضعيا في كم قميصو فيفقدىا فيفزع ليا حتى إن العبد ليخرج من ذنوبو كما يخرج التبر األحمر من 

الكير قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من حديث عائشة ال نعرفو إال من حديث حماد بن 
سممة  

   



حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن آدم بن سميمان عن سعيد بن  [ 2992 ] 
  {إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بو اهلل  }لما نزلت ىذه اآلية جبير عن بن عباس قال 

قال دخل قموبيم منو شيء لم يدخل من شيء فقالوا لمنبي صمى اهلل عميو وسمم فقال قولوا سمعنا 
اآلية   {آمن الرسول بما أنزل إليو من ربو والمؤمنون  }وأطعنا فألقى اهلل اإليمان في قموبيم فأنزل اهلل 

  {ال يكمف اهلل نفسا إال وسعيا ليا ما كسبت وعمييا ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  }
ربنا وال  }قال قد فعمت   {ربنا وال تحمل عمينا إصرا كما حممتو عمى الذين من قبمنا  }قال قد فعمت 

اآلية قال قد فعمت قال أبو عيسى ىذا   {تحممنا ما ال طاقة لنا بو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 
حديث حسن وقد روي ىذا من غير ىذا الوجو عن بن عباس وآدم بن سميمان ىو والد يحيى بن آدم 

وفي الباب عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو  
   

باب ومن سورة آل عمران  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا أبو عامر وىو الحذاء ويزيد بن  [ 2993 ] 

إبراىيم كبلىما عن بن أبي مميكة قال يزيد عن بن أبي مميكة عن القاسم بن محمد عن عائشة ولم 
فأما الذين في قموبيم  }سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن قولو يذكر أبو عامر القاسم قالت 

قال فإذا رأيتييم فاعرفييم وقال يزيد فإذا   {زيغ فيتبعون ما تشابو منو ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويمو 
رأيتموىم فاعرفوىم قاليا مرتين أو ثبلثا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو داود الطيالسي حدثنا يزيد بن إبراىيم حدثنا بن أبي مميكة  [ 2994 ] 

ىو الذي  }سئل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن ىذه اآلية عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت 
إلى آخر اآلية فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا   {أنزل عميك الكتاب منو آيات محكمات 

رأيتم الذين يتبعون ما تشابو منو فأولئك الذين سماىم اهلل فاحذروىم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح وروي عن أيوب عن بن أبي مميكة عن عائشة ىكذا روى غير واحد ىذا الحديث عن بن 
نما ذكر يزيد بن إبراىيم التستري عن  أبي مميكة عن عائشة ولم يذكروا فيو عن القاسم بن محمد وا 

القاسم في ىذا الحديث وابن أبي مميكة ىو عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أبي مميكة سمع من عائشة أيضا  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبيو عن أبي الضحى عن  [ 2995 ] 



ن وليي مسروق عن عبد اهلل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  إن لكل نبي والة من النبيين وا 
إن أولى الناس بإبراىيم لمذين اتبعوه وىذا النبي والذين آمنوا واهلل ولي  }أبي وخميل ربي ثم قرأ 

حدثنا محمود حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبيو عن أبي الضحى عن عبد اهلل عن   {المؤمنين 
النبي صمى اهلل عميو وسمم مثمو ولم يقل فيو عن مسروق قال أبو عيسى ىذا أصح من حديث أبي 
الضحى عن مسروق وأبو الضحى أسمو مسمم بن صبيح حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان 
عن أبيو عن أبي الضحى عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو حديث أبي نعيم وليس 

فيو عن مسروق  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن شفيق بن سممة عن عبد اهلل قال قال  [ 2996 ] 

من حمف عمى يمين ىو فييا فاجر ليقتطع بيا مال امرئ مسمم لقي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
اهلل وىو عميو غضبان فقال األشعث بن قيس في واهلل كان ذلك كان بيني وبين رجل من الييود 

أرض فجحدني فقدمتو إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ألك 
بينة فقمت ال فقال لمييودي احمف فقمت يا رسول اهلل إذن يحمف فيذىب بمالي فأنزل اهلل تبارك 

إلى آخر اآلية قال أبو عيسى ىذا حديث   {إن الذين يشترون بعيد اهلل وأيمانيم ثمنا قميبل  }وتعالى 
حسن صحيح وفي الباب عن بن أبي أوفى  

   
لما نزلت حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد اهلل بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال  [ 2997 ] 

قال   {من ذا الذي يقرض اهلل قرضا حسنا  }أو   {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون  }ىذه اآلية 
أبو طمحة وكان لو حائط فقال يا رسول اهلل حائطي هلل ولو استطعت أن أسره لم أعمنو فقال اجعمو 

في قرابتك أو أقربيك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه مالك بن أنس عن إسحاق بن 
عبد اهلل بن أبي طمحة عن أنس بن مالك  

   
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا إبراىيم بن يزيد قال سمعت محمد بن عباد  [ 2998 ] 

من بن جعفر المخزومي يحدث عن بن عمر قال قام رجل إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 
الحاج يا رسول اهلل قال الشعث التفل فقام رجل آخر فقال أي الحج أفضل قال العج والثج فقام رجل 

آخر فقال ما السبيل يا رسول اهلل قال الزاد والراحمة قال أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو من حديث بن 
عمر إال من حديث إبراىيم بن يزيد الخوزي المكي وقد تكمم بعض أىل الحديث في إبراىيم بن يزيد 



من قبل حفظو  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار ىو مدني ثقة عن عامر بن  [ 2999 ] 

دعا رسول   {تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم  }لما أنزل اهلل ىذه اآلية سعد بن أبي وقاص عن أبيو قال 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم عميا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال الميم ىؤالء أىمي قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن غريب صحيح  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح وحماد بن سممة عن أبي غالب قال  [ 3000 ] 

كبلب النار شر قتمى تحت رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة عمى درج مسجد دمشق فقال أبو أمامة 
إلى آخر اآلية قمت ألبي   {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه  }أديم السماء خير قتمى من قتموه ثم قرأ 

أمامة أنت سمعتو من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال لو لم اسمعو إال مرة أو مرتين أو ثبلثا أو 
أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وأبو غالب يقال اسمو حزور وأبو 

أمامة اسمو صدي بن عجبلن وىو سيد باىمة  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن بيز بن حكيم عن أبيو عن جده  [ 3001 ] 

قال إنكم تتمون  {كنتم خير أمة أخرجت لمناس  }في قولو أنو سمع النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول 
سبعين أمة أنتم خيرىا وأكرميا عمى اهلل ىذا حديث حسن وقد روى غير واحد ىذا الحديث عن بيز 

   {كنتم خير أمة أخرجت لمناس  }بن حكيم نحو ىذا ولم يذكروا فيو 
   
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا حميد عن أنس  [ 3002 ] 

كسرت رباعيتو يوم أحد وشج وجيو شجة في جبيتو حتى سأل الدم عمى وجيو فقال كيف يفمح قوم 
  {ليس لك من األمر شيء أو يتوب عمييم أو يعذبيم  }فعموا ىذا بنبييم وىو يدعوىم إلى اهلل فنزلت 

إلى آخرىا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
أن حدثنا أحمد بن منيع وعبد بن حميد قاال حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا حميد عن أنس  [ 3003 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم شج في وجيو وكسرت رباعيتو ورمي رمية عمى كتفو فجعل الدم 
يسيل عمى وجيو وىو يمسحو ويقول كيف تفمح أمة فعموا ىذا بنبييم وىو يدعوىم إلى اهلل فأنزل اهلل 



سمعت عبد بن حميد   {ليس لك من األمر شيء أو يتوب عمييم أو يعذبيم فإنيم ظالمون  }تعالى 
يقول غمط يزيد بن ىارون في ىذا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا أبو السائب سمم بن جنادة الكوفي حدثنا أحمد بن بشير عن عمر بن حمزة عن  [ 3004 ] 

الميم ألعن أبا سالم بن عبد اهلل بن عمر عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يوم أحد 
ليس لك من األمر شيء  }سفيان الميم ألعن الحرث بن ىشام الميم ألعن صفوان بن أمية قال فنزلت 

فتاب اهلل عمييم فأسمموا فحسن إسبلميم قال أبو عيسى ىذا حديث   {أو يتوب عمييم أو يعذبيم 
حسن غريب يستغرب من حديث عمر بن حمزة عن سالم عن أبيو وقد رواه الزىري عن سالم عن 

أبيو لم يعرفو محمد بن إسماعيل من حديث عمر بن حمزة وعرفو من حديث الزىري  
   
حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري حدثنا خالد بن الحرث عن محمد بن عجبلن  [ 3005 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان يدعو عمى أربعة نفر فأنزل عن نافع عن عبد اهلل بن عمر 
فيداىم اهلل لئلسبلم قال   {ليس لك من األمر شيء أو يتوب عمييم أو يعذبيم فإنيم ظالمون  }اهلل 

أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح يستغرب من ىذا الوجو من حديث نافع بن عمر ورواه 
يحيى بن أيوب عن بن عجبلن  

   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن عمي بن ربيعة عن أسماء بن  [ 3006 ] 

الحكم الفزاري قال سمعت عميا يقول إني كنت رجبل إذا سمعت من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ذا حدثني رجل من أصحابو استحمفتو فإذا حمف لي  حديثا نفعني اهلل منو بما شاء أن ينفعني وا 
نو حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول  ما من صدقتو وا 

والذين إذا  }رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطير ثم يصمي ثم يستغفر اهلل إال غفر لو ثم قرأ ىذه اآلية 
إلى آخر اآلية قال أبو عيسى ىذا حديث قد رواه شعبة   {فعموا فاحشة أو ظمموا أنفسيم ذكروا اهلل 

وغير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعوه ورواه مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة فمم يرفعاه وقد 
رواه بعضيم عن مسعر فأوقفو ورفعو بعضيم ورواه سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة فأوقفو وال 

نعرف ألسماء بن الحكم حديثا إال ىذا  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سممة عن ثابت عن أنس عن  [ 3007 ] 



رفعت رأسي يوم أحد فجعمت أنظر وما منيم يومئذ أحد إال يميد تحت حجفتو من أبي طمحة قال 
قال أبو عيسى ىذا حديث   {ثم أنزل عميكم من بعد الغم أمنة نعاسا  }النعاس فذلك قولو عز وجل 

حسن صحيح حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سممة عن ىشام بن عروة عن 
أبيو عن الزبير مثمو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا يوسف بن حماد حدثنا عبد األعمى بن عبد األعمى عن سعيد عن قتادة عن أنس  [ 3008 ] 

أن أبا طمحة قال غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد حدث أنو كان فيمن غشيو النعاس يومئذ قال 
فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط من يدي وآخذه والطائفة األخرى المنافقون ليس ليم إال 

أنفسيم أجبن قوم وأرعبو وأخذلو لمحق قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
نزلت حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد بن زياد عن خصيف حدثنا مقسم قال قال بن عباس  [ 3009 ] 

في قطيفة حمراء أفتقدت يوم بدر فقال بعض الناس لعل رسول   {ما كان لنبي أن يغل  }ىذه اآلية 
إلى آخر اآلية قال أبو عيسى   {ما كان لنبي أن يغل  }اهلل صمى اهلل عميو وسمم أخذىا فأنزل اهلل 

ىذا حديث حسن غريب وقد روى عبد السبلم بن حرب عن خصيف نحو ىذا وروى بعضيم ىذا 
الحديث عن خصيف عن مقسم ولم يذكر فيو عن بن عباس  

   
حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا موسى بن إبراىيم بن كثير األنصاري قال سمعت  [ 3010 ] 

يا طمحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد اهلل يقول لقيني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال لي 
جابر ما لي أراك منكسرا قمت يا رسول اهلل استشيد أبي قتل يوم أحد وترك عياال ودينا قال أفبل 

أبشرك بما لقي اهلل بو أباك قال قمت بمى يا رسول اهلل قال ما كمم اهلل أحدا قط إال من وراء حجاب 
وأحيا أباك فكممو كفاحا فقال يا عبدي تمن عمي أعطك قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية قال الرب 

وال تحسبن الذين قتموا في  }عز وجل إنو قد سبق مني أنيم إلييا ال يرجعون قال وأنزلت ىذه اآلية 
اآلية قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو وقد روى عبد اهلل بن   {سبيل اهلل أمواتا 

محمد بن عقيل عن جابر شيئا من ىذا وال نعرفو إال من حديث موسى بن إبراىيم ورواه عمي بن عبد 
اهلل بن المديني وغير واحد من كبار أىل الحديث ىكذا عن موسى بن إبراىيم  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن األعمش عن عبد اهلل بن مرة عن مسروق عن بن  [ 3011 ] 



  {وال تحسبن الذين قتموا في سبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند ربيم يرزقون  }أنو سئل عن قولو مسعود 
فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك فأخبرنا أن أرواحيم في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت 

وتأوي إلى قناديل معمقة بالعرش فأطمع إلييم ربك إطبلعو فقال ىل تستزيدون شيئا فأزيدكم قالوا ربنا 
وما نستزيد ونحن في الجنة نسرح حيث شئنا ثم اطمع إلييم الثانية فقال ىل تستزيدون شيئا فأزيدكم 

فمما رأوا أنيم لم يتركوا قالوا تعيد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيمك مرة 
أخرى قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عطاء بن 

السائب عن أبي عبيدة عن بن مسعود مثمو وزاد فيو وتقرئ نبينا السبلم ونخبره عنا أنا قد رضينا 
ورضي عنا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن جامع وىو بن أبي راشد وعبد الممك بن أعين عن  [ 3012 ] 

ما من رجل ال يؤدي زكاة أبي وائل عن عبد اهلل بن مسعود يبمغ بو النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
وال  }مالو إال جعل اهلل يوم القيامة في عنقو شجاعا ثم قرأ عمينا مصداقة من كتاب اهلل عز وجل 

اآلية وقال مرة قرأ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم   {يحسبن الذين يبخمون بما آتاىم اهلل من فضمو 
ومن اقتطع مال أخيو المسمم بيمين لقي اهلل وىو   {سيطوقون ما بخموا بو يوم القيامة  }مصداقة 

إن الذين يشترون بعيد  }عميو غضبان ثم قرأ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مصداقو من كتاب اهلل 
اآلية قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح    {اهلل 
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا يزيد بن ىارون وسعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن  [ 3013 ] 

إن موضع سوط في الجنة لخير أبي سممة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إال  }من الدنيا وما فييا أقرءوا إن شئتم 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح    {متاع الغرور 
   
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا الحجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني بن  [ 3014 ] 

اذىب يا رافع لبوابو إلى أبي مميكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان بن الحكم قال 
بن عباس فقل لو لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون 

ذ أخذ اهلل  }قال بن عباس ما لكم وليذه اآلية إنما أنزلت ىذه في أىل الكتاب ثم تبل بن عباس  وا 
ال تحسبن الذين يفرحون بما أتوا } وتبل   {ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننو لمناس وال تكتمونو 



قال بن عباس سأليم النبي صمى اهلل عميو وسمم عن شيء فكتموه   {ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعموا 
وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما قد سأليم عنو فاستحمدوا بذلك إليو وفرحوا بما أوتوا 

من كتمانيم وما سأليم عنو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  
   

باب ومن سورة النساء  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا بن عيينة عن محمد بن المنكدر قال  [ 3015 ] 

مرضت فأتاني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يعودني وقد أغمي سمعت جابر بن عبد اهلل يقول 
يوصيكم اهلل في أوالدكم لمذكر  }عمي فمما أفقت قمت كيف أقضي في مالي فسكت عني حتى نزلت 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد عن محمد بن   {مثل حظ األنثيين 
المنكدر حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي حدثنا سفيان عن بن المنكدر عن جابر عن النبي صمى 

اهلل عميو وسمم نحوه وفي حديث الفضل بن الصباح كبلم أكثر من ىذا  
   
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا حبان بن ىبلل حدثنا ىمام بن يحيى حدثنا قتادة عن أبي  [ 3016 ] 

لما كان يوم أوطاس أصبنا نساء لين الخميل عن أبي عمقمة الياشمي عن أبي سعيد الخدري قال 
  {والمحصنات من النساء إال ما ممكت أيمانكم  }أزواج في المشركين فكرىين رجال منا فأنزل اهلل 

قال أبو عيسى ىذا حديث  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا عثمان البتي عن أبي الخميل عن أبي سعيد  [ 3017 ] 

أصبنا سبايا يوم أوطاس لين أزواج في قومين فذكروا ذلك لرسول اهلل صمى اهلل عميو الخدري قال 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن   {والمحصنات من النساء إال ما ممكت أيمانكم  }وسمم فنزلت 

وىكذا روى الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخميل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم نحوه وليس في ىذا الحديث عن أبي عمقمة وال أعمم أن أحدا ذكر أبا عمقمة في ىذا الحديث 

إال ما ذكر ىمام عن قتادة وأبو الخميل أسمو صالح بن أبي مريم  
   
حدثنا محمد بن عبد األعمى الصنعاني حدثنا خالد بن الحرث عن شعبة حدثنا عبيد اهلل  [ 3018 ] 

في الكبائر الشرك باهلل وعقوق بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



الوالدين وقتل النفس وقول الزور قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح ورواه روح بن عبادة 
عن شعبة وقال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وال يصح  

   
حدثنا حميد بن مسعدة بصري حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن عبد الرحمن  [ 3019 ] 

أال أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بمى يا بن أبي بكرة عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
رسول اهلل قال اإلشراك باهلل وعقوق الوالدين قال وجمس وكان متكئا قال وشيادة الزور أو قال قول 
الزور قال فما زال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقوليا حتى قمنا ليتو سكت قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن غريب صحيح  
   
حدثنا بن حميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا الميث بن سعد عن ىشام بن سعد عن  [ 3020 ] 

محمد بن زيد بن مياجر بن قنفذ التيمي عن أبي أمامة األنصاري عن عبد اهلل بن أنيس الجيني قال 
إن من أكبر الكبائر الشرك باهلل وعقوق الوالدين واليمين الغموس قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

وما حمف حالف باهلل يمين صبر فأدخل فييا مثل جناح بعوضة اال جعمت نكتة في قمبو إلى يوم 
القيامة قال أبو عيسى وأبو أمامة األنصاري ىو بن ثعمبة وال نعرف اسمو وقد روى عن النبي صمى 

اهلل عميو وسمم أحاديث وىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن  [ 3021 ] 

الكبائر اإلشراك باهلل وعقوق الوالدين أو قال عبد اهلل بن عمرو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
اليمين الغموس شك شعبة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاىد عن أم سممة أنيا قالت  [ 3022 ] 

نما لنا نصف الميراث فأنزل اهلل  وال تتمنوا ما فضل اهلل بو بعضكم  }يغزو الرجال وال يغزو النساء وا 
وكانت أم سممة أول ظعينة قدمت { إن المسممين والمسممات } قال مجاىد فأنزل فييا   {عمى بعض 

المدينة مياجرة قال أبو عيسى ىذا حديث مرسل ورواه بعضيم عن بن أبي نجيح عن مجاىد مرسل 
أن أم سممة قالت كذا وكذا  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن رجل من ولد أم سممة عن أم  [ 3023 ] 



أني ال أضيع عمل  }يا رسول اهلل ال اسمع اهلل ذكر النساء في اليجرة فأنزل اهلل تعالى سممة قالت 
   {عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض 

   
حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن األعمش عن إبراىيم عن عمقمة قال قال عبد اهلل  [ 3024 ] 

أمرني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن أقرأ عميو وىو عمى المنبر فقرأت عميو من سورة النساء 
غمزني رسول اهلل   {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشييد وجئنا بك عمى ىؤالء شييدا  }حتى إذا بمغت 

صمى اهلل عميو وسمم بيده فنظرت إليو وعيناه تدمعان قال أبو عيسى ىكذا روى أبو األحوص عن 
نما ىو إبراىيم عن عبيدة عن عبد اهلل   األعمش عن إبراىيم عن عمقمة عن عبد اهلل وا 

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا معاوية بن ىشام حدثنا سفيان الثوري عن األعمش عن  [ 3025 ] 

أقرأ عمي فقمت يا رسول إبراىيم عن عبيدة عن عبد اهلل قال قال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
 }اهلل أقرأ عميك وعميك أنزل قال إني أحب أن أسمعو من غيري فقرأت سورة النساء حتى إذا بمغت 

قال فرأيت عيني النبي صمى اهلل عميو وسمم تيمبلن قال أبو عيسى   {وجئنا بك عمى ىؤالء شييدا 
ىذا أصح من حديث أبي األحوص  

   
حدثنا سويد أخبرنا بن المبارك عن سفيان عن األعمش نحو حديث معاوية بن ىشام  [ 3026 ] 

حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن أبي جعفر الرازي عن عطاء بن السائب عن 
صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا أبي عبد الرحمن السممي عن عمي بن أبي طالب قال 

وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصبلة فقدموني فقرأت قل يا أييا الكافرون ال أعبد ما 
يا أييا الذين آمنوا ال تقربوا الصبلة وأنتم سكارى  }تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون قال فأنزل اهلل تعالى 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب    {حتى تعمموا ما تقولون 
   
أن عبد حدثنا قتيبة حدثنا الميث بن سعد عن بن شياب عن عروة بن الزبير أنو حدثو  [ 3027 ] 

اهلل بن الزبير حدثو أن رجبل من األنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بيا النخل فقال 
األنصاري سرح الماء يمر فأتى عميو فاختصموا إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم لمزبير أسق يا زبير وأرسل الماء إلى جارك فغضب األنصاري وقال يا رسول 
اهلل أن كان بن عمتك فتغير وجو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثم قال يا زبير اسق واحبس الماء 



فبل وربك ال يؤمنون  }حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير واهلل إني ألحسب ىذه اآلية نزلت في ذلك 
اآلية قال أبو عيسى سمعت محمدا يقول قد روى بن وىب ىذا الحديث عن الميث   {حتى يحكموك 

بن ويونس عن الزىري عن عروة عن عبد اهلل بن الزبير نحو ىذا الحديث وروى شعيب بن أبي حمزة 
عن عروة عن الزبير ولم يذكر عن عبد اهلل بن الزبير  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت  [ 3028 ] 

رجع ناس من عبد اهلل بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت في ىذه اآلية فما لكم في المنافقين فئتين قال 
أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يوم أحد فكان الناس فييم فرقتين فريق يقول اقتميم وفريق 

وقال إنيا طيبة وقال إنيا تنفي الخبيث كما  {فما لكم في المنافقين فئتين  }يقول ال فنزلت ىذ اآلية 
تنفي النار خبث الحديد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وعبد اهلل بن يزيد ىو األنصاري 

الخطمي ولو صحبة  
   
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا شبابة حدثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار  [ 3029 ] 

يجئ المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيتو ورأسو عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
بيده وأوداجو تشخب دما يقول يا رب ىذا قتمني حتى يدنيو من العرش قال فذكروا البن عباس التوبة 

قال وما نسخت ىذه اآلية وال بدلت وأنى لو التوبة قال أبو  {ومن يقتل مؤمنا متعمدا  }فتبل ىذه اآلية 
عيسى ىذا حديث حسن غريب وقد روى بعضيم ىذا الحديث عن عمرو بن دينار عن بن عباس 

نحوه ولم يرفعو  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة  [ 3030 ] 

مر رجل من بني سميم عمى نفر من أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن بن عباس قال 
ومعو غنم لو فسمم عمييم قالوا ما سمم عميكم إال ليتعوذ منكم فقاموا فقتموه وأخذوا غنمو فأتوا بيا 

يا أييا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اهلل فتبينوا  }رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فأنزل اهلل تعالى 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وفي الباب عن   {وال تقولوا لمن ألقى إليكم السبلم لست مؤمنا 

أسامة بن زيد  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب  [ 3031 ] 



جاء عمرو بن أم مكتوم إلى النبي صمى اهلل   {ال يستوي القاعدون من المؤمنين  }لما نزلت قال 
عميو وسمم قال وكان ضرير البصر فقال يا رسول اهلل ما تأمرني إني ضرير البصر فأنزل اهلل تعالى 

اآلية فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم ائتوني بالكتف والدواة أو الموح  {غير أولي الضرر  }ىذه اآلية 
والدواة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ويقال عمرو بن أم مكتوم ويقال عبد اهلل أم مكتوم 

وىو عبد اهلل بن زائدة وأم مكتوم أمو  
   
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا الحجاج بن محمد عن بن جريج أخبرني عبد  [ 3032 ] 

ال يستوي القاعدون من  }الكريم سمع مقسما مولى عبد اهلل بن الحرث يحدث عن بن عباس أنو قال 
عن بدر والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر قال عبد اهلل بن   {المؤمنين غير أولي الضرر 

ال يستوي القاعدون من  }جحش وابن أم مكتوم إنا أعميان يا رسول اهلل فيل لنا رخصة فنزلت 
فيؤالء القاعدون {  فضل اهلل المجاىدين عمى القاعدين درجة } و   {المؤمنين غير أولي الضرر 

درجات منو عمى القاعدين   {وفضل اهلل المجاىدين عمى القاعدين أجرا عظيما  }غير أولي الضرر 
من المؤمنين غير أولي الضرر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو من حديث بن 

عباس ومقسم يقال ىو مولى عبد اهلل بن الحرث ويقال ىو مولى بن عباس وكنيتو أبو القاسم  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا يعقوب بن إبراىيم بن سعد عن أبيو عن صالح بن كيسان  [ 3033 ] 

رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبمت حتى عن بن شياب حدثني سيل بن سعد قال 
ال يستوي  }جمست إلى جنبو فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أممى عميو 

قال فجاءه بن أم مكتوم وىو يممييا عمي {  والمجاىدون في سبيل اهلل   } {القاعدون من المؤمنين 
فقال يا رسول اهلل واهلل لو أستطيع الجياد لجاىدت وكان رجبل أعمى فأنزل اهلل عمى رسولو صمى اهلل 

غير  }عميو وسمم وفخذه عمى فخذي فثقمت حتى ىمت ترض فخذي ثم سري عنو فأنزل اهلل عميو 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ىكذا روى غير واحد عن الزىري عن سيل  {أولي الضرر 

بن نحو ىذا وروى معمر عن الزىري ىذا الحديث عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت وفي ىذا 
الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم عن رجل من التابعين رواه سيل بن 
سعد األنصاري عن مروان بن الحكم ومروان لم يسمع من النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو من 

التابعين  
   



حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال سمعت عبد الرحمن بن عبد  [ 3034 ] 
إنما اهلل بن أبي عمار يحدث عن عبد اهلل بن باباه عن يعمى بن أمية قال قمت لعمر بن الخطاب 

وقد أمن الناس فقال عمر عجبت مما   {أن تقصروا من الصبلة إن خفتم أن يفتنكم  }قال اهلل 
عجبت منو فذكرت ذلك لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال صدقة تصدق اهلل بيا عميكم فأقبموا 

صدقتو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا سعيد بن عبد الينائي  [ 3035 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نزل بين ضجنان حدثنا عبد اهلل بن شقيق حدثنا أبو ىريرة 
وعسفان فقال المشركون إن ليؤالء صبلة ىي أحب إلييم من آبائيم وأبنائيم وىي العصر فاجمعوا 
ن جبريل أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم فأمره أن يقسم أصحابو  أمركم فميموا عمييم ميمة واحدة وا 

شطرين فيصمي بيم وتقوم طائفة أخرى وراءىم وليأخذوا حذرىم وأسمحتيم ثم يأتي اآلخرون ويصمون 
معو ركعة واحدة ثم يأخذ ىؤالء حذرىم وأسمحتيم فتكون ليم ركعة ركعة ولرسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم ركعتان قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو من حديث عبد اهلل بن شقيق 
عن أبي ىريرة وفي الباب عن عبد اهلل بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وأبي عياش 

الزرقي وابن عمر وحذيفة وأبي بكرة وسيل بن أبي حثمة وأبو عياش الزرقي اسمو زيد بن صامت  
   
حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسمم الحراني حدثنا محمد بن سممة الحراني  [ 3036 ] 

كان حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيو عن جده قتادة بن النعمان قال 
أىل بيت منا يقال ليم بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر وكان بشير رجبل منافقا يقول الشعر ييجو بو 

أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثم ينحمو بعض العرب ثم يقول قال فبلن كذا وكذا قال فبلن 
كذا وكذا فإذا سمع أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ذلك الشعر قالوا واهلل ما يقول ىذا الشعر 

إال ىذا الخبيث أو كما قال الرجل وقالوا بن األبيرق قاليا قال وكان أىل بيت حاجة وفاقة في 
الجاىمية واإلسبلم وكان الناس إنما طعاميم بالمدينة التمر والشعير وكان الرجل إذا كان لو يسار 
فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منيا فخص بيا نفسو وأما العيال فإنما طعاميم 
التمر والشعير فقدمت ضابطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حمبل من الدرمك فجعمو في 

مشربة لو وفي المشربة سبلح ودرع وسيف فعدي عميو من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام 
والسبلح فمما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال يا بن أخي إنو قد عدي عمينا في ليمتنا ىذه فنقبت 



مشربتنا فذىب بطعامنا وسبلحنا قال فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا 
في ىذه الميمة وال نرى فيما نرى إال عمى بعض طعامكم قال وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في 

سبلم فمما سمع لبيد اخترط سيفو  الدار واهلل ما نرى صاحبكم إال لبيد بن سيل رجل منا لو صبلح وا 
وقال أنا أسرق فواهلل ليخالطنكم ىذا السيف أو لتبينن ىذه السرقة قالوا إليك عنيا أييا الرجل فما أنت 
بصاحبيا فسألنا في الدار حتى لم نشك أنيم أصحابيا فقال لي عمي يا بن أخي لو أتيت رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم فذكرت ذلك لو قال قتادة فأتيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقمت إن أىل 
بيت منا أىل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة لو وأخذوا سبلحو وطعامو فميردوا 

عمينا سبلحنا فأما الطعام فبل حاجة لنا فيو فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم سآمر في ذلك فمما سمع 
بنو أبيرق أتوا رجبل منيم يقال لو أسير بن عروة فكمموه في ذلك فأجتمع في ذلك ناس من أىل الدار 
فقالوا يا رسول اهلل إن قتادة بن النعمان وعمو عمدوا إلى أىل بيت منا أىل إسبلم وصبلح يرمونيم 
بالسرقة من غير بينة وال ثبت قال قتادة فأتيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فكممتو فقال عمدت 

إلى أىل بيت ذكر منيم إسبلم وصبلح ترمييم بالسرقة عمى غير ثبت وال بينة قال فرجعت ولوددت 
أني خرجت من بعض مالي ولم أكمم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في ذلك فأتاني عمي رفاعة 
فقال يا بن أخي ما صنعت فأخبرتو بما قال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال اهلل المستعان 

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اهلل وال تكن  }فمم يمبث أن نزل القرآن 
إن اهلل كان غفورا رحيما وال } أي مما قمت لقتادة { واستغفر اهلل } بني أبيرق   {لمخائنين خصيما 

تجادل عن الذين يختانون أنفسيم إن اهلل ال يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس وال 
ومن يكسب إثما فإنما } أي لو استغفروا اهلل لغفر ليم { غفورا رحيما } إلى قولو   {يستخفون من اهلل 
} إلى قولو {  ولوال فضل اهلل عميك ورحمتو } قولو لبيد { إثما مبينا } إلى قولو   {يكسبو عمى نفسو 

فمما نزل القرآن أتى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بالسبلح فرده إلى  {فسوف نؤتيو أجرا عظيما 
رفاعة فقال قتادة لما أتيت عمي بالسبلح وكان شيخا قد عسى أو عشى في الجاىمية وكنت أرى 

إسبلمو مدخوال فمما أتيتو بالسبلح قال يا بن أخي ىو في سبيل اهلل فعرفت أن إسبلمو كان صحيحا 
ومن يشاقق  }فمما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل عمى سبلقة بنت سعد بن سمية فأنزل اهلل 

الرسول من بعد ما تبين لو اليدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولو ما تولى ونصمو جينم وساءت 
مصيرا إن اهلل ال يغفر أن يشرك بو ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باهلل فقد ضل ضبلال 

فمما نزل عمى سبلقة رماىا حسان بن ثابت بأبيات من شعره فأخذت رحمة فوضعتو عمى   {بعيدا 
رأسيا ثم خرجت بو فرمت بو في األبطح ثم قالت أىديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير قال 



أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعمم أحدا أسنده غير محمد بن سممة الحراني وروى يونس بن بكير 
وغير واحد ىذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسل لم يذكروا فيو عن 

أبيو عن جده وقتادة ىو أخو أبي سعيد الخدري ألمو وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان  
   
حدثنا خبلد بن أسمم حدثنا النضر بن شميل عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن  [ 3037 ] 

إن اهلل ال يغفر أن  }ما في القرآن آية أحب إلي من ىذه اآلية أبيو عن عمي بن أبي طالب قال 
قال ىذا حديث حسن غريب وأبو فاختة اسمو سعيد بن   {يشرك بو ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 

عبلقة وثوير يكنى أبا جيم وىو كوفي رجل من التابعين وقد سمع من بن عمر وابن الزبير وابن 
ميدي كان يغمزه قميبل  

   
حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر وعبد اهلل بن أبي الزناد المعنى واحد قاال حدثنا  [ 3038 ] 

 }لما نزل سفيان بن عيينة عن بن أبي محيصن عن محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي ىريرة قال 
شق ذلك عمى المسممين فشكوا ذلك إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال  {من يعمل سوءا يجز بو 

قاربوا وسددوا وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة يشاكيا أو النكبة ينكبيا بن محيصن ىو 
عمر بن عبد الرحمن بن محيصن قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد قاال حدثنا روح بن عبادة عن موسى بن عبيدة  [ 3039 ] 

كنت عند أخبرني مولى بن سباع قال سمعت عبد اهلل بن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق قال 
من يعمل سوءا يجز بو وال يجد لو من دون  }رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فأنزلت عميو ىذه اآلية 

فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يا أبا بكر أال أقرئك آية أنزلت عمي قمت   {اهلل وليا وال نصيرا 
بمى يا رسول اهلل قال فأقرأنييا فبل أعمم إال أني قد كنت وجدت انقصاما في ظيري فتمطأت ليا فقال 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ما شأنك يا أبا بكر قمت يا رسول اهلل بأبي أنت وأمي وأينا لم يعمل 

نا لمجزون بما عممنا فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون  سوءا وا 
فتجزون بذلك في الدنيا حتى تمقوا اهلل وليس لكم ذنوب وأما اآلخرون فيجمع ذلك ليم حتى يجزوا بو 

يوم القيامة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وفي إسناده مقال موسى بن عبيدة يضعف الحديث 
ضعفو يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل ومولى بن سباع مجيول وقد روي ىذا الحديث من غير ىذا 

الوجو عن أبي بكر وليس لو إسناد صحيح أيضا وفي الباب عن عائشة  



   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا سميمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة  [ 3040 ] 

ال تطمقني وامسكني عن بن عباس قال خشيت سودة أن يطمقيا النبي صمى اهلل عميو وسمم فقالت 
فما   {فبل جناح عمييما أن يصمحا بينيما صمحا والصمح خير  }وأجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت 

اصطمحا عميو من شيء فيو جائز كأنو من قول بن عباس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء قال  [ 3041 ] 

قال أبو عيسى ىذا حديث   {يستفتونك قل اهلل يفتيكم في الكبللة  }آخر آية أنزلت أو آخر شيء نزل 
حسن وأبو السفر اسمو سعيد بن أحمد الثوري ويقال بن يحمد  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن  [ 3042 ] 

يستفتونك قل اهلل يفتيكم  }جاء رجل إلى رسول الو صمى اهلل عميو وسمم فقال يا رسول اهلل البراء قال 
فقال لو النبي صمى اهلل عميو وسمم يجزيك آية الصيف    {في الكبللة 

   
باب ومن سورة المائدة  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسمم عن طارق بن  [ 3043 ] 

اليوم  }يا أمير المؤمنين لو عمينا أنزلت ىذه اآلية شياب قال قال رجل من الييود لعمر بن الخطاب 
التخذنا ذلك اليوم عيدا فقال لو   {أكممت لكم دينكم وأتممت عميكم نعمتي ورضيت لكم اإلسبلم دينا 

عمر بن الخطاب إني أعمم أي يوم أنزلت ىذه اآلية أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة قال أبو عيسى 
ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا يزيد بن ىارون أخبرنا حماد بن سممة عن عمار بن أبي  [ 3044 ] 

  {اليوم أكممت لكم دينكم وأتممت عميكم نعمتي ورضيت لكم اإلسبلم دينا  }قرأ بن عباس عمار قال 
وعنده ييودي فقال لو أنزلت ىذه عمينا التخذنا يوميا عيدا قال بن عباس فإنيا نزلت في يوم عيد في 

يوم جمعة ويوم عرفة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من حديث بن عباس وىو صحيح  
   



حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن  [ 3045 ] 
يمين الرحمن مؤلى سحاء ال يغيضيا األعرج عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

الميل والنيار قال أرأيتم ما أنفق منذ خمق السماوات واألرض فإنو لم يغض ما في يمينو وعرشو عمى 
الماء وبيده األخرى الميزان يرفع ويخفض قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وتفسير ىذه اآلية 

وىذا   {وقالت الييود يد اهلل مغمولة غمت أيدييم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء  }
حديث قد روتو األئمة نؤمن بو كما جاء من غير أن يفسر أو يتوىم ىكذا قال غير واحد من األئمة 
الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وابن المبارك إنو تروى ىذه األشياء ويؤمن بيا فبل يقال كيف  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا مسمم بن إبراىيم حدثنا الحرث بن عبيد عن سعيد الجريري  [ 3046 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يحرس حتى نزلت ىذه اآلية عن عبد اهلل بن شقيق عن عائشة قالت 
فأخرج رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم رأسو من القبة فقال ليم يا أييا   {واهلل يعصمك من الناس  }

الناس انصرفوا فقد عصمني اهلل حدثنا نصر بن عمي حدثنا مسمم بن عمي إبراىيم بيذا اإلسناد نحوه 
قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وروى بعضيم ىذا الحديث عن الجريري عن بن شقيق قال كان 

النبي صمى اهلل عميو وسمم يحرس ولم يذكروا فيو عن عائشة  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا يزيد بن ىارون أخبرنا شريك عن عمي بن بذيمة  [ 3047 ] 

لما وقعت بنو عن أبي عبيدة عن عبد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
إسرائيل في المعاصي نيتيم عمماؤىم فمم ينتيوا فجالسوىم في مجالسيم وواكموىم وشاربوىم فضرب 

  {عمى لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون  }اهلل قموب بعضيم ببعض ولعنيم 
قال فجمس رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وكان متكئا فقال ال والذي نفسي بيده حتى تأطروىم عمى 
الحق أطرا قال عبد اهلل بن عبد الرحمن قال يزيد وكان سفيان الثوري ال يقول فيو عن عبد اهلل قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وقد روي ىذا الحديث عن محمد بن مسمم بن أبي الوضاح عن 
عمي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه وبعضيم يقول عن 

أبي عبيدة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسل  
   
حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن عمي بن بذيمة عن أبي  [ 3048 ] 

إن بني إسرائيل لما وقع فييم النقص كان الرجل يرى عبيدة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



أخاه عمى الذنب فينياه عنو فإذا كان الغد لم يمنعو ما رأى منو أن يكون أكيمو وشريبو وخميطو 
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل عمى  }فضرب اهلل قموب بعضيم ببعض ونزل فييم القرآن فقال 

ولو كانوا يؤمنون باهلل } فقرأ حتى بمغ   {لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 
قال وكان نبي اهلل صمى اهلل عميو   {والنبي وما أنزل إليو ما اتخذوىم أولياء ولكن كثيرا منيم فاسقون 

وسمم متكئا فجمس فقال ال حتى تأخذوا عمى يدي الظالم فتأطروه عمى الحق أطرا حدثنا بندار حدثنا 
أبو داود الطيالسي وأمبله عمي حدثنا محمد بن مسمم بن أبي الوضاح عن عمي بن بذيمة عن أبي 

عبيدة عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مثمو  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق  [ 3049 ] 

الميم بين لنا في الخمر بيان شفاء عن عمر بن شرحبيل أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب أنو قال 
اآلية فدعي عمر فقرئت عميو فقال الميم بين  {يسألونك عن الخمر والميسر  }فنزلت التي في البقرة 

  {يا أييا الذين آمنوا ال تقربوا الصبلة وأنتم سكارى  }لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت التي في النساء 
إنما يريد  }فدعي عمر فقرئت عميو ثم قال الميم بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت التي في المائدة 

فدعي { فيل أنتم منتيون } إلى قولو   {الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
عمر فقرئت عميو فقال انتيينا انتيينا قال أبو عيسى وقد روي عن إسرائيل ىذا الحديث مرسل حدثنا 

محمد بن العبلء حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن 
عمر بن الخطاب قال الميم بين لنا في الخمر بيان شفاء فذكر نحوه وىذا أصح من حديث محمد بن 

يوسف  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء  [ 3050 ] 
مات رجال من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم قبل أن تحرم الخمر فمما حرمت الخمر قال قال 

ليس عمى الذين آمنوا وعمموا الصالحات  }رجال كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر فنزلت 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح   {جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعمموا الصالحات 

وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن البراء حدثنا بذلك بندار  
   
مات ناس من حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بيذا قال قال البراء  [ 3051 ] 

أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم وىم يشربون الخمر فمما نزل تحريميا قال ناس من أصحاب 



ليس عمى الذين آمنوا  }النبي صمى اهلل عميو وسمم فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وىم يشربونيا فنزلت 
اآلية قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح    {وعمموا الصالحات 

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة  [ 3052 ] 

يا رسول اهلل أرأيت الذين ماتوا وىم يشربون الخمر لما نزل تحريم الخمر عن بن عباس قال قالوا 
ليس عمى الذين آمنوا وعمموا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعمموا  }فنزلت 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح    {الصالحات 
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا خالد بن مخمد عن عمي بن مسير عن األعمش عن إبراىيم  [ 3053 ] 

ليس عمى الذين آمنوا وعمموا الصالحات جناح فيما طعموا  }لما نزلت عن عمقمة عن عبد اهلل قال 
قال لي رسول الو صمى اهلل عميو وسمم أنت منيم قال ىذا   {إذا ما اتقوا وآمنوا وعمموا الصالحات 

حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عمرو بن عمي أبو حفص الفبلس حدثنا أبو عاصم حدثنا عثمان بن سعد حدثنا  [ 3054 ] 

يا رسول اهلل إني إذا أصبت عكرمة عن بن عباس أن رجبل أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 
يا أييا الذين آمنوا ال تحرموا  }المحم انتشرت لمنساء وأخذتني شيوتي فحرمت عمي المحم فأنزل اهلل 

قال   {طيبات ما أحل اهلل لكم وال تعتدوا إن اهلل ال يحب المعتدين وكموا مما رزقكم اهلل حبلال طيبا 
ىذا حديث حسن غريب ورواه بعضيم عن عثمان بن سعد مرسبل ليس فيو عن بن عباس ورواه خالد 

الحذاء عن عكرمة مرسبل  
   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا منصور بن وردان عن عمي بن عبد األعمى عن أبيو عن  [ 3055 ] 

يا قالوا  {وهلل عمى الناس حج البيت من استطاع إليو سبيبل  }أبي البختري عن عمي قال لما نزلت 
 }رسول اهلل في كل عام فسكت قالوا يا رسول اهلل في كل عام قال ال ولو قمت نعم لوجبت فأنزل اهلل 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب   {يا أييا الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 
من حديث وفي الباب عن أبي ىريرة وابن عباس  

   
حدثنا محمد بن معمر أبو عبد اهلل البصري حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة أخبرني  [ 3056 ] 



يا رسول اهلل من أبي قال أبوك فبلن فنزلت موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن   {يا أييا الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم  }

غريب صحيح  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن  [ 3057 ] 

يا أييا الذين آمنوا  }يا أييا الناس إنكم تقرؤون ىذه اآلية أبي حازم عن أبي بكر الصديق أنو قال 
ني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول   {عميكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اىتديتم  وا 

إن الناس إذا رأوا ظالما فمم يأخذوا عمى يديو أوشك أن يعميم اهلل بعقاب قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن صحيح وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو ىذا الحديث مرفوعا وروى بعضيم 

عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قولو ولم يرفعوه  
   
حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا عتبة بن أبي حكيم  [ 3058 ] 

أتيت أبا ثعمبة الخشني فقمت لو كيف حدثنا عمرو بن جارية المخمي عن أبي أمية الشعباني قال 
يا أييا الذين آمنوا عميكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا  }تصنع بيذه اآلية قال آية آية قمت قولو 

قال أما واهلل لقد سألت عنيا خبيرا سألت عنيا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال بل   {اىتديتم 
عجاب  ائتمروا بالمعروف وتناىوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وىوى متبعا ودنيا مؤثرة وا 
كل ذي رأي برأيو فعميك بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيين مثل القبض 

عمى الجمر لمعامل فيين مثل أجر خمسين رجبل يعممون مثل عممكم قال عبد اهلل بن المبارك وزادني 
غير عتبة قيل يا رسول اهلل أجر خمسين منا أو منيم قال بل أجر خمسين منكم قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن غريب  
   
حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا محمد بن سممة الحراني حدثنا  [ 3059 ] 

في ىذه محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان مولى أم ىانئ عن بن عباس عن تميم الداري 
قال برئ منيا الناس غيري وغير   {يا أييا الذين آمنوا شيادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت  }اآلية 

عدي بن بداء وكانا نصرانيين يختمفان إلى الشام قبل اإلسبلم فأتيا الشام لتجارتيما وقدم عمييما مولى 
لبني ىاشم يقال لو بديل بن أبي مريم بتجارة ومعو جام من فضة يريد بو الممك وىو عظم تجارتو 

فمرض فأوصى إلييما وأمرىما أن يبمغا ما ترك أىمو قال تميم فمما مات أخذنا ذلك إلجام فبعناه بألف 



درىم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء فمما قدمنا إلى أىمو دفعنا إلييم ما كان معنا وفقدوا إلجام فسألونا 
عنو فقمنا ما ترك غير ىذا وما دفع إلينا غيره قال تميم فمما أسممت بعد قدوم رسول اهلل صمى اهلل 

عميو وسمم المدينة تأتمت من ذلك فأتيت أىمو فأخبرتيم الخبر وأديت إلييم خمسمائة درىم وأخبرتيم 
أن عند صاحبي مثميا فأتوا بو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فسأليم البينة فمم يجدوا فأمرىم أن 

يا أييا الذين آمنوا شيادة بينكم إذا حضر  }يستحمفوه بما يقطع بو عمى أىل دينو فحمف فأنزل اهلل 
فقام عمرو بن العاص ورجل آخر {  أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانيم } إلى قولو   {أحدكم الموت 

فحمفا فنزعت الخمسمائة درىم من عدي بن بداء قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وليس إسناده 
بصحيح وأبو النضر الذي روى محمد بن إسحاق ىذا الحديث ىو عندي محمد بن السائب الكمبي 

يكنى أبا النضر وقد تركو أىل الحديث وىو صاحب التفسير سمعت محمد بن إسماعيل يقول محمد 
بن السائب الكمبي يكنى أبا النضر وال نعرف لسالم أبي النضر المدني رواية عن أبي صالح مولى أم 

ىانئ وقد روي عن بن عباس شيء من ىذا عمى االختصار من غير ىذا الوجو  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا يحيى بن آدم عن بن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم  [ 3060 ] 

خرج رجل من بني سيم مع تميم الداري وعدي عن عبد الممك بن سعيد عن أبيو عن بن عباس قال 
بن بداء فمات السيمي بأرض ليس فييا مسمم فمما قدمنا بتركتو فقدوا جاما من فضة مخرصا بالذىب 

فأحمفيما رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثم وجد الجام بمكة فقيل اشتريناه من عدي وتميم فقام 
رجبلن من أولياء السيمي فحمفا باهلل لشيادتنا أحق من شيادتيما وأن إلجام لصاحبيم قال وفييم 

ىذا حديث حسن غريب وىو حديث بن أبي زائدة   {يا أييا الذين آمنوا شيادة بينكم  }نزلت 
   
حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا سفيان بن حبيب حدثنا سعيد عن قتادة عن خبلس بن  [ 3061 ] 

أنزلت المائدة من السماء خبزا عمرو عن عمار بن ياسر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ولحما وأمروا أن ال يخونوا وال يدخروا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا قردة وخنازير قال أبو 

عيسى ىذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خبلس عن 
عمار بن ياسر موقوفا وال نعرفو مرفوعا إال من حديث الحسن بن قزعة حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا 
سفيان بن حبيب عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعو وىذا أصح من حديث الحسن بن قزعة وال 

نعمم لمحديث المرفوع أصبل  
   



حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي  [ 3062 ] 
ذ قال اهلل يا عيسى بن مريم أأنت قمت لمناس  }تمقى عيسى حجتو ولقاه اهلل في قولو ىريرة قال  وا 

} أبو ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم فمقاه اهلل   {اتخذوني وأمي إليين من دون اهلل قال 
اآلية كميا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن   {سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق 

صحيح  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد اهلل بن وىب عن حيي عن أبي عبد الرحمن الحبمي عن عبد اهلل  [ 3063 ] 

آخر سورة أنزلت المائدة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وروي عن بن عباس بن عمرو قال 
   {إذا جاء نصر اهلل والفتح  }أنو قال آخر سورة 

   
باب ومن سورة األنعام  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن ىشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب  [ 3064 ] 

قال لمنبي صمى اهلل عميو وسمم إنا ال نكذبك ولكن نكذب بما جئت بو فأنزل عن عمي أن أبا جيل 
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد   {فإنيم ال يكذبونك ولكن الظالمين بآيات اهلل يجحدون  }اهلل 

الرحمن بن ميدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية أن أبا جيل قال لمنبي صمى اهلل عميو وسمم 
فذكر نحوه ولم يذكر فيو عن عمي وىذا أصح  

   
لما حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد اهلل يقول  [ 3065 ] 

قال   {قل ىو القادر عمى أن يبعث عميكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجمكم  }نزلت ىذه اآلية 
  {أو يمبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض  }النبي صمى اهلل عميو وسمم أعوذ بوجيك فمما نزلت 

قال النبي صمى اهلل عميو وسمم ىاتان أىون أو ىاتان أيسر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني  [ 3066 ] 

قل ىو  }في ىذه اآلية عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم   {القادر عمى أن يبعث عميكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجمكم 

أما إنيا كائنة ولم يأت تأويميا بعد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  



   
حدثنا عمي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن األعمش عن إبراىيم عن عمقمة عن  [ 3067 ] 

شق ذلك عمى المسممين فقالوا يا   {الذين آمنوا ولم يمبسوا إيمانيم بظمم  }لما نزلت عبد اهلل قال 
يا بني ال  }رسول اهلل وأينا ال يظمم نفسو قال ليس ذلك إنما ىو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان البنو 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح    {تشرك باهلل إن الشرك لظمم عظيم 
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا داود بن أبي ىند عن الشعبي عن  [ 3068 ] 

كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثبلث من تكمم بواحدة منين فقد أعظم عمى مسروق قال 
ال تدركو األبصار وىو  }اهلل الفرية من زعم أن محمدا رأى ربو فقد أعظم الفرية عمى اهلل واهلل يقول 

{  وما كان لبشر أن يكممو اهلل إال وحيا أو من وراء حجاب   } {يدرك األبصار وىو المطيف الخبير 
  {ولقد رآه نزلة أخرى  }وكنت متكئا فجمست فقمت يا أم المؤمنين أنظريني وال تعجميني أليس يقول اهلل 

قالت أنا أول من سأل عن ىذا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال إنما  {ولقد رآه باألفق المبين  }
ذاك جبريل ما رأيتو في الصورة التي خمق فييا غير ىاتين المرتين رأيتو منيبطا من السماء سادا 

عظم خمقو ما بين السماء واألرض ومن زعم أن محمدا كتم شيئا مما أنزل اهلل عميو فقد أعظم الفرية 
ومن زعم أنو يعمم ما في غد فقد   {يا أييا الرسول بمغ ما أنزل إليك من ربك  }عمى اهلل يقول اهلل 

قال أبو   {قل ال يعمم من في السماوات واألرض الغيب إال اهلل  }أعظم الفرية عمى اهلل واهلل يقول 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح ومسروق بن األجدع يكنى أبا عائشة مسروق بن عبد الرحمن وكذا 

كان اسمو في الديوان  
   
حدثنا محمد بن موسى البصري الحرشي حدثنا زياد بن عبد اهلل البكائي حدثنا عطاء بن  [ 3069 ] 

يا السائب عن سعيد بن جبير عن عبد اهلل بن عباس قال أتى أناس النبي صمى اهلل عميو وسمم فقالوا 
فكموا مما ذكر اسم اهلل عميو إن كنتم بآياتو  }رسول اهلل أنأكل ما نقتل وال نأكل ما يقتل اهلل فأنزل اهلل 

ن أطعتموىم إنكم لمشركون } إلى قولو   {مؤمنين  قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وقد { وا 
روي ىذا الحديث من غير ىذا الوجو عن بن عباس أيضا ورواه بعضيم عن عطاء بن السائب عن 

سعيد بن جبير عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل  
   
حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي حدثنا محمد بن فضيل عن داود األودي عن الشعبي  [ 3070 ] 



من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عمييا خاتم محمد صمى اهلل عميو عن عمقمة عن عبد اهلل قال 
قال أبو  {لعمكم تتقون  }اآلية إلى قولو   {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عميكم  }وسمم فميقرأ ىذه اآليات 

عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن بن أبي ليمى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي  [ 3071 ] 

قال طموع الشمس من   {أو يأتي بعض آيات ربك  }في قول اهلل عز وجل صمى اهلل عميو وسمم 
مغربيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ورواه بعضيم ولم يرفعو  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا يعمى بن عبيد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي  [ 3072 ] 

ينفع نفسا إيمانيا لم تكن آمنت من  }ثبلث إذا خرجن لم ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
اآلية الدجال والدابة وطموع الشمس من المغرب أو من مغربيا قال أبو عيسى ىذا حديث   {قبل 

حسن صحيح وأبو حازم ىو األشجعي الكوفي واسمو سممان مولى عزة األشجعية  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ىريرة أن رسول  [ 3073 ] 

قال اهلل عز وجل وقولو الحق إذا ىم عبدي بحسنة فاكتبوىا لو حسنة اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
ذا ىم بسيئة فبل تكتبوىا فإن عمميا فاكتبوىا بمثميا فإن تركيا  فإن عمميا فاكتبوىا لو بعشر أمثاليا وا 

قال أبو   {من جاء بالحسنة فمو عشر أمثاليا  }وربما قال لم يعمل بيا فاكتبوىا لو حسنة ثم قرأ 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ومن سورة األعراف  

   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا سميمان بن حرب حدثنا حماد بن سممة عن ثابت  [ 3074 ] 

قال حماد   {فمما تجمى ربو لمجبل جعمو دكا  }أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قرأ ىذه اآلية عن أنس 
وخر موسى صعقا  }ىكذا وأمسك سميمان بطرف إبيامو عمى أنممة إصبعو اليمنى قال فساخ الجبل 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح ال نعرفو إال من حديث حماد بن سممة حدثنا عبد  {
الوىاب الوراق حدثنا معاذ بن معاذ عن حماد بن سممة عن ثابت عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم نحوه ىذا حديث حسن  



   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن  [ 3075 ] 

أن عمر بن الخطاب سئل عن ىذه عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسمم بن يسار الجيني 
ذ أخذ ربك من بني آدم من ظيورىم ذريتيم وأشيدىم عمى أنفسيم ألست بربكم قالوا بمى  }اآلية  وا 

قال عمر بن الخطاب سمعت رسول اهلل صمى   {شيدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن ىذا غافمين 
اهلل عميو وسمم يسأل عنيا فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن اهلل خمق آدم ثم مسح ظيره بيمينو 
فأخرج منو ذرية فقال خمقت ىؤالء لمجنة وبعمل أىل الجنة يعممون ثم مسح ظيره فاستخرج منو ذرية 
فقال خمقت ىؤالء لمنار وبعمل أىل النار يعممون فقال رجل يا رسول اهلل ففيم العمل قال فقال رسول 

اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن اهلل إذا خمق العبد لمجنة استعممو بعمل أىل الجنة حتى يموت عمى عمل 
ذا خمق العبد لمنار استعممو بعمل أىل النار حتى يموت عمى  من أعمال أىل الجنة فيدخمو الجنة وا 
عمل من أعمال أىل النار فيدخمو اهلل النار قال أبو عيسى ىذا حديث حسن ومسمم بن يسار لم 
يسمع من عمر وقد ذكر بعضيم في ىذا اإلسناد بين مسمم بن يسار وبين عمر رجبل مجيوال  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم حثنا ىشام بن سعد عن زيد بن أسمم عن أبي صالح  [ 3076 ] 

لما خمق اهلل آدم مسح ظيره فسقط من ظيره عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
كل نسمة ىو خالقيا من ذريتو إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منيم وبيصا من نور ثم 
عرضيم عمى آدم فقال أي رب من ىؤالء قال ىؤالء ذريتك فرأى رجبل منيم فأعجبو وبيص ما بين 

عينيو فقال أي رب من ىذا فقال ىذا رجل من آخر األمم من ذريتك يقال لو داود فقال رب كم 
جعمت عمره قال ستين سنة قال أي رب زده من عمري أربعين سنة فمما قضي عمر آدم جاءه ممك 
الموت فقال أو لم يبق من عمري أربعون سنة قال أو لم تعطيا ابنك داود قال فجحد آدم فجحدت 

ذريتو ونسي آدم فنسيت ذريتو وخطئ آدم فخطئت ذريتو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد 
روي من غير وجو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عمر بن إبراىيم عن  [ 3077 ] 

لما حممت حواء طاف بيا إبميس قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
وكان ال يعيش ليا ولد فقال سميو عبد الحارث فسمتو عبد الحارث فعاش ذلك وكان ذلك من وحي 

الشيطان وأمره قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو مرفوعا إال من حديث عمر بن 



إبراىيم عن قتادة ورواه بعضيم عن عبد الصمد ولم يرفعو عمر بن إبراىيم شيخ بصري  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم حدثنا ىشام بن سعد عن زيد بن أسمم عن أبي  [ 3078 ] 

لما خمق آدم الحديث  صالح عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
   

باب ومن سورة األنفال  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بيدلة عن مصعب بن سعد  [ 3079 ] 

لما كان يوم بدر جئت بسيف فقمت يا رسول اهلل إن اهلل قد شفى صدري من المشركين عن أبيو قال 
أو نحو ىذا ىب لي ىذا السيف فقال ىذا ليس لي وال لك فقمت عسى أن يعطى ىذا من ال يبمى 

يسألونك  }ببلئي فجاءني الرسول فقال إنك سألتني وليست لي وقد صارت لي وىو لك قال فنزلت 
اآلية قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه سماك بن حرب عن مصعب  {عن األنفال 

أيضا وفي الباب عن عبادة بن الصامت  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن بن  [ 3080 ] 

لما فرغ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من بدر قيل لو عميك العير ليس دونيا شيء قال عباس قال 
فناداه العباس وىو في وثاقو ال يصمح وقال ألن اهلل وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك 

قال صدقت قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن يونس اليمامي حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو  [ 3081 ] 

نظر نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم إلى زميل حدثنا عبد اهلل بن عباس حدثنا عمر بن الخطاب قال 
المشركين وىم ألف وأصحابو ثبلثمائة وبضعة عشر رجبل فاستقبل نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

القبمة ثم مد يديو وجعل ييتف بربو الميم أنجز لي ما وعدتني الميم أتني ما وعدتني الميم إن تيمك 
ىذه العصابة من أىل اإلسبلم ال تعبد في األرض فما زال ييتف بربو مادا يديو مستقبل القبمة حتى 

سقط رداؤه من منكبيو فأتاه أبو بكر فأخذ رداؤه فألقاه عمى منكبيو ثم التزمو من ورائو فقال يا نبي اهلل 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم  }كفاك مناشدتك ربك إنو سينجز لك ما وعدك فأنزل اهلل 

قال ىذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفو من حديث عمر إال من   {بألف من المبلئكة مردفين 



نما كان ىذا يوم بدر   حديث عكرمة بن عن أبي زميل وأبو زميل اسمو سماك الحنفي وا 
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا بن نمير عن إسماعيل بن إبراىيم بن مياجر عن عباد بن  [ 3082 ] 

أنزل اهلل عمي يوسف عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
إذا مضيت   {وما كان اهلل ليعذبيم وأنت فييم وما كان اهلل معذبيم وىم يستغفرون  }أمانين ألمتي 

سماعيل بن مياجر يضعف في الحديث   تركت فييم االستغفار إلى يوم القيامة ىذا حديث غريب وا 
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان عن رجل لم  [ 3083 ] 

وأعدوا ليم  }أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قرأ ىذه اآلية عمى المنبر يسمو عن عقبة بن عامر 
قال أال إن القوة الرمي ثبلث مرات أال إن اهلل سيفتح لكم األرض وستكفون   {ما استطعتم من قوة 

المؤنة فبل يعجزن أحدكم أن يميو بأسيمو قال أبو عيسى وقد روى بعضيم ىذا الحديث عن أسامة 
بن زيد عن صالح بن كيسان رواه أبو أسامة وغير واحد عن عقبة بن عامر وحديث وكيع أصح 

وصالح بن كيسان لم يدرك عقبة بن عامر وقد أدرك بن عمر  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد اهلل  [ 3084 ] 

لما كان يوم بدر وجئ باألسارى قال لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ما عن عبد اهلل بن مسعود قال 
تقولون في ىؤالء األسارى فذكر في الحديث قصة فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ال ينفمتن 

منيم أحد إال بفداء أو ضرب عنق قال عبد اهلل بن مسعود فقمت يا رسول اهلل إال سييل بن بيضاء 
فإني قد سمعتو يذكر اإلسبلم قال فسكت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال فما رأيتني في يوم 

أخوف أن تقع عمي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم قال حتى قال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
ما كان لنبي أن يكون لو أسرى حتى يثخن  }وسمم إال سييل بن بيضاء قال ونزل القرآن بقول عمر 

إلى آخر اآليات قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيو    {في األرض 
   
حدثنا عبد بن حميد أخبرني معاوية بن عمرو عن زائدة عن األعمش عن أبي صالح  [ 3085 ] 

لم تحل الغنائم ألحد سود الرؤوس من قبمكم كانت عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
تنزل نار من السماء فتأكميا قال سميمان األعمش فمن يقول ىذا إال أبو ىريرة اآلن فمما كان يوم بدر 

لوال كتاب من اهلل سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب  }وقعوا في الغنائم قبل أن تحل ليم فأنزل اهلل تعالى 



قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من حديث األعمش    {عظيم 
   

باب ومن سورة التوبة  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وسيل بن  [ 3086 ] 

يوسف قالوا حدثنا عوف بن أبي جميمة حدثنا يزيد الفارسي حدثنا بن عباس قال قمت لعثمان بن 
لى براءة وىي من المئين فقرنتم بينيما ولم عفان  ما حممكم أن عمدتم إلى األنفال وىي من المثاني وا 

تكتبوا بينيما سطر بسم اهلل الرحمن الرحيم ووضعتموىا في السبع الطول ما حممكم عمى ذلك فقال 
عثمان كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مما يأتي عميو الزمان وىو تنزل عميو السور ذوات العدد 
فكان إذا نزل عميو الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا ىؤالء اآليات في السورة التي يذكر 
ذا نزلت عميو اآلية فيقول ضعوا ىذه اآلية في السورة التي يذكر فييا كذا وكذا وكانت  فييا كذا وكذا وا 

األنفال من أوائل ما أنزلت بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن وكانت قصتيا شبيية بقصتيا 
فظننت أنيا منيا فقبض رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ولم يبين لنا أنيا منيا فمن أجل ذلك قرنت 
بينيما ولم أكتب بينيما سطر بسم اهلل الرحمن الرحيم فوضعتيا في السبع الطول قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح ال نعرفو إال من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن بن عباس ويزيد الفارسي 

قد روى عن بن عباس غير حديث ويقال ىو يزيد بن ىرمز ويزيد الرقاشي ىو يزيد بن أبان الرقاشي 
ولم يدرك بن عباس إنما روى عن أنس بن مالك وكبلىما من أىل البصرة ويزيد الفارسي أقدم من 

يزيد الرقاشي  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا حسين بن عمي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن  [ 3087 ] 

شيد حجة الوداع مع رسول اهلل صمى اهلل غرقدة عن سميمان بن عمرو بن األحوص حدثنا أبي أنو 
عميو وسمم فحمد اهلل وأثنى عميو وذكر ووعظ ثم قال أي يوم أحرم أي يوم أحرم أي يوم أحرم قال 
فقال الناس يوم الحج األكبر يا رسول اهلل قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عميكم حرام كحرمة 

يومكم ىذا في بمدكم ىذا في شيركم ىذا أال ال يجني جان إال عمى نفسو وال يجني والد عمى ولده وال 
ولد عمى والده أال إن المسمم أخو المسمم فميس يحل لمسمم من أخيو شيء إال ما أحل من نفسو أال 

ن كل ربا في الجاىمية موضوع لكم رؤوس أموالكم ال تظممون وال تظممون غير ربا العباس بن عبد  وا 
ن كل دم كان في الجاىمية موضوع وأول دم وضع من دماء الجاىمية  المطمب فإنو موضوع كمو أال وا 



دم الحرث بن عبد المطمب كان مسترضعا في بني ليث فقتمتو ىذيل أال واستوصوا بالنساء خيرا فإنما 
ىن عوان عندكم ليس تممكون منين شيئا غير ذلك إال أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعمن فاىجروىن 
في المضاجع واضربوىن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فبل بغوا عميين سبيبل أال إن لكم عمى نسائكم 
حقا ولنسائكم عميكم حقا فأما حقكم عمى نسائكم فبل يوطئن فرشكم من تكرىون وال يأذن في بيوتكم 

ن حقين عميكم أن تحسنوا إليين في كسوتين وطعامين قال أبو عيسى ىذا حديث  من تكرىون أال وا 
حسن صحيح وقد رواه أبو األحوص عن شبيب بن غرقدة  

   
حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي عن أبيو عن محمد بن  [ 3088 ] 

سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن يوم إسحاق عن أبي إسحاق عن الحرث عن عمي قال 
الحج األكبر فقال يوم النحر  

   
يوم الحج حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحرث عن عمي قال  [ 3089 ] 

األكبر يوم النحر قال ىذا الحديث أصح من حديث محمد بن إسحاق ألنو روي من غير وجو ىذا 
الحديث عن أبي إسحاق عن الحرث عن عمي موقوفا وال نعمم أحدا رفعو إال ما روي عن محمد بن 

إسحاق وقد روى شعبة ىذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد اهلل بن مرة عن الحرث عن عمي 
موقوفا  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عفان بن مسمم وعبد الصمد بن عبد الوارث قاال حدثنا حماد  [ 3090 ] 

بعث النبي صمى اهلل عميو وسمم ببراءة مع أبي بن سممة عن سماك بن حرب عن أنس بن مالك قال 
بكر ثم دعاه فقال ال ينبغي ألحد أن يبمغ ىذا إال رجل من أىمي فدعا عميا فأعطاه إياه قال ىذا 

حديث حسن غريب من حديث أنس بن مالك  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سعيد بن سميمان حدثنا عباد بن العوام حدثنا سفيان بن  [ 3091 ] 

بعث النبي صمى اهلل عميو وسمم أبا بكر حسين عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن بن عباس قال 
وأمره أن ينادي بيؤالء الكممات ثم أتبعو عميا فبينا أبو بكر في بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم القصواء فخرج أبو بكر فزعا فظن أنو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فإذا ىو عمي فدفع إليو كتاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأمر عميا أن ينادي بيؤالء الكممات 



فانطمقا فحجا فقام عمي أيام التشريق فنادى ذمة اهلل ورسولو بريئة من كل مشرك فسيحوا في األرض 
أربعة أشير وال يحجن بعد العام مشرك وال يطوفن بالبيت عريان وال يدخل الجنة إال مؤمن وكان 

عمي ينادي فإذا عيي قام أبو بكر فنادى بيا قال أبو عيسى وىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو 
من حديث بن عباس  

   
سألنا عميا بأي حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع قال  [ 3092 ] 

شيء بعثت في الحجة قال بعثت بأربع أن ال يطوف بالبيت عريان ومن كان بينو وبين النبي صمى 
اهلل عميو وسمم عيد فيو إلى مدتو ومن لم يكن لو عيد فأجمو أربعة أشير وال يدخل الجنة إال نفس 
مؤمنة وال يجتمع المشركون والمسممون بعد عاميم ىذا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وىو حديث 
سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابو عن عمي وفي 
الباب عن أبي ىريرة حدثنا نصر بن عمي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق 
عن زيد بن يثيع عن عمي نحوه حدثنا عمي بن خشرم حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن 
زيد بن أثيع عن عمي نحوه قال أبو عيسى وقد روي عن بن عيينة كمتا الروايتين يقال عنو عن بن 

أثيع وعن بن يثيع والصحيح ىو زيد بن أثيع وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن زيد غير ىذا 
الحديث فوىم فيو وقال زيد بن أثيل وال يتابع عميو وفي الباب عن أبي ىريرة  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحرث عن دراج عن أبي الييثم  [ 3093 ] 

إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فأشيدوا لو عن أبي سعيد قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حدثنا بن أبي عمر   {إنما يعمر مساجد اهلل من آمن باهلل واليوم اآلخر  }باإليمان قال اهلل تعالى 

حدثنا عبد اهلل بن وىب عن عمرو بن الحرث عن دراج عن أبي الييثم عن أبي سعيد عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم نحوه إال أنو قال يتعاىد المسجد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وأبو 

الييثم اسمو سميمان بن عمرو بن عبد العتواري وكان يتيما في حجر أبي سعيد الخدري  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سالم بن  [ 3094 ] 

كنا مع النبي صمى اهلل قال  {والذين يكنزون الذىب والفضة  }أبي الجعد عن ثوبان قال لما نزلت 
عميو وسمم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابو أنزل في الذىب والفضة ما أنزل لو عممنا أي المال 

خير فنتخذه فقال أفضمو لسان ذاكر وقمب شاكر وزوجة مؤمنة تعينو عمى إيمانو قال ىذا حديث 



حسن سألت محمد بن إسماعيل فقمت لو سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان فقال ال فقمت لو ممن 
سمع من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم قال سمع من جابر بن عبد اهلل وأنس بن مالك وذكر 

غير واحد من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي حدثنا عبد السبلم بن حرب عن غطيف بن أعين عن  [ 3095 ] 

أتيت النبي صمى اهلل عميو وسمم وفي عنقي صميب من مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال 
اتخذوا أحبارىم ورىبانيم أربابا  }ذىب فقال يا عدي اطرح عنك ىذا الوثن وسمعتو يقرأ في سورة براءة 

ذا حرموا   {من دون اهلل  قال أما إنيم لم يكونوا يعبدونيم ولكنيم كانوا إذا أحموا ليم شيئا استحموه وا 
عمييم شيئا حرموه قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث عبد السبلم بن حرب 

وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث  
   
حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا عفان بن مسمم حدثنا ىمام حدثنا ثابت عن أنس أن  [ 3096 ] 

قمت لمنبي صمى اهلل عميو وسمم ونحن في الغار لو أن أحدىم ينظر إلى قدميو أبا بكر حدثو قال 
ألبصرنا تحت قدميو فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين اهلل ثالثيما قال ىذا حديث حسن صحيح غريب 

إنما يعرف من حديث ىمام تفرد وقد روى ىذا الحديث حبان بن ىبلل وغير واحد عن ىمام نحو ىذا  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا يعقوب بن إبراىيم بن سعد عن أبيو عن محمد بن إسحاق  [ 3097 ] 

لما عن الزىري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن بن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب يقول 
توفي عبد اهلل بن أبي دعي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لمصبلة عميو فقام إليو فمما وقف عميو 
يريد الصبلة تحولت حتى قمت في صدره فقمت يا رسول اهلل أعمى عدو اهلل عبد اهلل بن أبي القائل 
يوم كذا كذا وكذا يعد أيامو قال ورسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يتبسم حتى إذا أكثرت عميو قال 

استغفر ليم أو ال تستغفر ليم إن تستغفر ليم  }أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت قد قيل لي 
لو أعمم أني لو زدت عمى السبعين غفر لو لزدت قال ثم صمى عميو   {سبعين مرة فمن يغفر اهلل ليم 

ومشى معو فقام عمى قبره حتى فرغ منو قال فعجب لي وجرأتي عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وال تصل عمى أحد منيم مات  }واهلل ورسولو أعمم فواهلل ما كان إال يسيرا حتى نزلت ىاتان اآليتان 

إلى آخر اآلية قال فما صمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بعده عمى   {أبدا وال تقم عمى قبره 
منافق وال قام عمى قبره حتى قبضو اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  



   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد اهلل أخبرنا نافع عن بن عمر  [ 3098 ] 
جاء عبد اهلل بن عبد اهلل بن أبي إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم حين مات أبوه فقال اعطني قال 

قميصك أكفنو فيو وصل عميو واستغفر لو فأعطاه قميصو وقال إذا فرغتم فآذنوني فمما أراد أن يصمي 
استغفر ليم أو ال  }جذبو عمر وقال أليس قد نيى اهلل أن تصمي عمى المنافقين فقال أنا بين خيرتين 

فترك {  وال تصل عمى أحد منيم مات أبدا وال تقم عمى قبره } فصمى عميو فأنزل اهلل   {تستغفر ليم 
الصبلة عمييم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي  [ 3099 ] 

تمارى رجبلن في المسجد الذي أسس عمى التقوى من أول يوم فقال رجل ىو سعيد الخدري أنو قال 
مسجد قباء وقال اآلخر ىو مسجد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم ىو مسجدي ىذا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عمران بن أبي 
أنس وقد روي ىذا عن أبي سعيد من غير ىذا الوجو ورواه أنيس بن أبي يحيى عن أبيو عن أبي 

سعيد رضى اهلل تعالى عنو  
   
حدثنا محمد بن العبلء أبو كريب حدثنا معاوية بن ىشام حدثنا يونس بن الحرث عن  [ 3100 ] 

نزلت ىذه إبراىيم بن أبي ميمون عن أبي صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
قال كانوا يستنجون بالماء   {فيو رجال يحبون أن يتطيروا واهلل يحب المطيرين  }اآلية في أىل قباء 

فنزلت ىذه اآلية فييم قال ىذا حديث غريب من ىذا الوجو قال وفي الباب عن أبي أيوب وأنس بن 
مالك ومحمد بن عبد اهلل بن سبلم  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخميل كوفي  [ 3101 ] 

سمعت رجبل يستغفر ألبويو وىما مشركان فقمت لو أتستغفر ألبويك وىما مشركان فقال عن عمي قال 
ما كان  }أو ليس أستغفر إبراىيم ألبيو وىو مشرك فذكرت ذلك لمنبي صمى اهلل عميو وسمم فنزلت 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن قال وفي الباب عن   {لمنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لممشركين 
سعيد بن المسيب عن أبيو  

   



حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري عن عبد الرحمن بن  [ 3102 ] 
قال لم أتخمف عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في غزوة غزاىا حتى كعب بن مالك عن أبيو 

كانت غزوة تبوك إال بدرا ولم يعاتب النبي صمى اهلل عميو وسمم أحدا تخمف عن بدر إنما خرج يريد 
العير فخرجت قريش مغوثين لعيرىم فالتقوا عن غير موعد كما قال اهلل عز وجل ولعمري إن أشرف 
مشاىد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في الناس لبدر وما أحب أني كنت شيدتيا مكان بيعتي ليمة 
العقبة حيث تواثقنا عمى اإلسبلم ثم لم أتخمف بعد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم حتى كانت غزوة 
تبوك وىي آخر غزوة غزاىا وآذن النبي صمى اهلل عميو وسمم الناس بالرحيل فذكر الحديث بطولو 

قال فانطمقت إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فإذا ىو جالس في المسجد وحولو المسممون وىو 
يستنير كاستنارة القمر وكان إذا سر باألمر استنار فجئت فجمست بين يديو فقال أبشر يا كعب بن 
مالك بخير يوم أتى عميك منذ ولدتك أمك فقمت يا نبي اهلل أمن عند اهلل أم من عندك قال بل من 

لقد تاب اهلل عمى النبي والمياجرين واألنصار الذين اتبعوه في ساعة  }عند اهلل ثم تبل ىؤالء اآليات 
اتقوا اهلل وكونوا مع } قال وفينا أنزلت أيضا { إن اهلل ىو التواب الرحيم } حتى بمغ   {العسرة 

قال قمت يا نبي اهلل إن من توبتي أن ال أحدث إال صدقا وأن أنخمع من مالي كمو   {الصادقين 
لى رسولو فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم أمسك عميك بعض مالك فيو خير لك  صدقة إلى اهلل وا 
فقمت فإني أمسك سيمي الذي بخيبر قال فما أنعم اهلل عمي نعمة بعد اإلسبلم أعظم في نفسي من 
صدقي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حين صدقتو أنا وصاحباي ال نكون كذبنا فيمكنا كما ىمكوا 

ني ألرجو  ني ألرجو أن ال يكون اهلل أبمى أحدا في الصدق مثل الذي أببلني ما تعمدت لكذبة بعد وا  وا 
أن يحفظني اهلل فيما بقي قال وقد روي عن الزىري ىذا الحديث بخبلف ىذا اإلسناد وقد قيل عن بن 
عبد اهلل بن كعب بن مالك عن عمو عبيد اهلل عن كعب وقد قيل غير ىذا وروى يونس ىذا الحديث 

عن الزىري عن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن كعب بن مالك أن أباه حدثو عن كعب بن مالك  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا إبراىيم بن سعد عن الزىري  [ 3103 ] 

بعث إلي أبو بكر الصديق مقتل أىل اليمامة فإذا عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت حدثو قال 
عمر بن الخطاب عنده فقال إن عمر بن الخطاب قد أتاني فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم 
ني أرى أن تأمر  ني ألخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كميا فيذىب قرآن كثير وا  اليمامة وا 
بجمع القرآن قال أبو بكر لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعمو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال عمر 

ىو واهلل خير فمم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح اهلل صدري لمذي شرح صدر عمر ورأيت فيو الذي 



رأى قال زيد قال أبو بكر إنك شاب عاقل ال نتيمك قد كنت تكتب لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الوحي فتتبع القرآن قال فواهلل لو كمفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عمي من ذلك قال قمت 
كيف تفعمون شيئا لم يفعمو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال أبو بكر ىو واهلل خير فمم يزل 

يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر حتى شرح اهلل صدري لمذي شرح صدرىما صدر أبي بكر وعمر 
فتتبعت القرآن أجمعو من الرقاع والعسب والنجاف ويروى النحاف وىو الصحيح والنجاف ما ارتفع 

لقد جاءكم رسول من  }من األرض وصدور الرجال فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت 
أنفسكم عزيز عميو ما عنتم حريص عميكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي اهلل ال إلو إال 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح    {ىو عميو توكمت وىو رب العرش العظيم 
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا إبراىيم بن سعد عن الزىري  [ 3104 ] 

أن حذيفة قدم عمى عثمان بن عفان وكان يغازي أىل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع عن أنس 
أىل العراق فرأى حذيفة اختبلفيم في القرآن فقال لعثمان بن عفان يا أمير المؤمنين أدرك ىذه األمة 
قبل أن يختمفوا في الكتاب كما أختمف الييود والنصارى فأرسل إلى حفصة أن أرسمي إلينا بالصحف 
ننسخيا في المصاحف ثم نردىا إليك فأرسمت حفصة إلى عثمان بالصحف فأرسل عثمان إلى زيد 

بن ثابت وسعيد بن العاصي وعبد الرحمن بن الحرث بن ىشام وعبد اهلل بن الزبير أن انسخوا 
الصحف في المصاحف وقال لمرىط القرشيين الثبلثة ما اختمفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بمسان 

قريش فإنما نزل بمسانيم حتى نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان إلى كل أفق بمصحف من 
تمك المصاحف التي نسخوا قال الزىري وحدثني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال فقدت 

من المؤمنين رجال  }آية من سورة األحزاب كنت أسمع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقرؤىا 
فالتمستيا فوجدتيا مع خزيمة بن ثابت أو أبي   {صدقوا ما عاىدوا اهلل عميو فمنيم من قضى نحبو 

خزيمة فألحقتيا في سورتيا قال الزىري فاختمفوا يومئذ في التابوت والتابوه فقال القرشيون التابوت 
وقال زيد التابوه فرفع اختبلفيم إلى عثمان فقال اكتبوه التابوت فإنو نزل بمسان قريش قال الزىري 
فأخبرني عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة أن عبد اهلل بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف 
نو لفي  وقال يا معشر المسممين أعزل عن نسخ كتابة المصحف ويتوالىا رجل واهلل لقد أسممت وا 

صمب رجل كافر يريد زيد بن ثابت ولذلك قال عبد اهلل بن مسعود يا أىل العراق اكتموا المصاحف 
فالقوا اهلل بالمصاحف قال   {ومن يغمل يأت بما غل يوم القيامة  }التي عندكم وغموىا فإن اهلل يقول 

الزىري فبمغني أن ذلك كرىو من مقالة بن مسعود رجال من أفاضل أصحاب النبي صمى اهلل عميو 



وسمم قال ىذا حديث حسن صحيح وىو حديث الزىري ال نعرفو إال من حديثو  
   

باب ومن سورة يونس  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا حماد  [ 3105 ] 

بن سممة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن صييب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
قال إذا دخل أىل الجنة الجنة نادى مناد إن   {لمذين أحسنوا الحسنى وزيادة  }في قول اهلل عز وجل 

لكم عند اهلل موعدا يريد أن ينجزكموه قالوا ألم تبيض وجوىنا وتنجنا من النار وتدخمنا الجنة قال 
فيكشف الحجاب قال فواهلل ما أعطاىم اهلل شيئا أحب إلييم من النظر إليو قال أبو عيسى حديث 
حماد بن سممة ىكذا روى غير واحد عن حماد بن سممة مرفوعا وروى سميمان بن المغيرة ىذا 

الحديث عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليمى قولو ولم يذكر فيو عن صييب عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن بن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من أىل  [ 3106 ] 

قال ما سألني عنيا أحد   {ليم البشرى في الحياة الدنيا  }سألت أبا الدرداء عن ىذه اآلية مصر قال 
منذ سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عنيا فقال ما سألني عنيا أحد غيرك منذ أنزلت فيي 

الرؤيا الصالحة يراىا المسمم أو ترى لو حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع 
عن أبي صالح السمان عن عطاء بن يسار عن رجل من أىل مصر عن أبي الدرداء فذكر نحوه 
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بيدلة عن أبي صالح عن أبي 
الدرداء عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه وليس فيو عن عطاء بن يسار قال وفي الباب عن 

عبادة بن الصامت  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا الحجاج بن منيال حدثنا حماد بن سممة عن عمي بن زيد عن  [ 3107 ] 

آمنت  }لما أغرق اهلل فرعون قال يوسف بن ميران عن بن عباس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
بنو إسرائيل فقال جبريل يا محمد فمو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر   {أنو ال إلو إال الذي آمنت بو 

فأدسو في فيو مخافة أن تدركو الرحمة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  
   



حدثنا محمد بن عبد األعمى الصنعاني حدثنا خالد بن الحرث أخبرنا شعبة أخبرني عدي  [ 3108 ] 
بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس ذكر أحدىما عن النبي صمى اهلل 

أنو ذكر أن جبريل صمى اهلل عميو وسمم جعل يدس في في فرعون الطين خشية أن يقول عميو وسمم 
ال إلو إال اهلل فيرحمو اهلل أو خشية أن يرحمو اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من 

ىذا الوجو  
   

باب ومن سورة ىود  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا حماد بن سممة  [ 3109 ] 

يا رسول اهلل أين كان ربنا قبل عن يعمى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمو أبي رزين قال قمت 
أن يخمق خمقو قال كان في عماء ما تحتو ىواء وما فوقو ىواء وخمق عرشو عمى الماء قال أحمد بن 
منيع قال يزيد بن ىارون العماء أي ليس معو شيء قال أبو عيسى ىكذا روى حماد بن سممة وكيع 
بن حدس ويقول شعبة وأبو عوانة وىشيم وكيع بن عدس وىو أصح وأبو رزين اسمو لقيط بن عامر 

قال وىذا حديث حسن  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن بريد بن عبد اهلل عن أبي بردة عن أبي موسى أن  [ 3110 ] 

إن اهلل تبارك وتعالى يممي وربما قال يميل لمظالم حتى إذا أخذه رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
اآلية قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح   {وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى  }لم يفمتو ثم قرأ 

غريب وقد رواه أبو أسامة عن بريد نحوه وقال يممي حدثنا إبراىيم بن سعيد الجوىري عن أبي أسامة 
عن بريد بن عبد اهلل بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

نحوه وقال يممي ولم يشك فيو  
   
حدثنا بندار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سميمان بن سفيان عن عبد اهلل بن دينار عن  [ 3111 ] 

سألت رسول اهلل  {فمنيم شقي وسعيد  }لما نزلت ىذه اآلية بن عمر عن عمر بن الخطاب قال 
صمى اهلل عميو وسمم فقمت يا نبي اهلل فعمى ما نعمل عمى شيء قد فرغ منو أو عمى شيء لم يفرغ 

منو قال بل عمى شيء قد فرغ منو وجرت بو األقبلم يا عمر ولكن كل ميسر لما خمق لو وىذا حديث 
حسن غريب من ىذا الوجو ال نعرفو إال من حديث عبد اهلل بن عمر  



   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو األحوص عن سماك بن حرب عن إبراىيم عن عمقمة واألسود عن  [ 3112 ] 

ني عبد اهلل قال جاء رجل إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال  إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وا 
أصبت منيا ما دون أن أمسيا وأنا ىذا فأقض في ما شئت فقال لو عمر لقد سترك اهلل لو سترت 

عمى نفسك فمم يرد عميو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم شيئا فانطمق الرجل فاتبعو رسول اهلل صمى 
أقم الصبلة طرفي النيار وزلفا من الميل إن الحسنات يذىبن  }اهلل عميو وسمم رجبل فدعاه فتبل عميو 

إلى آخر اآلية فقال رجل من القوم ىذا لو خاصة قال ال بل لمناس   {السيئات ذلك ذكرى لمذاكرين 
كافة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وىكذا روى إسرائيل عن سماك عن إبراىيم عن عمقمة 

واألسود عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه وروى سفيان الثوري عن سماك عن 
إبراىيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مثمو ورواية ىؤالء 

أصح من رواية الثوري وروى شعبة عن سماك بن حرب عن إبراىيم عن األسود عن عبد اهلل عن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان 

عن األعمش وسماك عن إبراىيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم نحوه بمعناه حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان عن سماك عن إبراىيم 

عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اهلل بن مسعود عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه بمعناه ولم 
يذكر فيو األعمش وقد روى سميمان التيمي ىذا الحديث عن أبي عثمان النيدي عن بن مسعود عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد الممك بن عمير عن عبد  [ 3113 ] 

أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم رجل فقال يا رسول اهلل أرأيت الرحمن بن أبي ليمى عن معاذ قال 
رجبل لقي امرأة وليس بينيما معرفة فميس يأتي الرجل شيئا إلى امرأتو إال قد أتى ىو إلييا إال أنو لم 

وأقم الصبلة طرفي النيار وزلفا من الميل إن الحسنات يذىبن السيئات ذلك  }يجامعيا قال فأنزل اهلل 
فأمره أن يتوضأ ويصمي قال معاذ فقمت يا رسول اهلل أىي لو خاصة أم لممؤمنين   {ذكرى لمذاكرين 

عامة قال بل لممؤمنين عامة قال أبو عيسى ىذا حديث ليس إسناده بمتصل عبد الرحمن بن أبي 
ليمى لم يسمع من معاذ ومعاذ بن جبل مات في خبلفة عمر وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليمى 
غبلم صغير بن ست سنين وقد روى عن عمر وروى شعبة ىذا الحديث عن عبد الممك بن عمير 

عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسل  



   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سميمان التيمي عن أبي عثمان عن بن  [ 3114 ] 

أن رجبل أصاب من امرأة قبمة حرام فأتى النبي صمى اهلل عميو وسمم فسألو عن كفارتيا فنزلت مسعود 
فقال الرجل إلي ىذه يا   {وأقم الصبلة طرفي النيار وزلفا من الميل إن الحسنات يذىبن السيئات  }

رسول اهلل فقال لك ولمن عمل بيا من أمتي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا يزيد بن ىارون أخبرنا قيس بن الربيع عن عثمان  [ 3115 ] 

أتتني امرأة تبتاع تمرا فقمت إن في بن عبد اهلل بن موىب عن موسى بن طمحة عن أبي اليسر قال 
البيت تمرا أطيب منو فدخمت معي في البيت فأىويت إلييا فقبمتيا فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك لو قال 
أستر عمى نفسك وتب وال تخبر أحدا فمم أصبر فأتيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فذكرت ذلك لو 
فقال أخمفت غازيا في سبيل اهلل في أىمو بمثل ىذا حتى تمنى أنو لم يكن أسمم إال تمك الساعة حتى 

وأقم  }ظن أنو من أىل النار قال وأطرق رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم طويبل حتى أوحى اهلل إليو 
قال أبو اليسر فأتيتو فقرأىا عمي { ذكرى لمذاكرين } إلى قولو   {الصبلة طرفي النيار وزلفا من الميل 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال أصحابو يا رسول اهلل أليذا خاصة أم لمناس عامة قال بل لمناس 
عامة وىذا حديث حسن صحيح وقيس بن الربيع ضعفو وكيع وغيره وأبو اليسر ىو كعب بن عمرو 
قال وروى شريك عن عثمان بن عبد اهلل ىذا الحديث مثل رواية قيس بن الربيع قال وفي الباب عن 

أبي أمامة وواثمة بن األسقع وأنس بن مالك  
   

باب ومن سورة يوسف  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا الحسين بن حريث الخزاعي المروزي حدثنا الفضل بن  [ 3116 ] 

موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراىيم قال ولو لبثت في 

فمما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألو ما بال  }السجن ما لبث ثم جاءني الرسول أجبت ثم قرأ 
لو } قال ورحمة اهلل عمى لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد إذ قال   {النسوة البلتي قطعن أيديين 

فما بعث اهلل من بعده نبيا إال في ذروة من قومو حدثنا أبو   {أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد 
كريب حدثنا عبدة وعبد الرحيم عن محمد بن عمرو نحو حديث الفضل بن موسى إال أنو قال ما 



بعث اهلل بعده نبيا إال في ثروة من قومو قال محمد بن عمرو الثروة الكثرة والمنعة قال أبو عيسى 
وىذا أصح من رواية الفضل بن موسى وىذا حديث حسن  

   
باب ومن سورة الرعد  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا أبو نعيم عن عبد اهلل بن  [ 3117 ] 

الوليد وكان يكون في بني عجل عن بكير بن شياب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال أقبمت 
يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما ىو قال ممك من ييود إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقالوا 

المبلئكة موكل بالسحاب معو مخاريق من نار يسوق بيا السحاب حيث شاء اهلل فقالوا فما ىذا 
الصوت الذي نسمع قال زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتيي إلى حيث أمر قالوا صدقت فأخبرنا عما 

حرم إسرائيل عمى نفسو قال اشتكى عرق النسا فمم يجد شيئا يبلئمو إال لحوم اإلبل وألبانيا فمذلك 
حرميا قالوا صدقت قال ىذا حديث حسن غريب  

   
حدثنا محمود بن خداش البغدادي حدثنا سيف بن محمد الثوري عن األعمش عن أبي  [ 3118 ] 

ونفضل بعضيا عمى بعض في  }في قولو صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
قال الدقل والفارسي والحمو والحامض قال ىذا حديث حسن غريب وقد رواه زيد بن أبي   {األكل 

أنيسة عن األعمش نحو ىذا وسيف بن محمد ىو أخو عمار بن محمد وعمار أثبت منو وىو بن 
أخت سفيان الثوري  

   
باب ومن سورة إبراىيم عميو السبلم  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سممة عن  [ 3119 ] 

أتي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بقناع عميو رطب شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك قال 
  {كممة طيبة كشجرة طيبة أصميا ثابت وفرعيا في السماء تؤتي أكميا كل حين بإذن ربيا  }فقال مثل 

قال ىي   {ومثل كممة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما ليا من قرار  }قال ىي النخمة 
الحنظل قال فأخبرت بذلك أبا العالية فقال صدق وأحسن حدثنا قتيبة حدثنا أبو بكر بن شعيب بن 

الحبحاب عن أبيو عن أنس بن مالك نحوه بمعناه ولم يرفعو ولم يذكر قول أبي العالية وىذا أصح من 



حديث حماد بن سممة وروى غير واحد مثل ىذا موقوفا وال نعمم أحدا رفعو غير حماد بن سممة ورواه 
معمر وحماد بن زيد وغير واحد ولم يرفعوه حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد عن 

شعيب بن الحبحاب عن أنس نحو حديث قتيبة ولم يرفعو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرني عمقمة بن مرثد قال سمعت  [ 3120 ] 

يثبت اهلل الذين آمنوا  }في قول اهلل سعد بن عبيدة يحدث عن البراء عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
قال في القبر إذا قيل لو من ربك وما دينك ومن نبيك   {بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن داود بن أبي ىند عن الشعبي عن مسروق قال  [ 3121 ] 

يا رسول اهلل فأين يكون الناس قال قالت  {يوم تبدل األرض غير األرض  }تمت عائشة ىذه اآلية 
عمى الصراط قال ىذا حديث حسن صحيح وروي من غير ىذا الوجو عن عائشة  

   
باب ومن سورة الحجر  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا قتيبة حدثنا نوح بن قيس الجذامي عن عمرو بن مالك عن  [ 3122 ] 

كانت امرأة تصمي خمف رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حسناء من أبي الجوزاء عن بن عباس قال 
أحسن الناس فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف األول لئبل يراىا ويستأخر بعضيم حتى 

ولقد عممنا المستقدمين منكم  }يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت أبطيو فأنزل اهلل 
قال أبو عيسى وروى جعفر بن سميمان ىذا الحديث عن عمرو بن مالك   {ولقد عممنا المستأخرين 

عن أبي الجوزاء نحوه ولم يذكر فيو عن بن عباس وىذا أشبو أن يكون أصح من حديث نوح  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن جنيد عن بن عمر  [ 3123 ] 

لجينم سبعة أبواب باب منيا لمن سل السيف عمى أمتي أو قال عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عمى أمة محمد قال أبو عيسى ىذا حيث غريب ال نعرفو إال من حديث مالك بن مغول  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو عمي الحنفي عن بن أبي ذئب عن المقبري عن أبي ىريرة  [ 3124 ] 



الحمد هلل أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني قال أبو عيسى قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العبلء  [ 3125 ] 

ما بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي ىريرة عن أبي بن كعب قال قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
أنزل اهلل في التوراة وال في اإلنجيل مثل أم القرآن وىي السبع المثاني وىي مقسومة بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي 

ىريرة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم خرج عمى أبي وىو يصمي فذكر نحوه بمعناه قال أبو عيسى 
حديث عبد العزيز بن محمد أطول وأتم وىذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفر ىكذا روى غير 

واحد عن العبلء بن عبد الرحمن  
   
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا معتمر بن سميمان عن ليث بن أبي سميم عن بشر  [ 3126 ] 

  {لنسألنيم أجمعين عما كانوا يعممون  }في قولو عن أنس بن مالك عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
قال عن قول ال إلو إال اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث غريب إنما نعرفو من حديث ليث بن أبي سميم 

وقد روى عبد اهلل بن إدريس عن ليث بن أبي سميم عن بشر عن أنس نحوه ولم يرفعو  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أحمد بن أبي الطيب حدثنا مصعب بن سبلم عن عمرو  [ 3127 ] 

اتقوا فراسة بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال أبو عيسى ىذا حديث غريب  {إن في ذلك آليات لممتوسمين  }المؤمن فإنو ينظر بنور اهلل ثم قرأ 

إن في ذلك آليات  }إنما نعرفو من ىذا الوجو وقد روي عن بعض أىل العمم وتفسير ىذه اآلية 
قال لممتفرسين   {لممتوسمين 

   
باب ومن سورة النحل  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد بن حميد حدثنا عمي بن عاصم عن يحيى البكاء  [ 3128 ] 

أربع حدثني عبد اهلل بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قبل الظير بعد الزوال تحسب بمثمين في صبلة السحر قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وليس 



اآلية   {يتفيأ ظبللو عن اليمين والشمائل سجدا هلل  }من شيء إال ويسبح اهلل في تمك الساعة ثم قرأ 
كميا قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث عمي بن عاصم  

   
حدثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن  [ 3129 ] 

لما كان يوم أحد أصيب من األنصار أربعة وستون رجبل أبي العالية قال حدثني أبي بن كعب قال 
ومن المياجرين ستة فييم حمزة فمثموا بيم فقالت األنصار لئن أصبنا منيم يوما مثل ىذا لنربين 

ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بو ولئن صبرتم ليو  }عمييم قال فمما كان يوم فتح مكة فأنزل اهلل  وا 
فقال رجل ال قريش بعد اليوم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كفوا عن القوم   {خير لمصابرين 

إال أربعة قال ىذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب  
   

باب ومن سورة بني إسرائيل  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن  [ 3130 ] 

حين أسري الزىري أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بي لقيت موسى قال فنعتو فإذا رجل حسبتو قال مضطرب رجل الرأس كأنو من رجال شنوءة قال 

ولقيت عيسى قال فنعتو قال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام ورأيت إبراىيم قال وأنا 
أشبو ولده بو قال وأتيت بإناءين أحدىما لبن واآلخر خمر فقال لي خذ أييما شئت فأخذت المبن 

فشربتو فقيل ىديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح  

   
أن النبي حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس  [ 3131 ] 

صمى اهلل عميو وسمم أتي بالبراق ليمة أسري بو ممجما مسرجا فاستصعب عميو فقال لو جبريل أبمحمد 
تفعل ىذا فما ركبك أحد أكرم عمى اهلل منو قال فارفض عرقا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب 

وال نعرفو إال من حديث عبد الرزاق  
   
حدثنا يعقوب بن إبراىيم الدورقي حدثنا أبو ثميمة عن الزبير بن جنادة عن بن بريدة عن  [ 3132 ] 

لما انتيينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعو فخرق أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



بيا الحجر وشد بو البراق قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن عقيل عن الزىري عن أبي سممة عن جابر بن عبد اهلل أن  [ 3133 ] 

لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجبل اهلل لي بيت المقدس رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
فطفقت أخبرىم عن آياتو وأنا أنظر إليو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن 

مالك بن صعصعة وأبي سعيد وابن عباس  
   
في حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس  [ 3134 ] 

قال ىي رؤيا عين أرييا النبي صمى اهلل عميو   {وما جعمنا الرؤيا التي أريناك إال فتنة لمناس  }قولو 
ىي شجرة الزقوم قال ىذا   {والشجرة الممعونة في القرآن  }وسمم ليمة أسري بو إلى بيت المقدس قال 

حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد قرشي كوفي حدثنا أبي عن األعمش عن أبي صالح  [ 3135 ] 

  {وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشيودا  }في قولو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
قال تشيد مبلئكة الميل ومبلئكة النيار قال ىذا حديث حسن صحيح وروى عمي بن مسير عن 

األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة وأبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه حدثنا بذلك 
عمي بن حجر حدثنا عمي بن مسير عن األعمش فذكر نحوه  

   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد اهلل بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن  [ 3136 ] 

قال   {يوم ندعوا كل أناس بإماميم  }في قول اهلل أبيو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
يدعى أحدىم فيعطى كتابو بيمينو ويمد لو في جسمو ستون ذراعا ويبيض وجيو ويجعل عمى رأسو 
تاج من لؤلؤ يتؤلأل فينطمق إلى أصحابو فيرونو من بعيد فيقولون الميم إئتنا بيذا وبارك لنا في ىذا 
حتى يأتييم فيقول أبشروا لكل رجل منكم مثل ىذا قال وأما الكافر فيسود وجيو ويمد لو في جسمو 
ستون ذراعا عمى صورة آدم فيمبس تاجا فيراه أصحابو فيقولون نعوذ باهلل من شر ىذا الميم ال تأتنا 

بيذا قال فيأتييم فيقولون الميم أخزه فيقول أبعدكم اهلل فإن لكل رجل منكم مثل ىذا قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن غريب والسدي اسمو إسماعيل بن عبد الرحمن  

   



حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن داود بن يزيد الزغافري عن أبيو عن أبي ىريرة قال قال  [ 3137 ] 
سئل عنيا قال ىي   {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا  }في قولو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

الشفاعة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وداود الزغافري ىو داود األودي بن يزيد عبد اهلل وىو عم 
عبد اهلل بن إدريس  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاىد عن أبي معمر عن بن  [ 3138 ] 

دخل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مكة عام الفتح وحول الكعبة ثبلث مائة وستون مسعود قال 
نصبا فجعل النبي صمى اهلل عميو وسمم يطعنيا بمخصرة في يده وربما قال بعود ويقول جاء الحق 

وزىق الباطل إن الباطل كان زىوقا جاء الحق وما يبدأ الباطل وما يعيد قال ىذا حديث حسن صحيح 
وفيو عن بن عمر  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيو عن بن عباس قال  [ 3139 ] 

أدخمني مدخل صدق  }كان النبي صمى اهلل عميو وسمم بمكة ثم أمر باليجرة فنزلت عميو وقل ربي 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن   {وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سمطانا نصيرا 

صحيح  
   
حدثنا قتيبة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود بن أبي ىند عن عكرمة عن بن  [ 3140 ] 

قالت قريش لييود أعطونا شيئا نسأل ىذا الرجل فقال سموه عن الروح قال فسألوه عن عباس قال 
قالوا   {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العمم إال قميبل  }الروح فأنزل اهلل 

قل لو كان البحر مدادا  }أوتينا عمما كثيرا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا فأنزلت 
إلى آخر اآلية قال ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو    {لكممات ربي لنفد البحر 

   
حدثنا عمي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن األعمش عن إبراىيم عن عمقمة عن  [ 3141 ] 

كنت أمشي مع النبي صمى اهلل عميو وسمم في حرث بالمدينة وىو يتوكأ عمى عسيب عبد اهلل قال 
فمر بنفر من الييود فقال بعضيم لو سألتموه فقال بعضيم ال تسألوه فإنو يسمعكم ما تكرىون فقالوا لو 
يا أبا القاسم حدثنا عن الروح فقام النبي صمى اهلل عميو وسمم ساعة ورفع رأسو فعرفت أنو يوحى إليو 

قال أبو عيسى ىذا   {الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العمم إال قميبل  }حتى صعد الوحي ثم قال 



حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا الحسن بن موسى وسميمان بن حرب قاال حدثنا حماد بن  [ 3142 ] 

سممة عن عمي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يحشر الناس يوم القيامة ثبلثة أصناف صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا عمى وجوىيم قيل يا رسول 

اهلل وكيف يمشون عمى وجوىيم قال إن الذي أمشاىم عمى أقداميم قادر عمى أن يمشييم عمى 
وجوىيم أما إنيم يتقون بوجوىيم كل حدب وشوك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد روى وىيب 

عن بن طاوس عن أبيو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم شيئا من ىذا  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا بيز بن حكيم عن أبيو عن جده قال  [ 3143 ] 

إنكم محشورون رجاال وركبانا ويجرون عمى وجوىيم قال أبو قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عيسى ىذا حديث حسن  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود ويزيد بن ىارون وأبو الوليد والمفظ لفظ يزيد  [ 3144 ] 

أن ييوديين والمعنى واحد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهلل بن سممة عن صفوان بن عسال 
قال أحدىما لصاحبو اذىب بنا إلى ىذا النبي نسألو فقال ال تقل نبي فإنو إن سمعيا تقول نبي كانت 

ولقد آتينا موسى تسع  }لو أربعة أعين فأتيا النبي صمى اهلل عميو وسمم فسأاله عن قول اهلل عز وجل 
فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ال تشركوا باهلل شيئا وال تزنوا وال تقتموا النفس   {آيات بينات 

التي حرم اهلل إال بالحق وال تسرقوا وال تسحروا وال تمشوا ببريء إلى سمطان فيقتمو وال تأكموا الربا وال 
تقذفوا محصنة وال تفروا من الزحف شك شعبة وعميكم يا معشر الييود خاصة ال تعتدوا في السبت 

فقببل يديو ورجميو وقاال نشيد أنك نبي قال فما يمنعكما أن تسمما قاال إن داود دعا اهلل أن ال يزال في 
نا نخاف إن أسممنا أن تقتمنا الييود قال ىذا حديث حسن صحيح   ذريتو نبي وا 

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا سميمان بن داود عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير  [ 3145 ] 

قال نزلت بمكة كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا رفع  {وال تجير بصبلتك  }عن بن عباس 
فيسبوا القرآن  {وال تجير بصبلتك  }صوتو بالقرآن سبو المشركون ومن أنزلو ومن جاء بو فأنزل اهلل 

عن أصحابك بأن تسمعيم حتى يأخذوا عنك القرآن قال  {وال تخافت بيا  }ومن أنزلو ومن جاء بو 



أبو عيسى ىذا حديث حسن  
   
في حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس  [ 3146 ] 

قال نزلت ورسول اهلل صمى اهلل   {وال تجير بصبلتك وال تخافت بيا وابتغ بين ذلك سبيبل  }قولو 
عميو وسمم مختف بمكة فكان إذا صمى بأصحابو رفع صوتو بالقرآن فكان المشركون إذا سمعوه 

أي بقراءتك فيسمع  {وال تجير بصبلتك  }شتموا القرآن ومن أنزلو ومن جاء بو فقال اهلل لنبيو 
ىذا حديث حسن  {وابتغ بين ذلك سبيبل  }عن أصحابك  {وال تخافت بيا  }المشركون فيسبوا القرآن 

صحيح  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن مسعر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن  [ 3147 ] 

قمت لحذيفة بن اليمان أصمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في بيت المقدس قال ال حبيش قال 
قمت بمى قال أنت تقول ذاك يا أصمع بما تقول ذلك قمت بالقرآن بيني وبينك القرآن فقال حذيفة من 

سبحان الذي أسرى بعبده ليبل من  }احتج بالقرآن فقد قال سفيان يقول فقد احتج وربما قال أفمح فقال 
قال أفتراه صمى فيو قمت ال قال لو صمى فيو لكتب عميكم   {المسجد الحرام إلى المسجد األقصى 

في الصبلة كما كتبت الصبلة في المسجد الحرام قال حذيفة أتي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بدابة طويل الظير ممدود ىكذا خطوه مد بصره فما زايبل ظير البراق حتى رأيا الجنة والنار ووعد 

نما سخره لو عالم  اآلخرة أجمع ثم رجعا عودىما عمى بدئيما قال ويتحدثون أنو ربطو لم أيفر منو وا 
الغيب والشيادة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي  [ 3148 ] 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر وبيدي لواء الحمد سعيد قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وال فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إال تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنو األرض وال فخر 

قال فيفزع الناس ثبلث فزعات فيأتون آدم فيقولون أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك فيقول إني أذنبت 
ذنبا أىبطت منو إلى األرض ولكن إئتوا نوحا فيأتون نوحا فيقول إني دعوت عمى أىل األرض دعوة 
فأىمكوا ولكن أذىبوا إلى إبراىيم فيأتون إبراىيم فيقول إني كذبت ثبلث كذبات ثم قال رسول اهلل صمى 
اهلل عميو وسمم ما منيا كذبة إال ما حل بيا عن دين اهلل ولكن إئتوا موسى فيأتون موسى فيقول إني 
قد قتمت نفسا ولكن إئتوا عيسى فيأتوا عيسى فيقول إني عبدت من دون اهلل ولكن إئتوا محمدا قال 



فيأتونني فأنطمق معيم قال بن جدعان قال أنس فكأني أنظر إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
فآخذ بحمقة باب الجنة فأقعقعيا فيقال من ىذا فيقال محمد فيفتحون لي ويرحبون فيقولون مرحبا فأخر 

ساجدا فيميمني اهلل من الثناء والحمد فيقال لي ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع وقل يسمع لقولك 
قال سفيان ليس عن أنس   {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا  }وىو المقام المحمود الذي قال اهلل 

إال ىذه الكممة فآخذ بحمقة باب الجنة فأقعقعيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روى 
بعضيم ىذا الحديث عن أبي نضرة عن بن عباس الحديث بطولو  

   
باب ومن سورة الكيف  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد  [ 3149 ] 

إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب بني إسرائيل ليس بموسى بن جبير قال قمت البن عباس 
صاحب الخضر قال كذب عدو اهلل سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو 

وسمم يقول قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعمم فقال أنا أعمم فعتب اهلل عميو إذ 
لم يرد العمم إليو فأوحى اهلل إليو أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين ىو أعمم منك قال أي رب فكيف 
لي بو فقال لو احمل حوتا في مكتل فحيث تفقد الحوت فيو ثم فانطمق وانطمق معو فتاه وىو يوشع 
بن نون ويقال يوسع فجعل موس حوتا في مكتل فانطمق ىو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة فرقد 

موسى وفتاه فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر قال وأمسك اهلل عنو 
جرية الماء حتى كان مثل الطاق وكان لمحوت سربا وكان لموسى ولفتاه عجبا فانطمقا بقية يوميما 

آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا  }وليمتيما ونسي صاحب موسى أن يخبره فمما أصبح موسى قال لفتاه 
أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني } قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر بو قال  {ىذا نصبا 

ذلك ما } قال موسى  {نسيت الحوت وما أنسانيو إال الشيطان أن أذكره واتخذ سبيمو في البحر عجبا 
قال فكانا يقصان آثارىما قال سفيان يزعم ناس أن تمك   {كنا نبغ فارتدا عمى آثارىما قصصا 

الصخرة عندىا عين الحياة وال يصيب ماؤىا ميتا إال عاش قال وكان الحوت قد أكل منو فمما قطر 
عميو الماء عاش قال فقصا آثارىما حتى أتيا الصخرة فرأى رجبل مسجى عميو بثوب فسمم عميو 

موسى فقال أنى بأرضك السبلم قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال يا موسى إنك 
ىل  }عمى عمم من عمم اهلل عممكو ال أعممو وأنا عمى عمم من عمم اهلل عممنيو ال تعممو فقال موسى 

أتبعك عمى أن تعممن مما عممت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر عمى ما لم 



فإن اتبعتني } قال لو الخضر   {تحط بو خبرا قال ستجدني إن شاء اهلل صابرا وال أعصي لك أمرا 
قال نعم فانطمق الخضر وموسى يمشيان عمى   {فبل تسألني عن شيء حتى أحدث لك منو ذكرا 

ساحل البحر فمرت بيما سفينة فكمماه أن يحمموىما فعرفوا الخضر فحمموىما بغير نول فعمد الخضر 
 }إلى لوح من ألواح السفينة فنزعو فقال لو موسى قوم حممونا بغير نول عمدت إلى سفينتيم فخرقتيا 
لتغرق أىميا لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ال تؤاخذني بما نسيت 

ذا غبلم يمعب   {وال ترىقني من أمري عسرا  ثم خرجا من السفينة فبينما ىما يمشيان عمى الساحل وا 
أقتمت نفسا زكية بغير نفس لقد  }مع الغممان فأخذ الخضر برأسو فاقتمعو بيده فقتمو قال لو موسى 

قال إن } قال وىذه أشد من األولى   {جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا 
سألتك عن شيء بعدىا فبل تصاحبني قد بمغت من لدني عذرا فانطمقا حتى إذا أتيا أىل قرية 

يقول مائل فقال الخضر   {استطعما أىميا فأبوا أن يضيفوىما فوجدا فييا جدارا يريد أن ينقض فأقامو 
لو شئت التخذت عميو  }فقال لو موسى قوم أتيناىم فمم يضيفونا ولم يطعمونا  {فأقامو  }بيده ىكذا 

قال رسول اهلل صمى اهلل   {أجرا قال ىذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عميو صبرا 
عميو وسمم يرحم اهلل موسى لوددنا أنو كان صبر حتى يقص عمينا من أخبارىما قال وقال رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم األولى كان من موسى نسيان قال وجاء عصفور حتى وقع عمى حرف السفينة 

ثم نقر في البحر فقال لو الخضر ما نقص عممي وعممك من عمم اهلل إال مثل ما نقص ىذا 
العصفور من البحر قال سعيد بن جبير وكان يعني بن عباس يقرأ وكان أماميم ممك يأخذ كل سفينة 
صالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغبلم فكان كافرا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن ورواه الزىري عن 
عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن بن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وقد 
رواه أبو إسحاق اليمداني عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم قال أبو عيسى سمعت أبا مزاحم السمرقندي يقول سمعت عمي بن المديني يقول حججت 
حجة وليس لي ىمة إال أن أسمع من سفيان يذكر في ىذا الحديث الخبر حتى سمعتو يقول حدثنا 

عمرو بن دينار وقد كنت سمعت ىذا من سفيان من قبل ذلك ولم يذكر فيو الخبر  
   
حدثنا عمرو بن عمي حدثنا أبو قتيبة سمم بن قتيبة حدثنا عبد الجبار بن العباس  [ 3150 ] 

اليمداني عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صمى اهلل 
الغبلم الذي قتمو الخضر طبع يوم طبع كافرا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح عميو وسمم قال 

غريب  



   
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ىمام بن منبو عن أبي ىريرة  [ 3151 ] 

إنما سمي الخضر ألنو جمس عمى فروة بيضاء فاىتزت قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
تحتو خضراء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الجزري وغير واحد قالوا حدثنا صفوان بن صالح حدثنا  [ 3152 ] 

الوليد بن مسمم عن يزيد بن يوسف الصنعاني عن مكحول عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي 
قال ذىب وفضة حدثنا الحسن بن عمي   {وكان تحتو كنز ليما  }في قولو صمى اهلل عميو وسمم 

حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد عن يزيد بن يوسف الصنعاني عن يزيد بن يزيد بن جابر عن 
مكحول بيذا اإلسناد نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث غريب  

   
حدثنا محمد بن بشار وغير واحد المفظ البن بشار قالوا حدثنا ىشام بن عبد الممك حدثنا  [ 3153 ] 

أبو عوانة عن قتادة عن أبي رافع من حديث أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في السد قال 
يحفرونو كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونو قال الذي عمييم ارجعوا فستخرقونو غدا فيعيده اهلل كأشد ما 
كان حتى إذا بمغ مدتيم وأراد اهلل أن يبعثيم عمى الناس قال لمذي عمييم ارجعوا فستخرقونو غدا إن 
شاء اهلل واستثنى قال فيرجعون فيجدونو كييئتو حين تركوه فيخرقونو فيخرجون عمى الناس فيستقون 
المياه ويفر الناس منيم فيرمون بسياميم في السماء فترجع مخضبة بالدماء فيقولون قيرنا من في 
األرض وعمونا من في السماء قسرا وعموا فيبعث اهلل عمييم نغفا في أقفائيم فييمكون فوالذي نفس 

محمد بيده إن دواب األرض تسمن وتبطر وتشكر شكرا من لحوميم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
غريب إنما نعرفو من ىذا الوجو مثل ىذا  

   
حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني عن عبد الحميد بن  [ 3154 ] 

جعفر أخبرني أبي عن بن ميناء عن أبي سعد بن أبي فضالة األنصاري وكان من الصحابة قال 
إذا جمع اهلل الناس يوم القيامة ليوم ال ريب فيو نادى سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 

مناد من كان أشرك في عمل عممو هلل أحدا فميطمب ثوابو من عند غير اهلل فإن اهلل أغنى الشركاء 
عن الشرك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث محمد بن بكر  

   



باب ومن سورة مريم  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا أبو سعيد األشج ومحمد بن المثنى قاال حدثنا بن إدريس  [ 3155 ] 

بعثني رسول اهلل صمى عن أبيو عن سماك بن حرب عن عمقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال 
اهلل عميو وسمم إلى نجران فقالوا لي ألستم تقرؤون يا أخت ىارون وقد كان بين عيسى وموسى ما 
كان فمم أدر ما أجيبيم فرجعت إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فأخبرتو فقال أال أخبرتيم أنيم 
كانوا يسمون بأنبيائيم والصالحين قبميم قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح غريب ال نعرفو إال من 

حديث بن إدريس  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا النصر بن إسماعيل أبو المغيرة عن األعمش عن أبي صالح  [ 3156 ] 

وأنذرىم يوم  }عن أبي سعيد الخدري رضى اهلل تعالى عنو قال قرأ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال يؤتى بالموت كأنو كبش أممح حتى يوقف عمى السور بين الجنة والنار فيقال يا أىل  {الحسرة 

الجنة فيشرئبون ويقال يا أىل النار فيشرئبون فيقال ىل تعرفون ىذا فيقولون نعم ىذا الموت فيضجع 
فيذبح فموال أن اهلل قضى ألىل الجنة الحياة فييا والبقاء لماتوا فرحا ولوال أن اهلل قضى ألىل النار 

الحياة فييا والبقاء لماتوا ترحا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
ورفعناه  }حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسين بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة في قولو  [ 3157 ] 

لما عرج بي رأيت إدريس قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال  {مكانا عميا 
في السماء الرابعة قال وفي الباب عن أبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال وىذا حديث 
حسن وقد رواه سعيد بن أبي عروبة وىمام وغير واحد عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة 

عن النبي صمى اهلل عميو وسمم حديث المعراج بطولو وىذا عندنا مختصر من ذاك  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا يعمى بن عبيد حدثنا عمر بن ذر عن أبيو عن سعيد بن  [ 3158 ] 

ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما جبير عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لجبريل 
إلى آخر اآلية قال ىذا حديث حسن حدثنا   {وما نتنزل إال بأمر ربك  }تزورنا قال فنزلت ىذه اآلية 

الحسين بن حريث حدثنا وكيع عن عمر بن ذر نحوه  
   



سألت مرة حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبيد اهلل بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال  [ 3159 ] 
ن منكم إال واردىا  }اليمداني عن قول اهلل عز وجل  فحدثني أن عبد اهلل بن مسعود حدثيم قال  {وا 

قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يرد الناس النار ثم يصدرون منيا بأعماليم فأوليم كممح البرق ثم 
كالريح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب في رجمو ثم كشد الرجل ثم كمشيو قال ىذا حديث حسن ورواه 

شعبة عن السدي فمم يرفعو  
   
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة عن السدي عن مرة عن عبد  [ 3160 ] 

ن منكم إال واردىا  }اهلل بن مسعود  قال يردونيا ثم يصدرون بأعماليم حدثنا محمد بن بشار  {وا 
حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن شعبة عن السدي بمثمو قال عبد الرحمن قمت لشعبة إن إسرائيل 
حدثني عن السدي عن مرة عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال شعبة وقد سمعتو من 

السدي مرفوعا ولكني عمدا أدعو  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي  [ 3161 ] 

إذا أحب اهلل عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فبلنا ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
إن الذين آمنوا  }فأحبو قال فينادي في السماء ثم تنزل لو المحبة في أىل األرض فذلك قول اهلل 

ذا أبغض اهلل عبدا نادى جبريل إني أبغضت فبلنا   {وعمموا الصالحات سيجعل ليم الرحمن ودا  وا 
فينادي في السماء ثم تنزل لو البغضاء في األرض قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روى 
عبد الرحمن بن عبد اهلل بن دينار عن أبيو عن أبي صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم نحو ىذا  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن األعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال سمعت  [ 3162 ] 

جئت العاصي بن وائل السيمي أتقاضاه حقا لي عنده فقال ال أعطيك حتى خباب بن األرت يقول 
تكفر بمحمد فقمت ال حتى تموت ثم تبعث قال إني لميت ثم مبعوث فقمت نعم فقال إن لي ىناك ماال 

اآلية حدثنا ىناد حدثنا أبو   {أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال ألوتين ماال وولدا  }وولدا فأقضيك فنزلت 
معاوية عن األعمش نحوه قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ومن سورة طو  



   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا النضر بن شميل أخبرنا صالح  [ 3163 ] 

لما قفل رسول اهلل صمى اهلل بن أبي األخضر عن الزىري عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة قال 
عميو وسمم من خيبر أسرى ليمة حتى أدركو الكرى أناخ فعرس ثم قال يا ببلل أكؤل لنا الميمة قال 

فصمى ببلل ثم تساند إلى راحمتو مستقبل الفجر فغمبتو عيناه فنام فمم يستيقظ أحد منيم وكان أوليم 
استيقاظا النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال أي ببلل فقال ببلل بأبي أنت يا رسول اهلل أخذ بنفسي 

الذي أخذ بنفسك فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم اقتادوا ثم أناخ فتوضأ فأقام الصبلة ثم صمى 
قال ىذا حديث غير محفوظ رواه غير  {أقم الصبلة لذكري  }مثل صبلتو لموقت في تمكث ثم قال 

واحد من الحفاظ عن الزىري عن سعيد بن المسيب أن النبي صمى اهلل عميو وسمم ولم يذكروا فيو 
عن أبي ىريرة وصالح بن أبي األخضر يضعف في الحديث ضعفو يحيى بن سعيد القطان وغيره 

من قبل حفظو  
   

باب ومن سورة األنبياء عمييم السبلم  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد بن حميد حدثنا الحسن بن موسى حدثنا بن لييعة عن  [ 3164 ] 

الويل واد في جينم ييوي فيو دراج عن أبي الييثم عن أبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الكافر أربعين خريفا قبل أن يبمغ قعره قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو مرفوعا إال من 

حديث بن لييعة  
   
حدثنا مجاىد بن موسى بغدادي والفضل بن سيل األعرج بغدادي وغير واحد قالوا حدثنا  [ 3165 ] 

عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح حدثنا ليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزىري عن عروة عن 
يا رسول اهلل إن لي ممموكين يكذبونني عائشة أن رجبل قعد بين يدي النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 

ويخونونني ويعصونني وأشتميم وأضربيم فكيف أنا منيم قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك 
ن كان عقابك إياىم  وعقابك إياىم فإن كان عقابك إياىم بقدر ذنوبيم كان كفافا ال لك وال عميك وا 
ن كان عقابك إياىم فوق ذنوبيم أقتص ليم منك الفضل قال فتنحى  دون ذنوبيم كان فضبل لك وا 

ونضع الموازين  }الرجل فجعل يبكي وييتف فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أما تقرأ كتاب اهلل 
ن كان مثقال  اآلية فقال الرجل واهلل يا رسول اهلل ما أجد   {القسط ليوم القيامة فبل تظمم نفس شيئا وا 



لي وليؤالء شيئا خيرا من مفارقتيم أشيدكم أنيم أحرارا كميم قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال 
نعرفو إال من حديث عبد الرحمن بن غزوان وقد روى بن حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان ىذا 

الحديث  
   
حدثنا سعيد بن يحيى األموي حدثني أبي حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن  [ 3166 ] 

لم يكذب إبراىيم عميو عبد الرحمن األعرج عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بل  }ولم يكن سقيما وقولو لسارة أختي وقولو  {إني سقيم  }السبلم في شيء قط إال في ثبلث قولو 

وقد روي من غير وجو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ولم يذكر   {فعمو كبيرىم ىذا 
يستغرب من حديث بن إسحاق عن أبي الزناد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع ووىب بن جرير وأبو داود قالوا حدثنا شعبة عن  [ 3167 ] 

قام رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال 
كما بدأنا أول خمق نعيده  }بالموعظة فقال يا أييا الناس إنكم محشورون إلى اهلل عراة غرال ثم قرأ 

نو سيؤتى برجال من أمتي   {وعدا عمينا  إلى آخر اآلية قال أول من يكسى يوم القيامة إبراىيم وا 
فيؤخذ بيم ذات الشمال فأقول رب أصحابي فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد 

وكنت عمييم شييدا ما دمت فييم فمما توفيتني كنت أنت الرقيب عمييم وأنت عمى كل  }الصالح 
ن تغفر ليم  إلى آخر اآلية فيقال ىؤالء لم يزالون مرتدين   {شيء شييد إن تعذبيم فإنيم عبادك وا 

عمى أعقابيم منذ فارقتيم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان نحوه قال ىذا 
حديث حسن صحيح ورواه سفيان الثوري عن المغيرة بن النعمان نحوه قال أبو عيسى كأنو تأولو 

عمى أىل الردة  
   

باب ومن سورة الحج  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن بن جدعان عن  [ 3168 ] 

يا أييا الناس اتقوا ربكم إن  }أن النبي صمى اهلل عميو وسمم لما نزلت الحسن عن عمران بن حصين 
قال أنزلت عميو ىذه وىو في سفر { ولكن عذاب اهلل شديد } إلى قولو   {زلزلة الساعة شيء عظيم 

فقال أتدرون أي يوم ذلك فقالوا اهلل ورسولو أعمم قال ذلك يوم يقول اهلل آلدم ابعث بعث النار فقال يا 



رب وما بعث النار قال تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة قال فأنشأ المسممون 
يبكون فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قاربوا وسددوا فإنيا لم تكن نبوة قط إال كان بين يدييا 
ال كممت من المنافقين وما مثمكم واألمم إال كمثل  جاىمية قال فيؤخذ العدد من الجاىمية فإن تمت وا 

الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير ثم قال إني ألرجو أن تكونوا ربع أىل الجنة فكبروا 
ثم قال إني ألرجو أن تكونوا ثمث أىل الجنة فكبروا ثم قال إني ألرجو أن تكونوا نصف أىل الجنة 

فكبروا قال ال أدري قال الثمثين أم ال قال ىذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجو عن عمران 
بن حصين عن النبي اهلل عميو وسمم  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ىشام بن أبي عبد اهلل عن قتادة عن  [ 3169 ] 

كنا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم في سفر فتفاوت بين أصحابو الحسن عن عمران بن حصين قال 
يا أييا الناس اتقوا ربكم إن  }في السير فرفع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم صوتو بياتين اآليتين 

فمما سمع ذلك أصحابو حثوا المطي { عذاب اهلل شديد } إلى قولو   {زلزلة الساعة شيء عظيم 
وعرفوا أنو عند قول يقولو فقال ىل تدرون أي يوم ذلك قالوا اهلل ورسولو أعمم قال ذاك يوم ينادي اهلل 

فيو آدم فيناديو ربو فيقول يا آدم ابعث بعث النار فيقول يا رب وما بعث النار فيقول من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة فيئس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة فمما رأى 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الذي بأصحابو قال أعمموا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع 
خميقتين ما كانتا مع شيء إال كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن مات من بني آدم وبني إبميس قال فسري 

عن القوم بعض الذي يجدون فقال أعمموا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إال 
كالشامة في جنب البعير أو كالرقعة في ذراع الدابة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد قالوا حدثنا عبد اهلل بن صالح قال حدثني الميث  [ 3170 ] 

عن عبد الرحمن بن خالد عن بن شياب عن محمد بن عروة بن الزبير عن عبد اهلل بن الزبير قال 
إنما سمي البيت العتيق ألنو لم يظير عميو جبار قال أبو عيسى قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

ىذا حديث حسن صحيح وقد روي ىذا الحديث عن الزىري عن النبي اهلل عميو وسمم مرسبل حدثنا 
قتيبة حدثنا الميث عن عقيل عن الزىري عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه  

   
سحاق بن يوسف األزرق عن سفيان عن األعمش  [ 3171 ]  حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي وا 



لما أخرج النبي صمى اهلل عميو وسمم من عن مسمم البطين عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال 
ن اهلل عمى  }مكة قال أبو بكر أخرجوا نبييم لييمكن فأنزل اهلل  أذن لمذين يقاتمون بأنيم ظمموا وا 

اآلية فقال أبو بكر لقد عممت أنو سيكون قتال قال ىذا حديث حسن وقد رواه عبد   {نصرىم لقدير 
الرحمن بن ميدي وغيره عن سفيان عن األعمش عن مسمم البطين عن سعيد بن جبير مرسبل ليس 

فيو عن بن عباس حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن األعمش عن 
مسمم البطين عن سعيد بن جبير مرسبل ليس فيو عن بن عباس  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن األعمش عن مسمم  [ 3172 ] 

لما أخرج النبي صمى اهلل عميو وسمم من مكة قال رجل أخرجوا نبييم البطين عن سعيد بن جبير قال 
ن اهلل عمى نصرىم لقدير الذين أخرجوا من ديارىم بغير  }فنزلت  أذن لمذين يقاتمون بأنيم ظمموا وا 
النبي صمى اهلل عميو وسمم وأصحابو    {حق 
   

باب ومن سورة المؤمنون  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد وغير واحد المعنى واحد  [ 3173 ] 

قالوا حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سميم عن الزىري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد 
كان النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضى اهلل تعالى عنو يقول 

أنزل عميو الوحي سمع عند وجيو كدوي النحل فأنزل عميو يوما فمكثنا ساعة فسري عنو فاستقبل 
القبمة ورفع يديو وقال الميم زدنا وال تنقصنا وأكرمنا وال تينا وأعطنا وال تحرمنا وآثرنا وال تؤثر عمينا 
وأرضنا وأرض عنا ثم قال صمى اهلل عميو وسمم أنزل عمي عشر آيات من أقامين دخل الجنة ثم قرأ 

حتى ختم عشر آيات حدثنا محمد بن أبان حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن  {قد أفمح المؤمنون  }
سميم عن يونس بن يزيد عن الزىري بيذا اإلسناد نحوه بمعناه قال أبو عيسى ىذا أصح من الحديث 
سحاق بن إبراىيم  األول سمعت إسحاق بن منصور يقول روى أحمد بن حنبل وعمي بن المديني وا 

عن عبد الرزاق عن يونس بن سميم عن يونس بن يزيد عن الزىري ىذا الحديث قال أبو عيسى ومن 
سمع من عبد الرزاق قديما فإنيم إنما يذكرون فيو عن يونس بن يزيد وبعضيم ال يذكر فيو عن 

يونس بن يزيد ومن ذكر فيو يونس بن يزيد فيو أصح وكان عبد الرزاق ربما ذكر في ىذا الحديث 
ذا لم يذكر فيو يونس فيو مرسل   يونس بن يزيد وربما لم يذكره وا 



   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضى  [ 3174 ] 

أن الربيع بنت النضر أتت النبي صمى اهلل عميو وسمم وكان ابنيا الحرث بن سراقة اهلل تعالى عنو 
أصيب يوم بدر أصابو سيم غرب فأتت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقالت أخبرني عن حارثة 

ن لم يصب الخير اجتيدت في الدعاء فقال النبي صمى اهلل  لئن كان أصاب خيرا احتسبت وصبرت وا 
ن ابنك أصاب الفردوس األعمى والفردوس ربوة الجنة  عميو وسمم يا أم حارثة إنيا جنة في جنة وا 

وأوسطيا وأفضميا قال ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن  [ 3175 ] 

سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وىب اليمداني أن عائشة زوج النبي صمى اهلل عميو وسمم قالت 
قالت عائشة ىم الذين يشربون الخمر   {والذين يؤتون ما آتوا وقموبيم وجمة  }وسمم عن ىذه اآلية 

ويسرقون قال ال يا بنت الصديق ولكنيم الذين يصومون ويصمون ويتصدقون وىم يخافون أن ال يقبل 
منيم أولئك الذين يسارعون في الخيرات قال وقد روي ىذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن 

أبي حازم عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا  
   
حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك عن سعيد بن يزيد أبي شجاعة عن أبي السمح  [ 3176 ] 

قال  {وىم فييا كالحون  }عن أبي الييثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
تشويو النار فتقمص شفتو العالية حتى تبمغ وسط رأسو وتسترخي شفتو السفمى حتى تضرب سرتو قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  
   

باب ومن سورة النور  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة عن عبيد اهلل بن  [ 3177 ] 

كان رجل يقال لو مرثد بن أبي مرثد وكان األخنس أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده قال 
رجبل يحمل األسرى من مكة حتى يأتي بيم المدينة قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال ليا عناق 

نو كان وعد رجبل من أسارى مكة يحممو قال فجئت حتى انتييت إلى ظل حائط  وكانت صديقة لو وا 
من حوائط مكة في ليمة مقمرة قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظمي بجنب الحائط فمما انتيت إلي 



عرفتو فقالت مرثد فقمت مرثد فقالت مرحبا وأىبل ىمم فبت عندنا الميمة قال قمت يا عناق حرم اهلل الزنا 
قالت يا أىل الخيام ىذا الرجل يحمل أسراكم قال فتبعني ثمانية وسمكت الخندمة فانتييت إلى كيف 
أو غار فدخمت فجاءوا حتى قاموا عمى رأسي فبالوا فطل بوليم عمى رأسي وأعماىم اهلل عني قال ثم 

رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحممتو وكان رجبل ثقيبل حتى انتييت إلى اإلذخر ففككت عنو كبمو 
فجعمت أحممو ويعينني حتى قدمت المدينة فأتيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقمت يا رسول اهلل 

الزاني ال ينكح إال  }أنكح عناقا فأمسك رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فمم يرد عمي شيئا حتى نزلت 
فقال رسول اهلل   {زانية أو مشركة والزانية ال ينكحيا إال زان أو مشرك وحرم ذلك عمى المؤمنين 

الزاني ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحيا إال زان أو مشرك  }صمى اهلل عميو وسمم يا مرثد 
فبل تنكحيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو    {
   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة بن سميمان عن عبد الممك بن أبي سميمان عن سعيد بن جبير  [ 3178 ] 
سئمت عن المتبلعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينيما فما دريت ما أقول فقمت مكاني قال 

إلى منزل عبد اهلل بن عمر فاستأذنت عميو فقيل لي إنو قائل فسمع كبلمي فقال لي بن جبير أدخل 
ما جاء بك إال حاجة قال فدخمت فإذا ىو مفترش بردعة رحل لو فقمت يا أبا عبد الرحمن المتبلعنان 
أيفرق بينيما فقال سبحان اهلل نعم إن أول من سأل عن ذلك فبلن بن فبلن أتى النبي صمى اهلل عميو 

وسمم فقال يا رسول اهلل أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأتو عمى فاحشة كيف يصنع إن تكمم تكمم بأمر 
ن سكت سكت عمى أمر عظيم قال فسكت النبي صمى اهلل عميو وسمم فمم يجبو فمما كان  عظيم وا 

بعد ذلك أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال إن الذي سألتك عنو قد ابتميت بو فأنزل اهلل ىذه اآليات 
حتى ختم اآليات قال فدعا   {والذين يرمون أزواجيم ولم يكن ليم شيداء إال أنفسيم  }في سورة النور 

الرجل فتبلىن عميو ووعظو وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أىون من عذاب اآلخرة فقال ال والذي بعثك 
بالحق ما كذبت عمييا ثم ثنى بالمرأة ووعظيا وذكرىا وأخبرىا أن عذاب الدنيا أىون من عذاب اآلخرة 

فقالت ال والذي بعثك بالحق ما صدق فبدأ بالرجل فشيد أربع شيادات باهلل إنو لمن الصادقين 
والخامسة أن لعنة اهلل عميو إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشيدت أربع شيادات باهلل إنو لمن 
الكاذبين والخامسة أن غضب اهلل عمييا إن كان من الصادقين ثم فرق بينيما وفي الباب عن سييل 

بن سعيد قال وىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي حدثنا ىشام بن حسان حدثني عكرمة عن بن  [ 3179 ] 



أن ىبلل بن أمية قذف امرأتو عند النبي صمى اهلل عميو وسمم بشريك بن السحماء فقال رسول عباس 
ال حد في ظيرك قال فقال ىبلل يا رسول اهلل إذا رأى أحدنا رجبل  اهلل صمى اهلل عميو وسمم البينة وا 
ال فحد في ظيرك قال  عمى امرأتو أيمتمس البينة فجعل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول البينة وا 

والذين  }فقال ىبلل والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن في أمري ما يبرئ ظيري من الحد فنزل 
والخامسة أن غضب اهلل عمييا إن } فقرأ حتى بمغ   {يرمون أزواجيم ولم يكن ليم شيداء إال أنفسيم 

قال فأنصرف النبي صمى اهلل عميو وسمم فأرسل إلييما فجاءا فقام ىبلل بن   {كان من الصادقين 
أمية فشيد والنبي صمى اهلل عميو وسمم يقول إن اهلل يعمم أن أحدكما كاذب فيل منكما تائب ثم قامت 

قالوا ليا إنيا   {أن غضب اهلل عمييا إن كان من الصادقين  }فشيدت فمما كانت عند الخامسة 
موجبة فقال بن عباس فتمكأت ونكست حتى ظننا أن سترجع فقالت ال أفضح قومي سائر اليوم فقال 
النبي صمى اهلل عميو وسمم أبصروىا فإن جاءت بو أكحل العينين سابغ اإلليتين خدلج الساقين فيو 
لشريك بن السحماء فجاءت بو كذلك فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم لوال ما مضى من كتاب اهلل 

عز وجل لكان لنا وليا شأن قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو من حديث ىشام 
بن حسان وىكذا روى عباد بن منصور ىذا الحديث عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم ورواه أيوب عن عكرمة مرسبل ولم يذكر فيو عن بن عباس  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أسامة عن ىشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة  [ 3180 ] 

لما ذكر من شأني الذي ذكر وما عممت بو قام رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في خطيبا قالت 
فتشيد وحمد اهلل وأثنى عميو بما ىو أىمو ثم قال أما بعد أشيروا عمي في أناس أبنوا أىمي واهلل ما 

عممت عمى أىمي من سوء قط وأبنوا بمن واهلل ما عممت عميو من سوء قط وال دخل بيتي قط إال وأنا 
حاضر وال غبت في سفر إال غاب معي فقام سعد بن معاذ رضى اهلل تعالى عنو فقال ائذن لي يا 
رسول اهلل أن أضرب أعناقيم وقام رجل من بني الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من رىط ذلك 

الرجل فقال كذبت أما واهلل أن لو كانوا من األوس ما أحببت أن تضرب أعناقيم حتى كاد أن يكون 
بين األوس والخزرج شر في المسجد وما عممت بو فمما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي 
ومعي أم مسطح فعثرت فقالت تعس مسطح فقمت ليا أي أم تسبين ابنك فسكتت ثم عثرت الثانية 

فقالت تعس مسطح فقمت ليا أي أم تسبين ابنك فسكتت ثم عثرت الثالثة فقالت تعس مسطح 
فانتيرتيا فقمت ليا أي أم تسبين ابنك فقالت واهلل ما أسبو إال فيك فقمت في أي شيء قالت فبقرت لي 
الحديث قمت وقد كان ىذا قالت نعم واهلل لقد رجعت إلى بيتي وكأن الذي خرجت لو لم أخرج ال أجد 



منو قميبل وال كثيرا ووعكت فقمت لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أرسمني إلى بيت أبي فأرسل معي 
الغبلم فدخمت الدار فوجدت أم رومان في السفل وأبو بكر فوق البيت يقرأ فقالت أمي ما جاء بك يا 
بنية قالت فأخبرتيا وذكرت ليا الحديث فإذا ىو لم يبمغ منيا ما بمغ مني قالت يا بنية خففي عميك 
الشأن فإنو واهلل لقمما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبيا ليا ضرائر إال حسدنيا وقيل فييا فإذا ىي 
لم يبمغ منيا ما بمغ مني قالت قمت وقد عمم بو أبي قالت نعم قمت ورسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قالت نعم واستعبرت وبكيت فسمع أبو بكر صوتي وىو فوق البيت يقرأ فنزل فقال ألمي ما شأنيا 
قالت بمغيا الذي ذكر من شأنيا ففاضت عيناه فقال أقسمت عميك يا بنية إال رجعت إلى بيتك 

فرجعت ولقد جاء رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بيتي فسأل عني خادمتي فقالت ال واهلل ما عممت 
عمييا عيبا إال أنيا كانت ترقد حتى ندخل الشاة فتأكل خميرتيا أو عجينتيا وأنتيرىا بعض أصحابو 
فقال اصدقي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حتى أسقطوا ليابو فقالت سبحان اهلل واهلل ما عممت 

عمييا إال ما يعمم الصائغ عمى تبر الذىب األحمر فبمغ األمر ذلك الرجل الذي قيل لو فقال سبحان 
اهلل واهلل ما كشفت كنف أنثى قط قالت عائشة فقتل شييدا في سبيل اهلل قالت وأصبح أبواي عندي 
فمم يزاال حتى دخل عمي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وقد صمى العصر ثم دخل وقد اكتنفني 

أبواي عن يميني وعن شمالي فتشيد النبي صمى اهلل عميو وسمم فحمد اهلل وأثنى عميو بما ىو أىمو ثم 
قال أما بعد يا عائشة إن كنت قارفت سوءا أو ظممت فتوبي إلى اهلل فإن اهلل يقبل التوبة عن عباده 

قالت وقد جاءت امرأة من األنصار وىي جالسة بالباب فقمت أال تستحي من ىذه المرأة أن تذكر شيئا 
فوعظ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فالتفت إلى أبي فقمت أجبو قال فماذا أقول فالتفت إلى أمي 

فقمت أجيبيو قالت أقول ماذا قالت فمما لم يجيبا تشيدت فحمدت اهلل وأثنيت عميو بما ىو أىمو ثم قمت 
أما واهلل لئن قمت لكم إني لم أفعل واهلل يشيد إني لصادقة ما ذاك بنافعي عندكم لي لقد تكممتم 

وأشربت قموبكم ولئن قمت إني قد فعمت واهلل يعمم أني لم أفعل لتقولن إنيا قد باءت بو عمى نفسيا 
ني واهلل ما أجد لي ولكم مثبل قالت والتمست أسم يعقوب فمم أقدر عميو إال أبا يوسف حين قال   }وا 

قالت وأنزل عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من   {فصبر جميل واهلل المستعان عمى ما تصفون 
ني ألتبين السرور في وجيو وىو يمسح جبينو ويقول البشرى يا عائشة فقد  ساعتو فسكتنا فرفع عنو وا 
أنزل اهلل براءتك قالت وكنت أشد ما كنت غضبا فقال لي أبواي قومي إليو فقمت ال واهلل ال أقوم إليو 

وال أحمده وال أحمدكما ولكن احمد اهلل الذي أنزل براءتي لقد سمعتموه فما أنكرتموه وال غيرتموه وكانت 
عائشة تقول أما زينب بنت جحش فعصميا اهلل بدينيا فمم تقل إال خيرا وأما أختيا حمنة فيمكت فيمن 
ىمك وكان الذي يتكمم فيو مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد اهلل بن أبي بن سمول وىو الذي كان 



يسوسو ويجمعو وىو الذي تولى كبره منيم ىو وحمنة قالت فحمف أبو بكر أن ال ينفع مسطحا بنافعة 
 }إلى آخر اآلية يعني أبا بكر   {وال يأتل أولوا الفضل منكم والسعة  }أبدا فأنزل اهلل تعالى ىذه اآلية 

أال تحبون أن } يعني مسطحا إلى قولو   {أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمياجرين في سبيل اهلل 
قال أبو بكر بمى واهلل يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا وعاد لو بما كان   {يغفر اهلل لكم واهلل غفور رحيم 

يصنع قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ىشام بن وقد رواه يونس بن يزيد 
ومعمر وغير واحد عن الزىري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعمقمة بن وقاص الميثي 

وعبيد اهلل بن عبد اهلل عن عائشة ىذا الحديث أطول من حديث ىشام بن عروة وأتم  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد اهلل بن أبي  [ 3181 ] 

لما نزل عذري قام رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى المنبر فذكر بكر عن عروة عن عائشة قالت 
ذلك وتبل القرآن فمما نزل أمر برجمين وامرأة فضربوا حدىم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال 

نعرفو إال من حديث محمد بن إسحاق  
   

باب ومن سورة الفرقان  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان  [ 3182 ] 

يا رسول اهلل أي الذنب أعظم عن واصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد اهلل قال قمت 
قال أن تجعل هلل ندا وىو خمقك قال قمت ثم ماذا قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال قمت 
ثم ماذا قال أن تزني بحميمة جارك قال ىذا حديث حسن غريب حدثنا محمد بن بندار حدثنا عبد 

الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن منصور واألعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد 
اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم بمثمو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد حدثنا شعبة عن واصل األحدب عن  [ 3183 ] 

سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أي الذنب أعظم قال أن تجعل هلل أبي وائل عن عبد اهلل قال 
ندا وىو خمقك وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك أو من طعامك وأن تزني بحميمة جارك قال 

والذين ال يدعون مع اهلل إليا آخر وال يقتمون النفس التي حرم اهلل إال بالحق وال  }وتبل ىذه اآلية 
قال أبو عيسى   {يزنون ومن يفعل ذلك يمق أثاما يضاعف لو العذاب يوم القيامة ويخمد فيو ميانا 



حديث سفيان عن منصور واألعمش أصح من حديث واصل ألنو زاد إسناده رجبل حدثنا محمد بن 
المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم نحوه قال وىكذا روى شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد اهلل ولم يذكر فيو عمرو بن 
شرحبيل  

   
باب ومن سورة الشعراء  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا أبو األشعث أحمد بن المقدام العجمي حدثنا محمد بن عبد  [ 3184 ] 

الرحمن الطفاوي حدثنا ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة قالت لما نزلت ىذه اآلية وأنذر عشيرتك 
يا صفية بنت عبد المطمب يا فاطمة بنت محمد يا بني األقربين قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

عبد المطمب إني ال أممك لكم من اهلل شيئا سموني من مالي ما شئتم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح وىكذا روى وكيع وغير واحد عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة نحو حديث محمد بن 

عبد الرحمن الطفاوي روى بعضيم عن ىشام بن عروة عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
مرسبل ولم يذكر فيو عن عائشة وفي الباب عن عمي وابن عباس  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد اهلل بن عمرو الرقي عن عبد  [ 3185 ] 

جمع  {وأنذر عشيرتك األقربين  }لما نزلت الممك بن عمير عن موسى بن طمحة عن أبي ىريرة قال 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قريشا فخص وعم فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني 
ال أممك لكم من اهلل ضرا وال نفعا يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني ال أممك لكم 
من اهلل ضرا وال نفعا يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار فإني ال أممك لكم ضرا وال نفعا يا 
معشر بني عبد المطمب أنقذوا أنفسكم من النار فإني ال أممك لكم ضرا وال نفعا يا فاطمة بنت محمد 
أنقذي نفسك من النار فإني ال أممك لك ضرا وال نفعا إن لك رحما سأبميا بببلليا قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو يعرف من حديث موسى طمحة حدثنا عمي بن حجر حدثنا 
شعيب بن صفوان عن عبد الممك بن عمير عن موسى بن طمحة عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم نحوه بمعناه  
   
حدثنا عبد اهلل بن أبي زيادة حدثنا أبو زيد عن عوف عن قسامة بن زىير حدثنا  [ 3186 ] 



وضع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إصبعيو في  {وأنذر عشيرتك األقربين  }لما نزل األشعري قال 
أذنيو فرفع من صوتو فقال يا بني عبد مناف يا صباحاه قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا 
الوجو من حديث أبي موسى وقد رواه بعضيم عن عوف عن قسامة بن زىير عن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم مرسبل ولم يذكروا فيو عن أبي موسى وىو أصح ذاكرت بو محمد بن إسماعيل فمم يعرفو 
من حديث أبي موسى  

   
باب ومن سورة النمل  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سممة عن  [ 3187 ] 

تخرج الدابة عمي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
معيا خاتم سميمان وعصا موسى فتجمو وجو المؤمن وتختم أنف الكافر بالخاتم حتى إن أىل الخوان 
ليجتمعون فيقول ىاىا يا مؤمن ويقال ىاىا يا كافر ويقول ىذا يا كافر وىذا يا مؤمن قال أبو عيسى 
ىذا حديث حسن غريب وقد روي ىذا عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم من غير ىذا 

الوجو في دابة األرض وفيو عن أبي أمامة وحذيفة بن أسيد  
   

باب ومن سورة القصص  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان  [ 3188 ] 

حدثني أبو حازم األشجعي ىو كوفي أسمو سممان مولى عزة األشجعية عن أبي ىريرة رضى اهلل 
قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لعمو قل ال إلو إال اهلل أشيد لك بيا يوم القيامة تعالى عنو قال 

إنك ال  }فقال لوال أن تعيرني قريش أن ما يحممو عميو الجزع ألقررت بيا عينك فأنزل اهلل عز وجل 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال   {تيدي من أحببت ولكن اهلل ييدي من يشاء 

من حديث يزيد بن كيسان  
   

باب ومن سورة العنكبوت  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قاال حدثنا محمد بن  [ 3189 ] 



أنزلت جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيو سعد قال 
في أربع آيات فذكر قصة فقالت أم سعد أليس قد أمر اهلل بالبر واهلل ال أطعم طعاما وال أشرب شرابا 

ووصينا اإلنسان  }حتى أموت أو تكفر قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموىا شجروا فاىا فنزلت ىذه اآلية 
اآلية قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح    {بوالديو حسنا 

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أسامة وعبد اهلل بن بكير السيمي عن حاتم بن أبي  [ 3190 ] 

في قولو صغيرة عن سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم ىانئ عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
قال كانوا يخذفون أىل األرض ويسخرون منيم قال أبو عيسى   {وتأتون في ناديكم المنكر  }تعالى 

ىذا حديث حسن إنما نعرفو من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا 
سميم بن أخضر عن حاتم بن أبي صغيرة بيذا اإلسناد نحوه  

   
باب ومن سورة الروم  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن خالد بن عثمة  [ 3191 ] 

أن حدثنا عبد اهلل بن عبد اهلل الجمحي حدثنا بن شياب الزىري عن عبيد اهلل بن عتبة عن بن عباس 
أال احتطت يا أبا بكر  {الم غمبت الروم  }رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال ألبي بكر في مناحبة 

فإن البضع ما بين الثبلث إلى التسع قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من حديث الزىري عن عبيد 
اهلل عن بن عباس  

   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي حدثنا المعتمر بن سميمان عن أبيو عن سميمان  [ 3192 ] 

لما كان يوم بدر ظيرت الروم عمى فارس فأعجب ذلك األعمش عن عطية عن أبي سعيد قال 
قال ففرح المؤمنون   {يفرح المؤمنون بنصر اهلل  }إلى قولو  {الم غمبت الروم  }المؤمنين فنزلت 

بظيور الروم عمى فارس قال ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو كذا قرأ نصر بن عمي غمبت 
الروم  

   
حدثنا الحسين بن حريث حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان  [ 3193 ] 

الم غمبت  }في قول اهلل تعالى الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس 



قال غمبت وغمبت كان المشركون يحبون أن يظير أىل فارس عمى الروم   {الروم في أدنى األرض 
ياىم أىل أوثان وكان المسممون يحبون أن يظير الروم عمى فارس ألنيم أىل كتاب فذكروه  ألنيم وا 
ألبي بكر فذكره أبو بكر لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال أما إنيم سيغمبون فذكره أبو بكر ليم 
ن ظيرتم كان لكم كذا وكذا فجعل أجل  فقالوا أجعل بيننا وبينك أجبل فإن ظيرنا كان لنا كذا كذا وا 

خمس سنين فمم يظيروا فذكر ذلك لمنبي صمى اهلل عميو وسمم قال أال جعمتو إلى دون قال أراه العشر 
الم غمبت  }قال أبو سعيد والبضع ما دون العشر قال ثم ظيرت الروم بعد قال فذلك قولو تعالى 

قال سفيان سمعت أنيم ظيروا {  يفرح المؤمنون بنصر اهلل ينصر من يشاء } إلى قولو  {الروم 
عمييم يوم بدر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفو من حديث سفيان الثوري 

حبيب بن أبي عمرة  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني بن أبي الزناد عن أبي  [ 3194 ] 

الم غمبت الروم في أدنى  }لما نزلت الزناد عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم األسممي قال 
فكانت فارس يوم نزلت ىذه اآلية قاىرين   {األرض وىم من بعد غمبيم سيغمبون في بضع سنين 

ياىم أىل كتاب وفي ذلك قول اهلل تعالى   }لمروم وكان المسممون يحبون ظيور الروم عمييم ألنيم وا 
فكانت قريش تحب ظيور   {ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهلل ينصر من يشاء وىو العزيز الرحيم 

ياىم ليسوا بأىل كتاب وال إيمان ببعث فمما أنزل اهلل تعالى ىذه اآلية خرج أبو بكر  فارس ألنيم وا 
الم غمبت الروم في أدنى األرض وىم من  }الصديق رضى اهلل تعالى عنو يصيح في نواحي مكة 

قال ناس من قريش ألبي بكر فذلك بيننا وبينكم زعم صاحبكم   {بعد غمبيم سيغمبون في بضع سنين 
أن الروم ستغمب فارسا في بضع سنين أفبل نراىنك عمى ذلك قال بمى وذلك قبل تحريم الرىان 

فارتين أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرىان وقالوا ألبي بكر كم تجعل البضع ثبلث سنين إلى تسع 
سنين فسم بيننا وبينك وسطا تنتيي إليو قال فسموا بينيم ست سنين قال فمضت الست سنين قبل أن 

يظيروا فأخذ المشركون رىن أبي بكر فمما دخمت السنة السابعة ظيرت الروم عمى فارس فعاب 
المسممون عمى أبي بكر تسمية ست سنين ألن اهلل تعالى قال في بضع سنين قال وأسمم عند ذلك 

ناس كثير قال ىذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مكرم ال نعرفو إال من عبد 
الرحمن بن أبي الزناد  

   
باب ومن سورة لقمان  



   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن عبيد اهلل بن زحر عن عمي  [ 3195 ] 

بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن وىو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن عن أبي أمامة عن رسول 
ال تبيعوا القينات وال تشتروىن وال تعمموىن وال خير في تجارة فيين اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

ومن الناس من يشتري ليو الحديث ليضل عن  }وثمنين حرام في مثل ذلك أنزلت عميو ىذه اآلية 
إلى آخر اآلية قال أبو عيسى ىذا حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن أبي   {سبيل اهلل 

أمامة والقاسم ثقة وعمي بن يزيد يضعف في الحديث قال سمعت محمدا يقول القاسم ثقة وعمي بن 
يزيد يضعف  

   
باب ومن سورة السجدة  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل  [ 3196 ] 

تتجافى جنوبيم  }أن ىذه اآلية األويسي عن سميمان بن ببلل عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك 
نزلت في انتظار ىذه الصبلة التي تدعى العتمة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن   {عن المضاجع 

صحيح غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ىريرة يبمغ بو النبي  [ 3197 ] 

أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال صمى اهلل عميو وسمم قال قال اهلل تعالى 
فبل تعمم نفس ما أخفي ليم من قرة  }خطر عمى قمب بشر وتصديق ذلك في كتاب اهلل عز وجل 

قال ىذا حديث حسن صحيح    {أعين جزاء بما كانوا يعممون 
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن مطرف بن طريف وعبد الممك وىو بن أبجر سمعا  [ 3198 ] 

الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة عمى المنبر يرفعو إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
إن موسى عميو السبلم سأل ربو فقال أي رب أي أىل الجنة أدنى منزلة قال رجل يأتي بعدما يدخل 
أىل الجنة الجنة فيقال لو أدخل الجنة فيقول كيف أدخل وقد نزلوا منازليم وأخذوا أخذاتيم قال فيقال 
لو أترضى أن يكون لك ما كان لممك من مموك الدنيا فيقول نعم أي رب قد رضيت فيقال لو فإن لك 
ىذا ومثمو ومثمو ومثمو فيقول رضيت أي رب فيقال لو فإن لك ىذا وعشرة أمثالو فيقول رضيت أي 



رب فيقال لو فإن لك مع ىذا ما اشتيت نفسك ولذت عينك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 
وروى بعضيم ىذا الحديث عن الشعبي عن المغيرة ولم يرفعو والمرفوع أصح  

   
باب ومن سورة األحزاب  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا صاعد الحراني حدثنا زىير  [ 3199 ] 

ما جعل  }أرأيت قول اهلل عز وجل أخبرنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثو قال قمنا البن عباس 
ما عنى بذلك قال قام نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم يوما يصمي   {اهلل لرجل من قمبين في جوفو 

 }فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصمون معو أال ترى إن لو قمبين قمبا معكم وقمبا معيم فأنزل اهلل 
حدثنا عبد بن حميد حدثني أحمد بن يونس حدثنا زىير   {ما جعل اهلل لرجل من قمبين في جوفو 

نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث الحسن  
   
حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا سميمان بن المغيرة عن ثابت عن  [ 3200 ] 

قال عمي أنس بن النضر سميت بو لم يشيد بدرا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فكبر أنس قال 
عمي فقال أول مشيد شيده رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم غبت عنو أما واهلل لئن أراني اهلل مشيدا 
مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فيما بعد ليرين اهلل ما أصنع قال فياب أن يقول غيرىا فشيد مع 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يوم أحد من العام القابل فاستقبمو سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو أين 
قال واىا لريح الجنة أجدىا دون أحد فقاتل حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة 

رجال  }وطعنة ورمية فقالت عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إال ببنانو ونزلت ىذه اآلية 
قال أبو   {صدقوا ما عاىدوا اهلل عميو فمنيم من قضى نحبو ومنيم من ينتظر وما بدلوا تبديبل 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن  [ 3201 ] 

أول قتال قاتمو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم المشركين عمو غاب عن قتال بدر فقال غبت عن 
لئن اهلل أشيدني قتاال لممشركين ليرين اهلل كيف أصنع فمما كان يوم أحد انكشف المسممون فقال الميم 
إني أبرأ إليك مما جاء بو ىؤالء يعني المشركين وأعتذر إليك مما يصنع ىؤالء يعني أصحابو ثم تقدم 
فمقيو سعد فقال يا أخي ما فعمت أنا معك فمم أستطع أن أصنع ما صنع فوجد فيو بضع وثمانون من 



فمنيم من قضى نحبو  }ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسيم فكنا نقول فيو وفي أصحابو نزلت 
قال يزيد يعني ىذه اآلية قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأسم عمو   {ومنيم من ينتظر 
أنس بن النضر  

   
حدثنا عبد القدوس بن محمد القطان البصري حدثنا عمرو بن عاصم عن إسحاق بن  [ 3202 ] 

يحيى بن طمحة عن موسى بن طمحة قال دخمت عمى معاوية فقال أال أبشرك قمت بمى قال سمعت 
طمحة ممن قضى نحبو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 

نما روي عن موسى بن طمحة عن أبيو   نعرفو إال من ىذا الوجو وا 
   
حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير عن طمحة بن يحيى عن موسى وعيسى ابني  [ 3203 ] 

سمو عمن طمحة عن أبييما طمحة أن أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قالوا ألعرابي جاىل 
قضى نحبو من ىو وكانوا ال يجترئون عمى مسألتو يوقرونو وييابونو فسألو األعرابي فأعرض عنو ثم 
سألو فأعرض عنو ثم إني اطمعت من باب المسجد وعمي ثياب خضر فمما رآني رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم قال أين السائل عمن قضى نحبو قال أنا يا رسول اهلل قال ىذا ممن قضى نحبو قال ىذا 

حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث يونس بن بكير  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد عن الزىري عن أبي  [ 3204 ] 

لما أمر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بتخيير أزواجو سممة عن عائشة رضى اهلل تعالى عنيا قالت 
بدأني فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فبل عميك أن ال تستعجمي حتى تستأمري أبويك قالت وقد عمم 

يا أييا النبي قل ألزواجك إن  }أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقو قالت ثم قال إن اهلل تعالى يقول 
فقمت في أي {  لممحسنات منكن أجرا عظيما } حتى بمغ   {كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتيا فتعالين 

ىذا أستأمر أبوي فإني أريد اهلل ورسولو والدار اآلخرة وفعل أزواج النبي صمى اهلل عميو وسمم مثل ما 
فعمت قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي ىذا أيضا عن الزىري عن عروة عن عائشة 

رضى اهلل تعالى عنيا  
   
حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن سميمان األصبياني عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي  [ 3205 ] 

لما نزلت ىذه اآلية عمى النبي رباح عن عمر بن أبي سممة ربيب النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



في بيت أم   {إنما يريد اهلل ليذىب عنكم الرجس أىل البيت ويطيركم تطييرا  }صمى اهلل عميو وسمم 
سممة فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجمميم بكساء وعمي خمف ظيره فجمميم بكساء ثم قال الميم ىؤالء 
أىل بيتي فأذىب عنيم الرجس وطيرىم تطييرا قالت أم سممة وأنا معيم يا نبي اهلل قال أنت عمى 

مكانك وأنت عمى خير قال ىذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي سممة  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عفان بن مسمم حدثنا حماد بن سممة أخبرنا عمى بن زيد عن  [ 3206 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان يمر بباب فاطمة ستة أشير إذا خرج إلى أنس بن مالك 
إنما يريد اهلل ليذىب عنكم الرجس أىل البيت ويطيركم  }صبلة الفجر يقول الصبلة يا أىل البيت 

قال ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو إنما نعرفو من حديث حماد بن قال وفي الباب   {تطييرا 
عن أبي الحمراء ومعقل بن يسار وأم سممة  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا داود بن الزبرقان عن داود بن أبي ىند عن الشعبي عن  [ 3207 ] 

لو كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كاتما شيئا من الوحي عائشة رضى اهلل تعالى عنيا قالت 
ذ تقول لمذي أنعم اهلل عميو وأنعمت عميو  }لكتم ىذه اآلية  أمسك عميك زوجك  }بالعتق فأعتقتو   {وا 

وكان أمر } إلى قولو   {واتق اهلل وتخفي في نفسك ما اهلل مبديو وتخشى الناس واهلل أحق أن تخشاه 
ن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لما تزوجيا قالوا تزوج حميمة ابنو فأنزل اهلل تعالى  {اهلل مفعوال  } وا 

وكان رسول اهلل صمى اهلل عميو   {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهلل وخاتم النبيين 
ادعوىم آلبائيم ىو  }وسمم تبناه وىو صغير فمبث حتى صار رجبل يقال لو زيد بن محمد فأنزل اهلل 

فبلن مولى فبلن وفبلن أخو فبلن   {أقسط عند اهلل فإن لم تعمموا آباءىم فإخوانكم في الدين ومواليكم 
يعني أعدل قال أبو عيسى ىذا حديث غريب قد روي عن داود بن أبي ىند   {ىو أقسط عند اهلل  }

عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت لو كان النبي صمى اهلل عميو وسمم كاتما شيئا من الوحي 
ذ تقول لمذي أنعم اهلل عميو وأنعمت عميو  }لكتم ىذه اآلية  اآلية ىذا الحرف لم يرو بطولو حدثنا   {وا 

بذلك عبد اهلل بن واضح الكوفي حدثنا عبد اهلل بن إدريس عن داود بن أبي ىند  
   
حدثنا محمد بن أبان حدثنا بن أبي عدي عن داود بن أبي ىند عن الشعبي عن مسروق  [ 3208 ] 

لو كان النبي صمى اهلل عميو وسمم كاتما شيئا من الوحي عن عائشة رضى اهلل تعالى عنيا قالت 
ذ تقول لمذي أنعم اهلل عميو وأنعمت عميو  }لكتم ىذه اآلية صحيح  اآلية قال ىذا حديث حسن    {وا 



   
حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم عن بن عمر  [ 3209 ] 
ادعوىم آلبائيم ىو أقسط عند اهلل  }ما كنا ندعو زيد بن حارثة إال زيد بن محمد حتى نزل القرآن قال 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح    {
   
حدثنا الحسن بن قزعة بصري حدثنا مسممة بن عمقمة عن داود بن أبي ىند عن عامر  [ 3210 ] 

قال ما كان ليعيش لو فيكم ولد   {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم  }في قول اهلل عز وجل الشعبي 
ذكر  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن كثير حدثنا سميمان بن كثير عن حسين عن عكرمة  [ 3211 ] 

أنيا أتت النبي صمى اهلل عميو وسمم فقالت ما أرى كل شيء إال لمرجال وما عن أم عمارة األنصارية 
اآلية   {إن المسممين والمسممات والمؤمنين والمؤمنات  }أرى النساء يذكرن بشيء فنزلت ىذه اآلية 

نما يعرف ىذا الحديث من ىذا الوجو   قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وا 
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد  [ 3212 ] 

في شأن   {وتخفي في نفسك ما اهلل مبديو وتخشى الناس  }نزلت ىذه اآلية عن ثابت عن أنس قال 
زينب بنت جحش جاء زيد يشكو فيم بطبلقيا فاستأمر النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال النبي صمى 

اهلل عميو وسمم أمسك عميك زوجك وأتق اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال  [ 3213 ] 

قال فكانت تفخر عمى   {فمما قضى زيد منيا وطرا زوجناكيا  }نزلت ىذه اآلية في زينب بنت جحش 
أزواج النبي صمى اهلل عميو وسمم تقول زوجكن أىمكن وزوجني اهلل من فوق سبع سماوات قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح  [ 3214 ] 

خطبني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فاعتذرت إليو فعذرني ثم عن أم ىانئ بنت أبي طالب قالت 
إنا أحممنا لك أزواجك البلتي آتيت أجورىن وما ممكت يمينك مما أفاء اهلل عميك  }أنزل اهلل تعالى 



وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خاالتك البلتي ىاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وىبت 
اآلية قالت فمم أكن أحل لو ألني لم أىاجر كنت من الطمقاء قال أبو عيسى ىذا   {نفسيا لمنبي 

حديث حسن صحيح ال أعرفو إال من ىذا الوجو من حديث السدي  
   

حدثنا عبد حدثنا روح عن عبد الحميد بن بيرام عن شير بن حوشب قال قال بن عباس رضى اهلل 
نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن أصناف النساء إال ما كان من المؤمنات تعالى عنيما 

ال يحل لك النساء من بعد وال أن تبدل بين من أزواج ولو أعجبك حسنين إال ما  }المياجرات قال 
وحرم كل ذات {  وامرأة مؤمنة إن وىبت نفسيا لمنبي } فأحل اهلل فتياتكم المؤمنات   {ممكت يمينك 

وقال   {ومن يكفر باإليمان فقد حبط عممو وىو في اآلخرة من الخاسرين  }دين غير اإلسبلم ثم قال 
  {يا أييا النبي إنا أحممنا لك أزواجك البلتي آتيت أجورىن وما ممكت يمينك مما أفاء اهلل عميك  }

وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء قال أبو عيسى   {خالصة لك من دون المؤمنين  }إلى قولو 
ىذا حديث حسن إنما نعرفو من حديث عبد الحميد بن بيرام سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد 

بن حنبل ال بأس بحديث عبد الحميد بن بيرام عن شير بن حوشب  
   
ما حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء قال قالت عائشة  [ 3216 ] 

مات رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حتى أحل لو النساء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  
   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أشيل بن حاتم قال بن عون حدثناه عن عمرو بن سعيد  [ 3217 ] 

كنت عند النبي صمى اهلل عميو وسمم فأتى باب امرأة عرس بيا فإذا عندىا عن أنس بن مالك قال 
قوم فانطمق فقضى حاجتو واحتبس فرجع وقد خرجوا قال فدخل وأرخى بيننا وبينو سترا قال فذكرتو 
ألبي طمحة قال فقال لئن كان كما تقول لينزلن في ىذا شيء فنزلت آية الحجاب ىذا حديث غريب 

من ىذا الوجو  
   
حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سميمان الضبعي عن الجعد بن عثمان عن أنس بن مالك  [ 3218 ] 

تزوج رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فدخل بأىمو قال فصنعت أمي أم رضى اهلل تعالى عنو قال 
سميم حيسا فجعمتو في تور فقالت يا أنس أذىب بيذا إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقل بعثت 

إليك بيا أمي وىي تقرئك السبلم وتقول إن ىذا لك منا لك قميل يا رسول اهلل قال فذىبت بيا إلى 



رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقمت إن أمي تقرئك السبلم وتقول إن ىذا منا لك قميل فقال ضعو ثم 
قال أذىب فأدع لي فبلنا وفبلنا وفبلنا ومن لقيت فسمى رجاال قال فدعوت من سمى ومن لقيت قال 
قمت ألنس عددكم كم كانوا قال زىاء ثبلثمائة قال وقال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يا أنس 
ىات التور قال فدخموا حتى امتؤلت الصفة والحجرة فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ليتحمق 

عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يميو قال فأكموا حتى شبعوا قال فخرجت طائفة ودخمت طائفة حتى 
أكموا كميم قال فقال لي يا أنس أرفع قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت قال 

وجمس منيم طوائف يتحدثون في بيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ورسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم جالس وزوجتو مولية وجييا إلى الحائط فثقموا عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فخرج رسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم فسمم عمى نسائو ثم رجع فمما رأوا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قد رجع 
ظنوا أنيم قد ثقموا عميو قال فابتدروا الباب فخرجوا كميم وجاء رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حتى 
أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة فمم يمبث إال يسيرا حتى خرج عمي وأنزلت ىذه اآليات 

يا أييا الذين آمنوا ال تدخموا بيوت النبي  }فخرج رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقرأىن عمى الناس 
إلى آخر اآلية قال الجعد قال أنس أنا أحدث الناس   {إال أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه 

عيدا بيذه اآليات وحجبن نساء رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح والجعد ىو بن عثمان ويقال ىو بن دينار ويكنى أبا عثمان بصري وىو ثقة عند أىل الحديث 

روى عنو يونس بن عبيد وشعبة وحماد بن زيد  
   
حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد حدثني أبي عن بيان عن أنس بن مالك رضى اهلل  [ 3219 ] 

بنى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بامرأة من نسائو فأرسمني فدعوت قوما إلى تعالى عنو قال 
الطعام فمما أكموا وخرجوا قام رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم منطمقا قبل بيت عائشة فرأى رجمين 

يا أييا الذين آمنوا ال تدخموا بيوت  }جالسين فأنصرف راجعا قام الرجبلن فخرجا فأنزل اهلل عز وجل 
وفي الحديث قصة قال أبو عيسى ىذا حديث   {النبي إال أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه 

حسن غريب من حديث بيان وروى ثابت عن أنس ىذا الحديث بطولو  
   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن نعيم بن عبد اهلل المجمر  [ 3220 ] 

أن محمد بن عبد اهلل بن زيد األنصاري وعبد اهلل بن زيد الذي كان أري النداء بالصبلة أخبره عن 
أتانا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ونحن في مجمس سعد بن عبادة أبي مسعود األنصاري أنو قال 



فقال لو بشير بن سعد أمرنا اهلل أن نصمي عميك فكيف نصمي عميك قال فسكت رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم حتى تمنينا أنو لم يسألو ثم قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قولوا الميم صل عمى 

محمد وعمى آل محمد كما صميت عمى إبراىيم وبارك عمى محمد وعمى آل محمد كما باركت عمى 
إبراىيم في العالمين إنك حميد مجيد والسبلم كما قد عممتم قال وفي الباب عن عمي وأبي حميد 

وكعب بن عجرة وطمحة بن عبيد اهلل وأبي سعيد وزيد بن خارجة ويقال حارثة وبريدة قال ىذا حديث 
حسن صحيح  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة عن عوف عن الحسن ومحمد وخبلس عن  [ 3221 ] 

أن موسى عميو السبلم كان رجبل حييا ستيرا ما يرى من أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
جمده شيء استحياء منو فأذاه من أذاه من بني إسرائيل فقال ما يستتر ىذا الستر إال من عيب بجمده 

ن موسى عميو السبلم خبل  ن اهلل عز وجل أراد أن يبرئو مما قالوا وا  ما آفة وا  ما أدره وا  إما برص وا 
ن الحجر عدا بثوبو  يوما وحده فوضع ثيابو عمى حجر ثم اغتسل فمما فرغ أقبل إلى ثيابو ليأخذىا وا 
فأخذ موسى عصاه فطمب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتيى إلى مئل من بني 

إسرائيل فرأوه عريانا أحسن الناس خمقا وأبرأه مما كانوا يقولون قال وقام الحجر فأخذ ثوبو ولبسو 
وطفق بالحجر ضربا بعصاه فواهلل إن بالحجر لندبا من أثر عصاه ثبلثا أو أربعا أو خمسا فذلك قولو 

قال   {الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه اهلل مما قالوا وكان عند اهلل وجييا  }تعالى يأييا 
أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجو عن أبي ىريرة عن صمى اهلل عميو وسمم 

وفيو عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ومن سورة سبأ بسم اهلل الرحمن الرحيم  
   
حدثنا أبو كريب وعبد بن حميد وغير واحد قالوا أخبرنا أبو أسامة عن الحسن بن الحكم  [ 3222 ] 

أتيت النبي صمى اهلل عميو وسمم النخعي حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك المرادي قال 
فقمت يا رسول اهلل أال أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منيم فأذن لي في قتاليم وأمرني فمما 

خرجت من عنده سأل عني ما فعل الغطيفي فأخبر أني قد سرت قال فأرسل في أثري فردني فأتيتو 
وىو في نفر من أصحابو فقال أدع القوم فمن أسمم منيم فاقبل منو ومن لم يسمم فبل تعجل حتى 
أحدث إليك قال وأنزل في سبأ ما أنزل فقال رجل يا رسول اهلل وما سبأ أرض أو امرأة قال ليس 



بأرض وال امرأة ولكنو رجل ولد عشرة من العرب فتيامن منيم ستة وتشاءم منيم أربعة فأما الذين 
تشاءموا فمخم وجذام وغسان وعاممة وأما الذين تيامنوا فاألزد واألشعريون وحمير ومذحج وأنمار وكندة 
فقال رجل يا رسول اهلل وما أنمار قال الذين منيم خثعم وبجيمة وروي ىذا عن بن عباس عن النبي 

صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي ىريرة عن  [ 3223 ] 

إذا قضى اهلل في السماء أمرا ضربت المبلئكة بأجنحتيا خضعانا النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
فزع عن قموبيم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وىو العمي  }لقولو كأنيا سمسمة عمى صفوان فإذا 

قال والشياطين بعضيم فوق بعض قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح    {الكبير 
   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي حدثنا عبد األعمى حدثنا معمر عن الزىري عن عمي  [ 3224 ] 

بينما رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم جالس في نفر من أصحابو إذ بن حسين عن بن عباس قال 
رمي بنجم فاستنار فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ما كنتم تقولون لمثل ىذا في الجاىمية إذا 

رأيتموه قالوا كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فإنو ال يرمى 
بو لموت أحد وال لحياتو ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبح لو حممة العرش ثم سبح أىل السماء 

الذين يمونيم ثم الذين يمونيم حتى يبمغ التسبيح إلى ىذه السماء ثم سأل أىل السماء السادسة أىل 
السماء السابعة ماذا قال ربكم قال فيخبرونيم ثم يستخبر أىل كل سماء حتى يبمغ الخبر أىل السماء 

الدنيا ويختطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونيا إلى أوليائيم فما جاءوا بو عمى وجيو فيو حق 
ولكنيم يحرفون ويزيدون قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي ىذا الحديث عن الزىري 

عن عمي بن الحسين عن بن عباس عن رجال من األنصار قالوا كنا عند النبي صمى اهلل عميو وسمم 
فذكر نحوه بمعناه حدثنا بذلك الحسين بن حريث حدثنا الوليد بن مسمم حدثنا األوزاعي  

   
باب ومن سورة المبلئكة  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قاال حدثنا  [ 3225 ] 

محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الوليد بن عيزار أنو سمع رجبل من ثقيف يحدث عن رجال من كندة 
ثم أورثنا الكتاب الذين  }في ىذه اآلية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال 



قال ىؤالء كميم بمنزلة   {اصطفينا من عبادنا فمنيم ظالم لنفسو ومنيم مقتصد ومنيم سابق بالخيرات 
واحدة وكميم في الجنة قال ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  

   
باب ومن سورة يس  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق  [ 3226 ] 

كانت بنو سممة في ناحية المدينة عن سفيان الثوري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال 
  {إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارىم  }فأرادوا النقمة إلى قرب المسجد فنزلت ىذه اآلية 

فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن آثاركم تكتب فمم ينتقموا قال ىذا حديث حسن غريب من 
حديث الثوري وأبو سفيان ىو طريف السعدي  

   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراىيم التيمي عن أبيو عن أبي ذر قال  [ 3227 ] 
دخمت المسجد حين غابت الشمس والنبي صمى اهلل عميو وسمم جالس فقال النبي صمى اهلل عميو قال 

وسمم أتدري يا أبا ذر أين تذىب ىذه قال قمت اهلل ورسولو أعمم قال فإنيا تذىب فتستأذن في السجود 
فيؤذن ليا وكأنيا قد قيل ليا اطمعي من حيث جئت فتطمع من مغربيا قال ثم قرأ ذلك مستقر ليا قال 

وذلك قراءة عبد اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ومن سورة الصافات  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا معتمر بن سميمان حدثنا ليث  [ 3228 ] 

ما من داع دعا بن أبي سميم عن بشر عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ن دعا رجل رجبل ثم قرأ قول اهلل  وقفوىم  }إلى شيء إال كان موقوفا يوم القيامة الزما بو ال يفارقو وا 

قال أبو عيسى ىذا حديث غريب   {إنيم مسئولون ما لكم ال تناصرون 
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسمم عن زىير بن محمد عن رجل عن أبي  [ 3229 ] 

وأرسمناه  }سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن قول اهلل تعالى العالية عن أبي بن كعب قال 
قال عشرون ألفا قال أبو عيسى ىذا حديث غريب    {إلى مائة ألف أو يزيدون 



   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن خالد بن عثمة حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة  [ 3230 ] 

قال   {وجعمنا ذريتو ىم الباقين  }في قول اهلل عن الحسن عن سمرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
حام وسام ويافث كذا قال أبو عيسى يقال يافت ويافث بالتاء والثاء ويقال يفث قال وىذا حديث حسن 

غريب ال نعرفو إال من حديث سعيد بن بشير  
   
حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن  [ 3231 ] 

سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الحسن عن سمرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الروم  

   
باب ومن سورة ص  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا محمود بن غيبلن وعبد بن حميد المعنى واحد قاال حدثنا  [ 3232 ] 

أبو أحمد حدثنا سفيان عن األعمش عن يحيى قال عبد ىو بن عباد عن سعيد بن جبير عن بن 
مرض أبو طالب فجاءتو قريش وجاءه النبي صمى اهلل عميو وسمم وعند أبي طالب مجمس عباس قال 

رجل فقام أبو جيل كي يمنعو وشكوه إلى أبي طالب فقال يا بن أخي ما تريد من قومك قال إني أريد 
منيم كممة واحدة تدين ليم بيا العرب وتؤدي إلييم العجم الجزية قال كممة واحدة قال كممة واحدة قال 

يا عم يقولوا ال إلو إال اهلل فقالوا إليا واحدا ما سمعنا بيذا في الممة اآلخرة إن ىذا إال اختبلق قال 
ما سمعنا  }إلى قولو   {ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق  }فنزل فييم القرآن 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وروى يحيى بن سعيد   {بيذا في الممة اآلخرة إن ىذا إال اختبلق 
عن سفيان عن األعمش نحو ىذا الحديث وقال يحيى بن عمارة حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد 

عن سفيان نحوه عن األعمش  
   
حدثنا سممة بن شبيب وعبد بن حميد قاال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن  [ 3233 ] 

أتاني الميمة ربي تبارك وتعالى في أبي قبلبة عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أحسن صورة قال أحسبو في المنام فقال يا محمد ىل تدري فيم يختصم المؤل األعمى قال قمت ال قال 
فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردىا بين ثديي أو قال في نحري فعممت ما في السماوات وما في 



األرض قال يا محمد ىل تدري فيم يختصم المؤل األعمى قمت نعم قال في الكفارات والكفارات المكث 
سباغ الوضوء في المكاره ومن فعل  في المساجد بعد الصموات المشي عمى األقدام إلى الجماعات وا 
ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئتو كيوم ولدتو أمو وقال يا محمد إذا صميت فقل الميم 
ذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير  إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وا 
طعام الطعام والصبلة بالميل والناس نيام قال أبو عيسى وقد  مفتون قال والدرجات إفشاء السبلم وا 
ذكروا بين أبي قبلبة وبين بن عباس في ىذا الحديث رجبل وقد رواه قتادة عن أبي قبلبة عن خالد 

بن المجبلج عن بن عباس  
   
محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ىشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي قبلبة عن خالد بن  [ 3234 ] 

أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا المجبلج عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
محمد قمت لبيك ربي وسعديك قال فيم يختصم المؤل األعمى قمت ربي ال أدري فوضع يده بين كتفي 
فوجدت بردىا بين ثديي فعممت ما بين المشرق والمغرب قال يا محمد فقمت لبيك رب وسعديك قال 

سباغ الوضوء  فيم يختصم المؤل األعمى قمت في الدرجات والكفارات وفي نقل األقدام إلى الجماعات وا 
في المكروىات وانتظار الصبلة بعد الصبلة ومن يحافظ عمييم عاش بخير ومات بخير وكان من 
ذنوبو كيوم ولدتو أمو قال ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو قال وفي الباب عن معاذ بن جبل 

وعبد الرحمن بن عائش عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وقد روي ىذا الحديث عن معاذ بن جبل عن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم بطولو وقال إني نعست فاستثقمت نوما فرأيت ربي في أحسن صورة فقال 

فيم يختصم المؤل األعمى  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ىانئ حدثنا أبو ىانئ اليشكري حدثنا جيضم بن  [ 3235 ] 

عبد اهلل عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سبلم عن أبي سبلم عن عبد الرحمن بن عائش 
الحضرمي أنو حدثو عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضى اهلل تعالى عنو قال 
احتبس عنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ذات غداة عن صبلة الصبح حتى كدنا نتراءى عين 

الشمس فخرج سريعا فثوب بالصبلة فصمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وتجوز في صبلتو فمما 
سمم دعا بصوتو قال لنا عمى مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال أما إني سأحدثكم ما حبسني 

عنكم الغداة إني قمت من الميل فتوضأت وصميت ما قدر لي فنعست في صبلتي حتى استثقمت فإذا 
أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال يا محمد قمت لبيك رب قال فيم يختصم المؤل األعمى 



قمت ال أدري قاليا ثبلثا قال فرأيتو وضع كفو بين كتفي حتى وجدت برد أناممو بين ثديي فتجمى لي 
كل شيء وعرفت فقال يا محمد قمت لبيك رب قال فيم يختصم المؤل األعمى قمت في الكفارات قال ما 

سباغ الوضوء حين  ىن قمت مشي األقدام إلى الحسنات والجموس في المساجد بعد الصموات وا 
الكرييات قال فيم قمت إطعام الطعام ولين الكبلم والصبلة بالميل والناس نيام قال سل قل الميم إني 

ذا أردت فتنة قوم  أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وا 
فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك قال رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم إنيا حق فادرسوىا ثم تعمموىا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح سألت محمد بن 
إسماعيل عن ىذا الحديث ىذا حديث حسن صحيح وقال ىذا أصح من حديث الوليد بن مسمم عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا خالد بن المجبلج حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي 

قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فذكر الحديث وىذا غير محفوظ ىكذا ذكر الوليد في 
حديثو عن عبد الرحمن بن عائش قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وروى بشر بن بكر 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ىذا الحدث بيذا اإلسناد عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم وىذا أصح وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ومن سورة الزمر  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو بن عمقمة  [ 3236 ] 

ثم إنكم يوم  }عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد اهلل بن الزبير عن أبيو قال لما نزلت 
يا رسول اهلل أتكرر عمينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في قال الزبير  {القيامة عند ربكم تختصمون 

الدنيا قال نعم فقال إن األمر إذا لشديد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا حبان بن ىبلل وسميمان بن حرب وحجاج بن منيال قالوا  [ 3237 ] 

سمعت رسول اهلل حدثنا حماد بن سممة عن ثابت عن شير بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت 
يا عبادي الذين أسرفوا عمى أنفسيم ال تقنطوا من رحمة اهلل إن اهلل يغفر  }صمى اهلل عميو وسمم يقرأ 

وال يبالي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث ثابت عن   {الذنوب جميعا 
شير بن قال وشير بن حوشب يروي عن أم سممة األنصارية وأم سممة األنصارية ىي أسماء بنت 

يزيد  



   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثني منصور وسميمان عن  [ 3238 ] 

جاء ييودي إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال يا محمد إن اهلل إبراىيم عن عبيدة عن عبد اهلل قال 
يمسك السماوات عمى إصبع واألرضين عمى إصبع والجبال عمى إصبع والخبلئق عمى إصبع ثم 

وما قدروا اهلل حق  }يقول أنا الممك قال فضحك النبي صمى اهلل عميو وسمم حتى بدت نواجذه قال 
قال ىذا حديث حسن صحيح    {قدره 
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن  [ 3239 ] 

فضحك النبي صمى اهلل عميو وسمم تعجبا وتصديقا قال ىذا إبراىيم عن عبيدة عن عبد اهلل قال 
حديث حسن صحيح  

   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن الصمت حدثنا أبو كدينة عن عطاء بن  [ 3240 ] 

مر ييودي بالنبي صمى اهلل عميو وسمم فقال لو النبي السائب عن أبي الضحى عن بن عباس قال 
صمى اهلل عميو وسمم يا ييودي حدثنا فقال كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع اهلل السماوات عمى ذه 
واألرض عمى ذه والماء عمى ذه الجبال عمى ذه وسائر الخمق عمى ذه وأشار أبو جعفر محمد بن 

قال أبو عيسى   {وما قدروا اهلل حق قدره  }الصمت بخنصره أوال ثم تابع حتى بمغ اإلبيام فأنزل اهلل 
ىذا حديث حسن غريب صحيح ال نعرفو من حديث بن عباس إال من ىذا الوجو وأبو كدينة اسمو 
يحيى بن الميمب قال رأيت محمد بن إسماعيل روى ىذا الحديث عن الحسن بن شجاع عن محمد 

بن الصمت  
   
حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد اهلل بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن حبيب بن أبي  [ 3241 ] 

عمرة عن مجاىد قال قال بن عباس أتدري ما سعة جينم قمت ال قال أجل واهلل ما تدري حدثتني 
واألرض جميعا قبضتو يوم القيامة  }سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن قولو عائشة أنيا 

قال قمت فأين الناس يومئذ يا رسول اهلل قال عمى جسر جينم وفي   {والسموات مطويات بيمينو 
الحديث قصة قال ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن داود بن أبي ىند عن الشعبي عن مسروق عن  [ 3242 ] 



فأين   {واألرض جميعا قبضتو يوم القيامة والسموات مطويات بيمينو  }يا رسول اهلل عائشة أنيا قالت 
المؤمنون يومئذ قال عمى الصراط يا عائشة ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن مطرف عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري  [ 3243 ] 

كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبيتو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وأصغى سمعو ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ قال المسممون فكيف نقول يا رسول اهلل قال قولوا 
حسبنا اهلل ونعم الوكيل توكمنا عمى اهلل ربنا وربما قال سفيان عمى اهلل توكمنا قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن وقد رواه األعمش أيضا عن عطية عن أبي سعيد  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم أخبرنا سميمان التيمي عن أسمم العجمي  [ 3244 ] 

يا رسول اهلل ما عن بشر بن شغاف عن عبد اهلل بن عمر رضى اهلل تعالى عنيما قال قال أعرابي 
الصور قال قرن ينفخ فيو قال ىذا حديث حسن إنما نعرفو من حديث سميمان التيمي  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سميمان حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سممة عن أبي  [ 3245 ] 

قال ييودي بسوق المدينة ال والذي اصطفى موسى عمى البشر قال فرفع رجل من ىريرة قال 
األنصار يده فصك بيا وجيو قال تقول ىذا وفينا نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال رسول اهلل صمى 

ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في األرض إال من شاء اهلل ثم نفخ  }اهلل عميو وسمم 
فأكون أول من رفع رأسو فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش   {فيو أخرى فإذا ىم قيام ينظرون 

فبل أدري أرفع رأسو قبمي أو كان ممن استثنى اهلل ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمود بن غيبلن وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري أخبرني أبو  [ 3246 ] 

إسحاق أن األغر أبا مسمم حدثو عن أبي سعيد وأبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ن لكم أن تشبوا فبل  ن لكم أن تصحوا فبل تسقموا أبدا وا  ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فبل تموتوا أبدا وا 

ن لكم أن تنعموا فبل تبأسوا أبدا فذلك قولو تعالى  وتمك الجنة التي أورثتموىا بما كنتم  }تيرموا أبدا وا 
قال أبو عيسى وروى بن المبارك وغيره ىذا الحديث عن الثوري ولم يرفعو   {تعممون 

   



باب ومن سورة المؤمن  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان  [ 3247 ] 

عن منصور واألعمش عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير قال سمعت النبي صمى 
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون  }الدعاء ىو العبادة ثم قرأ اهلل عميو وسمم يقول 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح    {عن عبادتي سيدخمون جينم داخرين 
   

باب ومن سورة حم السجدة  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن منصور عن مجاىد عن  [ 3248 ] 

اختصم عند البيت ثبلثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قميبل فقو أبي معمر عن بن مسعود قال 
قموبيم كثيرا شحم بطونيم فقال أحدىم أترون أن اهلل يسمع ما نقول فقال اآلخر يسمع إذا جيرنا وال 

وما كنتم  }يسمع إذا أخفينا وقال اآلخر إن كان يسمع إذا جيرنا فإنو يسمع إذا أخفينا فأنزل اهلل 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح    {تستترون أن يشيد عميكم سمعكم وال أبصاركم وال جمودكم 

   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن  [ 3249 ] 

كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثبلثة نفر كثير شحم بطونيم قميل فقو قموبيم يزيد قال قال عبد اهلل 
قرشي وختناه ثقفيان ثقفي وختناه قرشيان فتكمموا بكبلم لم أفيمو فقال أحدىم أترون أن اهلل يسمع 
ذا لم نرفع أصواتنا لم يسمعو فقال اآلخر إن  كبلمنا ىذا فقال اآلخر إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعو وا 

وما كنتم  }سمع منو شيئا سمعو كمو فقال عبد اهلل فذكرت ذلك لمنبي صمى اهلل عميو وسمم فأنزل اهلل 
{  فأصبحتم من الخاسرين } إلى قولو   {تستترون أن يشيد عميكم سمعكم وال أبصاركم وال جمودكم 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن 
األعمش عن عمارة بن عمير عن وىب بن ربيعة عن عبد اهلل نحوه  

   
حدثنا أبو حفص عمرو بن عمي الفبلس حدثنا أبو قتيبة مسمم بن قتيبة حدثنا سيل بن  [ 3250 ] 

إن  }أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قرأ أبي حزم القطيعي حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك 
قال قد قال الناس ثم كفر أكثرىم فمن مات عمييا فيو ممن استقام  {الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا 



قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو سمعت أبا زرعة يقول روى عفان 
عن عمرو بن عمي حديثا ويروى في ىذه اآلية عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وأبي بكر وعمر 

رضى اهلل تعالى عنيما معنى استقاموا  
   

باب ومن سورة حمعسق  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا بندار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الممك  [ 3251 ] 

قل ال أسألكم عميو أجرا إال المودة  }سئل بن عباس عن ىذه اآلية بن ميسرة قال سمعت طاوسا قال 
فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد صمى اهلل عميو وسمم فقال بن عباس أعجمت إن   {في القربى 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لم يكن بطن من قريش إال كان لو فييم قرابة فقال إال أن تصموا ما 
بيني وبينكم من القرابة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجو عن بن 

عباس  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا عبيد اهلل بن الوازع حدثني شيخ من  [ 3252 ] 

قدمت الكوفة فأخبرت عن ببلل بن أبي بردة فقمت إن فيو لمعتبرا فأتيتو وىو محبوس بني مرة قال 
ذا ىو في قشاش  ذا كل شيء منو قد تغير من العذاب والضرب وا  في داره التي قد كان بني قال وا 

فقمت الحمد هلل يا ببلل لقد رأيتك وأنت تمر بنا تمسك بأنفك من غير غبار وأنت في حالك ىذا اليوم 
فقال ممن أنت فقمت من بني مرة بن عباد فقال أال أحدثك حديثا عسى اهلل أن ينفعك بو قمت ىات 

قال حدثني أبي أبو بردة عن أبيو أبي موسى أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال ال يصيب عبدا 
وما أصابكم من مصيبة فبما  }نكبة فما فوقيا أو دونيا إال بذنب وما يعفو اهلل عنو أكثر قال وقرأ 

قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو    {كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 
   

باب ومن سورة الزخرف  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن بشر ويعمى بن عبيد عن  [ 3253 ] 

ما ضل قوم حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ما ضربوه لك  }بعد ىدى كانوا عميو إال أوتوا الجدل ثم تبل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ىذه اآلية 



قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح إنما نعرفو من حديث   {إال جدال بل ىم قوم خصمون 
حجاج بن دينار وحجاج ثقة مقارب الحديث وأبو غالب اسمو حزور  

   
باب ومن سورة الدخان  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الممك بن إبراىيم الجدي  [ 3254 ] 

حدثنا شعبة عن األعمش ومنصور سمعا أبا الضحى يحدث عن مسروق قال جاء رجل إلى عبد اهلل 
إن قاصا يقص يقول إنو يخرج من األرض الدخان فيأخذ بمسامع الكفار ويأخذ المؤمن كييئة فقال 

الزكام قال فغضب وكان متكئا فجمس ثم قال إذا سئل أحدكم عما يعمم فميقل بو قال منصور فميخبر 
ذا سئل عما ال يعمم فميقل اهلل أعمم فإن من عمم الرجل إذا سئل عما ال يعمم أن يقول اهلل أعمم  بو وا 

إن رسول اهلل صمى   {قل ما أسألكم عميو من أجر وما أنا من المتكمفين  }فإن اهلل تعالى قال لنبيو 
اهلل عميو وسمم لما رأى قريشا استعصوا عميو قال الميم أعني عمييم بسبع كسبع يوسف فأخذتيم سنة 
فحصت كل شيء حتى أكموا الجمود والميتة وقال أحدىما العظام قال وجعل يخرج من األرض كييئة 

يوم تأتي السماء بدخان  }الدخان فأتاه أبو سفيان قال إن قومك قد ىمكوا فادع اهلل ليم قال فيذا لقولو 
{  ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون } قال منصور ىذا لقولو   {مبين يغشى الناس ىذا عذاب أليم 

فيل يكشف عذاب اآلخرة قد مضى البطشة والمزام الدخان وقال أحدىما القمر وقال اآلخر الروم قال 
أبو عيسى والمزام يعني يوم بدر قال وىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا الحسين بن حريث حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان عن أنس  [ 3255 ] 

ما من مؤمن إال ولو بابان باب يصعد منو عممو بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فما بكت عمييم السماء واألرض وما  }وباب ينزل منو رزقو فإذا مات بكيا عميو فذلك قولو عز وجل 

قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو مرفوعا إال من ىذا الوجو وموسى عبيدة   {كانوا منظرين 
ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث  

   
باب ومن سورة األحقاف  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عمي بن سعيد الكندي حدثنا أبو محياة عن عبد الممك بن  [ 3256 ] 



جاء عبد اهلل بن سبلم فقال لو عثمان ما جاء عمير عن بن أخي عبد اهلل بن سبلم لما أريد عثمان 
بك قال جئت في نصرك قال اخرج إلى الناس فاطردىم عني فإنك خارج خير لي منك داخل فخرج 
عبد اهلل إلى الناس فقال أييا الناس إنو كان اسمي في الجاىمية فبلن فسماني رسول اهلل صمى اهلل 

وشيد شاىد من بني إسرائيل عمى مثمو  }عميو وسمم عبد اهلل ونزل في آيات من كتاب اهلل نزلت في 
قل كفى باهلل شييدا بيني وبينكم ومن } ونزلت في   {فأمن واستكبرتم إن اهلل ال ييدي القوم الظالمين 

ن المبلئكة قد جاورتكم في بمدكم ىذا الذي نزل فيو   {عنده عمم الكتاب  إن هلل سيفا مغمودا عنكم وا 
نبيكم فاهلل اهلل في ىذا الرجل إن تقتموه فواهلل إن قتمتموه لتطردن جيرانكم المبلئكة ولتسألن سيف اهلل 
المغمود عنكم فبل يغمد إلى يوم القيامة قال فقالوا اقتموا الييودي واقتموا عثمان قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن غريب وقد رواه شعيب بن صفوان عن عبد الممك بن عمير عن بن محمد بن عبد اهلل 
بن سبلم عن جده عبد اهلل بن سبلم  

   
حدثنا عبد الرحمن بن األسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة عن بن جريج  [ 3257 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا رأى مخيمة عن عطاء عن عائشة رضى اهلل تعالى عنيا قالت 
فمما رأوه عارضا  }أقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنو قالت فقمت لو فقال وما أدري لعمو كما قال 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن    {مستقبل أوديتيم قالوا ىذا عارض ممطرنا 
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراىيم عن داود عن الشعبي عن عمقمة قال  [ 3258 ] 

ىل صحب النبي صمى اهلل عميو وسمم ليمة الجن منكم أحدا قمت البن مسعود رضى اهلل تعالى عنو 
قال ما صحبو منا أحد ولكن قد افتقدناه ذات ليمة وىو بمكة فقمنا اغتيل أو استطير ما فعل بو فبتنا 
بشر ليمة بات بيا قوم حتى إذا أصبحنا أو كان في وجو الصبح إذا نحن بو يجئ من قبل حراء قال 
فذكروا لو الذي كانوا فيو فقال أتاني داعي الجن فأتيتيم فقرأت عمييم فانطمق فأرانا أثرىم وأثر نيرانيم 

قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة فقال كل عظم يذكر اسم اهلل عميو يقع في أيديكم 
أوفر ما كان لحما وكل بعرة أو روثة عمف لدوابكم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فبل تستنجوا 

بيما فإنيما زاد إخوانكم الجن قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ومن سورة محمد صمى اهلل عميو وسمم  
   



بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزىري  [ 3259 ] 
فقال   {واستغفر لذنبك ولممؤمنين والمؤمنات  }عن أبي سممة عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو 

النبي صمى اهلل عميو وسمم إني ألستغفر اهلل في اليوم سبعين مرة قال ىذا حديث حسن صحيح 
ويروى عن أبي ىريرة أيضا عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال إني الستغفر اهلل في اليوم مائة مرة 
وقد روي من غير وجو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم إني ألستغفر اهلل في اليوم مائة مرة ورواه 

محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي ىريرة  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا شيخ من أىل المدينة عن العبلء بن عبد  [ 3260 ] 

ن تتولوا  }تبل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يوما ىذه اآلية الرحمن عن أبيو عن أبي ىريرة قال  وا 
قالوا ومن يستبدل بنا قال فضرب رسول اهلل صمى اهلل   {يستبدل قوما غيركم ثم ال يكونوا أمثالكم 

عميو وسمم عمى منكب سممان ثم قال ىذا وقومو ىذا وقومو قال ىذا حديث غريب في إسناده وقد 
روى عبد اهلل بن جعفر أيضا ىذا الحديث عن العبلء بن عبد الرحمن  

   
حدثنا عمي بن حجر أنبانا إسماعيل بن جعفر حدثنا عبد اهلل بن جعفر بن نجيح عن  [ 3261 ] 

العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي ىريرة أنو قال قال ناس من أصحاب رسول اهلل صمى اهلل 
يا رسول اهلل من ىؤالء الذين ذكر اهلل إن تولينا استبدلوا بنا ثم لم يكونوا أمثالنا قال وكان عميو وسمم 

سممان بجنب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال فضرب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فخذ سممان 
قال ىذا وأصحابو والذي نفسي بيده لو كان اإليمان منوطا بالثريا لتناولو رجال من فارس قال أبو 

عيسى وعبد اهلل بن جعفر بن نجيح ىو والد عمي بن المديني وقد روى عمي بن حجر عن عبد اهلل 
بن جعفر الكثير وحدثنا عمي بيذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر عن عبد اهلل بن جعفر وحدثنا 

بشر بن معاذ حدثنا عبد اهلل بن جعفر عن العبلء نحوه إال أنو قال معمق بالثريا  
   

باب ومن سورة الفتح  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن خالد بن عثمة حدثنا مالك  [ 3262 ] 

كنا مع بن أنس عن زيد بن أسمم عن أبيو قال سمعت عمر بن الخطاب رضى اهلل تعالى عنو يقول 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في بعض أسفاره فكممت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فسكت ثم 



كممتو فسكت ثم كممتو فسكت فحركت راحمتي فتنحيت وقمت ثكمتك أمك يا بن الخطاب نزرت رسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثبلث مرات كل ذلك ال يكممك ما أخمقك أن ينزل فيك قرآن قال فما نشبت 
أن سمعت صارخا يصرخ بي قال فجئت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال يا بن الخطاب لقد 

أنزل عمي ىذه الميمة سورة ما أحب أن لي منيا ما طمعت عميو الشمس إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال 
أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب ورواه بعضيم عن مالك مرسبل  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضى اهلل تعالى  [ 3263 ] 

مرجعو   {ليغفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك وما تأخر  }نزلت عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم عنو قال 
من الحديبية فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم لقد نزلت عمي آية أحب إلي مما عمى األرض ثم قرأىا 

النبي صمى اهلل عميو وسمم عمييم فقالوا ىنيئا مريئا يا نبي اهلل قد بين اهلل لك ماذا يفعل بك فماذا 
فوزا  }حتى بمغ   {ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتيا األنيار  }يفعل بنا فنزلت عميو 

قال ىذا حديث سن صحيح وفيو عن مجمع بن جارية   {عظيما 
   
حدثنا عبد بن حميد حدثني عبد الرزاق عن معمر حدثني سميمان بن حرب حدثنا حماد  [ 3264 ] 

أن ثمانين ىبطوا عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأصحابو من بن سممة عن ثابت عن أنس 
جبل التنعيم عند صبلة الصبح وىم يريدون إن يقتموه فأخذوا أخذا فأعتقيم رسول اهلل صمى اهلل عميو 

اآلية قال أبو عيسى ىذا حديث حسن   {وىو الذي كف أيدييم عنكم وأيديكم عنيم  }وسمم فأنزل اهلل 
صحيح  

   
حدثنا الحسن بن قزعة البصري حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن ثوير عن أبيو عن  [ 3265 ] 

قال ال   {وألزميم كممة التقوى  }الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
إلو إال اهلل قال ىذا حديث غريب ال نعرفو مرفوعا إال من حديث الحسن بن قزعة قال وسألت أبا 

زرعة عن ىذا الحديث فمم يعرفو مرفوعا إال من ىذا الوجو  
   

باب ومن سورة الحجرات  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا نافع بن  [ 3266 ] 



عمر بن جميل الجمحي حدثني بن أبي مميكة حدثني عبد اهلل بن الزبير أن األقرع بن حابس قدم 
يا رسول اهلل استعممو عمى قومو فقال عمر ال تستعممو عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال أبو بكر 

يا رسول اهلل فتكمما عند النبي صمى اهلل عميو وسمم حتى ارتفعت أصواتيما فقال أبو بكر لعمر ما 
يا أييا الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم  }أردت إال خبلفي قال ما أردت خبلفك قال فنزلت ىذه اآلية 

فكان عمر بن الخطاب بعد ذلك إذا تكمم عند النبي صمى اهلل عميو وسمم لم   {فوق صوت النبي 
يسمع كبلمو حتى يستفيمو قال وما ذكر بن الزبير جده يعني أبا بكر قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن غريب وقد روى بعضيم عن بن أبي مميكة مرسل ولم يذكر فيو عن عبد اهلل بن الزبير  

   
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن  [ 3267 ] 

  {إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرىم ال يعقمون  }في قولو أبي إسحاق عن البراء بن عازب 
ن ذمي شين فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم ذاك  قال فقام رجل فقال يا رسول اهلل إن حمدي زين وا 

اهلل قال ىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا عبد اهلل بن إسحاق الجوىري البصري حدثنا أبو زيد عن شعبة عن داود بن أبي  [ 3268 ] 

كان الرجل منا يكون لو اإلسمين ىند قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي جبيرة بن الضحاك قال 
قال أبو عيسى ىذا حديث  {وال تنابزوا باأللقاب  }والثبلثة فيدعى ببعضيا فعسى أن يكره قال فنزلت 

حسن صحيح أبو جبيرة ىو أخو ثابت بن الضحاك خميفة أنصاري وأبو زيد سعيد بن الربيع صاحب 
اليروي بصري ثقة حدثنا أبو سممة يحيى بن خمف حدثنا بشر بن المفضل عن داود بن أبي ىند عن 

الشعبي عن أبي جبيرة بن الضحاك نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عثمان بن عمر عن المستمر بن الريان عن أبي نضرة قال  [ 3269 ] 

قال ىذا   {واعمموا أن فيكم رسول اهلل لو يطيعكم في كثير من األمر لعنتم  }قرأ أبو سعيد الخدري 
نبيكم صمى اهلل عميو وسمم يوحى إليو وخيار أئمتكم لو أطاعيم في كثير من األمر لعنتوا فكيف بكم 

اليوم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب قال عمي بن المديني سألت يحيى بن سعيد 
القطان عن المستمر بن الريان فقال ثقة  

   
أن حدثنا عمي بن حجر أخبرنا عبد اهلل بن جعفر حدثنا عبد اهلل بن دينار عن بن عمر  [ 3270 ] 



رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خطب الناس يوم فتح مكة فقال يا أييا الناس إن اهلل قد أذىب عنكم 
عبية الجاىمية وتعاظميا بآبائيا فالناس رجبلن بر تقي كريم عمى اهلل وفاجر شقي ىين عمى اهلل 

يا أييا الناس إنا خمقناكم من ذكر وأنثى وجعمناكم  }والناس بنو آدم وخمق اهلل آدم من تراب قال اهلل 
قال أبو عيسى ىذا حديث   {شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم إن اهلل عميم خبير 

غريب ال نعرفو من حديث عبد اهلل بن دينار عن بن عمر إال من ىذا الوجو عبد اهلل بن جعفر 
يضعف ضعفو يحيى بن معين وغيره وعبد اهلل بن جعفر ىو والد عمي بن المديني قال وفي الباب 

عن أبي ىريرة وابن عباس  
   
حدثنا الفضل بن سيل األعرج البغدادي وغير واحد قالوا حدثنا يونس بن محمد عن  [ 3271 ] 

الحسب سبلم بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
المال والكرم التقوى قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو من 

حديث سبلم بن أبي مطيع  
   

باب ومن سورة ق  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن  [ 3272 ] 

 {ىل من مزيد  }ال تزال جينم تقول قتادة حدثنا أنس بن مالك أن نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
حتى يضع فييا رب العزة قدمو فتقول قط قط وعزتك ويزوي بعضيا إلى بعض قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو وفيو عن أبي ىريرة  
   

باب ومن سورة الذاريات  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن سبلم عن عاصم  [ 3273 ] 

قدمت المدينة فدخمت عمى رسول اهلل صمى اهلل بن أبي النجود عن أبي وائل عن رجل من ربيعة قال 
عميو وسمم فذكرت عنده وافد عاد فقمت أعوذ باهلل أن أكون مثل وافد عاد قال رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم وما وافد عاد قال فقمت عمى الخبير سقطت إن عادا لما أقحطت بعثت قيبل فنزل عمى 

بكر بن معاوية فسقاه الخمر وغنتو الجرادتان ثم خرج يريد جبال ميرة فقال الميم إني لن آتك لمريض 



فأداويو وال ألسير فأفاديو فاسق عبدك ما كنت مسقيو واسق معو بكر بن معاوية يشكر لو الخمر 
التي سقاه فرفع لو سحابات فقيل لو اختر إحداىن فاختار السوداء منين فقيل لو خذىا رمادا رمددا ال 

 }تذر من عاد أحدا وذكر أنو لم يرسل عمييم من الريح إال قدر ىذه الحمقة يعني حمقة الخاتم ثم قرأ 
اآلية قال أبو عيسى   {إذ أرسمنا عمييم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عميو إال جعمتو كالرميم 

وقد روى غير واحد ىذا الحديث عن سبلم أبي المنذر عن عاصم أبي النجود عن أبي وائل عن 
الحارث بن حسان ويقال لو الحارث بن يزيد  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا زيد بن حباب حدثنا سبلم بن سميمان النحوي أبو المنذر  [ 3274 ] 

قدمت المدينة فدخمت حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن يزيد البكري قال 
ذا ببلل متقمد السيف بين يدي رسول اهلل  ذا رايات سود تخفق وا  المسجد فإذا ىو غاص بالناس وا 

صمى اهلل عميو وسمم قمت ما شأن الناس قالوا يريد إن يبعث عمرو بن العاص وجيا فذكر الحديث 
بطولو نحوا من حديث سفيان بن عيينة بمعناه قال ويقال لو الحارث بن حسان أيضا  

   
باب ومن سورة الطور  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا أبو ىشام الرفاعي حدثنا محمد بن فضيل عن رشدين بن  [ 3275 ] 

إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر كريب عن أبيو عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
وأدبار السجود الركعتان بعد المغرب قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو مرفوعا إال من ىذا 

الوجو من حديث محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب وسألت محمد بن إسماعيل عن محمد 
ورشدين بن كريب أييما أوثق قال ما أقربيما ومحمد عندي أرجح قال وسألت عبد اهلل بن عبد 

الرحمن عن ىذا فقال ما أقربيما عندي ورشدين بن كريب أرجحيما عندي قال والقول عندي ما قال 
أبو محمد ورشدين أرجح من محمد وأقدم وقد أدرك رشدين بن عباس ورآه  

   
باب ومن سورة والنجم  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن مالك بن مغول عن طمحة  [ 3276 ] 

لما بمغ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم سدرة المنتيى قال بن مصرف عن مرة عن عبد اهلل قال 



انتيى إلييا ما يعرج من األرض وما ينزل من فوق قال فأعطاه اهلل عندىا ثبلثا لم يعطين نبيا كان 
قبمو فرضت عميو الصبلة خمسا وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر ألمتو المقحمات ما لم يشركوا باهلل 

قال السدرة في السماء السادسة قال سفيان فراش   {إذ يغشى السدرة ما يغشى  }شيئا قال بن مسعود 
من ذىب وأشار سفيان بيده فأرعدىا وقال غير مالك بن مغول إلييا ينتيي عمم الخمق ال عمم ليم بما 

فوق ذلك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
أخبرنا أحمد بن منيع حدثنا عباد بن العوام حدثنا الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن  [ 3277 ] 

إن النبي صمى اهلل عميو وسمم رأى فقال أخبرني بن مسعود  {فكان قاب قوسين أو أدنى  }قولو 
جبريل ولو ستمائة جناح قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي قال لقي بن عباس كعبا بعرفة  [ 3278 ] 

إنا بنو ىاشم فقال كعب إن اهلل قسم رؤيتو فسألو عن شيء فكبر حتى جاوبتو الجبال فقال بن عباس 
وكبلمو بين محمد وموسى فكمم موسى مرتين ورآه محمد مرتين قال مسروق فدخمت عمى عائشة 

لقد رأى من  }فقمت ىل رأى محمد ربو فقالت لقد تكممت بشيء قف لو شعري قمت رويدا ثم قرأت 
قالت أين يذىب بك إنما ىو جبريل من أخبرك إن محمدا رأى ربو أو كتم شيئا   {آيات ربو الكبرى 

فقد أعظم   {إن اهلل عنده عمم الساعة وينزل الغيث  }مما أمر بو أو يعمم الخمس التي قال اهلل تعالى 
الفرية ولكنو رأى جبريل لم يره في صورتو إال مرتين مرة عند سدرة المنتيى ومرة في جياد لو ستمائة 
جناح قد سد األفق قال أبو عيسى وقد روى داود بن أبي ىند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة 

النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا الحديث وحديث داود أقصر من حديث مجالد  
   
حدثنا محمد بن عمرو بن نبيان بن صفوان البصري الثقفي حدثنا يحيى بن كثير  [ 3279 ] 

رأى العنبري أبو غسان حدثنا سمم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس قال 
قال ويحك ذاك إذا تجمى   {ال تدركو األبصار وىو يدرك األبصار  }محمد ربو قمت أليس اهلل يقول 

بنوره الذي ىو نوره وقال أريو مرتين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو  
   
حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد األموي حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سممة  [ 3280 ] 

  {فأوحى إلى عبده ما أوحى  }  {ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتيى  }في قول اهلل عن بن عباس 



قال بن عباس قد رآه النبي صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا   {فكان قاب قوسين أو أدنى  }
حديث حسن  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق وابن أبي رزمة وأبو نعيم عن إسرائيل عن سماك  [ 3281 ] 

قال رآه بقمبو قال ىذا حديث حسن    {ما كذب الفؤاد ما رأى  }عن عكرمة عن بن عباس 
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع ويزيد بن ىارون عن يزيد بن إبراىيم التستري عن  [ 3282 ] 

لو أدركت النبي صمى اهلل عميو وسمم فسألتو فقال عما قتادة عن عبد اهلل بن شقيق قال قمت ألبي ذر 
كنت تسألو قال كنت أسألو ىل رأى محمد ربو فقال ىل سألتو فقال نوراني أراه قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبيد اهلل بن موسى وابن أبي رزمة عن إسرائيل عن أبي  [ 3283 ] 

رأى رسول اهلل صمى قال  {ما كذب الفؤاد ما رأى  }إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اهلل 
اهلل عميو وسمم جبريل في حمة من رفرف قد مؤل ما بين السماء واألرض قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح  
   
حدثنا أحمد بن عثمان البصري حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن  [ 3284 ] 

قال قال النبي  {الذين يجتنبون كبائر اإلثم والفواحش إال الممم  }دينار عن عطاء عن بن عباس 
 صمى اهلل عميو وسمم 

 إن تغفر الميم تغفر جما  
 وأي عبد لك ال ألما  قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفو إال من حديث زكريا 

بن إسحاق  
   

باب ومن سورة القمر  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عمي بن حجر أخبرنا عمي بن مسير عن األعمش عن  [ 3285 ] 

بينما نحن مع رسول اهلل صمى اهلل إبراىيم عن أبي معمر عن بن مسعود رضى اهلل تعالى عنو قال 



عميو وسمم بمنى فانشق القمر فمقتين فمقة من وراء الجبل وفمقة دونو فقال لنا رسول اهلل صمى اهلل 
قال ىذا حديث حسن صحيح    {اقتربت الساعة وانشق القمر  }عميو وسمم اشيدوا يعني 

   
سأل أىل مكة حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال  [ 3286 ] 

إلى   {اقتربت الساعة وانشق القمر  }النبي صمى اهلل عميو وسمم فانشق القمر بمكة مرتين فنزلت 
يقول ذاىب قال أبو عيسى ىذا حديث حسن   {سحر مستمر  }قولو 
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاىد عن أبي معمر عن بن  [ 3287 ] 

انشق القمر عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال لنا النبي صمى اهلل عميو مسعود قال 
وسمم اشيدوا قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود عن شعبة عن األعمش عن مجاىد عن بن  [ 3288 ] 

انفمق القمر عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمر قال 
اشيدوا قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن كثير حدثنا سميمان بن كثير عن حصين عن محمد  [ 3289 ] 

انشق القمر عمى عيد النبي صمى اهلل عميو وسمم حتى صار فرقتين بن جبير بن مطعم عن أبيو قال 
عمى ىذا الجبل وعمى ىذا الجبل فقالوا سحرنا محمد فقال بعضيم لئن كان سحرنا ما يستطيع أن 

يسحر الناس كميم قال أبو عيسى وقد روى بعضيم ىذا الحديث عن حصين عن جبير بن محمد بن 
جبير مطعم عن أبيو عن جده جبير بن مطعم نحوه  

   
حدثنا أبو كريب وأبو بكر بندار قاال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل عن  [ 3290 ] 

جاءت مشركوا قريش يخاصمون النبي صمى محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي ىريرة قال 
يوم يسحبون في النار عمى وجوىيم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء  }اهلل عميو وسمم في القدر فنزلت 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح    {خمقناه بقدر 
   

باب ومن سورة الرحمن  



   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد الرحمن بن واقد وأبو مسمم السعدي حدثنا الوليد بن  [ 3291 ] 

خرج رسول اهلل مسمم عن زىير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضى اهلل تعالى عنو قال 
صمى اهلل عميو وسمم عمى أصحابو فقرأ عمييم سورة الرحمن من أوليا إلى آخرىا فسكتوا فقال لقد 

فبأي آالء ربكما  }قرأتيا عمى الجن ليمة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كمما أتيت عمى قولو 
قالوا ال بشيء من نعمك ربنا نكذب فمك الحمد قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو  {تكذبان 

إال من حديث الوليد بن مسمم عن زىير بن محمد قال بن حنبل كأن زىير بن محمد الذي وقع بالشام 
ليس ىو الذي يروي عنو بالعراق كأنو رجل آخر قمبوا اسمو يعني لما يروون عنو من المناكير 

وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول أىل الشام يروون عن زىير بن محمد مناكير وأىل العراق 
يروون عنو أحاديث مقاربة  

   
باب ومن سورة الواقعة  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سميمان عن محمد بن عمرو  [ 3292 ] 

أعددت لعبادي حدثنا أبو سممة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول اهلل 
فبل تعمم نفس  }الصالحين ماال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر عمى قمب بشر واقرؤوا إن شئتم 

يعممون وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظميا مائة   {ما أخفي ليم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فييا  {وظل ممدود  }عام ال يقطعيا واقرؤوا إن شئتم 

  {فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور  }واقرؤوا إن شئتم 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صمى اهلل  [ 3293 ] 

ن شئتم فاقرؤوا عميو وسمم قال   }إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظميا مائة عام ال يقطعيا وا 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي سعيد    {وظل ممدود وماء مسكوب 

   
حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الييثم  [ 3294 ] 

وفرش  }في قولو عن أبي سعيد الخدري رضى اهلل تعالى عنو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 



قال ارتفاعيا كما بين السماء واألرض ومسيرة ما بينيما خمسمائة عام قال أبو عيسى ىذا  {مرفوعة 
حديث غريب ال نعرفو إال من حديث رشدين  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن عبد األعمى عن أبي  [ 3295 ] 

وتجعمون  }عبد الرحمن عن عمي رضى اهلل تعالى عنو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا قال أبو عيسى ىذا   {رزقكم أنكم تكذبون 

حديث حسن غريب صحيح ال نعرفو مرفوعا إال من حديث إسرائيل ورواه سفيان الثوري عن عبد 
األعمى عن أبي عبد الرحمن السممي عن عمي نحوه ولم يرفعو  

   
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي المروزي حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة  [ 3296 ] 

إنا  }عن يزيد بن أبان عن أنس رضى اهلل تعالى عنو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قال إن من المنشآت التي كن في الدنيا عجائز عمشا رمصا قال أبو عيسى ىذا  {أنشأناىن إنشاء 

حديث غريب ال نعرفو مرفوعا إال من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان 
الرقاشي يضعفان في الحديث  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن ىشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن بن  [ 3297 ] 

شيبتني ىود والواقعة عباس قال قال أبو بكر رضى اهلل تعالى عنو يا رسول اهلل قد شبت قال 
ذا الشمس كورت قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو من  والمرسبلت وعم يتساءلون وا 
حديث بن عباس إال من ىذا الوجو وروى عمي بن صالح ىذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي 
جحيفة نحو ىذا وروي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة شيء من ىذا مرسبل وروى أبو بكر بن 
عياش عن أبي إسحاق عن عكرمة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو حديث شيبان عن أبي 

إسحاق ولم يذكر فيو عن بن عباس حدثنا بذلك ىاشم بن الوليد اليروي حدثنا أبو بكر بن عياش  
   

باب ومن سورة الحديد  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد بن حميد وغير واحد قالوا حدثنا يونس بن محمد  [ 3298 ] 

بينما نبي اهلل صمى اهلل عميو حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة حدثنا الحسن عن أبي ىريرة قال 



وسمم جالس وأصحابو إذ أتى عمييم سحاب فقال نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم ىل تدرون ما ىذا 
فقالوا اهلل ورسولو أعمم قال ىذا العنان ىذه زوايا األرض يسوقو اهلل تبارك وتعالى إلى قوم ال يشكرونو 

وال يدعونو قال ىل تدرون ما فوقكم قالوا اهلل ورسولو أعمم قال فإنيا الرقيع سقف محفوظ وموج 
مكفوف ثم قال ىل تدرون كم بينكم وبينيا قالوا اهلل ورسولو أعمم قال بين سنة ثم قال ىل تدرون ما 
فوق ذلك قالوا اهلل ورسولو أعمم قال فإن فوق ذلك سماءين ما بينيما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد 
سبع سماوات ما بين كل سماءين كما بين السماء واألرض ثم قال ىل تدرون ما فوق ذلك قالوا اهلل 

ورسولو أعمم قال فإن فوق ذلك العرش وبينو وبين السماء بعد مثل ما بين السماءين ثم قال ىل 
تدرون ما الذي تحتكم قالوا اهلل ورسولو أعمم قال فإنيا األرض ثم قال ىل تدرون ما الذي تحت ذلك 

قالوا اهلل ورسولو أعمم قال فإن تحتيا األرض األخرى بينيما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد سبع 
أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجبل بحبل 

  {ىو األول واآلخر والظاىر والباطن وىو بكل شيء عميم  }إلى األرض السفمى ليبط عمى اهلل ثم قرأ 
قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو قال ويروي عن أيوب ويونس بن عبيد وعمي بن زيد 
قالوا لم يسمع الحسن من أبي ىريرة وفسر بعض أىل العمم ىذا الحديث فقالوا إنما ىبط عمى عمم اهلل 

وقدرتو وسمطانو عمم اهلل وقدرتو وسمطانو في كل مكان وىو عمى العرش كما وصف في كتابو  
   

باب ومن سورة المجادلة  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد بن حميد والحسن بن عمي حدثنا يزيد بن ىارون  [ 3299 ] 

حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سميمان بن يسار عن سممة بن صخر 
كنت رجبل قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فمما دخل رمضان تظاىرت األنصاري قال 

من امرأتي حتى ينسمخ رمضان فرقا من أن أصيب منيا في ليمتي فأتتابع في ذلك إلى إن يدركني 
النيار وأنا ال أقدر أن أنزع فبينما ىي تخدمني ذات ليمة إذ تكشف لي منيا شيء فوثبت عمييا فمما 
أصبحت غدوت عمى قومي فأخبرتيم خبري فقمت انطمقوا معي إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

فأخبره بأمري فقالوا ال واهلل ال نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم مقالة يبقى عمينا عارىا ولكن اذىب أنت فاصنع ما بدا لك قال فخرجت فأتيت رسول اهلل صمى 

اهلل عميو وسمم فأخبرتو خبري فقال أنت بذاك قمت أنا بذاك قال أنت بذاك قمت أنا بذاك قال أنت 
بذاك قمت انا بذاك وىا أنا ذا فامض في حكم اهلل فإني صابر لذلك قال أعتق رقبة قال فضربت 



صفحة عنقي بيدي فقمت ال والذي بعثك بالحق ال أممك غيرىا قال صم شيرين قمت يا رسول اهلل 
وىل أصابني ما أصابني إال في الصيام قال فأطعم ستين مسكينا قمت والذي بعثك بالحق لقد بتنا 
ليمتنا ىذه وحشا مالنا عشاء قال اذىب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل لو فميدفعيا إليك فأطعم 
عنك منيا وسقا ستين مسكينا ثم استعن بسائرة عميك وعمى عيالك قال فرجعت إلى قومي فقمت 

وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم السعة والبركة أمر لي 
بصدقتكم فادفعوىا إلي فدفعوىا إلي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن قال محمد سميمان بن يسار لم 

يسمع عندي من سممة بن صخر قال ويقال سممة بن صخر وسميمان بن صخر وفي الباب عن 
خولة بنت ثعمبة وىي امرأة أوس بن الصامت  

   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبد اهلل األشجعي عن الثوري عن  [ 3300 ] 

عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن عمي بن عمقمة األنماري عن عمي بن أبي 
قال لي   {يا أييا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة  }لما نزلت طالب قال 

النبي صمى اهلل عميو وسمم ما ترى دينارا قال ال يطيقونو قال فنصف دينار قمت ال يطيقونو قال فكم 
اآلية قال فبي   {أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات  }قمت شعيرة قال إنك لزىيد قال فنزلت 

خفف اهلل عن ىذه األمة قال ىذا حديث حسن غريب إنما نعرفو من ىذا الوجو ومعنى قولو شعيرة 
يعني وزن شعيرة من ذىب وأبو الجعد اسمو رافع  

   
أن ييوديا حدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس عن شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك  [ 3301 ] 

أتى عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم وأصحابو فقال السام عميكم فرد عميو القوم فقال نبي اهلل صمى 
اهلل عميو وسمم ىل تدرون ما قال ىذا قالوا اهلل ورسولو أعمم سمم يا نبي اهلل قال ال ولكنو قال كذا 

وكذا ردوه عمي فردوه قال قمت السام عميكم قال نعم قال نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم عند ذلك إذا 
ذا جاءوك حيوك بما لم يحيك  }سمم عميكم أحد من أىل الكتاب فقولوا عميك قال عميك ما قمت قال  وا 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح    {بو اهلل 
   

باب ومن سورة الحشر  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن نافع عن بن عمر رضى اهلل تعالى  [ 3302 ] 



ما  }حرق رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نخل بني النضير وقطع وىي البويرة فأنزل اهلل عنيما قال 
قال أبو عيسى ىذا   {قطعتم من لينة أو تركتموىا قائمة عمى أصوليا فبإذن اهلل وليخزي الفاسقين 

حديث حسن صحيح  
   
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عفان بن مسمم حدثنا حفص بن غياث حدثنا  [ 3303 ] 

ما قطعتم من لينة أو  }في قول اهلل عز وجل حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس 
قال المينة النخمة وليخزي الفاسقين قال استنزلوىم من حصونيم قال   {تركتموىا قائمة عمى أصوليا 

وأمروا بقطع النخل فحك في صدورىم فقال المسممون قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا فمنسألن رسول 
 }اهلل صمى اهلل عميو وسمم ىل لنا فيما قطعنا من أجر وىل عمينا فيما تركنا من وزر فأنزل اهلل تعالى 

اآلية قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب   {ما قطعتم من لينة أو تركتموىا قائمة عمى أصوليا 
وروى بعضيم ىذا الحديث عن حفص بن غياث عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير مرسبل 

ولم يذكر فيو عن بن عباس حدثني بذلك عبد اهلل بن عبد الرحمن حدثنا مروان بن معاوية عن 
حفص بن غياث عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن لنبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل  

   
أن حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي ىريرة  [ 3304 ] 

رجبل من األنصار بات بو ضيف فمم يكن عنده إال قوتو وقوت صبيانو فقال المرأتو نومي الصبية 
ويؤثرون عمى أنفسيم ولو كان بيم  }وأطفئي السراج وقربي لمضيف ما عندك فنزلت ىذه اآلية 

ىذا حديث حسن صحيح    {خصاصة 
   

باب ومن سورة الممتحنة  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن  [ 3305 ] 

الحسن بن محمد ىو بن الحنفية عن عبيد اهلل بن أبي رافع قال سمعت عمي بن أبي طالب يقول 
بعثنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أنا والزبير والمقداد بن األسود فقال انطمقوا حتى تأتوا روضة 

خاخ فإن فييا ظعينة معيا كتاب فخذوه منيا فائتوني بو فخرجنا تتعادى بنا خيمنا حتى أتينا الروضة 
فإذا نحن بالظعينة فقمنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقمنا لتخرجن الكتاب أو لتمقين 

الثياب قال فأخرجو من عقاصيا قال فأتينا بو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فإذا ىو من حاطب بن 



أبي بمتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرىم ببعض أمر النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال ما ىذا 
يا حاطب قال ال تعجل عمي يا رسول اهلل إني كنت أمراء ممصقا في قريش ولم أكن من أنفسيا وكان 
من معك من المياجرين ليم قرابات يحمون بيا أىمييم وأمواليم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من نسب 

فييم إن أتخذ فييم يدا يحمون بيا قرابتي وما فعمت ذلك كفرا وال ارتدادا عن ديني وال رضا بالكفر 
بعد اإلسبلم فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم صدق فقال عمر بن الخطاب رضى اهلل تعالى عنو 
دعني يا رسول اهلل أضرب عنق ىذا المنافق فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم إنو قد شيد بدرا فما 
 }يدريك لعل اهلل اطمع عمى أىل بدر فقال اعمموا ما شئتم فقد غفرت لكم قال وفيو أنزلت ىذه السورة 

السورة قال عمرو وقد رأيت بن أبي رافع وكان   {يا أييا الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
كاتبا لعمي بن أبي طالب قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وفيو عن عمرو وجابر بن عبد 
اهلل وروى غير واحد عن سفيان بن عيينة ىذا الحديث نحو ىذا وذكروا ىذا الحرف وقالوا لتخرجن 
الكتاب أو لتمقين الثياب وقد روي أيضا عن أبي عبد الرحمن بن يحيى عن عمي نحو ىذا الحديث 

وروى بعضيم فيو فقال لتخرجن الكتاب أو لنجردنك  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزىري عن عروة عن عائشة قالت  [ 3306 ] 

إذا جاءك المؤمنات يبايعنك  }ما كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يمتحن إال باآلية التي قال اهلل 
اآلية قال معمر فأخبرني بن طاوس عن أبيو قال ما مست يد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يد   {

امرأة إال امرأة يممكيا قال ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم حدثنا يزيد بن عبد اهلل الشيباني قال سمعت شير بن  [ 3307 ] 

قالت امرأة من النسوة ما ىذا المعروف الذي ال ينبغي حوشب قال حدثتنا أم سممة األنصارية قالت 
لنا أن نعصيك فيو قال ال تنحن قمت يا رسول اهلل إن بني فبلن قد أسعدوني عمى عمي وال بد لي 
من قضائين فأبى عمي فأتيتو مرارا فأذن لي في قضائين فمم أنح بعد عمى آخائين وال غيره حتى 
الساعة ولم يبق من النسوة امرأة إال وقد ناحت غيري قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وفيو عن أم 
عطية رضى اهلل تعالى عنو قال عبد بن حميد أم سممة األنصارية ىي أسماء بنت يزيد بن السكن  

   
حدثنا سممة بن شبيب حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا قيس بن الربيع عن األغر  [ 3308 ] 

بن الصباح عن خميفة بن حصين عن أبي نصر عن بن عباس في قولو تعالى إذا جاءكم المؤمنات 



كانت المرأة إذا جاءت النبي صمى اهلل عميو وسمم لتسمم حمفيا باهلل ما مياجرات فامتحنوىن قال 
خرجت من بغض زوجي ما خرجت إال حبا هلل ولرسولو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب  

   
باب ومن سورة الصف  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن كثير عن  [ 3309 ] 

قعدنا نفر من أصحاب األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سممة عن عبد اهلل بن سبلم قال 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فتذاكرنا فقمنا لو نعمم أي األعمال أحب إلى اهلل لعممناه فأنزل اهلل 

سبح هلل ما في السماوات وما في األرض وىو العزيز الحكيم يا أييا الذين آمنوا لم تقولون ما  }تعالى 
قال عبد اهلل بن سبلم فقرأىا عمينا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال أبو سممة فقرأىا   {ال تفعمون 

عمينا بن سبلم قال يحيى فقرأىا عمينا أبو سممة قال بن كثير فقرأىا عمينا األوزاعي قال عبد اهلل 
فقرأىا عمينا بن كثير قال أبو عيسى وقد خولف محمد بن كثير في إسناد ىذا الحديث عن األوزاعي 
وروى بن المبارك عن األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ىبلل بن أبي ميمونة عن عطاء بن 

يسار عن عبد اهلل بن سبلم أو عن أبي سممة عن عبد اهلل بن سبلم وروى الوليد بن مسمم ىذا 
الحديث عن األوزاعي نحو رواية محمد بن كثير  

   
باب ومن سورة الجمعة  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عمي بن حجر أخبرنا عبد اهلل بن جعفر حدثني ثور بن  [ 3310 ] 

كنا عند رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حين أنزلت زيد الديمي عن أبي الغيث عن أبي ىريرة قال 
قال لو رجل يا رسول اهلل من ىؤالء   {وآخرين منيم لما يمحقوا بيم  }سورة الجمعة فتبلىا فمما بمغ 

الذين لم يحمقوا بنا فمم يكممو قال وسممان الفارسي فينا قال فوضع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عمى سممان يده فقال والذي نفسي بيده لو كان اإليمان بالثريا لتناولو رجال من ىؤالء ثور بن زيد 

مدني وثور بن يزيد شامي وأبو الغيث اسمو سالم مولى عبد اهلل بن مطيع مدني ثقة قال أبو عيسى 
ىذا حديث غريب وعبد اهلل بن جعفر ىو والد عمي بن المديني ضعفو يحيى بن معين  

   
بينما حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا حصين عن أبي سفيان عن جابر قال  [ 3311 ] 



النبي صمى اهلل عميو وسمم يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير المدينة فابتدرىا أصحاب رسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم حتى لم يبق منيم إال اثنا عشر رجبل فييم أبو بكر وعمر ونزلت اآلية 

ذا رأوا تجارة أو ليوا انفضوا إلييا وتركوك قائما  }صحيح  قال ىذا حديث حسن حدثنا أحمد بن   {وا 
منيع حدثنا ىشام أخبرنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

بنحوه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ومن سورة المنافقين  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن إسرائيل عن  [ 3312 ] 

 }كنت مع عمي فسمعت عبد اهلل بن أبي بن سمول يقول ألصحابو أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منيا } و   {ال تنفقوا عمى من عند رسول اهلل حتى ينفضوا 

فذكرت ذلك لعمي فذكر ذلك عمي لمنبي صمى اهلل عميو وسمم فدعاني النبي صمى اهلل عميو   {األذل 
وسمم فحدثتو فأرسل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إلى عبد اهلل بن أبي وأصحابو فحمفوا ما قالوا 

فكذبني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وصدقو فأصابني شيء لم يصبني قط مثمو فجمست في البيت 
إذا جاءك  }فقال عمي ما أردت إال أن كذبك رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ومقتك فأنزل اهلل تعالى 

فبعث إلي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقرأىا ثم قال إن اهلل قد صدقك قال أبو عيسى  {المنافقون 
ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي سعد  [ 3313 ] 

غزونا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وكان معنا أناس من األزدي حدثنا زيد بن أرقم قال 
األعراب فكنا نبتدر الماء وكان األعراب يسبقونا إليو فسبق أعرابي أصحابو فسبق األعرابي فيمؤل 
الحوض ويجعل حولو حجارة ويجعل النطع عميو حتى تجئ أصحابو قال فأتى رجل من األنصار 

أعرابيا فأرخى زمام ناقتو لتشرب فأبى أن يدعو فانتزع قباض الماء فرفع األعرابي خشبتو فضرب بيا 
رأس األنصاري فشجو فأتى عبد اهلل بن أبي رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابو فغضب عبد اهلل 

بن أبي ثم قال ال تنفقوا عمى من عند رسول اهلل حتى ينفضوا من حولو يعني األعراب وكانوا 
يحضرون رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عند الطعام فقال عبد اهلل إذا انفضوا من عند محمد فائتوا 
محمدا بالطعام فميأكل ىو ومن معو ثم قال ألصحابو لئن رجعتم إلى المدينة ليخرجن األعز منيا 



األذل قال زيد وأنا ردف رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال فسمعت عبد اهلل بن أبي فأخبرت عمي 
فانطمق فأخبر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فأرسل إليو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فحمف 

وجحد قال فصدقو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وكذبني قال فجاء عمي إلي فقال ما أردت إال إن 
مقتك رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وكذبك والمسممون قال فوقع عمي من اليم ما لم يقع عمى أحد 
قال فبينما أنا أسير مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في سفر قد خفقت برأسي من اليم إذ أتاني 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فعرك أذني وضحك في وجيي فما كان يسرني أن لي بيا الخمد في 
الدنيا ثم إن أبا بكر لحقني فقال ما قال لك رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قمت ما قال شيئا إال أنو 
عرك أذني وضحك في وجيي فقال أبشر ثم لحقني عمر فقمت لو مثل قولي ألبي بكر فمما أصبحنا 

قرأ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم سورة المنافقين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي أنبانا شعبة عن الحكم بن عيينة قال سمعت  [ 3314 ] 

أن عبد اهلل بن محمد بن كعب القرظي منذ أربعين سنة يحدث عن زيد بن أرقم رضى اهلل تعالى عنو 
قال فأتيت النبي   {لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منيا األذل  }أبي قال في غزوة تبوك 

صمى اهلل عميو وسمم فذكرت ذلك لو فحمف ما قالو فبلمني قومي وقالوا ما أردت إال ىذه فأتيت البيت 
ونمت كئيبا حزينا فأتاني النبي صمى اهلل عميو وسمم أو أتيتو فقال إن اهلل قد صدقك قال فنزلت ىذه 

قال أبو عيسى ىذا حديث   {ىم الذين يقولون ال تنفقوا عمى من عند رسول اهلل حتى ينفضوا  }اآلية 
حسن صحيح  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد اهلل يقول كنا  [ 3315 ] 

أنيا غزوة بني المصطمق فكسع رجل من المياجرين رجبل من األنصار في غزاة قال سفيان يرون 
فقال المياجري يال المياجرين وقال األنصاري يال األنصار فسمع ذلك صمى اهلل عميو وسمم فقال ما 
بال دعوى الجاىمية قالوا رجل من المياجرين كسع رجبل من األنصار فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم دعوىا فإنيا منتنة فسمع ذلك عبد اهلل بن أبي بن سمول فقال أو قد فعموىا واهلل لئن رجعنا إلى 

المدينة ليخرجن األعز منيا األذل فقال عمر يا رسول اهلل دعني أضرب عنق ىذا المنافق فقال النبي 
صمى اهلل عميو وسمم دعو ال يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابو وقال غير عمر فقال لو ابنو عبد 
اهلل بن عبد اهلل واهلل ال تنفمت حتى تقر أنك الذليل ورسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم العزيز ففعل قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  



   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا جعفر بن عون أخبرنا أبو جناب الكمبي عن الضحاك عن بن  [ 3316 ] 

من كان لو مال يبمغو حج بيت ربو أو تجب عميو فيو الزكاة فمم عباس رضى اهلل تعالى عنيما قال 
يفعل سأل الرجعة عند الموت فقال رجل يا بن عباس اتق اهلل إنما سأل الرجعة الكفار قال سأتمو 

يا أييا الذين آمنوا ال تميكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر اهلل وأنفقوا مما رزقناكم من  }عميك بذلك قرآنا 
قال فما يوجب الزكاة قال إذا بمغ {  واهلل خبير بما تعممون } إلى قولو   {قبل أن يأتي أحدكم الموت 

المال مائتي درىم فصاعدا قال فما يوجب الحج قال الزاد والبعير حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد 
الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي حية عن الضحاك عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم بنحوه وقال ىكذا روى سفيان بن عيينة وغير واحد ىذا الحديث عن أبي جناب عن الضحاك 
عن بن عباس قولو ولم يرفعوه وىذا أصح من رواية عبد الرزاق وأبو جناب اسمو يحيى بن أبي حية 

وليس ىو بالقوي في الحديث  
   

باب ومن سورة التغابن  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن يوسف حدثنا إسرائيل  [ 3317 ] 

يا أييا الذين آمنوا إن  }وسألو رجل عن ىذه اآلية حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس 
قال ىؤالء رجال أسمموا من أىل مكة وأرادوا أن يأتوا   {من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم فاحذروىم 

النبي صمى اهلل عميو وسمم فأبى أزواجيم وأوالدىم إن يدعوىم أن يأتوا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فمما أتوا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم رأوا الناس قد فقيوا في الدين ىموا أن يعاقبوىم فأنزل اهلل عز 

اآلية قال أبو عيسى ىذا حديث  {يا أييا الذين آمنوا إن من أزواجكم عدوا لكم فاحذروىم  }وجميا 
حسن صحيح  

   
باب ومن سورة التحريم  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزىري  [ 3318 ] 

لم أزل عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أبي ثور قال سمعت بن عباس رضى اهلل تعالى عنيما يقول 
 }حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صمى اهلل عميو وسمم المتين قال اهلل عز وجل 



حتى حج عمر وحججت معو فصببت عميو من اإلداوة فتوضأ   {إن تتوبا إلى اهلل فقد صغت قموبكما 
إن تتوبا  }فقمت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صمى اهلل عميو وسمم المتان قال اهلل 

ن تظاىرا عميو فإن اهلل ىو مواله  فقال لي واعجبا لك يا بن عباس   {إلى اهلل فقد صغت قموبكما وا 
قال الزىري وكره واهلل ما سألو عنو ولم يكتمو فقال ىي عائشة وحفصة قال ثم أنشأ يحدثني الحديث 
فقال كنا معشر قريش نغمب النساء فمما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغمبيم نساؤىم فطفق نساؤنا يتعممن 
من نسائيم فتغضبت عمى امرأتي يوما فإذا ىي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر من ذلك 

فواهلل إن أزواج النبي صمى اهلل عميو وسمم ليراجعنو وتيجره إحداىن اليوم إلى الميل قال قمت في 
نفسي قد خابت من فعمت ذلك منين وخسرت قال وكان منزلي بالعوالي في بني أمية وكان لي جار 
من األنصار كنا نتناوب النزول إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فينزل يوما فيأتيني بخبر الوحي 
وغيره وأنزل يوما فآتيو بمثل ذلك قال وكنا نحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا قال فجاءني يوما 

عشاء فضرب عمى الباب فخرجت إليو فقال حدث أمر عظيم قمت أجاءت غسان قال أعظم من ذلك 
طمق رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نساءه قال قمت في نفسي خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن 
ىذا كائنا قال فمما صميت الصبح شددت عمي ثيابي ثم انطمقت حتى دخمت عمى حفصة فإذا ىي 

تبكي فقمت أطمقكن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قالت ال أدري ىو ذا معتزل في ىذه المشربة قال 
فانطمقت فأتيت غبلما أسود فقمت استأذن لعمر قال فدخل ثم خرج إلي قال قد ذكرتك لو فمم يقل شيئا 
قال فانطمقت إلى المسجد فإذا حول المنبر نفر يبكون فجمست إلييم ثم غمبني ما أجد فأتيت الغبلم 
فقمت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك لو فمم يقل شيئا قال فانطمقت إلى المسجد 

أيضا فجمست ثم غمبني ما أجد فأتيت الغبلم فقمت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك 
لو فمم يقل شيئا قال فوليت منطمقا فإذا الغبلم يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك فدخمت فإذا النبي 
صمى اهلل عميو وسمم متكئ عمى رمل حصير قد رأيت أثره في جنبو فقمت يا رسول اهلل أطمقت 
نساءك قال ال قمت اهلل أكبر لقد رأيتنا يا رسول اهلل ونحن معشر قريش نغمب النساء فمما قدمنا 

المدينة وجدنا قوما تغمبيم نساؤىم فطفق نساؤنا يتعممن من نسائيم فتغضبت يوما عمى امرأتي فإذا 
ىي تراجعني فأنكرت ذلك فقالت ما تنكر فواهلل إن أزواج النبي صمى اهلل عميو وسمم ليراجعنو وتيجره 
إحداىن اليوم إلى الميل قال فقمت لحفصة أتراجعين رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قالت نعم وتيجره 

إحدانا اليوم إلى الميل فقمت قد خابت من فعمت ذلك منكن وخسرت أتأمن إحداكن أن يغضب اهلل 
عمييا لغضب رسولو فإذا ىي قد ىمكت فتبسم النبي صمى اهلل عميو وسمم قال فقمت لحفصة ال 
تراجعي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وال تسأليو شيئا وسميني ما بدا لك وال يغرنك إن كانت 



صاحبتك أوسم منك وأحب إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال فتبسم أخرى فقمت يا رسول اهلل 
أستأنس قال نعم قال فرفعت رأسي فما رأيت في البيت إال أىبة ثبلثة قال فقمت يا رسول اهلل ادع اهلل 
أن يوسع عمى أمتك فقد وسع عمى فارس والروم وىم ال يعبدونو فاستوى جالسا فقال أو في شك أنت 

يا بن الخطاب أولئك قوم عجمت ليم طيباتيم في الحياة الدنيا قال وكان أقسم أن ال يدخل عمى 
نسائو شيرا فعاتبو اهلل في ذلك وجعل لو كفارة اليمين قال الزىري فأخبرني عروة عن عائشة قالت 

فمما مضت تسع وعشرون دخل عمي النبي صمى اهلل عميو وسمم بدأ بي فقال يا عائشة إني ذاكر لك 
اآلية   {يا أييا النبي قل ألزواجك  }شيئا فبل تعجمي حتى تستأمري أبويك قالت ثم قرأ ىذه اآلية 

قالت عمم واهلل أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقو فقمت أفي ىذا أستأمر أبوي فإني أريد اهلل ورسولو 
والدار اآلخرة قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة قالت لو يا رسول اهلل ال تخبر أزواجك أني اخترتك 
فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم إنما بعثني اهلل مبمغا ولم يبعثني معنتا قال ىذا حديث حسن صحيح 

قد روي من غير وجو عن بن عباس  
   

باب ومن سورة ن  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا عبد  [ 3319 ] 

الواحد بن سميم قال قدمت مكة فمقيت عطاء بن أبي رباح فقمت لو يا أبا محمد إن أناسا عندنا 
يقولون في القدر فقال عطاء لقيت الوليد بن عبادة بن الصامت قال حدثني أبي قال سمعت رسول 

إن أول ما خمق اهلل القمم فقال لو اكتب فجرى بما ىو كائن إلى األبد اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
وفي الحديث قصة قال ىذا حديث حسن غريب وفيو عن بن عباس  

   
باب ومن سورة الحاقة  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن  [ 3320 ] 

أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد اهلل بن عميرة عن األحنف بن قيس عن العباس بن عبد 
كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم جالس المطمب قال زعم أنو 

فييم إذ مرت عمييم سحابة فنظروا إلييا فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ىل تدرون ما أسم ىذه 
قالوا نعم ىذا السحاب فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم والمزن قالوا والمزن قال رسول صمى اهلل 



عميو وسمم والعنان قالوا والعنان ثم قال ليم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ىل تدرون كم بعد ما بين 
ما اثنتان أو ثبلث وسبعون  السماء واألرض فقالوا ال واهلل ما ندري قال فإن بعد ما بينيما إما واحدة وا 
سنة والسماء التي فوقيا كذلك حتى عدىن سبع سماوات كذلك ثم قال فوق السماء السابعة بحر بين 
أعبله وأسفمو كما بين السماء إلى السماء وفوق ذلك ثمانية أوعال بين أظبلفين وركبين ما بين سماء 

إلى سماء وفوق ظيورىن العرش بين أسفمو وأعبله ما بين سماء إلى سماء واهلل فوق ذلك قال عبد 
بن حميد سمعت يحيى بن معين يقول أال يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى نسمع منو ىذا 
الحديث قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعو 

وروى شريك عن سماك بعض ىذا الحديث وأوقفو ولم يرفعو وعبد الرحمن ىو بن عبد اهلل بن سعد 
الرازي  

   
حدثنا محمد بن حميد الرازي عن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن سعد وعن والده عبد اهلل  [ 3321 ] 

بن سعد حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن عبد اهلل بن سعد الرازي وىو الدشتكي أن أباه 
رأيت رجبل ببخارى عمى بغمة وعميو عمامة سوداء أخبره أن أباه رحمو اهلل أخبره كذا قال أخبره قال 

ويقول كسانييا رسول اهلل صمى  
   

باب ومن سورة سأل سائل  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحرث عن  [ 3322 ] 

 {كالميل  }في قولو دراج أبي السمح عن أبي الييثم عن أبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
قال كعكر الزيت فإذا قرب إلى وجيو سقطت فروة وجيو فيو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال 

نعرفو إال من حديث رشدين  
   

باب ومن سورة الجن  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد بن حميد حدثني أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن أبي  [ 3323 ] 

ما قرأ رسول اهلل صمى اهلل عميو بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضى اهلل تعالى عنيما قال 
وسمم عمى الجن وال رآىم انطمق رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في طائفة من أصحابو عامدين إلى 



سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسمت عمييم الشيب فرجعت الشياطين إلى 
قوميم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماوات وأرسمت عمينا الشيب فقالوا ما حال بيننا 

وبين خبر السماء إال أمر حدث فاضربوا مشارق األرض ومغاربيا فانظروا ىذا الذي حال بينكم وبين 
خبر السماء قال فانطمقوا يضربون مشارق األرض ومغاربيا يبتغون ما ىذا الذي حال بينيم وبين 

خبر السماء فانصرف أولئك النفر الذين توجيوا إلى نحو تيامة إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وىو بنخمة عامدا إلى سوق عكاظ وىو يصمي بأصحابو صبلة الفجر فمما سمعوا القرآن استمعوا لو 

إنا  }فقالوا ىذا واهلل الذي حال بينكم وبين خبر السماء قال فينالك رجعوا إلى قوميم فقالوا يا قومنا 
قل أوحي } فأنزل اهلل عمى نبيو   {سمعنا قرآنا عجبا ييدي إلى الرشد فآمنا بو ولن نشرك بربنا أحدا 

نما أوحي إليو قول الجن قال وبيذا اإلسناد عن بن عباس قال قول الجن لقوميم   {إلي أنو استمع  وا 
قال لما رأوه يصمي وأصحابو يصمون بصبلتو   {لما قام عبد اهلل يدعوه كادوا يكونون عميو لبدا  }

لما قام عبد اهلل يدعوه كادوا  }فيسجدون بسجوده قال فعجبوا من طواعية أصحابو لو قالوا لقوميم 
قال ىذا حديث حسن صحيح    {يكونون عميو لبدا 

   
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن سعيد  [ 3324 ] 

كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي فإذا سمعوا الكممة زادوا بن جبير عن بن عباس قال 
فييا تسعا فأما الكممة فتكون حقا وأما ما زاد فيكون باطبل فمما بعث رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
منعوا فذكروا ذلك إلبميس ولم تكن النجوم يرمى بيا قبل ذلك فقال ليم إبميس ما ىذا إال من أمر قد 
حدث في أرض فبعث جنوده فوجدوا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قائما يصمي بين جبمين أراه قال 

بمكة فأتوه فأخبروه فقال ىذا الذي حدث في األرض قال ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ومن سورة المدثر  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزىري  [ 3325 ] 

سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو عن أبي سممة عن جابر بن عبد اهلل رضى اهلل تعالى عنيما قال 
وسمم وىو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثو بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت 

رأسي فإذا الممك الذي جاءني بحراء جالس عمى كرسي بين السماء واألرض فجثثت منو رعبا 
 }إلى قولو   {يا أييا المدثر قم فأنذر  }فرجعت فقمت زمموني زمموني فدثروني فأنزل اهلل عز وجل 



قبل أن تفرض الصبلة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن  {والرجز فاىجر 
أبي كثير عن أبي سممة بن عبد الرحمن عن جابر أبو سممة أسمو عبد اهلل  

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا الحسن بن موسى عن أبي لييعة عن دراج عن أبي الييثم  [ 3326 ] 

الصعود جبل من نار يتصعد فيو الكافر عن أبي سعيد عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
سبعين خريفا ثم ييوي بو كذلك فيو أبدا قال ىذا حديث غريب إنما نعرفو مرفوعا من حديث بن لييعة 

وقد روي شيء من ىذا عن عطية عن أبي سعيد قولو موقوف  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد اهلل قال قال  [ 3327 ] 

ىل يعمم نبيكم عدد خزنة جينم قالوا ناس من الييود ألناس من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم 
ال ندري حتى نسأل نبينا فجاء رجل إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال يا محمد غمب أصحابك 
اليوم قال وبم غمبوا قال سأليم ييود ىل يعمم نبيكم عدد خزنة جينم قال فما قالوا قال قالوا ال ندري 
حتى نسأل نبينا قال أيغمب قوم سئموا عما ال يعممون فقالوا ال نعمم حتى نسأل نبينا لكنيم قد سألوا 

نبييم فقالوا أرنا اهلل جيرة عمي بأعداء اهلل إني سائميم عن تربة الجنة وىي الدرمك فمما جاءوا قالوا يا 
أبا القاسم كم عدد خزنة جينم قال ىكذا وىكذا في مرة عشرة وفي مرة تسع قالوا نعم قال ليم النبي 
صمى اهلل عميو وسمم ما تربة الجنة قال فسكتوا ىنيية ثم قالوا أخبزة يا أبا القاسم فقال رسول اهلل 

صمى اهلل عميو وسمم الخبز من الدرمك قال ىذا حديث غريب إنما نعرفو من ىذا الوجو من حديث 
مجالد  

   
حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا زيد بن حباب أخبرنا سييل بن عبد اهلل القطعي  [ 3328 ] 

وىو أخو حزم بن أبي حزم القطيعي عن ثابت عن أنس بن مالك عن رسول اهلل صمى اهلل عميو 
قال قال اهلل عز وجل أنا أىل أن أتقى  {ىو أىل التقوى وأىل المغفرة  }في ىذه اآلية وسمم أنو قال 

فمن اتقاني فمم يجعل معي إليا فأنا أىل أن أغفر لو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وسييل ليس 
بالقوي في الحديث قد تفرد بيذا الحديث عن ثابت  

   
باب ومن سورة القيامة  

   



بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن أبي  [ 3329 ] 
كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا أنزل عميو عائشة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال 
قال فكان يحرك   {ال تحرك بو لسانك لتعجل بو  }القرآن يحرك بو لسانو يريد أن يحفظو فأنزل اهلل 

بو شفتيو وحرك سفيان شفتيو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال عمي قال يحيى بن سعيد 
أثنى سفيان الثوري عمى موسى بن أبي عائشة خيرا  

   
حدثنا عبد بن حميد أخبرني شبابة عن إسرائيل عن ثوير قال سمعت بن عمر يقول قال  [ 3330 ] 

إن أدنى أىل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانو وأزواجو وخدمو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وسرره مسيرة ألف سنة وأكرميم عمى اهلل من ينظر إلى وجيو غدوة وعشية ثم قرأ رسول اهلل صمى اهلل 

قال أبو عيسى ىذا حديث غريب قد رواه غير   {وجوه يومئذ ناضرة إلى ربيا ناظرة  }عميو وسمم 
واحد عن إسرائيل مثل ىذا مرفوعا وروى عبد الممك بن أبجر عن ثوير عن بن عمر قولو ولم يرفعو 
وروى األشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاىد عن بن عمر قولو ولم يرفعو وما نعمم أحدا ذكر 

فيو عن مجاىد غير الثوري حدثنا بذلك أبو كريب حدثنا عبيد اهلل األشجعي عن سفيان ثوير يكنى أبا 
جيم وأبو فاختة اسمو سعيد بن عبلقة  

   
باب ومن سورة عبس  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد األموي حدثني أبي قال ىذا ما  [ 3331 ] 

في بن أم مكتوم  {عبس وتولى  }أنزل عرضنا عمى ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة قالت 
األعمى أتى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فجعل يقول يا رسول اهلل أرشدني وعند رسول اهلل صمى 
اهلل عميو وسمم رجل من عظماء المشركين فجعل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يعرض عنو ويقبل 

عمى اآلخر ويقول أترى بما تقول بأسا فيقال ال ففي ىذا أنزل قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وروى 
في بن أم مكتوم ولم  {عبس وتولى  }بعضيم ىذا الحديث عن ىشام بن عروة عن أبيو قال أنزل 

يذكر فيو عن عائشة  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل حدثنا ثابت بن يزيد عن ىبلل بن خباب  [ 3332 ] 

تحشرون حفاة عراة غرال فقالت امرأة عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



قال أبو   {لكل امرئ منيم يومئذ شأن يغنيو  }أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض قال يا فبلنة 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجو عن بن عباس رواه سعيد بن جبير أيضا وفيو 

عن عائشة رضى اهلل تعالى عنيا  
   

باب ومن سورة إذا الشمس كورت  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الرزاق أخبرنا  [ 3333 ] 

عبد اهلل بن بجير عن عبد الرحمن وىو بن يزيد الصنعاني قال سمعت بن عمر يقول قال رسول اهلل 
ذا صمى اهلل عميو وسمم  من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنو رأي عين فميقرأ إذا الشمس كورت وا 

ذا السماء انشقت ىذا حديث حسن غريب وروى ىشام بن يوسف وغيره ىذا  السماء انفطرت وا 
الحديث بيذا اإلسناد وقال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنو رأي عين فميقرأ إذا الشمس كورت 

ذا السماء انشقت   ذا السماء انفطرت وا  ولم يذكر وا 
   

باب ومن سورة ويل لممطففين  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن عجبلن عن القعقاع بن حكيم  [ 3334 ] 

إن العبد إذا أخطأ خطيئة عن أبي صالح عن أبي ىريرة عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
ن عاد زيد فييا حتى تعمو قمبو  نكتت في قمبو نكتة سوداء فإذا ىو نزع واستغفر وتاب صقل قمبو وا 

قال ىذا حديث حسن صحيح    {كبل بل ران عمى قموبيم ما كانوا يكسبون  }وىو الران الذي ذكر اهلل 
   
حدثنا يحيى بن درست بصري حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال  [ 3335 ] 

قال يقومون في الرشح إلى أنصاف آذانيم    {يوم يقوم الناس لرب العالمين  }حماد ىو عندنا مرفوع 
   
حدثنا ىناد حدثنا عيسى بن يونس عن بن عون عن نافع عن بن عمر عن النبي صمى  [ 3336 ] 

قال يقوم أحدىم في الرشح إلى أنصاف أذنيو قال   {يوم يقوم الناس لرب العالمين  }اهلل عميو وسمم 
ىذا حديث حسن صحيح وفيو عن أبي ىريرة  

   



باب ومن سورة إذا السماء انشقت  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن عثمان بن  [ 3337 ] 

من نوقش األسود عن بن أبي مميكة عن عائشة قالت سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول 
قال  {يسيرا  }إلى قولو  {فأما من أوتي كتابو بيمينو  }الحساب ىمك قمت يا رسول اهلل إن اهلل يقول 

ذلك العرض قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن 
المبارك عن عثمان بن األسود بيذا اإلسناد نحوه حدثنا محمد بن أبان وغير واحد قالوا حدثنا عبد 

الوىاب الثقفي عن أيوب عن أبي مميكة عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه  
   
حدثنا محمد بن عبيد اليمداني حدثنا عمي بن أبي بكر عن ىمام عن قتادة عن أنس  [ 3338 ] 

من حوسب عذب قال وىذا حديث غريب ال نعرفو من حديث عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
قتادة عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم إال من ىذا الوجو  

   
باب ومن سورة البروج  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة وعبيد اهلل بن موسى  [ 3339 ] 

عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد اهلل بن رافع عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل 
اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشيود يوم عرفة والشاىد يوم الجمعة وما صمى اهلل عميو وسمم 

طمعت الشمس وال غربت عمى يوم أفضل منو فيو ساعة ال يوافقيا عبد مؤمن يدعو اهلل بخير إال 
استجاب اهلل لو وال يستعيذ من شر إال أعاذه اهلل منو حدثنا عمي بن حجر حدثنا قران بن تمام 

األسدي عن موسى بن عبيدة بيذا اإلسناد نحوه وموسى بن عبيدة الربذي يكنى أبا عبد العزيز وقد 
تكمم فيو يحيى وغيره من قبل حفظو وقد روى شعبة والثوري وغير واحد عن األئمة عنو قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف 
في الحديث ضعفو يحيى بن سعيد وغيره  

   
حدثنا محمود بن غيبلن وعبد بن حميد المعنى واحد قاال حدثنا عبد الرزاق عن معمر  [ 3340 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن صييب قال 



إذا صمى العصر ىمس واليمس في بعض قوليم تحرك شفتيو كأنو يتكمم فقيل لو إنك يا رسول اهلل 
إذا صميت العصر ىمست قال إن نبيا من األنبياء كان أعجب بأمتو فقال من يقوم ليؤالء فأوحى اهلل 

إليو أن خيرىم بين أن أنتقم منيم وبين أن أسمط عمييم عدوىم فاختار النقمة فسمط عمييم الموت 
فمات منيم في يوم سبعون ألفا قال وكان إذا حدث بيذا الحديث حدث بيذا الحديث اآلخر قال كان 
ممك من المموك وكان لذلك الممك كاىن يكين لو فقال الكاىن انظروا لي غبلما فيما أو قال فطنا 
لقنا فأعممو عممي ىذا فإني أخاف أن أموت فينقطع منكم ىذا العمم وال يكون فيكم من يعممو قال 
فنظروا لو عمى ما وصف فأمره أن يحضر ذلك الكاىن وأن يختمف إليو فجعل يختمف إليو وكان 

عمى طريق الغبلم راىب في صومعة قال معمر أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسممين 
قال فجعل الغبلم يسأل ذلك الراىب كمما مر بو فمم يزل بو حتى أخبره فقال إنما أعبد اهلل قال فجعل 
الغبلم يمكث عند الراىب ويبطئ عمى الكاىن فأرسل الكاىن إلى أىل الغبلم إنو ال يكاد يحضرني 
ذا قال لك  فأخبر الغبلم الراىب بذلك فقال لو الراىب إذا قال لك الكاىن أين كنت فقل عند أىمي وا 
أىمك أين كنت فأخبرىم أنك كنت عند الكاىن قال فبينما الغبلم عمى ذلك إذ مر بجماعة من الناس 
كثير قد حبسيم دابة فقال بعضيم إن تمك الدابة أسدا قال فأخذ الغبلم حجرا قال الميم إن كان ما 
يقول الراىب حقا فأسألك أن أقتميا قال ثم رمي فقتل الدابة فقال الناس من قتميا قالوا الغبلم ففزع 
الناس وقالوا لقد عمم ىذا الغبلم عمما لم يعممو أحد قال فسمع بو أعمى فقال لو إن أنت رددت 

بصري فمك كذا وكذا قال لو ال أريد منك ىذا ولكن أرأيت إن رجع إليك بصرك أتؤمن بالذي يرده 
عميك قال نعم قال فدعا اهلل فرد عميو بصره فآمن األعمى فبمغ الممك أمرىم فبعث إلييم فأتي بيم 
فقال ألقتمن كل واحد منكم قتمة ال أقتل بيا صاحبو فأمر بالراىب والرجل الذي كان أعمى فوضع 
المنشار عمى مفرق أحدىما فقتمو وقتل اآلخر بقتمة أخرى ثم أمر بالغبلم فقال انطمقوا بو إلى جبل 
كذا وكذا فألقوه من رأسو فانطمقوا بو إلى ذلك الجبل فمما انتيوا بو إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن 

يمقوه منو جعموا يتيافتون من ذلك الجبل ويتردون حتى لم يبق منيم إال الغبلم قال ثم رجع فأمر بو 
الممك أن ينطمقوا بو إلى البحر فيمقونو فيو فانطمق بو إلى البحر فغرق اهلل الذين كانوا معو وأنجاه 

فقال الغبلم لمممك إنك ال تقتمني حتى تصمبني وترميني وتقول إذا رميتني بسم اهلل رب ىذا الغبلم قال 
فأمر بو فصمب ثم رماه فقال بسم اهلل رب الغبلم الغبلم قال فوضع الغبلم يده عمى صدغو حين رمي 
ثم مات فقال الناس لقد عمم ىذا الغبلم عمما ما عممو أحد فإنا نؤمن برب ىذا الغبلم قال فقيل لمممك 
أجزعت أن خالفك ثبلثة فيذا العالم كميم قد خالفوك قال فخد أخدودا ثم ألقى فييا الحطب والنار ثم 
جمع الناس فقال من رجع عن دينو تركناه ومن لم يرجع ألقيناه في ىذه النار فجعل يمقييم في تمك 



 {العزيز الحميد  }حتى بمغ   {قتل أصحاب األخدود النار ذات الوقود  }األخدود قال يقول اهلل تعالى 
صبعو عمى صدغو كما  قال فأما الغبلم فإنو دفن فيذكر أنو أخرج في زمن عمر بن الخطاب وا 

وضعيا حين قتل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   

باب ومن سورة الغاشية  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان  [ 3341 ] 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
إنما أنت  }ال إلو إال اهلل فإذا قالوىا عصموا مني دماءىم وأمواليم إال بحقيا وحسابيم عمى اهلل ثم قرأ 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح    {مذكر لست عمييم بمصيطر 
   

باب ومن سورة الفجر  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا أبو حفص عمرو بن عمي حدثنا عبد الرحمن بن ميدي  [ 3342 ] 

وأبو داود قاال حدثنا ىمام عن قتادة عن عمران بن عصام عن رجل من أىل البصرة عن عمران بن 
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم سئل عن الشفع والوتر فقال ىي الصبلة بعضيا شفع وبعضيا حصين 

وتر قال ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حيدث قتادة وقد رواه خالد بن قيس الحداني عن قتادة 
أيضا  

   
باب ومن سورة والشمس وضحاىا  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا ىارون بن إسحاق اليمداني حدثنا عبدة عن ىشام بن  [ 3343 ] 

سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يوما يذكر الناقة والذي عروة عن أبيو عن عبد اهلل بن زمعة قال 
انبعث ليا رجل عارم عزيز منيع في رىطو مثل أبي زمعة ثم سمعتو  {إذ انبعث أشقاىا  }عقرىا فقال 

يذكر النساء فقال إالم يعمد أحدكم فيجمد امرأتو جمد العبد ولعمو أن يضاجعيا من آخر يومو قال ثم 
وعظيم في ضحكيم من الضرطة فقال إالم يضحك أحدكم مما يفعل قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح  



   
باب ومن سورة والميل إذا يغشى  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا زائدة  [ 3344 ] 

بن قدامة عن منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السممي عن عمي رضى 
كنا في جنازة في البقيع فأتى النبي صمى اهلل عميو وسمم فجمس وجمسنا معو ومعو اهلل تعالى عنو قال 

عود ينكت بو في األرض فرفع رأسو إلى السماء فقال ما من نفس منفوسة إال قد كتب مدخميا فقال 
القوم يا رسول اهلل أفبل نتكل عمى كتابنا فمن كان من أىل السعادة فإنو يعمل لمسعادة ومن كان من 

أىل الشقاء فإنو يعمل لمشقاء قال بل أعمموا فكل ميسر أما من كان من أىل السعادة فإنو ييسر 
فأما من أعطى واتقى  }لعمل السعادة وأما من كان من أىل الشقاء فإنو ييسر لعمل الشقاء ثم قرأ 

قال أبو   {وصدق بالحسنى فسنيسره لميسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لمعسرى 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ومن سورة والضحى  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن األسود بن قيس  [ 3345 ] 

كنت مع النبي صمى اهلل عميو وسمم في غار فدميت أصبعو فقال النبي صمى عن جندب البجمي قال 
اهلل عميو وسمم  

 ىل أنت إال أصبع دميت  
 وفي سبيل اهلل ما لقيت  قال فأبطأ عميو جبريل عميو السبلم فقال المشركون قد ودع محمد فأنزل اهلل 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة والثوري   {ما ودعك ربك وما قمى  }تعالى 
عن األسود بن قيس  

   
باب ومن سورة ألم نشرح  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي عن  [ 3346 ] 

سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومو أن النبي 



بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائبل يقول أحد بين صمى اهلل عميو وسمم قال 
الثبلثة فأتيت بطست من ذىب فييا ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا قال قتادة قمت يعني قمت 
ألنس مالك ما يعني قال إلى أسفل بطني فاستخرج قمبي فغسل قمبي بماء زمزم ثم أعيد مكانو ثم 

حشي إيمانا وحكمة وفي الحديث قصة طويمة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ومن سورة التين  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال  [ 3347 ] 

أليس  }فقرأ  {والتين والزيتون  }من قرأ سمعت رجبل بدويا أعرابيا يقول سمعت أبا ىريرة يرويو يقول 
فميقل بمى وأنا عمى ذلك من الشاىدين قال أبو عيسى ىذا حديث إنما يروى  {اهلل بأحكم الحاكمين 

بيذا اإلسناد عن ىذا األعرابي عن ىريرة وال يسمى  
   

باب ومن سورة اقرأ باسم ربك  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم  [ 3348 ] 

قال قال أبو جيل لئن  {سندع الزبانية  }الجزري عن عكرمة عن بن عباس رضى اهلل تعالى عنيما 
رأيت محمدا يصمي ألطأن عمى عنقو فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم لو فعل ألخذتو المبلئكة عيانا 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  
   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي ىند عن عكرمة عن بن عباس  [ 3349 ] 
كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يصمي فجاء أبو جيل فقال ألم أنيك عن ىذا ألم أنيك عن ىذا قال 

 }فانصرف النبي صمى اهلل عميو وسمم فزبره فقال أبو جيل إنك لتعمم ما بيا ناد أكثر مني فأنزل اهلل 
فقال بن عباس فواهلل لو دعا ناديو ألخذتو زبانية اهلل قال ىذا حديث   {فميدع ناديو سندع الزبانية 

حسن غريب صحيح وفيو عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو  
   

باب ومن سورة القدر  
   



بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا القاسم  [ 3350 ] 
قام رجل إلى الحسن بن عمي بعد ما بايع معاوية فقال بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال 

سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين فقال ال تؤنبني رحمك اهلل فإن النبي صمى اهلل عميو 
يا محمد يعني نيرا في  {إنا أعطيناك الكوثر  }وسمم أري بني أمية عمى منبره فساءه ذلك فنزلت 

  {إنا أنزلناه في ليمة القدر وما أدراك ما ليمة القدر ليمة القدر خير من ألف شير  }الجنة ونزلت 
يممكيا بنو أمية يا محمد قال القاسم فعددناىا فإذا ىي ألف يوم ال يزيد يوم وال ينقص قال أبو عيسى 

ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو من حديث القاسم بن الفضل وقد قيل عن القاسم بن 
الفضل عن يوسف بن مازن والقاسم بن الفضل الحداني ىو ثقة وثقة يحيى بن سعيد وعبد الرحمن 
بن ميدي ويوسف بن سعد رجل مجيول وال نعرف ىذا الحديث عمى ىذا المفظ إال من ىذا الوجو  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبدة بن أبي لبابة وعاصم ىو بن بيدلة سمعا زر  [ 3351 ] 

بن حبيش وزر بن حبيش يكنى أبا مريم يقول قمت ألبي بن كعب إن أخاك عبد اهلل بن مسعود يقول 
من يقم الحول يصب ليمة القدر فقال يغفر اهلل ألبي عبد الرحمن لقد عمم أنيا في العشرة األواخر من 

رمضان وأنيا ليمة سبع وعشرين ولكنو أراد أن ال يتكل الناس ثم حمف ال يستثني أنيا ليمة سبع 
وعشرين قمت لو بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر قال باآلية التي أخبرنا رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم أو بالعبلمة أن الشمس تطمع يومئذ ال شعاع ليا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ومن سورة لم يكن  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان  [ 3352 ] 

قال رجل لمنبي صمى اهلل عميو وسمم يا خير عن المختار بن فمفل قال سمعت أنس بن مالك يقول 
البرية قال ذلك إبراىيم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ومن سورة إذا زلزلت األرض  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا سعيد بن  [ 3353 ] 

قرأ أبي أيوب عن يحيى بن أبي سميمان عن سعيد المقبري عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو قال 



قال أتدرون ما أخبارىا قالوا اهلل  {يومئذ تحدث أخبارىا  }رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ىذه اآلية 
ورسولو أعمم قال فإن أخبارىا أن تشيد عمى كل عبد أو أمة بما عمل عمى ظيرىا تقول عمل يوم 

كذا كذا وكذا فيذه أخبارىا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ومن سورة التكاثر  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وىب بن جرير حدثنا شعبة عن  [ 3354 ] 

أنو انتيى إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو يقرأ قتادة عن مطرف بن عبد اهلل بن الشخير عن أبيو 
قال يقول بن آدم مالي مالي وىل لك من مالك إال ما تصدقت فأمضيت أو أكمت  {ألياكم التكاثر  }

فأفنيت أو لبست فأبميت قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا حكام بن أسمم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن  [ 3355 ] 

ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى المنيال بن عمرو عن زر عن عمي رضى اهلل تعالى عنو قال 
نزلت ألياكم التكاثر قال أبو كريب مرة عن عمرو بن أبي قيس ىو رازي وعمرو بن قيس المبلئي 

كوفي عن بن أبي ليمى عن المنيال بن عمرو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن عمقمة عن يحيى بن  [ 3356 ] 

ثم لتسألن يومئذ  }عبد الرحمن بن حاطب عن عبد اهلل بن الزبير بن العوام عن أبيو قال لما نزلت 
نما ىما األسودان التمر والماء قال أما قال الزبير  {عن النعيم  يا رسول اهلل فأي النعيم نسأل عنو وا 

إنو سيكون قال ىذا حديث حسن  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن محمد بن عمرو  [ 3357 ] 

يا قال الناس  {ثم لتسألن يومئذ عن النعيم  }عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال لما نزلت ىذه اآلية 
رسول اهلل عن أي النعيم نسأل فإنما ىما األسودان والعدو حاضر وسيوفنا عمى عواتقنا قال إن ذلك 
سيكون قال أبو عيسى وحديث بن عيينة عن محمد بن عمرو عندي أصح من ىذا سفيان عيينة 

أحفظ وأصح حديثا من أبي بكر بن عياش  
   



حدثنا عبد بن حميد حدثنا شبابة عن عبد اهلل بن العبلء عن الضحاك بن عبد الرحمن  [ 3358 ] 
إن أول ما يسأل بن عرزم األشعري قال سمعت أبا ىريرة يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

عنو يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال لو ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد قال 
أبو عيسى ىذا حديث غريب والضحاك ىو بن عبد الرحمن بن عرزب ويقال بن عرزم وابن عرزم 

أصح  
   

باب ومن سورة الكوثر  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن  [ 3359 ] 

ىو نير في الجنة حافتاه قباب المؤلؤ أنس إنا أعطيناك الكوثر أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
قمت ما ىذا يا جبريل قال ىذا الكوثر الذي قد أعطاكو اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا شريح بن النعمان حدثنا الحكم بن عبد الممك عن قتادة عن  [ 3360 ] 

بينا أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نير حافتاه قباب أنس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
المؤلؤ قمت لمممك ما ىذا قال ىذا الكوثر الذي أعطاكو اهلل قال ثم ضرب بيده إلى طينة فاستخرج 

مسكا ثم رفعت لي سدرة المنتيى فرأيت عندىا نورا عظيما قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 
وقد روي من غير وجو عن أنس  

   
حدثنا ىناد حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن عبد  [ 3361 ] 

الكوثر نير في الجنة حافتاه من ذىب ومجراه اهلل بن عمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عمى الدر والياقوت تربتو أطيب من المسك وماؤه أحمى من العسل وأبيض من الثمج قال ىذا حديث 

حسن صحيح  
   

باب ومن سورة النصر  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا عبد بن حميد حدثنا سميمان بن داود عن شعبة عن أبي  [ 3362 ] 

كان عمر يسألني مع أصحاب بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضى اهلل تعالى عنيما قال 



النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال لو عبد الرحمن بن عوف أتسألو ولنا بنون مثمو فقال لو عمر إنو من 
فقمت إنما ىو أجل رسول اهلل صمى اهلل عميو   {إذا جاء نصر اهلل والفتح  }حيث تعمم فسألو عن ىذه 

وسمم أعممو إياه وقرأ السورة إلى آخرىا فقال لو عمر واهلل ما أعمم منيا إال ما تعمم قال أبو عيسى 
ىذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر بيذا 

اإلسناد نحوه إال أنو قال فقال لو عبد الرحمن بن عوف أتسألو ولنا أبناء مثمو  
   

باب ومن سورة تبت يدا  
   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا ىناد وأحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن  [ 3363 ] 

صعد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ذات يوم عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال 
  {نذير لكم بين يدي عذاب شديد  }عمى الصفا فنادى يا صباحاه فاجتمعت إليو قريش فقال إني 

أرأيتم لو أني أخبرتكم أن العدو ممسيكم أو مصبحكم أكنتم تصدقوني فقال أبو ليب أليذا جمعتنا تبا 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح    {تبت يدا أبي ليب وتب  }لك فأنزل اهلل 

   
باب ومن سورة اإلخبلص  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو سعد ىو الصنعاني عن أبي  [ 3364 ] 

جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول اهلل 
فالصمد الذي لم يمد   {قل ىو اهلل أحد اهلل الصمد  }انسب لنا ربك فأنزل اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

ن اهلل عز وجل ال يموت وال  ولم يولد ألنو ليس شيء يولد إال سيموت وال شيء يموت إال سيورث وا 
قال لم يكن لو شبيو وال عدل وليس كمثمو شيء   {ولم يكن لو كفوا أحد  }يورث 

   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي  [ 3365 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم ذكر آليتيم فقالوا انسب لنا ربك قال فأتاه جبريل بيذه السورة العالية 
قل ىو اهلل أحد فذكر نحوه ولم يذكر فيو عن أبي بن كعب وىذا أصح من حديث أبي سعد وأبو سعد 
اسمو محمد بن ميسر وأبو جعفر الرازي اسمو عيسى وأبو العالية اسمو رفيع وكان عبدا أعتقتو امرأة 

سابية  



   
باب ومن سورة المعوذتين  

   
بسم اهلل الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الممك بن عمرو العقدي عن  [ 3366 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سممة عن عائشة 
نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي باهلل من شر ىذا فإن ىذا الغاسق إذا وقب قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد حدثني قيس وىو  [ 3367 ] 

قد أنزل اهلل عمي آيات بن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجيني عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
إلى آخر السورة   {قل أعوذ برب الفمق  }إلى آخر السورة و   {قل أعوذ برب الناس  }لم ير مثمين 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب  
   
محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا الحرث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب  [ 3368 ] 

لما خمق اهلل عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
آدم ونفخ فيو الروح عطس فقال الحمد هلل فحمد اهلل بإذنو فقال لو ربو رحمك اهلل يا آدم اذىب إلى 

أولئك المبلئكة إلى مئل منيم جموس فقل السبلم عميكم قالوا وعميك السبلم ورحمة اهلل ثم رجع إلى ربو 
فقال إن ىذه تحيتك وتحية بنيك بينيم فقال اهلل لو ويداه مقبوضتان اختر أييما شئت قال اخترت 
يمين ربي وكمتا يدي ربي يمين مباركة ثم بسطيا فإذا فييا آدم وذريتو فقال أي رب ما ىؤالء فقال 

ىؤالء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيو فإذا فييم رجل أضوءىم أو من أضوئيم قال يا 
رب من ىذا قال ىذا ابنك داود قد كتبت لو عمر أربعين سنة قال يا رب زده في عمره قال ذاك الذي 
كتبت لو قال أي رب فإني قد جعمت لو من عمري ستين سنة قال أنت وذاك قال ثم أسكن الجنة ما 
شاء اهلل ثم أىبط منيا فكان آدم يعد لنفسو قال فأتاه ممك الموت فقال لو آدم قد عجمت قد كتب لي 

ألف سنة قال بمى ولكنك جعمت البنك داود ستين سنة فجحد فجحدت ذريتو ونسي فنسيت ذريتو قال 
فمن يومئذ أمر بالكتاب والشيود قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو وقد روي من 



غير وجو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم من رواية زيد بن أسمم عن أبي صالح عن 
أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن ىارون حدثنا العوام بن حوشب عن سميمان بن أبي  [ 3369 ] 

لما خمق اهلل األرض جعمت تميد سميمان عن أنس بن مالك عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
فخمق الجبال فعاد بيا عمييا فاستقرت فعجبت المبلئكة من شدة الجبال قالوا يا رب ىل من خمقك 

شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد قالوا يا رب فيل من خمقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار 
فقالوا يا رب فيل من خمقك شيء أشد من النار قال نعم الماء قالوا يا رب فيل من خمقك شيء أشد 

من الماء قال نعم الريح قالوا يا رب فيل من خمقك شيء أشد من الريح قال نعم بن آدم تصدق 
بصدقة بيمينو يخفييا من شمالو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو مرفوعا إال من ىذا الوجو  

   
كتاب الدعوات عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب ما جاء في فضل الدعاء  

   
حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري وغير واحد قالوا حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا  [ 3370 ] 

عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو عن النبي 
ليس شيء أكرم عمى اهلل تعالى من الدعاء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صمى اهلل عميو وسمم قال 

غريب ال نعرفو مرفوعا إال من حديث عمران القطان وعمران القطان ىو بن داود ويكنى أبا العوام 
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن عمران القطان بيذا اإلسناد نحوه  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسمم عن بن لييعة عن عبيد اهلل بن أبي جعفر  [ 3371 ] 

الدعاء مخ العبادة قال أبو عن أبان بن صبح عن أنس بن مالك عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو ال نعرفو إال من حديث بن لييعة  

   



حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن األعمش عن ذر عن يسيع عن  [ 3372 ] 
وقال ربكم ادعوني  }الدعاء ىو العبادة ثم قرأ النعمان بن بشير عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

قال ىذا حديث حسن   {أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخمون جينم داخرين 
صحيح وقد روى منصور عن األعمش عن ذر وال نعرفو إال من حديث ذر ىو ذر بن عبد اهلل 

اليمداني ثقة والد عمر بن ذر  
   

باب منو  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي المميح عن أبي صالح عن أبي ىريرة  [ 3373 ] 

من لم يسأل اهلل يغضب عميو قال رضى اهلل تعالى عنو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وروى وكيع وغير واحد عن أبي المميح ىذا الحديث وال نعرفو إال من ىذا الوجو وأبو المميح أسمو 

صبيح سمعت محمدا يقولو وقال يقال لو الفارسي  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثنا أبو نعامة السعدي عن  [ 3374 ] 

كنا مع رسول اهلل صمى اهلل أبي عثمان النيدي عن أبي موسى األشعري رضى اهلل تعالى عنو قال 
عميو وسمم في غزاة فمما قفمنا أشرفنا عمى المدينة فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بيا أصواتيم فقال رسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن ربكم ليس باصم وال غائب ىو بينكم وبين رءوس رحالكم قال يا عبد اهلل 
بن قيس أال أعممك كنزا من كنوز الجنة ال حول وال قوة إال باهلل ىذا حديث حسن وأبو عثمان النيدي 

أسمو عبد الرحمن بن مل وأبو نعامة السعدي أسمو عمرو بن عيسى حدثنا إسحاق بن منصور 
حدثنا أبو عاصم عن حميد بن أبي الميمح عن أبي صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم نحوه  
   

باب ما جاء في فضل الذكر  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد  [ 3375 ] 



يا رسول اهلل إن شرائع اإلسبلم قد كثرت عمي اهلل بن بسر رضى اهلل تعالى عنو أن رجبل قال 
فأخبرني بشيء أتشبث بو قال ال يزال لسانك رطبا من ذكر اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

غريب من ىذا الوجو  
   

باب منو  
   
أن رسول حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن دراج عن أبي الييثم عن أبي سعيد الخدري  [ 3376 ] 

اهلل صمى اهلل عميو وسمم سئل أي العباد أفضل درجة عند اهلل يوم القيامة قال الذاكرون اهلل كثيرا 
والذاكرات قمت يا رسول اهلل ومن الغازي في سبيل اهلل قال لو ضرب بسيفو في الكفار والمشركين 
حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون اهلل أفضل منو درجة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب 

إنما نعرفو من حديث دراج  
   

باب منو  
   
حدثنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن عبد اهلل بن سعيد ىو بن أبي ىند  [ 3377 ] 

عن زياد مولى بن عياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء رضى اهلل تعالى عنو قال قال النبي صمى 
أال أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاىا عند مميككم وأرفعيا في درجاتكم وخير لكم من إنفاق اهلل عميو وسمم 

الذىب والورق وخير لكم من أن تمقوا عدوكم فتضربوا أعناقيم ويضربوا أعناقكم قالوا بمى قال ذكر 
اهلل تعالى فقال معاذ بن جبل رضى اهلل تعالى عنو ما شيء أنجى من عذاب اهلل من ذكر اهلل قال 

أبو عيسى وقد روى بعضيم ىذا الحديث عن عبد اهلل بن سعيد مثل ىذا اإلسناد وروى بعضيم عنو 
فأرسمو  

   
باب ما جاء في القوم يجمسون فيذكرون اهلل عز وجل ما ليم من الفضل  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن  [ 3378 ] 

األغر أبي مسمم أنو شيد عمى أبي ىريرة وأبي سعيد الخدري إنيما شيدا عمى رسول اهلل صمى اهلل 
ما من قوم يذكرون اهلل إال حفت بيم المبلئكة وغشيتيم الرحمة ونزلت عمييم عميو وسمم أنو قال 



السكينة وذكرىم اهلل فيمن عنده قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثنا أبو نعامة عن أبي  [ 3379 ] 

خرج معاوية إلى المسجد فقال ما يجمسكم قالوا جمسنا عثمان النيدي عن أبي سعيد الخدري قال 
نذكر اهلل قال آهلل ما أجمسكم إال ذاك قالوا واهلل ما أجمسنا إال ذاك قال أما أني ما أستحمفكم تيمة لي 
وما كان أحد بمنزلتي من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أقل حديثا عنو مني إن رسول اهلل صمى 
اهلل عميو وسمم خرج عمى حمقة من أصحابو فقال ما يجمسكم قالوا جمسنا نذكر اهلل ونحمده لما ىدانا 

لئلسبلم ومن عمينا بو فقال آهلل ما أجمسكم إال ذاك قالوا آهلل ما أجمسنا إال ذاك قال أما إني لم 
أستحمفكم لتيمة لكم إنو أتاني جبريل فأخبرني أن اهلل يباىي بكم المبلئكة قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو وأبو نعامة السعدي أسمو عمرو بن عيسى وأبو عثمان 
النيدي أسمو عبد الرحمن بن مل  

   
باب في القوم يجمسون وال يذكرون اهلل  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن صالح مولى  [ 3380 ] 

ما جمس قوم مجمسا التوأمة عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ن شاء غفر ليم قال أبو  لم يذكروا اهلل فيو ولم يصموا عمى نبييم إال كان عمييم ترة فإن شاء عذبيم وا 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم ومعنى قولو ترة يعني حسرة وندامة وقال بعض أىل المعرفة بالعربية الترة ىو الثأر حدثنا 

يوسف بن يعقوب حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت األغر أبا مسمم 
قال أشيد عمى أبي سعيد وأبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنيما أنيما شيدا عمى رسول اهلل صمى اهلل 

عميو وسمم فذكر مثمو  
   

باب ما جاء أن دعوة المسمم مستجابة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل  [ 3381 ] 

ما من أحد يدعو بدعاء إال آتاه اهلل ما سأل أو كف عنو من السوء مثمو ما لم يدع عميو وسمم يقول 



بإثم أو قطيعة رحم وفي الباب عن أبي سعيد وعبادة بن الصامت  
   
حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا عبيد اهلل بن واقد حدثنا سعيد بن عطية الميثي عن شير  [ 3382 ] 

من سره أن بن حوشب عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يستجيب اهلل لو عند الشدائد والكرب فميكثر الدعاء في الرخاء قال أبو عيسى ىذا حديث غريب  

   
حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا موسى بن إبراىيم بن كثير األنصاري قال سمعت  [ 3383 ] 

طمحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد اهلل رضى اهلل تعالى عنيما يقول سمعت رسول اهلل صمى 
أفضل الذكر ال إلو إال اهلل وأفضل الدعاء الحمد هلل قال أبو عيسى ىذا حديث اهلل عميو وسمم يقول 

حسن غريب ال نعرفو إال من حديث موسى بن إبراىيم وقد روى عمي بن المديني وغير واحد عن 
موسى بن إبراىيم ىذا الحديث  

   
حدثنا أبو كريب ومحمد بن عبيد المحاربي قاال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن  [ 3384 ] 

كان رسول اهلل أبيو عن خالد بن سممة عن البيي عن عروة عن عائشة رضى اهلل تعالى عنيا قالت 
صمى اهلل عميو وسمم يذكر اهلل عمى كل أحيانو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال 

من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة والبيي أسمو عبد اهلل  
   

باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسو  
   
حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا أبو قطن عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق  [ 3385 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان إذا ذكر عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن أبي بن كعب 
أحدا فدعا لو بدأ بنفسو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح وأبو قطن اسمو عمرو بن 

الييثم  
   

باب ما جاء في رفع األيدي عند الدعاء  
   
براىيم بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا حماد بن  [ 3386 ]  حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وا 



عيسى الجيني عن حنظمة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد اهلل عن أبيو عن عمر بن 
كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا رفع يديو في الدعاء لم الخطاب رضى اهلل تعالى عنو قال 

يحطيما حتى يمسح بيما وجيو قال محمد بن المثنى في حديثو لم يردىما حتى يمسح بيما وجيو 
قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح غريب ال نعرفو إال من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد بو وىو 
قميل الحديث وقد حدث عنو الناس وحنظمة بن أبي سفيان ىو ثقة وثقة يحيى بن سعيد القطان  

   
باب ما جاء فيمن يستعجل في دعائو  

   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن بن شياب عن أبي عبيد مولى بن أزىر  [ 3387 ] 

يستجاب ألحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فمم عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
يستجب لي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو عبيد أسمو سعد وىو مولى عبد الرحمن 
أزىر ويقال مولى عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن أزىر ىو بن عم عبد الرحمن بن عوف 

قال وفي الباب عن أنس رضى اهلل تعالى عنو  
   

ذا أمسى   باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وا 
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيو عن أبان  [ 3388 ] 

بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضى اهلل تعالى عنو يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليمة بسم اهلل الذي ال يضر مع اسمو شيء في وسمم 

األرض وال في السماء وىو السميع العميم ثبلث مرات لم يضره شيء فكان أبان قد أصابو طرف فالج 
فجعل الرجل ينظر إليو فقال لو أبان ما تنظر أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقمو يومئذ 

ليمضي اهلل عمي قدره قال ىذا حديث حسن صحيح غريب  
   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا عقبة بن خالد عن أبي سعد سعيد بن المرزبان عن أبي  [ 3389 ] 

من قال حين يمسي سممة عن ثوبان رضى اهلل تعالى عنو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
رضيت باهلل ربا وباإلسبلم دينا وبمحمد نبيا كان حقا عمى اهلل أن يرضيو قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن غريب من ىذا الوجو  



   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد اهلل عن إبراىيم بن سويد عن  [ 3390 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اهلل قال 
الممك هلل والحمد هلل وال إلو إال وحده ال شريك لو أراه قال فييا لو الممك ولو الحمد وىو عمى كل شيء 
قدير أسألك خير ما في الميمة وخير ما بعدىا وأعوذ بك من شر ىذه الميمة وشر ما بعدىا وأعوذ بك 
من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر فإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا 

وأصبح الممك هلل والحمد هلل قال ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة بيذا اإلسناد عن بن مسعود 
لم يرفعو  

   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا عبد اهلل بن جعفر أخبرنا سييل بن أبي صالح عن أبيو عن  [ 3391 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يعمم أصحابو يقول إذا أصبح أحدكم فميقل الميم أبي ىريرة قال 
ذا أمسى فميقل الميم بك أمسينا وبك  ليك المصير وا  بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وا 

ليك النشور قال أبو عيسى ىذا حديث حسن   أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وا 
   

باب منو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن يعمى بن عطاء قال سمعت  [ 3392 ] 

يا رسول اهلل عمرو بن عاصم الثقفي يحدث عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو قال قال أبو بكر 
ذا أمسيت قال قل الميم عالم الغيب والشيادة فاطر السماوات  مرني بشيء أقولو إذا أصبحت وا 

واألرض رب كل شيء ومميكو أشيد أن ال إلو إال أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان 
ذا أخذت مضجعك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  ذا أمسيت وا  وشركو قال قمو إذا أصبحت وا 

صحيح  
   

باب منو  
   
حدثنا الحسين بن حريث حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم كثير بن زيد عن عثمان بن  [ 3393 ] 

أال أدلك عمى ربيعة عن شداد بن أوس رضى اهلل تعالى عنو أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال لو 



سيد االستغفار الميم أنت ربي ال إلو إال أنت خمقتني وأنا عبدك وأنا عمى عيدك ووعدك ما استطعت 
أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء إليك بنعمتك عمي وأعترف بذنوبي فأغفر لي ذنوبي إنو ال يغفر 
الذنوب إال أنت ال يقوليا أحدكم حين يمسي فيأتي عميو قدر قبل أن يصبح إال وجبت لو الجنة وال 
يقوليا حين يصبح فيأتي عميو قدر قبل أن يمسي إال وجبت لو الجنة قال وفي الباب عن أبي ىريرة 
وابن عمر وابن مسعود وابن أبزي وبريدة رضى اهلل تعالى عنيم قال وىذا حديث حسن غريب وعبد 
العزيز أبي حازم ىو بن أبي حازم الزاىد وقد روي ىذا الحديث من غير ىذا الوجو عن شداد بن 

أوس رضى اهلل تعالى عنو  
   

باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشو  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق اليمداني عن البراء بن  [ 3394 ] 

أال أعممك كممات تقوليا إذا أويت إلى فراشك فإن مت عازب أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال لو 
ن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا تقول الميم إني أسممت نفسي إليك  من ليمتك مت عمى الفطرة وا 

ووجيت وجيي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورىبة إليك وألجأت ظيري إليك ال ممجأ وال منجى 
منك إال إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسمت قال البراء فقمت وبرسولك الذي أرسمت 

قال فطعن بيده في صدري ثم قال وبنبيك الذي أرسمت قال أبو عيسى ىذا حديث حسن قد روي من 
غير وجو عن البراء ورواه منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن البراء عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم نحوه إال أنو قال إذا أويت إلى فراشك وأنت عمى وضوء قال وفي الباب عن رافع بن 

خديج رضى اهلل تعالى عنو  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عمي بن المبارك عن يحيى بن أبي  [ 3395 ] 

كثير عن يحيى بن إسحاق عن أخي رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضى اهلل تعالى عنو أن 
إذا اضطجع أحدكم عمى جنبو األيمن ثم قال الميم إني أسممت نفسي النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

إليك ووجيت وجيي إليك وألجأت ظيري إليك وفوضت أمري إليك ال ممجأ وال منجى منك إال إليك 
أؤمن بكتابك وبرسمك فإن مات من ليمتو دخل الجنة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من 

حديث رافع بن خديج رضى اهلل تعالى عنو  
   



حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عفان بن مسمم حدثنا حماد بن سممة عن ثابت عن  [ 3396 ] 
أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان إذا أوى إلى فراشو قال أنس بن مالك رضى اهلل تعالى عنو 

الحمد هلل الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وكم ممن ال كافي لو وال مأوى قال ىذا حديث حسن 
صحيح غريب  

   
باب منو  

   
حدثنا صالح بن عبد اهلل حدثنا أبو معاوية عن الوصافي عن عطية عن أبي سعيد  [ 3397 ] 

من قال حين يأوي إلى فراشو أستغفر اهلل رضى اهلل تعالى عنو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ن كانت مثل زبد  العظيم الذي ال إلو إال ىو الحي القيوم وأتوب إليو ثبلث مرات غفر اهلل ذنوبو وا 
ن كانت عدد أيام الدنيا قال أبو  ن كانت عدد رمل عالج وا  ن كانت عدد ورق الشجر وا  البحر وا 

عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو من حديث الوصافي عبيد اهلل بن الوليد  
   

باب منو  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبد الممك بن عمير عن ربعي بن حراش عن  [ 3398 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان إذا أراد أن ينام وضع حذيفة بن اليمان رضى اهلل تعالى عنيما 
يده تحت رأسو ثم قال الميم قني عذابك يوم تجمع عبادك أو تبعث عبادك قال ىذا حديث حسن 

صحيح  
   
حدثنا أبو كريب أخبرنا إسحاق بن منصور ىو السمولي عن إبراىيم بن يوسف بن أبي  [ 3399 ] 

كان إسحاق عن أبيو عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن البراء بن عازب رضى اهلل تعالى عنيما قال 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يتوسد يمينو عند المنام ثم يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو وروى الثوري ىذا الحديث عن أبي إسحاق 
عن البراء لم يذكر بينيما أحدا وروى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ورجل آخر عن البراء 
وروى شريك عن أبي إسحاق عن عبد اهلل بن يزيد عن البراء وعن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن 

عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مثمو  



   
باب منو  

   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا عمرو بن عون أخبرنا خالد بن عبد اهلل عن سييل  [ 3400 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يأمرنا إذا أخذ عن أبيو عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو قال 
أحدنا مضجعو أن يقول الميم رب السماوات ورب األرضين وربنا ورب كل شيء وفالق الحب والنوى 

ومنزل التوراة واإلنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتو أنت األول فميس 
قبمك شيء وأنت اآلخر فميس بعدك شيء والظاىر فميس فوقك شيء والباطن فميس دونك شيء 

اقض عني الدين وأغنني من الفقر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب منو  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن بن عجبلن عن سعيد المقبري عن أبي ىريرة  [ 3401 ] 

إذا قام أحدكم عن فراشو ثم رجع إليو رضى اهلل تعالى عنو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
فمينفضو بصنفة إزاره ثبلث مرات فإنو ال يدري ما خمفو عميو بعد فإذا اضطجع فميقل باسمك ربي 
ن أرسمتيا فاحفظيا بما تحفظ بو عبادك  وضعت جنبي وبك أرفعو فإن أمسكت نفسي فارحميا وا 

الصالحين فإذا استيقظ فميقل الحمد هلل الذي عافاني في جسدي ورد عمي روحي وأذن لي بذكره قال 
وفي الباب عن جابر وعائشة قال حديث أبي ىريرة حديث حسن وروى بعضيم ىذا الحديث وقال 

فمينفضو بداخمة إزاره  
   

باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام  
   
أن حدثنا قتيبة حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن بن شياب عن عروة عن عائشة  [ 3402 ] 

النبي صمى اهلل عميو وسمم كان إذا أوى إلى فراشو كل ليمة جمع كفيو ثم نفث فييما فقرأ فييما قل ىو 
اهلل أحد وقل أعوذ برب الفمق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بيما ما استطاع من جسده يبدأ بيما 
عمى رأسو ووجيو وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثبلث مرات قال ىذا حديث حسن غريب صحيح  

   



باب منو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن رجل عن  [ 3403 ] 

أنو أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال يا رسول اهلل عممني فروة بن نوفل رضى اهلل تعالى عنو 
شيئا أقولو إذا أويت إلى فراشي قال أقرأ قل يا أييا الكافرون فإنيا براءة من الشرك قال شعبة أحيانا 
يقول مرة وأحيانا ال يقوليا حدثنا موسى بن حزام أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق 

عن فروة بن نوفل عن أبيو أنو أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم فذكر نحوه بمعناه وىذا أصح قال أبو 
عيسى وروى زىير ىذا الحديث عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيو عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم نحوه وىذا أشبو وأصح من حديث شعبة وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق في ىذا 

الحديث وقد روي ىذا الحديث من غير ىذا الوجو قد رواه عبد الرحمن بن نوفل عن أبيو عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم وعبد الرحمن ىو أخو فروة بن نوفل  

   
حدثنا ىشام بن يونس الكوفي حدثنا المحاربي عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضى  [ 3404 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم ال ينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة وبتبارك قال أبو اهلل تعالى عنو قال 
عيسى ىكذا روى سفيان وغير واحد ىذا الحديث عن ليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صمى 

اهلل عميو وسمم نحوه وروى زىير ىذا الحديث عن أبي الزبير قال قمت لو سمعتو من جابر قال لم 
أسمعو من جابر إنما سمعتو من صفوان أو بن صفوان وروى شبابة عن مغيرة بن مسمم عن أبي 

الزبير عن جابر نحو حديث ليث  
   
حدثنا صالح بن عبد اهلل حدثنا حماد بن زيد عن أبي لبابة قال قالت عائشة رضى اهلل  [ 3405 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم ال ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل أخبرني محمد بن تعالى عنيا 
إسماعيل قال أبو لبابة ىذا اسمو مروان مولى عبد الرحمن بن زياد وسمع من عائشة سمع منو حماد 

بن زيد  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا بقية بن الوليد عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن  [ 3406 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم عبد اهلل بن أبي ببلل عن العرباض بن سارية رضى اهلل تعالى عنو 
كان ال ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول فييا آية خير من ألف آية ىذا حديث حسن غريب  



   
باب منو  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي  [ 3407 ] 

صحبت شداد بن أوس رضى اهلل تعالى عنو في العبلء بن الشخير عن رجل من بني حنظمة قال 
سفر فقال أال أعممك ما كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يعممنا أن نقول الميم إني أسألك الثبات 
في األمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقمبا سميما 
وأعوذ بك من شر ما تعمم وأسألك من خير ما تعمم وأستغفرك مما تعمم إنك أنت عبلم الغيوب قال 
وكان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول ما من مسمم يأخذ مضجعو يقرأ سورة من كتاب اهلل إال 

وكل اهلل بو ممكا فبل يقربو شيء يؤذيو حتى ييب متى ىب قال أبو عيسى ىذا حديث إنما نعرفو من 
ىذا الوجو والجريري ىو سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري وأبو العبلء أسمو يزيد بن عبد اهلل بن 

الشخير  
   

باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام  
   
حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري حدثنا أزىر السمان عن بن عون عن بن  [ 3408 ] 

شكت إلي فاطمة مجل يدييا من الطحين فقمت سيرين عن عبيدة عن عمي رضى اهلل تعالى عنو قال 
لو أتيت أباك فسألتو خادما فقال أال أدلكما عمى ما ىو خير لكما من الخادم إذا أخذتما مضجعكما 
تقوالن ثبلثا وثبلثين وثبلثا وثبلثين وأربعا وثبلثين من تحميد وتسبيح وتكبير وفي الحديث قصة قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من حديث بن عون وقد روي ىذا الحديث من غير وجو عن 
عمي  

   
حدثنا محمد بن يحيي حدثنا أزىر السمان عن بن عون عن محمد عن عبيدة عن عمي  [ 3409 ] 

جاءت فاطمة إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم تشكو مجبل بيدييا فأمرىا رضى اهلل تعالى عنو قال 
بالتسبيح والتكبير والتحميد  

   
باب منو  



   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن عمية حدثنا عطاء بن السائب عن أبيو عن عبد  [ 3410 ] 

خمتان ال يحصييما اهلل بن عمرو رضى اهلل تعالى عنيما قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
رجل مسمم إال دخل الجنة أال وىما يسير ومن يعمل بيما قميل يسبح اهلل في دبر كل صبلة عشرا 

ويحمد عشرا ويكبره عشرا قال فأنا رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يعقدىا بيده قال فتمك 
ذا أخذت مضجعك تسبحو وتكبره وتحمده مائة  خمسون ومائة بالمسان وألف وخمسمائة في الميزان وا 
فتمك مائة بالمسان وألف في الميزان فأيكم يعمل في اليوم والميمة ألفين وخمسمائة سيئة قالوا وكيف ال 
يحصييما قال يأتي أحدكم الشيطان وىو في صبلتو فيقول أذكر كذا أذكر كذا حتى ينتقل فمعمو ال 

يفعل ويأتيو وىو في مضجعو فبل يزال ينومو حتى ينام قال ىذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة 
والثوري عن عطاء بن السائب ىذا الحديث وروى األعمش ىذا الحديث عن عطاء بن السائب 

مختصرا وفي الباب عن زيد بن ثابت وأنس وابن عباس رضي اهلل  
   
حدثنا محمد بن عبد األعمى حدثنا عثام بن عمي عن األعمش عن عطاء بن السائب  [ 3411 ] 

رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يعقد عن أبيو عن عبد اهلل بن عمرو رضى اهلل تعالى عنيا قال 
التسبيح قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من حديث األعمش  

   
حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة األحمسي الكوفي حدثنا أسباط بن محمد حدثنا عمرو  [ 3412 ] 

بن قيس المبلئي عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن كعب بن عجرة عن النبي 
معقبات ال يخيب قائمين يسبح اهلل في دبر كل صبلة ثبلثا وثبلثين ويحمده صمى اهلل عميو وسمم قال 

ثبلثا وثبلثين ويكبره أربعا وثبلثين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وعمرو بن قيس المبلئي ثقة 
حافظ وروى شعبة ىذا الحديث عن الحكم ولم يرفعو وروى منصور بن المعتمر عن الحكم ورفعو  

   
حدثنا يحيى بن خمف حدثنا بن أبي عدي عن ىشام بن حسان عن محمد بن سيرين  [ 3413 ] 

أمرنا أن نسبح دبر كل صبلة ثبلثا عن كثير بن أفمح عن زيد بن ثابت رضى اهلل تعالى عنو قال 
وثبلثين ونحمده ثبلثا وثبلثين ونكبره أربعا وثبلثين قال فرأى رجل من األنصار في المنام فقال أمركم 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن تسبحوا في دبر كل صبلة ثبلثا وثبلثين وتحمدوا اهلل ثبلثا وثبلثين 

وتكبروا أربعا وثبلثين قال نعم قال فاجعموا خمسا وعشرين واجعموا التيميل معين فغدا عمى النبي 



صمى اهلل عميو وسمم فحدثو فقال افعموا قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح  
   

باب ما جاء في الدعاء إذا أنتبو من الميل  
   
حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة حدثنا الوليد بن مسمم حدثنا األوزاعي حدثني  [ 3414 ] 

عمير بن ىانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية حدثني عبادة بن الصامت رضى اهلل تعالى عنو عن 
من تعار من الميل فقال ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو الممك رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

وىو عمى كل شيء قدير وسبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر وال حول وال قوة إال باهلل ثم 
قال رب أغفر لي أو قال ثم دعا أستجيب لو فإن عزم فتوضأ ثم صمى قبمت صبلتو قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن صحيح غريب  
   
كان عمير بن ىانئ يصمي كل يوم حدثنا عمي بن حجر حدثنا مسممة بن عمرو قال  [ 3415 ] 

ألف سجدة ويسبح مائة ألف تسبيحة  
   

باب منو  
   
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا النضر بن شميل ووىب بن جرير وأبو عامر العقدي  [ 3416 ] 

وعبد الصمد بن عبد الوارث قالوا حدثنا ىشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سممة 
كنت أبيت عند باب النبي صمى اهلل عميو وسمم فأعطيو وضوءه حدثني ربيعة بن كعب األسممي قال 

فأسمعو اليوى من الميل يقول سمع اهلل لمن حمده وأسمعو اليوى من الميل يقول الحمد هلل رب 
العالمين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب منو  

   
حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد حدثنا أبي عن عبد الممك بن عمير عن  [ 3417 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان إذا أراد ربعي عن حذيفة بن اليمان رضى اهلل تعالى عنيما 
ليو  ذا أستيقظ قال الحمد هلل الذي أحيا نفسي بعد أن أماتيا وا  أن ينام قال الميم باسمك أموت وأحيا وا 



النشور قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما يقول إذا قام من الميل إلى الصبلة  
   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاوس عن عبد  [ 3418 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان إذا قام إلى الصبلة من اهلل بن عباس رضى اهلل تعالى عنيما 
جوف الميل يقول الميم لك الحمد أنت نور واألرض ولك الحمد أنت قيام السماوات واألرض ولك 

الحمد أنت رب السماوات واألرض ومن فيين أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار 
ليك حاكمت  ليك أنبت وبك خاصمت وا  حق والساعة حق الميم لك أسممت وبك آمنت وعميك توكمت وا 
فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعمنت إنك إليي ال إلو إال أنت قال ىذا حديث حسن 

صحيح وقد روي من غير وجو عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب منو  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن عمران بن أبي ليمى حدثني أبي حدثني  [ 3419 ] 

بن أبي ليمى عن داود بن عمي ىو بن عبد اهلل بن عباس عن أبيو عن جده بن عباس قال سمعت 
الميم إني أسألك رحمة من عندك تيدي نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول ليمة حين فرغ من صبلتو 

بيا قمبي وتجمع بيا أمري وتمم بيا شعثي وتصمح بيا غائبي وترفع بيا شاىدي وتزكي بيا عممي 
وتميمني بيا رشدي وترد بيا ألفتي وتعصمني بيا من كل سوء الميم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده 
كفر ورحمة أنال بيا شرف كرامتك في الدنيا واآلخرة الميم إني أسألك الفوز في العطاء ويروى في 
ن قصر  القضاء ونزل الشيداء وعيش السعداء والنصر عمى األعداء الميم إني أنزل بك حاجتي وا 

رأيي وضعف عممي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي األمور ويا شافي الصدور كما تجير بين 
البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور الميم ما قصر عنو رأيي ولم 
تبمغو نيتي ولم تبمغو مسألتي من خير وعدتو أحدا من خمقك أو خير أنت معطيو أحدا من عبادك 

فإني أرغب إليك فيو وأسألكو برحمتك رب العالمين الميم ذا الحبل الشديد واألمر الرشيد أسألك األمن 
يوم الوعيد والجنة يوم الخمود مع المقربين الشيود الركع السجود الموفين بالعيود إنك رحيم ودود 

وأنت تفعل ما تريد الميم اجعمنا ىادين ميتدين غير ضالين وال مضمين سمما ألوليائك وعدوا ألعدائك 



نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك الميم ىذا الدعاء وعميك االستجابة وىذا الجيد 
وعميك التكبلن الميم أجعل لي نورا في قبري ونورا في قمبي ونورا من بين يدي ونورا من خمفي ونورا 
عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا 

في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي الميم أعظم لي نورا 
وأعطني نورا وأجعل لي نورا سبحان الذي تعطف العز وقال بو سبحان الذي لبس المجد وتكرم بو 

سبحان الذي ال ينبغي التسبيح إال لو سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي 
الجبلل واإلكرام قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث بن أبي ليمى من ىذا الوجو 

وقد روى شعبة وسفيان الثوري عن سممة بن كييل عن كريب عن بن عباس عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم بعض ىذا الحديث ولم يذكره بطولو  

   
باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصبلة بالميل  

   
حدثنا يحيى بن موسى وغير واحد قالوا أخبرنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار  [ 3420 ] 

سألت عائشة رضى اهلل تعالى عنيا بأي شيء كان حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سممة قال 
النبي صمى اهلل عميو وسمم يفتتح صبلتو إذا قام من الميل قالت كان إذا قام من الميل أفتتح صبلتو 
سرافيل فاطر السماوات واألرض وعالم الغيب والشيادة أنت تحكم  فقال الميم رب جبريل وميكائيل وا 
بين عبادك فيما كانوا فيو يختمفون اىدني لما اختمف فيو من الحق بإذنك إنك عمى صراط مستقيم 

قال ىذا حديث حسن غريب  
   

باب منو  
   
حدثنا محمد بن عبد الممك بن أبي الشوارب حدثنا يوسف بن الماجشون حدثني أبي عن  [ 3421 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو عبد الرحمن األعرج عن عبيد اهلل بن أبي رافع عن عمي بن أبي طالب 
وسمم كان إذا قام إلى الصبلة قال وجيت وجيي لمذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا من 
المشركين إن صبلتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين ال شريك لو وبذلك أمرت وأنا من 

المسممين الميم أنت الممك ال إلو إال أنت أنت ربي وأنا عبدك ظممت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي 
ذنوبي جميعا إنو ال يغفر الذنوب إال أنت وأىدني ألحسن األخبلق ال ييدي ألحسنيا إال أنت 



وأصرف عني سيئيا إنو ال يصرف عني سيئيا إال أنت آمنت بك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب 
إليك فإذا ركع قال الميم لك ركعت وبك آمنت ولك أسممت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي 
وعصبي فإذا رفع رأسو قال الميم ربنا لك الحمد ملء السماوات واألرضين وملء ما بينيما وملء ما 

شئت من شيء فإذا سجد قال الميم لك سجدت وبك آمنت ولك أسممت سجد وجيي لمذي خمقو 
فصوره وشق سمعو وبصره تبارك اهلل أحسن الخالقين ثم يكون آخر ما يقول بين التشيد والسبلم الميم 

أغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعمنت وما أنت أعمم بو مني أنت المقدم وأنت 
المؤخر ال إلو إال أنت قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا أبو الوليد حدثنا عبد العزيز بن أبي سممة ويوسف  [ 3422 ] 

بن الماجشون قال عبد العزيز حدثني عمي وقال يوسف أخبرني أبي حدثني األعرج عن عبيد اهلل بن 
أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان إذا قام إلى الصبلة قال أبي رافع عن عمي بن أبي طالب 

وجيت وجيي لمذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صبلتي ونسكي ومحياي 
ومماتي هلل رب العالمين ال شريك لو وبذلك أمرت وأنا من المسممين الميم أنت الممك ال إلو إال أنت 
أنت ربي وأنا عبدك ظممت نفسي واعترفت بذنبي فأغفر لي ذنوبي جميعا إنو ال يغفر الذنوب إال 

أنت وأىدني ألحسن األخبلق ال ييدي ألحسنيا إال أنت وأصرف عني سيئيا ال يصرف عني سيئيا 
ليك تباركت وتعاليت أستغفرك  إال أنت لبيك وسعديك والخير كمو في يديك والشر ليس إليك أنا بك وا 
وأتوب إليك فإذا ركع قال الميم لك ركعت وبك آمنت ولك أسممت خشع لك سمعي وبصري وعظامي 
وعصبي فإذا رفع قال الميم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء األرض وملء ما بينيما وملء ما شئت 
من شيء بعد فإذا سجد قال الميم لك سجدت وبك آمنت ولك أسممت وجيي لمذي خمقو فصوره وشق 
سمعو وبصره فتبارك اهلل أحسن الخالقين ثم يقول من آخر ما يقول بين التشيد والتسميم الميم أغفر 
لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعمنت وما أسرفت وما أنت أعمم بو مني أنت المقدم وأنت 

المؤخر ال إلو إال أنت قال ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا الحسن بن عمي الخبلل حدثنا سميمان بن داود الياشمي حدثنا عبد الرحمن بن  [ 3423 ] 

أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد اهلل بن الفضل عن عبد الرحمن األعرج عن عبيد اهلل بن 
أنو كان إذا قام إلى الصبلة أبي رافع عن عمي بن أبي طالب عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

المكتوبة رفع يديو حذو منكبيو ويصنع ذلك أيضا إذا قضى قراءتو وأراد أن يركع ويصنعيا إذا رفع 



ذا قام من سجدتين رفع يديو كذلك  رأسو من الركوع وال يرفع يديو في شيء من صبلتو وىو قاعد وا 
وكبر ويقول حين يفتتح الصبلة بعد التكبير وجيت وجيي لمذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا 
من المشركين إن صبلتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين ال شريك لو وبذلك أمرت وأنا من 
المسممين الميم أنت الممك ال إلو إال أنت سبحانك أنت ربي وأنا عبدك ظممت نفسي واعترفت بذنبي 
فاغفر لي ذنوبي جميعا إنو ال يغفر الذنوب إال أنت وأىدني ألحسن األخبلق ال ييدي ألحسنيا إال 
ليك وال وال ممجأ إال  أنت وأصرف عني سيئيا ال يصرف عني سيئيا إال أنت لبيك وسعديك أنا بك وا 

إليك أستغفرك وأتوب إليك ثم يقرأ فإذا ركع كان كبلمو في ركوعو أن يقول الميم لك ركعت وبك 
آمنت ولك أسممت وأنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي هلل رب العالمين فإذا رفع رأسو 

من الركوع قال سمع اهلل لمن حمده ثم يتبعيا الميم ربنا ولك الحمد ملء السماوات واألرض وملء ما 
ذا سجد قال في سجوده الميم لك سجدت وبك آمنت ولك أسممت وأنت ربي  شئت من شيء بعد وا 

سجد وجيي لمذي خمقو وشق سمعو وبصره تبارك اهلل أحسن الخالقين ويقول عند انصرافو من الصبلة 
الميم أغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعمنت أنت إليي ال إلو إال أنت قال ىذا حديث 

حسن صحيح والعمل عمى ىذا عند الشافعي وأصحابنا قال أبو عيسى وأحمد ال يراه سمعت أبا 
إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل بن يوسف يقول سمعت سميمان بن داود الياشمي يقول وذكر 

ىذا الحديث فقال ىذا عندنا مثل حديث الزىري عن سالم عن أبيو  
   

باب ما يقول في سجود القرآن  
   
حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد اهلل بن أبي  [ 3424 ] 

يزيد قال قال لي بن جريج أخبرني عبيد اهلل بن أبي يزيد عن بن عباس قال جاء رجل إلى النبي 
رأيتني الميمة وأنا نائم كأني كنت أصمي خمف شجرة فسجدت الشجرة صمى اهلل عميو وسمم فقال 

لسجودي وسمعتيا وىي تقول الميم أكتب لي بيا عندك أجرا وضع عني بيا وزرا وأجعميا لي عندك 
ذخرا وتقبميا مني كما تقبمتيا من عبدك داود قال بن جريج قال لي جدك قال بن عباس فقرأ النبي 
صمى اهلل عميو وسمم سجدة ثم سجد قال بن عباس فسمعتو وىو يقول مثل ما أخبر الرجل من قول 

الشجرة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو وفي الباب عن أبي سعيد  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوىاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي العبلء عن  [ 3425 ] 



في سجود القرآن بالميل سجد وجيي لمذي خمقو عائشة قالت كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول 
وشق سمعو وبصره بحولو وقوتو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما يقول إذا خرج من بيتو  

   
حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد األموي حدثنا أبي حدثنا بن جريج عن إسحاق بن عبد  [ 3426 ] 

من قال يعني إذا خرج اهلل بن أبي طمحة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
من بيتو بسم اهلل توكمت عمى اهلل ال حول وال قوة إال باهلل يقال لو كفيت ووقيت وتنحى عنو الشيطان 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  
   

باب منو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن عامر الشعبي عن أم  [ 3427 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان إذا خرج من بيتو قال بسم اهلل توكمت عمى اهلل الميم إنا سممة 
نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظمم أو نظمم أو نجيل أو يجيل عمينا قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح  
   

باب ما يقول إذا دخل السوق  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا أزىر بن سنان حدثنا محمد بن واسع  [ 3428 ] 

قال قدمت مكة فمقيني أخي سالم بن عبد اهلل بن عمر فحدثني عن أبيو عن جده أن رسول اهلل صمى 
من دخل السوق فقال ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو الممك ولو الحمد يحيي اهلل عميو وسمم قال 

ويميت وىو حي ال يموت بيده الخير وىو عمى كل شيء قدير كتب اهلل لو ألف ألف حسنة ومحا 
عنو ألف ألف سيئة ورفع لو ألف ألف درجة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وقد رواه عمرو بن 

دينار وىو قيرمان آل الزبير عن سالم بن عبد اهلل ىذا الحديث نحوه  
   
حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد والمعتمر بن سميمان قاال حدثنا  [ 3429 ] 



عمرو بن دينار وىو قيرمان آل الزبير عن سالم بن عبد اهلل بن عمر عن أبيو عن جده أن رسول 
من قال في السوق ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو الممك ولو الحمد اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

يحيي ويميت وىو حي ال يموت بيده الخير وىو عمى كل شيء قدير كتب اهلل لو ألف ألف حسنة 
ومحا عنو ألف ألف سيئة وبنى لو بيتا في الجنة قال أبو عيسى وعمرو بن دينار ىذا ىو شيخ 

بصري وقد تكمم فيو بعض أصحاب الحديث من غير ىذا الوجو ورواه يحيى بن سميم الطائفي عن 
عمران بن مسمم عن عبد اهلل بن دينار عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ولم يذكر فيو 

عن عمر رضى اهلل تعالى عنو  
   

باب ما يقول العبد إذا مرض  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا إسماعيل بن محمد بن جحادة حدثنا عبد الجبار بن عباس  [ 3430 ] 

عن أبي إسحاق عن األغر أبي مسمم قال أشيد عمى أبي سعيد وأبي ىريرة أنيما شيدا عمى النبي 
ذا صمى اهلل عميو وسمم قال  من قال ال إلو إال اهلل واهلل أكبر صدقو ربو فقال ال إلو إال أنا وأنا أكبر وا 

ذا قال ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو قال  قال ال إلو إال اهلل وحده قال يقول ال إلو إال أنا وحدي وا 
ذا قال ال إلو إال اهلل لو الممك ولو الحمد قال ال إلو إال أنا لي  اهلل ال إلو إال أنا وحدي ال شريك لي وا 
ذا قال ال إلو إال اهلل وال حول وال قوة إال باهلل قال ال إلو إال أنا وال حول وال قوة إال  الممك ولي الحمد وا 

بي وكان يقول من قاليا في مرضو ثم مات لم تطعمو النار قال ىذا حديث حسن غريب وقد رواه 
شعبة عن أبي إسحاق عن األغر أبي مسمم عن أبي ىريرة وأبي سعيد بنحو ىذا الحديث بمعناه ولم 

يرفعو شعبة حدثنا بذلك بندار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بيذا  
   

باب ما يقول إذا رأى مبتمى  
   
حدثنا محمد بن عبد اهلل بن بزيع حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عمرو بن دينار مولى  [ 3431 ] 

آل الزبير عن سالم بن عبد اهلل بن عمر عن بن عمر عن عمر أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
من رأى صاحب ببلء فقال الحمد هلل الذي عافاني مما ابتبلك بو وفضمني عمى كثير ممن خمق قال 

تفضيبل إال عوفي من ذلك الببلء كائنا ما كان ما عاش قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وفي الباب 
عن أبي ىريرة وعمرو بن دينار قيرمان آل الزبير شيخ بصري وليس ىو بالقوي في الحديث وقد تفرد 



بأحاديث عن سالم بن عبد اهلل بن عمر وقد روي عن أبي جعفر محمد بن عمي أنو قال إذا رأى 
صاحب ببلء فتعوذ منو يقول ذلك في نفسو وال يسمع صاحب الببلء  

   
حدثنا أبو جعفر الشيباني وغير واحد قالوا حدثنا مطرف بن عبد اهلل المديني حدثنا عبد  [ 3432 ] 

اهلل بن عمر العمري عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل 
من رأى مبتمى فقال الحمد هلل الذي عافاني مما ابتبلك بو وفضمني عمى كثير ممن خمق عميو وسمم 

تفضيبل لم يصبو ذلك الببلء قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو  
   

باب ما يقول إذا قام من المجمس  
   
حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي أحمد بن عبد اهلل اليمداني حدثنا حجاج بن  [ 3433 ] 

محمد قال قال بن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي ىريرة 
من جمس في مجمس فكثر فيو لغطو فقال قبل أن يقوم من قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

مجمسو ذلك سبحانك الميم وبحمدك أشيد أن ال إلو إال أنت أستغفرك وأتوب إليك إال غفر لو ما كان 
في مجمسو ذلك وفي الباب عن أبي برزة وعائشة قال ىذا حديث حسن غريب صحيح من ىذا الوجو 

ال نعرفو من حديث سييل إال من ىذا الوجو  
   
حدثنا نصر بن عبد اهلل الكوفي حدثنا المحاربي عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة  [ 3434 ] 

كان يعد لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في المجمس الواحد مائة مرة من عن نافع عن بن عمر قال 
قبل أن يقوم رب أغفر لي وتب عمي إنك التواب الغفور حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن محمد 

بن سوقة بيذا اإلسناد نحوه بمعناه قال ىذا حديث حسن صحيح غريب  
   

باب ما جاء ما يقول عند الكرب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ىشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي العالية عن  [ 3435 ] 

أن نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان يدعو عند الكرب ال إلو إال اهلل العمي الحميم ال إلو بن عباس 
إال اهلل رب العرش العظيم ال إلو إال اهلل رب السماوات واألرض ورب العرش الكريم  



   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن ىشام عن قتادة عن أبي العالية عن بن  [ 3435 ] 

بمثمو قال وفي الباب عن عمي قال وىذا حديث حسن صحيح  عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
   
حدثنا أبو سممة يحيى بن المغيرة المخزومي المديني وغير واحد قالوا حدثنا بن أبي  [ 3436 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان إذا أىمو فديك عن إبراىيم بن الفضل عن المقبري عن أبي ىريرة 
ذا اجتيد في الدعاء قال يا حي يا قيوم قال أبو  األمر رفع رأسو إلى السماء فقال سبحان اهلل العظيم وا 

عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   

باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزال  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن  [ 3437 ] 

عبد اهلل بن األشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم السممية عن 
من نزل منزال ثم قال أعوذ بكممات اهلل التامات من شر ما خمق رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

لم يضره شيء حتى يرتحل من منزلو ذلك قال ىذا حديث حسن صحيح وروى مالك بن أنس ىذا 
الحديث أنو بمغو عن يعقوب بن عبد اهلل بن األشج فذكر نحو ىذا الحديث وروي عن بن عجبلن ىذا 
الحديث عن يعقوب بن عبد اهلل بن األشج ويقول عن سعيد بن المسيب عن خولة قال وحديث الميث 

أصح من رواية بن عجبلن  
   

باب ما يقول إذا خرج مسافرا  
   
حدثنا محمد بن عمر بن عمي المقدمي حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن عبد اهلل بن  [ 3438 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا سافر فركب بشر الخثعمي عن أبي زرعة عن أبي ىريرة قال 
راحمتو قال بأصبعو ومد شعبة بأصبعو قال الميم أنت الصاحب في السفر والخميفة في األىل الميم 
أصحبنا بنصحك وأقمبنا بذمة الميم أزو لنا األرض وىون عمينا السفر الميم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفر وكآبة المنقمب قال أبو عيسى كنت ال أعرف ىذا إال من حديث بن أبي عدي حتى حدثني بو 
سويد حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد اهلل بن المبارك حدثنا شعبة بيذا اإلسناد نحوه بمعناه قال ىذا 



حديث حسن غريب من حديث أبي ىريرة وال نعرفو إال من حديث بن أبي عدي عن شعبة  
   
حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن عاصم األحول عن عبد اهلل بن سرجس  [ 3439 ] 
كان النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا سافر يقول الميم أنت الصاحب في السفر والخميفة في األىل قال 

الميم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقمب الميم أصحبنا في سفرنا واخمفنا في أىمنا ومن 
الحور بعد الكون ودعوة المظموم ومن سوء المنظر في األىل والمال قال ىذا حديث حسن صحيح 

قال ويروى الحور بعد الكور أيضا قال ومعنى قولو الحور بعد الكون أو الكور وكبلىما لو وجو إنما 
ىو الرجوع من اإليمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية إنما يعني الرجوع من شيء إلى شيء 

من الشر  
   

باب ما يقول إذا قدم من السفر  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الربيع  [ 3440 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان إذا قدم من سفر قال آيبون بن البراء بن عازب يحدث عن أبيو 
تائبون عابدون لربنا حامدون قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وروى الثوري ىذا الحديث عن 
أبي إسحاق عن البراء ولم يذكر فيو عن الربيع بن البراء ورواية شعبة أصح قال وفي الباب عن بن 

عمر وأنس وجابر بن عبد اهلل  
   
أن النبي صمى اهلل حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس  [ 3441 ] 

ن كان عمى دابة حركيا  عميو وسمم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحمتو وا 
من حبيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  

   
باب ما يقول إذا ودع إنسانا  

   
حدثنا أحمد بن أبي عبيد اهلل السممي البصري حدثنا أبو قتيبة سمم بن قتيبة عن إبراىيم  [ 3442 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا بن عبد الرحمن بن يزيد بن أمية عن نافع عن بن عمر قال 
ودع رجبل أخذ بيده فبل يدعيا حتى يكون الرجل ىو يدع يد النبي صمى اهلل عميو وسمم ويقول 



أستودع اهلل دينك وأمانتك وآخر عممك قال ىذا حديث غريب من ىذا الوجو وروي ىذا الحديث من 
غير وجو عن بن عمر  

   
حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا سعيد بن خيثم عن حنظمة عن سالم أن بن  [ 3443 ] 

عمر كان يقول لمرجل إذا أراد سفرا ادن مني أودعك كما كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يودعنا 
أستودع اهلل دينك وأمانتك وخواتيم عممك قال ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو فيقول 

من حديث سالم  
   

باب  
   
حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا شعبة حدثنا جعفر بن سميمان عن ثابت  [ 3444 ] 

يا رسول اهلل إني أريد سفرا فزودني قال عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 
زودك اهلل التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني بأبي أنت وأمي قال ويسر لك الخير حيثما 

كنت قال ىذا حديث حسن غريب  
   

باب  
   
حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي حدثنا زيد بن حباب أخبرني أسامة بن زيد  [ 3445 ] 

يا رسول اهلل إني أريد أن أسافر عن سعيد المقبري عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو أن رجبل قال 
فأوصني قال عميك بتقوى اهلل والتكبير عمى كل شرف فمما أن ولى الرجل قال الميم اطو لو األرض 

وىون عميو السفر قال ىذا حديث حسن  
   

باب ما يقول إذا ركب الناقة  
   
شيدت عميا حدثنا قتيبة حدثنا أبو األحوص عن أبي إسحاق عن عمي بن ربيعة قال  [ 3446 ] 

أتي بدابة ليركبيا فمما وضع رجمو في الركاب قال بسم اهلل ثبلثا فمما استوى عمى ظيرىا قال الحمد 
نا إلى ربنا لمنقمبون  }هلل ثم قال  ثم قال الحمد هلل   {سبحان الذي سخر لنا ىذا وما كنا لو مقرنين وا 



ثبلثا واهلل أكبر ثبلثا سبحانك إني قد ظممت نفسي فاغفر لي فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت ثم ضحك 
قمت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم صنع كما 
صنعت ثم ضحك فقمت من أي شيء ضحكت يا رسول اهلل قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال 
رب اغفر لي ذنوبي إنو ال يغفر الذنوب غيرك قال وفي الباب عن بن عمر رضي اهلل قال ىذا 

حديث حسن صحيح  
   
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اهلل حدثنا حماد بن سممة عن أبي الزبير عن عمي بن  [ 3447 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان إذا سافر فركب راحمتو كبر ثبلثا عبد اهلل البارقي عن بن عمر 
نا إلى ربنا لمنقمبون  }ويقول  ثم يقول الميم إني   {سبحان الذي سخر لنا ىذا وما كنا لو مقرنين وا 

أسألك في سفري ىذا من البر والتقوى ومن العمل ما ترضى الميم ىون عمينا المسير واطو عنا بعد 
األرض الميم أنت الصاحب في السفر والخميفة في األىل الميم أصحبنا في سفرنا واخمفنا في أىمنا 
وكان يقول إذا رجع إلى أىمو آيبون إن شاء اهلل تائبون عابدون لربنا حامدون قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن غريب من ىذا الوجو باب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير  [ 3448 ] 

ثبلث عن أبي جعفر عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
دعوات مستجابات دعوة المظموم ودعوة المسافر ودعوة الوالد عمى ولده حدثنا عمي بن حجر حدثنا 

إسماعيل بن إبراىيم عن ىشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بيذا اإلسناد نحوه وزاد فيو 
مستجابات ال شك فيين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وأبو جعفر الرازي ىذا الذي روى عنو يحيى 

بن أبي كثير يقال لو أبو جعفر المؤذن وقد روى عنو يحيى بن أبي كثير غير حديث وال نعرف 
أسمو  

   
باب ما يقول إذا ىاجت الريح  

   
حدثنا عبد الرحمن بن األسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة عن بن جريج  [ 3449 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا رأى الريح قال عن عطاء عن عائشة رضى اهلل تعالى عنيا قالت 
الميم إني أسألك من خيرىا وخير ما فييا وخير ما أرسمت بو وأعوذ بك من شرىا وشر ما فييا وشر 



ما أرسمت بو قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بن كعب رضى اهلل تعالى عنو وىذا حديث حسن  
   

باب ما يقول إذا سمع الرعد  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج بن أرطاة عن أبي مطر عن سالم بن  [ 3450 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق عبد اهلل بن عمر عن أبيو 
قال الميم ال تقتمنا بغضبك وال تيمكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك قال ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من 

ىذا الوجو  
   

باب ما يقول عند رؤية اليبلل  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سميمان بن سفيان المديني حدثني  [ 3451 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو ببلل بن يحيى بن طمحة بن عبيد اهلل عن أبيو عن جده طمحة بن عبيد اهلل 
وسمم كان إذا رأى اليبلل قال الميم أىمو عمينا باليمن واإليمان والسبلمة واإلسبلم ربي وربك اهلل قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   

باب ما يقول عند الغضب  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الممك بن عمير عن عبد  [ 3452 ] 

أستب رجبلن عند النبي صمى اهلل الرحمن بن أبي ليمى عن معاذ بن جبل رضى اهلل تعالى عنو قال 
عميو وسمم حتى عرف الغضب في وجو أحدىما فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم إني ألعمم كممة لو 
قاليا لذىب غضبو أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بيذا 

اإلسناد نحوه قال وفي الباب عن سميمان بن صرد قال وىذا حديث مرسل عبد الرحمن بن أبي ليمى 
لم يسمع من معاذ بن جبل مات معاذ في خبلفة عمر بن الخطاب وقتل عمر بن الخطاب وعبد 

الرحمن بن أبي ليمى غبلم بن ست سنين وىكذا روى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليمى 
وقد روى عبد الرحمن بن أبي ليمى عن عمر بن الخطاب ورآه وعبد الرحمن بن أبي ليمى يكنى أبا 
عيسى وأبو ليمى أسمو يسار وروى عن عبد الرحمن بن أبي ليمى قال أدركت عشرين ومائة من 



أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب ما يقول إذا رأى رؤيا يكرىيا  
   
حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن بن الياد عن عبد اهلل بن خباب عن أبي سعيد  [ 3453 ] 

إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبيا فإنما ىي من اهلل الخدري أنو سمع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
ذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما ىي من الشيطان فميستعذ باهلل  فميحمد اهلل عمييا وليحدث بما رأى وا 

من شرىا وال يذكرىا ألحد فإنيا ال تضره قال وفي الباب عن أبي قتادة قال وىذا حديث حسن صحيح 
غريب من ىذا الوجو وابن الياد اسمو يزيد بن عبد اهلل بن أسامة بن الياد المدني وىو ثقة روى عنو 

مالك والناس  
   

باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر  
   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي  [ 3454 ] 

كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا بو إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو ىريرة رضى اهلل تعالى عنو قال 
وسمم فإذا أخذه رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال الميم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا 

نو دعاك لمكة  ني عبدك ونبيك وا  وبارك لنا في صاعنا ومدنا الميم إن إبراىيم عبدك وخميمك ونبيك وا 
وأنا أدعوك لممدينة بمثل ما دعاك بو لمكة ومثمو معو ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيو ذلك الثمر 

قال ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب ما يقول إذا أكل طعاما  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم حدثنا عمي بن زيد عن عمر وىو بن  [ 3455 ] 

دخمت مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أنا وخالد بن الوليد عمى ميمونة حرممة عن بن عباس قال 
فجاءتنا بإناء فيو لبن فشرب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأنا عمى يمينو وخالد عمى شمالو فقال 

لي الشربة لك فإن شئت آثرت بيا خالدا فقمت ما كنت أوثر عمى سورك أحدا ثم قال رسول اهلل صمى 
اهلل عميو وسمم من أطعمو اهلل الطعام فميقل الميم بارك لنا فيو وأطعمنا خيرا منو ومن سقاه اهلل لبنا 



فميقل الميم بارك لنا فيو وزدنا منو وقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ليس شيء يجزي مكان 
الطعام والشراب غير المبن وقال ىذا حديث حسن وروى بعضيم ىذا الحديث عن عمي بن زيد فقال 

عن عمر بن حرممة وقال بعضيم عمرو بن حرممة وال يصح  
   

باب ما يقول إذا فرغ من الطعام  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الثوري بن يزيد حدثنا خالد بن معدان  [ 3456 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذا رفعت المائدة من بين يديو يقول الحمد هلل عن أبي أمامة قال 
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو غير مودع وال مستغنى عنو ربنا قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد األحمر عن حجاج بن أرطاة  [ 3457 ] 

عن رياح بن عبيدة قال حفص عن بن أخي أبي سعيد وقال أبو خالد عن مولى ألبي سعيد عن أبي 
كان النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا أكل أو شرب قال الحمد هلل الذي سعيد رضى اهلل تعالى عنو قال 
أطمعنا وسقانا وجعمنا مسممين  

   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد اهلل بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب  [ 3458 ] 

من حدثني أبو مرحوم عن سيل بن معاذ بن أنس عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أكل طعاما فقال الحمد هلل الذي أطعمني ىذا ورزقنيو من غير حول مني وال قوة غفر لو ما تقدم من 

ذنبو قال ىذا حديث حسن غريب وأبو مرحوم أسمو عبد الرحمن بن ميمون  
   

باب ما يقول إذا سمع نييق الحمار  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن جعفر بن ربيعة عن األعرج عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى  [ 3459 ] 

إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا اهلل من فضمو فإنيا رأت ممكا عنو أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ذا سمعتم نييق الحمار فتعوذوا باهلل من الشيطان الرجيم فإنو رأى شيطانا قال ىذا حديث حسن  وا 

صحيح  
   



باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتيميل والتحميد  
   
حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد الكوفي حدثنا عبد اهلل بن أبي بكر السيمي عن حاتم بن أبي  [ 3460 ] 

صغيرة عن أبي بمج عن عمرو بن ميمون عن عبد اهلل بن عمرو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
ما عمى األرض أحد يقول ال إلو إال اهلل واهلل أكبر وال حول وال قوة إال باهلل إال كفرت عنو وسمم 

خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وروى شعبة ىذا الحديث 
عن أبي بمج بيذا اإلسناد نحوه ولم يرفعو وأبو بمج أسمو يحيى بن أبي سميم ويقال أيضا يحيى بن 

سميم حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي بمج عن عمرو بن 
ميمون عن عبد اهلل بن عمرو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه وحاتم يكنى أبا يونس القشيري 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بمج نحوه ولم يرفعو  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثنا أبو نعامة السعدي عن  [ 3461 ] 

كنا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم في غزاة فمما أبي عثمان النيدي عن أبي موسى األشعري قال 
قفمنا أشرفنا عمى المدينة فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بيا أصواتيم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
إن ربكم ليس بأصم وال غائب ىو بينكم وبين رءوس رحالكم ثم قال يا عبد اهلل بن قيس أال أعممك 
كنزا من كنوز الجنة ال حول وال قوة ال باهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو عثمان 

النيدي أسمو عبد الرحمن بن مل وأبو نعامة أسمو عمرو بن عيسى ومعنى قولو بينكم وبين رءوس 
رحالكم يعني عممو وقدرتو  

   
باب  

   
حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن  [ 3462 ] 

إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيو عن بن مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
لقيت إبراىيم ليمة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السبلم وأخبرىم أن الجنة طيبة التربة عذبة 
الماء وأنيا قيعان وأن غراسيا سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر قال وفي الباب عن أبي 

أيوب قال ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو من حديث بن مسعود  
   



حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا موسى الجيني حدثني مصعب بن  [ 3463 ] 
أيعجز أحدكم أن يكسب ألف حسنة سعد عن أبيو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال لجمسائو 

فسألو سائل من جمسائو كيف يكسب أحدنا ألف حسنة يسبح أحدكم مائة تسبيحة تكتب لو ألف حسنة 
وتحط عنو ألف سيئة قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب  

   
حدثنا أحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا روح بن عبادة عن حجاج الصوف عن أبي  [ 3464 ] 

من قال سبحان اهلل العظيم وبحمده غرست لو الزبير عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
نخمة في الجنة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفو إال من حديث أبي الزبير 

عن جابر  
   
حدثنا محمد بن رافع حدثنا المؤمل عن حماد بن سممة عن أبي الزبير عن جابر عن  [ 3465 ] 

من قال سبحان اهلل العظيم وبحمده غرست لو نخمة في الجنة قال أبو النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا المحاربي عن مالك بن أنس عن سمي عن  [ 3466 ] 

من قال سبحان اهلل وبحمده مائة أبي صالح عن أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
ن كانت مثل زبد البحر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح   مرة غفرت لو ذنوبو وا 

   
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة  [ 3467 ] 

عن عمرو بن جرير عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
كممتان خفيفتان عمى المسان ثقيمتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل 

العظيم قال ىذا حديث حسن غريب صحيح  
   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح  [ 3468 ] 

من قال ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو عن أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 



الممك ولو الحمد يحيي ويميت وىو عمى كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت لو عدل عشر رقاب 
وكتبت لو مائة حسنة ومحيت عنو مائة سيئة وكان لو حرزا من الشيطان يومو ذلك حتى يمسي ولم 
يأت أحد بأفضل مما جاء بو إال أحد عمل أكثر من ذلك وبيذا اإلسناد عن النبي صمى اهلل عميو 

ن كانت أكثر من زبد البحر قال ىذا  وسمم قال من قال سبحان اهلل وبحمده مائة مرة حطت خطاياه وا 
حديث حسن صحيح  

   
باب  

   
حدثنا محمد بن عبد الممك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سييل بن  [ 3469 ] 

من قال أبي صالح عن سمي عن أبي صالح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
حين يصبح وحين يمسي سبحان اهلل وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء بو إال 

أحد قال مثل ما قال وزاد عميو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  
   
حدثنا إسماعيل بن موسى الكوفي حدثنا داود بن الزبرقان عن مطر الوراق عن نافع عن  [ 3470 ] 

قولوا سبحان اهلل وبحمده مائة بن عمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ذات يوم ألصحابو 
مرة من قاليا مرة كتبت لو عشرا ومن قاليا عشرا كتبت لو مائة ومن قاليا مائة كتبت لو ألفا ومن زاد 

زاده اهلل ومن أستغفر غفر اهلل لو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا أبو سفيان الحميري ىو سعيد بن يحيى الواسطي  [ 3471 ] 

عن الضحاك بن حمرة عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
من سبح اهلل مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن حج مائة مرة ومن حمد اهلل مائة بالغداة وسمم 

ومائة بالعشي كان كمن حمل عمى مائة فرس في سبيل اهلل أو قال غزا مائة غزوة ومن ىمل اهلل مائة 
بالغداة ومائة بالعشي كان كمن أعتق مائة رقبة من ولد إسماعيل ومن كبر اهلل مائة بالغداة ومائة 

بالعشي لم يأت في ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى إال من قال مثل ما قال أو زاد عمى ما قال قال أبو 
عيسى ىذا حديث حسن غريب  



   
حدثنا الحسين بن األسود العجمي البغدادي حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح  [ 3472 ] 

تسبيحة في رمضان أفضل من ألف تسبيحة في غيره  عن أبي بشر عن الزىري قال 
   

باب  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن الخميل بن مرة عن األزىر بن عبد اهلل عن تميم الداري عن  [ 3473 ] 

من قال أشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو إليا واحدا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أنو قال 
أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة وال ولدا ولم يكن لو كفوا أحد عشر مرات كتب اهلل لو أربعين ألف ألف 
حسنة قال ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو والخميل بن مرة ليس بالقوي عند أصحاب 

الحديث قال محمد بن إسماعيل ىو منكر الحديث  
   
حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عمي بن معبد المصري حدثنا عبيد اهلل بن عمرو الرقي  [ 3474 ] 

عن زيد بن أبي أنيسة عن شير بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر أن رسول اهلل 
من قال في دبر صبلة الفجر وىو ثاني رجميو قبل أن يتكمم ال إلو إال اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

وحده ال شريك لو لو الممك ولو الحمد يحيي ويميت وىو عمى كل شيء قدير عشر مرات كتب لو 
عشر حسنات ومحيت عنو عشر سيئات ورفع لو عشر درجات وكان يومو ذلك في حرز من كل 
مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركو في ذلك اليوم إال الشرك باهلل قال ىذا حديث 

حسن غريب صحيح  
   

باب جامع الدعوات عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعمبي الكوفي حدثنا زيد بن حباب عن زىير بن  [ 3475 ] 

سمع النبي صمى اهلل عميو معاوية عن مالك بن مغول عن عبد اهلل بن بريدة األسممي عن أبيو قال 
وسمم رجبل يدعو وىو يقول الميم إني أسألك بأني أشيد أنك أنت اهلل ال إلو إال أنت األحد الصمد 
الذي لم يمد ولم يولد ولم يكن لو كفوا أحد قال فقال والذي نفسي بيده لقد سأل اهلل باسمو األعظم 

ذا سئل بو أعطى قال زيد فذكرتو لزىير بن معاوية بعد ذلك بسنين فقال  الذي إذا دعي بو أجاب وا 



حدثني أبو إسحاق عن مالك بن مغول قال زيد ثم ذكرتو لسفيان الثوري فحدثني عن مالك قال أبو 
نما  عيسى ىذا حديث حسن غريب وروى شريك ىذا الحديث عن أبي إسحاق عن بريدة عن أبيو وا 

نما دلسو وروى شريك ىذا الحديث عن أبي إسحاق   أخذه أبو إسحاق اليمداني عن مالك بن مغول وا 
   

باب  
   
حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن أبي ىانئ الخوالني عن أبي عمي الجنبي عن  [ 3476 ] 

بينا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قاعدا إذ دخل رجل فصمى فقال الميم أغفر فضالة بن عبيد قال 
لي وارحمني فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عجمت أييا المصمي إذا صميت فقعدت فاحمد اهلل 

بما ىو أىمو وصل عمي ثم ادعو قال ثم صمى رجل آخر بعد ذلك فحمد اهلل وصمى عمى النبي صمى 
اهلل عميو وسمم فقال لو النبي صمى اهلل عميو وسمم أييا المصمي أدع تجب قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن رواه حيوة بن شريح عن أبي ىانئ وأبو ىانئ اسمو حميد بن ىانئ وأبو عمي الجنبي اسمو 
عمرو بن مالك  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد اهلل بن يزيد المقري حدثنا حيوة بن شريح حدثني أبو  [ 3477 ] 

سمع النبي صمى اهلل ىانئ الخوالني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنو سمع فضالة بن عبيد يقول 
عميو وسمم رجبل يدعو في صبلتو فمم يصل عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال النبي صمى اهلل 

عميو وسمم عجل ىذا ثم دعاه فقال لو ولغيره إذا صمى أحدكم فميبدأ بتحميد اهلل والثناء عميو ثم ليصل 
عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم ثم ليدع بعد بما شاء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا عمي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد اهلل بن أبي زياد القداح كذا قال  [ 3478 ] 

اسم اهلل األعظم في عن شير بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ليكم إلو واحد ال إلو إال ىو الرحمن الرحيم  }ىاتين اآليتين  الم اهلل ال إلو إال  }وفاتحة آل عمران   {وا 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح    {ىو الحي القيوم 
   

باب  
   



حدثنا عبد اهلل بن معاوية الجمحي وىو رجل صالح حدثنا صالح المري عن ىشام بن  [ 3479 ] 
ادعوا اهلل وأنتم حسان عن محمد بن سيرين عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

موقنون باإلجابة واعمموا أن اهلل ال يستجيب دعاء من قمب غافل اله قال أبو عيسى ىذا حديث 
غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو سمعت عباسا العنبري يقول اكتبوا عن عبد اهلل بن معاوية الجمحي 

فإنو ثقة  
   

باب  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية بن ىشام عن حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت  [ 3480 ] 

الميم عافني في جسدي عن عروة عن عائشة قالت كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
وعافني في بصري واجعمو الوارث مني ال إلو إال اهلل الحميم الكريم سبحان اهلل رب العرش العظيم 
الحمد هلل رب العالمين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب قال سمعت محمدا يقول حبيب بن 

أبي لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا واهلل أعمم  
   

باب  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال  [ 3481 ] 

جاءت فاطمة إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم تسألو خادما فقال ليا قولي الميم رب السماوات السبع 
ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة واإلنجيل والقرآن فالق الحب والنوى أعوذ بك 
من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتو أنت األول فميس قبمك شيء وأنت اآلخر فميس بعدك شيء 

وأنت الظاىر فميس فوقك شيء وأنت الباطن فميس دونك شيء أقض عني الدين وأغنني من الفقر 
قال ىذا حديث حسن غريب وىكذا روى بعض أصحاب األعمش عن األعمش نحو ىذا وروى 

بعضيم عن األعمش عن أبي صالح مرسل ولم يذكر فيو عن أبي ىريرة  
   

باب  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن األعمش عن عمرو  [ 3482 ] 



بن مرة عن عبد اهلل بن الحارث عن زىير بن األقمر عن عبد اهلل بن عمرو قال كان رسول اهلل 
الميم إني أعوذ بك من قمب ال يخشع ودعاء ال يسمع ومن نفس ال تشبع صمى اهلل عميو وسمم يقول 

ومن عمم ال ينفع أعوذ بك من ىؤالء األربع قال وفي الباب عن جابر وأبي ىريرة وابن مسعود قال 
وىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو من حديث عبد اهلل بن عمرو  

   
باب  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن البصري عن  [ 3483 ] 

يا حصين كم تعبد اليوم إليا قال أبي عمران بن حصين قال قال النبي صمى اهلل عميو وسمم ألبي 
سبعة ستا في األرض وواحدا في السماء قال فأييم تعد لرغبتك ورىبتك قال الذي في السماء قال يا 
حصين أما إنك لو أسممت عممتك كممتين تنفعانك قال فمما أسمم حصين قال يا رسول اهلل عممني 
الكممتين المتين وعدتني فقال قل الميم أليمني رشدي وأعذني من شر نفسي قال ىذا حديث غريب 

وقد روي ىذا الحديث عن عمران بن حصين من غير ىذا الوجو  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا أبو مصعب المدني عن عمرو بن  [ 3484 ] 

كثيرا ما كنت أسمع النبي أبي عمرو مولى المطمب عن أنس بن مالك رضى اهلل تعالى عنو قال 
صمى اهلل عميو وسمم يدعو بيؤالء الكممات الميم إني أعوذ بك من اليم والحزن والعجز والكسل 

والبخل وضمع الدين وغمبة الرجال قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو من حديث عمرو 
بن أبي عمرو  

   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن النبي صمى اهلل  [ 3485 ] 

الميم إني أعوذ بك من الكسل واليرم والجبن والبخل وفتنة المسيح وعذاب عميو وسمم كان يدعو يقول 
القبر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب ما جاء في عقد التسبيح باليد  



   
حدثنا محمد بن عبد األعمى بصري حدثنا غنام بن عمي عن األعمش عن عطاء بن  [ 3486 ] 

رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم يعقد التسبيح فقال ىذا السائب عن أبيو عن عبد اهلل بن عمرو قال 
حديث حسن غريب من ىذا الوجو من حديث األعمش عن عطاء بن السائب وروى شعبة والثوري 

ىذا الحديث عن عطاء بن السائب بطولو وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يا معشر النساء اعقدن باألنامل فإنين مسئوالت 

مستنطقات  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا سيل بن يوسف حدثنا حميد عن ثابت البناني عن أنس بن  [ 3487 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم عاد رجبل قد جيد حتى صار مثل الفرخ فقال لو أما كنت تدعو مالك 
أما كنت تسأل ربك العافية قال كنت أقول الميم ما كنت معاقبي بو في اآلخرة فعجمو لي في الدنيا 
فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم سبحان اهلل إنك ال تطيقو أو ال تستطيعو أفبل كنت تقول الميم أتنا 
في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب 

من ىذا الوجو  
   
حدثنا ىارون بن عبد اهلل البزار حدثنا روح بن عبادة عن ىشام بن حسان عن الحسن  [ 3488 ] 

قال في الدنيا العمم والعبادة وفي اآلخرة   {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة  }في قولو 
الجنة حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن ثابت عن أنس نحوه  

   
باب  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا  [ 3489 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يدعو الميم إني أسألك اليدى والتقى األحوص يحدث عن عبد اهلل 
والعفاف والغنى قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد األنصاري عن عبد اهلل بن  [ 3490 ] 

ربيعة الدمشقي حدثنا عائذ اهلل أبو إدريس الخوالني عن أبي الدرداء قال قال رسول اهلل صمى اهلل 



كان من دعاء داود يقول الميم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبمغني حبك عميو وسمم 
الميم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأىمي ومن الماء البارد قال وكان رسول اهلل صمى اهلل عميو 

وسمم إذا ذكر داود يحدث عنو قال كان أعبد البشر قال ىذا حديث حسن  
   

باب  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا بن أبي عدي عن حماد بن سممة عن أبي جعفر الخطمي  [ 3491 ] 

عن رسول اهلل صمى اهلل عميو عن محمد بن كعب القرظي عن عبد اهلل بن يزيد الخطمي األنصاري 
وسمم أنو كان يقول في دعائو الميم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبو عندك الميم ما رزقتني مما 
أحب فاجعمو قوة لي فيما تحب الميم وما زويت عني مما أحب فاجعمو لي قوة فيما تحب قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن غريب وأبو جعفر الخطمي اسمو عمير بن يزيد بن خماشة  
   

باب  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سعد بن أوس عن ببلل بن يحيى  [ 3492 ] 

أتيت النبي صمى اهلل عميو وسمم فقمت يا العبسي عن شتير بن شكل عن أبيو عن بن حميد قال 
رسول اهلل عممني تعوذا أتعوذ بو قال فأخذ بكتفي فقال قل الميم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن 
شر بصري ومن شر لساني ومن شر قمبي ومن شر منيي يعني فرجو قال ىذا حديث حسن غريب 

ال نعرفو إال من ىذا الوجو من حديث سعد بن أوس عن ببلل بن يحيى  
   

باب  
   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراىيم  [ 3493 ] 

كنت نائمة إلى جنب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ففقدتو من الميل فممستو التيمي أن عائشة قالت 
فوقعت يدي عمى قدميو وىو ساجد وىو يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ال 

أحصي ثناء عميك أنت كما أثنيت عمى نفسك قال ىذا حديث حسن قد روي من غير وجو عن 
عائشة حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن يحيى بن سعيد بيذا اإلسناد نحوه وزاد فيو وأعوذ بك منك ال 



أحصي ثناء عميك  
   

باب  
   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاوس اليماني عن  [ 3494 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان يعمميم ىذا الدعاء كما يعمميم السورة من عبد اهلل بن عباس 
القرآن الميم إني أعوذ بك من عذاب جينم وعذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك 

من فتنة والممات قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا ىارون بن إسحاق اليمداني حدثنا عبدة بن سميمان عن ىشام بن عروة عن أبيو  [ 3495 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يدعو بيؤالء الكممات الميم إني أعوذ بك من عن عائشة قالت 
فتنة النار وعذاب النار وعذاب القبر وفتنة القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر 
فتنة المسيح الدجال الميم اغسل خطاياي بماء الثمج والبرد وأنق قمبي من الخطايا كما أنقيت الثوب 
األبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الميم إني أعوذ بك 

من الكسل واليرم والمأثم والمغرم قال ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا ىارون بن إسحاق حدثنا عبدة عن ىشام بن عروة عن عباد بن عبد اهلل بن الزبير  [ 3496 ] 

الميم أغفر لي وارحمني عن عائشة قالت سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول عند وفاتو 
وألحقني بالرفيق األعمى قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب  

   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ىريرة أن  [ 3497 ] 

ال يقول أحدكم الميم أغفر لي إن شئت الميم ارحمني إن شئت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
ليعزم المسألة فإنو ال مكره لو قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب  



   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن بن شياب عن أبي عبد اهلل األغر عن أبي  [ 3498 ] 

ينزل ربنا كل ليمة إلى سممة بن عبد الرحمن عن أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
السماء الدنيا حين يبقى ثمث الميل اآلخر فيقول من يدعوني فأستجيب لو ومن يسألني فأعطيو ومن 
يستغفرني فأغفر لو قال ىذا حديث حسن صحيح وأبو عبد اهلل األغر اسمو سمان قال وفي الباب 
عن عمي وعبد اهلل بن مسعود وأبي سعيد وجبير بن مطعم الجيني وأبي الدرداء وعثمان بن أبي 

العاصي  
   
حدثنا محمد بن يحيى الثقفي المروزي حدثنا حفص بن غياث عن بن جريج عن عبد  [ 3499 ] 

أي الدعاء أسمع قال الرحمن بن سابط عن أبي أمامة قال قيل لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
جوف الميل اآلخر ودبر الصموات المكتوبات قال ىذا حديث حسن وقد روي عن أبي ذر وابن عمر 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال جوف الميل اآلخر الدعاء فيو أفضل أو أرجى أو نحو ىذا  

   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا عبد الحميد بن عمر اليبللي عن سعيد بن إياس الجريري  [ 3500 ] 

أن رجبل قال يا رسول اهلل سمعت دعاءك الميمة فكان الذي وصل إلي عن أبي السميل عن أبي ىريرة 
منو أنك تقول الميم أغفر لي ذنبي ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني قال فيل تراىن تركن 

شيئا قال ىذا حديث غريب وأبو السميل أسمو ضريب بن نفير ويقال بن نقير  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا حيوة بن شريح وىو بن يزيد الحمصي  [ 3501 ] 

عن بقية بن الوليد عن مسمم بن زياد قال سمعت أنسا يقول إن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
من قال حين يصبح الميم أصبحنا نشيدك ونشيد حممة عرشك ومبلئكتك وجميع خمقك بأنك ال إلو 

ن قاليا  إال أنت وحدك ال شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إال غفر لو ما أصاب في يومو ذلك وا 
حين يمسي غفر اهلل لو ما أصاب في تمك الميمة من ذنب قال أبو عيسى ىذا حديث غريب  

   
باب  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا بن المبارك أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد اهلل بن زحر  [ 3502 ] 



قمما كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقوم من مجمس عن خالد بن أبي عمران أن بن عمر قال 
حتى يدعو بيؤالء الدعوات ألصحابو الميم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن 
طاعتك ما تبمغنا بو جنتك ومن اليقين ما تيون بو عمينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا 
وقوتنا ما أحييتنا وأجعمو الوارث منا واجعل ثأرنا عمى من ظممنا وانصرنا عمى من عادانا وال تجعل 
مصيبتنا في ديننا وال تجعل الدنيا أكبر ىمنا وال مبمغ عممنا وال تسمط عمينا من ال يرحمنا قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن غريب وقد روى بعضيم ىذا الحديث عن خالد بن أبي عمران عن نافع عن 
بن عمر  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان الشحام حدثني مسمم بن أبي بكرة  [ 3503 ] 
سمعني أبي وأنا أقول الميم إني أعوذ بك من اليم والكسل وعذاب القبر قال يا بني ممن سمعت قال 

ىذا قمت سمعتك تقولين قال الزمين فإني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقولين قال ىذا 
حديث حسن صحيح  

   
باب  

   
حدثنا عمي بن خشرم أخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن  [ 3504 ] 

أال أعممك الحارث عن عمي رضى اهلل تعالى عنو قال قال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ن كنت مغفورا لك قال قل ال إلو إال اهلل العمي العظيم ال إلو إال اهلل  كممات إذا قمتين غفر اهلل لك وا 

الحميم الكريم ال إلو إال اهلل سبحان اهلل رب العرش العظيم قال عمي بن خشرم وأخبرنا عمي بن 
الحسين بن واقد عن أبيو بمثل ذلك إال أنو قال في آخرىا الحمد هلل رب العالمين قال ىذا حديث 

غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن عمي  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن إبراىيم  [ 3505 ] 

دعوة ذي النون إذ دعا بن محمد بن سعد عن أبيو عن سعد قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وىو في بطن الحوت ال إلو إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنو لم يدع بيا رجل مسمم في 



شيء قط إال استجاب اهلل لو قال محمد بن يحيى قال محمد بن يوسف بن مرة بن إبراىيم بن محمد 
بن سعد عن سعد ولم يذكر فيو عن عائشة قال أبو عيسى وقد روى غير واحد ىذا الحديث عن 

يونس بن أبي إسحاق عن بن إبراىيم محمد بن سعد عن سعد ولم يذكر فيو عن أبيو وروى بعضيم 
عن يونس بن أبي إسحاق فقالوا عن إبراىيم بن محمد بن سعد عن أبيو عن سعد وكان يونس بن 

أبي إسحاق ربما ذكر في ىذا الحديث عن أبيو وربما لم يذكره  
   

باب  
   
حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد األعمى عن سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن  [ 3506 ] 

إن هلل تسعة وتسعين اسما مائة أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
غير واحد من أحصاىا دخل الجنة قال يوسف وحدثنا عبد األعمى عن ىشام بن حسان عن محمد 

عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا إبراىيم بن يعقوب الجوزجاني حدثني صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسمم  [ 3507 ] 

حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل 
إن هلل تعالى تسعة وتسعين اسما من أحصاىا دخل الجنة ىو اهلل الذي ال إلو إال ىو عميو وسمم 

الرحمن الرحيم الممك السبلم المؤمن المييمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار 
القيار الوىاب الرزاق الفتاح العميم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم 

العدل المطيف الخبير الحميم العظيم الغفور الشكور العمي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجميل 
الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشييد الحق الوكيل القوي المتين الولي 

الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر 
المقتدر المقدم المؤخر األول اآلخر الظاىر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرءوف 

مالك الممك ذو الجبلل واإلكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور اليادي 
البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور قال أبو عيسى ىذا حديث غريب حدثنا بو غير واحد عن 

صفوان بن صالح نعرفو إال من حديث صفوان بن صالح وىو ثقة عند أىل الحديث وقد روي ىذا 
الحديث من غير وجو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وال نعمم في كثير شيء من 

الروايات لو إسناد صحيح ذكر األسماء إال في ىذا الحديث وقد روى آدم بن أبي إياس ىذا الحديث 



بإسناد غير ىذا عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وذكر فيو األسماء وليس لو إسناد 
صحيح  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ىريرة  [ 3508 ] 

إن هلل تسعة وتسعين اسما من أحصاىا دخل الجنة قال وليس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
في ىذا الحديث ذكر األسماء قال وىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا إبراىيم بن يعقوب حدثنا زيد بن الحباب أن حميدا المكي مولى بن عمقمة حدثو أن  [ 3509 ] 

إذا مررتم برياض عطاء بن أبي رباح حدثو عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الجنة فارتعوا قمت يا رسول اهلل وما رياض الجنة قال المساجد قمت وما الرتع يا رسول اهلل قال 

سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن  [ 3510 ] 

ثابت البناني قال حدثني أبي عن أنس بن مالك رضى اهلل تعالى عنو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قال وما رياض الجنة قال حمق الذكر قال أبو عيسى ىذا وسمم قال 

حديث حسن غريب من ىذا الوجو من حديث ثابت عن  
   

باب منو  
   
حدثنا إبراىيم بن يعقوب حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سممة عن ثابت عن  [ 3511 ] 

إذا عمرو بن أبي سممة عن أمو أم سممة عن أبي سممة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
نا إليو راجعون الميم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فييا  أصاب أحدكم مصيبة فميقل إنا هلل وا 

وأبدلني منيا خيرا فمما احتضر أبو سممة قال الميم أخمف في أىمي خيرا مني فمما قبض قالت أم 
نا إليو راجعون عند اهلل احتسبت مصيبتي فأجرني فييا قال أبو عيسى ىذا حديث  سممة إنا هلل وا 

غريب من ىذا وروي ىذا الحديث من غير ىذا الوجو عن أم سممة وأبو سممة أسمو عبد اهلل بن عبد 
األسد  

   



باب  
   
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا الفضل بن موسى حدثنا سممة بن وردان عن أنس بن  [ 3512 ] 

يا رسول اهلل أي الدعاء أفضل قال سل ربك مالك أن رجبل جاء إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 
العافية والمعافاة في الدنيا واآلخرة ثم أتاه اليوم الثاني فقال يا رسول اهلل أي الدعاء أفضل فقال لو 
مثل ذلك ثم أتاه في اليوم الثالث فقال لو مثل ذلك قال فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتيا في 

اآلخرة فقد أفمحت قال ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو إنما نعرفو من حديث سممة بن وردان  
   
حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سميمان الضبعي عن كيمس بن الحسن عن عبد اهلل بن  [ 3513 ] 

يا رسول اهلل أرأيت إن عممت أي ليمة ليمة القدر ما أقول فييا قال قولي بريدة عن عائشة قالت قمت 
الميم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد اهلل بن  [ 3514 ] 

يا رسول اهلل عممني شيئا أسألو اهلل عز وجل قال سل الحارث عن العباس بن عبد المطمب قال قمت 
اهلل العافية فمكثت أياما ثم جئت فقمت يا رسول اهلل عممني شيئا أسألو اهلل فقال لي يا عباس يا عم 
رسول اهلل سموا اهلل العافية في الدنيا واآلخرة قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح وعبد اهلل بن الحارث 

بن نوفل قد سمع من العباس بن عبد المطمب  
   
حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي عن إسرائيل عن عبد  [ 3515 ] 

الرحمن بن أبي بكر وىو المميكي عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهلل 
ما سئل اهلل شيئا أحب إليو من أن يسأل العافية ىذا حديث غريب ال نعرفو إال صمى اهلل عميو وسمم 

من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المميكي  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا إبراىيم بن عمر بن أبي الوزير حدثنا زنفل بن عبد اهلل أبو  [ 3516 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان إذا عبد اهلل عن بن أبي مميكة عن عائشة عن أبي بكر الصديق 



أراد أمرا قال الميم خر لي واختر لي قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث زنفل 
وىو ضعيف عند الحديث ويقال لو زنفل العرفي وكان سكن عرفات وتفرد بيذا الحديث وال يتابع عميو  

   
حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حبان بن ىبلل حدثنا أبان حدثنا يحيى أن زيد بن سبلم  [ 3517 ] 

الوضوء حدثو أن أبا سبلم حدثو عن أبي مالك األشعري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
شطر اإليمان والحمد هلل تمؤل الميزان وسبحان اهلل والحمد هلل تمآلن أو تمؤل ما بين السماوات 

واألرض والصبلة نور والصدقة برىان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عميك كل الناس يغدو فبائع 
نفسو فمعتقيا أو موبقيا قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح  

   
باب  

   
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن  [ 3518 ] 

التسبيح نصف عبد اهلل بن يزيد بن عبد اهلل بن عمرو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الميزان والحمد يمؤله وال إلو إال اهلل ليس ليا دون اهلل حجاب حتى تخمص إليو قال أبو عيسى ىذا 

حديث غريب من ىذا الوجو وليس إسناده بالقوي  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن أبي إسحاق عن جرير النيدي عن رجل من بني  [ 3519 ] 

عدىن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في يدي أو في يده التسبيح نصف الميزان والحمد سميم قال 
يمؤله والتكبير يمؤل ما بين السماء واألرض والصوم نصف الصبر والطيور نصف اإليمان قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن وقد رواه شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن حاتم المؤدب حدثنا عمي بن ثابت حدثني قيس بن الربيع وكان من بني  [ 3520 ] 

أكثر ما دعا بو أسد عن األغر بن الصباح عن خميفة بن حصين عن عمي بن أبي طالب قال 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عشية عرفة في الموقف الميم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول 
ليك مآبي ولك رب تراثي الميم إني أعوذ بك من عذاب  الميم لك صبلتي ونسكي ومحياي ومماتي وا 



القبر ووسوسة الصدر وشتات األمر الميم إني أعوذ بك من شر ما يجئ بو الريح قال ىذا حديث 
غريب من ىذا الوجو وليس إسناده بالقوي  

   
باب  

   
حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري حدثنا الميث عن عبد  [ 3521 ] 

دعا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بدعاء كثير لم نحفظ منو الرحمن بن سابط عن أبي أمامة قال 
شيئا قمنا يا رسول اهلل دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منو شيئا فقال أال أدلكم عمى ما يجمع ذلك كمو 

نقول الميم إنا نسألك من خير ما سألك منو نبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذ منو نبيك محمد 
وأنت المستعان وعميك الببلغ وال حول وال قوة إال باهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
باب  

   
حدثنا أبو موسى األنصاري حدثنا معاذ بن معاذ عن أبي بن كعب صاحب الحرير  [ 3522 ] 

يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول اهلل صمى اهلل حدثني شير بن حوشب قال قمت ألم سممة 
عميو وسمم إذا كان عندك قالت كان أكثر دعائو يا مقمب القموب ثبت قمبي عمى دينك قالت قمت يا 
رسول اهلل ما أكثر دعاءك يا مقمب القموب ثبت قمبي عمى دينك قال يا أم سممة إنو ليس آدمي إال 

ربنا ال تزغ قموبنا بعد إذ  }وقمبو بين إصبعين من أصابع اهلل فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ فتبل معاذ 
قال وفي الباب عن عائشة والنواس بن سمعان وأنس وجابر وعبد اهلل بن عمرو ونعيم بن   {ىديتنا 

عمار قال وىذا حديث حسن  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن حاتم حدثنا الحكم بن ظيير حدثنا عمقمة بن مرثد عن سميمان بن بريدة  [ 3523 ] 

يا رسول اهلل ما أنام عن أبيو قال شكا خالد بن الوليد المخزومي إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 
الميل من األرق فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا أويت إلى فراشك فقل الميم رب السماوات السبع 

وما أظمت ورب األرضين وما أقمت ورب الشياطين وما أضمت كن لي جارا من شر خمقك كميم 



جميعا أن يفرط عمي أحد أو أن يبغي عمي عز جارك وجل ثناؤك وال إلو غيرك وال إلو إال أنت قال 
ىذا حديث ليس إسناده بالقوي والحكم بن ظيير قد ترك حديثو بعض أىل الحديث ويروى ىذا 

الحديث عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسبل من غير ىذا الوجو  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن حاتم المكتب حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن الرجيل بن معاوية  [ 3524 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا كربو أخي زىير بن معاوية عن الرقاشي عن أنس بن مالك قال 
أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وبإسناده قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ألظوا بياذا 

الجبلل واإلكرام قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وقد روي ىذا الحديث عن أنس من غير وجو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا المؤمل عن حماد بن سممة عن حميد عن أنس أن النبي  [ 3525 ] 

نما صمى اهلل عميو وسمم قال  ألظوا بياذا الجبلل واإلكرام قال ىذا حديث غريب وليس بمحفوظ وا 
يروى ىذا عن حماد بن سممة عن حميد عن الحسن عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وىذا أصح 

ومؤمل غمط فيو فقال عن حماد عن حميد عن أنس وال يتابع فيو  
   

باب  
   
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن أبي  [ 3526 ] 

حسين عن شير بن حوشب عن أبي أمامة الباىمي قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
من أوى إلى فراشو طاىرا يذكر اهلل حتى يدركو النعاس لم يتقمب ساعة من الميل سأل اهلل شيئا من 
خير الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه قال ىذا حديث حسن غريب وقد روي ىذا أيضا عن شير بن 

حوشب عن أبي ظبية عن عمرو بن عبسة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي الورد عن  [ 3527 ] 



سمع النبي صمى اهلل عميو وسمم رجبل يدعو يقول الميم إني أسألك المجبلج عن معاذ بن جبل قال 
تمام النعمة فقال أي شيء تمام النعمة قال دعوة دعوت بيا أرجو بيا الخير قال فإن من تمام النعمة 

دخول الجنة والفوز من النار وسمع رجبل وىو يقول يا ذا الجبلل واإلكرام قال استجيب لك فسل 
وسمع النبي صمى اهلل عميو وسمم رجبل وىو يقول الميم إني أسألك الصبر فقال سألت اهلل الببلء فسمو 

العافية حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم عن الجريري بيذا اإلسناد نحوه قال أبو 
عيسى ىذا حديث حسن  

   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن  [ 3528 ] 

إذا فزع أحدكم في النوم فميقل أعوذ شعيب عن أبيو عن جده أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
بكممات اهلل التامات من غضبو وعقابو وشر عباده ومن ىمزات الشياطين وأن يحضرون فإنيا لن 

تضره قال وكان عبد اهلل بن عمر يعمميا من بمغ من ولده ومن لم يبمغ منيم كتبيا في صك ثم عمقيا 
في عنقو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
باب  

   
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن أبي راشد  [ 3529 ] 

الحيراني قال أتيت عبد اهلل بن عمرو بن العاصي فقمت لو حدثنا مما سمعت من رسول اهلل صمى 
اهلل عميو وسمم فألقى إلي صحيفة فقال ىذا ما كتب لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال فنظرت 

إن أبا بكر الصديق رضى اهلل تعالى عنو قال يا رسول اهلل عممني ما أقول إذا فييا فإذا فييا 
ذا أمسيت فقال يا أبا بكر قل الميم فاطر السماوات واألرض عالم الغيب والشيادة ال إلو  أصبحت وا 
إال أنت رب كل شيء ومميكو أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركو وأن أقترف عمى 

نفسي سوءا أو أجره إلى مسمم قال ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت  [ 3530 ] 

ال أبا وائل قال سمعت عبد اهلل بن مسعود قمت لو أأنت سمعتو من عبد اهلل قال نعم ورفعو أنو قال 



أحد أغير من اهلل ولذلك حرم الفواحش ما ظير منيا وما بطن وال أحد أحب إليو المدح من اهلل 
ولذلك مدح نفسو قال ىذا حديث حسن غريب صحيح من ىذا الوجو  

   
باب  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد اهلل بن عمرو  [ 3531 ] 

قال لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عممني دعاء أدعو بو في صبلتي عن أبي بكر الصديق أنو 
قال قل الميم إني ظممت نفسي ظمما كثيرا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 

وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم قال ىذا حديث حسن غريب وىو حديث ليث بن سعد وأبو الخير 
أسمو مرثد بن عبد اهلل اليزني  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد اهلل  [ 3532 ] 

جاء العباس إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فكأنو بن الحارث عن المطمب بن أبي وداعة قال 
سمع شيئا فقام النبي صمى اهلل عميو وسمم عمى المنبر فقال من أنا فقالوا أنت رسول اهلل عميك السبلم 

قال أنا محمد بن عبد اهلل بن عبد المطمب إن اهلل خمق الخمق فجعمني في خيرىم فرقة ثم جعميم 
فرقتين فجعمني في خيرىم فرقة ثم جعميم قبائل فجعمني في خيرىم قبيمة ثم جعميم بيوتا فجعمني في 

خيرىم بيتا وخيرىم نسبا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  
   

باب  
   
أن رسول حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا الفضل بن موسى عن األعمش عن أنس  [ 3533 ] 

اهلل صمى اهلل عميو وسمم مر بشجرة يابسة الورق فضربيا بعصاه فتناثر الورق فقال إن الحمد هلل 
وسبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق ىذه الشجرة 

قال ىذا حديث غريب  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن الجبلح بن كثير عن أبي عبد الرحمن الحبمي عن عمارة  [ 3534 ] 

من قال ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو بن شبيب السائي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



الممك ولو الحمد يحيي ويميت وىو عمى كل شيء قدير عشر مرات عمى إثر المغرب بعث اهلل 
مسمحة يحفظونو من الشيطان حتى يصبح وكتب اهلل لو بيا عشر حسنات موجبات ومحي عنو عشر 

سيئات موبقات وكانت لو بعدل عشر رقاب مؤمنات قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال 
نعرفو إال من حديث ليث بن سعد وال نعرف لعمارة سماعا عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
باب في فضل التوبة واالستغفار وما ذكر من رحمة اهلل لعباده  

   
أتيت حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال  [ 3535 ] 

صفوان بن عسال المرادي أسألو المسح عمى الخفين فقال ما جاء بك يا زر فقمت ابتغاء العمم فقال 
إن المبلئكة تضع أجنحتيا لطالب العمم رضا بما يطمب فقمت إنو حك في صدري المسح عمى 
الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم فجئت أسألك ىل 

سمعتو يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن ال ننزع خفافنا ثبلثة أيام 
ولياليين إال من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فقمت ىل سمعتو يذكر في اليوى شيئا قال نعم كنا 
مع النبي صمى اهلل عميو وسمم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت لو جيوري يا محمد 
فأجابو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نحوا من صوتو ىاؤم وقمنا لو ويحك اغضض من صوتك 
فإنك عند النبي صمى اهلل عميو وسمم وقد نييت عن ىذا فقال واهلل ال أغضض قال األعرابي المرء 
يحب القوم ولما يمحق بيم قال النبي صمى اهلل عميو وسمم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال 

يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة سبعين عاما عرضو أو يسير الراكب في عرضو أربعين 
أو سبعين عاما قال سفيان قبل الشام خمقو اهلل يوم خمق السماوات واألرض مفتوحا يعني لمتوبة ال 

يغمق حتى تطمع الشمس منو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر بن حبيش قال  [ 3536 ] 

أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك قمت ابتغاء العمم قال بمغني أن المبلئكة تضع 
أجنحتيا لطالب العمم رضا بما يفعل قال قمت إنو حاك أو قال حك في نفسو شيء من المسح عمى 
الخفين فيل حفظت من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فيو شيئا قال نعم كنا إذا كنا في سفر أو 
مسافرين أمرنا أن ال نخمع خفانا ثبلثا إال من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم قال فقمت فيل 

حفظت من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في اليوى شيئا قال نعم كنا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو 



وسمم في بعض أسفاره فناداه رجل كان في آخر القوم بصوت جيوري أعرابي جمف جاف فقال يا 
محمد يا محمد فقال لو القوم مو أنك قد نييت عن ىذا فأجابو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نحوا 
من صوتو ىاؤم فقال الرجل يحب القوم ولما يمحق بيم قال فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
المرء مع من أحب قال زر فما برح يحدثني حتى حدثني أن اهلل جعل بالمغرب بابا عرضو مسيرة 

يوم يأتي بعض  }سبعين عاما لمتوبة ال يغمق ما لم تطمع الشمس من قبمو وذلك قول اهلل عز وجل 
اآلية قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح    {آيات ربك ال ينفع نفسا إيمانيا 

   
حدثنا إبراىيم بن يعقوب حدثنا عمى بن عياش حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان  [ 3537 ] 

إن اهلل عن أبيو عن مكحول عن جبير بن نفير عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو 

عامر العقدي عن عبد الرحمن بيذا اإلسناد نحوه  
   
حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ىريرة قال  [ 3538 ] 

هلل أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالتو إذا وجدىا قال وفي قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الباب عن بن مسعود والنعمان بن بشير وأنس قال وىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو 
من حديث أبي الزناد وقد روي ىذا الحديث عن مكحول بإسناد لو عن أبي ذر عن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم نحو ىذا  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة  [ 3539 ] 

عن أبي أيوب أنو قال حين حضرتو الوفاة قد كتمت عنكم شيئا سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو 
لوال أنكم تذنبون لخمق اهلل خمقا يذنبون ويغفر ليم قال ىذا حديث حسن غريب وقد روي وسمم يقول 

ىذا عن محمد بن كعب عن أبي أيوب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه حدثنا بذلك قتيبة حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمر مولى غفرة عن محمد بن كعب عن أبي أيوب عن النبي صمى 

اهلل عميو وسمم نحوه  
   
حدثنا عبد اهلل بن إسحاق الجوىري البصري حدثنا أبو عاصم حدثنا كثير بن فائد حدثنا  [ 3540 ] 

سعيد بن عبيد قال سمعت بكر بن عبد اهلل المزني يقول حدثنا أنس بن مالك قال سمعت رسول اهلل 



يا بن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك عمى ما كان فيك صمى اهلل عميو وسمم يقول قال اهلل 
وال أبالي يا بن آدم لو بمغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك وال أبالي يا بن آدم إنك لو 

أتيتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتني ال تشرك بي شيئا ألتيتك بقرابيا مغفرة قال أبو عيسى ىذا 
حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  

   
باب خمق اهلل مائة رحمة  

   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي  [ 3541 ] 

خمق اهلل مائة رحمة فوضع رحمة واحدة بين خمقو ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
يتراحمون بيا وعند اهلل تسع وتسعون رحمة قال أبو عيسى وفي الباب عن بن سممان وجندب بن عبد 

اهلل بن سفيان البجمي وىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي  [ 3542 ] 

لو يعمم المؤمن ما عند اهلل من العقوبة ما طمع في ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
الجنة أحد ولو يعمم الكافر ما عند اهلل من الرحمة ما قنط من الجنة أحد قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن ال نعرفو إال من حديث العبلء عن أبيو عن ىريرة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن عجبلن عن أبيو عن أبي ىريرة عن رسول اهلل صمى  [ 3543 ] 

إن اهلل حين خمق الخمق كتب بيده عمى نفسو إن رحمتي تغمب غضبي قال أبو اهلل عميو وسمم قال 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  

   
حدثنا محمد بن عبد اهلل بن أبي الثمج رجل من أىل بغداد أبو عبد اهلل صاحب أحمد بن  [ 3544 ] 

دخل حنبل حدثنا يونس بن محمد حدثنا سعيد بن زربي عن عاصم األحول وثابت عن أنس قال 
النبي صمى اهلل عميو وسمم المسجد ورجل قد صمى وىو يدعو ويقول في دعائو الميم ال إلو إال أنت 
المنان بديع السماوات واألرض ذا الجبلل واإلكرام فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم تدرون بم دعا اهلل 
ذا سئل بو أعطى قال أبو عيسى ىذا حديث غريب  دعا اهلل باسمو األعظم الذي إذا دعي بو أجاب وا 

من حديث ثابت عن أنس وقد روي من غير ىذا الوجو عن أنس  



   
باب قول رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم رغم أنف رجل  

   
حدثنا أحمد بن إبراىيم الدورقي حدثنا ربعي بن إبراىيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن  [ 3545 ] 

رغم أنف رجل ذكرت سعيد بن أبي سعيد عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عنده فمم يصل عمي ورغم أنف رجل دخل عميو رمضان ثم انسمخ قبل أن يغفر لو ورغم أنف رجل 
أدرك عنده أبواه الكبر فمم يدخبله الجنة قال عبد الرحمن وأظنو قال أو أحدىما قال وفي الباب عن 
جابر وأنس وىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو وربعي بن إبراىيم ىو أخو إسماعيل بن إبراىيم 
وىو ثقة وىو بن عمية ويروى عن بعض أىل العمم قال إذا صمى الرجل عمى النبي صمى اهلل عميو 

وسمم مرة في المجمس أجزأ عنو ما كان في ذلك المجمس  
   
حدثنا يحيى بن موسى وزياد بن أيوب قال حدثنا أبو عامر العقدي عن سميمان بن ببلل  [ 3546 ] 

عن عمارة بن غزية عن عبد اهلل بن عمي بن حسين بن عمي بن أبي طالب عن أبيو عن حسين بن 
البخيل الذي من ذكرت عنده فمم يصل عمي بن أبي طالب قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

عمي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  
   

باب في دعاء النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا أحمد بن إبراىيم الدورقي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن الحسن  [ 3547 ] 

بن عبيد اهلل عن عطاء بن السائب عن عبد اهلل بن أبي أوفى قال كان رسول اهلل صمى اهلل عميو 
الميم برد قمبي بالثمج والبرد والماء البارد الميم نق قمبي من الخطايا كما نقيت الثوب وسمم يقول 

األبيض من الدنس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يزيد بن ىارون عن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي  [ 3548 ] 

من فتح المميكي عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
لو منكم باب الدعاء فتحت لو أبواب الرحمة وما سئل اهلل شيئا يعطى أحب إليو من أن يسأل العافية 
وقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعميكم عباد اهلل بالدعاء 



قال ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي وىو ضعيف في 
الحديث ضعفو بعض أىل العمم من قبل حفظو وقد روى إسرائيل ىذا الحديث عن عبد الرحمن بن 

أبي بكر عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال ما سئل اهلل 
شيئا أحب إليو من العافية  

   
حدثنا بذلك القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي عن إسرائيل بيذا  [ 3549 ] 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو النضر حدثنا بكر بن خنيس عن محمد القرشي عن ربيعة بن يزيد 
عميكم بقيام الميل فإنو عن أبي إدريس الخوالني عن ببلل أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

ن قيام الميل قربة إلى اهلل ومنياة عن اإلثم وتكفير لمسيئات ومطردة لمداء عن  دأب الصالحين قبمكم وا 
الجسد قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو من حديث ببلل إال من ىذا الوجو من قبل إسناده 
قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول محمد القرشي ىو محمد بن سعيد الشامي وىو بن أبي قيس 

وىو محمد بن حسان وقد ترك حديثو وقد روى ىذا الحديث معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن 
أبي إدريس الخوالني عن أبي أمامة عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أنو قال عميكم بقيام الميل 

فإنو دأب الصالحين قبمكم وىو قربة إلى ربكم ومكفرة لمسيئات ومنياة لئلثم قال أبو عيسى وىذا أصح 
من حديث أبي إدريس عن ببلل  

   
حدثنا الحسن بن عرفة حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي  [ 3550 ] 

أعمار أمتي ما بين ستين إلى سبعين وأقميم من يجوز ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ذلك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي 

ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ال نعرفو إال من ىذا الوجو وقد روي عن أبي ىريرة من غير 
ىذا الوجو  

   
باب في دعاء النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود الحضري عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة  [ 3551 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يدعو عن عبد اهلل بن الحارث عن طميق بن قيس عن بن عباس قال 
يقول رب أعني وال تعن عمي وانصرني وال تنصر عمي وامكر لي وال تمكر عمي واىدني ويسر اليدى 



لي وانصرني عمى من بغى عمي رب اجعمني لك شكارا لك ذكارا لك رىابا لك مطواعا لك مخبتا إليك 
أواىا منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واىد قمبي واسمل 
سخيمة صدري قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال محمود بن غيبلن وحدثنا محمد بن بشر 

العبدي عن سفيان ىذا الحديث نحوه  
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو األحوص عن أبي حمزة عن إبراىيم عن األسود عن عائشة قالت  [ 3552 ] 

من دعا عمى من ظممو فقد انتصر قال ىذا حديث غريب ال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
نعرفو إال من حديث أبي حمزة وقد تكمم بعض أىل العمم في أبي حمزة وىو ميمون األعور حدثنا 
قتيبة حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبي األحوص عن أبي حمزة بيذا اإلسناد نحوه  

   
باب  

   
حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي حدثنا زيد بن حباب قال وأخبرني سفيان  [ 3553 ] 

الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن أبي 
من قال عشر مرات ال إلو إال اهلل وحده ال أيوب األنصاري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

شريك لو لو الممك ولو الحمد يحيي ويميت وىو عمى كل شيء قدير كانت لو عدل أربع رقاب من 
ولد إسماعيل قال وقد روي ىذا الحديث عن أبي أيوب موقوفا  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا ىاشم وىو بن سعيد  [ 3554 ] 

دخل عمي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الكوفي حدثني كنانة مولى صفية قال سمعت صفية تقول 
وبين يدي أربعة آالف نواة أسبح بيا فقمت لقد سبحت بيذه فقال أال أعممك بأكثر مما سبحت فقمت 
عممني فقال قولي سبحان اهلل عدد خمقو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو من حديث صفية 

إال من ىذا الوجو من حديث ىاشم بن سعيد الكوفي وليس إسناده بمعروف وفي الباب عن بن عباس  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال  [ 3555 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم مر عمييا سمعت كريبا يحدث عن بن عباس عن جويرية بنت الحارث 
وىي في مسجد ثم مر النبي صمى اهلل عميو وسمم بيا قريبا من نصف النيار فقال ليا ما زلت عمى 



حالك فقالت نعم قال أال أعممك كممات تقولينيا سبحان اهلل عدد خمقو سبحان اهلل عدد خمقو سبحان 
اهلل عدد خمقو سبحان اهلل رضا نفسو سبحان اهلل رضا نفسو سبحان اهلل رضا نفسو سبحان اهلل زنة 
عرشو سبحان اهلل زنة عرشو سبحان اهلل زنة عرشو سبحان اهلل مداد كمماتو سبحان اهلل مداد كمماتو 
سبحان اهلل مداد كمماتو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ومحمد بن عبد الرحمن ىو مولى 

آل طمحة وىو شيخ مدني ثقة وقد روى عنو المسعودي وسفيان الثوري ىذا الحديث  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي قال أنبأنا جعفر بن ميمون صاحب األنماط  [ 3556 ] 

إن اهلل حي كريم عن أبي عثمان النيدي عن سممان الفارسي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
يستحي إذا رفع الرجل إليو يديو أن يردىما صفرا خائبتين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب 

وروى بعضيم ولم يرفعو  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا محمد بن عجبلن عن القعقاع عن  [ 3557 ] 

أن رجبل كان يدعو بأصبعيو فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أحد أحد أبي صالح عن أبي ىريرة 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب ومعنى ىذا الحديث إذا أشار الرجل بإصبعيو في 

الدعاء عند الشيادة ال يشير إال بأصبع واحدة  
   

باب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا زىير وىو بن محمد عن عبد اهلل  [ 3558 ] 

بن محمد عقيل أن معاذ بن رفاعة أخبره عن أبيو قال قام أبو بكر الصديق عمى المنبر ثم بكى فقال 
قام رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عام األول عمى المنبر ثم بكى فقال اسألوا اهلل العفو والعافية فإن 
أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية قال ىذا حديث غريب من ىذا الوجو عن أبي بكر رضى اهلل 

تعالى عنو  
   

باب  



   
حدثنا حسين بن يزيد الكوفي حدثنا أبو يحيى الجماني حدثنا عثمان بن واقد عن أبي  [ 3559 ] 

ما أصر من نصيرة عن مولى ألبي بكر عن أبي بكر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أستغفر ولو فعمو في اليوم سبعين مرة قال أبو عيسى ىذا حديث غريب إنما نعرفو من حديث أبي 

نضيرة وليس إسناده بالقوي  
   

باب  
   
حدثنا يحيى بن موسى وسفيان بن وكيع المعنى واحد قاال حدثنا يزيد بن ىارون حدثنا  [ 3560 ] 

األصبغ بن زيد حدثنا أبو العبلء عن أبي أمامة قال لبس عمر بن الخطاب رضى اهلل تعالى عنو 
ثوبا جديدا فقال الحمد هلل الذي كساني ما أواري بو عورتي وأتجمل بو في حياتي ثم عمد إلى الثوب 

من لبس ثوبا جديدا فقال الذي أخمق فتصدق بو ثم قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
الحمد هلل الذي كساني ما أواري بو عورتي وأتجمل بو في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخمق 

فتصدق بو كان في كنف اهلل وفي حفظ اهلل وفي ستر اهلل حيا وميتا قال ىذا حديث غريب وقد رواه 
يحيى بن أبي أيوب عن عبيد اهلل بن زحر عن عمي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة  

   
باب  

   
حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد اهلل بن نافع الصائغ قراءة عميو عن حماد بن أبي  [ 3561 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم بعث بعثا قبل حميد عن يزيد بن سميم عن أبيو عن عمر بن الخطاب 
نجد فغنموا غنائم كثيرة فأسرعوا الرجعة فقال رجل ممن لم يخرج ما رأينا بعثا أسرع رجعة وال أفضل 
غنيمة من ىذا البعث فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم أال أدلكم عمى قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة 

قوم شيدوا صبلة الصبح ثم جمسوا يذكرون اهلل حتى طمعت عمييم الشمس فأولئك أسرع رجعة 
وأفضل غنيمة قال أبو عيسى وىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو وحماد بن أبي حميد ىو 

أبو إبراىيم األنصاري المزني وىو محمد بن أبي حميد المدني وىو ضعيف في الحديث  
   

باب  



   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن سفيان عن عاصم بن عبيد اهلل عن سالم عن بن  [ 3562 ] 

أنو استأذن النبي صمى اهلل عميو وسمم في العمرة فقال أي أخي أشركنا في دعائك وال عمر عن عمر 
تنسنا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب  

   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا أبو معاوية عن عبد  [ 3563 ] 

إني الرحمن بن إسحاق عن سيار عن أبي وائل عن عمي رضى اهلل تعالى عنو أن مكاتبا جاءه فقال 
قد عجزت عن كتابتي فأعني قال أال أعممك كممات عممنيين رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لو كان 
عميك مثل جبل ثبير دينا أداه اهلل عنك قال قل الميم اكفني بحبللك عن حرامك وأغنني بفضمك عمن 

سواك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   

باب في دعاء المريض  
   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد  [ 3564 ] 

كنت شاكيا فمر بي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأنا أقول الميم إن اهلل بن سممة عن عمي قال 
ن كان ببلء فصبرني فقال رسول اهلل صمى  ن كان متأخرا فارفعني وا  كان أجمي قد حضر فأرحني وا 
اهلل عميو وسمم كيف قمت قال فأعاد عميو ما قال قال فضربو برجمو فقال الميم عافو أو أشفو شعبة 

الشاك فما اشتكيت وجعي قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحرث عن  [ 3565 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا عاد مريضا قال الميم أذىب عمي رضى اهلل تعالى عنو قال 
البأس رب الناس وأشف فأنت الشافي ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما قال ىذا حديث حسن  

   
باب في دعاء الوتر  

   



حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون أخبرنا حماد بن سممة عن ىشام بن عمرو  [ 3566 ] 
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن ىشام عن عمي بن أبي طالب 

كان يقول في وتره الميم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك 
ال أحصي ثناء عميك أنت كما أثنيت عمى نفسك قال ىذا حديث حسن غريب من حديث عمي ال 

نعرفو إال من ىذا الوجو من حديث حماد بن سممة  
   

باب في دعاء النبي صمى اهلل عميو وسمم وتعوذه دبر كل صبلة  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد اهلل ىو بن عمرو الرقي  [ 3567 ] 

عن عبد الممك بن عمير عن مصعب بن سعد وعمرو بن ميمون قال كان سعد يعمم بنيو ىؤالء 
إن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان يتعوذ بين دبر الكممات كما يعمم المكتب الغممان ويقول 

الصبلة الميم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرذل العمر وأعوذ بك من 
فتنة الدنيا وعذاب القبر قال عبد اهلل بن عبد الرحمن أبو إسحاق اليمداني مضطرب في ىذا الحديث 

يقول عن عمرو بن ميمون عن عمر ويقول عن غيره ويضطرب فيو قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن صحيح من ىذا الوجو  

   
حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا أصبغ بن الفرج أخبرني عبد اهلل بن وىب عن عمرو بن  [ 3568 ] 

الحرث أنو أخبره عن سعيد بن أبي ىبلل عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبييا 
انو دخل مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى امرأة وبين يدييا نوى أو قال حصى تسبح بو فقال 
أال أخبرك بما ىو أيسر عميك من ىذا أو أفضل سبحان اهلل عدد ما خمق في السماء وسبحان اهلل 

عدد ما خمق في األرض وسبحان اهلل عدد ما بين ذلك وسبحان اهلل عدد ما ىو خالق واهلل أكبر مثل 
ذلك والحمد هلل مثل ذلك وال حول وال قوة إال باهلل مثل ذلك قال وىذا حديث حسن غريب من حديث 

سعد  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد اهلل بن نمير وزيد بن ذباب عن موسى بن عبيدة عن  [ 3569 ] 

محمد بن ثابت عن أبي حكيم خطمي مولى الزبير عن الزبير بن العوام قال قال رسول اهلل صمى اهلل 
ما من صباح يصبح العباد فيو إال ومناد ينادي سبحان الممك القدوس قال أبو عيسى عميو وسمم 



وىذا حديث غريب  
   

باب في دعاء الحفظ  
   
حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا سميمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا الوليد بن مسمم  [ 3570 ] 

بينما نحن حدثنا بن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى بن عباس عن بن عباس أنو قال 
عند رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذ جاءه عمي بن أبي طالب فقال بأبي أنت وأمي تفمت ىذا 
القرآن من صدري فما أجدني أقدر عميو فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يا أبا الحسن أفبل 

أعممك كممات ينفعك اهلل بين وينفع بين من عممتو ويثبت ما تعممت في صدرك قال أجل يا رسول 
اهلل فعممني قال إذا كان ليمة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثمث الميل اآلخر فإنيا ساعة مشيودة 

يقول حتى تأتي ليمة   {سوف أستغفر لكم ربي  }والدعاء فييا مستجاب وقد قال أخي يعقوب لبنيو 
الجمعة فإن لم تستطع فقم في وسطيا فإن لم تستطع فقم في أوليا فصل أربع ركعات تقرأ في الركعة 
األولى بفاتحة الكتاب وسورة يس وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان وفي الركعة الثالثة 
بفاتحة الكتاب وألم تنزيل السجدة وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل فإذا فرغت من 
التشيد فاحمد اهلل وأحسن الثناء عمى اهلل وصل عمي وأحسن وعمى سائر النبيين وأستغفر لممؤمنين 

والمؤمنات وإلخوانك الذين سبقوك باإليمان ثم قل في آخر ذلك الميم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما 
أبقيتني وارحمني أن أتكمف ما ال يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني الميم بديع السماوات 

واألرض ذا الجبلل واإلكرام والعزة التي ال ترام أسألك يا اهلل يا رحمن بجبللك ونور وجيك أن تمزم 
قمبي حفظ كتابك كما عممتني وارزقني أن أتموه عمى النحو الذي يرضيك عني الميم بديع السماوات 
واألرض ذا الجبلل واإلكرام والعزة التي ال ترام أسألك يا اهلل يا رحمن بجبللك ونور وجيك أن تنور 
بكتابك بصري وأن تطمق بو لساني وأن تفرج بو عن قمبي وأن تشرح بو صدري وأن تعمل بو بدني 

ألنو ال يعينني عمى الحق غيرك وال يؤتيو إال أنت وال حول وال قوة إال باهلل العمي العظيم يا أبا 
الحسن فافعل ذلك ثبلث جمع أو خمس أو سبع يجاب بإذن اهلل والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنا 
قط قال عبد اهلل بن عباس فواهلل ما لبث عمي إال خمسا أو سبعا حتى جاء عمي رسول اهلل صمى اهلل 

عميو وسمم في مثل ذلك المجمس فقال يا رسول اهلل إني كنت فيما خبل ال آخذ إال أربع آيات أو 
ذا قرأتيا عمى نفسي  ذا قرأتين عمى نفسي تفمتن وأنا أتعمم اليوم أربعين آية أو نحوىا وا  نحوىن وا 

فكأنما كتاب اهلل بين عيني ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددتو تفمت وأنا اليوم أسمع األحاديث فإذا 



تحدثت بيا لم أخرم منيا حرفا فقال لو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عند ذلك مؤمن ورب الكعبة يا 
أبا الحسن قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث الوليد بن مسمم  

   
باب في انتظار الفرج وغير ذلك  

   
حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري حدثنا حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحاق  [ 3571 ] 

سموا اهلل من فضمو فإن اهلل عن أبي األحوص عن عبد اهلل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عز وجل يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج قال أبو عيسى ىكذا روى حماد بن واقد ىذا 
الحديث وقد خولف في روايتو وحماد بن واقد ىذا ىو الصفار ليس بالحافظ وىو عندنا شيخ بصري 

وروى أبو نعيم ىذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صمى اهلل عميو 
وسمم مرسل وحديث أبي نعيم أشبو أن يكون أصح  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم األحول عن أبي عثمان عن زيد بن  [ 3572 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول الميم إني أعوذ بك من الكسل أرقم رضى اهلل تعالى عنو قال 
والعجز والبخل وبيذا اإلسناد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو كان يتعوذ من اليرم وعذاب القبر 

قال ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن يوسف عن بن ثوبان عن أبيو عن  [ 3573 ] 

ما مكحول عن جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت حدثيم أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
عمى األرض مسمم يدعو اهلل بدعوة إال آتاه اهلل إياىا أو صرف عنو من السوء مثميا ما لم يدع بإثم 
أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم إذا نكثر قال اهلل أكثر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 

غريب من ىذا الوجو وابن ثوبان ىو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العابد الشامي  
   

باب  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جرير بن منصور عن سعد بن عبيدة حدثني البراء أن  [ 3574 ] 

إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك لمصبلة ثم أضطجع عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 



شقك األيمن ثم قل الميم أسممت وجيي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظيري إليك رىبة ورغبة 
إليك ال ممجأ وال منجى منك إال إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسمت فإن مت في 

ليمتك مت عمى الفطرة قال فرددتين ألستذكره فقمت آمنت برسولك الذي أرسمت فقال قل آمنت بنبيك 
الذي أرسمت قال وىذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجو عن البراء وال نعمم في شيء من 

الروايات ذكر الوضوء إال في ىذا الحديث  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك حدثنا بن أبي ذئب عن أبي  [ 3575 ] 

خرجنا في ليمة مطيرة وظممة شديدة نطمب سعيد البراد عن معاذ بن عبد اهلل بن خبيب عن أبيو قال 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يصمي لنا قال فأدركتو فقال قل فمم أقل شيئا ثم قال قل فمم أقل شيئا 
قال قل قمت ما أقول قال قل ىو اهلل أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثبلث مرات من كل شيء 
قال أبو عيسى وىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو وأبو سعيد البراد أسيد بن أبي أسيد 

مدني  
   

باب في دعاء الضيف  
   
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير  [ 3576 ] 

نزل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى أبي فقربنا إليو طعاما الشامي عن عبد اهلل بن بسر قال 
فأكمو ثم أتي بتمر فكان يأكل ويمقي النوى بأصبعيو جمع السبابة والوسطى قال شعبة وىو ظني فيو 
إن شاء اهلل فألقى النوى بين إصبعين ثم أتي بشراب فشربو ثم ناولو الذي عن يمينو قال فقال أبي 

وأخذ بمجام دابتو ادع لنا فقال الميم بارك ليم فيما رزقتيم وأغفر ليم وأرحميم قال ىذا حديث حسن 
صحيح وقد روي من غير ىذا الوجو عن عبد اهلل بن بسر  

   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حفص بن عمر الشني  [ 3577 ] 

حدثني أبي عمر بن مرة قال سمعت ببلل بن يسار بن زيد مولى النبي صمى اهلل عميو وسمم حدثني 
من قال أستغفر اهلل العظيم الذي ال إلو إال ىو أبي عن جدي سمع النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول 

ن كان فر من الزحف قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو  الحي القيوم وأتوب إليو غفر لو وا 
إال من ىذا الوجو  



   
باب  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة  [ 3578 ] 

بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجبل ضرير البصر أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم 
ن شئت صبرت فيو خير لك قال فادعو قال فأمره فقال  ادع اهلل أن يعافيني قال إن شئت دعوت وا 

أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بيذا الدعاء الميم إني أسألك وأتوجو إليك بنبيك محمد نبي الرحمة 
إني توجيت بك إلى ربي في حاجتي ىذه لتقضى لي الميم فشفعو في قال ىذا حديث حسن صحيح 
غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو من حديث أبي جعفر وىو الخطمي وعثمان بن حنيف ىو أخو 

سيل بن حنيف  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا إسحاق بن عيسى حدثني معن حدثني معاوية بن  [ 3579 ] 

صالح عن ضمرة بن حبيب قال سمعت أبا أمامة رضى اهلل تعالى عنو يقول حدثني عمرو بن عبسة 
أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الميل اآلخر فإن أنو سمع النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول 

استطعت أن تكون ممن يذكر اهلل في تمك الساعة فكن قال ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا 
الوجو  

   
حدثنا أبو الوليد الدمشقي أحمد بن عبد الرحمن بن بكار حدثنا الوليد بن مسمم حدثنا  [ 3580 ] 

عفير بن معدان أنو سمع أبا دوس اليحصبي يحدث عن بن عائذ اليحصبي عن عمارة بن زعكرة قال 
إن اهلل عز وجل يقول إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 

وىو مبلق قرنو يعني عند القتال قال ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو ليس إسناده 
بالقوي وال لعمارة بن زعكرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم إال ىذا الحديث الواحد ومعنى قولو وىو 

مبلق قرنو إنما يعني عند القتال يعني أن يذكر اهلل في تمك الساعة  
   

باب في فضل ال حول وال قوة إال باهلل  
   
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا وىب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت منصور  [ 3581 ] 



أن أباه دفعو إلى النبي صمى بن زاذان يحدث عن ميمون بن أبي شبيب عن قيس بن سعد بن عبادة 
اهلل عميو وسمم يخدمو قال فمر بي النبي صمى اهلل عميو وسمم وقد صميت فضربني برجمو وقال أال 
أدلك عمى باب من أبواب الجنة قمت بمى قال ال حول وال قوة إال باهلل قال أبو عيسى ىذا حديث 

صحيح غريب من ىذا الوجو  
   
حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا الميث بن سعد عن عبيد اهلل بن أبي جعفر عن صفوان بن  [ 3582 ] 

ما نيض ممك من األرض حتى قال ال حول وال قوة إال باهلل  سميم قال 
   

باب في فضل التسبيح والتيميل والتقديس  
   
حدثنا موسى بن حزام وعبد بن حميد وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بشر فقال سمعت  [ 3583 ] 

ىانئ بن عثمان عن أمو حميضة بنت ياسر عن جدتيا يسيرة وكانت من المياجرات قالت قال لنا 
عميكن بالتسبيح والتيميل والتقديس وأعقدن باألنامل فإنين مسئوالت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

مستنطقات وال تغفمن فتنسين الرحمة قال ىذا حديث غريب إنما نعرفو من حديث ىانئ بن عثمان 
وقد روى محمد بن ربيعة عن ىانئ بن عثمان  

   
باب في الدعاء إذا غزا  

   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي أخبرني أبي عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس  [ 3584 ] 
كان النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا غزا قال الميم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل قال ىذا قال 

حديث حسن غريب ومعنى قولو عضدي يعني عوني  
   

باب في دعاء يوم عرفة  
   
حدثنا أبو عمرو مسمم بن عمر حدثني عبد اهلل بن نافع عن حماد بن أبي حميد عن  [ 3585 ] 

خير الدعاء دعاء يوم عرفة عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
وخير ما قمت أنا والنبيون من قبمي ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو الممك ولو الحمد وىو عمى كل 



شيء قدير قال ىذا حديث غريب من ىذا الوجو وحماد بن أبي حميد ىو محمد بن أبي حميد وىو 
أبو إبراىيم األنصاري المديني وليس بالقوي عند أىل الحديث  

   
باب  

   
حدثنا محمد بن حميد حدثنا عمي بن أبي بكر عن الجراح بن الضحاك الكندي عن أبي  [ 3586 ] 

شيبة عن عبد اهلل بن عكيم عن عمر بن الخطاب قال عممني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
الميم اجعل سريرتي خيرا من عبلنيتي واجعل عبلنيتي صالحة الميم إني أسألك من صالح ما تؤتي 
الناس من المال واألىل والولد غير الضال وال المضل قال ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا 

الوجو وليس إسناده بالقوي  
   

باب  
   
حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري حدثنا عبد اهلل بن معدان أخبرني  [ 3587 ] 

دخمت عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو يصمي عاصم بن كميب الجرمي عن أبيو عن جده قال 
وقد وضع يده اليسرى عمى فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى عمى فخذه اليمنى وقبض أصابعو وبسط 

السبابة وىو يقول يا مقمب القموب ثبت قمبي عمى دينك قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا 
الوجو  

   
باب في الرقية إذا اشتكى  

   
حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي حدثنا محمد بن سالم حدثنا ثابت البناني  [ 3588 ] 

يا محمد إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي وقل بسم اهلل أعوذ بعزة اهلل وقدرتو من شر قال قال لي 
ما أجد من وجعي ىذا ثم أرفع يدك ثم أعد ذلك وترا فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول اهلل صمى 

اهلل عميو وسمم حدثو بذلك قال ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو ومحمد بن سالم ىذا شيخ 
بصري  

   



باب دعاء أم سممة  
   
حدثنا حسين بن عمي بن األسود البغدادي حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن  [ 3589 ] 

إسحاق عن حفصة بنت أبي كثير عن أبييا أبي كثير عن أم سممة قالت عممني رسول اهلل صمى اهلل 
قولي الميم ىذا استقبال ليمك وأدبار نيارك وأصوات دعاتك وحضور صمواتك أسألك عميو وسمم قال 

أن تغفر لي قال ىذا حديث غريب إنما نعرفو من ىذا الوجو وحفصة بنت أبي كثير ال تعرفيا وال 
أباىا  

   
حدثنا الحسين بن عمي بن يزيد الصدائي البغدادي حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد  [ 3590 ] 

اليمداني عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو قال قال رسول اهلل 
ما قال عبد ال إلو إال اهلل قط مخمصا إال فتحت لو أبواب السماء حتى تفضي صمى اهلل عميو وسمم 

إلى العرش ما أجتنب الكبائر قال ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أحمد بن بشير وأبو أسامة عن مسعر عن زياد بن عبلقة  [ 3591 ] 

الميم إني أعوذ بك من منكرات األخبلق عن عمو قال كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول 
واألعمال واألىواء قال ىذا حديث حسن غريب وعم زياد بن عبلقة ىو قطبة بن مالك صاحب النبي 

صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا أحمد بن إبراىيم الدورقي حدثنا إسماعيل بن إبراىيم حدثنا الحجاج بن أبي عثمان  [ 3592 ] 

بينما نحن نصمي مع عن أبي الزبير عن عون بن عبد اهلل عن بن عمر رضى اهلل تعالى عنيما قال 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذ قال رجل من القوم اهلل أكبر كبيرا والحمد هلل كثيرا وسبحان اهلل بكرة 
وأصيبل فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من القائل كذا وكذا فقال رجل من القوم أنا يا رسول اهلل 
قال عجبت ليا فتحت ليا أبواب السماء قال بن عمر ما تركتين منذ سمعتين رسول اهلل صمى اهلل 

عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو وحجاج بن أبي عثمان ىو 
حجاج بن ميسرة الصواف ويكنى أبا الصمت وىو ثقة عند أىل الحديث  

   
باب أي الكبلم أحب إلى اهلل  



   
حدثنا أحمد بن إبراىيم الدورقي حدثنا إسماعيل بن إبراىيم أخبرنا الجريري عن أبي عبد  [ 3593 ] 

اهلل الجسري عن عبد اهلل بن الصامت عن أبي ذر رضى اهلل تعالى عنو أن رسول اهلل صمى اهلل 
يا رسول اهلل أي عميو وسمم عاده أو أن أبا ذر عاد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال بأبي أنت 

الكبلم أحب إلى اهلل عز وجل قال ما أصطفى اهلل لمبلئكتو سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب في العفو والعافية  

   
حدثنا أبو ىشام الرفاعي محمد بن يزيد الكوفي حدثنا يحيى بن اليمان حدثنا سفيان عن  [ 3594 ] 

زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الدعاء ال يرد بين األذان واإلقامة قال فماذا نقول يا رسول اهلل قال سموا اهلل العافية في الدنيا واآلخرة 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد زاد يحيى بن اليمان في ىذا الحديث ىذا الحرف قالوا فماذا 
نقول قال سموا اهلل العافية في الدنيا واآلخرة  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم عن سفيان عن  [ 3595 ] 

الدعاء ال يرد زيد العمي عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
بين األذان واإلقامة قال أبو عيسى وىكذا روى أبو إسحاق اليمداني ىذا الحديث عن بريدة بن أبي 

مريم الكوفي عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا وىذا أصح  
   
حدثنا أبو كريب محمد بن العبلء أخبرنا أبو معاوية عن عمرو بن راشد عن يحيى بن  [ 3596 ] 

سبق المفردون قالوا أبي كثير عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وما المفردون يا رسول اهلل قال المستيترون في ذكر اهلل يضع الذكر عنيم أثقاليم فيأتون يوم القيامة 

خفافا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة رضى  [ 3597 ] 

ألن أقول سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل اهلل تعالى عنو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



واهلل أكبر أحب إلي مما طمعت عميو الشمس قال ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا عبد اهلل بن نمير عن سعدان القمي عن أبي مجاىد عن أبي  [ 3598 ] 

ثبلثة ال ترد دعوتيم الصائم حتى يفطر مدلو عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
واإلمام العادل ودعوة المظموم يرفعيا اهلل فوق الغمام ويفتح ليا أبواب السماء ويقول الرب وعزتي 

ألنصرنك ولو بعد حين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وسعدان القمي ىو سعدان بن بشر وقد روى 
عنو عيسى بن يونس وأبو عاصم وغير واحد من كبار أىل الحديث وأبو مجاىد ىو سعد الطائي 

نما نعرفو بيذا الحديث ويروى عنو ىذا الحديث أتم من ىذا  وأبو مدلو ىو مولى أم المؤمنين عائشة وا 
وأطول  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا عبد اهلل بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن  [ 3599 ] 

الميم انفعني بما عممتني أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وعممني ما ينفعني وزدني عمما الحمد هلل عمى كل حال وأعوذ باهلل من حال أىل النار قال ىذا 

حديث حسن غريب من ىذا الوجو  
   

باب ما جاء أن هلل مبلئكة سياحين في األرض  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة أو عن  [ 3600 ] 

إن هلل مبلئكة سياحين في األرض فضبل عن أبي سعيد قاال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
كتاب الناس فإذا وجدوا أقواما يذكرون اهلل تنادوا ىمموا إلى بغيتكم فيجيئون فيحفون بيم إلى سماء 

الدنيا فيقول اهلل عمى أي شيء تركتم عبادي يصنعون فيقولون تركناىم يحمدونك ويمجدونك 
ويذكرونك قال فيقول فيل رأوني فيقولون ال قال فيقول فكيف لو رأوني قال فيقولون لو رأوك لكانوا 
أشد تحميدا وأشد تمجيدا وأشد لك ذكرا قال فيقول وأي شيء يطمبون قال فيقولون يطمبون الجنة قال 
فيقول وىل رأوىا قال فيقولون ال فيقول فكيف لو رأوىا قال فيقولون لو رأوىا كانوا ليا أشد طمبا وأشد 
عمييا حرصا قال فيقول من أي شيء يتعوذون قالوا يتعوذون من النار قال فيقول وىل رأوىا فيقولون 
ال فيقول فكيف لو رأوىا فيقولون لو رأوىا كانوا منيا أشد ىربا وأشد منيا خوفا وأشد منيا تعوذا قال 
فيقول فإني أشيدكم أني قد غفرت ليم فيقولون إن فييم فبلنا الخطاء لم يردىم إنما جاءىم لحاجة 



فيقول ىم القوم ال يشقى ليم جميس قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي عن أبي ىريرة 
من غير ىذا الوجو  

   
باب فضل ال حول وال قوة إال باهلل  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد األحمر عن ىشام بن الغاز عن مكحول عن أبي ىريرة  [ 3601 ] 

أكثر من قول ال حول وال قوة إال باهلل فإنيا كنز من قال قال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
كنوز الجنة قال مكحول فمن قال ال حول وال قوة إال باهلل وال منجى من اهلل إال إليو كشف عنو 

سبعين بابا من الضر أدناىن الفقر قال أبو عيسى ليس إسناده بمتصل مكحول لم يسمع من أبي 
ىريرة  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال  [ 3602 ] 

ني اختبأت دعوتي شفاعة ألمتي وىي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  لكل نبي دعوة مستجابة وا 
نائمة إن شاء اهلل من مات منيم ال يشرك باهلل شيئا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب في حسن الظن باهلل عز وجل  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا بن نمير وأبو معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة  [ 3603 ] 

يقول اهلل عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معو حين قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ن اقترب  ن ذكرني في مؤل ذكرتو في مل خير منيم وا  يذكرني فإن ذكرني في نفسو ذكرتو في نفسي وا 
ن أتاني يمشي أتيتو ىرولة قال  ن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليو باعا وا  إلي شبرا اقتربت منو ذراعا وا 

أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح ويروى عن األعمش في تفسير ىذا الحديث من تقرب مني شبرا 
تقربت منو ذراعا يعني بالمغفرة والرحمة وىكذا فسر بعض أىل العمم ىذا الحديث قالوا إنما معناه 

يقول إذا تقرب إلي العبد بطاعتي وما أمرت أسرع إليو بمغفرتي ورحمتي وروي عن سعيد بن جبير 
قال اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي حدثنا عبد بن  {فاذكروني أذكركم  }أنو قال في ىذه اآلية 

حميد قال حدثنا الحسن بن موسى وعمرو بن ىاشم الرممي عن بن لييعة عن عطاء بن يسار عن 
سعيد بن جبير بيذا  



   
باب في االستعاذة  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ىريرة قال قال  [ 3604 ] 

استعيذوا باهلل من عذاب جينم استعيذوا باهلل من عذاب القبر استعيذوا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
باهلل من فتنة المسيخ الدجال واستعيذوا باهلل من فتنة المحيا والممات قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح تم كتاب الدعوات ويتموه كتاب المناقب  
   

كتاب كتاب المناقب عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  
   

باب في فضل النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا خبلد بن أسمم حدثنا محمد بن مصعب حدثنا األوزاعي عن أبي عمار عن واثمة  [ 3605 ] 

إن اهلل اصطفى من ولد بن األسقع رضى اهلل تعالى عنو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
إبراىيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من 

قريش بني ىاشم واصطفاني من بني ىاشم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سميمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا الوليد بن مسمم  [ 3606 ] 

حدثنا األوزاعي حدثني شداد أبو عمار حدثني واثمة بن األسقع قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
إن اهلل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى ىاشما من قريش وسمم 

واصطفاني من بني ىاشم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  
   
حدثنا يوسف بن موسى البغدادي حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد  [ 3607 ] 

يا رسول اهلل إن عن يزيد بن أبي زياد عن عبد اهلل بن الحارث عن العباس بن عبد المطمب قال قمت 
قريشا جمسوا فتذاكروا أحسابيم بينيم فجعموا مثمك كمثل نخمة في كبوة من األرض فقال النبي صمى 
اهلل عميو وسمم إن اهلل خمق الخمق فجعمني من خيرىم من خير فرقيم وخير الفريقين ثم تخير القبائل 
فجعمني من خير قبيمة ثم تخير البيوت فجعمني من خير بيوتيم فأنا خيرىم نفسا وخيرىم بيتا قال أبو 



عيسى ىذا حديث حسن وعبد اهلل بن الحارث ىو أبو نوفل  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد اهلل  [ 3608 ] 

جاء العباس إلى رسول اهلل صمى اهلل بن الحارث عن عباس بن عبد المطمب بن أبي وداعة قال 
عميو وسمم فكأنو سمع شيئا فقام النبي صمى اهلل عميو وسمم عمى المنبر فقال من أنا قالوا أنت رسول 
اهلل عميك السبلم قال أنا محمد بن عبد اهلل بن عبد المطمب إن اهلل خمق الخمق فجعمني في خيرىم 
فرقة ثم جعميم فرقتين فجعمني في خيرىم فرقة ثم جعميم قبائل فجعمني في خيرىم قبيمة ثم جعميم 

بيوتا فجعمني في خيرىم بيتا وخيرىم نفسا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  
   
حدثنا أبو ىمام الوليد بن شجاع بن الوليد البغدادي حدثنا الوليد بن مسمم عن األوزاعي  [ 3609 ] 

يا رسول اهلل متى وجبت لك النبوة قال عن يحيى بن كثير عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال قالوا 
وآدم بين الروح والجسد قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي ىريرة ال 

نعرفو إال ىذا الوجو وفي الباب عن ميسرة الفجر  
   
حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي حدثنا عبد السبلم بن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس  [ 3610 ] 

أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
خطيبيم إذا وفدوا وأنا مبشرىم إذا أيسوا لواء الحمد يومئذ بيدي وأنا أكرم ولد آدم عمى ربي وال فخر 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا الحسين بن يزيد حدثنا عبد السبلم بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن المنيال  [ 3611 ] 

بن عمرو عن عبد اهلل بن الحارث عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو قال قال رسول اهلل صمى اهلل 
فأكسى حمة من حمل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخبلئق يقوم ذلك عميو وسمم 

المقام غيري قال ىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان عن ليث وىو بن أبي سميم حدثني كعب  [ 3612 ] 

سموا اهلل لي الوسيمة قالوا يا رسول اهلل وما حدثني أبو ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الوسيمة قال أعمى درجة في الجنة ال يناليا إال رجل واحد أرجو أن أكون أنا ىو قال ىذا حديث 



غريب إسناده ليس بالقوي وكعب ليس ىو بمعروف وال نعمم أحدا روى عنو غير ليث بن أبي سميم  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا زىير بن محمد عن عبد اهلل بن محمد بن  [ 3613 ] 

مثمي في النبيين عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
كمثل رجل بنى دارا فأحسنيا وأكمميا وجمميا وترك منيا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون بالبناء 

ويعجبون منو ويقولون لو تم موضع تمك المبنة وأنا في النبيين بموضع تمك المبنة وبيذا اإلسناد عن 
النبي صمى اهلل عميو وسمم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبيم وصاحب شفاعتيم 

غير فخر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد اهلل بن يزيد المقبري حدثنا حيوة أخبرنا كعب بن  [ 3614 ] 

عمقمة سمع عبد الرحمن بن جبير أنو سمع عبد اهلل بن عمرو أنو سمع النبي صمى اهلل عميو وسمم 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صموا عمي من صمى صبلة صمى اهلل عميو يقول 

وسمم بيا عشرا ثم سموا لي الوسيمة فإنيا منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل وأرجو أن 
أكون أنا ومن يسأل لي الوسيمة حمت عميو الشفاعة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح قال 

محمد عبد الرحمن بن جبير ىذا قرشي مصري مدني وعبد الرحمن بن جبير بن نفير شامي  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال  [ 3615 ] 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد وال فخر وما من نبي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يومئذ آدم فمن سواه إال تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنو األرض وال فخر قال أبو عيسى وفي 

الحديث قصة وىذا حديث حسن صحيح  
   
 وقد روي بيذا اإلسناد عن أبي نضرة عن بن عباس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  [ 3615 ] 
   
حدثنا عمي بن نصر بن عمي حدثنا عبيد اهلل بن عبد المجيد حدثنا زمعة بن أبي صالح  [ 3616 ] 

عن سممة بن وىرام عن عكرمة عن بن عباس قال جمس ناس من أصحاب رسول اهلل صمى اهلل 
فخرج حتى إذا دنا منيم سمعيم يتذاكرون فسمع حديثيم فقال بعضيم عجبا عميو وسمم ينتظرونو قال 

أن اهلل عز وجل اتخذ من خمقو خميبل اتخذ إبراىيم خميبل وقال آخر ماذا بأعجب من كبلم موسى 



كممو تكميما وقال آخر فعيسى كممة اهلل وروحو وقال آخر آدم اصطفاه اهلل فخرج عمييم فسمم وقال قد 
سمعت كبلمكم وعجبكم أن إبراىيم خميل اهلل وىو كذلك وموسى نجي اهلل وىو كذلك وعيسى روح اهلل 
وكممتو وىو كذلك وآدم اصطفاه اهلل وىو كذلك أال وأنا حبيب اهلل وال فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم 
القيامة وال فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة وال فخر وأنا أول من يحرك حمق الجنة فيفتح 
اهلل لي فيدخمنييا ومعي فقراء المؤمنين وال فخر وأنا أكرم األولين واآلخرين وال فخر قال أبو عيسى 

ىذا حديث غريب  
   
حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري حدثنا أبو قتيبة سمم بن قتيبة حدثني أبو مودود  [ 3617 ] 

المدني حدثنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد اهلل بن سبلم عن أبيو عن جده قال 
مكتوب في التوراة صفة محمد وصفة عيسى بن مريم يدفن معو قال فقال أبو مودود وقد بقي في 

البيت موضع قبر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ىكذا قال عثمان بن الضحاك والمعروف 
الضحاك بن عثمان المدني  

   
حدثنا بشر بن ىبلل الصواف البصري حدثنا جعفر بن سميمان الضبعي عن ثابت عن  [ 3618 ] 

لما كان اليوم الذي دخل فيو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم المدينة أضاء منيا أنس بن مالك قال 
كل شيء فمما كان اليوم الذي مات فيو أظمم منيا كل شيء ولما نفضنا عن رسول اهلل صمى اهلل 

نا لفي دفنو حتى أنكرنا قموبنا قال أبو عيسى ىذا حديث غريب صحيح   عميو وسمم األيدي وا 
   

باب ما جاء في ميبلد النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا وىب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن  [ 3619 ] 

ولدت أنا ورسول إسحاق يحدث عن المطمب بن عبد اهلل بن قيس بن مخرمة عن أبيو عن جده قال 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم عام الفيل وسأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث 

أأنت أكبر أم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أكبر مني وأنا أقدم 
منو في الميبلد ولد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عام الفيل ورفعت بي أمي عمى الموضع قال 
ورأيت خذق الفيل أخضر محيبل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث 

محمد بن إسحاق  



   
باب ما جاء في بدء نبوة النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
حدثنا الفضل بن سيل أبو العباس األعرج البغدادي حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو  [ 3620 ] 

خرج أبو طالب إلى نوح أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيو قال 
الشام وخرج معو النبي صمى اهلل عميو وسمم في أشياخ من قريش فمما أشرفوا عمى الراىب ىبطوا 

فحموا رحاليم فخرج إلييم الراىب وكانوا قبل ذلك يمرون بو فبل يخرج إلييم وال يمتفت قال فيم يحمون 
رحاليم فجعل يتخمميم الراىب حتى جاء فأخذ بيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال ىذا سيد 

العالمين ىذا رسول رب العالمين يبعثو اهلل رحمة لمعالمين فقال لو أشياخ من قريش ما عممك فقال 
ني أعرفو  إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر وال حجر إال خر ساجدا وال يسجدان إال لنبي وا 
بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفو مثل التفاحة ثم رجع فصنع ليم طعاما فمما أتاىم بو وكان ىو 
في رعية اإلبل قال أرسموا إليو فأقبل وعميو غمامة تظمو فمما دنا من القوم وجدىم قد سبقوه إلى فئ 
الشجرة فمما جمس مال فئ الشجرة عميو فقال انظروا إلى فئ الشجرة مال عميو قال فبينما ىو قائم 

عمييم وىو يناشدىم أن ال يذىبوا بو إلى الروم فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتمونو فألتفت فإذا 
بسبعة قد أقبموا من الروم فاستقبميم فقال ما جاء بكم قالوا جئنا أن ىذا النبي خارج في ىذا الشير فمم 

نا قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك ىذا فقال ىل خمفكم أحد ىو  يبق طريق إال بعث إليو بأناس وا 
خير منكم قالوا إنما اخترنا خيرة لك لطريقك ىذا قال فرأيتم أمرا أراد اهلل أن يقضيو ىل يستطيع أحد 

من الناس رده قالوا ال قال فبايعوه وأقاموا معو قال أنشدكم اهلل أيكم وليو قالوا أبو طالب فمم يزل 
يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معو أبو بكر ببلال وزوده الراىب من الكعك والزيت قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  
   

باب في مبعث النبي صمى اهلل عميو وسمم وابن كم كان حين بعث  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن ىشام بن حسان  [ 3621 ] 

أنزل عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وىو بن أربعين فأقام بمكة عن عكرمة عن بن عباس قال 
ثبلث عشرة وبالمدينة عشرا وتوفي وىو بن ثبلث وستين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   



حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن ىشام عن عكرمة عن بن عباس قال  [ 3622 ] 
قبض النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو بن خمس وستين وىكذا حدثنا ىو يعني بن بشار وروى عنو 

محمد بن إسماعيل مثل ذلك  
   
حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس وحدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن  [ 3623 ] 

لم يكن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بالطويل البائن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنو سمع أنسا يقول 
وال بالقصير المتردد وال باألبيض األميق وال باآلدم وليس بالجعد القطط وال بالسبط بعثو اهلل عمى 
رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشرا وتوفاه اهلل عمى رأس ستين سنة وليس في 

رأسو ولحيتو عشرون شعرة بيضاء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب في آيات إثبات نبوة النبي صمى اهلل عميو وسمم وما قد خصو اهلل عز وجل بو  
   
حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيبلن قاال أنبأنا أبو داود الطيالسي حدثنا سميمان بن  [ 3624 ] 

إن معاذ الضبي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بمكة حجرا كان يسمم عمي ليالي بعثت إني ألعرفو اآلن قال ىذا حديث حسن غريب  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن ىارون حدثنا سميمان التيمي عن أبي العبلء عن  [ 3625 ] 

كنا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نتداول في قصعة من غدوة حتى الميل سمرة بن جندب قال 
يقوم عشرة ويقعد عشرة قمنا فما كانت تمد قال من أي شيء تعجب ما كانت تمد إال من ىينا وأشار 

بيده إلى السماء قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو العبلء اسمو يزيد بن عبد اهلل بن 
الشخير  

   
باب  

   
حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي حدثنا الوليد بن أبي ثور عن السدي عن عباد بن أبي  [ 3626 ] 

كنت مع النبي صمى اهلل عميو وسمم بمكة فخرجنا في بعض يزيد عن عمي بن أبي طالب قال 
نواحييا فما استقبمو جبل وال شجر إال وىو يقول السبلم عميك يا رسول اهلل قال ىذا حديث غريب 



وروى غير واحد عن الوليد بن أبي ثور وقال عن عباد أبي يزيد  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد  [ 3627 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خطب إلى عذق جذع اهلل بن أبي طمحة عن أنس بن مالك 
واتخذوا لو منبرا فخطب عميو فحن الجذع حنين الناقة فنزل النبي صمى اهلل عميو وسمم فمسو فسكن 
قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي وجابر وابن عمر وسيل بن سعد وابن عباس وأم سممة وحديث 

أنس حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن سعيد حدثنا شريك عن سماك عن أبي ظبيان  [ 3628 ] 

بم أعرف أنك نبي قال إن عن بن عباس قال جاء أعرابي إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال 
دعوت ىذا العذق من ىذه النخمة أتشيد أني رسول اهلل فدعاه رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فجعل 
ينزل من النخمة حتى سقط إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم األعرابي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

غريب صحيح  
   
حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم حدثنا عزرة بن ثابت حدثنا عمباء بن أحمر حدثنا أبو زيد  [ 3629 ] 

مسح رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يده عمى وجيي ودعا لي قال عزرة إنو عاش بن أخطب قال 
مائة وعشرين سنة وليس في رأسو إال شعرات بيض قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وأبو زيد 

اسمو عمرو بن أخطب  
   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن قال عرضت عمى مالك بن أنس عن  [ 3630 ] 

لقد سمعت إسحاق بن عبد اهلل بن أبي طمحة أنو سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طمحة ألم سميم 
صوت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يعني ضعيفا أعرف فيو الجوع فيل عندك من شيء فقالت 
نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا ليا فمفت الخبز ببعضو ثم دستو في يدي وردتني 
ببعضو ثم أرسمتني إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال فذىبت بو إليو فوجدت رسول اهلل صمى 
اهلل عميو وسمم جالسا في المسجد ومعو الناس قال فقمت عمييم فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

أرسمك أبو طمحة فقمت نعم قال بطعام فقمت نعم فقال رسول اهلل لمن معو قوموا قال فانطمقوا 
فانطمقت بين أيدييم حتى جئت أبا طمحة فأخبرتو فقال أبو طمحة يا أم سميم قد جاء رسول اهلل صمى 



اهلل عميو وسمم والناس معو وليس عندنا ما نطعميم قالت أم سميم اهلل ورسولو أعمم قال فانطمق أبو 
طمحة حتى لقي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فأقبل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأبو طمحة 
معو حتى دخبل فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ىممي يا أم سميم ما عندك فأتت بذلك الخبز 

فأمر بو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ففت وعصرت أم سميم عكة ليا فآدمتو ثم قال فيو رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم ما شاء اهلل أن يقول ثم قال أأذن لعشرة فأذن ليم فأكموا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم 

قال ائذن لعشرة فأذن ليم فأكموا حتى شبعوا ثم خرجوا فأكل القوم كميم وشبعوا والقوم سبعون أو 
ثمانون رجبل قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح  

   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد  [ 3631 ] 

رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وحانت صبلة العصر اهلل بن أبي طمحة عن أنس بن مالك قال 
والتمس الناس الوضوء فمم يجدوه فأتي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بوضوء فوضع رسول اهلل 

صمى اهلل عميو وسمم يده في ذلك اإلناء وأمر الناس أن يتوضئوا منو قال فرأيت الماء ينبع من تحت 
أصابعو فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرىم قال أبو عيسى وفي الباب عن عمران بن 

حصين وابن مسعود وجابر وزياد بن الحارث الصدائي وحديث أنس حديث حسن صحيح  
   
حدثنا األنصاري إسحاق بن موسى حدثنا يونس بن بكير أخبرنا محمد بن إسحاق  [ 3632 ] 

أول ما ابتدأ بو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من حدثني الزىري عن عروة عن عائشة أنيا قالت 
النبوة حين أراد اهلل كرامتو ورحمة العباد بو أن ال يرى شيئا إال جاءت مثل فمق الصبح فمكث عمى 
ذلك ما شاء اهلل أن يمكث وحبب إليو الخموة فمم يكن شيء أحب إليو من أن يخمو قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراىيم  [ 3633 ] 

نا كنا نعدىا عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عن عمقمة عن عبد اهلل قال  إنكم تعدون اآليات عذابا وا 
عميو وسمم بركة لقد كنا نأكل الطعام مع النبي صمى اهلل عميو وسمم ونحن نسمع تسبيح الطعام قال 
وأتي النبي صمى اهلل عميو وسمم بإناء فوضع يده فيو فجعل الماء ينبع من بين أصابعو فقال النبي 

صمى اهلل عميو وسمم حي عمى الوضوء المبارك والبركة من السماء حتى توضأنا كمنا قال أبو عيسى 
ىذا حديث حسن صحيح  



   
باب ما جاء كيف كان ينزل الوحي عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن ىشام بن عروة عن أبيو  [ 3634 ] 

أن الحارث بن ىشام سأل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كيف يأتيك الوحي فقال رسول عن عائشة 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم أحيانا يأتيني في مثل صمصمة الجرس وىو أشد عمي وأحيانا يتمثل لي 
الممك رجبل قد كممني فأعي ما يقول قالت عائشة فمقد رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ينزل 

ن جبينو ليتفصد عرقا قال أبو عيسى ىذا حديث  عميو الوحي في اليوم ذي البرد الشديد فيفصم عنو وا 
حسن صحيح  

   
باب ما جاء في صفة النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
ما حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال  [ 3635 ] 

رأيت من ذي لمة في حمة حمراء أحسن من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لو شعر يضرب منكبيو 
بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير وال بالطويل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
سأل حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا زىير عن أبي إسحاق قال  [ 3636 ] 

رجل البراء أكان وجو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مثل السيف قال ال مثل القمر قال أبو عيسى 
ىذا حديث حسن  

   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسمم بن  [ 3637 ] 

لم يكن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بالطويل وال ىرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن عمي قال 
بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكافؤا كأنما 
انحط من صبب لم أر قبمو وال بعده مثمو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا سفيان بن 

وكيع حدثنا أبي عن المسعودي بيذا اإلسناد نحوه  
   
حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي حميمة من قصر األحنف وأحمد بن عبدة  [ 3638 ] 



الضبي وعمي بن حجر المعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عمر بن عبد اهلل مولى غفرة 
كان عمي رضى اهلل تعالى عنو إذا وصف حدثني إبراىيم بن محمد من ولد عمي بن أبي طالب قال 

النبي صمى اهلل عميو وسمم قال لم يكن بالطويل الممغط وال بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم 
يكن بالجعد القطط وال بالسبط كان جعدا رجبل ولم يكن بالمطيم وال بالمكمثم وكان في الوجو تدوير 
ذا ألتفت ألتفت معا بين  أبيض مشرب شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقمع كأنما يمشي في صبب وا 

كتفيو خاتم النبوة وىو خاتم النبيين أجود الناس كفا وأشرحيم صدرا وأصدق الناس ليجة وألينيم 
عريكة وأكرميم عشرة من رآه بديية ىابو ومن خالطو معرفة أحبو يقول ناعتو لم أر قبمو وال بعده 
مثمو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ليس إسناده بمتصل قال أبو جعفر سمعت األصمعي 
يقول في تفسيره صفة النبي صمى اهلل عميو وسمم الممغظ الذاىب طوال وسمعت أعرابيا يقول تمغط 

في نشابة أي مدىا مدا شديدا وأما المتردد فالداخل بعضو في بعض قصرا وأما القطط فالشديد 
الجعودة والرجل الذي في شعره حجونة قميبل وأما المطيم فالبادن الكثير المحم وأما المكمثم فالمدور 

الوجو وأما المشذب فيو الذي في ناصيتو حمرة واألدعج الشديد سواد العين واألىدب الطويل األشفار 
والكتد مجتمع الكتفين وىو الكاىل والمسربة ىو الشعر الدقيق الذي ىو كأنو قضيب من الصدر إلى 

السرة والشثن الغميظ األصابع من الكفين والقدمين والتقمع أن يمشي بقوة والصبب الجذور يقول 
انحدرنا في صبوب وصبب وقولو جميل المشاش يريد رؤوس المناكب والعشيرة الصحبة والعشير 

الصاحب والبديية المفاجأة يقال بدىتو بأمر أي فجأتو  
   

باب في كبلم النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا حميد بن مسعود حدثنا حميد بن األسود عن أسامة بن زيد عن الزىري عن عروة  [ 3639 ] 

ما كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يسرد سردكم ىذا ولكنو كان يتكمم بكبلم بينو عن عائشة قالت 
فصل يحفظو من جمس إليو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن ال نعرفو إال من حديث الزىري وقد رواه 

يونس بن يزيد عن الزىري  
   
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو قتيبة سمم بن قتيبة عن عبد اهلل بن المثنى عن ثمامة  [ 3640 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يعيد الكممة ثبلثا لتعقل عنو قال أبو عن أنس بن مالك قال 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفو من حديث عبد اهلل بن المثنى  



   
باب في بشاشة النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن عبد اهلل بن المغيرة عن عبد اهلل بن الحارث بن حزم قال  [ 3641 ] 

ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب 
وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد اهلل بن الحارث بن جزء مثل ىذا  

   
حدثنا بذلك أحمد بن خالد الخبلل حدثنا يحيى بن إسحاق السيمحاني حدثنا الميث بن  [ 3642 ] 

ما كان ضحك رسول اهلل صمى سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد اهلل بن الحارث بن جزء قال 
اهلل عميو وسمم إال تبسما قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح غريب ال نعرفو من حديث ليث بن سعد 

إال من ىذا الوجو  
   

باب في خاتم النبوة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن  [ 3643 ] 

ذىبت بي خالتي إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقالت يا رسول اهلل إن بن أختي وجع يزيد يقول 
فمسح برأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئو فقمت خمف ظيره فنظرت إلى الخاتم بين 
كتفيو فإذا ىو مثل زر الحجمة قال أبو عيسى الزر يقال بيض ليا قال أبو عيسى وفي الباب عن 

سممان وقرة بن إياس وجابر بن سمرة وأبي رمثة وبريدة وعبد اهلل بن سرجس وعمرو بن أخطب وأبي 
سعيد وىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو  

   
حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا أيوب بن جابر عن سماك عن جابر بن سمرة  [ 3644 ] 
كان خاتم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يعني الذي بين كتفيو غدة حمراء مثل بيضة الحمامة قال 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب في صفة النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   



حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عباد بن العوام أخبرنا الحجاج عن سماك بن حرب عن جابر  [ 3645 ] 
كان في ساقي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حموشة وكان ال يضحك إال تبسما بن سمرة قال 

وكنت إذا نظرت إليو قمت أكحل العينين وليس بأكحل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من 
ىذا الوجو صحيح  

   
حدثنا أحمد ببن منيع حدثنا أبو قطن حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن  [ 3646 ] 

كان النبي صمى اهلل عميو وسمم أشكل العينين منيوش العقب قال أبو عيسى ىذا حديث سمرة قال 
حسن صحيح  

   
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن  [ 3647 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ضميع الفم أشكل العينين منيوش حرب عن جابر بن سمرة قال 
العقب قال شعبة قمت لسماك ما ضميع الفم قال واسع الفم قمت ما أشكل العين قال طويل شق العين 

قال قمت ما منيوش العقب قال قميل المحم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
ما رأيت شيئا أحسن من حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن أبي يونس عن أبي ىريرة قال  [ 3648 ] 

نو لغير مكترث  رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في مشيتو كأنما األرض تطوى لو إنا لنجيد أنفسنا وا 
قال ىذا حديث غريب  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  [ 3649 ] 
عرض عمي األنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنو من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم قال 

فإذا أقرب الناس من رأيت بو شبيا عروة بن مسعود ورأيت إبراىيم فإذا أقرب من بو شبيا صاحبكم 
نفسو ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت بو شبيا دحية ىو بن خميفة الكمبي قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن صحيح غريب  
   

باب في سن النبي صمى اهلل عميو وسمم كم كان حين مات  
   
حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراىيم الدورقي قاال حدثنا إسماعيل بن عمية عن خالد  [ 3650 ] 



توفي رسول اهلل صمى اهلل عميو الحذاء حدثني عمار مولى بني ىاشم قال سمعت بن عباس يقول 
وسمم وىو بن خمس وستين  

   
حدثنا نصر بن عمي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد الحذاء حدثنا عمار مولى بني  [ 3651 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم توفي وىو بن خمس وستين قال أبو عيسى ىذا ىاشم حدثنا بن عباس 
حديث حسن  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار  [ 3652 ] 

مكث النبي صمى اهلل عميو وسمم بمكة ثبلث عشرة يعني يوحى إليو وتوفي وىو عن بن عباس قال 
بن ثبلث وستين قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وأنس ودغفل بن حنظمة وال يصح لدغفل 
سماع من النبي صمى اهلل عميو وسمم وال رؤية وحديث بن عباس حديث حسن غريب من حديث 

عمرو بن دينار  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن  [ 3653 ] 

مات رسول اهلل سعد عن جرير بن عبد اهلل عن معاوية بن أبي سفيان أنو قال سمعتو يخطب يقول 
صمى اهلل عميو وسمم وىو بن ثبلث وستين وأبو بكر وعمر وأنا بن ثبلث وستين قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   
حدثنا العباس العنبري والحسين بن ميدي قاال حدثنا عبد الرزاق عن بن جريج قال  [ 3654 ] 

أخبرت عن بن شياب الزىري عن عروة عن عائشة وقال الحسين بن ميدي في حديثو بن جريج عن 
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم مات وىو بن الزىري عن عروة عن عائشة رضى اهلل تعالى عنيا 

ثبلث وستين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد رواه بن أخي الزىري عن الزىري عن 
عروة عن عائشة مثل ىذا  

   
باب مناقب أبي بكر الصديق رضى اهلل تعالى عنو  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن أبي  [ 3655 ] 



أبرأ إلى كل خميل من خمو ولو كنت األحوص عن عبد اهلل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ن صاحبكم خميل اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  متخذا خميبل التخذت بن أبي قحافة خميبل وا 

صحيح وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ىريرة وابن الزبير وابن عباس  
   
حدثنا إبراىيم بن سعيد الجوىري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن سميمان بن ببلل عن  [ 3656 ] 

أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة عن عمر بن الخطاب قال 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح غريب  

   
حدثنا أحمد بن إبراىيم الدورقي حدثنا إسماعيل بن إبراىيم عن الجريري عن عبد اهلل بن  [ 3657 ] 

أي أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان أحب إلى رسول اهلل قالت شقيق قال قمت لعائشة 
أبو بكر قمت ثم من قالت عمر قمت ثم من قالت ثم أبو عبيدة بن الجراح قمت ثم من قال فسكتت 

قال ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة واألعمش وعبد اهلل بن  [ 3658 ] 

صيبان وابن أبي ليمى وكثير النواء كميم عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول اهلل صمى اهلل 
ن أبا عميو وسمم  إن أىل الدرجات العمي ليراىم من تحتيم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء وا 

بكر وعمر منيم وأنعما قال أبو عيسى ىذا حديث حسن روي من غير وجو عن عطية عن أبي 
سعيد  

   
باب  

   
حدثنا محمد بن عبد الممك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة عن عبد الممك بن عمير  [ 3659 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خطب يوما فقال إن رجبل خيره ربو عن بن أبي المعمى عن أبيو 
بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش ويأكل في الدنيا ما شاء أن يأكل وبين لقاء ربو فاختار لقاء 
ربو قال فبكى أبو بكر فقال أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم أال تعجبون من ىذا الشيخ أن ذكر 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم رجبل صالحا خيره ربو بين الدنيا وبين لقاء ربو فاختار لقاء ربو قال 
فكان أبو بكر أعمميم بما قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال أبو بكر بل نفديك بآبائنا وأموالنا 



فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ما من الناس أحد أمن إلينا في صحبتو وذات يده من بن أبي 
خاء إيمان  خاء إيمان ود وا  قحافة ولو كنت متخذا خميبل التخذت بن أبي قحافة خميبل ولكن ود وا 
ن صاحبكم خميل اهلل قال وفي الباب عن أبي سعيد وىذا حديث حسن غريب   مرتين أو ثبلثا وا 

   
حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد اهلل بن مسممة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن  [ 3660 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم جمس عمى المنبر قال إن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري 
عبدا خيره اهلل بين أن يؤتيو من زىرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فقال أبو بكر 

فديناك يا رسول اهلل بآبائنا وأمياتنا قال فعجبنا فقال الناس انظروا إلى ىذا الشيخ يخبر رسول اهلل عن 
عبد خيره اهلل بين أن يؤتيو من زىرة الدنيا ما شاء وبين ما عند اهلل وىو يقول فديناك بآبائنا وأمياتنا 
قال فكان رسول اهلل ىو المخير وكان أبو بكر ىو أعممنا بو فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم إن من 

أمن الناس عمي في صحبتو ومالو أبو بكر ولو كنت متخذا خميبل التخذت أبا بكر ولكن أخوة 
اإلسبلم ال تبقين في المسجد خوخة إال خوخة أبي بكر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا عمي بن الحسن الكوفي حدثنا محبوب بن محرز القواريري عن داود بن يزيد  [ 3661 ] 

ما ألحد عندنا يد إال وقد األزدي عن أبيو عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
كافيناه ما خبل أبا بكر فإن لو عندنا يدا يكافئو اهلل بو يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني 

ن صاحبكم خميل اهلل قال أبو عيسى  مال أبي بكر ولو كنت متخذا خميبل التخذت أبا بكر خميبل أال وا 
ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو  

   
باب في مناقب أبي بكر وعمر رضى اهلل تعالى عنيما كمييما  

   
حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الممك بن  [ 3662 ] 

اقتدوا بالمذين من بعدي أبي بكر عمير عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وعمر حدثنا أحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الممك بن عمير نحوه 

وكان سفيان بن عيينة يدلس في ىذا الحديث فربما ذكره عن زائدة عن عبد الممك بن عمير وربما لم 
يذكر فيو عن زائدة قال أبو عيسى ىذا حديث وفيو عن بن مسعود وروى سفيان الثوري ىذا الحديث 
عن عبد الممك بن عمير عن مولى لربعي عن ربعي عن حذيفة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وقد 



روي ىذا الحديث من غير ىذا الوجو أيضا عن ربعي عن حذيفة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
ورواه سالم األنعمي كوفي عن ربعي بن حراش عن حذيفة  

   
حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد األموي حدثنا وكيع عن سالم بن العبلء المرادي عن  [ 3663 ] 

كنا جموسا عند النبي صمى عمرو بن ىرم عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضى اهلل تعالى عنو قال 
اهلل عميو وسمم فقال إني ال أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالمذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر  

   
حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا محمد بن كثير العبدي عن األوزاعي عن قتادة  [ 3664 ] 

ىذان سيدا كيول أىل الجنة من عن أنس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ألبي بكر وعمر 
األولين واآلخرين إال النبيين والمرسمين قال ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا الوليد بن محمد الموقري عن الزىري عن عمي بن الحسين  [ 3665 ] 

كنت مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إذ طمع أبو بكر وعمر فقال عن عمي بن أبي طالب قال 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ىذان سيدا كيول أىل الجنة من األولين واآلخرين إال النبيين 

والمرسمين يا عمي ال تخبرىما قال ىذا حديث غريب من ىذا الوجو والوليد بن محمد الموقري يضعف 
في الحديث ولم يسمع عمي بن الحسين من عمي بن أبي طالب وقد روي ىذا الحديث عن عمي من 

غير ىذا الوجو وفي الباب عن أنس وابن عباس  
   
حدثنا يعقوب بن إبراىيم الدورقي حدثنا سفيان بن عيينة قال ذكر داود عن الشعبي عن  [ 3666 ] 

كيول أىل الجنة من الحارث عن عمي عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال أبو بكر وعمر سيدا 
األولين واآلخرين ما خبل النبيين والمرسمين ال تخبرىما يا عمي  

   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا عقبة بن خالد حدثنا شعبة عن الجريري عن أبي نضرة عن  [ 3667 ] 

ألست أول من أسمم ألست صاحب كذا قال أبو عيسى ىذا حديث غريب أبي سعيد قال قال أبو بكر 
وروى بعضيم عن شعبة عن الجريري عن أبي نضرة قال قال أبو بكر وىذا أصح حدثنا بذلك محمد 
بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي عن شعبة عن الجريري عن أبي نضرة قال قال أبو بكر فذكر 

نحوه بمعناه ولم يذكر فيو عن أبي سعيد وىذا أصح  



   
أن حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود حدثنا الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس  [ 3668 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان يخرج عمى أصحابو من المياجرين واألنصار وىم جموس فييم 
أبو بكر وعمر فبل يرفع إليو أحد منيم بصره إال أبو بكر وعمر فإنيما كانا ينظران إليو وينظر إلييما 
ويتبسمان إليو ويتبسم إلييما قال أبو عيسى ىذا حديث ال نعرفو إال من حديث الحكم بن عطية وقد 

تكمم بعضيم في الحكم بن عطية  
   
حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد حدثنا سعيد بن مسممة عن إسماعيل بن أمية عن  [ 3669 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم خرج ذات يوم ودخل المسجد وأبو بكر وعمر نافع عن بن عمر 
أحدىما عن يمينو واآلخر عن شمالو وىو آخذ بأيدييما وقال ىكذا نبعث يوم القيامة وسعيد بن 

مسممة ليس عندىم بالقوي وقد روي ىذا الحديث أيضا من غير ىذا الوجو عن نافع عن بن عمر  
   
حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي حدثنا مالك بن إسماعيل عن منصور بن أبي  [ 3670 ] 

األسود حدثني كثير أبو إسماعيل عن جميع بن عمير التيمي عن بن عمر أن رسول اهلل صمى اهلل 
أنت صاحبي عمى الحوض وصاحبي في الغار قال ىذا حديث حسن عميو وسمم قال ألبي بكر 

صحيح غريب  
   
حدثنا قتيبة حدثنا بن أبي فديك عن عبد العزيز بن المطمب عن أبيو عن جده عبد اهلل  [ 3671 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم رأى أبا بكر وعمر فقال ىذان السمع والبصر قال وفي بن حنطب 
الباب عن عبد اهلل بن عمرو وىذا حديث مرسل وعبد اهلل بن حنطب لم يدرك النبي صمى اهلل عميو 

وسمم  
   
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن ىشام بن عروة عن أبيو  [ 3672 ] 

مروا أبا بكر فميصل بالناس فقالت عائشة يا رسول عن عائشة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
اهلل إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فأمر عمر فميصل بالناس قالت عائشة فقمت 

لحفصة قولي لو إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فأمر عمر فميصل بالناس 
ففعمت حفصة فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إنكن ألنتن صواحبات يوسف مروا أبا بكر 



فميصل بالناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت ألصيب منك خيرا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
صحيح وفي الباب عن عبد اهلل بن مسعود وأبي موسى وابن عباس وسالم بن عبيد وعبد اهلل بن 

زمعة  
   
حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا أحمد بن بشير عن عيسى بن ميمون  [ 3673 ] 

األنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى اهلل تعالى عنيا قالت قال رسول اهلل صمى اهلل 
ال ينبغي لقوم فييم أبو بكر أن يؤميم غيره قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  عميو وسمم 

   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن الزىري عن حميد بن عبد الرحمن  [ 3674 ] 

من أنفق زوجين في سبيل اهلل نودي في الجنة عن أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
يا عبد اهلل ىذا خير فمن كان من أىل الصبلة دعي من باب الصبلة ومن كان من أىل الجياد دعي 
من باب الجياد ومن كان من أىل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أىل الصيام دعي 
من باب الريان فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي ما عمى من دعي من ىذه األبواب من ضرورة فيل 

يدعى أحد من تمك األبواب كميا قال نعم وأرجو أن تكون منيم قال ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا ىارون بن عبد اهلل البزاز البغدادي حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ىشام بن سعد  [ 3675 ] 

أمرنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن زيد بن أسمم عن أبيو قال سمعت عمر بن الخطاب يقول 
أن نتصدق فوافق ذلك ماال فقمت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقتو يوما قال فجئت بنصف مالي فقال 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ما أبقيت ألىمك قمت مثمو وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر 
ما أبقيت ألىمك قال بقيت ليم اهلل ورسولو قمت واهلل ال أسبقو إلى شيء أبدا قال ىذا حديث حسن 

صحيح  
   

باب  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا يعقوب بن إبراىيم بن سعد قال حدثنا أبي عن أبيو قال  [ 3676 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيو جبير بن مطعم أخبره 
أتتو امرأة فكممتو في شيء وأمرىا بأمر فقالت أرأيت يا رسول اهلل إن لم أجدك قال فإن لم تجديني 



فأت أبا بكر قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سعد بن إبراىيم قال سمعت  [ 3677 ] 

بينا رجل أبا سممة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
راكب بقرة إذ قالت لم أخمق ليذا إنما خمقت لمحرث فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم آمنت بذلك 

أنا وأبو بكر وعمر قال أبو سممة وما ىما في القوم يومئذ واهلل أعمم حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة بيذا اإلسناد نحوه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمد بن حميد حدثنا إبراىيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن الزىري عن  [ 3678 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أمر بسد األبواب إال باب أبي بكر ىذا حديث غريب عروة عن عائشة 
وفي الباب عن أبي سعيد  

   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا إسحاق بن يحيى بن طمحة عن عمو إسحاق بن  [ 3679 ] 

أنت عتيق اهلل من النار طمحة عن عائشة أن أبا بكر دخل عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال 
فيومئذ سمي عتيقا ىذا حديث غريب  

   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا تميد بن سميمان عن أبي الجحاف عن عطية عن أبي  [ 3680 ] 

ما من نبي إال لو وزيران من أىل السماء سعيد الخدري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ووزيران من أىل األرض فأما وزيراي من أىل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيراي من أىل األرض 
فأبو بكر وعمر ىذا حديث حسن غريب وأبو الجحاف اسمو داود بن أبي عوف ويروى عن سفيان 

الثوري حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا وتميد بن سميمان يكنى أبا إدريس وىو شيعي  
   

باب في مناقب عمر بن الخطاب رضى اهلل تعالى عنو  
   
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن رافع قاال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا خارجة بن عبد  [ 3681 ] 

الميم أعز اإلسبلم اهلل األنصاري عن نافع عن بن عمر أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
بأحب ىذين الرجمين إليك بأبي جيل أو بعمر بن الخطاب قال وكان أحبيما إليو عمر قال أبو 



عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بن عمر  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا خارجة بن عبد اهلل عن نافع عن  [ 3682 ] 

إن اهلل جعل الحق عمى لسان عمر وقمبو وقال بن بن عمر أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيو وقال فيو عمر أو قال بن الخطاب فيو شك خارجة إال نزل 
فيو القرآن عمى نحو ما قال عمر قال أبو عيسى وفي الباب عن الفضل بن العباس وأبي ذر وأبي 

ىريرة وىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو وخارجة بن عبد اهلل األنصاري ىو بن سميمان بن زيد 
بن ثابت وىو ثقة  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن بن عباس  [ 3683 ] 

الميم أعز اإلسبلم بأبي جيل بن ىشام أو بعمر قال فأصبح فغدا أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
عمر عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فأسمم قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو وقد 

تكمم بعضيم في النضر أبي عمر وىو يروي مناكير من قبل حفظو  
   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد اهلل بن داود الواسطي أبو محمد حدثني عبد الرحمن  [ 3684 ] 

يا بن أخي محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اهلل قال قال عمر ألبي بكر 
خير الناس بعد رسول اهلل فقال أبو بكر أما إنك إن قمت ذاك فمقد سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو 

وسمم يقول ما طمعت الشمس عمى رجل خير من عمر قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال 
من ىذا الوجو وليس إسناده بذاك وفي الباب عن أبي الدرداء  

   
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد اهلل بن داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد  [ 3685 ] 

ما أظن رجبل ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صمى اهلل عميو وسمم قال ىذا حديث بن سيرين قال 
حسن غريب  

   
حدثنا سممة بن شبيب حدثنا المقرئ عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح  [ 3686 ] 

لو كان بعدي نبي لكان عمر بن عاىان عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بن الخطاب قال ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث مشرح بن عاىان  



   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن عقيل عن الزىري عن حمزة بن عبد اهلل بن عمر عن بن  [ 3687 ] 

رأيت كأني أتيت بقدح من لبن عمر رضى اهلل تعالى عنيما قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فشربت منو فأعطيت فضمي عمر بن الخطاب قالوا فما أولتو يا رسول اهلل قال العمم قال ىذا حديث 

حسن صحيح غريب  
   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صمى اهلل  [ 3688 ] 

دخمت الجنة فإذا أنا بقصر من ذىب فقمت لمن ىذا القصر قالوا لشاب فظننت أني عميو وسمم قال 
أنا ىو فقمت ومن ىو فقالوا عمر بن الخطاب قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار حدثنا عمي بن الحسين بن واقد حدثني أبي حدثني  [ 3689 ] 

أصبح رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فدعا ببلال فقال يا عبد اهلل بن بريدة قال حدثني أبي بريدة قال 
ببلل بم سبقتني إلى الجنة ما دخمت الجنة قط إال سمعت خشخشتك أمامي دخمت البارحة الجنة 
فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت عمى قصر مربع مشرف من ذىب فقمت لمن ىذا القصر فقالوا 
لرجل من العرب فقمت أنا عربي لمن ىذا القصر قالوا لرجل من قريش قمت أنا قرشي لمن ىذا 

القصر قالوا لرجل من أمة محمد قمت أنا محمد لمن ىذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فقال ببلل يا 
رسول اهلل ما أذنت قط إال صميت ركعتين وما أصابني حدث قط إال توضأت عندىا ورأيت أن هلل 
عمي ركعتين فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بيما قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر ومعاذ 
وأنس وأبي ىريرة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال رأيت في الجنة قصرا من ذىب فقمت لمن ىذا 
فقيل لعمر بن الخطاب قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح غريب ومعنى ىذا الحديث أني دخمت 

البارحة الجنة يعني رأيت في المنام كأني دخمت الجنة ىكذا روي في بعض الحديث ويروى عن بن 
عباس أنو قال رؤيا األنبياء وحي  

   
حدثنا الحسين بن حريث حدثنا عمي بن الحسين بن واقد حدثني أبي حدثني عبد اهلل بن  [ 3690 ] 

خرج رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في بعض مغازيو فمما انصرف بريدة قال سمعت بريدة يقول 
جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول إني كنت نذرت إن ردك اهلل صالحا أن أضرب بين يديك بالدف 

ال فبل فجعمت تضرب  وأتغنى فقال ليا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن كنت نذرت فاضربي وا 



فدخل أبو بكر وىي تضرب ثم دخل عمي وىي تضرب ثم دخل عثمان وىي تضرب ثم دخل عمر 
فألقت الدف تحت أستيا ثم قعدت عميو فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن الشيطان ليخاف 

منك يا عمر إني كنت جالسا وىي تضرب فدخل أبو بكر وىي تضرب ثم دخل عمي وىي تضرب 
ثم دخل عثمان وىي تضرب فمما دخمت أنت يا عمر ألقت الدف قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح غريب من حديث بريدة وفي الباب عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة  
   
حدثنا الحسن بن صباح البزار حدثنا زيد بن حباب عن خارجة بن عبد اهلل بن سميمان  [ 3691 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو بن زيد بن ثابت أخبرنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت 
وسمم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان فقام رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فإذا حبشية تزفن 

والصبيان حوليا فقال يا عائشة تعالي فانظري فجئت فوضعت لحيي عمى منكب رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم فجعمت أنظر إلييا ما بين المنكب إلى رأسو فقال لي أما شبعت أما شبعت قالت فجعمت 
أقول ال ألنظر منزلتي عنده إذ طمع عمر قال فارفض الناس عنيا قالت فقال رسول اهلل صمى اهلل 

عميو وسمم إني ألنظر إلى شياطين اإلنس والجن قد فروا من عمر قالت فرجعت قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو  

   
حدثنا سممة بن شبيب حدثنا عبد اهلل بن نافع الصائغ حدثنا عاصم بن عمر العمري عن  [ 3692 ] 

أنا أول من تنشق عنو عبد اهلل بن دينار عن بن عمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
األرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم آتي أىل البقيع فيحشرون معي ثم أنتظر أىل مكة حتى أحشر بين 

الحرمين قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وعاصم بن عمر ليس بالحافظ  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن عجبلن عن سعد بن إبراىيم عن أبي سممة عن عائشة  [ 3693 ] 

قد كان يكون في األمم محدثون فإن يك في أمتي أحد قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فعمر بن الخطاب قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح قال حدثني بعض أصحاب سفيان قال قال 

سفيان بن عيينة محدثون يعني مفيمون  
   
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الممك بن عبد القدوس حدثنا األعمش عن عمرو بن مرة  [ 3694 ] 

عن عبد اهلل بن سممة عن عبيدة السمماني عن عبد اهلل بن مسعود أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



يطمع عميكم رجل من أىل الجنة فاطمع أبو بكر ثم قال يطمع عميكم رجل من أىل الجنة فاطمع عمر 
وفي الباب عن أبي موسى وجابر قال ىذا حديث غريب من حديث بن مسعود  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سعد بن إبراىيم عن  [ 3695 ] 

بينما رجل يرعى غنما لو إذ جاء ذئب أبي سممة عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
فأخذ شاة فجاء صاحبيا فانتزعيا منو فقال الذئب كيف تصنع بيا يوم السبع يوم ال راعي ليا غيري 
قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فآمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر قال أبو سممة وما ىما في القوم 
يومئذ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراىيم نحوه قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب في مناقب عثمان بن عفان رضى اهلل تعالى عنو  
   
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن  [ 3696 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان عمى حراء ىو وأبو بكر أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو 
وعمر وعمي وعثمان وطمحة والزبير رضى اهلل تعالى عنيم فتحركت الصخرة فقال النبي صمى اهلل 

عميو وسمم اىدأ إنما عميك نبي أو صديق أو شييد قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وسعيد بن 
زيد وابن عباس وسيل بن سعد وأنس بن مالك وبريدة وىذا حديث صحيح  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن  [ 3697 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بيم فقال أنس حدثيم 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم اثبت أحد فإنما عميك نبي وصديق وشييدان قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   
حدثنا أبو ىشام الرفاعي حدثنا يحيى بن اليمان عن شيخ من بني زىرة عن الحارث بن  [ 3698 ] 

لكل نبي رفيق عبد الرحمن بن أبي ذباب عن طمحة بن عبيد اهلل قال قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
ورفيقي يعني في الجنة عثمان قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ليس إسناده بالقوي وىو منقطع  

   



حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا عبد اهلل بن جعفر الرقي حدثنا عبيد اهلل بن عمر  [ 3699 ] 
لما حصر عثمان عن زيد ىو بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السممي قال 

أشرف عمييم فوق داره ثم قال أذكركم باهلل ىل تعممون أن حراء حين أنتفض قال رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم أثبت حراء فميس عميك إال نبي أو صديق أو شييد قالوا نعم قال أذكركم باهلل ىل تعممون 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال في جيش العسرة من ينفق نفقة متقبمة والناس مجيدون 
معسرون فجيزت ذلك الجيش قالوا نعم ثم قال أذكركم باهلل ىل تعممون أن بئر رومة لم يكن يشرب 

منيا أحد إال بثمن فابتعتيا فجعمتيا لمغني والفقير وابن السبيل قالوا الميم نعم وأشياء عددىا ىذا 
حديث حسن صحيح غريب  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا السكن بن المغيرة ويكنى أبا محمد مولى آلل  [ 3700 ] 

شيدت النبي صمى عثمان حدثنا الوليد بن ىشام عن فرقد أبي طمحة عن عبد الرحمن بن حباب قال 
اهلل عميو وسمم وىو يحث عمى جيش العسرة فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول اهلل عمي مائة بعير 
بأحبلسيا وأقتابيا في سبيل اهلل ثم حض عمى الجيش فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول اهلل عمي 

مائتا بعير بأحبلسيا وأقتابيا في سبيل اهلل ثم حض عمى الجيش فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول 
اهلل هلل عمي ثبلث مائة بعير بأحبلسيا وأقتابيا في سبيل اهلل فأنا رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو 

وسمم ينزل عن المنبر وىو يقول ما عمى عثمان ما عمل بعد ىذه ما عمى عثمان ما عمل بعد ىذه 
قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا الوجو ال نعرفو إال من حديث السكن المغيرة وفي الباب 

عن عبد الرحمن بن سمرة  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحسن بن واقع الرممي حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عبد  [ 3701 ] 

جاء عثمان إلى اهلل بن شوذب عن عبد اهلل بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة قال 
النبي صمى اهلل عميو وسمم بألف دينار قال الحسن بن واقع وكان في موضع آخر من كتابي في كمو 

حين جيز جيش العسرة فينثرىا في حجره قال عبد الرحمن فرأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم يقمبنا 
في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من 

ىذا الوجو  
   
حدثنا أبو زرعة حدثنا الحسن بن بشر حدثنا الحكم بن عبد الممك عن قتادة عن أنس بن  [ 3702 ] 



لما أمر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول رسول مالك قال 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم إلى أىل مكة قال فبايع الناس قال فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إن 
عثمان في حاجة اهلل وحاجة رسولو فضرب بإحدى يديو عمى األخرى فكانت يد رسول اهلل صمى اهلل 

عميو وسمم لعثمان خيرا من أيدييم ألنفسيم قال ىذا حديث حسن صحيح غريب  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن وعباس بن محمد الدوري وغير واحد المعنى واحد قالوا  [ 3703 ] 

حدثنا سعيد بن عامر قال عبد اهلل أخبرنا سعيد بن عامر عن يحيى بن أبي الحجاج المنقري عن 
شيدت الدار حين أشرف عمييم عثمان فقال أبي مسعود الجريري عن ثمامة بن حزن القشيري قال 

ائتوني بصاحبيكم المذين ألباكم عمي قال فجيء بيما فكأنيما جمبلن أو كأنيما حماران قال فأشرف 
عمييم عثمان فقال أنشدكم باهلل واإلسبلم ىل تعممون أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قدم المدينة 
وليس بيا ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دالء المسممين 
بخير لو منيا في الجنة فاشتريتيا من صمب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منيا حتى أشرب 
من ماء البحر قالوا الميم نعم قال أنشدكم باهلل واإلسبلم ىل تعممون أن المسجد ضاق بأىمو فقال 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من يشتري بقعة آل فبلن فيزيدىا في المسجد بخير منيا في الجنة 

فاشتريتيا من صمب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أصمي فييا ركعتين قالوا الميم نعم قال أنشدكم باهلل 
واإلسبلم ىل تعممون أني جيزت جيش العسرة من مالي قالوا الميم نعم ثم قال أنشدكم باهلل واإلسبلم 
ىل تعممون أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان عمى ثبير مكة ومعو أبو بكر وعمر وأنا فتحرك 

الجبل حتى تساقطت حجارتو بالحضيض قال فركضو برجمو وقال أسكن ثبير فإنما عميك نبي 
وصديق وشييدان قالوا الميم نعم قال اهلل أكبر شيدوا لي ورب الكعبة أني شييد ثبلثا قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن وقد روي من غير وجو عن عثمان  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوىاب الثقفي حدثنا أيوب عن أبي قبلبة عن أبي  [ 3704 ] 

أن خطباء قامت بالشام وفييم رجال من أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم األشعث الصنعاني 
فقام آخرىم رجل يقال لو مرة بن كعب فقال لوال حديث سمعتو من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ما 

قمت وذكر الفتن فقربيا فمر رجل مقنع في ثوب فقال ىذا يومئذ عمى اليدى فقمت إليو فإذا ىو 
عثمان بن عفان قال فأقبمت عميو بوجيو فقمت ىذا قال نعم قال ىذا حديث حسن صحيح وفي الباب 

عن بن عمر وعبد اهلل بن حوالة وكعب بن عجرة  



   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا حجين بن المثنى حدثنا الميث بن سعد عن معاوية بن  [ 3705 ] 

صالح عن ربيعة عن يزيد عن عبد الممك بن عامر عن النعمان بن بشير عن عائشة أن النبي 
يا عثمان إنو لعل اهلل يقمصك قميصا فإن أرادوك عمى خمعو فبل تخمعو ليم صمى اهلل عميو وسمم قال 

قال وفي الحديث قصة طويمة قال ىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا عباس بن محمد بن الدوري عن عبد اهلل بن صالح حدثنا أبو عوانة عن عثمان  [ 3706 ] 

أن رجبل من أىل مصر حج البيت فرأى قوما جموسا فقال من ىؤالء قالوا بن عبد اهلل بن موىب 
قريش قال فمن ىذا الشيخ قالوا بن عمر فأتاه فقال إني سائمك عن شيء فحدثني أنشدك اهلل بحرمة 
ىذا البيت أتعمم أن عثمان فر يوم أحد قال نعم قال أتعمم أنو تغيب عن بيعة الرضوان فمم يشيدىا 

قال نعم قال أتعمم أنو تغيب يوم بدر فمم يشيد قال نعم قال اهلل أكبر فقال لو بن عمر تعال أبين لك 
ما سألت عنو أما فراره يوم أحد فأشيد أن اهلل قد عفا عنو وغفر لو وأما تغيبو يوم بدر فإنو كانت 

عنده أو تحتو ابنة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال لو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لك أجر 
رجل شيد بدرا وسيمو وأمره أن يخمف عمييا وكانت عميمة وأما تغيبو عن بيعة الرضوان فمو كان أحد 
أعز ببطن مكة من عثمان لبعثو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مكان عثمان بعث رسول اهلل صمى 
اهلل عميو وسمم عثمان إلى مكة وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذىب عثمان إلى مكة قال فقال رسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم بيده اليمنى ىذه يد عثمان وضرب بيا عمى يده فقال ىذه لعثمان قال لو 

أذىب بيذا اآلن معك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا أحمد بن إبراىيم الدورقي حدثنا الجوىري حدثنا العبلء بن عبد الجبار حدثنا  [ 3707 ] 

كنا نقول ورسول اهلل صمى اهلل الحارث بن عمير عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن بن عمر قال 
عميو وسمم حي أبو بكر وعمر وعثمان قال ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو يستغرب 

من حديث عبيد اهلل بن عمر وقد روي ىذا الحديث من غير وجو عن بن عمر  
   
حدثنا إبراىيم بن سعد الجوىري حدثنا شاذان األسود بن عامر عن سنان بن ىارون  [ 3708 ] 

ذكر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فتنة فقال يقتل البرجمي عن كميب بن وائل عن بن عمر قال 
فييا ىذا مظموما لعثمان قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو من حديث بن عمر  



   
حدثنا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير واحد قالوا حدثنا عثمان بن زفر حدثنا محمد  [ 3709 ] 

أتي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بن زياد عن محمد بن عجبلن عن أبي الزبير عن جابر قال 
بجنازة رجل يصمي عميو فمم يصل عميو فقيل يا رسول اهلل ما رأيناك تركت الصبلة عمى أحد قبل ىذا 
قال إنو كان يبغض عثمان فأبغضو اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو 

ومحمد بن زياد صاحب ميمون بن ميران ضعيف في الحديث جدا ومحمد بن زياد صاحب أبي 
ىريرة ىو بصري ثقة ويكنى أبا الحرث ومحمد بن زياد األلياني صاحب أبي أمامة ثقة يكنى أبا 

سفيان شامي  
   
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان النيدي عن  [ 3710 ] 

انطمقت مع النبي صمى اهلل عميو وسمم فدخل حائطا لؤلنصار فقضى أبي موسى األشعري قال 
حاجتو فقال لي يا أبا موسى اممك عمي الباب فبل يدخمن عمي أحد إال بإذن فجاء رجل يضرب الباب 
فقمت من ىذا فقال أبو بكر فقمت يا رسول اهلل ىذا أبو بكر يستأذن قال ائذن لو وبشره بالجنة فدخل 
وبشرتو بالجنة وجاء رجل آخر فضرب الباب فقمت من ىذا فقال عمر فقمت يا رسول اهلل ىذا عمر 
يستأذن قال افتح لو وبشره بالجنة ففتحت الباب ودخل وبشرتو بالجنة فجاء رجل آخر فضرب الباب 
فقمت من ىذا قال عثمان فقمت يا رسول اهلل ىذا عثمان يستأذن قال افتح لو وبشره بالجنة عمى بموى 
تصيبو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجو عن أبي عثمان النيدي وفي 

الباب عن جابر وابن عمر  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي ويحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس  [ 3711 ] 

إن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قد عيد بن أبي حازم حدثني أبو سيمة قال قال عثمان يوم الدار 
إلي عيدا فأنا صابر عميو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفو إال من حديث 

إسماعيل بن أبي خالد  
   

باب مناقب عمي بن أبي طالب رضى اهلل تعالى عنو  
   
حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سميمان الضبعي عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد اهلل  [ 3712 ] 



بعث رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم جيشا واستعمل عمييم عمي بن أبي عن عمران بن حصين قال 
طالب فمضى في السرية فأصاب جارية فأنكروا عميو وتعاقد أربعة من أصحاب رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم فقالوا إذا لقينا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أخبرناه بما صنع عمي وكان المسممون إذا 

رجعوا من السفر بدءوا برسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فسمموا عميو ثم انصرفوا إلى رحاليم فمما 
قدمت السرية سمموا عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقام أحد األربعة فقال يا رسول اهلل ألم تر إلى 
عمي بن أبي طالب صنع كذا وكذا فأعرض عنو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثم قام الثاني فقال 
مثل مقالتو فأعرض عنو ثم قام الثالث فقال مثل مقالتو فأعرض عنو ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا 
فأقبل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم والغضب يعرف في وجيو فقال ما تريدون من عمي ما تريدون 
من عمي ما تريدون من عمي إن عميا مني وأنا منو وىو ولي كل مؤمن بعدي قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث جعفر بن سميمان  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سممة بن كييل قال سمعت  [ 3713 ] 

من أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم شك شعبة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
كنت مواله فعمي مواله قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة ىذا الحديث عن 

ميمون أبي عبد اهلل عن زيد بن أرقم عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وأبو سريحة ىو حذيفة بن أسيد 
الغفاري صاحب النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري حدثنا أبو عتاب سيل بن حماد حدثنا  [ 3714 ] 

المختار بن نافع حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيو عن عمي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
رحم اهلل أبا بكر زوجني ابنتو وحممني إلى دار اليجرة وأعتق ببلال من مالو رحم اهلل عمر يقول الحق 

ن كان مرا تركو الحق وما لو صديق رحم اهلل عثمان تستحييو المبلئكة رحم اهلل عميا الميم أدر  وا 
الحق معو حيث دار قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو والمختار بن نافع 
شيخ بصري كثير الغرائب وأبو حيان التيمي اسمو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي كوفي وىو ثقة  

   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن شريك عن منصور عن ربعي بن حراش حدثنا  [ 3715 ] 

لما كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين فييم سييل بن عمي بن أبي طالب بالرحبة قال 
خواننا وأرقائنا  عمرو وأناس من رؤساء المشركين فقالوا يا رسول اهلل خرج إليك ناس من أبنائنا وا 



نما خرجوا فرارا من أموالنا وضياعنا فارددىم إلينا قال فإن لم يكن ليم فقو  وليس ليم فقو في الدين وا 
في الدين سنفقييم فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم يا معشر قريش لتنتين أو ليبعثن اهلل عميكم من 

يضرب رقابكم بالسيف عمى الدين قد امتحن اهلل قمبو عمى اإليمان قالوا من ىو يا رسول اهلل فقال لو 
أبو بكر من ىو يا رسول اهلل وقال عمر من ىو يا رسول اهلل قال ىو خاصف النعل وكان أعطى 
عميا نعمو يخصفيا ثم التفت إلينا عمي فقال إن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال من كذب عمي 

متعمدا فميتبوأ مقعده من النار قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفو إال من حديث 
ربعي عن عمي وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربعي بن حراش في اإلسبلم كذبة 

وأخبرني محمد بن إسماعيل عن عبد اهلل بن أبي األسود قال سمعت عبد الرحمن بن ميدي يقول 
منصور بن المعتمر أثبت أىل الكوفة  

   
باب  

   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن إسرائيل وحدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبيد اهلل  [ 3716 ] 

بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال لعمي 
أنت مني وأنا منك وفي الحديث قصة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  بن أبي طالب 

   
إنا كنا حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سميمان عن أبي ىارون عن أبي سعيد الخدري قال  [ 3717 ] 

لنعرف المنافقين نحن معشر األنصار ببغضيم عمي بن أبي طالب قال ىذا حديث غريب إنما نعرفو 
من حديث أبي ىارون وقد تكمم شعبة في أبي ىارون وقد روي ىذا عن األعمش عن أبي صالح عن 

أبي سعيد حدثنا واصل بن عبد األعمى حدثنا محمد بن فضيل عن عبد اهلل بن عبد الرحمن أبي 
النصر عن المساور الحميري عن أمو قالت دخمت عمى أم سممة فسمعتيا تقول كان رسول اهلل صمى 

اهلل عميو وسمم يقول ال يحب عميا منافق وال يبغضو مؤمن قال وفي الباب عن عمي وىذا حديث 
حسن غريب من ىذا الوجو وعبد اهلل بن عبد الرحمن ىو أبو نصر الوراق وروى عنو سفيان الثوري  

   
حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري بن بنت السدي حدثنا شريك عن أبي ربيعة عن بن  [ 3718 ] 

إن اهلل أمرني بحب أربعة وأخبرني أنو يحبيم بريدة عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
قيل يا رسول اهلل سميم لنا قال عمي منيم يقول ذلك ثبلثا وأبو ذر والمقداد وسممان أمرني بحبيم 



وأخبرني أنو يحبيم قال ىذا حديث حسن ال نعرفو إال من حديث شريك  
   
حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال قال  [ 3719 ] 

عمي مني وأنا من عمي وال يؤدي عني إال أنا أو عمي قال أبو عيسى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ىذا حديث حسن غريب  

   
حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي حدثنا عمي بن قادم حدثنا عمي بن صالح بن  [ 3720 ] 

آخى رسول اهلل صمى اهلل حيي عن حكيم بن جبير عن جميع بن عمير التيمي عن بن عمر قال 
عميو وسمم بين أصحابو فجاء عمي تدمع عيناه فقال يا رسول اهلل آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني 

وبين أحد فقال لو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أنت أخي في الدنيا واآلخرة قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن غريب وفي الباب عن زيد بن أبي أوفى  

   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن عيسى بن عمر عن السدي عن  [ 3721 ] 

كان عند النبي صمى اهلل عميو وسمم طير فقال الميم ائتني بأحب خمقك إليك يأكل أنس بن مالك قال 
معي ىذا الطير فجاء عمي فأكل معو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو من حديث السدي 

إال من ىذا الوجو وقد روي من غير وجو عن أنس وعيسى بن عمر ىو كوفي والسدي إسماعيل بن 
عبد الرحمن وسمع من أنس بن مالك ورأى الحسين بن عمي وثقو شعبة وسفيان الثوري وزائدة ووثقو 

يحيى بن سعيد القطان  
   
حدثنا خبلد بن أسمم البغدادي حدثنا النضر بن شميل أخبرنا عوف عن عبد اهلل بن  [ 3722 ] 

ذا عمرو بن ىند الجممي قال قال عمي  كنت إذا سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أعطاني وا 
سكت ابتدأني قال ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو  

   
حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا محمد بن عمر بن الرومي حدثنا شريك عن سممة بن  [ 3723 ] 

كييل عن سويد بن غفمة عن الصنابحي عن عمي رضى اهلل تعالى عنو قال قال رسول اهلل صمى اهلل 
أنا دار الحكمة وعمي بابيا قال ىذا حديث غريب منكر وروى بعضيم ىذا الحديث عن عميو وسمم 

شريك ولم يذكروا فيو عن الصنابحي وال نعرف ىذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيو عن الصنابحي 



وال نعرف ىذا الحديث عن واحد من الثقات عن شريك وفي الباب عن بن عباس  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي  [ 3724 ] 

أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما يمنعك أن تسب أبا تراب قال أما ما وقاص عن أبيو قال 
ذكرت ثبلثا قالين رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فمن أسبو ألن تكون لي واحدة منين أحب إلي من 
حمر النعم سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول لعمي وخمفو في بعض مغازيو فقال لو عمي 
يا رسول اهلل تخمفني مع النساء والصبيان فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أما ترضى أن تكون 

مني بمنزلة ىارون من موسى إال أنو ال نبوة بعدي وسمعتو يقول يوم خيبر ألعطين الراية رجبل 
يحب اهلل ورسولو ويحبو اهلل ورسولو قال فتطاولنا ليا فقال ادع لي عميا فأتاه وبو رمد فبصق في 

اآلية دعا   {تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم  }عينو فدفع الراية إليو ففتح اهلل عميو وأنزلت ىذه اآلية قل 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عميا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال الميم ىؤالء أىمي قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو  
   
حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد حدثنا األحوص بن جواب أبو الجواب عن يونس بن أبي  [ 3725 ] 

بعث النبي صمى اهلل عميو وسمم جيشين وأمر عمى أحدىما إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء قال 
عمي بن أبي طالب وعمى اآلخر خالد بن الوليد وقال إذا كان القتال فعمي قال فافتتح عمي حصنا 
فأخذ منو جارية فكتب معي خالد كتابا إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم يشي بو قال فقدمت عمى 

النبي صمى اهلل عميو وسمم فقرأ الكتاب فتغير لونو ثم قال ما ترى في رجل يحب اهلل ورسولو ويحبو 
نما أنا رسول فسكت قال أبو عيسى  اهلل ورسولو قال قمت أعوذ باهلل من غضب اهلل وغضب رسولو وا 

ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  
   
حدثنا عمي بن المنذر الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن األجمح عن الزبير عن جابر  [ 3726 ] 
دعا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عميا يوم الطائف فانتجاه فقال الناس لقد طال نجواه مع بن قال 

عمو فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ما انتجيتو ولكن اهلل انتجاه قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن غريب ال نعرفو إال من حديث األجمح وقد رواه غير بن فضيل أيضا عن األجمح ومعنى قولو 

ولكن اهلل أنتجاه يقول اهلل أمرني أن أنتجي معو  
   



حدثنا عمي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطية عن  [ 3727 ] 
يا عمي ال يحل ألحد يجنب في ىذا المسجد أبي سعيد قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لعمي 

غيري وغيرك قال عمي بن المنذر قمت لضرار بن صرد ما معنى ىذا الحديث قال ال يحل ألحد 
يستطرقو جنبا غيري وغيرك قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو 

وسمع مني محمد بن إسماعيل ىذا الحديث فاستغربو  
   
حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا عمي بن عابس عن مسمم المبلئي عن أنس بن مالك  [ 3728 ] 
بعث النبي صمى اهلل عميو وسمم يوم اإلثنين وصمى عمي يوم الثبلثاء قال أبو عيسى وفي الباب قال 

عن عمي وىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث األعور ومسمم األعور ليس عندىم بذلك القوي 
وقد روي ىذا عن مسمم عن حبة عن عمي نحو ىذا  

   
حدثنا خبلد بن أسمم أبو بكر البغدادي حدثنا النضر بن شميل أخبرنا عوف األعرابي  [ 3729 ] 

كنت إذا سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن عبد اهلل بن عمرو بن ىند الجممي قال قال عمي 
ذا سكت ابتدأني قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو وفي الباب عن  أعطاني وا 

جابر وزيد بن أسمم وأبي ىريرة وأم سممة  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد حدثنا شريك عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل  [ 3730 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال لعمي أنت مني بمنزلة ىارون من موسى إال عن جابر بن عبد اهلل 
أنو ال نبي بعدي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو وفي الباب عن سعد وزيد بن 

أرقم وأبي ىريرة وأم سممة  
   
حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا أبو نعيم عن عبد السبلم بن حرب عن يحيى بن  [ 3731 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال لعمي أنت سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص 
مني بمنزلة ىارون من موسى إال أنو ال نبي بعدي قال ىذا حديث حسن وقد روي من غير وجو عن 

سعد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ويستغرب ىذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد األنصاري  
   
حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا إبراىيم بن المختار عن شعبة عن أبي يحيى عن  [ 3732 ] 



أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أمر بسد األبواب إال باب عمي عمرو بن ميمون عن بن عباس 
قال ىذا حديث غريب ال نعرفو عن شعبة بيذا اإلسناد إال من ىذا الوجو  

   
حدثنا نصر بن عمي الجيضمي حدثنا عمي بن جعفر بن محمد بن عمي أخبرني أخي  [ 3733 ] 

موسى بن جعفر بن محمد عن أبيو جعفر بن محمد عن أبيو محمد بن عمي عن أبيو عمي بن 
أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أخذ بيد حسن الحسين عن أبيو عن جده عمي بن أبي طالب 

وحسين فقال من أحبني وأحب ىذين وأباىما وأميما كان معي في درجتي يوم القيامة قال أبو عيسى 
ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو من حديث جعفر بن محمد إال من ىذا الوجو  

   
حدثنا محمد بن حميد حدثنا إبراىيم بن المختار عن شعبة عن أبي بمج عن عمرو بن  [ 3734 ] 

أول من صمى عمي قال ىذا حديث غريب من ىذا الوجو ال نعرفو من ميمون عن بن عباس قال 
حديث شعبة عن أبي بمج إال من حديث محمد بن حميد وأبو بمج اسمو يحيى بن سميم وقد اختمف 

أىل العمم في ىذا فقال بعضيم أول من أسمم أبو بكر الصديق وقال بعضيم أول من أسمم عمي وقال 
بعض أىل العمم أول من أسمم من الرجال أبو بكر وأسمم عمي وىو غبلم بن ثمان سنين وأول من 

أسمم من النساء خديجة  
   
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قاال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بن  [ 3735 ] 

أول من أسمم عمي قال عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من األنصار قال سمعت زيد بن أرقم يقول 
عمرو بن مرة فذكرت ذلك إلبراىيم النخعي فقال أول من أسمم أبو بكر الصديق قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح وأبو حمزة اسمو طمحة بن يزيد  
   
حدثنا عيسى بن عثمان بن أخي يحيى بن عيسى حدثنا أبو عيسى الرممي عن األعمش  [ 3736 ] 

لقد عيد إلي النبي األمي صمى اهلل عميو وسمم عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن عمي قال 
أنو ال يحبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق قال عدي بن ثابت أنا من القرن الذي دعا ليم النبي 

صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراىيم عن أبي الجراح حدثني جابر بن صبيح قال  [ 3737 ] 



بعث النبي صمى اهلل عميو وسمم جيشا فييم عمي حدثتني أم شراحيل قالت حدثتني أم عطية قالت 
قالت فسمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو رافع يديو يقول الميم ال تمتني حتى تريني عميا قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن غريب إنما نعرفو من ىذا الوجو  
   

باب مناقب طمحة بن عبيد اهلل رضى اهلل تعالى عنو  
   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد  [ 3738 ] 

كان عمى رسول اهلل صمى بن عبد اهلل بن الزبير عن أبيو عن جده عبد اهلل بن الزبير عن الزبير قال 
اهلل عميو وسمم يوم أحد درعان فنيض إلى صخرة فمم يستطع فأقعد تحتو طمحة فصعد النبي صمى 
اهلل عميو وسمم استوى عمى الصخرة فقال سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول أوجب طمحة قال 

أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  
   
حدثنا قتيبة حدثنا صالح بن موسى الطمحي من ولد طمحة بن عبيد اهلل عن الصمت بن  [ 3739 ] 

من سره دينار عن أبي نضرة قال قال جابر بن عبد اهلل سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
أن ينظر إلى شييد يمشي عمى وجو األرض فمينظر إلى طمحة بن عبيد اهلل قال أبو عيسى ىذا 

حديث غريب ال نعرفو إال من حديث الصمت وقد تكمم بعض أىل العمم في الصمت بن دينار وفي 
صالح بن موسى من قبل حفظيما  

   
حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري حدثنا عمرو بن عاصم عن إسحاق بن  [ 3740 ] 

يحيى بن طمحة عن عمو موسى بن طمحة قال دخمت عمى معاوية فقال أال أبشرك سمعت رسول اهلل 
طمحة ممن قضى نحبو قال ىذا حديث غريب ال نعرفو من حديث معاوية صمى اهلل عميو وسمم يقول 

إال من ىذا الوجو  
   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو عبد الرحمن بن منصور العنزي عن عقبة بن عمقمة  [ 3741 ] 

اليشكري قال سمعت عمي بن أبي طالب قال سمعت أذني من في رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
جاراي في الجنة قال ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  وىو يقول طمحة والزبير 

   



حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو كريب محمد بن العبلء حدثنا يونس بن بكير حدثنا  [ 3742 ] 
طمحة بن يحيى عن موسى وعيسى ابني طمحة عن أبييما طمحة أن أصحاب رسول اهلل صمى اهلل 

سمو عمن قضى نحبو من ىو وكانوا ال يجترئون ىم عمى مسألتو عميو وسمم قالوا ألعرابي جاىل 
يوقرونو وييابونو فسألو األعرابي فأعرض عنو ثم سألو فأعرض عنو ثم إني اطمعت من باب المسجد 
وعمي ثياب خضر فمما رآني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال أين السائل عمن قضى نحبو قال 

األعرابي أنا يا رسول اهلل قال ىذا ممن قضى نحبو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو 
إال من حديث أبي كريب عن يونس بن بكير وقد رواه غير واحد من كبار أىل الحديث عن أبي 

كريب بيذا الحديث وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بيذا عن أبي كريب ووضعو في كتاب الفوائد  
   

باب مناقب الزبير بن العوام رضى اهلل تعالى عنو  
   
حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عبد اهلل بن الزبير عن الزبير  [ 3743 ] 
جمع لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أبويو يوم قريظة فقال بأبي وأمي قال أبو عيسى ىذا قال 

حديث حسن صحيح  
   

باب  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عاصم عن زر عن عمي  [ 3744 ] 

ن حواري الزبير رضى اهلل تعالى عنو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  إن لكل نبي حواريا وا 
بن العوام قال ىذا حديث حسن صحيح ويقال الحواري ىو الناصر سمعت بن أبي عمر يقول قال 

سفيان بن عيينة الحواري ىو الناصر  
   

باب  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود الحفري وأبو نعيم عن سفيان عن محمد بن  [ 3745 ] 

إن لكل المنكدر عن جابر رضى اهلل تعالى عنو قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
ن حواري الزبير بن العوام وزاد أبو نعيم فيو يوم األحزاب قال من يأتينا بخبر القوم قال  نبي حواريا وا 



الزبير أنا قاليا ثبلثا قال الزبير أنا قال ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن ىشام بن عروة قال أوصى  [ 3746 ] 

ما مني عضو إال وقد جرح مع رسول اهلل صمى اهلل الزبير إلى ابنو عبد اهلل صبيحة الجمل فقال 
عميو وسمم حتى انتيى ذاك إلى فرجو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن 

زيد  
   

باب مناقب عبد الرحمن بن عوف رضى اهلل تعالى عنو  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيو عن عبد  [ 3747 ] 

أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة الرحمن بن عوف قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وعثمان في الجنة وعمي في الجنة وطمحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في 

الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة أخبرنا أبو مصعب قراءة عن 
عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه ولم 
يذكر فيو عن عبد الرحمن بن عوف قال وقد روي ىذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيو 

عن سعيد بن زيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا وىذا أصح من الحديث األول  
   
حدثنا صالح بن مسمار المروزي حدثنا بن أبي فديك عن موسى بن يعقوب عن عمر  [ 3748 ] 

بن سعيد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيو أن سعيد بن زيد حدثو في نفر أن رسول اهلل صمى اهلل 
عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان وعمي والزبير وطمحة عميو وسمم قال 

وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص قال فعد ىؤالء التسعة وسكت عن العاشر فقال القوم 
ننشدك اهلل يا أبا األعور من العاشر قال نشدتموني باهلل أبو األعور في الجنة قال أبو عيسى أبو 
األعور ىو سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل وسمعت محمدا يقول ىو أصح من الحديث األول  

   
أن حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن صخر بن عبد اهلل عن أبي سممة عن عائشة  [ 3749 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان يقول إن أمركن مما ييمني بعدي ولن يصبر عميكن إال 
الصابرون قال ثم تقول عائشة فسقى اهلل أباك من سمسبيل الجنة تريد عبد الرحمن بن عوف وكان قد 



وصل أزواج النبي صمى اهلل عميو وسمم بما يقال يبعث بأربعين ألفا قال ىذا حديث حسن صحيح 
غريب  

   
سحاق بن إبراىيم بن حبيب البصري حدثنا قيس بن  [ 3750 ]  حدثنا أحمد بن عثمان البصري وا 

أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحذيفة ألميات المؤمنين أنس عن محمد بن عمر عن أبي سممة 
يبعث بأربعمائة ألف قال ىذا حديث حسن غريب  

   
باب مناقب سعد بن أبي وقاص رضى اهلل تعالى عنو  

   
حدثنا رجاء بن محمد العدوي حدثنا جعفر بن عون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس  [ 3751 ] 

الميم استجب لسعد إذا دعاك قال أبو بن أبي حازم عن سعد أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
عيسى وقد روي ىذا الحديث عن إسماعيل عن قيس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال الميم 

استجب لسعد إذا دعاك وىذا أصح  
   
حدثنا أبو كريب وأبو سعيد األشج قاال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر الشعبي  [ 3752 ] 

ىذا خالي فميرني امرؤ خالو عن جابر بن عبد اهلل قال أقبل سعد فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
قال ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث مجالد وكان سعد بن أبي وقاص من بني زىرة 
وكانت أم النبي صمى اهلل عميو وسمم من بني زىرة فمذلك قال النبي صمى اهلل عميو وسمم ىذا خالي  

   
حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا سفيان بن عيينة عن عمي بن زيد ويحيى بن  [ 3753 ] 

ما جمع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أباه وأمو ألحد سعيد سمعا سعيد بن المسيب يقول قال عمي 
إال لسعد قال لو يوم أحد أرم فداك أبي وأمي وقال لو أرم أييا الغبلم الحزور قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن وقد روي غير واحد ىذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سعيد  [ 3754 ] 

جمع لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أبويو يوم أحد قال بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال 
ىذا حديث حسن صحيح وقد روي ىذا الحديث عن عبد اهلل بن شداد بن الياد عن عمي بن أبي 



طالب عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا بذلك محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سعد بن إبراىيم عن عبد اهلل  [ 3755 ] 

سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يفدي أحدا بأبويو إال بن شداد عن عمي بن أبي طالب قال ما 
لسعد فإني سمعتو يقول يوم أحد ارم سعد فداك أبي وأمي قال ىذا حديث صحيح  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن يحيى بن سعيد عن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة أن عائشة  [ 3756 ] 

سير رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مقدمو المدينة ليمة قال ليت رجبل صالحا يحرسني الميمة قالت 
قالت فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة السبلح فقال من ىذا فقال سعد بن أبي وقاص فقال لو رسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم ما جاء بك فقال سعد وقع في نفسي خوف عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم فجئت أحرسو فدعا لو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثم نام قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضى اهلل تعالى عنو  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا حصين عن ىبلل بن يساف عن عبد اهلل بن  [ 3757 ] 

أشيد عمى التسعة أنيم في الجنة ولو ظالم المازني عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنو قال 
شيدت عمى العاشر لم آثم قيل وكيف ذلك قال كنا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بحراء فقال 
اثبت حراء فإنو ليس عميك إال نبي أو صديق أو شييد قيل ومن ىم قال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم وأبو بكر وعمر وعثمان وعمي وطمحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف قيل فمن العاشر 

قال أنا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجو عن سعيد بن زيد عن النبي 
صمى اهلل عميو وسمم حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحجاج بن محمد حدثني شعبة عن الحر بن 

الصباح عن عبد الرحمن بن األخنس عن سعيد بن يزيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه بمعناه 
قال ىذا حديث حسن  

   
باب مناقب العباس بن عبد المطمب رضى اهلل تعالى عنو  

   
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد اهلل بن الحرث حدثني عبد  [ 3758 ] 



أن العباس بن عبد المطمب دخل عمى رسول اهلل المطمب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطمب 
صمى اهلل عميو وسمم مغضبا وأنا عنده فقال ما أغضبك قال يا رسول اهلل ما لنا ولقريش إذا تبلقوا 

ذا لقونا لقونا بغير ذلك قال فغضب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حتى  بينيم تبلقوا بوجوه مبشرة وا 
أحمر وجيو ثم قال والذي نفسي بيده ال يدخل قمب رجل اإليمان حتى يحبكم هلل ولرسولو ثم قال يا 

أييا الناس من آذى عمي فقد آذاني فإنما عم الرجل صنو أبيو قال ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا عبيد اهلل عن إسرائيل عن عبد األعمى عن سعيد  [ 3759 ] 

العباس مني وأنا منو قال ىذا بن جبير عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حديث حسن صحيح غريب ال نعرفو إال من حديث إسرائيل  

   
حدثنا أحمد بن إبراىيم الدورقي حدثنا وىب بن جرير حدثني أبي قال سمعت األعمش  [ 3760 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال لعمر في يحدث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عمي 
العباس إن عم الرجل صنو أبيو وكان عمر تكمم في صدقتو قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا أحمد بن إبراىيم الدورقي حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن  [ 3761 ] 

ن عم الرجل صنو أبيو أو أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال  العباس عم رسول اهلل وا 
من صنو أبيو ىذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفو من حديث أبي الزناد إال من ىذا الوجو  

   
حدثنا إبراىيم بن سعيد الجوىري حدثنا عبد الوىاب بن عطاء عن ثور بن يزيد عن  [ 3762 ] 

إذا كان غداة مكحول عن حذيفة عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لمعباس 
اإلثنين فأتني أنت وولدك حتى أدعو لك بدعوة ينفعك اهلل بيا وولدك فغدا وغدونا معو وألبسنا كساء 
ثم قال الميم أغفر لمعباس وولده مغفرة ظاىرة وباطنو ال تغادر ذنبا الميم أحفظو في ولده قال ىذا 

حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  
   

باب مناقب جعفر بن أبي طالب رضى اهلل تعالى عنو  
   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا عبد اهلل بن جعفر عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن  [ 3763 ] 



رأيت جعفرا يطير في الجنة مع المبلئكة قال ىذا أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حديث غريب من حديث أبي ىريرة ال نعرفو إال من حديث عبد اهلل جعفر وقد ضعفو يحيى بن معين 

وغيره وعبد اهلل بن جعفر ىو والد عمي بن المديني وفي الباب عن بن عباس  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوىاب حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي ىريرة  [ 3764 ] 
ما احتذى النعال وال أنتعل وال ركب المطايا وال ركب الكور بعد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 

أفضل من جعفر بن أبي طالب قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب والكور الرحل  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن  [ 3765 ] 

أشبيت خمقي وخمقي وفي البراء بن عازب أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال لجعفر بن أبي طالب 
الحديث قصة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن إسرائيل 

نحوه  
   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا إسماعيل بن إبراىيم أبو يحيى التيمي حدثنا إبراىيم أبو  [ 3766 ] 

قال إن كنت ألسأل الرجل من أصحاب النبي إسحاق المخزومي عن سعيد المقبري عن أبي ىريرة 
صمى اهلل عميو وسمم عن اآليات من القرآن أنا أعمم بيا منو ما أسألو إال ليطعمني شيئا فكنت إذا 

سألت جعفر بن أبي طالب لم يجبني حتى يذىب بي إلى منزلو فيقول المرأتو يا أسماء أطعمينا شيئا 
فإذا أطعمتنا أجابني وكان جعفر يحب المساكين ويجمس إلييم ويحدثيم ويحدثونو فكان رسول اهلل 

صمى اهلل عميو وسمم يكنيو بأبي المساكين قال أبو عيسى ىذا حديث غريب وأبو إسحاق المخزومي 
ىو إبراىيم بن الفضل المدني وقد تكمم فيو بعض أىل الحديث من قبل حفظو ولو غرائب  

   
حدثنا أبو أحمد حاتم بن سيار المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن عجبلن  [ 3767 ] 

كنا ندعو جعفر بن أبي طالب رضى اهلل تعالى عن يزيد بن قسيط عن أبي سممة عن أبي ىريرة قال 
عنو أبا المساكين فكنا إذا أتيناه قربنا إليو ما حضر فأتيناه يوما فمم يجد عنده شيئا فأخرج جرة من 
عسل فكسرىا فجعمنا نمعق منيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من حديث أبي سممة عن 

أبي ىريرة  
   



باب مناقب الحسن والحسين عمييما السبلم  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن بن  [ 3768 ] 

الحسن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضى اهلل تعالى عنو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
والحسين سيدا شباب أىل الجنة حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جرير ومحمد بن فضيل عن يزيد نحوه 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وابن أبي نعم ىو عبد الرحمن بن أبي نعم البجمي الكوفي 

ويكنى أبا الحكم  
   
حدثنا سفيان بن وكيع وعبد بن حميد قاال حدثنا خالد بن مخمد حدثنا موسى بن يعقوب  [ 3769 ] 

الزمعي عن عبد اهلل بن أبي بكر بن زيد بن المياجر أخبرني مسمم بن أبي سيل النبال أخبرني 
طرقت النبي صمى اهلل عميو وسمم ذات ليمة الحسن بن أسامة بن زيد أخبرني أبي أسامة بن زيد قال 

في بعض الحاجة فخرج النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو مشتمل عمى شيء ال أدري ما ىو فمما 
فرغت من حاجتي قمت ما ىذا الذي أنت مشتمل عميو قال فكشفو فإذا حسن وحسين عمييما السبلم 
عمى وركيو فقال ىذان ابناي وابنا ابنتي الميم إني أحبيما فأحبيما وأحب من يحبيما قال ىذا حديث 

حسن غريب  
   
حدثنا عقبة بن مكرم العمي حدثنا وىب بن جرير بن حازم حدثنا أبي عن محمد بن أبي  [ 3770 ] 

أن رجبل من أىل العراق سأل بن عمر عن دم البعوض يصيب يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي نعم 
الثوب فقال بن عمر انظروا إلى ىذا يسأل عن دم البعوض وقد قتموا بن رسول اهلل صمى اهلل عميو 

وسمم وسمعت رسول اهلل يقول إن الحسن والحسين ىما ريحانتاي من الدنيا قال أبو عيسى ىذا حديث 
صحيح وقد رواه شعبة وميدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب وقد روي عن أبي ىريرة عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه  
   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو خالد األحمر حدثنا رزين قال حدثتني سممى قالت  [ 3771 ] 

رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم تعني في دخمت عمى أم سممة وىي تبكي فقمت ما يبكيك قالت 
المنام وعمى رأسو ولحيتو التراب فقمت ما لك يا رسول اهلل قال شيدت قتل الحسين آنفا قال ىذا 

حديث غريب  



   
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا عقبة بن خالد حدثني يوسف بن إبراىيم أنو سمع أنس بن  [ 3772 ] 

سئل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أي أىل بيتك أحب إليك قال الحسن والحسين وكان مالك يقول 
يقول لفاطمة أدعي أبني فيشميما ويضميما إليو قال ىذا حديث غريب من ىذا الوجو من حديث 

أنس  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا األنصاري محمد بن عبد اهلل حدثنا األشعث ىو بن عبد  [ 3773 ] 

صعد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم المنبر فقال إن أبني ىذا الممك عن الحسن عن أبي بكرة قال 
سيد يصمح اهلل عمى يديو فئتين عظيمتين قال ىذا حديث حسن صحيح يعني الحسن بن عمي  

   
حدثنا الحسين بن حريث حدثنا عمي بن حسين بن واقد حدثني أبي حدثني عبد اهلل بن  [ 3774 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يخطبنا إذ جاء الحسن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول 
والحسين عمييما السبلم عمييما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول اهلل صمى اهلل عميو 

فنظرت  {إنما أموالكم وأوالدكم فتنة  }وسمم من المنبر فحمميما ووضعيما بين يديو ثم قال صدق اهلل 
إلى ىذين الصبيين يمشيان ويعثران فمم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتيما قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن غريب إنما نعرفو من حديث الحسين بن واقد  
   
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد اهلل بن عثمان بن خيثم عن  [ 3775 ] 

حسين مني وأنا من حسين سعيد بن راشد عن يعمى بن مرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
نما نعرفو من  أحب اهلل من أحب حسينا حسين سبط من األسباط قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وا 

حديث عبد اهلل بن عثمان بن خثيم وقد رواه غير واحد عن عبد اهلل بن عثمان بن خيثم  
   
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزىري عن أنس بن مالك قال  [ 3776 ] 

لم يكن منيم أحد أشبو برسول اهلل من الحسن بن عمي قال ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي  [ 3777 ] 

رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وكان الحسن بن عمي يشبيو ىذا حديث حسن جحيفة قال 



صحيح قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير  
   
حدثنا خبلد بن أسمم أبو بكر البغدادي حدثنا النضر بن شميل أخبرنا ىشام بن حسان  [ 3778 ] 

كنت عند بن زياد فجيء برأس الحسين عن حفصة بنت سيرين قالت حدثني أنس بن مالك قال 
فجعل يقول بقضيب لو في أنفو ويقول ما رأيت مثل ىذا حسنا قال قمت أما إنو كان من أشبييم 

برسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا عبد اهلل بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق  [ 3779 ] 

أشبو برسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ما بين الصدر إلى عن ىانئ بن ىانئ عن عمي قال الحسن 
الرأس والحسين أشبو بالنبي صمى اهلل عميو وسمم ما كان أسفل من ذلك ىذا حديث حسن صحيح 

غريب  
   
حدثنا واصل بن عبد األعمى حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمارة بن عمير قال  [ 3780 ] 

لما جيء برأس عبيد اهلل بن زياد وأصحابو نضدت في المسجد في الرحبة فانتييت إلييم وىم يقولون 
قد جاءت قد جاءت فإذا حية قد جاءت تخمل الرؤوس حتى دخمت في منخري عبيد اهلل بن زياد 

فمكثت ىنيية ثم خرجت فذىبت حتى تغيبت ثم قالوا قد جاءت قد جاءت ففعمت ذلك مرتين أو ثبلثا 
ىذا حديث حسن صحيح  

   
سحاق بن منصور قاال أخبرنا محمد بن يوسف عن  [ 3781 ]  حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن وا 

سألتني أمي إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنيال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة قال 
متى عيدك تعني بالنبي صمى اهلل عميو وسمم فقمت ما لي بو عيد منذ كذا وكذا فنالت مني فقمت ليا 
دعيني آتي النبي صمى اهلل عميو وسمم فأصمي معو المغرب وأسألو أن يستغفر لي ولك فأتيت النبي 
صمى اهلل عميو وسمم فصميت معو المغرب فصمى حتى صمى العشاء ثم أنفتل فتبعتو فسمع صوتي 

فقال من ىذا حذيفة قمت نعم قال ما حاجتك غفر اهلل لك وألمك قال إن ىذا ممك لم ينزل األرض قط 
قبل ىذه الميمة استأذن ربو أن يسمم عمي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أىل الجنة وأن الحسن 

والحسين سيدا شباب أىل الجنة قال ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو ال نعرفو إال من حديث 
إسرائيل  



   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أسامة عن فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن  [ 3782 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أبصر حسنا وحسينا فقال الميم إني أحبيما فأحبيما قال أبو البراء 
عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت  [ 3783 ] 

رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم واضعا الحسن بن عمي عمى عاتقو وىو يقول البراء بن عازب يقول 
الميم إني أحبو فأحبو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وىو أصح من حديث الفضيل بن 

مرزوق  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا زمعة بن صالح عن سممة بن وىرام  [ 3784 ] 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حامل الحسين بن عمي عمى عن عكرمة عن بن عباس قال 
عاتقو فقال رجل نعم المركب ركبت يا غبلم فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم ونعم الراكب ىو قال 
ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو وزمعة بن صالح قد ضعفو بعض أىل الحديث 

من قبل حفظو  
   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن كثير البواء عن أبي إدريس عن المسيب بن نجية  [ 3785 ] 

إن كل نبي أعطي سبعة نجباء أو نقباء قال قال عمي بن أبي طالب قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
وأعطيت أنا أربعة عشر قمنا من ىم قال أنا وابناي وجعفر وحمزة وأبو بكر وعمر ومصعب بن عمير 
وببلل وسممان والمقداد وأبو ذر وعمار وعبد اهلل بن مسعود قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب 

من ىذا الوجو وقد روي ىذا الحديث عن عمي موقوفا  
   

باب مناقب أىل بيت النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا زيد بن الحسن ىو األنماطي عن جعفر بن  [ 3786 ] 

رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في حجتو يوم عرفة محمد عن أبيو عن جابر بن عبد اهلل قال 
وىو عمى ناقتو القصواء يخطب فسمعتو يقول يا أييا الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم بو لن 



تضموا كتاب اهلل وعترتي أىل بيتي قال وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن 
أسيد قال وىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو قال وزيد بن الحسن قد روى عنو سعيد بن سميمان 

وغير واحد من أىل العمم  
   
حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن سميمان األصبياني عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي  [ 3787 ] 

نزلت ىذه اآلية عمى النبي صمى رباح عن عمر بن أبي سممة ربيب النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
في بيت أم سممة   {إنما يريد اهلل ليذىب عنكم الرجس أىل البيت ويطيركم تطييرا  }اهلل عميو وسمم 

فدعا النبي صمى اهلل عميو وسمم فاطمة وحسنا وحسينا فجمميم بكساء وعمي خمف ظيره فجممو بكساء 
ثم قال الميم ىؤالء أىل بيتي فاذىب عنيم الرجس وطيرىم تطييرا قالت أم سممة وأنا معيم يا نبي 
اهلل قال أنت عمى مكانك وأنت إلى خير قال وفي الباب عن أم سممة ومعقل بن يسار وأبي الحمراء 

وأنس قال وىذا حديث غريب من ىذا الوجو  
   
حدثنا عمي بن المنذر كوفي حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا األعمش عن عطية عن  [ 3788 ] 

أبي سعيد واألعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم رضى اهلل تعالى عنيما قاال قال رسول 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بو لن تضموا بعدي أحدىما أعظم من اآلخر اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

كتاب اهلل حبل ممدود من السماء إلى األرض وعترتي أىل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا عمي الحوض 
فانظروا كيف تخمفوني فييما قال ىذا حديث حسن غريب  

   
حدثنا أبو داود سميمان بن األشعث قال أخبرنا يحيى بن معين قال حدثنا ىشام بن  [ 3789 ] 

يوسف عن عبد اهلل بن سميمان النوفمي عن محمد بن عمي بن عبد اهلل بن عباس عن أبيو عن بن 
أحبوا اهلل لما يغذوكم من نعمو وأحبوني بحب اهلل عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

وأحبوا أىل بيتي لحبي قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب إنما نعرفو من ىذا الوجو  
   

باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي وأبي عبيدة بن الجراح رضى اهلل تعالى عنيم  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن داود العطار عن معمر عن  [ 3790 ] 

أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدىم قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



في أمر اهلل عمر وأصدقيم حياء عثمان وأعمميم بالحبلل والحرام معاذ بن جبل وأفرضيم زيد بن 
ثابت وأقرؤىم أبي ولكل أمة أمين وأمين ىذه األمة أبو عبيدة بن الجراح قال ىذا حديث حسن غريب 
ال نعرفو من حديث قتادة إال من ىذا الوجو وقد رواه أبو قبلبة عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم نحوه والمشيور حديث أبي قبلبة  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوىاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن  [ 3791 ] 

أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أبي قبلبة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وأشدىم في أمر اهلل عمر وأصدقيم حياء عثمان وأقرؤىم لكتاب اهلل أبي بن كعب وأفرضيم زيد بن 

ن أمين ىذه األمة أبو عبيدة بن  ن لكل أمة أمينا وا  ثابت وأعمميم بالحبلل والحرام معاذ بن جبل أال وا 
الجراح ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن  [ 3792 ] 

 }إن اهلل أمرني أن أقرأ عميك أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ألبي بن كعب 
قال وسماني قال نعم فبكى قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي   {لم يكن الذين كفروا 

عن أبي بن كعب قال قال لي النبي صمى اهلل عميو وسمم فذكر نحوه  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن عاصم قال سمعت زر بن  [ 3793 ] 

إن اهلل أمرني أن أقرأ حبيش يحدث عن أبي بن كعب أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال لو 
فقرأ فييا إن ذات الدين عند اهلل الحنيفية   {لم يكن الذين كفروا من أىل الكتاب  }عميك فقرأ عميو 

المسممة ال الييودية وال النصرانية من يعمل خيرا فمن يكفره وقرأ عميو ولو أن البن آدم واديا من مال 
ألبتغي إليو ثانيا ولو كان لو ثانيا ألبتغي إليو ثالثا وال يمؤل جوف بن إال التراب ويتوب اهلل عمى من 

تاب قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير ىذا الوجو رواه عبد اهلل بن عبد 
الرحمن بن أبزي عن أبيو عن أبي بن كعب أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال إن اهلل أمرني أن أقرأ 
عميك القرآن وقد روى قتادة عن أنس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال ألبي إن اهلل أمرني أن أقرأ 

عميك القرآن  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك  [ 3794 ] 



جمع القرآن عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أربعة كميم من األنصار أبي بن كعب قال 
ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قمت ألنس من أبو زيد قال أحد عمومتي قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن صحيح  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سييل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي  [ 3795 ] 

نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل ىريرة رضى اهلل تعالى عنو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
عمر نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح نعم الرجل أسيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن 

شماس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن إنما نعرفو من حديث سييل  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن صمة بن زفر عن  [ 3796 ] 

حذيفة بن اليمان قال جاء العاقب والسيد إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقاال ابعث معنا أمينا فقال 
سأبعث معكم أمينا حق أمين فأشرف ليا الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح رضى اهلل تعالى فإني 

عنو قال وكان أبو إسحاق إذا حدث بيذا الحديث عن صمة قال سمعتو منذ ستين سنة قال ىذا 
حديث حسن صحيح وقد روي عن بن عمر وأنس رضى اهلل تعالى عنيما عن النبي صمى اهلل عميو 

وسمم قال لكل أمة أمين وأمين ىذه األمة أبو عبيدة بن الجراح  
   

باب مناقب سممان الفارسي رضى اهلل تعالى عنو  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن الحسن بن صالح عن أبي ربيعة األيادي عن  [ 3797 ] 

إن الجنة لتشتاق إلى ثبلثة عمي الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وعمار وسممان قال ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث الحسن بن صالح  

   
باب مناقب عمار بن ياسر رضى اهلل تعالى عنو  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ىانئ بن ىانئ عن عمي قال  [ 3798 ] 

ائذنوا لو مرحبا بالطيب المطيب قال ىذا جاء عمار يستأذن عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 



حديث حسن صحيح  
   
حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن عبد العزيز بن سياه كوفي  [ 3799 ] 

عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ما خير عمار بين أمرين إال أختار أسدىما قال ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو من ىذا الوجو من 
حديث عبد العزيز بن سياه وىو شيخ كوفي وقد روى عنو الناس لو بن يقال لو يزيد بن عبد العزيز 

روى عنو يحيى بن آدم  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الممك بن عمير عن مولى  [ 3799 ] 

إني ال أدري ما قدر ربعي عن ربعي عن حذيفة قال كنا جموس عند النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 
بقائي فيكم فاقتدوا بالمذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر واىتدوا بيدي عمار وما حدثكم بن 
مسعود فصدقوه قال ىذا حديث حسن وروى إبراىيم بن سعد ىذا الحديث عن سفيان الثوري عبد 

الممك بن عمير عن ىبلل مولى ربعي عن ربعي عن حذيفة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه 
وقد روى سالم المرادي كوفي عن عمرو بن ىرم عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صمى 

اهلل عميو وسمم نحو ىذا  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الممك بن عمير عن ىبلل  [ 3799 ] 

نحوه وقد روى سالم المرادي كوفي مولى ربعي عن ربعي عن حذيفة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو ىذا  

   
حدثنا أبو مصعب المدني حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العبلء بن عبد الرحمن عن  [ 3800 ] 

أبشر عمار تقتمك أبيو عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
الفئة الباغية قال أبو عيسى وفي الباب عن أم سممة وعبد اهلل بن عمرو وأبي اليسر وحذيفة قال وىذا 

حديث حسن صحيح غريب من حديث العبلء بن عبد الرحمن  
   

باب مناقب أبي ذر رضى اهلل تعالى عنو  
   



حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا بن نمير عن األعمش عن عثمان بن عمير ىو أبو  [ 3801 ] 
اليقظان عن أبي حرب بن أبي األسود الديمي عن عبد اهلل بن عمرو قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل 

ما أظمت الخضراء وال أقمت الغبراء أصدق من أبي ذر قال وفي الباب عن أبي عميو وسمم يقول 
الدرداء وأبي قال وىذا حديث حسن  

   
حدثنا العباس العنبري حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثني أبو زميل  [ 3802 ] 

ىو سماك بن الوليد الحنفي عن مالك بن مرثد عن أبيو عن أبي ذر قال قال رسول اهلل صمى اهلل 
ما أظمت الخضراء وال أقمت الغبراء من ذي ليجة أصدق وال أوفى من أبي ذر شبو عميو وسمم 

عيسى بن مريم عميو السبلم فقال عمر بن الخطاب كالحاسد يا رسول اهلل أفنعرف ذلك لو قال نعم 
فاعرفوه لو قال ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو وقد روى بعضيم ىذا الحديث فقال أبو ذر 

يمشي في األرض بزىد عيسى بن مريم عميو السبلم  
   

باب مناقب عبد اهلل بن سبلم رضى اهلل تعالى عنو  
   
حدثنا عمي بن سعيد الكندي حدثنا أبو محياة يحيى بن يعمى بن عطاء عن عبد الممك  [ 3803 ] 

لما أريد قتل عثمان جاء عبد اهلل بن سبلم فقال لو بن عمير عن بن أخي عبد اهلل بن سبلم قال 
عثمان ما جاء بك قال جئت في نصرك قال اخرج إلى الناس فاطردىم عني فإنك خارجا خير لي 
منك داخبل فخرج عبد اهلل إلى الناس فقال أييا الناس إنو كان اسمي في الجاىمية فبلن فسماني 

وشيد شاىد من  }رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عبد اهلل ونزلت في آيات من كتاب اهلل فنزلت في 
قل كفى باهلل } ونزلت في   {بني إسرائيل عمى مثمو فآمن واستكبرتم إن اهلل ال ييدي القوم الظالمين 

ن المبلئكة قد جاورتكم في   {شييدا بيني وبينكم ومن عنده عمم الكتاب  إن هلل سيفا مغمودا عنكم وا 
بمدكم ىذا الذي نزل فيو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم اهلل اهلل في ىذا الرجل أن تقتموه فواهلل لئن 

قتمتموه لتطردن جيرانكم المبلئكة ولتسمن سيف اهلل المغمود عنكم فبل يغمد عنكم إلى يوم القيامة قالوا 
اقتموا الييودي واقتموا عثمان قال أبو عيسى ىذا حديث غريب إنما نعرفو من حديث عبد الممك بن 

عمير وقد روى شعيب بن صفوان ىذا الحديث عن عبد الممك بن عمير فقال عن بن محمد بن عبد 
اهلل بن سبلم عن جده عبد اهلل بن سبلم  

   



حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن إدريس الخوالني  [ 3804 ] 
لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل لو يا أبا عبد الرحمن أوصنا قال عن يزيد بن عميرة قال 

أجمسوني فقال إن العمم واإليمان مكانيما من ابتغاىما وجدىما يقول ذلك ثبلث مرات والتمسوا العمم 
عند أربعة رىط عند عويمر أبي الدرداء وعند سممان الفارسي وعند عبد اهلل بن مسعود وعند عبد اهلل 
بن سبلم الذي كان ييوديا فأسمم فإني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول إنو عاشر عشرة 

في الجنة قال وفي الباب عن سعد قال وىذا حديث حسن صحيح غريب  
   

باب مناقب عبد اهلل بن مسعود رضى اهلل تعالى عنو  
   
حدثنا إبراىيم بن إسماعيل بن يحيى بن سممة بن كييل حدثني أبي عن أبيو عن سممة  [ 3805 ] 

اقتدوا بالمذين من بن كييل عن أبي الزعراء عن بن مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر واىتدوا بيدي عمار وتمسكوا بعيد بن مسعود قال ىذا حديث 

حسن غريب من ىذا الوجو من حديث بن مسعود ال نعرفو إال من حديث يحيى بن سممة بن كييل 
ويحيى بن سممة يضعف في الحديث وأبو الزعراء اسمو عبد اهلل بن ىانئ وأبو الزعراء الذي روى 
عنو شعبة والثوري وابن عيينة اسمو عمرو بن عمرو وىو بن أخي أبي األحوص صاحب عبد اهلل 

بن مسعود  
   
حدثنا أبو كريب حدثنا إبراىيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيو عن أبي إسحاق عن  [ 3806 ] 

لقد قدمت أنا وأخي من اليمن وما نرى حينا إال أن عبد اهلل األسود بن يزيد أنو سمع أبا موسى يقول 
بن مسعود رجل من أىل بيت النبي صمى اهلل عميو وسمم لما نرى من دخولو ودخول أمو عمى النبي 
صمى اهلل عميو وسمم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا وروى سفيان الثوري 

عن أبي إسحاق  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن  [ 3807 ] 

أتينا عمى حذيفة فقمنا حدثنا من أقرب الناس من رسول اهلل صمى اهلل عميو عبد الرحمن بن يزيد قال 
وسمم ىديا ودال فنأخذ عنو ونسمع منو قال كان أقرب الناس ىديا ودال وسمتا برسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم بن مسعود حتى يتوارى منا في بيتو ولقد عمم المحفوظون من أصحاب محمد أن بن أم 



عبد ىو أقربيم إلى اهلل زلفى قال ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا صاعد الحراني حدثنا زىير حدثنا منصور عن أبي  [ 3808 ] 

لو كنت مؤمرا أحدا من غير إسحاق عن الحارث عن عمي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
مشورة منيم ألمرت عمييم بن أم عبد قال أبو عيسى ىذا حديث غريب إنما نعرفو من حديث الحارث 

عن عمي  
   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن  [ 3809 ] 

لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة ألمرت بن أم عبد  عمي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
   
حدثنا ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق بن سممة عن مسروق عن عبد اهلل  [ 3810 ] 

خذوا القرآن من أربعة من بن مسعود وأبي بن بن عمرو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا الجراح بن مخمد البصري حدثنا معاذ بن ىشام حدثني أبي عن قتادة عن خيثمة  [ 3811 ] 

أتيت المدينة فسألت اهلل أن ييسر لي جميسا صالحا فيسر لي أبا ىريرة فجمست إليو بن أبي سبرة قال 
فقمت لو إني سألت اهلل أن ييسر لي جميسا صالحا فوفقت لي فقال لي ممن أنت قمت من أىل الكوفة 
جئت ألتمس الخير وأطمبو قال أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة وابن مسعود صاحب طيور 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وبغمتو وحذيفة صاحب سر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وعمار 
الذي أجاره اهلل من الشيطان عمى لسان نبيو وسممان صاحب الكتابين قال قتادة والكتابان اإلنجيل 

والفرقان قال ىذا حديث حسن صحيح غريب وخيثمة ىو بن عبد الرحمن بن أبي سبرة إنما نسب إلى 
جده  
   

باب مناقب حذيفة بن اليمان رضى اهلل تعالى عنو  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا إسحاق بن عيسى عن شريك عن أبي اليقظان عن  [ 3812 ] 

يا رسول اهلل لو استخمفت قال إن أستخمف عميكم فعصيتموه عذبتم ولكن زاذان عن حذيفة قال قالوا 



ما حدثكم حذيفة فصدقوه وما أقرأكم عبد اهلل فاقرؤوه قال عبد اهلل فقمت إلسحاق بن عيسى يقولون 
ىذا عن أبي وائل قال عن زاذان إن شاء اهلل قال ىذا حديث حسن وىو حديث شريك  

   
باب مناقب زيد بن حارثة رضى اهلل تعالى عنو  

   
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن بكر عن بن جريج عن زيد بن أسمم عن أبيو عن  [ 3813 ] 

أنو فرض ألسامة بن زيد في ثبلثة آالف وخمسمائة وفرض لعبد اهلل بن عمر في ثبلثة آالف عمر 
قال عبد اهلل بن عمر ألبيو لم فضمت أسامة عمي فواهلل ما سبقني إلى مشيد قال ألن زيدا كان أحب 

إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من أبيك وكان أسامة أحب إلى رسول اهلل منك فآثرت حب 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى حبي قال ىذا حديث حسن غريب  

   
حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد اهلل بن  [ 3814 ] 

ادعوىم آلبائيم ىو  }ما كنا ندعو زيد بن حارثة إال زيد بن محمد حتى نزلت عمر عن أبيو قال 
قال ىذا حديث صحيح    {أقسط عند اهلل 

   
حدثنا الجراح بن مخمد البصري وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عمر بن الرومي حدثنا  [ 3815 ] 

عمي بن مسير عن إسماعيل عن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال أخبرني جبمة بن حارثة أخو 
قدمت عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقمت يا رسول اهلل ابعث معي أخي زيدا قال ىو زيد قال 

ذا قال فإن انطمق معك لم أمنعو قال زيد يا رسول اهلل واهلل ال أختار عميك أحدا قال فرأيت رأي أخي 
أفضل من رأيي قال ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث بن الرومي عن عمي بن مسير  

   
حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد اهلل بن مسممة عن مالك بن أنس عن عبد اهلل بن  [ 3816 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بعث بعثا وأمر عمييم أسامة بن زيد فطعن دينار عن بن عمر 
الناس في إمارتو فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم إن تطعنوا في إمارتو فقد كنتم تطعنون في إمرة 
ن ىذا من أحب الناس  ن كان من أحب الناس إلي وا  أبيو من قبل وأيم اهلل إن كان لخميقا لئلمارة وا 

إلي بعده قال ىذا حديث حسن حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد اهلل بن دينار 
عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحو حديث مالك بن أنس  



   
باب مناقب أسامة بن زيد رضى اهلل تعالى عنو  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن سعيد عن عبيد بن  [ 3817 ] 

لما ثقل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ىبطت السباق عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيو قال 
وىبط الناس المدينة فدخمت عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وقد أصمت فمم يتكمم جعل رسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم يضع يديو عمي ويرفعيما فأعرف أنو يدعو لي قال أبو عيسى ىذا حديث 

حسن غريب  
   
حدثنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن طمحة بن يحيى عن عائشة بنت  [ 3818 ] 

أراد النبي صمى اهلل عميو وسمم أن ينحي مخاط أسامة قالت طمحة عن عائشة أم المؤمنين قالت 
عائشة دعني حتى أكون أنا الذي أفعل قال يا عائشة أحبيو فإني أحبو قال ىذا حديث حسن غريب  

   
حدثنا محمد بن الحسن حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عمر بن أبي  [ 3819 ] 

كنت جالسا عند النبي صمى اهلل عميو وسمم سممة بن عبد الرحمن عن أبيو أخبرني أسامة بن زيد قال 
إذ جاء عمي والعباس يستأذنان فقاال يا أسامة استأذن لنا عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقمت 

يا رسول اهلل عمي والعباس يستأذنان فقال أتدري ما جاء بيما قمت ال أدري فقال النبي صمى اهلل عميو 
وسمم لكني أدري فأذن ليما فدخبل فقاال يا رسول اهلل جئناك نسألك أي أىمك أحب إليك قال فاطمة 
بنت محمد فقاال ما جئناك نسألك عن أىمك قال أحب أىمي إلي من قد أنعم اهلل عميو وأنعمت عميو 
أسامة بن زيد قاال ثم من قال ثم عمي بن أبي طالب قال العباس يا رسول اهلل جعمت عمك آخرىم 

قال ألن عميا قد سبقك باليجرة قال ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب مناقب جرير بن عبد اهلل البجمي رضى اهلل تعالى عنو  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا معاوية بن عمرو األزدي حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن  [ 3820 ] 

ما حجبني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم منذ أسممت وال رآني أبي حازم عن جرير بن عبد اهلل قال 
إال ضحك قال ىذا حديث حسن صحيح  



   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن  [ 3821 ] 

ما حجبني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم منذ أسممت وال رآني إال تبسم قال ىذا قيس عن جرير قال 
حديث حسن  

   
باب مناقب عبد اهلل بن عباس رضى اهلل تعالى عنو  

   
حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيبلن قاال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن ليث عن  [ 3822 ] 

رأى جبريل عميو السبلم مرتين ودعا لو النبي صمى اهلل عميو وسمم أبي جيضم عن بن عباس أنو 
مرتين قال أبو عيسى ىذا حديث مرسل وال نعرف ألبي جيضم سماعا من بن عباس وقد روي عن 

عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عباس عن بن عباس وأبو جيضم اسمو موسى بن سالم  
   
حدثنا محمد بن حاتم المكتب المؤدب حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عبد الممك بن  [ 3823 ] 

قال دعا لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن يؤتيني الحكمة أبي سميمان عن عطاء عن بن عباس 
مرتين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو من حديث وقد رواه عكرمة عن بن 

عباس  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوىاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن  [ 3824 ] 

الميم عممو الحكمة قال ىذا حديث حسن عباس قال ضمني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وقال 
صحيح  

   
باب مناقب عبد اهلل بن عمر رضى اهلل تعالى عنيما  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراىيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال  [ 3825 ] 

رأيت في المنام كأنما في يدي قطعة استبرق وال أشير بيا إلى موضع من الجنة إال طارت بي إليو 
فقصصتيا عمى حفصة فقصتيا حفصة عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال إن أخاك رجل صالح 

أو إن عبد اهلل رجل صالح قال ىذا حديث حسن صحيح  



   
باب مناقب لعبد اهلل بن الزبير رضى اهلل تعالى عنو  

   
حدثنا عبد اهلل بن إسحاق الجوىري حدثنا أبو عاصم عن عبد اهلل بن المؤمل عن بن  [ 3826 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم رأى في بيت الزبير مصباحا فقال يا عائشة ما أبي مميكة عن عائشة 
أرى أسماء إال قد نفست فبل تسموه حتى أسميو فسماه عبد اهلل وحنكو بتمرة بيده قال ىذا حديث حسن 

غريب  
   

باب مناقب ألنس بن مالك رضى اهلل تعالى عنو  
   
مر حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سميمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك قال  [ 3827 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فسمعت أمي أم سميم صوتو فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول اهلل أنيس 
قال فدعا لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثبلث دعوات قد رأيت منين اثنين في الدنيا وأنا أرجو 
الثالثة في اآلخرة قال ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو وقد روي ىذا الحديث من غير 

وجو عن أنس عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
قال ربما قال حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم عن أنس  [ 3828 ] 

لي النبي صمى اهلل عميو وسمم ياذا األذنين قال أبو أسامة يعني يمازحو قال ىذا حديث حسن غريب 
صحيح  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن  [ 3829 ] 

يا رسول اهلل أنس خادمك أدع اهلل لو قال الميم أكثر مالو وولده أنس بن مالك عن أم سميم أنيا قالت 
وبارك لو فيما أعطيتو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا أبو داود عن شعبة عن جابر عن أبي نصر عن أنس  [ 3830 ] 

كناني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ببقمة كنت أجتنييا قال ىذا حديث ال رضى اهلل تعالى عنو قال 
نعرفو إال من حديث جابر الجعفي عن أبي نصر وأبو نصر ىو خيثمة البصري روى عن أنس 



أحاديث  
   
حدثنا إبراىيم بن يعقوب حدثنا زيد بن حباب حدثنا ميمون أبو عبد اهلل حدثنا ثابت قال  [ 3831 ] 

يا ثابت خذ عني فإنك لم تأخذ عن أحد أوثق مني إني أخذتو عن رسول اهلل قال لي أنس بن مالك 
صمى اهلل عميو وسمم عن جبريل وأخذه جبريل عن اهلل تعالى قال ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو 

إال من حديث زيد بن حباب  
   
نحو حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن ميمون أبي عبد اهلل عن ثابت عن أنس  [ 3832 ] 

حديث إبراىيم بن يعقوب ولم يذكر فيو وأخذه النبي صمى اهلل عميو وسمم من جبريل  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود عن أبي خمدة قال قمت ألبي العالية سمع أنس  [ 3833 ] 

خدمو عشر سنين ودعا لو النبي صمى اهلل عميو وسمم وكان لو من النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
بستان يحمل في السنة الفاكية مرتين وكان فييا ريحان كان يجيء منيا ريح المسك قال ىذا حديث 
حسن وأبو خمدة اسمو خالد بن دينار وىو ثقة عند أىل الحديث وقد أدرك أبو خمدة أنس بن مالك 

وروى عنو  
   

باب مناقب ألبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو  
   
حدثنا محمد بن عمر بن عمي المقدمي حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن سماك عن  [ 3834 ] 

أتيت النبي صمى اهلل عميو وسمم فبسطت ثوبي عنده ثم أخذه فجمعو أبي الربيع عن أبي ىريرة قال 
عمى قمبي فما نسيت بعده حديثا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو  

   
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا بن أبي ذئب عن سعيد  [ 3835 ] 

يا رسول اهلل أسمع منك أشياء فبل أحفظيا قال ابسط رداءك فبسطت المقبري عن أبي ىريرة قال قمت 
فحدث حديثا كثيرا فما نسيت شيئا حدثني بو قال ىذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجو عن 

أبي ىريرة  
   



حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا يعمى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن  [ 3836 ] 
يا أبا ىريرة أنت كنت ألزمنا لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأحفظنا بن عمر أنو قال ألبي ىريرة 

لحديثو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  
   
حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن أخبرنا أحمد بن شعيب الحراني حدثني محمد بن سممة  [ 3837 ] 

جاء رجل إلى الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراىيم عن مالك بن أبي عامر قال 
طمحة بن عبيد اهلل فقال يا أبا محمد أرأيت ىذا اليماني يعني أبا ىريرة ىو أعمم بحديث رسول اهلل 

صمى اهلل عميو وسمم منكم نسمع منو ما ال نسمع منكم أو يقول عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ما لم يقل قال أما أن يكون سمع من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ما لم نسمع فبل أشك إال أنو 

سمع من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ما لم نسمع وذاك أنو كان مسكينا ال شيء لو ضيفا لرسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم يده مع يد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وكنا نحن أىل بيوتات وغنى وكنا 

نأتي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم طرفي النيار فبل نشك إال أنو سمع من رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم ما ال نسمع وال نجد أحدا فيو خير يقول عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ما لم يقل 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث محمد بن إسحاق وقد رواه يونس بن 
بكير وغيره عن محمد بن إسحاق  

   
حدثنا بشر بن آدم بن بنت أزىر السمان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبو  [ 3838 ] 

ممن أنت قال قمت من خمدة حدثنا أبو العالية عن أبي ىريرة قال قال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
دوس قال ما كنت أرى أن في دوس أحدا فيو خير قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب 

وأبو خمدة اسمو خالد بن دينار وأبو العالية اسمو رفيع  
   
حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا حماد بن زيد حدثنا المياجر عن أبي العالية  [ 3839 ] 

أتيت النبي صمى اهلل عميو وسمم بتمرات فقمت يا رسول اهلل ادع اهلل فيين الرياحي عن أبي ىريرة قال 
بالبركة فضمين ثم دعا لي فيين بالبركة فقال خذىن وأجعمين في مزودك ىذا أو في ىذا المزود 

كمما أردت أن تأخذ منو شيئا فأدخل فيو يدك فخذه وال تنثره نثرا فقد حممت من ذلك التمر كذا وكذا 
من وسق في سبيل اهلل فكنا نأكل منو ونطعم وكان ال يفارق حقوي حتى كان يوم قتل عثمان فإنو 

انقطع قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا وقد روي ىذا الحديث من غير ىذا الوجو عن 



أبي ىريرة  
   
حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي حدثنا روح بن عبادة حدثنا أسامة بن زيد عن عبد اهلل بن  [ 3840 ] 

قمت ألبي ىريرة لم كنيت أبا ىريرة قال أما تفرق مني قمت بمى واهلل إني ألىابك قال كنت رافع قال 
أرعى غنم أىمي فكانت لي ىريرة صغيرة فكنت أضعيا بالميل في شجرة فإذا كان النيار ذىبت بيا 

معي فمعبت بيا فكنوني أبا ىريرة قال ىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن وىب بن منبو عن أخيو ىمام بن منبو  [ 3841 ] 

ليس أحد أكثر حديثا عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو قال 
مني إال عبد اهلل بن عمرو فإنو كان يكتب وكنت ال أكتب قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
باب مناقب لمعاوية بن أبي سفيان  

   
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو مسير عبد األعمى بن مسير عن سعيد بن عبد العزيز  [ 3842 ] 

عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أنو قال لمعاوية الميم اجعمو ىاديا ميديا واىد بو قال أبو عيسى ىذا عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 

حديث حسن غريب  
   
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد اهلل بن محمد النفيمي حدثنا عمرو بن واقد عن يونس  [ 3843 ] 

لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن حمص ولى بن حمبس عن أبي إدريس الخوالني قال 
معاوية فقال الناس عزل عميرا وولى معاوية فقال عمير ال تذكروا معاوية إال بخير فإني سمعت 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول الميم أىد بو قال أبو عيسى ىذا حديث غريب قال وعمرو بن 
واقد يضعف  

   
باب مناقب لعمرو بن العاصي رضى اهلل تعالى عنو  

   
حدثنا قتيبة حدثنا بن لييعة عن مشرح بن عاىان عن عقبة بن عامر قال قال رسول  [ 3844 ] 



أسمم الناس وآمن عمرو بن العاصي قال ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
حديث بن لييعة عن مشرح بن عاىان وليس إسناده بالقوي  

   
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو أسامة عن نافع بن عمر الجمحي عن بن أبي  [ 3845 ] 

إن عمرو بن مميكة قال قال طمحة بن عبيد اهلل سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
العاصي من صالحي قريش قال أبو عيسى ىذا حديث إنما نعرفو من حديث نافع بن عمر ونافع ثقة 

وليس إسناده بمتصل وابن أبي مميكة لم يدرك طمحة  
   

باب مناقب لخالد بن الوليد رضى اهلل تعالى عنو  
   
نزلنا مع حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن ىشام بن سعد عن زيد بن أسمم عن أبي ىريرة قال  [ 3846 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم منزال فجعل الناس يمرون فيقول رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من 
ىذا يا أبا ىريرة فأقول فبلن فيقول نعم عبد اهلل ىذا ويقول من ىذا فأقول فبلن فيقول بئس عبد اهلل 
ىذا حتى مر خالد بن الوليد فقال من ىذا فقمت ىذا خالد بن الوليد فقال نعم عبد اهلل خالد بن الوليد 
سيف من سيوف اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب وال نعرف لزيد بن أسمم سماعا من أبي 

ىريرة وىو عندي حديث مرسل قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق  
   

باب مناقب سعد بن معاذ رضى اهلل تعالى عنو  
   
أىدي حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال  [ 3847 ] 

لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ثوب حرير فجعموا يعجبون من لينو فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم تعجبون من ىذا لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من ىذا قال وفي الباب عن أنس قال 

وىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنو سمع  [ 3848 ] 

جابر بن عبد اهلل يقول سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول وجنازة سعد بن معاذ بين أيدييم 
اىتز لو عرش الرحمن قال وفي الباب عن أسيد بن حضير وأبي سعيد ورميثة وىذا حديث حسن 



صحيح  
   
لما حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال  [ 3849 ] 

حممت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما أخف جنازتو وذلك لحكمو في بني قريظة فبمغ ذلك 
النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال إن المبلئكة كانت تحممو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 

غريب  
   

باب في مناقب قيس بن سعد بن عبادة رضى اهلل تعالى عنو  
   
حدثنا محمد بن مرزوق البصري حدثنا محمد بن عبد اهلل األنصاري حدثني أبي عن  [ 3850 ] 

كان قيس بن سعد من النبي صمى اهلل عميو وسمم بمنزلة صاحب الشرط من ثمامة عن أنس قال 
األمير قال األنصاري يعني مما يمي من أموره قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال 
من حديث األنصاري حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد اهلل األنصاري نحوه ولم يذكر فيو 

قول األنصاري  
   

باب في مناقب جابر بن عبد اهلل رضى اهلل تعالى عنيما  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر  [ 3851 ] 

جاءني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ليس براكب بغل وال برذون قال أبو عيسى ىذا عن جابر قال 
حديث حسن صحيح  

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا بشر بن السري عن حماد بن سممة عن أبي الزبير عن جابر  [ 3852 ] 
استغفر لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ليمة البعير خمسا وعشرين مرة قال ىذا حديث حسن قال 

صحيح غريب ومعنى قولو ليمة البعير ما روي عن جابر من غير وجو أنو كان مع النبي صمى اهلل 
عميو وسمم في سفر فباع بعيره من النبي صمى اهلل عميو وسمم واشترط ظيره إلى المدينة يقول جابر 
ليمة بعت من النبي صمى اهلل عميو وسمم البعير أستغفر لي خمسا وعشرين مرة وكان جابر قد قتل 
أبوه عبد اهلل بن عمرو بن حرام يوم أحد وترك بنات فكان جابر يعولين وينفق عميين وكان النبي 



صمى اهلل عميو وسمم يبر جابرا ويرحمو لسبب ذلك ىكذا روي في حديث عن جابر نحو ىذا  
   

باب في مناقب مصعب بن عمير رضى اهلل تعالى عنو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن األعمش عن أبي وائل عن  [ 3853 ] 

ىاجرنا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نبتغي وجو اهلل فوقع أجرنا عمى اهلل فمنا من خباب قال 
ن مصعب بن عمير مات ولم  مات ولم يأكل من أجره شيئا ومنا من أينعت لو ثمرتو فيو ييدبيا وا 
ذا غطي بيا رجبله خرج رأسو فقال رسول اهلل  يترك إال ثوبا كانوا إذا غطوا بو رأسو خرجت رجبله وا 

صمى اهلل عميو وسمم غطوا رأسو واجعموا عمى رجميو اإلذخر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 
حدثنا ىناد حدثنا بن إدريس عن األعمش عن أبي وائل شقيق بن سممة عن خباب بن األرت نحوه  

   
باب مناقب البراء بن مالك رضى اهلل تعالى عنو  

   
حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سميمان حدثنا ثابت وعمي بن  [ 3854 ] 

وكم من أشعث أغبر ذي طمرين ال زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يؤبو لو لو أقسم عمى اهلل ألبره منيم البراء بن مالك قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح حسن من ىذا 

الوجو  
   

باب في مناقب أبي موسى األشعري رضى اهلل تعالى عنو  
   
حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي حدثنا أبو يحيى الحماني عن بريد بن عبد اهلل بن  [ 3855 ] 

يا أبا موسى لقد أعطيت أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
مزمارا من مزامير آل داود قال ىذا حديث غريب قال وفي الباب عن بريدة وأبي ىريرة  

   
حدثنا محمد بن عبد اهلل بن بزيع حدثنا الفضيل بن سميمان حدثنا أبو حازم عن سيل بن  [ 3856 ] 

كنا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وىو يحفر الخندق ونحن ننقل التراب وبصر بنا سعد قال 
فقال  



 الميم ال عيش إال عيش اآلخرة  
 فاغفر لؤلنصار والمياجرة  قال ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو وأبو حازم اسمو 

سممة بن دينار األعرج الزاىد قال وفي الباب عن أنس بن مالك  
   
أن النبي حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس  [ 3857 ] 

صمى اهلل عميو وسمم كان يقول  
 الميم ال عيش إال عيش اآلخرة  

 فأكرم األنصار والمياجرة  قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب وقد روي من غير وجو 
عن أنس رضى اهلل تعالى عنو  

   
باب ما جاء في فضل من رأى النبي صمى اهلل عميو وسمم وصحبو  

   
حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا موسى بن إبراىيم بن كثير األنصاري قال سمعت  [ 3858 ] 

ال طمحة بن حراش يقول سمعت جابر بن عبد اهلل يقول سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
تمس النار مسمما رآني أو رأى من رآني قال طمحة فقد رأيت جابر بن عبد اهلل وقال موسى وقد رأيت 
طمحة قال يحيى وقال لي موسى وقد رأيتني ونحن نرجو اهلل قال ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو 

إال من حديث موسى بن إبراىيم األنصاري وروى عمي بن المديني وغير واحد من أىل الحديث عن 
موسى ىذا الحديث  

   
حدثني ىناد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراىيم عن عبيدة ىو السمماني عن عبد  [ 3859 ] 

خير الناس قرني ثم الذين يمونيم ثم الذين اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يمونيم ثم يأتي قوم من بعد ذلك تسبق أيمانيم شياداتيم أو شياداتيم أيمانيم قال وفي الباب عن 

عمر وعمران بن حصين وبريدة قال وىذا حديث حسن صحيح  
   

باب في فضل من بايع تحت الشجرة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو  [ 3860 ] 



ال يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  وسمم 
   

باب  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن األعمش قال سمعت ذكوان  [ 3861 ] 

ال تسبوا أصحابي فوالذي أبا صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذىبا ما أدرك مد أحدىم وال نصيفو قال ىذا حديث حسن 

ومعنى قولو نصيفو يعني نصف المد حدثنا الحسن بن عمي الخبلل وكان حافظا حدثنا أبو معاوية 
عن األعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم نحوه  

   
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يعقوب بن إبراىيم بن سعد حدثنا عبيدة بن أبي رائطة عن  [ 3862 ] 

اهلل اهلل في عبد الرحمن بن زياد عن عبد اهلل بن مغفل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أصحابي اهلل اهلل في أصحابي ال تتخذوىم غرضا بعدي فمن أحبيم فبحبي أحبيم ومن أبغضيم 

فببغضي أبغضيم ومن آذاىم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى اهلل ومن آذى اهلل فيوشك أن يأخذه قال 
أبو عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أزىر السمان عن سميمان التيمي عن خداش عن أبي  [ 3863 ] 

ليدخمن الجنة من بايع تحت الشجرة إال صاحب الزبير عن جابر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
الجمل األحمر قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  

   
أن عبدا لحاطب بن أبي بمتعة جاء حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن أبي الزبير عن جابر  [ 3864 ] 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يشكو حاطبا فقال يا رسول اهلل ليدخمن حاطب النار فقال رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم كذبت ال يدخميا فإنو قد شيد بدرا والحديبية قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا عثمان بن ناجية عن عبد اهلل بن مسمم أبي طيبة عن عبد اهلل بن  [ 3865 ] 

ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إال بريدة عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
بعث قائدا ونورا ليم يوم القيامة قال ىذا حديث غريب وروي ىذا الحديث عن عبد اهلل بن مسمم أبي 



طيبة عن بن بريدة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسل وىو أصح  
   

باب  
   
حدثنا أبو بكر محمد بن نافع حدثنا النضر بن حماد حدثنا سيف بن عمر عن عبيد اهلل  [ 3866 ] 

إذا رأيتم الذين يسبون بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أصحابي فقولوا لعنة اهلل عمى شركم قال أبو عيسى ىذا حديث منكر ال نعرفو من حديث عبيد اهلل بن 

عمر إال من ىذا الوجو والنضر مجيول وسيف مجيول  
   

باب فضل فاطمة بنت محمد صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن بن أبي مميكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت النبي  [ 3867 ] 

إن بني ىشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتيم صمى اهلل عميو وسمم يقول وىو عمى المنبر 
عمي بن أبي طالب فبل آذن ثم ال آذن ثم ال آذن إال أن يريد بن أبي طالب أن يطمق ابنتي وينكح 
ابنتيم فإنيا بضعة مني يريبني ما رابيا ويؤذيني ما آذاىا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح 

وقد رواه عمرو بن دينار عن بن أبي مميكة عن المسور بن مخرمة نحو ىذا  
   
حدثنا إبراىيم بن سعيد الجوىري حدثنا األسود بن عامر عن جعفر األحمر عن عبد اهلل  [ 3868 ] 

كان أحب النساء إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فاطمة بن عطاء عن بن بريدة عن أبيو قال 
ومن الرجال عمي قال إبراىيم بن سعيد يعني من أىل بيتو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال 

نعرفو إال من ىذا الوجو  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن عمية عن أيوب عن بن أبي مميكة عن عبد اهلل  [ 3869 ] 

أن عميا ذكر بنت أبي جيل فبمغ ذلك النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال إنما فاطمة بضعة بن الزبير 
مني يؤذيني ما آذاىا وينصبني ما أنصبيا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن ىكذا قال أيوب عن بن 

أبي مميكة عن بن الزبير وقال غير واحد عن بن أبي مميكة عن المسور بن مخرمة ويحتمل أن 
يكون بن أبي مميكة روى عنيما جميعا  



   
حدثنا سميمان بن عبد الجبار البغدادي حدثنا عمي بن قادم حدثنا أسباط بن نصر  [ 3870 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم اليمداني عن السدي عن صبيح مولى أم سممة عن زيد بن أرقم 
قال لعمي وفاطمة والحسن والحسين أنا حرب لمن حاربتم وسمم لمن سالمتم قال أبو عيسى ىذا 

حديث غريب إنما نعرفو من ىذا الوجو وصبيح مولى أم سممة ليس بمعروف  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن زبيد عن شير بن  [ 3871 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم جمل عمى الحسن والحسين وعمي وفاطمة كساء حوشب عن أم سممة 
ثم قال الميم ىؤالء أىل بيتي وخاصتي أذىب عنيم الرجس وطيرىم تطييرا فقالت أم سممة وأنا معيم 
يا رسول اهلل قال إنك إلى خير قال ىذا حديث حسن وىو أحسن شيء روي في ىذا وفي الباب عن 

عمر بن أبي سممة وأنس بن مالك وأبي الحمراء ومعقل بن يسار وعائشة  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن  [ 3872 ] 

قالت ما رأيت أحدا أشبو سمتا ودال المنيال بن عمرو عن عائشة بنت طمحة عن عائشة أم المؤمنين 
وىديا برسول اهلل في قياميا وقعودىا من فاطمة بنت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قالت وكانت إذا 

دخمت عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم قام إلييا فقبميا وأجمسيا في مجمسو وكان النبي صمى اهلل 
عميو وسمم إذا دخل عمييا قامت من مجمسيا فقبمتو وأجمستو في مجمسيا فمما مرض النبي صمى اهلل 

عميو وسمم دخمت فاطمة فأكبت عميو فقبمتو ثم رفعت رأسيا فبكت ثم أكبت عميو ثم رفعت رأسيا 
فضحكت فقمت إن كنت ألظن أن ىذه من أعقل نسائنا فإذا ىي من النساء فمما توفي النبي صمى 
اهلل عميو وسمم قمت ليا أرأيت حين أكببت عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم فرفعت رأسك فبكيت ثم 
أكببت عميو فرفعت رأسك فضحكت ما حممك عمى ذلك قالت إني إذا لبذرة أخبرني أنو ميت من 

وجعو ىذا فبكيت ثم أخبرني أني أسرع أىمو لحوقا بو فذاك حين ضحكت قال أبو عيسى ىذا حديث 
حسن غريب من ىذا الوجو وقد روي ىذا الحديث من غير وجو عن عائشة  

   
أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب  [ 3873 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل الزمعي عن ىاشم بن ىاشم أن عبد اهلل بن وىب أخبره أن أم سممة أخبرتو 
عميو وسمم دعا فاطمة يوم الفتح فناجاىا فبكت ثم حدثيا فضحكت قالت فمما توفي رسول اهلل صمى 



اهلل عميو وسمم سألتيا عن بكائيا وضحكيا قالت أخبرني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أنو يموت 
فبكيت ثم أخبرني أني سيدة نساء أىل الجنة إال مريم ابنة عمران فضحكت قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن غريب من ىذا الوجو  
   
حدثنا حسين بن يزيد الكوفي حدثنا عبد السبلم بن حرب عن أبي الجحاف عن جميع  [ 3874 ] 

دخمت مع عمتي عمى عائشة فسئمت أي الناس كان أحب إلى رسول اهلل صمى بن عمير التيمي قال 
اهلل عميو وسمم قالت فاطمة فقيل من الرجال قالت زوجيا إن كان ما عممت صواما قواما ىذا حديث 

حسن غريب قال وأبو الجحاف اسمو داود بن أبي عوف ويروى عن سفيان الثوري حدثنا أبو 
الجحاف وكان مرضيا  

   
باب فضل خديجة رضى اهلل تعالى عنيا  

   
حدثنا أبو ىشام الرفاعي حدثنا حفص بن غياث عن ىشام بن عروة عن أبيو عن  [ 3875 ] 

ما غرت عمى خديجة وما بي عائشة قالت ما غرت عمى أحد من أزواج النبي صمى اهلل عميو وسمم 
ن كان ليذبح الشاة  أن أكون أدركتيا وما ذاك إال لكثرة ذكر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ليا وا 

فيتتبع بيا صدائق خديجة فييدييا لين قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  
   
حدثنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن ىشام بن عروة عن أبيو عن  [ 3876 ] 

ما حسدت أحدا ما حسدت خديجة وما تزوجني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إال بعد عائشة قالت 
ما ماتت وذلك أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بشرىا ببيت في الجنة من قصب ال صخب فيو وال 

نصب قال ىذا حديث حسن من قصب قال إنما يعني بو قصب المؤلؤ  
   
حدثنا ىارون بن إسحاق اليمداني حدثنا عبدة عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عبد اهلل  [ 3877 ] 

خير بن جعفر قال سمعت عمي بن أبي طالب يقول سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 
نسائيا خديجة بنت خويمد وخير نسائيا مريم ابنة عمران قال وفي الباب عن أنس وابن عباس 

وعائشة وىذا حديث حسن صحيح  
   



حدثنا أبو بكر بن زنجويو حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضى اهلل  [ 3878 ] 
حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة تعالى عنو أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

بنت خويمد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون قال أبو عيسى ىذا حديث صحيح  
   

باب فضل عائشة رضى اهلل تعالى عنيا  
   
حدثنا يحيى بن درست بصري حدثنا حماد بن زيد عن ىشام بن عروة عن أبيو عن  [ 3879 ] 

كان الناس يتحرون بيداياىم يوم عائشة قالت فاجتمع صواحباتي إلى أم سممة فقمن يا عائشة قالت 
نا نريد الخير كما تريد عائشة فقولي لرسول اهلل  أم سممة إن الناس يتحرون بيداياىم يوم عائشة وا 
صمى اهلل عميو وسمم يأمر الناس ييدون إليو أينما كان فذكرت ذلك أم سممة فأعرض عنيا ثم عاد 
إلييا فأعادت الكبلم فقالت يا رسول اهلل إن صواحباتي قد ذكرن أن الناس يتحرون بيداياىم يوم 
عائشة فأمر الناس ييدون أينما كنت فمما كانت الثالثة قالت ذلك قال يا أم سممة ال تؤذيني في 

عائشة فإنو ما أنزل عمي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرىا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 
غريب وقد روى بعضيم ىذا الحديث عن حماد بن زيد عن ىشام بن عروة عن أبيو عن النبي صمى 

اهلل عميو وسمم وقد روي عن ىشام بن عروة ىذا الحديث عن عوف بن الحرث عن رميثة عن أم 
سممة شيئا من ىذا وىذا حديث قد روي عن ىشام بن عروة عمى روايات مختمفة وقد روى سميمان بن 

ببلل عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة نحو حديث حماد بن زيد  
   
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن عبد اهلل بن عمرو بن عمقمة المكي عن بن  [ 3880 ] 

أبي حسين عن بن أبي مميكة عن عائشة أن جبريل جاء بصورتيا في خرقة حرير خضراء إلى النبي 
إن ىذه زوجتك في الدنيا واآلخرة قال ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال صمى اهلل عميو وسمم فقال 

من حديث عبد اهلل بن عمرو بن عمقمة وقد روى عبد الرحمن بن ميدي ىذا الحديث عن عبد اهلل بن 
عمرو بن عمقمة بيذا اإلسناد مرسبل ولم يذكر فيو عن عائشة وقد روى أبو أسامة عن ىشام بن 

عروة عن أبيو عن عائشة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم شيئا من ىذا  
   
حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا معمر عن الزىري عن أبي سممة  [ 3881 ] 

يا عائشة ىذا جبريل عن عائشة رضى اهلل تعالى عنيا قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



وىو يقرأ عميك السبلم قالت قمت وعميو السبلم ورحمة اهلل وبركاتو ترى ما ال نرى قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح  

   
حدثنا سويد أخبرنا عبد اهلل بن المبارك أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي سممة بن عبد  [ 3882 ] 

إن جبريل يقرأ عميك السبلم فقمت الرحمن عن عائشة قالت قال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وعميو السبلم ورحمة اهلل وبركاتو قال أبو عيسى وىذا حديث حسن  

   
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا زياد بن الربيع حدثنا خالد بن سممة المخزومي عن أبي  [ 3883 ] 

ما أشكل عمينا أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حديث قط فسألنا بردة عن أبي موسى قال 
عائشة إال وجدنا عندىا منو عمما قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا معاوية بن عمرو عن زائدة عن عبد الممك بن  [ 3884 ] 

ما رأيت أحدا أفصح من عائشة قال ىذا حديث حسن صحيح غريب  عمير عن موسى بن طمحة قال 
   
حدثنا إبراىيم بن يعقوب ومحمد بن بشار والمفظ البن يعقوب قاال حدثنا يحيى بن حماد  [ 3885 ] 

أن حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النيدي عن عمرو بن العاص 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم استعممو عمى جيش ذات السبلسل قال فأتيتو فقمت يا رسول اهلل أي 

الناس أحب إليك قال عائشة قال من الرجال قال أبوىا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن  
   
حدثنا إبراىيم بن سعيد الجوىري حدثنا يحيى بن سعيد األموي عن إسماعيل بن أبي  [ 3886 ] 

يا رسول اهلل من أحب الناس إليك قال خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص أنو قال 
عائشة قال من الرجال قال أبوىا ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو من حديث إسماعيل عن 

قيس  
   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن معمر  [ 3887 ] 

فضل عائشة عمى النساء كفضل الثريد األنصاري عن أنس أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
عمى سائر الطعام قال وفي الباب عن عائشة وأبي موسى قال وىذا حديث حسن وعبد اهلل عبد 



الرحمن بن معمر ىو أبو طوالة األنصاري المدني ثقة وقد روى عنو مالك بن أنس  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن  [ 3888 ] 

أن رجبل نال من عائشة عند عمار بن ياسر فقال أعزب مقبوحا منبوحا أتؤذي عمرو بن غالب 
حبيبة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال ىذا حديث حسن  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي  [ 3889 ] 

ىي زوجتو في الدنيا واآلخرة حصين عن عبد اهلل بن زياد األسدي قال سمعت عمار بن ياسر يقول 
يعني عائشة رضى اهلل تعالى عنيا قال ىذا حديث حسن وفي الباب عن عمي  

   
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا المعتمر بن سميمان عن حميد عن أنس رضى اهلل  [ 3890 ] 

يا رسول اهلل من أحب الناس إليك قال عائشة قيل من الرجال قال أبوىا قال ىذا تعالى عنو قال قيل 
حديث حسن غريب من ىذا الوجو من حديث أنس  

   
باب فضل أزواج النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
حدثنا عباس العنبري حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان حدثنا مسمم بن جعفر  [ 3891 ] 

ماتت فبلنة لبعض وكان ثقة عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال قيل البن عباس بعد صبلة الصبح 
أزواج النبي صمى اهلل عميو وسمم فسجد فقيل لو أتسجد ىذه الساعة فقال أليس قد قال رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم إذا رأيتم آية فاسجدوا فأي آية أعظم من ذىاب أزواج النبي صمى اهلل عميو 

وسمم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا ىاشم ىو بن سعيد  [ 3892 ] 

دخل عمي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وقد الكوفي حدثنا كنانة قال حدثتنا صفية بنت حيي قالت 
بمغني عن حفصة وعائشة كبلم فذكرت ذلك لو فقال أال قمت فكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد 

وأبي ىارون وعمي موسى وكان الذي بمغيا أنيم قالوا نحن أكرم عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
منيا وقالوا نحن أزواج النبي صمى اهلل عميو وسمم وبنات عمو قال وفي الباب عن أنس قال وىذا 



حديث غريب ال نعرفو من حديث صفية إال من حديث ىاشم الكوفي وليس إسناده بذلك القوي  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن خالد بن عثمة حدثني موسى بن يعقوب الزمعي  [ 3893 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عن ىاشم بن ىاشم أن عبد اهلل بن وىب بن زمعة أخبره أن أم سممة أخبرتو 
عميو وسمم دعا فاطمة عام الفتح فناجاىا فبكت ثم حدثيا فضحكت قالت فمما توفي رسول اهلل صمى 
اهلل عميو وسمم سألتيا عن بكائيا وضحكيا قالت أخبرني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أنو فبكيت 

ثم أخبرني أني سيدة نساء أىل الجنة إال مريم بنت عمران فضحكت قال ىذا حديث حسن غريب من 
ىذا الوجو  

   
حدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قاال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت  [ 3894 ] 

قال بمغ صفية أن حفصة قالت بنت ييودي فبكت فدخل عمييا النبي صمى اهلل عميو وسمم عن أنس 
وىي تبكي فقال ما يبكيك فقالت قالت لي حفصة إني بنت ييودي فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم 
نك لتحت نبي ففيم تفخر عميك ثم قال اتقي اهلل يا حفصة قال أبو  ن عمك لنبي وا  إنك البنة نبي وا 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو  
   
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان بن ىشام بن عروة عن أبيو  [ 3895 ] 

ذا مات عن عائشة قالت قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  خيركم خيركم ألىمو وأنا خيركم ألىمي وا 
صاحبكم فدعوه قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري ما أقل من رواه 

عن الثوري وروي ىذا عن ىشام بن عروة عن أبيو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم مرسل  
   
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن الوليد عن زيد بن زائد  [ 3896 ] 

ال يبمغني أحد عن أحد من أصحابي عن عبد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
شيئا فإني أحب أن أخرج إلييم وأنا سميم الصدر قال عبد اهلل فأتي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

بمال فقسمو فانتييت إلى رجمين جالسين وىما يقوالن واهلل ما أراد محمد بقسمتو التي قسميا وجو اهلل 
وال الدار اآلخرة فتثبت حين سمعتيما فأتيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأخبرتو فاحمر وجيو 
وقال دعني عنك فقد أوذي موسى بأكثر من ىذا فصبر قال أبو عيسى ىذا حديث غريب من ىذا 

الوجو وقد زيد في ىذا اإلسناد رجل  



   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد اهلل بن محمد حدثنا عبيد اهلل بن موسى والحسين  [ 3897 ] 

بن محمد عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أبي ىشام عن زيد بن زائد عن عبد اهلل بن مسعود 
ال يبمغني أحد عن أحد شيئا وقد روي ىذا رضى اهلل تعالى عنو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

الحديث عن عبد اهلل بن مسعود عن النبي صمى اهلل عميو وسمم شيئا من ىذا من غير ىذا الوجو  
   

باب من فضائل أبي بن كعب رضى اهلل تعالى عنو  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن عاصم قال سمعت زر بن  [ 3898 ] 

إن اهلل أمرني أن أقرأ حبيش يحدث عن أبي بن كعب أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال لو 
وفييا إن ذات الدين عند اهلل الحنيفية المسممة ال   {لم يكن الذين كفروا  }عميك القرآن فقرأ عميو 

الييودية وال النصرانية وال المجوسية من يعمل خيرا فمن يكفره وقرأ عميو لو أن البن آدم واديا من مال 
ألبتغي إليو ثانيا ولو كان لو ثانيا ألبتغي إليو ثالثا وال يمؤل جوف بن آدم إال التراب ويتوب اهلل عمى 
من تاب قال أبو عيسى ىذا حديث حسن وقد روي من غير ىذا الوجو رواه عبد اهلل بن عبد الرحمن 
بن أبزي عن أبيو عن أبي بن كعب رضى اهلل تعالى عنو أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال لو إن 
اهلل أمرني أن أقرأ عميك القرآن وقد رواه قتادة عن أنس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال ألبي بن 

كعب إن اهلل أمرني أن أقرأ عميك القرآن  
   

باب في فضل األنصار وقريش  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر عن زىير بن محمد عن عبد اهلل بن محمد بن  [ 3899 ] 

لوال اليجرة عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
لكنت امرأ من األنصار  

   
حدثنا بندار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب  [ 3900 ] 

ال يحبيم إال أنو سمع النبي صمى اهلل عميو وسمم أو قال قال النبي صمى اهلل عميو وسمم في األنصار 
مؤمن وال يبغضيم إال منافق من أحبيم فأحبو اهلل ومن أبغضيم فأبغضو اهلل فقمت لو أأنت سمعتو 



من البراء فقال إياي حدث قال ىذا حديث صحيح قال وبيذا اإلسناد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
قال لو سمك الناس واديا أو شعبا لكنت مع األنصار قال ىذا حديث حسن  

   
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس  [ 3901 ] 

جمع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ناسا من األنصار فقال ىل فيكم أحد رضى اهلل تعالى عنو قال 
من غيركم قالوا ال إال بن أخت لنا فقال صمى اهلل عميو وسمم إن بن أخت القوم منيم ثم قال إن 

ني أردت أن أجبرىم وأتألفيم أما ترضون أن يرجع الناس  قريشا حديث عيدىم بجاىمية ومصيبة وا 
بالدنيا وترجعون برسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إلى بيوتكم قالوا بمى فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم لو سمك الناس واديا أو شعبا وسمكت األنصار واديا أو شعبا لسمكت وادي األنصار أو شعبيم 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم أخبرنا عمي بن زيد بن جدعان حدثنا النضر بن أنس  [ 3902 ] 

أنو كتب إلى أنس بن مالك يعزيو فيمن أصيب من أىمو وبني عمو يوم الحرة فكتب عن زيد بن أرقم 
إليو إني أبشرك ببشرى من اهلل إني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول الميم أغفر لؤلنصار 

ولذراري األنصار ولذراري ذرارييم قال ىذا حديث حسن صحيح حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ىشيم 
أخبرنا عمي بن زيد بن جدعان حدثنا النضر بن أنس وقد رواه قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن 

أرقم  
   
حدثنا عبدة بن عبد اهلل الخزاعي البصري حدثنا أبو داود وعبد الصمد قاال حدثنا محمد  [ 3903 ] 

بن ثابت البناني عن أبيو عن أنس بن مالك عن أبي طمحة قال قال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو 
أقرئ قومك السبلم فإنيم ما عممت أعفة صبر قال ىذا حديث حسن غريب  وسمم 

   
حدثنا الحسين بن حريث حدثني الفضل بن موسى عن زكريا بن أبي زائدة عن عطية  [ 3904 ] 

أال إن عيبتي التي آوي إلييا أىل بيتي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ن كرشي األنصار فاعفوا عن مسيئيم وأقبموا من محسنيم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن قال  وا 

وفي الباب عن أنس  
   



حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا سميمان بن داود الياشمي حدثنا إبراىيم بن سعد حدثني  [ 3905 ] 
صالح بن كيسان عن الزىري عن محمد بن أبي سفيان عن يوسف بن الحكم عن محمد بن سعد عن 

من يرد ىوان قريش أىانو اهلل قال أبو عيسى ىذا حديث أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
غريب من ىذا حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراىيم بن سعد قال حدثني أبي عن 

صالح بن كيسان عن بن شياب بيذا اإلسناد نحوه  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا بشر بن السري والمؤمل قاال حدثنا سفيان عن حبيب بن  [ 3906 ] 

ال يبغض األنصار أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
رجل يؤمن باهلل واليوم اآلخر قال ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن  [ 3907 ] 

ن الناس سيكثرون أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  األنصار كرشي وعيبتي وا 
ويقمون فاقبموا من محسنيم وتجاوزوا عن مسيئيم قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو يحيى الحماني عن األعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن  [ 3908 ] 

الميم أذقت أول قريش نكاال سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
فأذق آخرىم نواال قال ىذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا عبد الوىاب الوراق حدثنا يحيى بن 

سعيد األموي عن األعمش نحوه  
   
حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إسحاق بن منصور عن جعفر األحمر عن عطاء  [ 3909 ] 

الميم أغفر لؤلنصار وألبناء األنصار وألبناء بن السائب عن أنس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
أبناء األنصار ولنساء األنصار قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو  

   
باب في أي دور األنصار خير  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن يحيى بن سعيد األنصاري أنو سمع أنس بن مالك يقول قال  [ 3910 ] 

أال أخبركم بخير دور األنصار أو بخير األنصار قالوا بمى يا رسول رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 



اهلل قال بنو النجار ثم الذين يمونيم بنو عبد األشيل ثم الذين يمونيم بنو الحرث بن الخزرج ثم الذين 
يمونيم بنو ساعدة ثم قال بيده فقبض أصابعو ثم بسطين كالرامي بيديو قال وفي دور األنصار كميا 
خير قال ىذا حديث حسن صحيح وقد روي ىذا أيضا عن أنس عن أبي أسيد عن النبي صمى اهلل 

عميو وسمم  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن  [ 3911 ] 

خير دور األنصار أنس بن مالك عن أبي أسيد الساعدي قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
دور بني النجار ثم دور بني عبد األشيل ثم بني الحرث بن الخزرج ثم بني ساعدة وفي كل دور 

األنصار خير فقال سعد ما رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إال قد فضل عمينا فقيل قد فضمكم عمى 
كثير قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح وأبو أسيد الساعدي اسمو مالك بن ربيعة وقد روي 

نحو ىذا عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ورواه معمر عن الزىري عن أبي سممة وعبيد 
اهلل بن عتبة عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  

   
حدثنا أبو السائب سمم بن جنادة حدثنا أحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر  [ 3912 ] 

خير ديار األنصار بنو النجار قال ىذا حديث بن عبد اهلل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
غريب من ىذا الوجو  

   
حدثنا أبو السائب سمم بن جنادة حدثنا أحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر  [ 3913 ] 

خير األنصار بنو عبد األشيل قال ىذا حديث بن عبد اهلل قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
غريب من ىذا الوجو  

   
باب في فضل المدينة  

   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سميم الزرقي عن  [ 3914 ] 

خرجنا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حتى إذ كنا عاصم بن عمر عن عمي بن أبي طالب قال 
بحرة السقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ائتوني بوضوء 

فتوضأ ثم قام فاستقبل القبمة ثم قال الميم إن إبراىيم كان عبدك وخميمك ودعا ألىل مكة بالبركة وأنا 



عبدك ورسولك أدعوك ألىل المدينة أن تبارك ليم في مدىم وصاعيم مثل ما باركت ألىل مكة مع 
البركة بركتين قال ىذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن عائشة وعبد اهلل بن زيد وأبي ىريرة  

   
حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد حدثنا أبو نباتة يونس بن يحيى بن نباتة حدثنا سممة بن  [ 3915 ] 

وردان عن أبي سعيد بن المعمى عن عمي بن أبي طالب وأبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنيما قاال قال 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة قال ىذا حديث حسن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

غريب من ىذا الوجو من حديث عمي وقد روي من غير وجو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل 
عميو وسمم  

   
حدثنا محمد بن كامل المروزي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم الزاىد عن كثير بن زيد  [ 3916 ] 

ما بين بيتي ومنبري روضة عن الوليد بن رياح عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
من رياض الجنة وبيذا اإلسناد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال صبلة في مسجدي ىذا خير من 
ألف صبلة فيما سواه من المساجد إال المسجد الحرام قال ىذا حديث حسن صحيح وقد روي عن أبي 

ىريرة رضى اهلل تعالى عنو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم من غير وجو  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ىشام حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن بن عمر  [ 3917 ] 

من استطاع أن يموت بالمدينة فميمت بيا فإني أشفع لمن قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يموت بيا قال وفي الباب عن سبيعة بنت الحارث األسممية قال ىذا حديث حسن غريب من حديث 

أيوب السختياني  
   
حدثنا محمد بن عبد األعمى حدثنا المعتمر بن سميمان قال سمعت عبيد اهلل بن عمر  [ 3918 ] 

ني أريد أن عن نافع عن بن عمر رضى اهلل تعالى عنيما  أن موالة لو أتتو فقالت أشتد عمي الزمان وا 
أخرج إلى العراق قال فيبل إلى الشام أرض المنشر اصبري لكاع فإني سمعت رسول اهلل صمى اهلل 
عميو وسمم يقول من صبر عمى شدتيا وألوائيا كنت لو شييدا أو شفيعا يوم القيامة قال وفي الباب 
عن أبي سعيد وسفيان بن أبي زىير وسبيعة قال وىذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد 

اهلل  
   



حدثنا أبو السائب سمم بن جنادة أخبرنا أبي جنادة بن سمم عن ىشام بن عروة عن أبيو  [ 3919 ] 
آخر قرية من قرى اإلسبلم خرابا المدينة قال عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث جنادة عن ىشام بن قال تعجب محمد بن إسماعيل 
من حديث أبي ىريرة ىذا  

   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس وحدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن  [ 3920 ] 

أن أعرابيا بايع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى اإلسبلم فأصابو محمد بن المنكدر عن جابر 
وعك بالمدينة فجاء األعرابي إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال أقمني بيعتي فأبى رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم ثم جاءه فقال أقمني بيعتي فأبى فخرج األعرابي فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم إنما المدينة كالكير تنفي خبثيا وتنصع طيبيا قال وفي الباب عن أبي ىريرة قال وىذا حديث 

حسن صحيح  
   
حدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن بن شياب عن سعيد  [ 3921 ] 

بن المسيب عن أبي ىريرة أنو كان يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتيا إن رسول اهلل صمى 
ما بين البتييا حرام قال وفي الباب عن سعيد وعبد اهلل بن زيد وأنس وأبي أيوب اهلل عميو وسمم قال 

وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وسيل بن حنيف وجابر قال حديث أبي ىريرة حديث حسن صحيح  
   
حدثنا قتيبة عن مالك وحدثنا األنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن عمرو بن أبي  [ 3922 ] 

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم طمع لو أحد فقال ىذا جبل يحبنا ونحبو عمرو عن أنس بن مالك 
ني أحرم ما بين البتييا قال ىذا حديث حسن صحيح   الميم إن إبراىيم حرم مكة وا 

   
حدثنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن غيبلن بن  [ 3923 ] 

عبد اهلل العامري عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد اهلل عن النبي صمى اهلل عميو 
إن اهلل أوحى إلي أي ىؤالء الثبلثة نزلت فيي دار ىجرتك المدينة أو البحرين أو قنسرين وسمم قال 

قال ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث الفضل بن موسى  
   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا الفضل بن موسى حدثنا ىشام بن عروة عن صالح بن  [ 3924 ] 



ال يصبر عمى ألواء أبي صالح عن أبيو عن أبي ىريرة أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
المدينة وشدتيا أحد إال كنت لو شييدا أو شفيعا يوم القيامة قال وفي الباب عن أبي سعيد وسفيان بن 
أبي زىير وسبيعة األسممية قال وىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو قال وصالح بن أبي صالح 

أخو سييل بن أبي صالح  
   

باب في فضل مكة  
   
حدثنا قتيبة حدثنا الميث عن عقيل عن الزىري عن أبي سممة عن عبد اهلل بن عدي بن  [ 3925 ] 

رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم واقفا عمى الحزورة فقال واهلل إنك لخير أرض حمراء الزىري قال 
اهلل وأحب أرض اهلل إلى اهلل ولوال أني أخرجت منك ما خرجت قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

غريب صحيح وقد رواه يونس عن الزىري نحوه ورواه محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي ىريرة 
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وحديث الزىري عن أبي سممة عن عبد اهلل بن عدي بن حمراء عندي 

أصح  
   
حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا الفضيل بن سميمان عن عبد اهلل بن عثمان بن  [ 3926 ] 

لمكة خثيم حدثنا سعيد بن جبير وأبو الطفيل عن بن عباس قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ما أطيبك من بمد وأحبك إلي ولوال أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك قال أبو عيسى ىذا 

حديث حسن غريب من ىذا الوجو  
   

باب مناقب في فضل العرب  
   
حدثنا محمد بن يحيى األزدي وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا أبو بدر شجاع بن  [ 3927 ] 

يا الوليد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيو عن سممان قال قال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
سممان ال تبغضني فتفارق دينك قمت يا رسول اهلل كيف أبغضك وبك ىدانا اهلل قال تبغض العرب 
فتبغضني قال ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد وسمعت 

محمد بن إسماعيل يقول أبو ظبيان لم يدرك سممان مات سممان قبل عمي  
   



حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا عبد اهلل بن عبد اهلل بن األسود  [ 3928 ] 
عن حصين بن عمر األحمسي عن مخارق بن عبد اهلل عن طارق بن شياب عن عثمان بن عفان 

من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنمو مودتي قال قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث حصين بن عمر األحمسي عن مخارق وليس حصين عند 

أىل الحديث بذاك القوي  
   
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سميمان بن حرب حدثنا محمد بن أبي رزين عن أمو  [ 3929 ] 

كانت أم الجرير إذا مات أحد من العرب اشتد عمييا فقيل ليا إنك نراك إذا مات رجل من قالت 
العرب اشتد عميك قالت سمعت موالي يقول قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من اقتراب الساعة 
ىبلك العرب قال محمد بن أبي رزين وموالىا طمحة بن مالك قال ىذا حديث غريب إنما نعرفو من 

حديث سميمان بن حرب  
   
حدثنا محمد بن يحيى األزدي حدثنا حجاج بن محمد عن بن جريج أخبرني أبو الزبير  [ 3930 ] 

ليفرن أنو سمع جابر بن عبد اهلل يقول حدثتني أم شريك أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
الناس من الدجال حتى يمحقوا بالجبال قالت أم شريك يا رسول اهلل فأين العرب يومئذ قال ىم قميل 

قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا بشر بن معاذ العقدي بصري حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن  [ 3931 ] 

سام أبو العرب ويافث قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
أبو الروم وحام أبو الحبش قال أبو عيسى ىذا حديث حسن ويقال يافث ويافت ويفت  

   
باب في فضل العجم  

   
أخبرنا سفيان بن وكيع حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش حدثنا صالح بن أبي  [ 3932 ] 

ذكرت األعاجم عند النبي صمى اهلل عميو صالح مولى عمرو بن حريث قال سمعت أبا ىريرة يقول 
وسمم فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم ألنا بيم أو ببعضيم أوثق مني بكم أو ببعضكم قال ىذا حديث 

غريب ال نعرفو إال من حديث أبي بكر بن عياش وصالح بن أبي صالح ىذا يقال لو صالح بن 



ميران مولى عمرو بن حريث  
   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا عبد اهلل بن جعفر حدثني ثور بن زيد الديمي عن أبي الغيث  [ 3933 ] 

كنا عند رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حين أنزلت سورة الجمعة فتبلىا فمما بمغ عن أبي ىريرة قال 
قال لو رجل يا رسول اهلل من ىؤالء الذين لم يمحقوا بنا فمم يكممو   {وآخرين منيم لما يمحقوا بيم  }

قال وسممان الفارسي فينا قال فوضع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يده عمى سممان فقال والذي 
نفسي بيده لو كان اإليمان بالثريا لتناولو رجال من ىؤالء قال ىذا حديث حسن وقد روي من غير 

وجو عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وأبو الغيث اسمو سالم مولى عبد اهلل بن مطيع 
مدني  

   
باب في فضل اليمن  

   
حدثنا عبيد اهلل بن أبي زياد القطوا ني وغير واحد قالوا حدثنا أبو الوليد حدثنا عمران  [ 3934 ] 

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم القطان عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضى اهلل تعالى عنو 
نظر قبل اليمن فقال الميم أقبل بقموبيم وبارك لنا في صاعنا ومدنا قال أبو عيسى ىذا حديث حسن 

صحيح غريب ال نعرفو من حديث زيد بن ثابت إال من حديث عمران القطان  
   
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سممة عن أبي  [ 3935 ] 

أتاكم أىل اليمن ىم أضعف قموبا وأرق أفئدة اإليمان ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
يمان والحكمة يمانية وفي الباب عن بن عباس وأبي مسعود وىذا حديث حسن صحيح  

   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا زيد بن حباب حدثنا معاوية بن صالح حدثنا أبو مريم  [ 3936 ] 

الممك في قريش والقضاء في األنصاري عن أبي ىريرة قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
األنصار واألذان في الحبشة واألمانة في األزد يعني اليمن حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن 
بن ميدي عن معاوية بن صالح عن أبي مريم األنصاري عن أبي ىريرة نحوه ولم يرفعو وىذا أصح 

من حديث زيد بن حباب  
   



حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار حدثني عمي صالح بن عبد الكبير بن شعيب بن  [ 3937 ] 
الحبحاب حدثني عمي عبد السبلم بن شعيب عن أبيو عن أنس رضى اهلل تعالى عنو قال قال رسول 

األزد أسد اهلل في األرض يريد الناس أن يضعوىم ويأبى اهلل إال أن يرفعيم اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وليأتين عمى الناس زمان يقول الرجل يا ليت أبي كان أزديا يا ليت أمي كانت أزدية قال ىذا حديث 

غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو وروي ىذا الحديث بيذا اإلسناد عن أنس موقوف وىو عندنا أصح  
   
حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا محمد بن كثير العبدي البصري حدثنا ميدي بن  [ 3938 ] 

إن لم نكن من األزد فمسنا من الناس ميمون حدثني غيبلن بن جرير قال سمعت أنس بن مالك يقول 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح غريب  

   
حدثنا أبو بكر بن زنجويو بغدادي حدثنا عبد الرزاق أخبرني أبي عن ميناء مولى عبد  [ 3939 ] 

كنا عند النبي صمى اهلل عميو وسمم فجاء رجل أحسبو الرحمن بن عوف قال سمعت أبا ىريرة يقول 
من قيس فقال يا رسول اهلل العن حميرا فأعرض عنو ثم جاءه من الشق اآلخر فأعرض عنو فقال 

يمان قال أبو  النبي صمى اهلل عميو وسمم رحم اهلل حميرا أفواىيم سبلم وأيدييم طعام وىم أىل أمن وا 
عيسى ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو من حديث عبد ويروى عن ميناء ىذا أحاديث 

مناكير  
   

باب مناقب لغفار وأسمم وجيينة ومزينة  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون حدثنا أبو مالك األشجعي عن موسى بن  [ 3940 ] 

األنصار ومزينة وجيينة طمحة عن أبي أيوب األنصاري قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وغفار وأشجع ومن كان من بني عبد الدار موالي ليس ليم مولى دون اهلل ورسولو موالىم قال أبو 

عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا عمي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد اهلل بن دينار عن بن عمر أن  [ 3941 ] 

أسمم سالميا اهلل وغفار غفر اهلل ليا وعصية عصت اهلل ورسولو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  



   
باب مناقب في ثقيف وبني حنيفة  

   
حدثنا أبو سممة يحيى بن خمف حدثنا عبد الوىاب الثقفي عن عبد اهلل بن عثمان بن  [ 3942 ] 

يا رسول اهلل أخرقتنا نبال ثقيف فادع اهلل عمييم قال الميم خيثم عن أبي الزبير عن جابر قال قالوا 
أىد ثقيفا قال ىذا حديث حسن صحيح غريب  

   
حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا عبد القاىر بن شعيب حدثنا ىشام عن الحسن عن  [ 3943 ] 

مات النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو يكره ثبلثة أحياء ثقيفا وبني حنيفة وبني عمران بن حصين قال 
أمية قال ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو  

   
حدثنا عمي بن حجر أخبرنا الفضل بن موسى عن شريك عن عبد اهلل بن عاصم عن  [ 3944 ] 

في ثقيف كذاب ومبير حدثنا عبد الرحمن بن واقد بن عمر قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أبو مسمم حدثنا شريك بيذا اإلسناد نحوه وعبد اهلل بن عاصم يكنى أبا عموان وىو كوفي قال ىذا 
سرائيل يروي  حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث شريك وشريك يقول عبد اهلل بن عاصم وا 

عن ىذا الشيخ ويقول عبد اهلل بن عصمة وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر  
   
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن ىارون أخبرني أيوب عن سعيد المقبري عن أبي  [ 3945 ] 

أن أعرابيا أىدى لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بكرة فعوضو منيا ست بكرات فتسخطو فبمغ ىريرة 
ذلك النبي صمى اهلل عميو وسمم فحمد اهلل وأثنى عميو ثم قال إن فبلنا أىدى إلي ناقة فعوضتو منيا 
ست بكرات فظل ساخطا ولقد ىممت أن ال أقبل ىدية إال من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي 

قال وفي الحديث كبلم أكثر من قال ىذا حديث قد روي من غير وجو عن أبي ىريرة ويزيد بن 
ىارون يروي عن أبي أيوب أبي العبلء وىو أيوب بن مسكين ويقال بن أبي مسكين ولعل ىذا 

الحديث الذي رواه عن أيوب عن سعيد المقبري وىو أيوب أبو العبلء  
   
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أحمد بن خالد الحمصي حدثنا محمد بن إسحاق عن  [ 3946 ] 

أىدى رجل من بني فزارة إلى النبي صمى سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيو عن أبي ىريرة قال 



اهلل عميو وسمم ناقة من إبمو التي كانوا أصابوا بالغابة فعوضو منيا بعض العوض فتسخطو فسمعت 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى ىذا المنبر يقول إن رجاال من العرب ييدي أحدىم اليدية 

فأعوضو منيا بقدر ما عندي ثم يتسخطو فيظل يتسخط عمي وأيم اهلل ال أقبل بعد مقامي ىذا من 
رجل من العرب ىدية إال من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي قال ىذا حديث حسن وىو أصح 

من حديث يزيد بن ىارون عن أيوب  
   
حدثنا إبراىيم بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا وىب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت  [ 3947 ] 

عبد اهلل بن مبلذ يحدث عن نمير بن أوس عن مالك بن مسروح عن عامر بن أبي عامر األشعري 
نعم الحي األسد واألشعرون ال يفرون في القتال وال عن أبيو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

لي  يغمون ىم مني وأنا منيم قال فحدثت بذلك معاوية فقال ليس ىكذا قال رسول اهلل قال ىم مني وا 
فقمت ليس ىكذا حدثني أبي ولكنو حدثني قال سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول ىم مني 
وأنا منيم قال فأنت أعمم بحديث أبيك قال ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث وىب بن 

جرير ويقال األسد ىم األزد  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا شعبة عن عبد اهلل بن دينار  [ 3948 ] 

أسمم سالميا اهلل وغفار غفر اهلل ليا قال أبو عيسى عن بن عمر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
ىذا حديث صحيح وفي الباب عن أبي ذر وأبي بردة وبريدة وأبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو  

   
نحو حديث شعبة حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن عبد اهلل بن دينار  [ 3949 ] 

وزاد فيو وعصية عصت اهلل ورسولو قال أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ىريرة قال  [ 3950 ] 

والذي نفس محمد بيده لغفار وأسمم ومزينة ومن كان من جيينة قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أو قال جيينة ومن كان من مزينة خير عند اهلل يوم القيامة من أسد وطئ وغطفان قال أبو عيسى 

ىذا حديث حسن صحيح  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن ميدي حدثنا سفيان عن جامع بن شداد عن  [ 3951 ] 



صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال جاء نفر من بني تميم إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو 
يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا قال فتغير وجو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وسمم فقال أبشروا 

وجاء نفر من أىل اليمن فقال اقبموا البشرى إذ لم تقبميا بنو تميم قالوا قد قبمنا قال أبو عيسى ىذا 
حديث حسن صحيح  

   
حدثنا محمود بن غيبلن حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن عبد الممك بن عمير عن عبد  [ 3952 ] 

أسمم وغفار ومزينة خير من الرحمن بن أبي بكر عن أبيو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
تميم وأسد وغطفان وبني عامر بن صعصعة يمد بيا صوتو فقال القوم قد خابوا وخسروا قال فيم 

خير منيم قال ىذا حديث حسن صحيح  
   

باب في فضل الشام واليمن  
   
حدثنا بشر بن آدم بن بنت أزىر السمان حدثني جدي أزىر السمان عن بن عون عن  [ 3953 ] 

الميم بارك لنا في شأمنا الميم بارك لنا نافع ععن بن عمر أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
في يمننا قالوا وفي نجدنا قال الميم بارك لنا في شأمنا وبارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا قال ىناك 

الزالزل والفتن وبيا أو قال منيا يخرج قرن الشيطان قال ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا 
الوجو من حديث بن عون وقد روي ىذا الحديث أيضا عن سالم بن عبد اهلل بن عمر عن أبيو عن 

النبي صمى اهلل عميو وسمم  
   
حدثنا محمد بن بشار حدثنا وىب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب  [ 3954 ] 

كنا عند رسول اهلل يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت قال 
صمى اهلل عميو وسمم نؤلف القرآن من الرقاع فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم طوبى لمشام فقمنا 
ألي ذلك يا رسول اهلل قال ألن مبلئكة الرحمن باسطة أجنحتيا عمييا قال ىذا حديث حسن غريب 

إنما نعرفو من حديث يحيى بن أيوب  
   
حدثنا محمد بن يسار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا ىشام بن سعد عن أبي سعيد  [ 3955 ] 

لينتيين أقوام يفتخرون بآبائيم الذين ماتوا المقبري عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 



إنما ىم فحم جينم أو ليكونن أىون عمى اهلل من الجعل الذي يدىده الخرء بأنفو إن اهلل قد أذىب 
عنكم عبية الجاىمية إنما ىو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس كميم بنو آدم وآدم خمق من تراب قال 

وفي الباب عن بن عمر وابن عباس قال وىذا حديث حسن غريب  
   
حدثنا ىارون بن موسى بن أبي عمقمة القروي المدني حدثني أبي عن ىشام بن سعد  [ 3956 ] 

عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيو عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو 
قد أذىب اهلل عنكم عبية الجاىمية وفخرىا باآلباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وسمم قال 

وآدم من تراب قال وىذا أصح عندنا من الحديث األول وسعيد المقبري قد سمع أبا ىريرة ويروي عن 
أبيو أشياء كثيرة عن أبي ىريرة رضى اهلل تعالى عنو  

   
 
 
   

 


