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 م من الجهل والضاللة باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى هللا عليه وسل

   
جددار رجددل حدددانا محمددد بددن نوسددف عددن سددشيان عددن ائعمدد  عددن أبددي وا ددل عددن عبددد هللا قددا  [  1]  

إلددى رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددا  ؤددا رسددو  هللا أنؤا دد  الرجددل بمددا عمددل فددي الجا ليددة قددا  مددن 
 اإلسالم أ   بائو  واآل ر  أحسن في اإلسالم لم نؤآ   بما كان عمل في الجا لية ومن أسار في

   
أ برنددا الوليددد بددن النضددر الرملددي عددن سددبرة بددن معبددد مددن بنددي الحددار  بددن أبددي الحددرام مددن لخددم [  2]  

أن رجدال أتددى النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم فقدا  ؤددا رسدو  هللا إنددا كنددا أ دل جا ليددة و بددادة عدن الويددين 
ا أجابدت وكاندت مسدرورة بددعا ي إعا دعوتهدا فددعوتها أواان فكنا نقتل ائوالد وكانت عندي ابنة لي فلم

نومددا فدداتبعتني فمددررت حتددى أتيددت بيددرا مددن أ لددي ييددر بعيددد ف  دد ت بيددد ا فردنددت بهددا فددي البيددر وكددان 
آ ر عهدي بها أن تقو  ؤا أبتاه ؤا أبتاه فبكدى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم حتدى وكدف دمد  عينيده 

صدلى هللا عليده وسدلم أح ندت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدا  فقا  له رجل من جلسار رسدو  هللا 
لده كددف ف نده ؤسدد   عمددا أ مده اددم قددا  لده أعددد علدي حدددنوك ف عدداده فبكدى حتددى وكددف الددم  مددن عينيدده 

 على لحيته ام قا  له إن هللا قد وي  عن الجا لية ما عملوا فاست نف عملك 



   
بددن سددليمان المددؤدب عددن ائعمدد  عددن مجا ددد حددداني  أ برنددا  ددارون بددن معاوإددة عددن إبددرا يم[  3]  

أن أ له بعووا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى آلهتهم قدا  فمنعندي أن آ دل ال بدد لمخافتهدا قدا  فجدار موالي 
 لدددب ف  دددل ال بدددد و دددرب اللدددبن ادددم بدددا  علدددى الصدددنم و دددو أسدددا  ونا لدددة قدددا   دددارون كدددان الرجدددل فدددي 

 ر االاة ؤقدره والراب  ؤعبده وإربي كلبه وإقتل ولده الجا لية إعا سافر حمل معه أربعة أحجا
   
حددانا مجا دد بدن موسددى اندا رإحدان  ددو بدن سدعيد السدامي انددا  بداد و دو بددن منصدور عدن أبددي [  4]  

كنا في الجا لية إعا أصبنا حجرا حسنا عبدناه وإن لم نصب حجرا جمعنا كوبدة مدن رمدل ادم الرجار قا  
يهددا فنحلبهددا علددى الكوبددة حتددى نروإهددا اددم نعبددد تلددك الكوبددة مددا أقمنددا بدد لك جينددا بالناقددة الصدداي فناددا  عل

المكددان قددا  أبددو محمددد الصدداي الكويددرة ائلبددان فناددا  ؤعنددي الناقددة إعا فرجددت بددين رجليهددا للحلددب والادد  
 الطرإق الواس  وجمعه فجا  

   
 باب صاة النبي صلى هللا عليه وسلم في الكتب قبل مبعوه 

   
قدا  كعدب نجددده ا الحسدن بدن الربيد  اندا أبدو ائحدوأل عدن ائعمد  عدن أبدي صدال  قدا  أ برند[  5]  

مكتوبا محمد رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم ال فدال وال يلديال وال صدخاب بائسدواج وال ؤجد ي بالسديية 
السيية ولكن ؤعاو وإغار وأمته الحمادون ؤكبرون هللا ع  وجل علدى كدل نجدد وإحمدونده فدي كدل من لدة 

زرون علددى أنصددافهم وإتويددؤن علددى أنددرافهم منددادنهم ننددادي فددي جددو السددمار صدداهم فددي القتددا  وإتدد 
 وصاهم في الصالة سوار لهم بالليل دوي كدوي النحل ومولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام 

   
 حدانا عبد هللا بن صال  حداني الليث حداني  الد و دو بدن ن إدد عدن سدعيد  دو بدن أبدي  دال [  6]  

إندا لنجدد صداة رسدو  هللا صدلى عن  ال  بن أسامة عن عطار بن ؤسار عن بن سدالم أنده كدان ؤقدو  
هللا عليدده وسددلم إنددا أرسددلناو  ددا دا ومبشددرا وندد نرا وحددرزا لرميددين أنددت عبدددي ورسددولي سددميته المتوكددل 

أقبضدده  لدديب باددال وال يلدديال وال صددخاب بائسددواج وال ؤجدد ي بالسدديية مولهددا ولكددن ؤعاددوا وإتجدداوز ولددن
حتى نقيم الملة المتعوجة بد ن تشدهد أن ال إلده إال هللا ؤادت  بده أعيندا عميدا وآعاندا صدما وقلوبدا يلادا قدا  

 عطار بن ؤسار وأ برني أبو واقد الليوي انه سم  كعبا ؤقو  مول ما قا  بن سالم 
   



بدي صدال  عددن أ برندا زإدد بدن عدو  انددا أبدو عواندة عدن عبددد الملدك بدن عميدر عدن عكددوان بدن أ[  7]  
فدددي السدددطر ائو  محمدددد رسدددو  عبددددي المختدددار ال فدددال وال يلددديال وال صدددخاب فدددي ائسدددواج وال  عدددب 

ؤجد ي بالسدديية السدديية ولكدن ؤعاددو وإغاددر مولدده بمكددة و جرتدده بطيبدة وملكدده بالشددام وفدي السددطر الودداني 
كدل من لده وإكبدرون محمدد رسدو  هللا أمتده الحمدادون ؤحمددون هللا فدي السدرار والضدرار ؤحمددون هللا فدي 

علددى كددل  ددر  رعدداة الشددمب ؤصددلون الصددالة إعا جددار وقتهددا ولددو كددانوا علددى رأس كناسددة وإدد ت رون 
 على أوسانهم وإويؤن أنرافهم وأصواتهم بالليل في جو السمار كصوت النحل 

   
أ برنددا مجا ددد بددن موسددى انددا معددن بددن  يسددى انددا معاوإددة بددن صددال  عددن أبددي فددروة عددن بددن [  8]  

سد   كعددب ائحبدار كيدف تجدد نعددت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسددلم فدي التدوراة فقدا  كعددب أنده  بداس 
نجدده محمددد بددن عبددد هللا نولددد بمكددة وإهدداجر إلدى نابددة وإكددون ملكدده بالشددام ولدديب باحددا  وال صددخاب 
فددي ائسددواج وال ؤكددافي بالسدديية السدديية ولكددن ؤعاددو وإغاددر أمتدده الحمددادون ؤحمدددون هللا فددي كددل سددرار 
ويددرار وإكبددرون هللا علددى كددل نجددد نويددؤون أنددرافهم وإدد ت رون فددي أوسددانهم ؤصدداون فددي صددالتهم 

  ما ؤصاون في قتالهم دوإهم في مساجد م كدوي النحل ؤستم  منادنهم في جو السمار 
   
أ برنا حيوة بن  درإ  اندا بقيدة بدن الوليدد التميمدي اندا بحيدر بدن سدعد عدن  الدد بدن معددان عدن [  9]  

لقدد جدار م رسدو  إلديكم لديب بدو ن ن نضير الحضرمي ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قدا  جبير ب
وال كسل ليختن قلوبا يلاا وإات  أعينا عميا وإسم  آعانا صدما وإقديم السدنة عوجدا حتدى ؤقدا  ال إلده إال 

 هللا وحده 
   
أبدي قديب عدن عطدار عدن أ برنا محمد بن ن إد الح ام انا إسحاج بن سليمان عن عمدرو بدن [  10]  

كددان رجددل مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم لدده إليدده حاجددة فمشددى معدده حتددى د ددل عددامر قددا  
قددا  ف حدددل رجليدده فددي البيددت وائ ددرل  ارجددة ك ندده نندداجي فالتاددت فقددا  أتدددري مددن كنددت أ لددم إن  دد ا 

ن لندا القدرآن فصدال والسدكينة ملك لم أره قط قبل نومي   ا است عن ربه ان ؤسلم علي قا  انا آتيناو أو أ
 صبرا والارقان أصال 

   
أ برندا مجا ددد بددن موسددى انددا رإحددان  ددو بددن سدعيد انددا  بدداد  ددو بددن منصددور عددن أنددوب عددن [  11]  

أتدي النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أبي سدالمة عدن أبدي قالبدة عدن عطيدة انده سدم  ربيعدة الجر دي ؤقدو  



لبدك قدا  فنامدت عينداي وسدمعت أعنداي وعقدل قلبدي قدا  فقيدل فقيل له لتنم عينك ولتسم  أعنك وليعقل ق
لدي سدديد بندى دارا فصددن  م دبدة وأرسددل دا يدا فمددن أجداب الددداعي د دل الدددار وأ دل مددن الم دبدة وريددي 
عنده السديد ومدن لدم ؤجددب الدداعي ولدم ندد ل الدددار ولدم ؤطعدم مدن الم دبدة وسددخط عليده السديد قدا  فددا  

 الم والم دبة الجنة السيد ومحمد الداعي والدار اإلس
   
أ برنا الحسن بن علي انا أبو أسامة عن جعار بن ميمون التميمي عن أبدي تميمدة الهجيمدي [  12]  

ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  ر  إلى البطحدار ومعده بدن مسدعود ف قعدده عن أبي عومان النهدي 
كلمهم فد نهم لدن ؤكلمدوو فمضدى رسدو  و ط عليه  طا ام قا  ال تبرحن ف نه سينتهي إليك رجا  فال ت

هللا صددلى هللا عليدده وسددلم حيددث أراد اددم جعلددوا ننتهددون إلددى الخددط ال ؤجاوزوندده اددم ؤصدددرون إلددى النبددي 
صلى هللا عليه وسلم حتدى إعا كدان مدن آ در الليدل جدار إلدي فتوسدد فخد ي وكدان إعا ندام ناد  فدي الندوم 

فخ ي راقد إع أتاني رجدا  كد نهم الجمدا  علديهم ايداب  ناخا فبينا رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم متوسد
بيض هللا أعلم ما بهم من الجما  حتى قعد نا اة منهم عند رأسه ونا اة منهم عند رجليه فقدالوا بيدنهم 
مدددا رأنندددا عبددددا أوتدددي مودددل مدددا أوتدددي  ددد ا النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم عينددداه لتنامدددان وان قلبددده ليق دددان 

قصددرا اددم جعددل م دبددة فدددعى الندداس إلددى نعامدده و ددرابه اددم ارتاعددوا واسددتيقال ايددربوا لدده مددوال سدديد بنددى 
رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عند علك فقا  أتدري من  ؤالر قلدت هللا ورسدوله أعلدم قدا   دم المال كدة 
قا  و ل تددري مدا المودل الد ي يدربوه قلدت هللا ورسدوله أعلدم قدا  الدرحمن بندى الجندة فددعا إليهدا  بداده 

 جابه د ل جنته ومن لم ؤجب عاقبه وع به فمن أ
   

 باب كيف كان أو    ن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   
أ برنددا نعدديم بددن حمدداد انددا بقيددة عددن بحيددر عددن  الددد بددن معدددان انددا عبددد الددرحمن بددن عمددرو [  13]  

ان  السلمي عدن عتبدة بدن عبدد السدلمي انده حدداهم وكدان مدن أصدحاب رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم
رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  لدده رجددل كيددف كددان أو   ددانك ؤددا رسددو  هللا قددا  كانددت حايددنتي 
من بني سعد بدن بكدر فانطلقدت أندا وابدن لهدا فدي بهدم لندا ولدم ن  د  معندا زادا فقلدت ؤدا أ دي اع دب ف تندا 

ان فقددا  أحددد ما بد اد مددن عندد أمنددا فدانطلق أ ددي ومكودت عنددد الددبهم ف قبدل نددا ران أبيضدان ك نهمددا نسدر 
لصاحبه أ و  و قا  اآل ر نعم ف قبال نبتددراني ف  د اني فبطحداني للقادا فشدقا بطندي ادم اسدتخرجا قلبدي 
فشقاه ف  رجدا منده علقتدين سدوداوإن فقدا  أحدد ما انتندي بمدار الد  فغسدل بده جدوفي ادم قدا  انتندي بمدار 



أحدد ما لصداحبه حصده فحاصده و دتم برد فغسل به قلبي ام قا  انتني بالسكينة فد ره فدي قلبدي ادم قدا  
عليه بخاتم النبوة ام قا  أحد ما لصداحبه اجعلده فدي كادة واجعدل ألادا مدن أمتده فدي كادة قدا  رسدو  هللا 
صددلى هللا عليدده وسددلم فدد عا أنددا ان ددر إلددى ائلددف فددوقي أ دداق ان ؤخددر علددي بعضددهم فقددا  لددو أن أمتدده 

صدددلى هللا عليددده وسدددلم وفرقدددت فرقدددا  ددددندا ادددم وزندددت بددده لمدددا  بهدددم ادددم انطلقدددا وتركددداني قدددا  رسدددو  هللا 
انطلقت إلى أمي ف  برتها بال ي لقيت ف  اقت ان ؤكون قد التدبب بدي فقالدت أعيد و بدا  فرحلدت بعيدرا 
لها فجعلتني على الرحل وركبت  لاي حتى بلغتنا إلى أمي فقالت أدندت أمدانتي وعمتدي وحدداتها بالد ي 

 ين  ر  مني ؤعني نورا أيارت منه قصور الشام لقيت فلم نرعها علك وقالت إني رأنت ح
   
أ برنا عبد هللا بن عمران انا أبو داود انا جعار بن عومان القر دي عدن عومدان بدن عدروة بدن [  14]  

قلدت ؤدا رسدو  هللا كيدف علمدت اندك نبدي حدين اسدتنبيت فقدا  ال بير عن أبيه عن أبدي عر الغاداري قدا  
بطحددار مكددة فوقدد  أحددد ما علددى ائرر وكددان اآل ددر بددين السددمار  ؤددا أبددا عر أتدداني ملكددان وأنددا بددبعض

وائرر فقا  أحد ما لصاحبه أ دو  دو قدا  نعدم قدا  ف نده برجدل فوزندت بده فوزنتده ادم قدا  ف نده بعشدرة 
فوزنددت بهددم فددرجحتهم اددم قددا  زندده بما ددة فوزنددت بهددم فددرجحتهم اددم قددا  زندده بدد لف فوزنددت بهددم فددرجحتهم 

 لي من  اة المي ان قا  فقا  أحد ما لصاحبه لو وزنته ب مته لرجحها   ني ان ر إليهم ننتورون ع
   
كددان النبددي أ برنددا إسددماعيل بددن  ليددل انددا علددي بددن مسددهر انددا ائعمدد  عددن أبددي صددال  قددا  [  15]  

 صلى هللا عليه وسلم ننادنهم ؤا أنها الناس إنما انا رحمة مهداة 
   

 به والبها م والجن باب ما أ رم هللا به نبيه من إؤمان الشجر 
   
كندا أ برنا محمد بن نرإف انا محمد بن فضيل انا أبدو حيدان عدن عطدار عدن بدن عمدر قدا  [  16]  

مدد  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي سددار ف قبددل أعرابددي فلمددا دنددا مندده قددا  لدده رسددو  هللا صددلى هللا 
قدا  تشدهد أن ال إلده إال هللا وحدده  عليه وسلم أنن ترإد قا  إلى أ لي قا   ل لك في  ير قدا  ومدا  دو

ال  رإك له وأن محمدا عبده ورسوله قا  ومن ؤشهد على مدا تقدو  قدا   د ه السدلمة فددعا ا رسدو  هللا 
صدلى هللا عليده وسدلم و ددي بشداني الدوادي ف قبلددت تخدد ائرر  ددا حتدى قامددت بدين ندؤده فاستشددهد ا 

ا ورجدد  ائعرابددي إلددى قومدده وقددا  إن اتبعددوني االاددا فشددهدت االاددا أندده كمددا قددا  اددم رجعددت إلددى منبتهدد
 أتيتك بهم وإال رجعت مكوت معك 



   
 
أ برندددا عبيدددد هللا بدددن موسدددى عدددن إسدددماعيل بدددن عبدددد الملدددك عدددن أبدددي ال بيدددر عدددن جدددابر قدددا  [  17]  

 رجت م  النبي صلى هللا عليه وسلم في سار وكدان ال ؤد تي البدراز حتدى نتغيدب فدال ندرل فن لندا بادالة 
ر لدديب فيهددا  ددجر وال علددم فقددا  ؤددا جددابر اجعددل فددي إداوتددك مددار اددم انطلددق بنددا قددا  فانطلقنددا مددن ائر 

حتددى ال نددرل فدد عا  ددو بشددجرتين بينهمددا أربدد  أعر  فقددا  ؤددا جددابر انطلددق إلددى  دد ه الشددجرة فقددل ؤقددل لددك 
الحقي بصاحبتك حتدى أجلدب  لاكمدا فرجعدت إليهدا فجلدب رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم  لاهمدا ادم 
رجعتا إلى مكانهما فركبنا م  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ورسو  هللا بينندا ك نمدا الطيدر عليندا ت لندا 
فعريت له امرأة معها صبي لها فقالت ؤا رسدو  هللا إن ابندي  د ا ؤ  د ه الشديطان كدل ندوم ادال  مدرار 

رسدو  هللا صدلى هللا عليده  قا  فتنداو  الصدبي فجعلده بينده وبدين مقددم الرحدل ادم قدا  ا سد  عددو هللا أندا
وسددلم ا سدد  عدددو هللا انددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم االاددا اددم دفعدده إليهددا فلمددا قضددينا سددارنا مررنددا 
بدد لك المكددان فعريددت لنددا المددرأة معهددا صددبيها ومعهددا كبشددان تسددوقهما فقالددت ؤددا رسددو  هللا اقبددل منددي 

ا منهددا واحدددا وردوا عليهددا اآل ددر قددا  اددم سددرنا  دددنتي فوالدد ي بعوددك بددالحق مددا عدداد إليدده بعددد فقددا   دد و 
ورسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم بينندددا ك نمدددا عليندددا الطيدددر ت لندددا فددد عا جمدددل نددداد حتدددى إعا كدددان بدددين 
سمانين  ر ساجدا فجلب رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم وقدا  علدي النداس مدن صداحب الجمدل فد عا 

 قدا  فمدا  د نه قدالوا اسدتنينا عليده مند  عشدرإن سدنة وكاندت فتية من ائنصدار قدالوا  دو لندا ؤدا رسدو  هللا
به  حيمة ف ردنا أن ننحره فنقسمه بين يلماننا فانالت منا قا  بيعونيه قالوا ال بل  دو لدك ؤدا رسدو  هللا 
قا  أما لي ف حسنوا إليه حتى ؤ تيه أجله قا  المسلمون عند علدك ؤدا رسدو  هللا نحدن أحدق بالسدجود لدك 

 ا  ال ننبغي لشير أن ؤسجد لشير ولو كان علك كان النسار ئزواجهن من البها م ق
   
أقبلندا مد  رسدو  هللا حدانا ؤعلى انا ائجل  عن الد ؤا  بدن حرملدة عدن جدابر بدن عبدد هللا قدا  [  18]  

صددلى هللا عليدده وسددلم حتددى دفعنددا إلددى حددا ط بنددي النجددار فدد عا فيدده جمددل ال نددد ل الحددا ط أحددد اال  ددد 
وا علك للنبدي صدلى هللا عليده وسدلم ف تداه فددعاه فجدار وايدعا مشداره علدى ائرر حتدى بدرو عليه ف كر 

بين ندؤه فقا   اتوا  طاما فخطمه ودفعه إلى صاحبه ام التات فقا  مدا بدين السدمار إلدى ائرر أحدد 
 اال ؤعلم اني رسو  هللا اال عاصي الجن وائنب 

   
بدن سدلمة عدن فرقدد السدبخي عدن سدعيد بدن جبيدر عدن بدن  أ برنا الحجا  بن منها  انا حمداد[  19]  



أن امددرأة جددارت بددابن لهددا إلددى رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقالددت ؤددا رسددو  هللا إن ابنددي بدده  بدداس 
جنون وإنه ؤ   ه عند يدا نا وعشا نا فيخبث علينا فمس  رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم صددره ودعدا 

 رو ائسود فسعى فو  اعة و ر  من جوفه مول الج
   
حدانا محمد بن سعيد انا ؤحيى بن أبي بكدر العبددي عدن إبدرا يم بدن نهمدان عدن سدماو عدن [  20]  

إندي ئعدر  حجدرا بمكدة كدان ؤسدلم علدي قبدل جابر بن سدمرة قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 أن أبعث اني ئعرفه اآلن 

   
اددور الهمددداني عددن إسددماعيل السدددي عددن  بدداد أبددي ن إددد عددن حدددانا فددروة انددا الوليددد بددن أبددي [  21]  

كنددا مدد  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بمكددة فخرجنددا معدده فددي بعددض نواحيهددا علددي بددن أبددي نالددب قددا  
 فمررنا بين الجبا  والشجر فلم نمر بشجرة وال جبل اال قا  السالم عليك ؤا رسو  هللا 

   
ن ائعم  عن  مر بن عطيدة عدن رجدل مدن م إندة أو أ برنا محمد بن نوسف انا سشيان ع[  22]  

صدلى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم الاجدر فد عا  دو بقرإدب مدن ما دة ع دب مددافعين وفدود جهينة قا  
ال  اب فقا  لهم رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم تريخوا لهم  ييا من نعامكم وت منون علدى مدا سدول 

 يه وسلم الحاجة قا  ف عنو ن قا  ف عنو ن فخرجن ولهن عوار علك فشكوا إلى رسو  هللا صلى هللا عل
   
أ برنددا إسددحاج بددن إبددرا يم انددا معاوإددة انددا ائعمدد  عددن أبددي سددشيان عددن أنددب بددن مالددك قددا  [  23]  

جددار جبرإددل إلددى رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم و ددو جددالب حدد إن وقددد تخضددب بالدددم مددن فعددل أ ددل 
و  هللا  ددل تحددب أن أرإدك آؤددة قددا  نعدم فن ددر إلددى  دجرة مددن ورا دده مكدة مددن قددرإ  فقدا  جبرإددل ؤددا رسد

فقددا  اد  بهددا فدددعا بهددا فجددارت وقامددت بددين ندؤدده فقددا  مر ددا فلترجدد  ف مر ددا فرجعددت فقددا  رسددو  هللا 
 صلى هللا عليه وسلم حسبي حسبي 

   
ن بدن  بداس أ برنا إسحاج بن إبرا يم انا جرإر وأبو معاوإة عن ائعم  عن أبي ظبيدان عد[  24]  

أتى رجل من بني عدامر رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم أال قا  
أرإك آؤة قدا  بلدى قدا  فاع دب فداد  تلدك النخلدة فددعا ا فجدارت تنقد  بدين ندؤده قدا  قدل لهدا ترجد  قدا  

فقددا  ؤددا بنددي عددامر مددا لهددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ارجعددي فرجعددت حتددى عددادت إلددى مكانهددا 



 رأنت رجال كاليوم أسحر منه 
   

 باب ما أ رم هللا النبي صلى هللا عليه وسلم من تاجير المار من بين أصابعه 
   
أ برنا إسماعيل بن إبرا يم حدانا  عب بن صاوان عن عطار بدن السدا ب عدن أبدي الضدحى [  25]  

ال فطلدب بددال  المدار ادم جددار فقدا  ال وهللا مددا دعدا النبددي صدلى هللا عليده وسددلم بدالعدن بدن  بدداس قدا  
وجددت المدار فقدا  النبدي صددلى هللا عليده وسدلم فهدل مددن  دن ف تداه بشدن فبسددط كشيده فيده فانبعدث تحددت 

 ندؤه عين قا  فكان بن مسعود ؤشرب وييره نتوي  
   
  جددابر بددن أ برندا أبددو النعمددان اندا أبددو عوانددة عدن ائسددود بددن قدديب عدن نبددي  العندد ي قدا  قددا[  26]  

ي ونددا أوسدددا فسددرنا مددد  رسددو  هللا صدددلى هللا عليدده وسددلم ونحدددن نوميدد  بضدددعة عشددر ومدددا تين عبددد هللا 
فحضددرت الصددالة فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم  ددل فددي القددوم مددن نهددور فجددار رجددل ؤسددعى 

فدي قددح ادم  ب داوة فيها  ير من مار وليب في القوم مار ييره فصدبه رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم
تويد  ف حسدن الويددور ادم انصدر  وتددرو القددح فركدب الندداس علدك القددح وقددالوا تمسدحوا تمسدحوا فقددا  
رسددو  هللا صدددلى هللا عليدده وسدددلم علددى رسدددلكم حددين سدددمعهم ؤقولددون علدددك فويدد  رسدددو  هللا صدددلى هللا 

بتالندي ببصدري لقدد عليه وسلم كاه في المار والقدح وقدا  بسدم هللا ادم قدا  أسدبغوا الطهدور فوالد ي  دو ا
 رأنت العيون عيون المار تخر  من بين أصابعه فلم نرفعها حتى تويؤوا أجمعون 

   
أ برنددا أبددو الوليددد الطيالسددي وسددعيد بددن الربيدد  قدداال حدددانا  ددعبة عددن عمددرو بددن مددرة وحصددين [  27]  

هينددا إلددى أصددابنا عطدد  فجهشددنا فانتسددمعا سددالم بددن أبددي الجعددد ؤقددو  سددمعت جددابر بددن عبددد هللا قددا  
رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فويدد  نددده فددي تددور فجعددل ؤاددور ك ندده عيددون مددن  لددل أصددابعه وقددا  
اعكروا اسم هللا فشربنا حتى وسعنا وكااندا وفدي حددنث عمدرو بدن مدرة فقلندا لجدابر كدم كندتم قدا  كندا ألادا 

 و مب ما ة ولو كنا ما ة ألف لكاانا 
   
الرقا ددي انددا جعاددر بددن سددليمان انددا الجعددد أبددو عومددان انددا أنددب بددن  أ برنددا محمددد بددن عبددد هللا[  28]  

 كى أصحاب رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم إلدى رسدو  هللا صدلى مالك حدانا جابر بن عبد هللا قا  
هللا عليه وسلم العط  فدعا بعب فصب فيه مار ووي  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ندده فيده قدا  



ننبدد  عيونددا مددن بددين أصدداب  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم والندداس ؤسددتقون  فجعلددت ان ددر إلددى المددار
 حتى استقى الناس كلهم 

   
أ برنا عبيد هللا بن موسى عن إسرا يل عن منصور عن إبرا يم عن علقمة عدن عبدد هللا قدا  [  29]  

أنددتم تعدددونها كنددا أصددحاب محمددد صددلى هللا عليدده وسددلم نعددد اآلؤددات بركددة و سددم  عبددد هللا بخسددف فقددا  
تخوإاددا انددا بينمددا نحددن مدد  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ولدديب معنددا مددار فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا 
عليه وسلم انلبوا من معه فضل مار ف تي بمار فصبه في اإلنار ام وي  كاده فيده فجعدل المدار ؤخدر  

فشددربنا قددا  عبددد هللا كنددا  مددن بددين أصددابعه اددم قددا  حددي علددى الطهددور المبددارو والبركددة مددن هللا تعددالى
 نسم  تسبي  الطعام و و نؤكل 

   
أ برنددا محمددد بددن عبددد هللا بددن نميددر انددا أبددو الجددواب عددن عمددار بددن زرإددق عددن ائعمدد  عددن [  30]  

زل لدددت ائرر علدددى عهدددد عبدددد هللا فددد  بر بددد لك فقدددا  اندددا كندددا إبدددرا يم عدددن علقمدددة عدددن عبدددد هللا قدددا  
ندرل اآلؤدات بركددات وأندتم ترونهدا تخوإادا بيندا نحدن مد  رسددو  هللا أصدحاب محمدد صدلى هللا عليده وسدلم 

صلى هللا عليه وسلم في سار إع حضرت الصالة ولديب معندا مدار إال ؤسدير فددعا رسدو  هللا صدلى هللا 
عليه وسلم بمار في صحاة ووي  كاده فيده فجعدل المدار نندبجب مدن بدين أصدابعه ادم ندادل حدي علدى 

ل الناس فتويؤوا وجعلت ال  م لدي إال مدا أد لده بطندي لقولده والبركدة مدن الويور والبركة من هللا ف قب
 هللا فحدات به سالم بن أبي الجعد فقا  كانوا  مب عشرة ما ة 

   
 باب ما أ رم النبي صلى هللا عليه وسلم بحنين المنبر 

   
 صددلى هللا أن رسددو  هللاأ برندا عومددان بددن عمدر أنددا معدداع بددن العدالر عددن ندداف  عددن بدن عمددر [  31]  

 عليه وسلم كان ؤخطب إلى ج   فلما اتخ  المنبر حن الج   حتى أتاه فمسحه 
   
أ برنددا محمددد بددن حميددد انددا تمدديم بددن عبددد المددؤمن انددا صددال  بددن حيددان حددداني بددن برإدددة عددن [  32]  

ي كددان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إعا  طددب قددام ف نددا  القيددام فكددان ؤشددق عليدده قيامدده فدد تأبيدده قددا  
بج   نخلة فحار له وأقيم إلى جنبه قا ما للنبي صلى هللا عليه وسلم فكان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم 
إعا  طددب فطددا  القيددام عليدده اسددتند إليدده فاتكدد  عليدده فبصددر بدده رجددل كددان ورد المدننددة فددرآه قا مددا إلددى 



فدق بده لصدنعت لده جنب علك الج   فقا  لمن نليه من الناس لو أعلدم أن محمددا ؤحمددني فدي  دير نر 
مجلسددا ؤقددوم عليدده فدد ن  ددار جلددب مددا  ددار وإن  ددار قددام فبلدد  علددك النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددا  
انيتوني به ف توه به ف مر أن ؤصن  لده  د ه المراقدي الدوال  أو ائربد   دي اآلن فدي منبدر المدنندة فوجدد 

عليده وسدلم الجد   وعمدد إلدى  د ه  النبي صلى هللا عليه وسلم في علك راحة فلما فدارج النبدي صدلى هللا
التددي صددنعت لدده جدد   الجدد   فحددن كمددا تحددن الناقددة حددين فارقدده النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فدد عم بددن 
برإدة عن أبيه أن النبي صلى هللا عليه وسلم حين سم  حنين الجد   رجد  إليده فويد  ندده عليده وقدا  

إن  ديت أن أيرسدك فدي الجندة فتشدرب ا تر أن أيرسك فدي المكدان الد ي كندت فيده فتكدون كمدا كندت و 
من أنهار ا وعيونها فيحسن نبتك وتومدر في  دل أوليدار هللا مدن امرتدك ونخلدك فعلدت فد عم أنده سدم  مدن 
النبدي صدلى هللا عليده وسدلم و دو ؤقدو  لده نعدم قددد فعلدت مدرتين فسد   النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقددا  

 ا تار ان أيرسه في الجنة 
   
مددد بددن كويددر عددن سدليمان بددن كويددر عددن ال  ددري عدن سددعيد بددن المسدديب عددن جددابر أ برندا مح[  33]  

كدان رسدو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم ؤقدوم إلدى جدد   قبدل ان ؤجعدل المنبددر بدن عبدد هللا ائنصداري قددا  
فلما جعل المنبر حن علك الج   حتدى سدمعنا حنيندة فويد  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ندده عليده 

 فسكن 
   
حدانا محمد بن كوير انا سليمان بن كوير عن ؤحيدى بدن سدعيد عدن حادع بدن عبيدد هللا عدن [  34]  

كددان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ؤخطددب إلددى  شددبة فلمددا صددن  المنبددر فجلددب جددابر بددن عبددد هللا قددا  
عليه رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم حندت حندين العشدار حتدى ويد  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 

 عليها فسكنت  نده
   
أ برنا فروة انا ؤحيى بن زكرإا عن أبيه عن أبي إسحاج عن سعيد بدن أبدي كرإدب عدن جدابر [  35]  

 حنت الخشبة حنين الناقة الخلو  بن عبد هللا قا  
   
أ برنا زكرإا بن عدي عن عبيدد هللا بدن عمدرو عدن عبدد هللا بدن محمدد بدن عقيدل عدن الطايدل [  36]  

كان رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم ؤصدلي إلدى جد   وإخطدب إليده إعا ن أبيه قا  بن أبي بن كعب ع
 ان المسجد عرإشا فقا  له رجل من أصحابه اال نجعل لك عرإشا تقوم عليه نراو النداس ندوم الجمعدة 



وتسددم  مدددن  طبتددك قدددا  نعددم فصدددن  لدده الدددوال  درجدددات  ددن اللدددواتي علددى المنبدددر فلمددا صدددن  المنبدددر 
الد ي ويدعه فيدده رسدو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم قدا  فلمددا جدار رسدو  هللا صددلى  وويد  فدي مويددعه

هللا عليه وسلم نرإد المنبدر مدر عليده فلمدا جداوزه  دار الجد   حتدى تصدد  وانشدق فرجد  إليده رسدو  هللا 
صلى هللا عليه وسلم فمسحه بيدده حتدى سدكن ادم رجد  إلدى المنبدر قدا  فكدان إعا صدلى صدلى إليده فلمدا 

 سجد أ   علك الج   أبي بن كعب فلم ن   عنده حتى بلي فآ لته ائرية وعاد رفاتا  دم الم
   
كدان حدانا عبيد هللا بن سعيد اندا أبدو أسدامة عدن مجالدد عدن أبدي الدوداو عدن أبدي سدعيد قدا  [  37]  

رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم ؤخطدب إلدى لد ج جد   ف تداه رجدل رومدي فقدا  اصدن  لدك منبدرا تخطدب 
ه فصن  له منبرا   ا ال ي ترون قا  فلما قام عليه النبي صدلى هللا عليده وسدلم ؤخطدب حدن الجد   علي

حنين الناقة إلى ولد ا فن   إليده رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فضدمه إليده فسدكن فد مر بده أن ؤحادر 
 له وإدفن 

   
أن قدددم النبددي صددلى هللا  لمدداأ برنددا مسددلم بددن إبددرا يم انددا الصددعق قددا  سددمعت الحسددن ؤقددو  [  38]  

عليه وسلم المدننة جعل ؤسند ظهره إلى  شبة وإحد  النداس فكودروا حولده فد راد النبدي صدلى هللا عليده 
وسلم أن ؤسمعهم فقا  ابنوا لي  ييا ارتا  عليه قالوا كيدف ؤدا نبدي هللا قدا  عدرإ  كعدرإ  موسدى فلمدا 

حان هللا  دل تبتغدي قلدوب قدوم سدمعوا قدا  أبدو أن بنوا له قا  الحسن حنت وهللا الخشبة قا  الحسن سدب
 محمد ؤعني   ا 

   
أن أ برنددا الحجددا  بددن منهددا  انددا حمدداد بددن سددلمة عددن عمددار بددن أبددي عمددار عددن بددن  بدداس [  39]  

النبدي صددلى هللا عليده وسددلم كدان ؤخطددب إلدى جدد   قبددل أن نتخد  المنبددر فلمدا اتخدد  المنبدر وتحددو  إليدده 
 لو لم احتضنه لحن إلى نوم القيامة  حن الج   فاحتضنه فسكن وقا 

   
 بموله أ برنا الحجا  بن منها  انا حماد عن اابت عن أنب [  39]  
   
حندت الخشددبة أ برندا عبدد هللا بدن ن إددد اندا المسدعودي عددن أبدي حدازم عددن سدهل بدن سددعد قدا  [  40]  

 ه عليها فسكنت التي كان ؤقوم عند ا فقام رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم إليها ووي  ند
   



أ برنا محمد بن أحمد بن أبي  لف انا عمر بن ندونب اندا عكرمدة بدن عمدار اندا إسدحاج بدن [  41]  
ان النبي صلى هللا عليه وسدلم كدان ؤقدوم ندوم الجمعدة فيسدند ظهدره إلدى أبي نلحة حدانا أنب بن مالك 

يا تقعددد عليدده وك نددك جدد   منصددوب فددي المسددجد فيخطددب الندداس فجدداره رومددي فقددا  أال اصددن  لددك  ددي
قددا م فصددن  لدده منبددرا لدده درجتددان وإقعددد علددى الوالوددة فلمددا قعددد نبددي هللا صددلى هللا عليدده وسددلم علددى علددك 
المنبدر  ددار الجدد   كخددوار الوددور حتددى ارتدد  المسدجد ح نددا علددى رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فندد   

خددور فلمددا الت مدده رسددو  هللا صددلى هللا إليدده رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن المنبددر فالت مدده و ددو ؤ
عليده وسدلم سدكن ادم قدا  أمدا والد ي نادب محمدد بيدده لدو لدم الت مده لمدا زا   كد ا إلدى ندوم القيامدة ح ندا 

 على رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ف مر به رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فدفن 
   

 امه باب ما أ رم به النبي صلى هللا عليه وسلم في بركة نع
   
أ برندا عبدد هللا بدن عمدرو بدن أبدان اندا عبدد الدرحمن بدن محمدد المحداربي عدن عبدد الواحدد بددن [  42]  

أؤمن المكي عن أبيه قا  قلدت لجدابر بدن عبدد هللا حدداني بحددنث عدن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
لخندددج نحاددره فلبونددا كنددا مدد  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم نددوم اسددمعت مندده أروإدده عنددك فقددا  جددابر 

االاددة أؤددام ال نطعددم نعامددا وال نقدددر عليدده فعريددت فددي الخندددج كدؤددة فجيددت إلددى رسددو  هللا صددلى هللا 
عليه وسلم فقلت ؤا رسو  هللا   ه كدؤة قدد عريدت فدي الخنددج فر شدنا عليهدا المدار فقدام النبدي صدلى 

ى االادا ادم يدرب فعدادت كويبدا هللا عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر ف    المعو  أو المسحاة ادم سدم
أ يددل فلمددا رأنددت علددك مددن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قلددت ؤددا رسددو  هللا ا دد ن لددي قددا  فدد عن لددي 
فجيددت امرأتددي فقلددت اكلتددك أمددك فقلددت قددد رأنددت مددن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم  ددييا ئصددبر لددي 

طحنددا الشددعير وعبحنددا العندداج عليدده فهددل عندددو مددن  ددير فقالددت عندددي صددا  مددن  ددعير وعندداج قددا  ف
وسلختها وجعلتهدا فدي البرمدة وعجندت الشدعير ادم رجعدت إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فلبودت سداعة 
ادم اسددت عنته الوانيددة فدد عن لدي فجيددت فدد عا العجددين قدد أمكددن ف مرتهددا بددالخب  وجعلدت القدددر علددى ائاددافي 

جيددت النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقلددت إن  قدا  أبدو عبدد الدرحمن إنمدا  ددي ائادافي ولكدن  كد ا قدا  ادم
عندددنا نعيمددا لنددا فدد ن رأنددت أن تقددوم معددي أنددت ورجددل أو رجددالن معددك فقددا  وكددم  ددو قلددت صددا  مددن 
 عير وعناج فقا  ارج  إلى أ لك وقل لها ال تن   القدر مدن ائادافي وال تخدر  الخبد  مدن التندور حتدى 

حييت حيددار ال ؤعلمدده إال هللا فقلددت المرأتددي اكلتددك آتددي اددم قددا  للندداس قومددوا إلددى بيددت جددابر قددا  فاسددت
أمددك قددد جددارو رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ب صددحابه أجمعددين فقالددت أ ددان النبددي صددلى هللا عليدده 



وسددلم سدد لك كددم الطعددام فقلددت نعددم فقالددت هللا ورسددوله أعلددم قددد أ برتدده بمددا كددان عندددنا قددا  فدد  ب عنددي 
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددد ل اددم قددا  ئصددحابه ال  بعددض مددا كنددت أجددد وقلددت لقددد صدددقت فجددار

تضايطوا ام برو على التنور وعلى البرمة قا  فجعلنا ن    مدن التندور الخبد  ون  د  اللحدم مدن البرمدة 
فنوددرد ونغددر  لهددم وقددا  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم لدديجلب علددى الصددحاة سددبعة أو امانيددة فدد عا أ لددوا 

البرمددة فدد عا  مددا أمددال ممددا كانددا فلددم ندد   ناعددل علددك كلمددا فتحنددا التنددور  شددانا عددن التنددور وكشددانا عددن 
وكشانا عن البرمة وجدنا ما أمر مدا كاندا حتدى  دب  المسدلمون كلهدم وبقدي نا ادة مدن الطعدام فقدا  لندا 
رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم إن الناس قد أصابهم مخمصة فكلدوا وأنعمدوا فلدم ند   نومندا علدك ن  دل 

 وأ برني أنهم كانوا امان ما ة أو قا  اال  ما ة قا  أؤمن ال أدري أنهما  ونطعم قا 
   
قا  أ برنا زكرإا بن عدي انا عبيد هللا  دو بدن عمدرو عدن عبدد الملدك بدن عمدي عبدد الدرحمن [  43]  

أمر أبو نلحة أم سليم ان تجعل لرسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم بن أبي ليلى عن أنب بن مالك قا  
ا ؤ  ل منه قا  ام بعوني أبو نلحة إلدى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ف تيتده فقلدت بعوندي إليدك نعام

أبو نلحة فقا  للقوم قوموا فانطلق وانطلق القوم معه فقا  أبو نلحة ؤا رسدو  هللا إنمدا صدنعت نعامدا 
  رسددو  هللا لناسددك  اصددة فقددا  ال عليددك انطلددق قددا  فددانطلق وانطلددق القددوم قددا  فجددير بالطعددام فويدد

صلى هللا عليه وسلم نده وسمى عليه ام قا  ا  ن لعشرة قا  ف عن لهدم فقدا  كلدوا باسدم هللا فد  لوا حتدى 
 بعوا ام قاموا ام وي  نده كما صن  في المرة ائولى وسمى عليه ام قا  ا  ن لعشدرة فد عن لهدم فقدا  

ين رجددال قدا  وأ ددل رسددو  هللا صددلى هللا  لدوا بسددم هللا فدد  لوا حتدى  ددبعوا اددم قداموا حتددى فعددل علدك بومددان
 عليه وسلم وأ ل البيت وتركوا سورا 

   
أ برنا مسلم بن إبرا يم انا أبان  و العطار حدانا قتدادة عدن  دهر بدن حو دب عدن أبدي عبيدد [  44]  

قدا   أنه نب  للنبي صلى هللا عليه وسلم قدرا فقا  له ناولني ال را  وكان ؤعجبه ال را  فناولده الد را  ادم
ناولني ال را  فناوله عراعا ام قا  ناولني الد را  فقلدت ؤدا نبدي هللا وكدم للشداة مدن عرا  فقدا  والد ي ناسدي 

 بيده أن لو سكت ئعطيت أعرعا ما دعوت به 
   
أ برنددا أبددو النعمددان انددا أبددو عوانددة عددن ائسددود عددن نبددي  العندد ي عددن جددابر بددن عبددد هللا قددا  [  45]  

 عليدده وسددلم إلددى المشددركين ليقدداتلهم فقددا  أبددي عبددد هللا ؤددا جددابر ال عليددك أن  ددر  رسددو  هللا صددلى هللا
تكون في ن اري أ ل المدننة حتدى تعلدم إلدى مدا ؤصدير أمرندا فد ني وهللا لدوال أندي أتدرو بندات لدي بعددي 



ئحببدددت أن تقتدددل بدددين نددددي قدددا  فبينمدددا أندددا فدددي النددداظرإن إع جدددارت عمتدددي بدددابي و دددالي لتددددفنهما فدددي 
ا فلحق رجل ننادي إن النبي صلى هللا عليه وسلم ؤ مركم أن تردوا القتلدى فتددفنو ا فدي مضدجعها مقابرن

حيث قتلت فرددنا ما فدفنا ما في مضجعهما حيث قتال فبينا أنا فدي  الفدة معاوإدة بدن أبدي سدشيان إع 
هم فانطلقددت جدارني رجددل فقددا  ؤدا جددابر بددن عبدد هللا لقددد آاددار أبدداو عمدا  معاوإددة فبدددأ فخدر  نا اددة مددن

إليه فوجدته على النحو ال ي دفنته لم نتغير إال ما لم ند  القتيل قا  فوارإتده وتدرو أبدي عليده دنندا مدن 
التمددر فا ددتد علددي بعددض يرما دده فددي التقايددي ف تيددت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقلددت ؤددا رسددو  

قدد ا دتد علدي بعدض يرما ده فدي  هللا إن أبي أصيب ندوم كد ا وكد ا وإنده تدرو عليده دنندا مدن التمدر وإنده
الطلب ف حب أن تعينني عليده لعلده أن نن رندي نا ادة مدن تمدره إلدى  د ا الصدرام المقبدل قدا  نعدم آتيدك 
إن  ددار هللا قرإبددا مددن وسددط النهدددار قددا  فجددار ومعدده حوارإددوه قدددا  فجلسددوا فددي ال ددل وسددلم رسدددو  هللا 

المرأتدي إن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم  صلى هللا عليه وسلم واست عن ام د ل علينا قدا  وقدد قلدت
جددارني اليددوم وسددط النهددار فددال نرإنددك وال تددؤعي رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي  ددير وال تكلميدده 
فار ددت فرا ددا ووسددادة فويدد  رأسدده فنددام فقلددت لمددولى لددي اعبدد   دد ه العندداج و ددي داجددن سددمينة فالوحددا 

صدلى هللا عليده وسدلم وأندا معدك فلدم ند   فيهدا حتدى فريندا  والعجل أفرغ منهدا قبدل أن ؤسدتيقال رسدو  هللا
منها و و نا م فقلت إن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم حدين ؤسدتيقال نددعو بطهدوره وأندا أ دا  إعا فدرغ 
ان ؤقوم فال ؤارغ من نهوره حتى نوي  العناج بين ندؤه فلما اسدتيقال قدا  ؤدا جدابر انتندي بطهدور قدا  

حتددى ويددعت العندداج بددين ندؤدده قددا  فن ددر إلددي فقددا  ك نددك قددد علمددت حبنددا  نعددم فلددم ؤاددرغ مددن ويددو ه
اللحم اد  أبا بكر ام دعا حوارإيه قا  فجير بالطعام فوي  قا  فويد  ندده وقدا  بسدم هللا كلدوا فد  لوا 
حتى  بعوا وفضل منها لحم كوير وقا  وهللا إن مجلب بني سدلمة لين درون إلديهم  دو أحدب إلديهم مدن 

بوندده مخافددة أن نددؤعوه اددم قددام وقددام أصددحابه فخرجددوا بددين ندؤدده وكددان ؤقددو   لددوا ظهددري أعيددنهم مددا ؤقر 
للمال كدة قدا  فداتبعتهم حتددى بلغدت سدقاه البداب ف  رجددت امرأتدي صددر ا وكاندت سددتيرة فقالدت ؤدا رسددو  
هللا صل علي وعلى زوجي قا  صلى هللا عليك وعلى زوجك ام قا  ادعوا لي فالندا للغدرإم الد ي ا دتد 

فدي الطلدب فقدا  أندب جدابرا نا اددة مدن دنندك الد ي علدى أبيده إلددى  د ا الصدرام المقبدل قدا  مدا أنددا علدي 
بااعدل قدا  واعتدل وقددا  إنمدا  دو مددا  نتدامى فقدا  رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسدلم أنددن جدابر قدا  قلددت 

سددمار فدد عا أنددا عا ؤددا رسددو  هللا قددا  كددل لدده مددن العجددوة فدد ن هللا تعددالى سددو  نوفيدده فرفدد  رأسدده إلددى ال
الشمب قد دلكت قا  الصالة ؤا أبا بكر قا  فاندفعوا إلى المسجد فقلت لغرإمي قرب أوعيتدك فكلدت لده 
مدن العجدوة فوافداه هللا وفضدل لندا مددن التمدر كد ا وكد ا قدا  فجيددت أسدعى إلدى رسدو  هللا صدلى هللا عليدده 

لى فقلدت لده ؤدا رسدو  هللا وسلم في مسدجده كد ني  درارة فوجددت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدد صد



إني قد كلت لغرإمي تمره فوفاه هللا وفضل لنا من التمر ك ا وك ا فقا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
أنن عمر بن الخطاب قا  فجار نهرو  قا  سل جابر بن عبد هللا عن يرإمه وتمدره قدا  مدا أندا بسدا له 

نوفيدده فددردد عليدده وردد عليدده  دد ه الكلمددة اددال  قددد علمددت أن هللا سددو  نوفيدده إع أ بددرت أن هللا سددو  
مددرات كددل علددك ؤقددو  مددا أنددا بسددا له وكددان ال نراجدد  بعددد المددرة الوالوددة فقددا  مددا فعددل يرإمددك وتمددرو قددا  
قلت وفاه هللا وفضل لنا من التمر ك ا وك ا فرجعت إلى امرأتدي فقلدت ألدم أ دن نهيتدك أن تكلمدي رسدو  

فقالددت ت ددن أن هللا تعددالى نددورد نبيدده فددي بيتددي اددم ؤخددر  وال أسدد له هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي بيتددي 
 الصالة علي وعلى زوجي 

   
 باب ما أعطي النبي صلى هللا عليه وسلم من الاضل 

   
أ برنا إسحاج بن إبرا يم انا ن إد بن أبدي حكديم حدداني الحكديم بدن أبدان عدن عكرمدة عدن بدن [  46]  

 عليدده وسددلم علددى ائنبيددار وعلددى أ ددل السددمار فقددالوا ؤددا بددن إن هللا فضددل محمددد صددلى هللا بدداس قددا  
 بدداس بددم فضددله علددى أ ددل السددمار قددا  إن هللا قددا  ئ ددل السددمار ل ومددن ؤقددل مددنهم إنددي إلدده مددن دوندده 
ف لك نج إه جهنم ك لك نج ي ال المين {  اآلؤة وقا  هللا لمحمد صدلى هللا عليده وسدلم ل إندا فتحندا لدك 

هللا ما تقدم من عنبك ومدا تد  ر {  قدالوا فمدا فضدله علدى ائنبيدار قدا  قدا  هللا عد  فتحا مبينا ليغار لك 
وجدل ل ومدا أرسدلنا مدن رسدو  إال بلسدان قومده ليبدين لهدم {  اآلؤدة وقدا  هللا عد  وجدل لمحمدد صددلى هللا 

 عليه وسلم ل وما أرسلناو إال كافة للناس { ف رسله إلى الجن واإلنب 
   
جلددب هللا بددن عبددد المجيددد انددا زمعددة عددن سددلمة عددن عكرمددة عددن بددن  بدداس قددا  أ برندا عبيددد [  47]  

ندداس مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ننت روندده فخددر  حتددى إعا دنددا مددنهم سددمعهم نتدد ا رون 
فتسددم  حدددنوهم فدد عا بعضددهم ؤقددو  عجبددا إن هللا اتخدد  مددن  لقدده  لدديال فدد برا يم  ليلدده وقددا  آ ددر مدداعا 

 موسددى تكليمدا {  وقدا  آ ددر فعيسدى كلمدة هللا وروحدده وقدا  آ در وآدم اصددطااه ب عجدب مدن ل وكلدم هللا
هللا فخر  عليهم فسدلم وقدا  قدد سدمعت كالمكدم وعجدبكم إن إبدرا يم  ليدل هللا و دو كد لك وموسدى نجيده 
و و ك لك و يسى روحده وكلمتده و دو كد لك وآدم اصدطااه هللا تعدالى و دو كد لك اال وأندا حبيدب هللا وال 

نددا حامددل لددوار الحمددد نددوم القيامددة وال فخددر وأنددا أو  مددن ؤحددرو بحلددق الجنددة وال فخددر فياددت  هللا فخددر وأ
 فيد لنيها ومعي فقرار المؤمنين وال فخر وأنا أ رم ائولين واآل رإن على هللا وال فخر 

   



حدانا سعيد بن سشيان عدن منصدور بدن أبدي ائسدود عدن ليدث عدن الربيد  بدن أندب عدن أندب [  48]  
أنا أولهم  روجا وأنا قا دد م إعا وفددوا وأندا  طيدبهم إعا أنصدتوا   قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا

وأنددا مشدداعهم إعا حبسددوا وأنددا مبشددر م إعا آؤسددوا الكرامددة والمادداتي  نوميدد  بيدددي وأنددا أ ددرم ولددد آدم علددى 
 ربي ؤطو  علي ألف  ادم ك نهم بيض مكنون أو لؤلؤ منوور 

   
 برندا عبدد هللا بدن عبدد الحكدم المصدري اندا بكدر بدن مضدر عدن جعادر بدن ربيعدة عدن صددال  أ[  49]  

 و بن عطار بدن  بداب مدولى بندي الدد ل عدن عطدار بدن ربداح عدن جدابر بدن عبدد هللا ان النبدي صدلى 
 أنا قا د المرسلين وال فخدر وأندا  داتم النبيدين وال فخدر وأندا أو   داف  وأو  مشدا  والهللا عليه وسلم قا  

 فخر 
   
حدانا محمد بن  باد انا سشيان  و بدن عييندة عدن بدن جددعان عدن أندب ان النبدي صدلى هللا [  50]  

انددا أو  مددن ؤ  دد  بحلقددة بدداب الجنددة ف قعقعهددا قددا  أنددب كدد ني ان ددر إلددى نددد رسددو  هللا عليدده وسددلم قددا  
ركهدا قدا  وقدا  لده صلى هللا عليده وسدلم ؤحركهدا وصدف لندا سدشيان كد ا وجمد  أبدو عبدد هللا أصدابعه وح
 اابت مسست ند رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم بيدو قا  نعم قا  فاعطنيها أقبلها 

   
أ برندا أحمدد بدن عبدد هللا اندا حسددين بدن علدي عدن زا ددة عدن المختددار بدن فلادل عدن أندب قددا  [  51]  

 أنا أو   اف  في الجنة قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
عبد هللا بن صال  حداني الليث حدداني ن إدد  دو بدن عبدد هللا بدن الهداد عدن عمدرو بدن  أ برنا[  52]  

إنددي ئو  النددداس أبددي عمددرو عدددن أنددب بددن مالدددك قددا  سددمعت رسدددو  هللا صددلى هللا عليدده وسدددلم ؤقددو  
تنشددق ائرر عددن جمجمتددي نددوم القيامددة وال فخددر وأعطددى لددوار الحمددد وال فخددر وأنددا سدديد الندداس نددوم 

ر وأنددا أو  مدن ندد ل الجنددة ندوم القيامدة وال فخددر وأتدى بداب الجنددة فآ د  بحلقتهدا فيقولددون القيامدة والفخد
مددن  دد ا فدد قو  انددا محمددد فياتحددون لددي ف د ددل ف جددد الجبددار مسددتقبلي فاسددجد لدده فيقددو  أرفدد  رأسددك ؤددا 
محمد وتكلم ؤسم  منك وقل ؤقبل منك وا ا  تشا  ف رف  رأسي ف قو  أمتدي أمتدي ؤدا رب فيقدو  اع دب 
إلى أمتك فمن وجدت في قلبه موقا  حبة من  عير من اإلؤمان ف د له الجنة ف ع دب فمدن وجددت فدي 
قلبه موقا  علك أد لتهم الجنة ف جد الجبار مستقبلي فاسجد له فيقو  أرف  رأسك ؤدا محمدد وتكلدم ؤسدم  

متددك فمددن منددك وقددل ؤقبددل منددك وا ددا  تشددا  فدد رف  رأسددي فدد قو  أمتددي أمتددي ؤددا رب فيقددو  اع ددب إلددى أ



وجدددت فددي قلبدده موقددا  حبددة مددن  ددرد  مددن اإلؤمددان ف د لدده الجنددة فاع ددب فمددن وجدددت فددي قلبدده موقددا  
علدك أد لدتهم الجندة وفدرغ مدن حسدداب النداس وأد دل مدن بقدي مدن أمتددي فدي الندار مد  أ دل الندار فيقددو  

فبع تددي ئعتقددنهم أ ددل النددار مددا أتغنددى عددنكم انكددم كنددتم تعبدددون هللا وال تشددركون بدده  ددييا فيقددو  الجبددار 
من النار فيرسل إليهم فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيد لون في نهر الحيداة فينبتدون فيده كمدا تنبدت 
الحبة في يوار السديل وإكتدب بدين أعيدنهم  دؤالر عتداج هللا فيد  ب بهدم فيدد لون الجندة فيقدو  لهدم أ دل 

  الجنة  ؤالر الجهنميون فيقو  الجبار بل  ؤالر عتقار الجبار
   
أ برنا عبد هللا بن صال  حداني معاوإة عن نونب بدن ميسدرة عدن أبدي إدرإدب الخدوالني عدن [  53]  

ن   جبرإل على رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فشق بطنده ادم قدا  جبرإدل قلدب وكيد  فيده بن ينم قا  
ادج وناسددك أعنددان سددميعتان وعينددان بصدديرتان محمددد رسددو  هللا المقاددى الحا ددر  لقددك قدديم ولسددانك صدد

 مطمينة قا  أبو محمد وكي  ؤعنى  دندا 
   
أ برنا عبد هللا بدن صدال  حدداني معاوإدة عدن عدروة بدن روإدم عدن عمدرو بدن قديب أن رسدو  [  54]  

إن هللا أدرو بددي ائجددل المرحددوم وا تصددر لددي ا تصددارا فددنحن اآل ددرون هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 ددل قدوال ييددر فخددر إبدرا يم  ليددل هللا وموسددى صداي هللا وأنددا حبيددب ونحدن السددابقون نددوم القيامدة وأنددي قا

هللا ومعي لوار الحمد نوم القيامة وان هللا ع  وجل وعدني في أمتي وأجار م من ادال  ال ؤعمهدم بسدنة 
 وال ؤست صلهم عدو وال ؤجمعهم على ياللة 

   
 باب ما أ رم النبي صلى هللا عليه وسلم بن و  الطعام من السمار 

   
أ برنا محمد بن المبارو انا معاوإة بن ؤحيى انا أرن ة بن المند ر عدن يدمرة بدن حبيدب قدا  [  55]  

بينمددا نحددن عنددد رسددو  هللا صددلى هللا سددمعت مسددلمة السددكوني وقددا  ييددر محمددد سددلمة السددكوني قددا  
ؤدا نبدي هللا  عليه وسلم إع قا  قا ل ؤا رسو  هللا  ل أتيت بطعدام مدن السدمار قدا  نعدم أتيدت بطعدام قدا 

 ل كان فيه من فضل قدا  نعدم قدا  فمدا فعدل بده قدا  رفد  إلدى السدمار وقدد أوحدي إلدي أندي ييدر البدث 
فيكم إال قليال ام تلبودون حتدى تقولدوا متدى متدى ادم تد توني أفندادا ؤاندي بعضدكم بعضدا بدين نددي السداعة 

 موتان  دند وبعده سنوات ال الز  
   



نا ن إد بن  ارون انا سدليمان التيمدي عدن أبدي العدالر عدن سدمرة بدن أ برنا عومان بن محمد ا[  56]  
أن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم أتي بقصعة من ارإد فويدعت بدين نددي القدوم فتعاقبو دا إلدى جندب 

ال هر مدن يددوة ؤقدوم قدوم وإجلدب آ درون فقدا  رجدل لسدمرة بدن جنددب أمدا كاندت تمدد فقدا  سدمرة مدن 
 وال  هنا وأ ار بيده إلى السمار  أي  ير تعجب ما كانت امة

   
 باب في حسن النبي صلى هللا عليه وسلم 

   
حدانا محمدد بدن سدعيد أ برندا عبدد الدرحمن بدن محمدد عدن أ دعث بدن سدوار عدن أبدي إسدحاج [  57]  

رأنددت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي ليلددة أيددحيان وعليدده حلددة حمددرار عددن جددابر بددن سددمرة قددا  
 يه وإلى القمر فلهو كان أحسن في عيني من القمر فجعلت ان ر إل

   
أ برنا إبرا يم بدن المند ر اندا عبدد الع إد  بدن أبدي الوابدت ال  دري حدداني إسدماعيل بدن إبدرا يم [  58]  

كددان رسددو  هللا صددلى هللا بددن أ ددي موسددى عددن عمدده موسددى بددن عقبددة عددن كرإددب عددن بددن  بدداس قددا  
 ي كالنور ؤخر  من بين اناؤاه عليه وسلم أفل  الونيتين إعا تكلم ر 

   
أ برنا محمود بن يالن انا ن إد بن  ارون انا مسعر عدن عبدد الملدك بدن عميدر قدا  قدا  بدن [  59]  

 ما رأنت أحدا أنجد وال أجود وال أ ج  وال أيوأ وأوي  من رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عمر 
   
بدد هللا بدن موسدى اندا أسدامة بدن زإدد عدن أبدي عبيددة بدن أ برنا إبرا يم بن المن ر الحد ام اندا ع[  60]  

صدداي لنددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده محمددد بددن عمددار بددن ؤاسددر قددا  قلددت للربيدد  بنددت معددوع بددن عاددرار 
 وسلم قالت ؤا بني لو رأنته رأنت الشمب نالعة 

   
صدلى هللا عليده  كدان رسدو  هللاأ برنا حجا  بن منها  اندا بدن سدلمة اندا اابدت عدن أندب قدا  [  61]  

وسدددلم أز دددر اللدددون كدددان عرقددده اللؤلدددؤ إعا مشدددى تكاددد  ومدددا مسسدددت حرإدددرة وال دنباجدددة ألدددين مدددن كاددده وال 
  ممت را حة قط أنيب من را حته مسكة وال يير ا 

   
 دددمت رسددو  هللا أ برنددا أبددو النعمددان انددا حمدداد بددن ن إددد عددن اابددت عددن أنددب بددن مالددك قددا  [  62]  



مدددا قددا  لددي أ  قدددط وال قددا  لددي لشدددير صددنعته لددم صدددنعت كدد ا وكدد ا أو  دددال صددلى هللا عليدده وسددلم ف
صددنعت كدد ا وكدد ا وقددا  ال وهللا مددا مسسددت بيدددي دنباجددا وال حرإددرا ألددين مددن نددد رسددو  هللا صددلى هللا 
 عليه وسلم وال وجدت رإحا قط وعرفا كان أنيب من عر  أو رإ  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 

   
مد بن ن إد الرفاعي انا أبو بكر عدن حبيدب بدن  ددرة حدداني رجدل مدن بندي حدرإ  أ برنا مح[  63]  

كندددت مددد  أبدددي حدددين رجدددم رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم مددداع  بدددن مالدددك فلمدددا أ  تددده الحجدددارة قددا  
 أرعبت فضمني إليه رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فس   علي من عرج إبطه مول رإ  المسك 

   
عدن البدرار قدا  سدد له رجدل أرأندت كدان وجده رسددو  نعديم اندا ز يدر عددن أبدي إسدحاج حددانا أبدو [  64]  

 هللا صلى هللا عليه وسلم مول السيف قا  ال مول القمر 
   
كددان رسددو  هللا صددلى هللا أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا  ددرإك عددن ائعمدد  عددن إبددرا يم قددا  [  65]  

 عليه وسلم ؤعر  بالليل برإ  الطيب 
   
 برنددا مالددك بددن إسددماعيل انددا إسددحاج بددن الاضددل بددن عبددد الددرحمن الها ددمي انددا المغيددرة بددن أ[  66]  

أن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم لددم ؤسددلك نرإقددا أو ال ؤسددلك نرإقددا عطيددة عددن أبددي ال بيددر عددن جددابر 
 فيتبعه أحد إال عر  أنه قد سلكه من نيب عرقه أو قا  من رإ  عرقه باب 

   
 هللا عليه وسلم من كالم الموتى باب ما أ رم النبي صلى 

   
كدان رسدو  هللا صدلى هللا أ برنا جعار بن عون انا محمد بن عمر الليوي عن أبي سدلمة قدا  [  67]  

عليدده وسددلم ؤ  ددل الهدؤددة وال ؤقبددل الصدددقة ف  دددت لدده امددرأة مددن نهددود  يبددر  دداة مصددلية فتندداو  منهددا 
 عليددده وسدددلم ندددده ادددم قدددا  إن  ددد ه تخبرندددي انهدددا وتنددداو  منهدددا بشدددر بدددن البدددرار ادددم رفددد  النبدددي صدددلى هللا

مسددمومة فمددات بشددر بددن البددرار ف رسددل إليهددا النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددا حملددك علددى مددا صددنعت 
فقالددت إن كنددت نبيددا لددم ؤضددرو  ددير وإن كنددت ملكددا أرحددت الندداس منددك فقددا  فددي مريدده مددا زلددت مددن 

 ائ لة التي أ لت بخيبر فه ا أوان انقطا  أبهري 
   



كدان جدابر بدن عبدد هللا ؤحدد  أ برنا الحكم بن ناف  انا  عيب بن أبي حم ة عن ال  ري قدا  [  68]  
ان نهودؤددة مددن أ ددل  يبددر سددمت  دداة مصددلية اددم أ دددتها إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ف  دد  النبددي 

نبدي صدلى هللا صلى هللا عليه وسلم منها ال را  ف  ل منها وأ ل الدر ط مدن أصدحابه معده ادم قدا  لهدم ال
عليه وسلم ارفعوا أندؤكم وأرسل النبي صلى هللا عليه وسلم إلى اليهودؤدة فددعا ا فقدا  لهدا أسدممت  د ا 
الشاة فقالت نعم ومن أ برو فقا  النبي صدلى هللا عليده وسدلم أ برتندي  د ه فدي نددي الد را  فقالدت نعدم 

م ؤكددن نبيددا اسددترحنا مندده فعاددا عنهددا قددا  فمدداعا أردت إلددى علددك قالددت قلددت إن كددان نبيددا لددم ؤضددره وإن لدد
رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ولم ؤعاقبها وتوفي بعدض أصدحابه الد نن أ لدوا مدن الشداة وأحدتجم النبدي 
صددلى هللا عليدده وسددلم علددى كا لدده مددن أجددل الدد ي أ ددل مددن الشدداة حجمدده أبددو  نددد مددولى بنددي بيايددة 

  بالقرن والشارة و و من بني امامة و م حي من ائنصار
   
أ برندا عبدد هللا بددن صدال  حددداني الليدث حدداني سددعيد بدن أبددي سدعيد المقبدري عددن أبدي  رإددرة [  69]  

لمددا فتحنددا  يبددر أ دددنت لرسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم  دداة فيهددا سددم فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا قددا  
لى هللا عليده وسدلم عليه وسدلم اجمعدوا لدي مدن كدان  هندا مدن اليهدود فجمعدوا لده فقدا  لهدم رسدو  هللا صد

إنددي سددا لكم عددن  ددير فهددل أنددتم صددادقي عندده فقددالوا نعددم ؤددا أبددا القاسددم فقددا  لهددم رسددو  هللا صددلى هللا 
عليه وسلم مدن أبدوكم قدالوا أبوندا فدالن فقدا  لهدم رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم كد بتم بدل أبدوكم فدالن 

كم عنددده فقددالوا نعدددم وإن كددد بناو قددالوا صددددقت وبددررت فقدددا  لهدددم  ددل أندددتم صددادقي عدددن  دددير إن سدد لت
عرفت ك بنا كما عرفت في آبا نا فقا  لهم رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم فمدن أ دل الندار فقدالوا نكدون 
فيها ؤسديرا ادم تخلاوندا فيهدا فقدا  لهدم رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ا سدؤوا فيهدا وهللا ال نخلاكدم فيهدا 

ر إن سدد لتكم عندده قددالوا نعددم قددا   ددل جعلددتم فددي  دد ه الشدداة أبدددا اددم قددا  لهددم  ددل أنددتم صددادقي عددن  ددي
سددما قددالوا نعددم قددا  مددا حملكددم علددي علددك قددالوا أردنددا إن كنددت كاعبددا أن نسددترإ  منددك وإن كنددت نبيددا لددم 

 ؤضرو 
   

 باب في سخار النبي صلى هللا عليه وسلم 
   
ا سديل النبدي صدلى هللا مدأ برنا محمد بن نوسف عن سشيان عن بدن المنكددر عدن جدابر قدا  [  70]  

 عليه وسلم  ييا قط فقا  ال قا  أبو محمد قا  بن عيينة إعا لم ؤكن عنده وعد 
   



أ برنددا عبددد هللا بددن عمددران انددا أبددو داود الطيالسددي عددن زمعددة عددن أبددي حددازم عددن سددهل بددن [  71]  
 كان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم حييا ال ؤس    ييا إال أعطاه سعيد قا  

   
أ برنا محمد بدن أحمدد بدن أبدي  لدف اندا عبدد الدرحمن بدن محمدد بدن إسدحاج حدداني عبدد هللا [  72]  

زحمددت رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسددلم ندوم حنددين وفددي رجلددي بدن أبددي بكددر عدن رجددل مددن العدرب قددا  
 نعل كوياة فونيت على رجل رسو  هللا تعالى صلى هللا عليه وسدلم فناحندي ناحدة بسدو  فدي ندده وقدا 
بسدم هللا أوجعتندي قددا  فبدت لناسددي ال مدا أقددو  أوجعدت رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم فبددت بليلدة كمددا 
ؤعلم هللا فلما أصبحنا إعا رجل ؤقو  أنن فالن قا  قلت   ا وهللا ال ي كان مندي بدائمب قدا  فانطلقدت 

لددى رجلددي بددائمب وأنددا متخددو  فقددا  لددي رسددو  هللا تعددالى صددلى هللا عليدده وسددلم انددك ونيددت بنعلددك ع
 ف وجعتني فناحتك ناحة بالسو  فه ه امانون نعجة فخ  ا بها 

   
إن أ برنا ؤعقدوب بدن حميدد اندا عبدد الع إد  بدن محمدد عدن بدن أ دي ال  دري عدن ال  دري قدا  [  73]  

جبرإددل قددا  مددا فدددي ائرر أ ددل عشددرة أبيدددات إال قلبددتهم فمددا وجددددت أحدددا أ ددد إنااقدددا لهدد ا المددا  مدددن 
 صلى هللا عليه وسلم  رسو  هللا

   
 باب في تواي  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 

   
حددانا محمددد بدن حميددد انددا الاضدل بددن موسددى اندا الحسددين بددن واقدد عددن ؤحيددى بدن عقيددل عددن [  74]  

كددان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ؤكوددر الدد كر وإقددل اللغددو وإطيددل الصددالة عبددد هللا بددن أبددي أوفددى قددا  
 ال ؤ نف وال ؤستنكف ان ؤمشي م  ائرملة والمسكين فيقضي لهما حاجتهما وإقصر الخطبة و 

   
 باب في وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم 

   
حدانا سليمان بدن حدرب اندا حمداد بدن زإدد عدن أندوب عدن عكرمدة قدا  قدا  العبداس ريدى هللا [  75]  

قدا  ؤدا رسدو  هللا اندي رأندتهم قدد آعوو ئعلمن ما بقار رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم فيندا فتعالى عنه 
وآعاو غبدددار م فلدددو اتخددد ت عرإشدددا تكلمهدددم منددده فقدددا  ال أزا  بدددين أظهدددر م ؤطدددؤون عقبدددي وإندددازعوني 

 ردا ي حتى ؤكون هللا  و ال ي نرإحني منهم قا  فعلمت ان بقاره فينا قليل 



   
قيددل ؤددا اود بددن علددي قددا  أ برنددا الحكددم بددن موسددى انددا ؤحيددى بددن حمدد ة عددن ائوزاعددي عددن د[  76]  

 رسو  هللا أال نحجبك فقا  ال دعو م ؤطؤون عقبي وأن  أعقابهم حتى نرإحني هللا منهم 
   
أ برنددا زكرإددا بددن عدددي انددا حدداتم بددن إسددماعيل عددن أندديب بددن أبددي ؤحيددى عددن أبيدده عددن أبددي [  77]  

مددات فيدده ونحددن فددي  ددر  علينددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي مريدده الدد ي سددعيد الخدددري قددا  
المسجد عاصدبا رأسده بخرقدة حتدى أ دول نحدو المنبدر فاسدتول عليده واتبعنداه قدا  والد ي ناسدي بيدده اندي 
ئن در إلددى الحددور مددن مقددامي  د ا اددم قددا  إن عبدددا عريددت عليده الدددنيا وزإنتهددا فا تددار اآل ددرة قددا  

با ندا وأمهاتندا وأناسدنا وأموالندا فلم ؤاطن لها أحدد ييدر أبدي بكدر فد رفت عينداه فبكدى ادم قدا  بدل ناددؤك بآ
 ؤا رسو  هللا قا  ام  بط فما قام عليه حتى الساعة 

   
أ برنا  لياة بن  يا  انا بكر بن سدليمان اندا بدن إسدحاج حدداني عبدد هللا بدن عمدر بدن علدي [  78]  

بن عدي عن عبيد مولى الحكم بن أبي العاأل عدن عبدد هللا بدن عمدرو عدن أبدي موإهبدة مدولى رسدو  
إندي قدد أمدرت ان أسدتغار ئ دل هللا صلى هللا عليده وسدلم قدا  قدا  لدي رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 

البقي  فانطلق معي فانطلقت معه فدي جدو  الليدل فلمدا وقدف علديهم قدا  السدالم علديكم ؤدا أ دل المقدابر 
آ ر دا أولهدا اآل درة ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصب  فيه الناس أقبلدت الادتن كقطد  الليدل الم لدم نتبد  

أ ددد مددن ائولددى اددم اقبددل علددي فقددا  ؤددا أبددا موإهبددة انددي قددد أوتيددت بمادداتي   دد ا ن الدددنيا والخلددد فيهددا اددم 
الجنددة فخيددرت بددين علددك وبددين لقددار ربددي قلددت بددابي أنددت وأمددي  دد  مادداتي   دد ا ن الدددنيا والخلددد فيهددا اددم 

م اسددتغار ئ ددل البقيدد  اددم انصددر  فبددددلر الجنددة قددا  ال وهللا ؤددا أبددو موإهبددة لقددد ا تددرت لقدددار ربددي ادد
 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم في وجعه ال ي مات فيه 

   
أ برنا سعيد بن سليمان عن  باد بن العوام عن  ال  بن  باب عن عكرمة عدن بدن  بداس [  79]  

قدا  قدد نعيدت لما ن لت ل إعا جار نصر هللا والات  {  دعا رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم فانمدة فقا  
إلي ناسي فبكت فقا  ال تبكدي ف ندك أو  أ لدي لحاقدا بدي فضدحكت فرا دا بعدض أزوا  النبدي صدلى هللا 
عليه وسدلم فقلدن ؤدا فانمدة رأننداو بكيدت ادم يدحكت قالدت انده أ برندي انده قدد نعيدت إليده ناسده فبكيدت 

ليده وسدلم ل إعا جدار فقا  لي ال تبكي ف ندك أو  أ لدي الحدق بدي فضدحكت فقدا  رسدو  هللا صدلى هللا ع
 نصر هللا والات  {  وجار أ ل اليمن  م أرج أفيدة واإلؤمان ؤمان والحكمة ؤمانية 



   
أ برنا الحكدم بدن المبدارو اندا محمدد بدن سدلمة عدن بدن إسدحاج عدن ؤعقدوب بدن عتبدة عدن بدن [  80]  

 عليده وسدلم عات رجد  إلدي النبدي صدلى هللا هاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن عا شدة قالدت 
نوم من جنازة من البقي  فوجدني وأنا أجد صداعا وأنا أقو  وا رأساه قا  بل اندا ؤدا عا شدة وا رأسداه ومدا 
يدددرو لدددو مدددت قبلدددي لغسدددلتك وكانتدددك وصدددليت عليدددك ودفنتدددك فقلدددت لكددد ني بدددك وهللا لدددو فعلدددت علدددك 

 عليده وسدلم ادم بدد  فدي لرجعت إلى بيتي فعرسدت فيده بدبعض نسدا ك قالدت فتبسدم رسدو  هللا صدلى هللا
 وجعه ال ي مات فيه 

   
أ برنا فروة بن أبي المغرار انا إبرا يم بن مختار عن محمد بدن إسدحاج عدن محمدد بدن كعدب [  81]  

قا  النبي صلى هللا عليه وسلم في مريه صبوا علدي سدب  قدرب مدن سدب  عن عروة عن عا شة قالت 
ا  ف قعدددناه فددي مخضددب لحاصددة فصددببنا عليدده المددار آبدار  ددتى حتددى أ ددر  إلددى الندداس فاعهددد إلدديهم قد

صددبا أو  ددننا عليدده  ددنا الشددك مددن قبددل محمددد بددن إسددحاج فوجددد راحددة فخددر  فصددعد المنبددر فحمددد هللا 
وأاندى عليدده واسددتغار للشددهدار مدن أصددحاب أحددد ودعددا لهدم اددم قددا  أمددا بعدد فدد ن ائنصددار عيبتددي التددي 

يهم إال فددي حددد أال إن عبدددا مددن  بدداد هللا قددد  يددر بددين آوإددت إليهددا فدد  رموا كددرإمهم وتجدداوزوا عددن مسددي
الددنيا وبددين مددا عنددد هللا فا تددار مدا عنددد هللا فبكددى أبددو بكددر وظددن أنده ؤعنددي ناسدده فقددا  النبددي صددلى هللا 
عليده وسددلم علدى رسددلك ؤدا أبددا بكددر سددوا  دد ه ائبدواب الشددوار  إلددى المسدجد إال بدداب أبدي بكددر فدد ني ال 

 ا في الصحبة من أبي بكر أعلم أمرا أفضل عندي ند
   
أ برنددا سددعيد بددن منصددور انددا فلددي  بددن سددليمان بددن عبددد الددرحمن عددن القاسددم بددن محمددد عددن [  82]  

أعن رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم بالصدددالة فدددي مريددده فقدددا  مدددروا أبدددا بكدددر ؤصدددلي عا شدددة قالدددت 
اس فقلددت إن أبددا بكددر رجددل بالندداس اددم أيمددي عليدده فلمددا سددري عندده قددا   ددل أمددرتن أبددا بكددر ؤصددلي بالندد

رقيق فلو أمرت عمدر فقدا  أندتن صدواحب نوسدف مدروا أبدا بكدر ؤصدلي بالنداس فدرب قا دل مدتمن وإد بى 
 هللا والمؤمنون 

   
تدوفي رسدو  هللا صدلى أ برنا سليمان بن حرب اندا حمداد بدن زإدد عدن أندوب عدن عكرمدة قدا  [  83]  

لتده والغدد حتدى دفدن ليلدة ائربعدار وقدالوا ان رسدو  هللا هللا عليه وسدلم ندوم اإلاندين فحدبب بقيدة نومده ولي
صلى هللا عليه وسدلم لدم ؤمدت ولكدن عدر  بروحده كمدا عدر  بدروح موسدى فقدام عمدر فقدا  ان رسدو  هللا 



صلى هللا عليه وسلم لم ؤمت ولكن عر  بروحه كما عر  بدروح موسدى وهللا ال ؤمدوت رسدو  هللا صدلى 
وام وألسدنتهم فلدم ند   عمدر ندتكلم حتدى أزبدد  ددقاه ممدا نوعدد وإقدو  هللا عليه وسلم حتدى ؤقطد  أنددي أقد

فقام العبداس فقدا  إن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدد مدات وإنده لبشدر وإنده ؤ سدن كمدا ؤ سدن البشدر 
أي قدوم فدادفنوا صداحبكم ف ندده أ درم علدى هللا مددن ان ؤميتده إمداتتين أؤميدت أحدددكم إماتدة وإميتده إمدداتتين 

لددى هللا مددن علددك أي قددوم فددادفنوا صدداحبكم فدد ن ؤددك كمددا تقولددون فلدديب بع إدد  علددى هللا أن و ددو أ ددرم ع
نبحددث عندده التددراب إن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وهللا مددا مددات حتددى تددرو السددبيل نهجددا وايددحا 
ف حددل الحددال  وحددرم الحددرام ونكدد  ونلددق وحددارب وسددالم مددا كددان أرعددى يددنم نتبدد  بهددا صدداحبها ر وس 

خددبط عليهددا العضدداة بمخبطدده وإمدددر حويددها بيددده ب نصددب وال أدأب مددن رسددو  هللا صددلى هللا الجبددا  ؤ
عليدده وسددلم كددان فدديكم أي قددوم فددادفنوا صدداحبكم قددا  وجعلددت أم أؤمددن تبكددي فقيددل لهددا ؤددا أم أؤمددن تبكددي 
إال على رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قالت إندي وهللا مدا أبكدي علدى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 

أن أ دون أعلدم أندده قدد ع ددب إلدى مددا  دو  يددر لده مددن الددنيا ولكنددي أبكدي علددي  بدر السددمار انقطد  قددا  
 حماد  نقت العبرة أنوب حين بل   هنا 

   
أ برنا عبد الو اب بن سعيد الدمشدقي اندا  دعيب  دو بدن إسدحاج اندا ائوزاعدي حدداني ؤعدي  [  84]  

إعا أصدددداب أحددددكم مصدددديبة فليدددد كر عليدددده وسدددلم قددددا   بدددن الوليددددد حدددداني مكحددددو  ان النبددددي صدددلى هللا
 مصيبته بي ف نها من أع م المصا ب 

   
إعا أصدداب أ برندا أبدو النعمدان انددا فطدر عدن عطددار قدا  قدا  رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسدلم [  85]  

 أحدكم مصيبة فلي كر مصابه بي ف نها من أع م المصا ب 
   
مدا سدمعت  لف انا سشيان عن عمرو بن محمد عدن أبيده قدا  حدانا محمد بن أحمد بن أبي [  86]  

 بن عمر ن كر النبي قط اال بكى 
   
ان فانمدة قالددت ؤددا أنددب أ برندا أبددو النعمددان اندا حمدداد بددن زإدد عددن اابددت عددن أندب بددن مالددك [  87]  

مددا   يدف نابدت أناسددكم ان تحودوا علددى رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسدلم التددراب وقالدت ؤددا أبتداه مددن ربده
أدندداه وا أبتدداه جنددة الاددردوس مدد واه وا أبتدداه إلددى جبرإدددل ننعدداه وا أبتدداه أجدداب ربددا دعدداه قددا  حمدداد حدددين 

 حد  اابت بكى وقا  اابت حين حد  به أنب بكى 



   
حدددانا عاددان انددا حمدداد بددن سددلمة عددن اابددت عددن أنددب عكددر النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  [  88]  

نددت نومددا قددط كددان أحسددن وال أيددوأ مددن نددوم د ددل علينددا فيدده رسددو  هللا  ددهدته نددوم د ددل المدننددة فمددا رأ
صلى هللا عليه وسلم و هدته نوم موته فما رأنت نومدا كدان أقدب  وال أظلدم مدن ندوم مدات فيده رسدو  هللا 

 صلى هللا عليه وسلم 
   
قدا  عبدد حدانا عبد هللا بن مطي  انا  شيم عدن أبدي عبدد الجليدل عدن أبدي حرإد  ائزدي قدا  [  89]  

هللا بددن سدددالم للنبددي صدددلى هللا عليدده وسدددلم ؤددا رسدددو  هللا انددا نجددددو نددوم القيامدددة قا مددا عندددد ربددك وأندددت 
 محمارة وجنتاو مستحي من ربك مما أحدات أمتك من بعدو 

   
أ برنا القاسدم بدن كويدر قدا  سدمعت عبدد الدرحمن بدن  درإ  ؤحدد  عدن أبدي ائسدود عدن أبدي [  90]  

ان  د ه السددورة لمدا أن لددت علددى ن أبددي  رإددرة عدن النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم فدروة مددولى أبدي جهددل عد
رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ل إعا جدار نصدر هللا والادت  ورأندت النداس ندد لون فدي دندن هللا أفواجدا {  

 قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ليخرجن منها أفواجا كما د لوه أفواجا 
   
بكر المصدري عدن سدليمان أبدي أندوب الخ اعدي عدن ؤحيدى بدن سدعيد ائمدوي عدن أ برني أبو [  91]  

د ل عبد هللا بن ائ تم علدى عمدر بدن عبدد الع إد  معرو  بن  ربوع المكي عن  الد بن معدان قا  
مد  العامدة فلدم ؤاجد  عمدر إال و ددو بدين ندؤده ندتكلم فحمدد هللا وأاندى عليدده ادم قدا  أمدا بعدد فد ن هللا  لددق 

عن نداعتهم آمندا لمعصديتهم والنداس نوميد  فدي المنداز  والدرأي مختلادون فدالعرب بشدر تلدك  الخلق ينيا
المندداز  أ ددل الحجددر وأ ددل الددوبر وأ ددل الدددبر تجتدداز دونهددم نيبددات الدددنيا ور ددار  يشددها ال ؤسدد لون هللا 
جماعددة وال نتلددون لدده كتابددا ميددتهم فددي النددار وحدديهم أعمددى نجددب مدد  مددا ال ؤحصددي مددن المريددوب عندده 

الم  ددود فيدده فلمددا أراد هللا أن ننشددر علدديهم رحمددة بعددث إلدديهم رسددوال مددن أناسددهم ع إدد  عليدده مددا عنددتم و 
حدددرإع علددديكم بدددالمؤمنين ر و  رحددديم صدددلى هللا عليددده وسدددلم وعليددده السدددالم ورحمدددة هللا وبركاتددده فلدددم 

مره وال ؤمددنعهم علددك أن جرحددوه فددي جسددمه ولقبددوه فددي اسددمه ومعدده كتدداب مددن هللا نددانق ال ؤقددوم إال بدد 
نرحددل إال ب عنددده فلمددا أمدددر بالع مددة وحمدددل علددى الجهددداد انبسددط ئمدددر هللا لوادده فددد فل  هللا حجتدده وأجددداز 
 لمته وأظهر دعوته وفارج الدنيا تقيا نقيا ام قام بعده أبو بكر فسلك سدنته وأ د  سدبيله وارتددت العدرب 

يدده وسددلم إال الدد ي كددان قددابال أو مددن فعددل علددك مددنهم فدد بى أن ؤقبددل مددنهم بعددد رسددو  هللا صددلى هللا عل



انتدد   السدديو  مددن أيماد ددا وأوقددد النيددران فددي  ددعلها اددم نكددب ب  ددل الحددق أ ددل البانددل فلددم نبددرح ؤقطدد  
أوصالهم وإسقي ائرر دمار م حتى أد لهم في ال ي  رجوا منده وقدرر م بالد ي نادروا عنده وقدد كدان 

فدرأل علددك عنددد موتده يصددة فددي حلقدده  أصداب مددن مددا  هللا بكدرا نرتددوي عليدده وحبشدية أريددعت ولدددا لدده
فدد دل علددك إلددى الخلياددة مددن بعددده وفددارج الدددنيا تقيددا نقيددا علددى منهددا  صدداحبه اددم قددام بعددده عمددر بددن 
الخطاب فمصر ائمصار و لط الشدة باللين وحسر عن عرا يه و مر عن سداقيه وعدد لرمدور أقرانهدا 

باس ؤسد   النداس  دل نوبتدون قاتلده فلمدا قيدل وللحرب آلتها فلما أصابه فتى المغيرة بن  عبة أمر بن  
فتدى المغيدرة بدن  ددعبة اسدتهل ؤحمدد ربده أن ال ؤكددون أصدابه عو حدق فدي الاددير فيحدت  عليده ب نده إنمددا 
اسددتحل دمدده بمددا اسددتحل مددن حقدده وقددد كددان أصدداب مددن مددا  هللا بضددعة وامددانين ألاددا فكسددر لهددا رباعدده 

بعددده وفددارج الدددنيا تقيددا نقيددا علددى منهددا  صدداحبيه اددم ؤددا  وكددره بهددا كاالددة أوالده ف دا ددا إلددى الخلياددة مددن
عمددر بنددي الدددنيا ولدددتك ملوكهددا وألقمتددك ادددنيها ونبددت فيهددا تلتمسددها م انهددا فلمددا وليتهددا ألقيتهددا حيددث 
ألقا ددا هللا  جرتهددا وجاوتهددا وقدد رتها آالمددا تدد ودت منهددا فالحمددد ت الدد ي جددال بددك حوبتنددا وكشددف بددك 

ف ندده ال ؤعدد  علددى الحددق  ددير وال ندد   علددى البانددل  ددير أقددو  قددولي  ددد ا  ربتنددا فددامض وال تلتاددت 
واستغار هللا لي وللمؤمنين والمؤمندات قدا  أبدو أندوب فكدان عمدر بدن عبدد الع إد  ؤقدو  فدي الشدير قدا  

 لي بن ائ تم امض وال تلتات 
   

 باب ما أ رم هللا تعالى نبيه صلى هللا عليه وسلم بعد موته 
   
أبدو النعمددان اندا سددعيد بدن زإددد اندا عمدرو بددن مالدك النكددري حددانا أبددو الجدوزار أوس بددن  حددانا[  92]  

قحط أ ل المدننة قحطا  دندا فشكوا إلدى عا شدة فقالدت ان دروا قبدر النبدي صدلى هللا عليده عبد هللا قا  
طددرا وسددلم فدداجعلوا مندده كددووا إلددى السددمار حتددى ال ؤكددون بيندده وبددين السددمار سددقف قددا  فاعلددوا فمطرنددا م

 حتى نبت العشب وسمنت اإلبل حتى تاتقت من الشحم فسمي عام الاتق 
   
لما كان أؤام الحدرة لدم ندؤعن فدي مسدجد أ برنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد الع إ  قا  [  93]  

النبي صلى هللا عليه وسلم االاا ولم ؤقم ولم نبرح سدعيد بدن المسديب مدن المسدجد وكدان ال ؤعدر  وقدت 
 ال بهمهمة ؤسمعها من قبر النبي صلى هللا عليه وسلم ف كر معناه الصالة ا

   
حدددانا عبددد هللا بددن صددال  حددداني الليددث حددداني  الددد و ددو بددن ن إددد عددن سددعيد  ددو بددن أبددي [  94]  



ان كعبا د ل على عا شة ف كروا رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدا  كعدب  ال  عن نبيه بن و ب 
  سدددبعون ألادددا مدددن المال كدددة حتدددى ؤحادددوا بقبدددر النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم مدددا مدددن ندددوم ؤطلددد  اال نددد  

ؤضربون ب جنحتهم وإصلون على رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم حتدى إعا أمسدوا عرجدوا و دبط مدولهم 
 فصنعوا مول علك حتى إعا انشقت عنه ائرر  ر  في سبعين ألاا من المال كة ن فونه 

   
 باب اتبا  السنة 

   
أ برنا أبو عاصم انا اور بن ن إدد حدداني  الدد بدن معددان عدن عبدد الدرحمن عدن عمدرو عدن [  95]  

صلى لنا رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الاجر ادم وع ندا موع دة بليغدة عربار بن سارإة قا  
عرفددت منهددا العيددون ووجلددت منهددا القلددوب فقددا  قا ددل ؤددا رسددو  هللا ك نهددا موع ددة مددود  ف وصددنا فقددا  
أوصيكم بتقدول هللا والسدم  والطاعدة وان كدان عبددا حبشديا ف نده مدن ؤعدي  مدنكم بعددي فسديرل ا تالفدا 
 ويرا فعليكم بسنتي وسنة الخلادار الرا ددنن المهددنين عضدوا عليهدا بالنواجد  وإؤدا م والمحدداات فد ن كدل 

 محداة بدعة وقا  أبو عاصم مرة وإؤا م ومحداات ائمور ف ن كل بدعة ياللة 
   
كددان مددن مضددى مددن أ برنددا أبددو المغيددرة انددا ائوزاعددي عددن نددونب بددن ن إددد عددن ال  ددري قددا  [  96]  

علما نا ؤقولون االعتصام بالسنة نجاة والعلم ؤقدبض قبضدا سدرإعا فدنع  العلدم ابدات الددنن والددنيا وفدي 
 ع اب العلم ع اب علك كله 

   
أبدي عمدرو الشديباني عدن عبدد هللا بدن الددنلمي أ برنا أبو المغيدرة اندا ائوزاعدي عدن ؤحيدى بدن [  97]  

 ان أو  ع اب الدنن ترو السنة ن  ب الدنن سنة سنة كما ن  ب الحبل قوة قوة قا  بلغني 
   
ما ابتدد  قدوم بدعدة فدي دندنهم إال ند   هللا مدن أ برنا أبو المغيرة انا ائوزاعي عن حسان قا  [  98]  

 وم القيامة سنتهم مولها ام ال ؤعيد ا إليهم إلى ن
   
مددا ابتددد  رجددل بدعدددة أال أ برنددا مسددلم بددن إبدددرا يم انددا و يددب انددا أندددوب عددن أبددي قالبددة قدددا  [  99]  

 استحل السيف 
   



ان أ ددل ائ ددوار أ برنددا سددليمان بددن حددرب انددا حمدداد بددن زإددد عددن أنددوب عددن أبددي قالبددة قددا  [  100]  
د مدنهم ننتحدل قدوال أو قدا  حددنوا فيتندا ى بده أ ل الضاللة وال أرل مصير م اال النار فجدربهم فلديب أحد

ائمددر دون السدديف وان النادداج كددان يددروبا اددم تددال ل ومددنهم مددن عا ددد هللا { ل ومددنهم مددن نلمدد و فددي 
الصدددقات {  ل ومددنهم الدد نن نددؤعون النبددي { فددا تلف قددولهم واجتمعددوا فددي الشددك والتكدد نب وان  ددؤالر 

صدير م اال الندار قدا  حمداد ادم قدا  أندوب عندد عا الحددنث ا تلف قولهم واجتمعوا في السديف وال أرل م
 أو عند ائو  وكان وهللا من الاقهار عوي ائلباب ؤعني أبا قالبة 

   
 باب التور  عن الجواب فيما ليب فيه كتاب وال سنة 

   
أ برنا عمرو بن عون عن  الد بن عبد هللا عدن عطدار عدن عمدر عدن بدن مسدعود وح ؤادة [  101]  

كانا جالسين فجار رجل فس لهما عن  ير فقا  بن مسعود لح ؤاة ئي  ير تدرل ؤسد لوني عدن أنهما 
 دد ا قددا  ؤعلموندده اددم نتركوندده ف قبددل إليدده بددن مسددعود فقددا  مددا سدد لتمونا عددن  ددير مددن كتدداب هللا تعددالى 

 حداتم نعلمه أ برنا م به أو سنة من نبي هللا صلى هللا عليه وسلم أ برنا م به وال ناقة لنا بما أ
   
مدا  طدب أ برنا أبو نعيم انا المسعودي عن عبد الملك بن ميسرة عدن الند ا  بدن سدبرة قدا  [  102]  

عبد هللا  طبدة بالكوفدة اال  دهدتها فسدمعته نومدا وسديل عدن رجدل ؤطلدق امرأتده امانيدة وأ دباه علدك قدا  
بددل وجهدده فقددد بددين لدده ومددن  ددو كمددا قددا  اددم قددا  ان هللا أندد   كتابدده وبددين بياندده فمددن أتددى ائمددر مددن ق

  الف فوهللا ما نطيق  الفكم 
   
أ برندا أبددو الوليددد الطيالسددي انددا  دعبة أ برنددي عبددد الملددك بددن ميسدرة قددا  سددمعت الندد ا  بددن [  103]  

وأتدداه رجددل وامددرأة فددي تحددرإم فقددا  ان هللا قددد بددين فمددن أتددى ائمددر مددن قبددل سددبرة قددا   ددهدت عبددد هللا 
 فوهللا ما نطيق  الفكم وجهه فقد بين ومن  الف 

   
اندده كدان ال ؤقددو  برأؤدده اال أ برندا عبددد هللا بددن سدعيد انددا حاددع عدن أ ددعث عددن بدن سدديرإن [  104]  

  ييا سمعه 
   
مدا سدمعت إبدرا يم أ برنا عبد هللا بدن سدعيد اندا عودام والدد علدي بدن عودام عدن ائعمد  قدا  [  105]  



 ؤقو  برأؤه في  ير قط 
   
مددا قلددت بددرأي مندد  االاددون سددنة قددا  أبددو أبددو النعمددان انددا أبددو عوانددة عددن قتددادة قددا   أ برنددا[  106]  

  ال  من  أربعون سنة 
   
سديل حدانا مخلد بن مالك انا حكام بن سلم عن أبي  يومة عن عبدد الع إد  عدن رفيد  قدا  [  107]  

مدن هللا ان نددان فدي عطار عدن  دير قدا  ال أدري قدا  قيدل لده اال تقدو  فيهدا برأؤدك قدا  اندي أسدتحيي 
 ائرر برأني 

   
جداره أ برنا إسماعيل بن أبان أ برني حاتم  و بن إسماعيل عدن  يسدى عدن الشدعبي قدا  [  108]  

رجددل فسددد له عدددن  دددير فقدددا  كدددان بدددن مسدددعود ؤقدددو  فيددده كددد ا وكددد ا قدددا  أ برندددي أندددت برأؤدددك فقدددا  أال 
ي عنددي آادر مدن علدك وهللا ئن أتغندى تعجبون من   ا أ برته عن بن مسعود وإس لني عن رأني ودنند

 أينية أحب إلي من أن أ برو برأني 
   
إؤددا م أ برنددا إسددماعيل بددن أبددان انددا حدداتم  ددو بددن إسددماعيل عددن  يسددى عددن الشددعبي قددا  [  109]  

والمقاؤسة وال ي ناسي بيدده لدين أ د تم بالمقاؤسدة لدتحلن الحدرام ولتحدرمن الحدال  ولكدن مدا بلغكدم عمدن 
 ب محمد صلى هللا عليه وسلم فاعملوا به حاال من أصحا

   
جدار رجدل إلدى أ برنا سعيد بن عامر عدن بدن عدون عدن محمدد بدن سديرإن عدن علقمدة قدا  [  110]  

عبددد هللا فقددا  اندده نلددق امرأتدده البارحددة امانيددا قددا  بكددالم واحددد قددا  بكددالم واحددد قددا  فيرإدددون ان نبينددوا 
نلق امرأته ما ة نلقة قدا  بكدالم واحدد قدا  بكدالم واحدد قدا  منك امرأتك قا  نعم وجاره رجل فقا  انه 

فيرإدون ان نبينوا منك امرأتدك قدا  نعدم فقدا  عبدد هللا مدن نلدق كمدا أمدره هللا فقدد بدين هللا الطدالج ومدن 
 لبب على ناسه وكلنا به لبسه وهللا ال تلبسون على أناسكم ونتحمله نحن  و كما تقولون 

   
ئن ؤعدي  ن بن حدرب اندا حمداد بدن زإدد عدن ؤحيدي بدن سدعيد عدن القاسدم قدا  أ برنا سليما[  111]  

 الرجل جا ال بعد ان ؤعلم حق هللا عليه له  ير من ان ؤقو  ما ال ؤعلم 
   



سدمعت القاسدم سديل قدا  إندا وهللا أ برنا سليمان بن حرب انا حماد بدن ن إدد عدن أندوب قدا  [  112]  
 ا ما كتمنا م وال حل لنا أن نكتمكم ما نعلم كل ما تس لون عنه ولو علمن

   
سديل القاسدم عدن  دير قدد سدماه فقدا  مدا ايدطر أ برنا سعيد بن عدامر عدن بدن عدون قدا  [  113]  

 إلى مشورة وما أنا من عي في  ير 
   
قلددت للقاسددم مددا أ ددد علددي ان أ برندا محمددد بددن كويددر عددن سدشيان بددن عيينددة عددن ؤحيددى قدا  [  114]  

ؤكددون عندددو وقدد كددان أبددوو إمامدا قددا  ان أ ددد مدن علددك عنددد هللا وعندد مددن عقددل تسد   عددن الشدير ال 
 عن هللا ان أفتي بغير علم أو أروي عن يير اقة 

   
كدانوا إعا ن لدت بهدم أ برنا عمدرو بدن عدون اندا  شديم عدن العدوام عدن المسديب بدن رافد  قدا  [  115]  

تمعدوا لهدا واجمعدوا فدالحق فيمدا رأوا فدالحق قضية ليب فيها مدن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم أادر اج
 فيما رأوا 

   
 به ا أ برنا عبد هللا أنا ن إد عن العوام [  115]  
   
أ برندددا ؤحيدددى بدددن حسدددان ومحمدددد بدددن المبدددارو قدددا  اندددا ؤحيدددى بدددن حمددد ة حددددانا أبدددو سدددلمة [  116]  

 تعجلدوا بالبليدة قبدل الالحمصي ان و ب بن عمرو الجمحي حداده ان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
ن ولها ف نكم ان ال تعجلو ا قبل ن ولها ال نناك المسلمون وفديهم إعا  دي ن لدت مدن إعا قدا  وفدق وسددد 

 وإنكم ان تعجلو ا تختلف بكم ائ وار فت   وا  ك ا و ك ا وأ ار بين ندؤه وعن ؤمينه وعن  ماله 
   
ان النبددي صددلى هللا عليدده حددداني أبددو سددلمة أ برنددا محمددد بددن المبددارو انددا ؤحيددى بددن حمدد ة [  117]  

 وسلم سيل عن ائمر ؤحد  ليب في كتاب وال سنة فقا  نن ر فيه العابدون من المؤمنين 
   
إنكدم تسد لون عدن أ برنا أحمد بن عبد هللا انا معاع بدن معداع عدن بدن عدون قدا  قدا  القاسدم [  118]  

ننقدر عنهددا وتسد لون عددن أ ديار مددا أدري مدا  ددي  أ ديار مدا كنددا نسد   عنهددا وتنقدرون عددن أ ديار مددا كندا
 ولو علمنا ا ما حل لنا أن نكتمكو ا 



   
أ برنددا عبددد هللا بددن صددال  حددداني الليددث حددداني ن إددد  ددو بددن أبددي حبيددب عددن عمددروا بددن [  119]  

اندده سددي تي ندداس ؤجددادلونكم بشددبهات القددرآن فخدد و م بالسددنن فدد ن ائ ددج  ان عمددر بددن الخطدداب قددا  
 نن أعلم بكتاب هللا أصحاب الس

   
أ برنا محمد بن عيينة انا علي  و بن مسهر عن  شدام  دو بدن عدروة عدن محمدد بدن عبدد [  120]  

مدا زا  أمدر بندي إسدرا يل معتددال لديب فيده  دير حتدى نشد  الرحمن بن نوفدل عدن عدروة بدن ال بيدر قدا  
يل مددن ييددر م فقددالوا فدديهم بددالرأي فدديهم المولدددون أبنددار سددباؤا ائمددم أبنددار النسددار التددي سددبت بنددو إسددرا 

 فايلو م 
   

 باب كرا ية الاتيا 
   
جدار رجدل نومدا إلدى بدن أ برندا مسدلم بدن إبدرا يم اندا حمداد بدن زإدد المنقدري حدداني أبدي قدا  [  121]  

عمر فس له عدن  دير ال أدري مدا  دو فقدا  لده بدن عمدر ال تسد   عمدا لدم ؤكدن فد ني سدمعت عمدر بدن 
 عما لم ؤكن الخطاب نلعن من س   

   
بلغنددا ان زإددد بددن اابددت ائنصدداري كددان أ برنددا الحكددم بددن ندداف  انددا  ددعيب عددن ال  ددري قددا  [  122]  

ؤقو  إعا سيل عن ائمر أ ان   ا ف ن قالوا نعم قد كان حد  فيه بال ي ؤعلدم والد ي ندرل وان قدالوا لدم 
 ؤكن قا  ف روه حتى ؤكون 

   
سديل انا أبو الها م المخ ومي اندا و يدب اندا داود عدن عدامر قدا  أ برنا إسحاج بن إبرا يم [  123]  

عمار بن ؤاسر عن مس لة فقا   ل كان   ا بعد قدالوا ال قدا  دعوندا حتدى تكدون فد عا كاندت تجشدمنا ا 
 لكم 
   
قدا  عمدر علدى المنبدر أحدر  أ برنا محمد بن أحمد انا سشيان عدن عمدرو عدن نداوس قدا  [  124]  

 عما لم ؤكن ف ن هللا قد بين ما  و كا ن با  على رجل س   
   



أ برنا عبد هللا بن محمد بن أبي  يبة انا أبو فضيل عن عطدار عدن سدعيد عدن بدن  بداس [  125]  
مددا رأنددت قومددا كددانوا  يددرا مددن أصددحاب رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا سدد لوه اال عددن اددال  قددا  

سددد لونك عدددن الشدددهر الحدددرام { ل وإسددد لونك عدددن عشدددرة مسددد لة حتدددى قدددبض كلهدددن فدددي القدددرآن مدددنهن ل ؤ
 المحيض { قا  ما كانوا ؤس لون اال عما نناعهم 

   
لمدن أدركددت مدن أصددحاب حددانا عومدان بددن عمدر انددا بدن عددو  عدن عمدر بددن إسدحاج قددا  [  126]  

 م رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم أ ور مما سبقني منهم فما رأنت قوما أؤسر سيرة وال أقل تشدندا منه
   
سددمعت أ برنددي العبدداس بددن سددشيان عددن زإددد بددن حبدداب أ برنددي رجددار بددن أبددي سددلمة قددا  [  127]  

 بددادة بددن نسددي الكندددي وسدديل عددن المددرأة ماتددت مدد  قددوم لدديب لهددا ولددي فقددا  أدركددت أقوامددا مددا كددانوا 
 ؤشددون تشدندكم وال ؤس لون مسا لكم 

   
ب أ برنددي رجددار بددن أبددي سددلمة حددداني  الددد بددن أ برنددا العبدداس بددن سددشيان انددا زإددد بددن حبددا[  128]  

كندت مد  بدن محيرإد  بمدر  الددنبا  فرأندت منده  لدوة فسد لته عدن حازم عن  شام بن مسلم القر ي قا  
مس لة فقا  لي ما تصن  بالمسا ل قلت لوال المسدا ل لد  ب العلدم قدا  ال تقدل ع دب العلدم انده ال ند  ب 

 الاقه العلم ما قر  القرآن ولكن لو قلت ن  ب 
   
ؤدا أنهدا النداس إندا أ برنا سليمان بن حرب انا بن سلمة عن داود عن الشعبي أن عمدر قدا  [  129]  

ال ندري لعلنا ن مركم ب  يار ال تحل لكم ولعلنا نحرم عليكم أ ديار  دي لكدم حدال  إن آ در مدا ند   مدن 
تدى مدات فددعوا مدا ندرإبكم إلدى مدا ال القرآن آؤة الربا وإن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم لم نبينها لندا ح

 نرإبكم 
   

 باب من  اب الاتيا وكرة التنط  والتبد  
   
 رجدت مدن عندد إبدرا يم فاسدتقبلني حمداد أ برنا سلم بن جنادة حددانا إدرإدب عدن عمده قدا  [  130]  

 فحملني امانية أبواب مسا ل فس لته ف جابني عن أرب  وترو أربعا 
   



ما سد لت إبدرا يم عدن  دير صة انا سشيان عن عبد الملك بن أبجر عن زبيد قا  أ برنا قبي[  131]  
 اال عرفت الكرا ية في وجهه 

   
مدا رأندت أحددا أ برندا محمدد بدن أحمدد اندا إسدحاج بدن منصدور عدن عمدر بدن أبدي زا ددة قدا  [  132]  

 أ ور ان ؤقو  إعا سيل عن  ير ال علم لي به من الشعبي 
   
بددو عاصددم عددن بددن عددون قددا  سددمعته ندد كر قددا  كددان الشددعبي إعا جدداره  ددير اتقددى أ برنددا أ[  133]  

كدان الشدعبي فدي  د ا أحسدن حداال عندد بدن عدون مدن وكان إبرا يم ؤقدو  وإقدو  وإقدو  قدا  أبدو عاصدم 
 إبرا يم 

   
قلدت لسدعيد أ برنا عبد هللا بن سعيد انا أحمد بن بشدير اندا  دعبة عدن جعادر بدن إؤداس قدا  [  134]  

بير مالك ال تقو  في الطالج  ييا قا  ما منه  ير اال قد س لت عنه ولكدن أ دره ان أحدل حرامدا بن ج
 أو أحرم حالال 

   
أ برنددا أبددو نعدديم انددا سددشيان عددن عطددار بددن السددا ب قددا  سددمعت عبددد الددرحمن بددن أبددي ليلددى [  135]  

ؤحدد  بحددنث إال ود  لقد أدركت في   ا المسجد عشرإن وما ة من ائنصدار ومدا مدنهم مدن أحددؤقو  
 ان أ اه كااه الحدنث وال ؤس   عن فتيا إال ود ان أ اه كااه الاتيا 

   
سددد لت الشدددعبي كيدددف كندددتم حددددانا نوسدددف بدددن ؤعقدددوب الصددداار اندددا أبدددو بكدددر عدددن داود قدددا  [  136]  

تصددنعون إعا سدديلتم قددا  علددى الخبيددر وقعددت كددان إعا سدديل الرجددل قددا  لصدداحبه أفددتهم فددال ندد ا  حتددى 
   إلى ائو  نرج
   
ان العدالم ندد ل فيمدا بدين أ برنا أحمد بن الحجا  قا  سمعت سشيان عن بدن المنكددر قدا  [  137]  

 هللا وبين  باده فليطلب لناسه المخر  
   
أ برنا محمد بن قدامة انا أبو أسامة عن مسعر قا  أ ر  إلي معدن بدن عبدد الدرحمن كتابدا [  138]  

والد ي ال إلدده اال  دو مدا رأندت أحدددا كدان أ دد علددى يده فد عا فيدده قدا  عبدد هللا فحلدف لدي بدا  اندده  دط أب



المتنطعين من رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وما رأنت أحدا كان أ د عليهم من أبدي بكدر وأندي ئرل 
 عمر كان أ د  وفا عليهم أولهم 

   
د لددت علددى بددن زدي قددا  أ برنددا أبددو نعدديم انددا زمعددة بددن صددال  عددن عومددان بددن حايددر ائ[  139]  

  باس فقلت أوصني فقا  نعم عليك بتقول هللا واالستقامة اتب  وال تبتد  
   
كدانوا أ برنا مخلد بن  الد بن مالك انا النضر بن  ميل عن بن عون عدن بدن سديرإن قدا  [  140]  

 نرون انه على الطرإق ما كان على ائار 
   
مدا دام علدى ائادر فهدو عن بن عون عن بدن سديرإن قدا   أ برنا نوسف بن موسى انا أز ر[  141]  

 على الطرإق 
   
أ برنا أبو المغيرة انا ائوزاعي عن ؤحيى بن أبي كوير عن أبي قالبة قدا  قدا  عبدد هللا بدن [  142]  

تعلمدوا العلدم قبدل ان ؤقدبض وقبضده ان ند  ب أ لده اال وإؤدا م والتنطد  والتعمدق والبدد  وعلدديكم مسدعود 
 بالعتيق 

   
حدانا سليمان بن حرب وأبو النعمان عدن حمداد بدن زإدد عدن أندوب عدن أبدي قالبدة قدا  قدا  [  143]  

عليكم بالعلم قبدل ان ؤقدبض وقبضده ان ند  ب ب صدحابه علديكم بدالعلم فد ن أحددكم ال نددري بن مسعود 
كتداب هللا وقددد متدى ؤاتقددر إليده أو ؤاتقددر إلدى مددا عندده انكددم سدتجدون أقوامددا ن عمدون انهددم نددعونكم إلددى 

 نب وه ورار ظهور م فعليكم بالعلم وإؤا م والتبد  وإؤا م والتنط  وإؤا م والتعمق وعليكم بالعتيق 
   
أن رجدال ؤقدا  أ برنا أبو النعمان انا حماد بن زإد اندا ن إدد بدن حدازم عدن سدليمان بدن ؤسدار [  144]  

ليه عمر وقد أعد لده عدراجين النخدل فقدا  له صبي  قدم المدننة فجعل ؤس   عن متشابه القرآن ف رسل إ
من أنت قدا  اندا عبدد هللا صدبي  ف  د  عمدر عرجوندا مدن تلدك العدراجين فضدربه وقدا  اندا عبدد هللا عمدر 

 فجعل له يربا حتى دمي رأسه فقا  ؤا أمير المؤمنين حسبك قد ع ب ال ي كنت أجد في رأسي 
   
بن سلمة وإ إدد بدن إبدرا يم عدن عبدد هللا بدن أبدي مليكدة أ برنا أبو الوليد الطيالسي انا حماد [  145]  



تددال رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسددلم ل  دو الدد ي أند   عليددك الكتداب مندده عدن القاسددم عدن عا شددة قالدت 
آؤات محكمات  ن أم الكتاب وأ ر متشابهات {  فقدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم إعا رأندتم الد نن 

  م نتبعون ما تشابه منه فاح رو 
   
سديل عبدد هللا عدن  دير أ برنا عبد هللا بن محمدد اندا حادع عدن ائعمد  عدن  دقيق قدا  [  146]  

 فقا  اني ئ ره ان أحل لك  ييا حرمه هللا عليك وأحرم ما أحله هللا لك 
   
أ برنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاج الا اري عن بن عون عن بن سيرإن عدن حميدد بدن [  147]  

 ئن أرده بعيه أحب إلي من ان أتكلف له ما ال أعلم قا  عبد الرحمن 
   
ان أ برنددا عبددد هللا بددن صددال  حددداني الليددث أ برنددي بددن عجددالن عددن ندداف  مددولى عبددد هللا [  148]  

صبي  العراقي جعل ؤس   عن أ يار من القدرآن فدي أجنداد المسدلمين حتدى قددم مصدر فبعدث بده عمدرو 
ا أتاه الرسدو  بالكتداب فقدرأه فقدا  أندن الرجدل فقدا  فدي الرحدل قدا  بن العاأل إلى عمر بن الخطاب فلم

عمر أبصر أن ؤكون ع ب فتصيبك مني به العقوبة الموجعة ف تداه بده فقدا  عمدر تسد   محدادة ف رسدل 
إلدى رنا دب مدن جرإدد فضددربه بهدا حتدى تدرو ظهدره وبددرة ادم تركده حتدى بدرأ اددم عادلده ادم تركده حتدى بددرأ 

قددا  صددبي  ان كنددت ترإدد قتلددي فدداقتلني قددتال جمديال وان كنددت ترإددد ان تددداوإني فددعا بدده ليعددود لدده قدا  ف
فقدد وهللا بر دت فد عن لدده إلدى أريده وكتدب إلددى أبدي موسدى ائ دعري ان ال ؤجالسدده أحدد مدن المسددلمين 
فا تد علك على الرجدل فكتدب أبدو موسدى إلدى عمدران ان قدد حسدنت توبتده فكتدب عمدر ان ؤد عن للنداس 

 بمجالسته 
   
أ برنا أحمدد بدن عبدد هللا بدن ندونب اندا ز يدر اندا إسدماعيل بدن أبدي  الدد قدا  سدمعت عدامرا [  149]  

اسددتاتى رجددل أبددي بددن كعددب فقددا  ؤددا أبددا المندد ر مددا تقددو  فددي كدد ا وكدد ا قددا  ؤددا بنددي أ ددان الدد ي ؤقددو  
 س لتني عنه قا  ال قا  أما ال ف جلني حتى ؤكون فنعال  أناسنا حتى نخبرو 

   
 برنا ؤحيى بن حماد أ برنا أبدو عواندة أ برندا عدن فدراس عدن بدن عدامر عدن مسدروج قدا  أ[  150]  

 نت أمشي م  أبدي بدن كعدب فقدا  فتدى مدا تقدو  ؤدا عمداه كد ا وكد ا قدا  ؤدا بدن أ دي أ دان  د ا قدا  ال 
 قا  فاعانا حتى ؤكون 



   
م إعا سديل عدن  دير لدم كان إبدرا يحدانا عبد هللا بن سعيد انا أبو أسامة عن ائعم  قا  [  151]  

 ؤجب فيه إال جواب ال ي سيل عنه 
   
أ برنددا الحسددين بددن منصددور انددا الحسددين بددن الوليددد عددن و يددب عددن  شددام عددن محمددد بددن [  152]  

 انه كان ال ؤاتي في الار  بشير فيه ا تال  سيرإن 
   
سدد لت ناوسددا عددن  أ برنددا مسددلم بددن إبددرا يم انددا حمدداد بددن زإددد حدددانا الصددلت بددن را ددد قددا [  153]  

مس لة فقا  لي كان   ا قلت نعم قا  آ  قلت آ  ام قا  ان أصحابنا أ بروندا عدن معداع بدن جبدل انده 
قددا  ؤ نهددا الندداس ال تعجلددوا بددالبالر قبددل ن ولدده فيدد  ب بكددم  نددا و نددا فدد نكم ان لددم تعجلددوا بددالبالر قبددل 

 ا قا  وفق ن وله لم نناك المسلمون ان ؤكون فيهم من إعا سيل سدد وإع
   
حدددانا بشددر بددن الحكددم انددا عبددد الع إدد  بددن محمددد عددن عمددرو بددن ميمددون عددن أبيدده عددن بددن [  154]  

س لته من رجل أدركه رمضانان فقا  أ ان أو لم ؤكن قا  لدم ؤكدن بعدد قدا  أتدرو بليدة حتدى  باس قا  
 ينا لكل نوم مسكين تن   قا  فدلسنا له رجال فقا  قد كان فقا  ؤطعم من ائو  منهما االاين مسك

   
كندت أ برنا عبد هللا بن عمران انا إسحاج بن سليمان اندا العمدري عدن عبيدد بدن جدرإ  قدا  [  155]  

أجلدب بمكددة إلددى بدن عمددر نومددا وإلدى بددن  بدداس نومدا فمددا ؤقددو  بدن عمددر فيمددا ؤسد   ال علددم لددي أ وددر 
 مما ؤاتي به 

   
تعلمددوا عمدد  عددن أبددي وا ددل قددا  قددا  عبددد هللا أ برنددا محمددد بددن نوسددف عددن سددشيان عددن ائ[  156]  

 ف ن أحدكم ال ندري متى ؤختلف إليه 
   

 باب الاتيا وما فيه من الشدة 
   
أ برنددا إبددرا يم بددن موسددى انددا بددن المبددارو عددن سددعيد بددن أبددي أنددوب عددن عبيددد هللا بددن أبددي [  157]  

 أجرأ م على النار أجرأ م على الاتيا جعار قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 



   
مدن أحدد  رأؤدا أ برنا أبو المغيرة انا ائوزاعي عدن عبددة بدن أبدي لبابدة عدن بدن  بداس قدا  [  158]  

ليب في كتاب هللا ولم تمض به سنة من رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم لدم نددر علدي مدا  دو منده إعا 
 لقي هللا ع  وجل 

   
سددعيد بددن أبددي أنددوب حددداني بكددر بددن عمددر المعددافري عددن أبددي  أ برنددا عبددد هللا بددن ن إددد انددا[  159]  

مددن أفتددى باتيددا مددن ييددر ابددت عومددان مسددلم بددن ؤسددار عددن أبددي  رإددرة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم 
 ف نما إامه على من أفتاه 

   
أ برنددا محمددد بددن أحمددد انددا سددشيان بددن عيينددة عددن أبددي سددنان عددن سددعيد بددن جبيددر عددن بددن [  160]  

 ن أفتى باتيا ؤعمى عليها ف امها عليه م باس قا  
   
كددان أ برندا محمدد بدن الصدلت اندا ز يدر عدن جعاددر بدن نرقدان حددانا ميمدون بدن مهدران قدا  [  161]  

أبو بكر إعا ورد عليه الخصم ن ر في كتداب هللا فد ن وجدد فيده مدا ؤقضدي بيدنهم قضدى بده وان لدم ؤكدن 
سددلم فددي علددك ائمددر سددنة قضددى بدده فدد ن أ يدداه  ددر  فددي الكتدداب وعلددم مددن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده و 

فسدد   المسددلمين وقددا  أتدداني كدد ا وكدد ا فهددل علمددتم ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قضددى فددي علددك 
بقضدار فربمدا اجتمدد  إليده النادر كلهددم ند كر مددن رسدو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم فيده قضددارا فيقدو  أبددو 

على نبينا ف ن أ ياه ان ؤجد فيه سدنة مدن رسدو  هللا صدلى هللا بكر الحمد ت ال ي جعل فينا من ؤحاال 
 عليه وسلم جم  ر وس الناس و يار م فاستشار م ف عا اجتم  رأنهم على أمر قضى به 

   
أ برنددا إبددرا يم بددن موسددى وعمددرو بددن زراة عددن عبددد الع إدد  بددن محمددد عددن أبددي سددهيل قددا  [  162]  

المسجد الحدرام فسد لت عمدر بدن عبدد الع إد  وعندده بدن  دهاب  ان على امرأتي اعتكا  االاة أؤام في 
قدا  قلدت عليهدا صديام قددا  بدن  دهاب ال ؤكدون اعتكددا  إال بصديام فقدا  لده عمددر بدن عبدد الع إد  عددن 
النبدي صددلى هللا عليده وسددلم قدا  ال قددا  فعددن أبدي بكددر قدا  ال قددا  فعددن عمدر قددا  ال قدا  فعددن عومددان 

ا فخرجدت فوجددت ناوسدا وعطدار بدن ربداح فسد لتهما فقدا  نداوس قا  ال قا  عمر ما أرل عليه صديام
  ان بن  باس ال نرل عليها صياما اال ان تجعله على ناسها قا  وقا  عطار علك رأني 

   



لمددا قدددم أبددو حدددانا مسددلم بددن إبددرا يم انددا أبددو عقيددل انددا سددعيد الجرإددري عددن أبددي نضددرة قددا  [  163]  
للحسددن أنددت الحسددن مددا كددان أحددد بالبصددرة أحددب إلددي لقددار منددك  سددلمة البصددرة أتيتدده انددا والحسددن فقددا 

وعلك انه بلغني انك تاتي برأؤك فال تات برأؤدك اال ان تكدون سدنة عدن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 أو كتاب من   

   
أ برنا عصمة بن الاضل انا زإد بن الحباب عن ن إد بن عقبة انا الضدحاو عدن جدابر بدن [  164]  

ؤددا أبددا الشددعوار انددك مددن فقهددار البصددرة فددال تاددت اال بقددرآن ن عمددر لقيدده فددي الطددوا  فقددا  لدده زإددد أن بدد
 نانق أو سنة مايية ف نك ان فعلت يير علك  لكت وأ لكت 

   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف عددن سددشيان عددن ائعمدد  عددن عمددارة بددن عميددر عددن حرإددث بددن [  165]  

ن لسددنا نقضددي ولسددنا  نالددك وان هللا قددد قدددر مددن أتددى علينددا زمدداظهيددر عددن عبددد هللا بددن مسددعود قددا  
ائمدر أن قددد بلغندا مددا تدرون فمددن عدرر لدده قضدار بعددد اليدوم فلدديقض فيده بمددا فدي كتدداب هللا عد  وجددل 
فدد ن جدداره مددا لدديب فددي كتدداب هللا فلدديقض بمددا قضددى بدده رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فدد ن جدداره مددا 

ى هللا عليده وسدلم فلديقض بمدا قضدى بده الصدالحون وال ليب فدي كتداب هللا ولدم ؤقدض بده رسدو  هللا صدل
ؤقل اني أ ا  وأني أرل ف ن الحرام بدين والحدال  بدين وبدين علدك أمدور مشدتبهة فدد  مدا نرإبدك إلدى مدا 

 ال نرإبك 
   
حدانا ؤحيى بن حماد عن أبي عوانة عدن سدليمان عدن عمدارة بدن عميدر عدن أبيده عدن عبدد [  165]  

 بنحوه هللا 
   
أ برنا عبد هللا بن محمد انا جرإر عن ائعم  عدن القاسدم بدن عبدد الدرحمن عدن أبيده عدن  [ 165]  

 بنحوه عبد هللا 
   
كددان بددن  بدداس إعا أ برندا عبددد هللا بددن محمددد انددا بددن عيينددة عددن عبددد هللا بددن أبددي ن إددد قددا  [  166]  

  هللا صدلى هللا عليده سيل عن ائمر فكان فدي القدرآن أ بدر بده وان لدم ؤكدن فدي القدرآن وكدان عدن رسدو 
 وسلم أ بر به ف ن لم ؤكن فعن أبي بكر وعمر ف ن لم ؤكن قا  فيه برأؤه 

   



ان أ برندا محمددد بددن عيينددة عددن علددي بددن مسددهر عددن أبددي إسددحاج عددن الشددعبي عددن  ددرإ  [  167]  
عمددر بدددن الخطددداب كتدددب إليددده ان جددارو  دددير فدددي كتددداب هللا فددداقض بدده وال نلتاتدددك عنددده الرجدددا  فددد ن 

مددا لدديب فددي كتدداب هللا فددان ر سددنة رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فدداقض بهددا فدد ن جددارو مددا  جددارو
ليب في كتاب هللا ولم ؤكن فيه سنة رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فان ر ما اجتمد  عليده النداس فخد  

لم فيده به فد ن جدارو مدا لديب فدي كتداب هللا ولدم ؤكدن فدي سدنة رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ولدم ندتك
أحد قبلك فا تر أي ائمرإن  يت ان  يت ان تجتهد برأؤك ادم تقددم فتقددم وان  ديت ان تتد  ر فتد  ر 

 وال أرل الت  ر اال  يرا لك 
   
حدانا ؤحيى بن حمداد اندا  دعبة عدن محمدد بدن عبيدد هللا الوقادي عدن عمدرو بدن الحدار  بدن [  168]  

ان النبددي صددلى هللا حاب معدداع عددن معدداع أ ددي المغيددرة بددن  ددعبة عددن ندداس مددن أ ددل حمددع مددن أصدد
عليدده وسددلم لمددا بعودده إلددى الدديمن قددا  أرأنددت ان عددرر لددك قضددار كيددف تقضددي قددا  اقضددي بكتدداب هللا 
قددا  فدد ن لددم ؤكددن فددي كتدداب هللا قددا  فبسددنة رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  فدد ن لددم ؤكددن فددي سددنة 

قدا  الحمدد ت الد ي وفدق رسدو  رسدو  هللا لمدا  رسو  هللا قا  اجتهد رأني وال آلو قا  فضرب صددره ادم
 نريي رسو  هللا 

   
أ برنا ؤحيى بن حماد انا  عبة عن سليمان بن عمارة بن عمير عن حرإدث بدن ظهيدر قدا  [  168]  

قدد أتدى عليندا زمدان ومدا نسد   ومدا نحدن  نداو وان هللا قددر ان بلغدت مدا تدرون أحسبه ان عبدد هللا قدا  
فددان روا فددي كتدداب هللا فدد ن لددم تجدددوه فددي كتدداب هللا فاددي سددنة رسددو  هللا فدد ن لددم فدد عا سدديلتم عددن  ددير 

تجددوه فدي سددنة رسدو  هللا فمددا أجمد  عليدده المسدلمون فد ن لددم ؤكدن فيمددا اجتمد  عليدده المسدلمون فاجتهددد 
رأؤك وال تقل اني أ ا  وأ شى ف ن الحال  بين الحال  والحدرام بدين وبدين علدك أمدور مشدتبهة فدد  مدا 

 إلى ما ال نرإبك  نرإبك
   
أنهدا النداس حدانا  ارون بن معاوإة عن حاع بن غيا  حدانا ائعم  قدا  قدا  عبدد هللا [  169]  

انكددم سددتحداون وإحددد  لكددم فدد عا رأنددتم محداددة فعلدديكم بددائمر ائو  قددا  حاددع كنددت أسددند عددن حبيددب 
 عن أبي عبد الرحمن ام د لني منه  ك 

   
لصددلت انددا بددن المبددارو عددن بددن عددون عددن محمددد قددا  قددا  عمددر البددن أ برنددا محمددد بددن ا[  170]  



 ألم أنب  أو أنبيت انك تاتي ولست ب مير وال حار ا من تولى قار ا مسعود 
   

 باب في ال ي ؤاتي الناس في كل ما ؤستاتى 
   
ان أ برنددا محمددد بددن نوسددف عددن سددشيان عددن ائعمدد  عددن أبددي وا ددل عددن بددن مسددعود قددا  [  171]  

 تي الناس في كل ما ؤستاتي لمجنون ال ي ؤا
   
إنمدا ؤاتددي النداس االادة رجددل أ برندا سدعيد بدن عددامر عدن  شدام عددن محمدد عدن ح ؤاددة قدا  [  172]  

إمام أو وا  ورجدل ؤعلدم ناسد  القدرآن مدن المنسدوا قدالوا ؤدا ح ؤادة ومدن علدك قدا  عمدر بدن الخطداب أو 
 أحمق متكلف 

   
انا أبو أسامة عن  شام بدن حسدان عدن محمدد عدن أبدي عبيددة بدن  أ برنا عبد هللا بن سعيد[  172]  

إنما ؤاتدي النداس أحدد االادة رجدل علدم ناسد  القدرآن مدن منسدو ة قدالوا ومدن علدك ح ؤاة قا  قا  ح ؤاة 
قددا  عمددر بددن الخطدداب قددا  وأميددر ال ؤخددا  أو أحمددق متكلددف اددم قددا  محمددد فلسددت بواحددد مددن  دد نن 

 وأرجو ان ال أ ون الوالث 
   
من علدم مدنكم أ برنا جعار بن عون عن ائعم  عن مسلم عن مسروج عن عبد هللا قا  [  173 ] 

علمددا فليقددل بدده ومددن لددم ؤعلددم فليقددل لمددا ال ؤعلددم هللا أعلددم قددا  العددالم إعا سدديل عمددا ال ؤعلددم قددا  هللا أعلددم 
 وقد قا  هللا لرسوله ل قل ال أس لكم عليه من أجر وما أنا من المتكلاين 

   
أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا حميددد عددن أبددي رجددار عددن أبددي المهلددب ان أبددا موسددى قددا  فددي [  174]  

مدددن علدددم علمدددا فلددديعلم النددداس وإؤددداه ان ؤقدددو  مدددا ال علدددم لددده بددده فيمدددرج مدددن الددددنن وإكدددون مدددن  طبتددده 
 المتكلاين 

   
ري أ برندددا عمدددر بدددن عدددون عدددن  الدددد بدددن عبدددد هللا عدددن عطدددار بدددن السدددا ب عدددن أبدددي البختددد[  175]  

 وأبرد ا على الكبد إعا سيلت عما ال أعلم ان أقو  هللا أعلم وزاعان قاال قا  علي 
   



ؤدا برد دا أ برنا أبو نعيم انا  رإك عن عطدار بدن السدا ب عدن أبدي البختدري عدن علدي قدا  [  176]  
 على الكبد أن تقو  لما ال تعلم هللا أعلم 

   
عرفجددة انددا رزإددن أبددو النعمددان عددن علددي بددن أبددي أ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا عميددر بددن [  177]  

 إعا سيلتم عما ال تعلمون فا ربوا قا  وكيف الهرب ؤا أمير المؤمنين قا  تقولون هللا أعلم نالب قا  
   
أ برنددا محمددد بددن حميددد انددا جرإددر عددن منصددور عددن مسددلم البطددين عددن عدد رة التميمددي قددا  [  178]  

قدالوا ومدا علدك ؤدا أميدر المدؤمنين قدا  ان ؤسد   الرجدل عمدا ال  وأبرد ا على الكبد اال  مدراتقا  على 
 ؤعلم فيقو  هللا أعلم 

   
أ برنا فروة بن أبي المغرار أنا علي بن مسهر عن  شدام بدن عدروة عدن أبيده عدن بدن عمدر [  179]  

أن رجددال سدد له عددن مسدد لة فقددا  ال علددم لددي بهددا فلمددا أدبددر الرجددل قددا  بددن عمددر نعددم مددا قددا  بددن عمددر 
 ل عما ال ؤعلم فقا  ال علم لي به سي
   
 ال أدري نصف العلم حدانا ؤحيى بن حماد انا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي قا  [  180]  
   
أن رجدال أتدى بدن عمدر ؤسد له عدن أ برنا عبدد هللا بدن مسدلمة اندا عبدد هللا العمدري عدن نداف  [  181]  

ل فقدا  نعدم مدا قدا  بدن عمدر ؤسد   عمدا ال ؤعلدم فقدا   ير فقا  ال علم لدي ادم التادت بعدد ان قادا الرجد
 ئعلم لي ؤعني بن عمر ناسه 

   
كددان عددامر إعا سدديل عددن  ددير ؤقددو  ال أ برنددا محمددد بددن حميددد انددا جرإددر عددن مغيددرة قددا  [  182]  

 أدري ف ن ردوا عليه قا  إن  يت كنت حلات لك با  إن كان لي به علم 
   
مدا أبدالي سديلت عمدا اوإدة عدن حادع عدن أ دعث عدن بدن سديرإن قدا  أ برنا  ارون بن مع[  183]  

 أعلم أو ما ال أعلم ئني إعا سيلت عما أعلم قلت ما أعلم وإعا سيلت عما ال أعلم قلت ال أعلم 
   
حدال  وال حدرام إنمدا أ برنا  ارون بن حاع عن ائعم  قا  ما سمعت إبدرا يم ؤقدو  قدط [  184]  



 كانوا ؤستحبون  ان ؤقو  كانوا نتكر ون و 
   

 باب تغير ال مان وما ؤحد  فيه 
   
كيدف أندتم إعا لبسدتكم فتندة نهدرم فيهدا أ برنا ؤعلى انا ائعمد  عدن  دقيق قدا  قدا  عبدد هللا [  185]  

الكبير وإربو فيها الصدغير وإتخد  ا النداس سدنة فد عا ييدرت قدالوا ييدرت السدنة قدالوا ومتدى علدك ؤدا عبدد 
را كم وقلدددت فقهدددا كم وكودددرت أمدددرا كم وقلدددت أمندددا كم والتمسدددت الددددنيا بعمدددل الدددرحمن قدددا  إعا كودددرت قددد

 اآل رة 
   
أ برنا عمرو بن عون عن  الد بن عبد هللا عن ن إدد بدن أبدي زإداد عدن إبدرا يم عدن علقمدة [  186]  

ا كيددف أنددتم إعا لبسددتكم فتنددة نهددرم فيهددا الكبيددر وإربددو فيهددا الصددغير إعا تددرو منهددعددن عبددد هللا قددا  قددا  
 ير قيل تركت السنة قالوا ومتدى عاو قدا  إعا ع بدت علمدا كم وكودرت جهال كدم وكودرت قدرا كم وقلدت 

 فقها كم وكورت أمرا كم وقلت أمنا كم والتمست الدنيا بعمل اآل رة وتاقه لغير الدنن 
   
لعبدددادة وإدددل للمتاقهدددين بغيدددر اأ برندددا أبدددو المغيدددرة اندددا ائوزاعدددي قدددا  أنبيدددت انددده كدددان ؤقدددا  [  187]  

 والمستحلين للحرمات بالشبهات 
   
أ برندا صددال  بدن سددهيل مددولى ؤحيدى بددن أبددي زا ددة انددا ؤحيدى عددن مجالددد عدن الشددعبي عددن [  188]  

ال ؤدد تي علدديكم عددام اال و ددو  ددر مددن الدد ي كددان قبلدده أمددا انددي لسددت أعنددي عامددا مسددروج عددن عبددد هللا 
و يداركم وفقهدار م ند  بون ادم ال تجددون مدنهم أ صب من عام وال أميرا  يرا من أمير ولكن علمار م 

  لاا وتجي قوم ؤقيسون ائمر برأنهم 
   
أ برنا محمد بن أحمد بن أبي  لف انا ؤحيدى بدن سدليم قدا  سدمعت داود بدن أبدي  ندد عدن [  189]  

 أو  من قاس إبليب وما عبدت الشمب والقمر اال بالمقانيب بن سيرإن قا  
   
انده تددال  د ه اآلؤدة ل  لقتنددي ن كويددر عدن بدن  ددوعب عدن مطدر عددن الحسدن أ برندا محمدد بد[  190]  

 من نار و لقته من نين قا  {  قاس إبليب و و أو  من قاس 



   
أ برنا عمرو بن عون انا أبو عوانة عن إسدماعيل بدن أبدي  الدد عدن الشدعبي عدن مسدروج [  191]  

 اني أ ا  وأ شى ان أقيب فت   قدمي انه قا  
   
وهللا لددين أ برنددا صدددقة بددن الاضددل انددا أبددو  الددد ائحمددر عددن إسددماعيل عددن الشددعبي قددا  [  192]  

 أ  تم بالمقانيب لتحرمن الحال  ولتحلن الحرام 
   
اندده كددان ؤقددو  مددا أبغددض إلددي أ برنددا الحسددن بددن بشددر انددا أبددي عددن إسددماعيل عددن عددامر [  193]  

 اؤب أرأنت أرأنت ؤس   الرجل صاحبه فيقو  أرأنت وكان ال ؤق
   
نهداني أبدو وا دل ان أجدالب أ برندا صددقة بدن الاضدل اندا ؤحيدى بدن سدعيد عدن ال برقدان قدا  [  194]  

 أصحاب أرأنت 
   
لدو ان  ددؤالر كددانوا أ برندا صدددقة بدن الاضددل انددا بدن عيينددة عدن إسددماعيل عددن الشدعبي قددا  [  195]  

 ؤس لونك على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم لن لت عامة القرآن ؤس لونك 
   
أ برندددا إسدددماعيل بدددن أبدددان أ برندددي محمدددد  دددو بدددن نلحدددة عدددن ميمدددون أبدددي حمددد ة قدددا  لدددي [  196]  

ؤددا أبددا حمدد ة وهللا لقددد تكلمددت ولددو وجدددت بدددا مددا تكلمددت وان زمانددا أ ددون فيدده فقيدده أ ددل الكوفددة إبددرا يم 
 زمان سور 

   
 إؤاو والمكانلة ؤعني في الكالم  أ برنا أبو نعيم انا سشيان عن ليث عن مجا د قا  عمر[  197]  
   
 دهدت  درإحا وجداره رجدل مدن أ برنا حجا  البصري انا أبو بكر اله لي عن الشدعبي قدا  [  198]  

مدددراد فقدددا  ؤدددا أبدددا أميدددة مادؤدددة ائصددداب  قدددا  عشدددر عشدددر قدددا  ؤدددا سدددبحان هللا أسدددوار  اتدددان جمددد  بدددين 
وإدددددو فدددد ن اإلعن نوارإهددددا الشددددعر الكمدددد ة  الخنصددددر واإلبهددددام فقددددا   ددددرإ  ؤددددا سددددبحان هللا أسددددوار إعنددددك

والعمامة فيها نصف الدؤة وفي اليدد نصدف الدؤدة وإحدك ان السدنة سدبقت قياسدكم فداتب  وال تبتدد  ف ندك 
لن تضل ما أ  ت بائار قا  أبو بكر فقا  لدي الشدعبي ؤدا  د لي لدو ان أحدناكم قتدل و د ا الصدبي فدي 



 ياس مهده أ ان دنتها سوار قلت نعم قا  ف نن الق
   
ؤاددت  القددرآن أ برنددا مددروان بددن محمددد انددا سددعيد عددن ربيعددة بددن ن إددد قددا  قددا  معدداع بددن جبددل [  199]  

على النداس حتدى ؤقدرأه المدرأة والصدبي والرجدل فيقدو  الرجدل قدد قدرأت القدرآن فلدم اتبد  وهللا ال أقدومن بده 
بدد  وقددد قمددت بدده فدديهم فلددم اتبدد  فدديهم لعلددي اتبدد  فيقددوم بدده فدديهم فددال نتبدد  فيقددو  قددد قددرأت القددرآن فلددم ات

ئحت رن في بيتي مسجدا لعلي أتب  فيحت ر في بيته مسجدا فال نتبد  فيقدو  قدد قدرأت القدرآن فلدم اتبد  
وقمددت بدده فدديهم فلددم اتبدد  وقددد احت ددرت فددي بيتددي مسددجدا فلددم اتبدد  وهللا آلتيددنهم بحدددنث ال ؤجدوندده فددي 

 معاع ف ؤا م وما جار به ف ن ما جار به ياللة   تاب هللا ولم ؤسمعوه عن رسو  هللا لعلي اتب  قا 
   

 باب في كرا ية أ   الرأي 
   
مددا حددداوو أ برنددا محمددد بددن نوسددف حدددانا مالددك  ددو بددن مغددو  قددا  قددا  لددي الشددعبي قددا  [  200]  

  ؤالر عن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فخ  به وما قالوه برأنهم فالقه في الح  
   
عباس عن سشيان عن زإد بن حباب أ برني رجار بن أبي سدلمة قدا  سدمعت عبددة أ برنا ال[  201]  

قد رييت من أ ل زماني  ؤالر ان ال ؤس لوني وال أس لهم إنمدا ؤقدو  أحدد ما أرأندت بن أبي لبابة ؤقو  
 أرأنت 

   
د أ برنا عاان انا حمداد بدن زإدد اندا عاصدم بدن بهدلدة عدن أبدي وا دل عدن عبدد هللا بدن مسدعو [  202]  

 ط لنا رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم نوما  طا ام قا    ا سبيل هللا ام  دط  طوندا عدن ؤمينده قا  
وعددن  ددماله ادددم قددا   ددد ه سددبل علدددى كددل سدددبيل منهددا  ددديطان ندددعو إليددده اددم تدددال ل وأن  دد ا صدددراني 

 مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتارج بكم عن سبيله {  
   
ل وال تتبدد  السددبل { قددا  نوسددف انددا ورقددار عددن بددن أبددي نجددي  عددن مجا ددد  أ برنددا محمددد بددن[  203]  

 البد  والشبهات 
   
كنددا أ برنددا الحكددم بددن المبددارو انددا عمددر بددن ؤحيددى قددا  سددمعت أبددي ؤحددد  عددن أبيدده قددا  [  204]  



نجلدب علدى بداب عبدد هللا بدن مسددعود قبدل صدالة الغدداة فد عا  در  مشددينا معده إلدى المسدجد فجارندا أبددو 
ى ائ عري فقدا  أ در  إلديكم أبدو عبدد الدرحمن بعدد قلندا ال فجلدب معندا حتدى  در  فلمدا  در  قمندا موس

إليه جميعا فقا  له أبو موسى ؤا أبا عبد الرحمن اني رأنت في المسجد أنادا أمدرا أنكرتده ولدم أر والحمدد 
سدددا ننت دددرون ت اال  يدددرا قدددا  فمدددا  دددو فقدددا  ان عشدددت فسدددتراه قدددا  رأندددت فدددي المسدددجد قومدددا حلقدددا جلو 

الصدددالة فدددي كدددل حلقدددة رجدددل وفدددي أنددددنهم حصدددا فيقدددو  كبدددروا ما دددة فيكبدددرون ما دددة فيقدددو   للدددوا ما دددة 
فيهللون ما ة وإقو  سبحوا ما ة فيسبحون ما ة قا  فماعا قلدت لهدم قدا  مدا قلدت لهدم  دييا انت دار رأؤدك 

مدن حسدناتهم ادم مضدى  أو انت ار أمرو قا  أفال أمدرتهم ان ؤعددوا سديياتهم ويدمنت لهدم ان ال ؤضدي 
ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقا  ما   ا ال ي أرا دم تصدنعون قدالوا ؤدا أبدا 
عبدددد هللا حصدددا نعدددد بددده التكبيدددر والتهليدددل والتسدددبي  قدددا  فعددددوا سددديياتكم ف ندددا يدددامن ان ال ؤضدددي  مدددن 

بددديكم صدددلى هللا عليددده وسدددلم حسدددناتكم  دددير وإحكدددم ؤدددا أمدددة محمدددد مدددا أسدددر   لكدددتكم  دددؤالر صدددحابة ن
متوافرون و  ه ايابه لم تبل وأنيته لم تكسر وال ي ناسي بيده انكم لعلدي ملدة  دي أ ددي مدن ملدة محمدد 
أو ماتتحوا بداب يداللة قدالوا وهللا ؤدا أبدا عبدد الدرحمن مدا أردندا اال الخيدر قدا  وكدم مدن مرإدد للخيدر لدن 

ن قومددا ؤقددرأون القددرآن ال ؤجدداوز تددراقيهم وأؤددم هللا مددا ؤصدديبه ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم حدددانا أ
أدري لعددل أ وددر م مددنكم اددم تددولى عددنهم فقددا  عمددرو بددن سددلمة رأننددا عامددة أوليددك الحلددق ؤطاعنونددا نددوم 

 النهروان م  الخوار  
   
اتبعدددوا وال أ برنددا ؤعلدددى اندددا ائعمددد  عدددن حبيدددب عدددن أبددي عبدددد الدددرحمن قدددا  قدددا  عبدددد هللا [  205]  

 فقد كايتم  تبتدعوا
   
أ برنا محمد بن أحمدد بدن أبدي  لدف اندا ؤحيدى بدن سدليم حدداني جعادر بدن محمدد عدن أبيده [  206]  

فحمدد هللا وأاندى عليده ادم عن جابر بن عبدد هللا ائنصداري قدا   طبندا رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 وكل بدعة ياللة  قا  إن أفضل الهدي  دي محمد صلى هللا عليه وسلم و ر ائمور محدااتها

   
أ برنددا محمددد بددن عيينددة عددن أبددي إسددحاج الادد اري عددن أسددلم المنقددري عددن بددالز بددن عصددمة [  207]  

ان أصددج القدو  قدو  قا  سمعت عبد هللا بن مسعود ؤقو  وكان إعا كان عشدية ليلدة الجمعدة قدام فقدا  
واؤددا رواؤدا الكدد ب و ددر هللا وان أحسدن الهدددي  دددي محمدد والشددقي مددن  دقي فددي بطددن أمده وان  ددر الر 

 ائمور محدااتها وكل ما  و آت قرإب 



   
أ برني محمد بدن عييندة عدن أبدي إسدحاج الاد اري عدن ليدث عدن أندوب عدن بدن سديرإن قدا  [  208]  

 ما أ   رجل ببدعة فراج  سنة 
   
أ برندا سددليمان بددن حددرب انددا حمداد بددن زإددد عددن أنددوب عددن أبدي قالبددة عددن أبددي أسددمار عددن [  209]  
 إنما أ ا  على أمتي ائ مة المضلين وبان عن النبي صلى هللا عليه وسلم انه قا  ا
   
أ برنا أحمد بن عبد هللا أبو الوليد الهدروي اندا معداع بدن معداع عدن بدن عدون عدن عمدرو بدن [  210]  

د دل عليندا رجدل بدال هيرة فقلدت سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرإر عن حية بنت أبي حية قالت 
عبددد هللا مددن أنددن أقبلددت قددا  أقبلددت أنددا وصدداحب لددي بغددار لنددا فددانطلق صدداحبي نبغددي ود لددت أنددا ؤددا 

اسددت ل بال ددل وا ددرب مددن الشددراب فقمددت إلددى لبينددة حامضددة وربمددا قالددت فقمددت إلددى يدديحة حامضددة 
فسدقيته منهدا فشدرب و دربت قالدت وتوسددمته فقلدت ؤدا عبدد هللا مدن أندت فقددا  أندا أبدو بكدر قلدت أندت أبددو 

احب رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الدد ي سددمعت بدده قددا  نعددم قالددت فدد كرت ي ونددا  وعمددا بكددر صدد
ويددد وة بعضدددنا بعضدددا فدددي الجا ليدددة ومدددا جدددار هللا بددده مدددن ائلادددة وإننددداب الاسدددانيط و دددبك بدددن عدددون 
أصدددابعه ووصددداه لندددا معددداع و دددبك أحمدددد فقلدددت ؤدددا عبدددد هللا حتدددى متدددى تدددرل أمدددر النددداس  ددد ا قدددا  مدددا 

قلددت مددا ائ مددة قددا  أمددا رأنددت السدديد ؤكددون فددي الحددوار فيتبعوندده وإطيعوندده فمددا اسددتقام  اسددتقامت ائ مددة
 أوليك 

   
أ برنددا محمددد بددن الصددلت انددا إبددرا يم بددن سددعد عددن أبيدده عددن أا لعدددي بددن أرندداة عددن أبددي [  211]  

 إن أ و  ما أ ا  عليكم ائ مة المضلين الدردار قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
د دل أبدو أ برنا أبو النعمان انا أبدو عواندة عدن بيدان بدن بشدر عدن قديب بدن أبدي حدازم قدا  [  212]  

بكددر علددى امددرأة مددن أحمددب ؤقددا  لهددا زإنددب قددا  فرا ددا ال تددتكلم فقددا  مالهددا ال تددتكلم قددالوا نددوت حجددة 
ندت قدا  اندا مصمتة فقا  لها تكلمي ف ن  د ا ال ؤحدل  د ا مدن عمدل الجا ليدة قدا  فتكلمدت فقالدت مدن أ

امرر من المهاجرإن قالت من أي المهاجرإن قا  من قرإ  قالت فمن أي قدرإ  أندت قدا  اندك لسدؤو  
انا أبو بكدر قالدت مدا بقا ندا علدى  د ا ائمدر الصدال  الد ي جدار هللا بده بعدد الجا ليدة فقدا  بقدا كم عليده 

وأ ددرا  ؤدد مرونهم فيطيعددونهم مددا اسددتقامت بكددم أ مددتكم قالددت وأؤمددا ائ مددة قددا  أمددا كددان لقومددك ر سددار 



 قالت بلى فهم مول أوليك على الناس 
   
أ برنا عبد هللا بن محمد انا عبد الرحمن بن مهددي عدن سدشيان عدن واصدل عدن امدرأة ؤقدا  [  213]  

رأنددت بددن مسددعود نوصددى الرجددا  والنسددار وإقددو  مددن أدرو مددنكن مددن امددرأة أو رجددل لهددا عا دددة قالددت 
 و  ف نا على الاطرة قا  عبد هللا السمت الطرإق فالسمت ائو  السمت ائ

   
أ برنا محمد بن عيينة اندا علدي  دو بدن مسدهر عدن أبدي إسدحاج عدن الشدعبي عدن زإداد بدن [  214]  

 ل تعر  ما نهددم زلدة اإلسدالم قدا  قلدت ال قدا  نهدمده العدالم وجددا  المندافق حدنر قا  قا  لي عمر 
 بالكتاب وحكم ائ مة المضلين 

   
ال أ برندددا  دددارون عدددن حادددع بدددن غيدددا  عدددن ليدددث عدددن الحكدددم عدددن محمدددد بدددن علدددي قدددا  [  215 ] 

 تجالب أصحاب الخصومات ف نهم ؤخويون في آؤات هللا 
   
سددننكم أ برندا الحسددن بددن منصدور انددا أبددو أسددامة عدن  ددرإك عددن المبددارو عدن الحسددن قددا  [  216]  

ي فاصددبروا عليهددا رحمكددم هللا فدد ن أ ددل السددنة كددانوا وهللا الدد ي ال إلدده إال  ددو بينهمددا بددين الغددالي والجدداف
أقدل النداس فيمددا مضدى و دم أقددل النداس فيمددا بقدي الد نن لددم ند  بوا مدد  أ دل ائتدرا  فددي أتدرافهم وال مدد  

 أ ل البد  في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فك لك إن  ار هللا فكونوا 
   
ن ائعمدد  عددن عمددارة ومالددك بددن الحددار  عددن عبددد أ برنددا موسددى بددن  الددد انددا  يسددى بدد[  217]  

 القصد في السنة  ير من االجتهاد في البدعة الرحمن بن ن إد عن عبد هللا قا  
   

 باب االقتدار بالعلمار 
   
لقددد أدركددت أ برنددا منصددور بددن سددلمة الخ اعددي عددن  ددرإك عددن أبددي حمدد ة عددن إبددرا يم قددا  [  218]  

 لما جاوزته كاى إزارارا على قوم أن تخالف أفعالهم أقواما لو لم ؤجاوز أحد م ظارا 
   
ل أنيعددوا هللا وأنيعددوا الرسددو  وأولددى ائمددر مددنكم { أ برنددا ؤعلددى انددا عبددد الملددك عددن عطددار [  219]  



 قا  ألوا العلم والاقه وناعة الرسو  اتبا  الكتاب والسنة 
   
سدد لت بددن  ددبرمة عددن  ددير وكانددت  أ برنددا محمددد بددن نوسددف حدددانا إبددرا يم بددن أد ددم قددا [  220]  

 عندي مس لة  دندة فقلت رحمك هللا ان ر فيها قا  إعا وي  لي الطرإق ووجدت ائار لم أحبب 
   
أ برندا عومددان بدن الهيددوم اندا عددون عدن رجددل ؤقدا  لدده سدليمان بددن جدابر مددن أ دل  جددر قددا  [  221]  

العلددم وعلمددوه الندداس تعلمددوا الاددرا ض  تعلمددواقددا  بددن مسددعود قددا  لددي رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
وعلمددوه الندداس تعلمددوا وعلمددوه الندداس فدد ني امددرر مقبددور والعلددم سدديقبض وت هددر الاددتن حتددى ؤختلددف 

 اانان في فرإضة ال ؤجدان أحدا ؤاصل بينهما 
   
أ برنا ؤعقوب بن إبرا يم انا عمر بن أبي  لياة قا  سمعت زإاد بدن مخدراج عكدر عدن عبدد [  222]  
أرسدددل رسدددو  هللا صددلى هللا عليددده وسدددلم معدداع بدددن جبددل وأبدددا موسدددى إلددى الددديمن قدددا  بددن عمدددر قددا   هللا

تساندا وتطاوعدا وإسدرا وال تنادرا فقددما الديمن فخطدب النداس معداع فحضدهم علدى اإلسدالم وأمدر م بالتاقده 
ار هللا أن فدي القددرآن وقدا  إعا فعلددتم علدك فاسدد لوني أ بدركم عددن أ دل الجنددة مدن أ ددل الندار فمكوددوا مدا  دد

ؤمكودوا فقدالوا لمعداع قدد كندت أمرتندا إعا نحدن تاقهنددا وقرأندا أن نسد لك فتخبرندا ب  دل الجندة مدن أ دل النددار 
 فقا  لهم معاع إعا عكر الرجل بخير فهو من أ ل الجنة وإعا عكر بشر فهو من أ ل النار 

   
هللا قددا  سددمعت سددعيد بددن  أ برنددا ؤعقددوب بددن إبددرا يم انددا ؤحيددى بددن سددعيد القطددان عددن عبيددد[  223]  

قيددل ؤددا رسدو  هللا أي الندداس أ ددرم قددا  أتقدا م قددالوا لدديب عددن أبدي ؤحددد  عددن أبيده عددن أبددي  رإددرة قدا  
 دد ا نسدد لك قددا  فيوسددف بددن ؤعقددوب نبددي هللا بددن نبددي هللا بددن  ليددل هللا قددالوا لدديب عددن  دد ا نسدد لك قددا  

 إلسالم إع فقهوا فعن معادن العرب تس لوني  يار م في الجا لية  يار م في ا
   
أ برنددا عبددد هللا  ددو بددن صددال  حددداني الليددث عددن ن إددد عبددد هللا بددن أسددامة بددن الهددادي عددن [  224]  

عبدد الو داب عدن بددن  دهاب عدن حميددد بدن عبدد الددرحمن عدن معاوإدة قددا  سدمعت رسدو  هللا صددلى هللا 
 من نرد هللا به  يرا ؤاقهه في الدنن عليه وسلم ؤقو  

   
ندا سدعيد بدن سدليمان عدن إسدماعيل بدن جعاددر عدن عبدد هللا بدن سدعيد بدن أبدي  ندد عددن أ بر [  225]  



 من نرد هللا به  يرا ؤاقهه في الدنن أبيه عن بن  باس قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
أ برنا ن إد بن  ارون انا حماد بن سلمة عن حبلة بن عطيدة عدن بدن محيرإد  عدن معاوإدة [  226]  

 من نرد هللا به  يرا ؤاقهه في الدنن ت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  قا  سمع
   
أ برنا سليمان بدن داود ال  راندي اندا إسدماعيل  دو بدن جعادر اندا عمدرو بدن أبدي عمدرو عدن [  227]  

عبد الرحمن بن الحوإر  عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه انده  دهد  طبدة رسدو  هللا صدلى هللا 
أنهدا النداس اندي وهللا ال أدري لعلدي ال ألقدا م بعدد ندومي  د ا م في نوم عرفة فدي حجدة الدودا  عليه وسل

بمكاني   ا فرحم هللا من سم  مقالتي اليوم فوعا ا فرب حامل فقه وال فقه له ورب حامل فقده إلدى مدن 
فدي  د ا البلددد  دو أفقده منده واعلمدوا ان أمدوالكم ودمددار م حدرام علديكم كحرمدة  د ا اليدوم فددي  د ا الشدهر 

واعلمددوا ان القلددوب ال تغددل علددى اددال  إ ددالأل العمددل ت ومناصددحة أولددي ائمددر وعلددى لدد وم جماعددة 
 المسلمين ف ن دعوتهم تحيط من ورا هم 

   
أ برنا أحمد بن  الد انا محمد  و بن إسحاج عدن ال  دري عدن محمدد بدن جبيدر بدن مطعدم [  228]  

عليده وسدلم بدالخيف مدن مندى فقدا  نضدر هللا عبددا سدم  مقدالتي قدام رسدو  هللا صدلى هللا عدن أبيده قدا  
فوعا دا ادم أدا دا إلددى مدن لدم ؤسددمعها فدرب حامدل فقدده ال فقده لده ورب حامددل فقده إلدى مددن  دو أفقده مندده 
اال  ال ؤغل علديهن قلدب المدؤمن إ دالأل العمدل ت وناعدة عوي ائمدر ولد وم الجماعدة فد ن دعدوتهم 

 من ورا هم 
   
ا عصمة بن الاضل انا حرمي بن عمدارة عدن  دعبة عدن عمدرو بدن سدليمان عدن عبدد أ برن[  229]  

 در  زإدد بدن اابدت مدن عندد مدروان بدن الحكدم بنصدف النهدار الرحمن بن أبان بن عومان عن أبيه قا  
قا  فقلت ما  در   د ه السداعة مدن عندد مدروان اال وقدد سد له عدن  دير ف تيتده فسد لته قدا  نعدم سد لني 

ن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  نضر هللا امدرأ سدم  مندا حددنوا فحا ده فد داه عن حدنث سمعته م
إلى من  و أحاال منه فرب حامل فقه ليب باقيده ورب حامدل فقده إلدى مدن  دو أفقده منده ال ؤعتقدد قلدب 
مسلم علدى ادال   صدا  اال د دل الجندة قدا  قلدت مدا  دي قدا  إ دالأل العمدل والنصديحة لدوالة ائمدر 

اعة ف ن دعوتهم تحيط من ورا هم ومن كانت اآل رة نيتده جعدل هللا ينداه فدي قلبده وجمد  لده ول وم الجم
 ددمله وأتتدده الدددنيا و ددي رايمددة ومددن كانددت الدددنيا نيتدده فددرج هللا عليدده  ددمله وجعددل فرقدده بددين عينيدده ولددم 



 ؤ ته من الدنيا اال ما قدر له قا  وس لته عن صالة الوسطى قا   ي ال هر 
   
برنا ؤحيى بن موسى انا عمدرو بدن محمدد القر دي اندا إسدرا يل عدن عبدد الدرحمن بدن زبيدد أ [  230]  

 طبندا رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدا  نضدر هللا اليدامي عدن أبدي العجدالن عدن أبدي الددردار قدا  
امرأ سم  منا حدنوا فبلغه كما سمعه فرب مبل  أوعى من سدام  ادال  ال ؤغدل علديهن قلدب امدرر مسدلم 

 الأل العمل ت والنصيحة لكل مسلم ول وم جماعة المسلمين ف ن دعار م محيط من ورا هم إ 
   

 باب اتقار الحدنث عن النبي صلى هللا عليه وسلم والتوبت فيه 
   
أ برندا محمددد بددن  يسدى انددا  شدديم اندا أبددو ال بيددر عدن جددابر قددا  رسدو  هللا صددلى هللا عليدده [  231]  

 فليتبوأ مقعده من النار من ك ب علي متعمدا وسلم 
   
أ برنا محمد بن  يسى انا أبو عوانة عن عبد ائعلى عن سدعيد بدن جبيدر عدن بدن  بداس [  232]  

 من ك ب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
   
عدن عمدرو بدن عبدد هللا بدن أ برنا عبد هللا بن صال  حداني الليث حداني ن إد بدن عبدد هللا [  233]  

عدروة عدن عبددد هللا بدن عددروة عدن عبدد هللا بددن ال بيدر عددن ال بيدر انده سددم  النبدي صددلى هللا عليده وسددلم 
 من حد  عني ك با فليتبوأ مقعده من النار ؤقو  
   
أ برنا محمد بن حميد حداني الصباح بن محدارب عدن عمدر بدن عبدد هللا بدن ؤعلدى بدن مدرة [  234]  

مددن كدد ب علددي متعمدددا فليتبددوأ مقعددده مددن جددده أن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا   عددن أبيدده عددن
 النار 
   
لدوال اندي أ شدى أ برنا أسد بن موسى انا  عبة عن عتاب قا  سمعت أنب بن مالدك ؤقدو  [  235]  

ان أ طدددي لحدددداتكم ب  ددديار سدددمعتها مدددن رسدددو  صدددلى هللا عليددده وسدددلم أو قالهدددا رسدددو  هللا وعاو اندددي 
 سمعته صلى هللا عليه وسلم ؤقو  من ك ب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

   



أ برندددا محمدددد بدددن عبدددد هللا اندددا أبدددو داود عدددن  دددعبة عدددن عبدددد الع إددد  وعدددن حمددداد بدددن أبدددي [  236]  
سليمان وعن التيمي وعن عتاب مولى بن  رم  سمعوا أنب بن مالك عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم 

 علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من ك ب قا  
   
أ برنددا أحمددد بددن  الددد انددا محمددد  ددو بددن إسددحاج عددن معبددد بددن كعددب عددن أبددي قتددادة قددا  [  237]  

ؤدا أنهدا النداس إؤدا م وكودرة الحددنث عندي فمدن سمعت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  على المنبر 
 لي ما لم أقل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قا  علي فال ؤقل اال حقا أو اال صدقا ومن قا  ع

   
أ برنا  ارون بدن معاوإدة عدن إبدرا يم بدن سدليمان عدن عاصدم ائحدو  عدن محمدد بدن بشدر [  238]  

 من ك ب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار عن أنب قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في ع اب العلم 
   
جعار بن عون انا  شام عدن أبيده عدن عبدد هللا بدن عمدرو قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى  أ برنا[  239]  

إن هللا ال ؤقبض العلم انت اعا ننت عه من الناس ولكن قبض العلدم قدبض العلمدار فد عا لدم هللا عليه وسلم 
 نبق عالما اتخ  الناس ر سار جهاال فيس لون ف فتوا بغير علم فضلوا وأيلوا 

   
ا موسى بن  الد انا معتمر بن سليمان عدن الحجدا  عدن عدو  بدن مالدك عدن القاسدم أ برن[  240]  

أبي عبد الدرحمن مدولى عبدد الدرحمن بدن ن إدد عدن أبدي أمامدة عدن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم انده 
 ددد وا العلدددم قبدددل ان نددد  ب قدددالوا وكيدددف ندد  ب العلدددم ؤدددا نبدددي هللا وفيندددا كتددداب هللا قدددا  فغضدددب ال قددا  

 ام قا  اكلتكم أمهاتكم أو لم تكن التوراة واإلنجيدل فدي بندي إسدرا يل فلدم ؤغنيدا عدنهم  دييا ان ؤغضبه هللا
 ع اب العلم ان ن  ب حملته ان ع اب العلم ان ن  ب حملته 

   
سدد لت سددعيد بددن جبيددر حدددانا أبددو الددنعم انددا اابددت بددن ن إددد حدددانا  ددال   ددو بددن  بدداب قددا  [  241]  

 المة  الو الناس قا  إعا  لك علما  م قلت ؤا أبا عبد هللا ما ع
   
أ برنا مالك بن إسماعيل انا مسعود بن سعد الجعاي عدن عطدار بدن السدا ب عدن عبيدد هللا [  242]  



ال ندد ا  الندداس بخيددر مددا بقددي ائو  حتددى نددتعلم أو ؤعلددم اآل ددر فدد ن  لددك بددن ربيعددة عددن سددلمان قددا  
 ائو  قبل ان ؤعلم أو نتعلم اآل ر  لك الناس 

   
 دل تددرون أ برنا محمد بن الصلت انا أبو كدننة عن قابوس عن أبيه عدن بدن  بداس قدا  [  243]  

 ما ع اب العلم قلنا ال قا  ع اب العلمار 
   
أتددري كيدف أ برنا محمد بن أسدعد اندا أبدو بكدر عدن عاصدم عدن أبدي وا دل قدا  قدا  ح ؤادة [  244]  

ندنقع الددر م قددا  ال وان علدك لمنده قدبض العلدم قددبض ندنقع العلدم قدا  قلدت كمدا نددنقع الودوب وكمدا 
 العلمار 

   
أ برنددا محمددد بددن الصددلت عددن منصددور عددن أبددي ائسددود عددن حصددين عددن سددالم بددن أبددي [  245]  

مالي أرل علمار م ن  بون وجهالكم ال نتعلمون فتعلموا قبدل ان نرفد  العلدم الجعد عن أبي الدردار قا  
 ف ن رف  العلم ع اب العلمار 

   
أ برنددا أحمددد بددن أسددد أبددو عاصددم انددا عبوددر عددن بددرد عددن عددن سددليمان بددن موسددى عددن أبددي [  246]  

 الناس عالم ومتعلم وال  ير فيما بعد علك الدردار قا  
   
أ برنددا أحمددد بددن أسددد أبددو عاصددم انددا عبوددر عددن ائعمدد  عددن سددالم عددن أبددي الدددردار قددا  [  247]  

 وليب لسا ر الناس بعد  ير معلم الخير والمتعلم في ائجر سوار 
   
أ برندا قبيصدة اندا سددشيان عدن عطدار بدن السددا ب عدن الحسدن عدن عبددد هللا بدن مسدعود قددا  [  248]  

 ايد عالما أو متعلما أو مستمعا وال تكن الراب  فتهلك 
   
أ برنددا عمددرو بددن عددون انددا  الددد عددن عطددار بددن السددا ب عددن عبددد هللا بددن ربيعددة قددا  قددا  [  249]  

ال ن ا  الناس بخير ما بقي ائو  حتى نتعلم اآل در فد عا  لدك ائو  قبدل ان ندتعلم اآل در  لدك ن سلما
 الناس 

   



أ برنا و ب بن جرإر وعومان بن عمر قاال انا بدن عدون عدن محمدد عدن ائحندف قدا  قدا  [  250]  
 تاقهوا قبل ان تسودوا عمر 
   
صدداوان بدن رسددتم عدن عبددد الددرحمن بدن ميسددرة عددن أ برندا ن إددد بدن  ددارون انددا بقيدة حددداني [  251]  

ؤدا معشدر العرإددب ائرر ائرر تمديم الدداري قدا  تطداو  الندداس فدي البندار فدي زمدن عمددر فقدا  عمدر 
اندده ال إسددالم اال بجماعددة وال جماعددة اال ب مددارة وال إمددارة إال بطاعددة فمددن سددوده قومدده علددى الاقدده كددان 

 كان  ال ا له ولهم  حياة له ولهم ومن سوده قومه على يير فقه
   

 باب العمل بالعلم وحسن النية فيه 
   
أ برندددا محمدددد بدددن المبدددارو اندددا بقيدددة اندددا صددددقة بدددن عبدددد هللا بدددن المهددداجر بدددن صدددهيب ان [  252]  

اندي لسدت كدل كدالم الحكديم المهاجر بن حبيب قا  قا  رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  هللا تعدالى 
 ددواه فدد ن كددان  مدده و ددواه فددي ندداعتي جعلددت صددمته حمدددا لددي ووقددارا وان لددم اقبددل ولكنددي أتقبددل  مدده و 

 نتكلم 
   
أ برنا مخلد بن مالك عن حجا  بدن محمدد عدن ليدث بدن سدعد عدن معاوإدة بدن صدال  عدن [  253]  

أبددث العلددم فدددي آ ددر ال مددان حتددى ؤعلمددده الرجددل والمددرأة والعبدددد أبددي ال ا رإددة نرفدد  الحددددنث ان هللا قددا  
 غير والكبير ف عا فعلت علك بهم أ  تهم بحقي عليهم والحر والص

   
مدن نلدب  دييا مدن أ برنا مخلد بدن مالدك اندا مخلدد بدن حسدين عدن  شدام عدن الحسدن قدا  [  254]  

   ا العلم ف راد به ما عند هللا ندرو ان  ار هللا ومن أراد به الدنيا ف او وهللا ح ه منه 
   
ال تعلمدوا العلدم عون عدن إبدرا يم بدن  يسدى قدا  قدا  بدن مسدعود  أ برنا ؤعلى انا محمد بن[  255]  

لوال  لتماروا به الساهار وتجادلوا به العلمار ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم وابتغدوا بقدولكم مدا عندد هللا 
 ف نه ندوم وإبقى وإنا  ما سواه 

   
البيدددوت سدددر  الليدددل جددددد  كوندددوا نندددابي  العلدددم مصدددابي  الهددددل أحدددالسوبهددد ا اإلسدددناد قدددا  [  256]  



 القلوب  لقان الوياب تعرفون في أ ل السمار وتخاون على أ ل ائرر 
   
أ برندا أبددو عاصددم انددا محمددد بددن عمددارة بددن حدد م حددداني عبددد هللا بددن عبددد الددرحمن قددا  قددا  [  257]  

هللا عليدده عددر  ال ؤطلددب  د ا العلددم أحددد ال نرإدد بدده إال الدددنيا إال حدرم رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسددلم 
 الجنة نوم القيامة 

   
أ برندا مجا دد بدن موسدى اندا عبدد هللا بدن نميدر عدن مالدك بدن مغدو  قدا  قدا  رجدل للشددعبي [  258]  

 أفتني أنها العالم فقا  العالم من ؤخا  هللا 
   
أ برنا عومان بن عمر اندا عومدان بدن عمدر اندا عمدر بدن ن إدد عدن أوفدى بدن دلهدم انده بلغده [  259]  

تعلمددوا العلدم تعرفددوا بده واعملددوا بده تكونددوا مدن أ لدده ف نده سددي تي بعدد  دد ا زمدان ال ؤعددر  عدن علددي قدا  
فيدده تسددعة عشددرا هم المعددرو  وال ننجددو مندده اال كددل نومدده ف وليددك أ مددة الهدددل ومصددابي  العلددم ليسددوا 

 ير الكالم المساني  وال الم اني  الب ر قا  أبو محمد نومة يافل عن الشر الم اني  الب ر كو
   
أ برنا مروان بن محمد انا سعيد بن عبد الع إ  عن ن إد بن جدابر قدا  قدا  معداع بدن جبدل [  260]  

 اعملوا ما  يتم بعد ان تعلموا فلن ؤ جركم هللا بالعلم حتى تعملوا 
   
د بدن أ برنا عبد هللا بدن  الدد بدن حدازم اندا الوليدد بدن م إدد قدا  سدمعت عبدد الدرحمن بدن ن إد[  261]  

أنده أتدى بدن منبده فسد له عدن الحسدن وقدا  لده كيدف عقلده فد  بره ادم اندا لنتحدد  جاب ؤحد  عن سعد 
أو نجد في الكتب انه ما أتى هللا عبدا علما فعمل به علدى سدبيل الهددل فيسدلبه عقلده حتدى ؤقبضده هللا 

 إليه 
   
ب بدن نوسدف الحمصدي أ برندا إسدماعيل بدن أبدان عدن بدن القاسدم بدن قديب قدا  حدداني ندون[  262]  

ان مدن أ در النداس عندد هللا من لدة ندوم القيامدة حداني أبو كبشدة السدلولي قدا  سدمعت أبدا الددردار ؤقدو  
 عالم ال ننتا  بعلمه 

   
مددن ندد دد أ برنددا عمددرو بددن عددون انددا أبددو قدامددة عددن مالددك بددن دننددار قددا  قددا  أبددو الدددردار [  263]  



 ددا  علدى ناسددي ان ؤقدا  لددي مدا علمددت ولكدن أ ددا  ان ؤقددا  علمدا ندد دد وجعدا وقددا  أبدو الدددردار مدا أ
 لي ماعا عملت 

   
أ برنددا  ددارون بددن معاوإددة عددن حاددع بددن غيددا  قددا  سددمعت بددن جددرإ  ندد كر عمددن حدادده [  264]  

تددارس العلددم سداعة مددن الليددل  يدر مددن أحيا هدا وقددا  أبدو  رإددرة اندي ئجدد   الليددل عدن بددن  بداس قددا  
 لث أقوم والث أت كر أحادنث رسو  إله صلى هللا عليه وسلم االاة أج ار فولث أنام وا

   
مددن ابتغدى  ددييا أ برندا الحسدن بددن عرفدة اندا جرإددر عدن الحسددن بدن عمدرو عددن إبدرا يم قدا  [  265]  

 من العلم نبتغي به وجه هللا آتاه هللا منه ما ؤكشيه 
   

 باب من  اب الاتيا مخافة السقط 
   
سد لت الشدعبي عدن حددنث فحدانيده ان اندا اابدت بدن ن إدد حددانا عاصدم قدا  أ برنا أبو النعم[  266]  

فقلت انه نرف  إلى النبي صلى هللا عليده وسدلم فقدا  ئعلدى مدن دون النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أحدب 
 إلينا ف ن كان فيه زإادة أو نقصان كان على من دون النبي صلى هللا عليه وسلم 

   
نهدى رسدو  هللا يسدى اندا حمداد بدن زإدد عدن أبدي  ا دم عدن إبدرا يم قدا  أ برنا إسحاج بن  [  267]  

صددلى هللا عليدده وسددلم عددن المحاقلددة والم ابنددة فقيددل لدده أمددا تحاددال عددن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 حدنوا يير   ا قا  بلى ولكن أقو  قا  عبد هللا قا  علقمة أحب إلي 

   
كددان أبددو الدددردار إعا عددي عددن إسددماعيل بددن عبيددد هللا قددا  أ برنددا محمددد بددن كويددر عددن ائوزا [  268]  

 حد  بحدنث عن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا    ا ونحوه أو  بهه أو  كله 
   
كدان أبدو الددردار إعا حدد  حددنوا أ برنا أسد بن موسى اندا معاوإدة عدن ربيعدة بدن ن إدد قدا  [  269]  

 قا  اللهم اال  ك ا أو كشكله 
   
أ برنددا عومددان بددن عمددر انددا بددن عددون عددن مسددلم أبددي عبددد هللا عددن إبددرا يم التيمددي عددن أبيدده [  270]  



كندت ال تادوتني عشدية  مديب اال آتدى فيهدا عبدد هللا بدن مسدعود فمدا سدمعته عن عمرو بن ميمون قدا  
ؤقدو  لشدير قددط قدا  رسددو  هللا حتدى كانددت عات عشدية فقددا  قدا  رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم قددا  

 رورقتا عيناه وانتاخت أوداجه ف نا رأنته محلولة أزراره وقا  أو موله أو نحوه أو  بيه به فاي
   
كدان إن حددد  عددن رسددو  أ برندا ن إددد بددن  دارون عددن الشددعبي وابددن سديرإن أن بددن مسددعود [  271]  

 هللا صلى هللا عليه وسلم في ائؤام ت بد وجهه وقا   ك ا أو نحوه  ك ا أو نحوه 
   
أرأنددت فالنددا الدد ي أ برنددا سددهل بددن حمدداد انددا  ددعبة انددا توبددة العنبددري قددا  قددا  لددي الشددعبي [  272]  

ؤقدو  قدا  رسدو  هللا قدا  رسدو  هللا قعددت مد  بدن عمدر سدنتين أو سدنة ونصداا فمدا سدمعته ؤحدد  عدن 
 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  ييا أال   ا الحدنث 

   
جالسددت بددن ة انددا عبددد هللا بددن أبددي السددار عددن الشددعبي قددا  أ برنددا أسددد بددن موسددى انددا  ددعب[  273]  

 عمر سنة فلم أسمعه ن كر حدنوا عن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
أ برنددا عاصددم بددن نوسددف انددا أبددو بكددر عددن أبددي حصددين عددن الشددعبي عددن اابددت بددن قطبددة [  274]  

 ة كان عبد هللا ؤحدانا في الشهر بالحدنوين أو الوالاائنصاري قا  
   
مدر بندا أندب بدن مالدك فقلندا أ برنا عومان بن عمر انا نونب عدن عبدد الملدك بدن عبيدد قدا  [  275]  

 حدانا ببعض ما فقا  سمعت من رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وأتحلل 
   
كدان أندب قليدل أ برنا سليمان بن حرب قا  انا حماد بن زإد عن بدن عدون عدن محمدد قدا  [  276]  

رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم وكدان إعا حدد  عدن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  الحدنث عن 
 أو كما قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 

   
كددان أنددب إعا حددد  عددن أ برنددا عومددان بددن محمددد انددا إسددماعيل عددن أنددوب عددن محمددد قددا  [  277]  

 هللا صلى هللا عليه وسلم رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم حدنوا قا  وكما قا  رسو  
   



أ برنا سليمان بن حرب انا حماد بن زإد عن ؤحيدى بدن سدعيد حدداني السدا ب بدن ن إدد قدا  [  278]  
 رجدت مدد  سددعد إلددى مكدة فمددا سددمعته ؤحددد  حددنوا عددن رسددو  هللا صددلى هللا عليده وسددلم حتددى رجعنددا 

 إلي المدننة 
   
أن عمددر  ددي  يددان عددن الشددعبي عددن قرظدده بددن كعددب أ برنددا سددهل بددن حمدداد انددا  ددعبة انددا ب[  279]  

ائنصددار حددين  رجددوا مددن المدننددة فقددا  أتدددرون لددم  دديعتكم قلنددا لحددق ائنصددار قددا  انكددم تدد تون قومددا 
تهتدد  ألسددنتهم بددالقرآن ا تدد از النخددل فددال تصدددو م بالحدددنث عددن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وأنددا 

 سم  أصحابي  رإككم قا  فما حدات بشير وقد سمعت كما 
   
بعدث عمدر أ برنا ن إد بن  ارون انا أ عث بن سوار عن الشعبي عن قرظه بن كعدب قدا  [  280]  

بن الخطاب ر طا من ائنصار إلى الكوفدة فبعوندي معهدم فجعدل ؤمشدي معندا حتدى أتدى صدرار وصدرار 
تون قومدا لهدم أزإد  مار في نرإق المدننة فجعل نناض الغبار عن رجليه ام قا  إنكدم تد تون الكوفدة فتد 

بددالقرآن فيددد تونكم فيقولدددون قدددم أصدددحاب محمدددد قدددم أصدددحاب محمدددد فيدد تونكم فيسددد لونكم عدددن الحددددنث 
فاعلموا ان سب  الويور اال  وانتان تج إان ام قدا  انكدم تد تون الكوفدة فتد تون قومدا لهدم أزإد  بدالقرآن 

الحدددنث فدد قلوا الرواؤددة عددن  فيقولددون قدددم أصددحاب محمددد قدددم أصددحاب محمددد فيدد تونكم فيسدد لونكم عددن
رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم وأندددا  دددرإككم فيددده قدددا  قرظددده وان كندددت ئجلدددب فدددي القدددوم فيددد كرون 
الحدنث عن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وأني لمدن أحا هدم لده فد عا عكدرت وصدية عمدر سدكت قدا  

 سلم ليب السنن والارا ض أبو محمد معناه عندي الحدنث عن أؤام رسو  هللا صلى هللا عليه و 
   
أ برنا مجا د بن موسى انا أبو نمير عن مالك بن مغو  عن الشعبي عدن علقمدة قدا  قدا  [  281]  

 ام ارتعد ام قا  نحو علك أو فوج عاو عبد هللا قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
صدحبت بدن عمدر إلدى قدا   أ برنا بشر بن الحكم انا سشيان عن بن أبدي نجدي  عدن مجا دد[  282]  

المدننددة فلددم أسددمعه ؤحددد  عددن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بحدددنث اال اندده قددا  كنددت مدد  النبددي 
صدلى هللا عليده وسددلم فد تى بجمددار فقدا  ان مددن الشدجر  ددجرا مودل الرجددل المسدلم فدد ردت ان أقدو   ددي 

 ك ا  النخلة فن رت ف عا انا أصغر القوم فسكت قا  عمر وددت انك قلت وعلي
   



قدا  مدا سدمعت جدابر أ برنا بشر بن الحكم انا  الد بدن ن إدد الهددادي حددانا صدال  الدد ان [  283]  
 بن زإد ؤقو  قط قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم إع اما واتقار ان ؤك ب عليه 

   
جدار ا  أ برنا محمد بدن عبدد هللا اندا روح عدن كهمدب بدن الحسدن عدن عبدد هللا بدن  دقيق قد[  284]  

أبو  رإرة ريى هللا تعالى عنه إلى كعب ؤس   عنه وكعب في القوم فقدا  كعدب مدا ترإدد منده فقدا  أمدا 
انددي ال أعددر  ئحددد مددن أصددحاب رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ان ؤكددون أحاددال لحدنودده منددي فقددا  

دنيددا فقددا   عدب أمددا اندك لددن تجددد نالدب  ددير اال سيشددب  منده نومددا مددن الدد ر اال نالددب علددم ونالدب 
 أنت كعب قا  نعم قا  لمول   ا جيت 

   
أ برنا ؤعقوب بن إبرا يم انا ؤحيى بن أبي بكيدر أندا  دبل عدن عمدرو بدن دنندار عدن نداوس [  285]  

ؤددا رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسددلم أي النداس أعلددم قدا  مددن جمد  علددم النداس إلددى علمده وكددل قدا  قيدل 
 نالب علم يراان إلى علم 

   
كنددت فددي حلقددة فيهددا أ برنددا سددعيد بددن عددامر عددن الخليددل بددن مددرة عددن معاوإددة بددن قددرة قددا  [  286]  

المشيخة و م نتراجعون فيهم عابد بن عمرو فقا   داب فدي ناحيدة القدوم أفيضدوا فدي عكدر هللا بدارو هللا 
فيكم فن ر القوم بعضهم إلى بعض فدي أي  دير رآندا ادم قدا  بعضدهم مدن أمدرو بهد ا فمدر لدين عددت 

 لن ولناعلن لناع
   
أ برنا نوسف بن موسى انا أبو عدامر ندا قدرة بدن  الدد عدن عدون بدن عبدد هللا قدا  قدا  عبدد [  287]  

 نعم المجلب مجلب ننشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة هللا 
   

 باب من قا  العلم الخشية وتقول هللا 
   
حمن بددن جبيددر بددن نايددر عددن أبيدده أ برنددا عبددد هللا بددن صددال  حددداني معاوإددة عددن عبددد الددر [  288]  

كندددا مدد  رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسددلم فشدددخع ببصدددره إلدددى جبيددر بدددن نايدددر عدددن أبددي الددددردار قدددا  
السدمار اددم قددا   دد ا أو ان ؤخددتلب العلدم مددن الندداس حتددى ال ؤقدددروا مندده علدى  ددير فقددا  زإدداد بددن لبيددد 

هللا لنقرأنده ولنقر ندده نسدارنا وأبنارندا فقددا  ائنصداري ؤدا رسددو  هللا وكيدف ؤخدتلب منددا وقدد قرأندا القددرآن فدو



اكلتك أمك ؤا زإاد إن كنت ئعددو مدن فقهدار أ دل المدنندة  د ه التدوراة واإلنجيدل عندد اليهدود والنصدارل 
فماعا ؤغني عنهم قا  جبيدر فلقيدت  بدادة بدن الصدامت قدا  قلدت اال تسدم  مدا ؤقدو  أ دوو أبدو الددردار 

لدردار ان  يت ئحدانك ب و  علدم نرفد  مدن النداس الخشدو  نو دك ف  برته بال ي قا  قا  صدج أبو ا
 ان تد ل مسجد الجماعة فال ترل فيه رجال  ا عا 

   
أ برندا ؤعقددوب بدن إبددرا يم اندا ن إددد بدن  ددارون انددا الوليدد بددن جميدل الكتدداني اندا مكحددو  قددا  [  289]  

ي علدى أدندا م ادم تدال  د ه اآلؤدة ل فضدل العدالم علدى العابدد كاضدلقا  رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
إنما ؤخشى هللا من  بادة العلمار {  إن هللا ومال كته وأ ل سدماواته وأريديه والندون فدي البحدر ؤصدلون 

 على ال نن ؤعلمون الناس الخير 
   
أ برنا أحمد بن أسد أبو عاصم انا ؤحيى بن ؤمان عن سدشيان عدن ليدث عدن رجدل عدن بدن [  290]  

 ن الرجل عالما حتى ال ؤحسد من فوقه وال ؤحقر من دونه وال نبتغي بعلمه امنا ال ؤكو عمر قا  
   
أ برندا سددعيد بددن سددليمان عددن أبدي أسددامة عددن مسددعر قددا  قدا  سددمعت عبددد ائعلددى التيمددي [  291]  

مدن أوتدي مدن العلدم مداال نبكيده لخليدق ان ال ؤكدون أوتدي علمدا نناعده ئن هللا تعدالى نعدت العلمدار ؤقو  
 رأ القرآن ل إن ال نن أوتوا العلم { إلى قوله ل نبكون { ام ق
   
أ برنا عصمة بن الاضدل اندا زإدد بدن حبداب عدن مبدارو بدن فضدالة عدن عبيدد هللا بدن عمدر [  292]  

ال تكدون عالمدا حتدى ؤكدون فيدك ادال   صدا  ال تبغدي علدى مدن فوقدك وال العمري عن أبي حدازم قدا  
 ك دنيا تحتقر من دونك وال ت    على علم

   
أ برنا أحمد بن أسد انا عبور عن برد بن سدنان عدن سدليمان بدن موسدى الدمشدقي عدن أبدي [  293]  

ال تكدون عالمدا حتدى تكدون متعلمدا وال تكدون بدالعلم عالمدا حتدى تكدون بده عدامال وكادى بدك الدردار قدا  
تدد ا  محددداا فددي ييددر  إامددا ان ال تدد ا  مخاصددما وكاددى بددك إامددا ان ال تدد ا  ممارإددا وكاددى بددك كاعبددا ال

 عات هللا 
   
أ برنا الحسن بن عرفة انا المبارو بدن سدعيد عدن أ يده سدشيان الودوري عدن عمدران المنقدري [  294]  



قلت للحسن نوما في  ير قاله ؤا أبا سعيد ليب  كد ا ؤقدو  الاقهدار فقدا  وإحدك ورأندت أندت فقيهدا قا  
  رة البصير ب مر دننه المداوم على  بادة ربه قط إنما الاقيه ال ا د في الدنيا الرايب في اآل

   
أ برندا الحسددن بددن عرفدده انددا النضدر بددن إسددماعيل البجلددي عددن مسدعر عددن سددعد بددن إبددرا يم [  295]  

 قيل له من أفقه أ ل المدننة قا  أتقا م لربه قا  
   
إنمدا د قدا  أ برنا الحسن بدن عرفدة اندا الحسدين بدن علدي عدن ليدث بدن أبدي سدليم عدن مجا د[  296]  

 الاقيه من ؤخا  هللا 
   
أ برندا إسددماعيل بددن أبددان عددن ؤعقدوب القمددي حددداني ليددث بددن أبدي سددليم عددن ؤحيددى  ددو بددن [  297]  

ان الاقيده حدق الاقيده مدن لدم ؤقدنط النداس مدن رحمدة هللا ولدم ندر ع  باد عن علي بن أبي نالب قا  
لقددرآن رغبددة عندده إلددى ييددره اندده ال  يددر فددي لهددم فددي معاصددي هللا ولددم نددؤمنهم مددن عدد اب هللا ولددم نددد  ا
  بادة ال علم فيها وال علم ال فهم فيه وال قرارة ال تدبر فيها 

   
أ برنددا الحسددن بددن عرفددة انددا إسددماعيل بددن إبددرا يم عددن ليددث عددن ؤحيددى بددن  بدداد قددا  قددا  [  298]  

 وال نددر ع لهددم فددي حددق الاقيدده ال ؤقددنط الندداس مددن رحمددة هللا وال نددؤمنهم مددن عدد اب هللاعلددي الاقيدده 
معاصي هللا انه ال  ير في  بادة ئعلدم فيهدا وال  يدر فدي علدم ال فهدم فيده وال  يدر فدي قدرارة ال تددبر 

 فيها 
   
أ برنددا أبددو النعمددان انددا حمدداد بددن زإددد عددن ن إددد بددن حددازم حددداني عمددي جرإددر بددن زإددد اندده [  299]  

بغيددر العمددل وإتاقهددون لغيددر العبددادة  انددي ئجددد نعددت قددوم نتعلمددون سددم  تبيعددا ؤحددد  عددن كعددب قددا  
وإطلبددون الدددنيا بعمددل اآل ددرة وإلبسدددون جلددود الضددان وقلددوبهم أمددر مدددن الصددبر فبددي ؤغتددرون أو إؤددداي 

 ؤخادعون فحلات بي ئتيحن لهم فتنة تترو الحليم فيها حيرانا 
   
ن الجددوني عددن أ برنددا بشددر بددن الحكددم انددا عبددد الع إدد  بددن عبددد الصددمد العمددي انددا أبددو عمددرا[  300]  

إؤدا م والعددالم الااسدق فبلدد  عمدر بدن الخطدداب فكتدب إليدده وأ داق منهددا مدا العددالم  درم بدن حيددان انده قددا  
الااسدددق قدددا  فكتدددب إليددده  دددرم ؤدددا أميدددر المدددؤمنين وهللا مدددا أردت بددده اال الخيدددر ؤكدددون إمدددام ندددتكلم بدددالعلم 



 وإعمل بالاسق فيشبه على الناس فيضلون 
   
بدددن المغيدددرة اندددا الوليدددد بدددن مسدددلم عدددن محمدددد بدددن مطدددر  وعبدددد الع إددد  بدددن أ برندددا سدددعيد [  301]  

مدن أراد ان ؤكدرم دننده فدال ندد ل إسماعيل بن عبيد هللا بن أبدي المهداجر عدن عبدد هللا بدن مسدعود قدا  
 على السلطان وال ؤخلون بالنسوان وال ؤخاصمن أصحاب ائ وار 

   
كتدب لدي ميمدون بدن مهدران برا يم عن ندونب قدا  أ برنا سعيد بن عامر عن إسماعيل بن إ[  302]  

إؤداو والخصددومة والجددا  فددي الدددنن وال تجدادلن عالمددا وال جددا ال أمدا العددالم ف ندده ؤحد ن عنددك علمدده وال 
 نبالي ما صنعت وأما الجا ل ف نه ؤخشن بصدرو وال ؤطيعك 

   
  سددليمان بددن داود عليدده أ برنددا أبددو المغيددرة انددا ائوزاعددي عددن ؤحيددى بددن أبددي كويددر قددا  قددا[  303]  

 د  المرار ف ن ناعه قليل و و نهي  العداوة بين ائ وان السالم البنه 
   
أ برنددا ؤحيددى بددن حسددان انددا عبددد هللا بددن إدرإددب عددن إسددماعيل بددن أبددي حكدديم قددا  سددمعت [  304]  

 من جعل دننه يريا للخصومات أ ور التنقل عمر بن عبد الع إ  ؤقو  
   
كتدب عمدر بدن عبدد الع إد  إلدى أ دل مروان بدن محمدد اندا سدعيد بدن عبدد الع إد  قدا  أ برنا [  305]  

المدننة انه من تعبد بغير علم كان ما ؤاسد أ ور ممدا ؤصدل  ومدن عدد كالمده مدن عملده قدل كالمده اال 
 فيما ؤعنيه ومن جعل دننه يريا للخصومة كور تنقله 

   
بددن برقددان عددن عمددر بددن عبددد الع إدد  قددا   أ برنددا محمددد بددن نوسددف عددن سددشيان عددن جعاددر[  306]  

سد له رجدل عدن  دير مددن ائ دوار فقدا  عليدك بدددنن ائعرابدي والغدالم فدي الكتدداب وإلده عمدا سدول علددك 
 قا  أبو محمد كور تنقله أي ننتقل من رأي إلى رأي 

   
 باب في اجتناب ائ وار 

   
إعا رأندت قومدا ننتجدون د الع إد  أ برنا محمدد بدن كويدر عدن ائوزاعدي قدا  قدا  عمدر بدن عبد[  307]  



 ب مر دون عامتهم فهم على ت سيب الضاللة 
   
مددن أي أ برنددا إبددرا يم بددن إسددحاج عددن بددن المبددارو عددن ائوزاعددي قددا  قددا  إبلدديب ئوليا دده [  308]  

 ير ت تون بني آدم فقالوا من كل  ير قا  فهل تد تونهم مدن قبدل االسدتغاار فقدالوا  يهدات عاو  دير 
 وحيد قا  ئبون فيهم  ييا ال ؤستغارون هللا منه قا  فبث فيهم ائ وار قرن الت

   
مدددا ندددددري أي أ برندددا إبدددرا يم بدددن إسدددحاج عددددن المحددداربي عدددن ائعمددد  عددددن مجا دددد قدددا  [  309]  

 النعمتين علي أع م ان  داني لإلسالم أو عافاني من   ه ائ وار 
   
ونب عدن ائعمد  عدن مسدلم ائعدور عدن حبدة بدن أ برنا موسى بن  الدد اندا  يسدى بدن ند[  310]  

لددو ان رجددال صددام الددد ر كلدده وقددام الددد ر كلدده اددم قتددل بددين جددوإن قددا  سددمعت عليددا أو قددا  قددا  علددي 
 الركن والمقام لحشره هللا نوم القيامة م  من نرل انه كان على  دل 

   
ة بدن كهيدل عدن أبدي أ برنا عبد بن حميد عن  دارون  دو بدن المغيدرة عدن  دعيب عدن سدلم[  311]  

لو وي  رجل رأسه على الحجر ائسود فصام النهدار وقدام الليدل لبعوده هللا ندوم صادج قا  قا  سلمان 
 القيامة م   واه 

   
أ برنا محمد بن الصلت انا منصور  و بن أبدي ائسدود عدن الحدار  بدن حصديرة عدن أبدي [  312]  

فدي النداس كالنحلدة فدي نيرانده لديب مدن الطيدر  كوندواصادج ائزدي عن ربيعة بن ناج  قا  قا  علي 
 ير اال و و ؤستضعاها ولدو ؤعلدم الطيدر مدا فدي أجوافهدا مدن البركدة لدم ؤاعلدوا علدك بهدا  دالطوا النداس 

 ب لسنتكم وأجسادكم وزانلو م ب عمالكم وقلوبكم ف ن للمرر ما ا تسب و و نوم القيامة م  من أحب 
   
نعدم وزإدر العدالم الدرأي حدداني بقيدة عدن ائوزاعدي عدن ال  دري قدا  أ برنا الوليدد بدن  دجا  [  313]  

 الحسن 
   
كاددى بددالمرر أ برنددا أحمددد بددن عبددد هللا انددا زا دددة عددن ائعمدد  عددن مسددلم عددن مسددروج قددا  [  314]  

علمددا ان ؤخشددى هللا وكاددى بددالمرر جهددال ان ؤعجددب بعلمدده قددا  وقددا  مسددروج المددرر حقيددق ان ؤكددون لدده 



 في كر عنوبه فيستغار هللا مجالب ؤخلو فيها 
   

 باب من ر ع في الحدنث إعا أصاب المعنى 
   
أ برندا محمددد بددن أحمددد بددن أبدي  لددف حددداني معددن عددن معاوإدة بددن صددال  عددن العددالر بددن [  315]  

 إعا حدانا م بالحدنث على معناه فحسبكم الحار  عن مكحو  عن واالة بن ائسق  قا  
   
اندده كددان إعا وسددف انددا فضدديل بددن  يددار عددن  شددام عددن بددن سدديرإن أ برنددا عاصددم بددن ن[  316]  

 حد  لم ؤقدم ولم نؤ ر وكان الحسن إعا حد  قدم وأ ر 
   
كددان الحسددن ؤحددد  بالحدددنث ائصددل أ برنددا مسددلم بددن إبددرا يم أ برنددا جرإددر بددن حددازم قددا  [  317]  

 واحد والكالم مختلف 
   
محمد بن سوقه عن محمدد بدن علدي بدن الحسدين قدا  أ برنا محمد بن أحمد انا سشيان عن [  318]  

موددل المنددافق موددل حددد  عبيددد بددن عميددر عبددد هللا بددن عمددر قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
الشاة بين الربضين أو بدين الغنمدين فقدا  بدن عمدر ال إنمدا قدا  كد ا وكد ا قدا  وكدان بدن عمدر إعا سدم  

 م ننقع منه ولم ؤجاوزه ولم ؤقصر عنه النبي صلى هللا عليه وسلم لم ن د فيه ول
   
كددان الشددعبي والنخعددي والحسددن أ برنددا عبددد هللا بددن سددعيد انددا بددن عليددة عددن بددن عددون قددا  [  319]  

ؤحداون بالحدنث مدرة  كد ا ومدرة  كد ا فد كرت علدك لمحمدد بدن سديرإن فقدا  أمدا انهدم لدو حدداوا بده كمدا 
 سمعوه كان  يرا لهم 

   
بددن العددالر انددا عوددام عددن ائعمدد  عدن عمددارة بددن عميددر عددن أبددي معمددر قددا   أ برندا محمددد[  320]  

 اني ئسم  الحدنث لحنا ف لحن أتباعا لما سمعت 
   

 باب في فضل العلم والعالم 
   



رأل مجا دد ناوسدا فدي المندام أ برندا بشدر بدن الحكدم اندا سدشيان عدن إبدرا يم بدن ميسدرة قدا  [  321]  
والنبي صلى هللا عليه وسلم على باب الكعبة فقا  لده ؤدا عبدد هللا ا شدف   نه في الكعبة ؤصلي متقنعا 

 قناعك وأظهر قرارتك قا  فك نه عبره على العلم فانبسط بعد علك في الحدنث 
   
أ برنا عبد هللا بن محمد انا بدن ؤمدان عدن بدن اوبدان عدن أبيده عدن عبدد هللا بدن يدمرة عدن [  322]  

 ا فيها اال متعلم  يرا ومعلمه الدنيا ملعونة ملعون م عب قا  
   
النددداس عدددالم أ برندددا محمدددد بدددن كويدددر عدددن ائوزاعدددي عدددن بحيدددر عدددن  الدددد بدددن معددددان قدددا  [  323]  

 ومتعلم وما بين علك  م  ال  ير فيه 
   
كدانوا ؤقولدون مدوت أ برنا بشر بن الحكم انا عبدد هللا بدن رجدار عدن  شدام عدن الحسدن قدا  [  324]  

 إلسالم ال ؤسد ا  ير ما ا تلف الليل والنهار العالم المة في ا
   
أ برنددا نوسددف بددن موسددى انددا إبددرا يم بددن موسددى انددا محمددد بددن الحسددن الصددنعاني انددا مندد ر [  325]  

مجلدب نتنداز  فيده العلدم أحدب إلدي مدن قددره صدالة لعدل أحدد م  و بن النعمان عن و ب بن منبه قدا  
 ن عمره ؤسم  الكلمة فينتا  بها سنة أو ما بقي م

   
أ برنددا ؤعقددوب بددن إبددرا يم انددا وكيدد  قددا  قددا  سددشيان مددا أعلددم عمددال أفضددل مددن نلددب لعلددم [  326]  

ان النداس ؤحتداجون إلدى  د ا العلدم فدي دندنهم وحا ده لمدن أراد هللا بده  يدرا قدا  قدا  الحسدن بدن صدال  
  ما ؤحتاجون إلى الطعام والشراب في دنيا م 

   
وجعار بن عون قاال انا مسعر عن عمرو بن مرة عن سدالم بدن أبدي الجعدد  أ برنا أبو نعيم[  327]  

تعلموا قبل ان ؤقبض العلم فد ن قدبض العلدم قدبض العلمدار وان العدالم والمدتعلم فدي قا  قا  أبو الدردار 
 ائجر سوار 

   
أ برنا  ارون بن معاوإة عن حادع بدن غيدا  عدن أبدي عبدد هللا الخراسداني عدن الضدحاو [  328]  

 ل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب {  قا  حق على كل من قرأ القرآن أن ؤكون فقيها 



   
ل لدددوال ننهدددا م أ برندددا  دددارون بدددن معاوإدددة عدددن حادددع عدددن أ دددعث بدددن سدددوار عدددن الحسدددن [  329]  

 الربانيون وائحبار { قا  الحكمار العلمار 
   
اج الا اري عن عطار بن السا ب عدن سدعيد بدن جبيدر أ برنا محمد بن عيينة عن أبي إسح[  330]  

كوندوا ربدانيين قدا  علمدار فقهددار أ برندا عبدد هللا بدن سدعيد قدا  سددمعت سدشيان بدن عييندة ؤقدو  نددراد قدا  
للعلدددم الحادددال والعمدددل واالسدددتما  واإلنصدددات والنشدددر قدددا  وأ برندددي أحمدددد بدددن محمدددد أبدددو عبدددد هللا عدددن 

تددرو مددا ؤعلددم واعلددم الندداس مددن عمددل بمددا ؤعلددم وأفضددل الندداس سددشيان بددن عيينددة قددا  أجهددل الندداس مددن 
 أ شعهم ت 

   
أ برنددا عبددد هللا بددن جعاددر الرقددي عددن عبيددد هللا بددن عمددرو عددن زإددد  ددو بددن أبددي أنيسددة عددن [  331]  

منهومددان ال ؤشددبعان منهددوم فددي العلددم ال ؤشددب  مندده ومنهددوم فددي الدددنيا ال ؤشددب  ؤسددار عددن الحسددن قددا  
 درة  مده وبوده وسددمه ؤكادي هللا يديعته وإجعدل ينداه فدي قلبده ومدن ؤكدن الددنيا  مده منها فمن تكدن اآل

 وبوه وسدمه ؤاشي هللا عليه ييعته وإجعل فقره بين عيينة ام ال ؤصب  اال فقيرا وال ؤمسي اال فقيرا 
   
منهومددان ال ؤشددبعان أ برنددا جعاددر بددن عددو  انددا أبددو عمدديب عددن عددون قددا  قددا  عبددد هللا [  332]  

حب العلم وصاحب الدنيا وال ؤسدتوإان أمدا صداحب العلدم فيد داد ريدى للدرحمن وامدا صداحب الددنيا صا
فيتمددادل فددي الطغيددان اددم قددرأ عبددد هللا ل كددال إن اإلنسددان ليطغددى أن رآه اسددتغنى { قددا  وقددا  اآل ددر ل 

 إنما ؤخشى هللا من  باده العلمار {  
   
ن مختددار انددا عنبسددة بددن ائز ددر عددن سددماو بددن حددرب أ برنددا محمددد بددن حميددد انددا إبددرا يم بدد[  333]  

 ل إنما ؤخشى هللا من  باده العلمار {  قا  من ؤخشى هللا فهو عالم عن عكرمة عن بن  باس 
   
أ برنا إسماعيل بدن أبدان اندا عبدد هللا بدن إدرإدب عدن ليدث عدن نداوس عدن بدن  بداس قدا  [  334]  

 منهومان ال ؤشبعان نالب علم ونالب دنيا 
   
أ برنا مروان بن محمد انا ن إد بن ربيعة الصنعاني حدانا ربيعة بدن ن إدد قدا  سدمعت واالدة [  335]  



مدن نلدب العلدم ف دركده كدان لده كادالن مدن ائجدر بن ائسق  ؤقو  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
 ف ن لم ندركه كان له كال من ائجر 

   
بددي  دديبة انددا مددروان بددن معاوإددة عددن عددون عددن بددن  بدداس أ برنددا عبددد هللا بددن محمددد بددن أ[  336]  

سددبحانك اللهددم أنددت ربددي العمددي قددا  بلغنددي أن داود النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم كددان ؤقددو  فددي دعا دده 
تعاليت فوج عر ك وجعلت  شديتك علدى مدن فدي السدماوات وائرر فد قرب  لقدك مندك من لدة أ دد م 

 ؤط  أمرو  لك  شية وما علم من لم ؤخشك وما حكمة من لم
   
أ برنددا المعلددى بددن أسددد انددا سددالم  ددو بددن أبددي مطيدد  قددا  سددمعت أبددا اله  دداز ؤحددد  عددن [  337]  

 ايد عالما أو متعلما وال  ير فيما سوا ما الضحاو قا  قا  عبد هللا بن مسعود 
   
ن إدد عددن  أ برندا الحكدم بدن المبدارو اندا الوليدد بدن مسدلم انددا الوليدد بدن سدليمان عدن علدي بدن[  338]  

سدتكون فدتن ؤصدب  الرجدل القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى هللا عليه وسدلم قدا  
 فيها مؤمنا وإمسي كافرا اال من أحياه هللا بالعلم 

   
انده كددان أ برندا أبدو المغيددرة اندا ائوزاعددي حدداني  دارون بددن ربداب عددن عبدد هللا بدن مسددعود [  339]  

متعلمدا وال تغدد فيمدا بدين علدك فد ن مدا بدين علدك جا دل وان المال كدة تبسدط أجنحتهدا  ؤقو  ايد عالما أو
 للرجل يدا نبتغي العلم من الريا بما ؤصن  

   
سديل رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن أ برنا أبدو المغيدرة اندا ائوزاعدي عدن الحسدن قدا  [  340]  

المكتوبدة ادم ؤجلدب فديعلم النداس الخيدر وائ در  رجلين كانا في بني إسدرا يل أحدد ما كدان عالمدا ؤصدلي
ؤصددوم النهددار وإقددوم الليددل أنهمددا أفضددل قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فضددل  دد ا العددالم الدد ي 
ؤصلي المكتوبة ام ؤجلب فيعلم الناس الخير على العابد ال ي ؤصوم النهدار وإقدوم الليدل كاضدلي علدى 

 أدنا م رجال 
   
سددن بددن الربيد  عددن عبددد هللا بددن عبيدد هللا عددن الحسددن بددن عكدوان عددن بددن سدديرإن أ برندا الح[  341]  

د لددت المسددجد فدد عا سددمير بددن عبددد الددرحمن ؤقددع وحميددد بددن عبددد الددرحمن ندد كر العلددم فددي ناحيددة قددا  



المسجد فميلت إلى أنهما أجلب فنعست ف تاني آت فقا  ميلت إلى أنهمدا تجلدب ان  ديت أرإتدك مكدان 
 ن عبد الرحمن جبرا يل من حميد ب

   
أ برنددا نصددر بددن علددي انددا عبددد هللا بددن داود عددن عاصددم بددن رجددار بددن حيددوة عددن داود بددن [  342]  

كنددت جالسددا مدد  أبددي الدددردار فددي مسددجد دمشددق فاتدداه رجددل فقددا  ؤددا أبددا جميددل عددن كويددر بددن قدديب قددا  
عندك اندك تحداده عدن  الدردار اني أتيتك من المدننة مدننة الرسو  صلى هللا عليده وسدلم لحددنث بلغندي

رسددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم قدددا  فمدددا جدددار بدددك تجدددارة قدددا  ال قدددا  وال بغدددار لدددك ييدددره قدددا  ال قدددا  
سدمعت رسدو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم ؤقدو  مدن سددلك نرإقدا نلدتمب بده علمددا سدهل هللا بده نرإقدا مددن 

ي العلدم ليسدتغار لده مدن فدي نرج الجنة فد ن المال كدة لتضد  أجنحتهدا ريدا لطالدب العلدم وان نالدب فد
السمار وائرر حتى الحيتان في المار وان فضل العدالم علدى العابدد كاضدل القمدر علدى سدا ر النجدوم 
ان العلمددار  ددم وراددة ائنبيددار ان ائنبيددار لددم نوراددوا دننددارا وال در مددا وإنمددا وراددوا العلددم فمددن أ دد  بدده أ دد  

 بح ه أو بحال وافر 
   
ن عيينددة عددن أبددي إسددحاج الادد اري عددن ائعمدد  عددن  ددمر بددن عطيددة عددن أ برنددا محمددد بدد[  343]  

 معلم الخير ؤستغار له كل  ير حتى الحوت في البحر سعيد بن جبير عن بن  باس قا  
   
أ برندا أحمدد بدن عبدد هللا بدن نددونب اندا زا ددة عدن ائعمد  عددن أبدي صدال  عدن أبدي  رإددرة [  344]  

مدا مدن رجدل ؤسدلك نرإقدا ؤطلدب فيده علمدا اال سدهل هللا لده بده لم قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسد
 نرإقا إلى الجنة ومن أبط  به عمله لم ؤسر  به نسبه 

   
أ برنددا إسددماعيل بددن أبددان عددن ؤعقددوب  ددو القمددي عددن  ددارون بددن عنتددرة عددن أبيدده عددن بددن [  345]  

قددا إلددى الجندة ومددن نبطددي بدده مددا سدلك رجددل نرإقددا نبتغددي فيده العلددم اال سددهل هللا لده بدده نرإ بداس قددا  
 عمله لم ؤسر  به نسبه 

   
ل ولقددد ؤسددرنا القددرآن للدد كر فهددل مددن أ برنددا محمددد بددن كويددر عددن بددن  ددوعب عددن مطددر  [  346]  

 مدكر {  قا   ل من نالب  ير فيعان عليه 
   



 نالب علم أ برنا مروان عن يمرة قا  [  347]  
   
كدان أبدو الددردار ؤعقدوب  دو القمدي عدن عدامر بدن إبدرا يم قدا  أ برنا إسماعيل بن أبدان اندا [  348]  

 إعا رأل نلبة العلم قا  مرحبا بطلبة العلم وكان ؤقو  ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم أوصى بكم 
   
أ برنددا عبددد هللا بددن ن إددد انددا عبددد الددرحمن بددن زإدداد بددن أنعددم عددن عبددد الددرحمن بددن رافدد  عددن [  349]  

ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددر بمجلسددين فددي مسددجده فقددا  كال مددا علددى عبددد هللا بددن عمددرو 
 يددر وأحددد ما أفضددل مددن صدداحبه أمددا  دددؤالر فيدددعون هللا وإريبددون إليدده فدد ن  ددار أعطددا م وان  دددار 
منعهم وامدا  دؤالر فيتعلمدون الاقده والعلدم وإعلمدون الجا دل فهدم أفضدل وإنمدا بعودت معلمدا قدا  ادم جلدب 

 فيهم 
   
أ برندا عبددد هللا بددن ن إدد انددا المسددعودي عدن عددون بددن عبدد هللا عددن مطددر  بدن عبددد هللا بددن [  350]  

 ؤا بني ان العلم  ير من العمل بال علم الشخير انه قا  البنه 
   
أ برندددا عبدددد هللا بدددن ن إدددد اندددا حيدددوة أ برندددا  دددرحبيل بدددن  دددرإك انددده سدددم  أبدددا عبدددد الدددرحمن [  351]  

 ضل من كلمة حكمة تهدنها ئ يك ليب  دؤة أفالحبلي ؤقو  
   
عدن ال  دري قدا  فضدل أ برنا عبد هللا بن عمران انا ؤحيدى بدن ؤمدان اندا محمدد بدن عجدالن [  352]  

 العالم على المجتهد ما ة درجة ما بين الدرجتين  مب ما ة سنة حضر الارس المضمر السرإ  
   
ندي السدكن بدن أبدي كرإمدة عدن عكرمدة مدولى بدن أ برنا عبدد هللا بدن ن إدد اندا حيدوة قدا  أ بر [  353]  

ل نرفدد  هللا الدد نن آمنددوا مددنكم والدد نن أوتددوا العلددم درجددات {  قددا  نرفدد  هللا الدد نن  بدداس عددن بددن  بدداس 
 أوتوا العلم على ال نن آمنوا بدرجات 

   
أ برنددا بشددر بددن اابددت البدد ار انددا نصددر بددن القاسددم عددن محمددد بددن إسددماعيل عددن عمددرو بددن [  354]  
من جاره الموت و و ؤطلدب العلدم ليحيدي بده ير عن الحسن قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  و

 اإلسالم فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة 



   
أ برنا محمد بن حميد انا مهران انا أبو سنان عدن أبدي إسدحاج عدن عمدرو بدن ميمدون قدا  [  355]  

 م فقا  ع ب عمر بتسعة أعشار العلم ع ب عمر بولوي العلم ف كر إلبرا ي
   
أ برنا بشر بن اابت انا  عبة عن ن إد بن أبدي  الدد عدن  دارون عدن أبيده عدن بدن  بداس [  356]  

مددا اجتمدد  قددوم فددي بيددت مددن بيددوت هللا نتدد ا رون كتدداب هللا وإتدارسددونه بيددنهم اال أظلددتهم المال كددة قددا  
نرإقدا نبتغدي بده العلددم سدهل هللا نرإقده مدن الجنددة ب جنحتهدا حتدى ؤخويدوا فددي حددنث ييدره ومدن سددلك 

 ومن أبط  به عمله لم ؤسر  به نسبه 
   
أ برنددا عمددرو بددن عاصددم انددا حمدداد  ددو بدددن سددلمة عددن عاصددم عددن زر قددا  يدددوت علدددى [  357]  

صداوان بددن عسددا  المدرادي وأنددا أرإددد ان أسد له عددن المسدد  علددى الخادين فقددا  مددا جدار بددك قلددت ابتغددار 
إن المال كددة ال أبشددرو قلددت بلددى فقددا  رفدد  الحدددنث إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وقددا  العلددم قددا  ا

 لتض  أجنحتها لطالب العلم ريا بما ؤطلب 
   

 باب من نلب العلم بغير نية فرده العلم إلى النية 
   
مدا ا  أ برنا عبد هللا بن عمران حدانا ؤحيى بن ؤمان قا  سمعت سشيان مند  أربعدين سدنة قد[  358]  

  ان نلب الحدنث أفضل منه اليوم قالوا لسشيان انهم ؤطلبونه بغير نية قا  نلبهم إؤاه نية 
   
نلبنددا  دد ا أ برنددا عبددد هللا بددن سددعيد انددا عبددد هللا بددن ائجلدد  حددداني أبددي عددن مجا ددد قددا  [  359]  

 العلم وما لنا فيه كبير نية ام رزج هللا بعد فيه نية 
   
لقدد ر بن اابت البد ار اندا حسدان بدن صدال  عدن ندونب بدن عبيدد عدن الحسدن قدا  أ برنا بش[  360]  

 نلب أقوام العلم ما أرادوا به هللا وال ما عنده قا  فما زا  بهم العلم حتى أرادوا به هللا وما عنده 
   

 باب التوبي  لمن ؤطلب العلم لغير هللا 
   



أنددوب عددن أبددي قالبددة قددا  قددا  أبددو مسددلم  أ برنددا سددليمان بددن حددرب انددا حمدداد بددن زإددد عددن[  361]  
العلمار االاة فرجل عا  في علمده وعدا  معده النداس فيده ورجدل عدا  فدي علمده ولدم ؤعد  الخوالني 

 معه فيه أحد ورجل عا  الناس في علمه وكان وباال عليه 
   
 قددا  موسددى ؤددا رب أيأ برنددا عبددد هللا بددن موسددى عددن عومددان بددن ائسددود عددن عطددار قددا  [  362]  

 بددادو أحكددم قددا  الدد ي ؤحكددم للندداس كمددا ؤحكددم لناسدده قددا  ؤددا رب أي  بددادو أينددى قددا  أريددا م بمددا 
 قسمت له قا  ؤا رب أي  بادو أ شى لك قا  أعلمهم بي 

   
كدان ؤقدا  العلمدار االادة عدالم بدا  ؤخشدى هللا لديب أ برنا محمد بن نوسف عن سشيان قدا  [  363]  

عالم ب مر هللا ؤخشدى هللا فد او العدالم الكامدل وعدالم بد مر هللا لديب بعدالم بدا   بعالم ب مر هللا وعالم با 
 ال ؤخشى هللا ف لك العالم الااجر 

   
العلدم علمدان فعلدم فدي القلدب فد لك العلدم أ برنا مكدي بدن إبدرا يم اندا  شدام عدن الحسدن قدا  [  364]  

 الناف  وعلم على اللسان ف لك حجة هللا على بن آدم 
   
أ برندا عاصدم بددن نوسدف عددن فضديل بدن  يددار عدن  شددام عدن الحسدن عددن النبدي صددلى [  365]  

 مول علك هللا عليه وسلم 
   
أ برنا عمرو بن عدون اندا  الدد بدن عبدد هللا عدن ن إدد بدن أبدي زإداد عدن إبدرا يم عدن علقمدة [  366]  

 تعلموا تعلموا ف عا علمتم فاعملوا عن عبد هللا قا  
   
نا أبو عبيد القاسدم بدن سدالم اندا أبدو إسدماعيل  دو بدن إبدرا يم بدن سدليمان المدؤدب عدن أ بر [  367]  

مدن نلدب العلدم ئربد  د دل الندار أو نحدو عاصم ائحدو  عمدن حداده عدن أبدي وا دل عدن عبدد هللا قدا  
  ه الكلمة ليبا ي به العلمار أو ليماري بهدا السداهار أو ليصدر  بده وجدوه النداس إليده أو لي  د  بده مدن 

 ائمرار 
   
قددرأت فددي كتدداب بلغنددي اندده مددن أ برنددا سددعيد بددن عددامر عددن  شددام صدداحب االسددتوار قددا  [  368]  



 دالم  يسددى تعملددون للدددنيا وأنددتم ترزقددون فيهددا بغيددر عمددل وال تعملددون ل  ددرة وأنددتم ال ترزقددون فيهددا إال 
ؤطلددددب عملدددده بالعمددددل وإنكددددم علمددددار السددددور ائجددددر ت  دددد ون والعمددددل تضدددديعون نو ددددك رب العمددددل ان 

وتو دكون ان تخرجددوا مدن الدددنيا العرإضددة إلدى ظلمددة القبددر ويديقه هللا ننهددا م عددن الخطاؤدا كمددا أمددركم 
بالصالة والصيام كيف ؤكون من أ دل العلدم مدن سدخط رزقده واحتقدر من لتده وقدد علدم ان علدك مدن علدم 

ييا أصدابه كيدف ؤكدون هللا وقدرته كيف ؤكون من أ ل العلم من أتهم هللا فيما قضى له فليب نريدى  د
من أ ل العلم من دنياه آار عنده من آ رته و و في الدنيا أفضل رغبة كيدف ؤكدون مدن أ دل العلدم مدن 
مصيره إلى أ رته و و مقبل على دنياه وما ؤضره أ هى إليه أو قدا  أحدب إليده ممدا نناعده كيدف ؤكدون 

 من أ ل العلم من ؤطلب الكالم ليخبر به وال ؤطلبه ليعمل به 
   
كدان ؤقددا  تعلمدوا العلددم أ برندا عبيددد هللا بدن عبددد المجيدد انددا جرإدر عددن حبيدب بددن عبيدد قددا  [  369]  

وانتاعدوا بده وال تعلمدوه لتتجملدوا بدده ف نده نو دك ان ندا  بكدم عمددران نتجمدل عو العلدم بعلمده كمدا نتجمددل 
 عو الب ة بب ته 

   
سد   رجدل النبدي صدلى كيم عدن أبيده قدا  أ برنا نعيم بن حماد انا بقية عن ائحوأل بن ح[  370]  

هللا عليده وسددلم عدن الشددر فقدا  ال تسدد لوني عدن الشددر واسد لوني عددن الخيدر ؤقولهددا االادا اددم قددا  اال ان 
  ر الشر  رار العلمار وان  ير الخير  يار العلمار 

   
إنمددا  أ برنددا سددعيد بددن عددامر أنابدده حميددد بددن ائسددود عددن  يسددى قددا  سددمعت الشددعبي ؤقددو [  371]  

 ان ؤطلب   ا العلم من اجتمعت فيه  صلتان العقل والنسك ف ن كان ناسكا ولدم ؤكدن عداقال قدا   د ا 
أمر ال نناله اال العقالر فلم ؤطلبه وان كان عاقال ولم ؤكن ناسدكا قدا   د ا أمدر ال ننالده اال النسداو فلدم 

 حدة منهما ئعقل وال نسك ؤطلبه فقا  الشعبي ولقد ر بت ان ؤكون ؤطلبه اليوم من ليست فيه وا
   
كدان الرجدل ال ؤطلدب العلدم حتدى نتعبدد قبدل علدك أ برنا أبو عاصم قا  زعم لي سدشيان قدا  [  372]  

 أربعين سنة 
   
مددن أ برنددا محمددد بددن نوسددف عددن سددشيان عددن بددرد بددن سددنان أبددي العددالر عددن مكحددو  قددا  [  373]  

 ر أو ليصر  به وجوه الناس إليه فهو في نار جهنم نلب العلم ليماري به الساهار وليبا ي به العلما



   
أ برندا ؤحيددى بدن بسددطام عددن ؤحيدى بددن حمد ة حددداني النعمددان عدن مكحددو  قدا  قددا  رسددو  [  374]  

مددن نلددب العلددم ليبددا ي بدده العلمددار أو ليمدداري بدده السدداهار أو نرإددد ان ؤقبددل هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
  بوجوه الناس إليه أد له هللا جهنم

   
أ برنا إسدماعيل بدن أبدان اندا ؤحيدى بدن ؤمدان عدن المنهدا  بدن  ليادة عدن مطدر الدوراج عدن [  375]  

 إنما ؤحاال حدنث الرجل على قدر نيته  هر بن حو ب عن بن  باس قا  
   
اندي ئحسدب الرجدل ننسدى العلدم أ برنا ؤعلى انا المسعودي عن القاسم قا  قا  لي عبد هللا [  376]  

 للخطيية كان ؤعملها   ان ؤعلمه
   
أ برندا الحكدم بددن نداف  أنددا  دعيب بددن أبدي حمدد ة عدن بددن أبدي حسددين عدن  ددهر بدن حو ددب [  377]  

ؤددا بنددي ال تعلددم العلددم لتبددا ي بدده العلمددار أو لتمدداري بدده قددا  بلغنددي ان لقمددان الحكدديم كددان ؤقددو  البندده 
بددة فدي الجهالددة ؤدا بنددي ا تدر المجددالب السداهار أو ترا ددي بده فددي المجدالب وال تتددرو العلدم ز دددا فيده ورغ

علدددى عيندددك وإعا رأندددت قومدددا نددد كرون هللا فددداجلب معهدددم ف ندددك ان تكدددن عالمدددا نناعدددك علمدددك وان تكدددن 
جا ال ؤعلموو ولعل هللا ان ؤطل  علديهم برحمدة فيصديبك بهدا معهدم وإعا رأندت قومدا ال ند كرون هللا فدال 

تكددن جددا ال زادوو غيدا أو  يددا ولعددل هللا ؤطلدد   تجلدب معهددم ف نددك إن تكدن عالمددا ال نناعددك علمدك وان
 عليهم بع اب فيصيبك معهم 

   
أ برنا نوسف بن موسى انا إسدحاج بدن سدليمان اندا جرإدر عدن سدلمان بدن سدمير عدن كويدر [  378]  

ال تحد  البانل للحكمار فيمقتوو وال تحد  الحكمة للساهار فيك بوو وال تمند  العلدم أ لده بن مرة قا  
  تضعه في يير أ له فتجهل ان عليك في علمك حقا كما إن عليك في مالك حقا فت ام وال

   
أ برندا عبدد هللا بددن صدال  حددداني معاوإدة أن أبددا فدروة حداده أن  يسددى بدن مددرإم كدان ؤقددو  [  379]  

ال تمند  العلدم مدن أ لده فتد ام وال تنشدره عندد ييدر أ لده فتجهدل وكدن نبيبدا رفيقدا ؤضد  دواره حيدث ؤعلدم 
 ننا   انه
   



 ال تطعم نعامك من ال ؤشتهيه أ برنا أبو النعمان انا مهدي عن ييالن عن مطر  قا  [  380]  
   
أ برنددا محمددد بددن أحمددد انددا سددشيان عددن داود بددن  ددابور سددم   ددهر بددن حو ددب ؤقددو  قددا  [  381]  

ا دي بده فدي المجلدب وال ؤا بني ال تعلم العلدم لتبدا ي بده العلمدار أو تمداري بده السداهار أو تر لقمان البنه 
تتدددرو العلدددم ز دددادة فيددده ورغبدددة فدددي الجهالدددة وإعا رأندددت قومدددا نددد كرون هللا فددداجلب معهدددم ان تكدددن عالمدددا 
نناعك علمدك وان تكدن جدا ال علمدوو ولعدل هللا ان ؤطلد  علديهم برحمتده فيصديبك بهدا معهدم وإعا رأندت 

مددك وان تكددن جددا ال زادوو غيددا أو قومددا ال ندد كرون هللا فددال تجلددب معهددم ان تكددن عالمددا لددم نناعددك عل
  يا ولعل هللا ان ؤطل  عليهم بسخط فيصيبك به معهم 

   
أ برنددا الحسددن بددن بشددر قددا  حددداني أبددي عددن سددشيان عددن اددوإر عددن ؤحيددى بددن جعدددة عددن [  382]  

ؤددا حملددة العلددم اعملددوا بدده ف نمددا العددالم مددن عمددل بمددا علددم ووافددق علمدده عملدده وسدديكون أقددوام علددي قددا  
العلم ال ؤجاوز تراقيهم ؤخالف عملهم علمهم وتخالف سرإرتهم عالنيتهم ؤجلسدون حلقدا فيبدا ي  ؤحملون 

بعضدددهم بعضدددا حتدددى ان الرجدددل ليغضدددب علدددى جليسددده ان ؤجلدددب إلدددى ييدددره وإدعددده أوليدددك ال تصدددعد 
 أعمالهم في مجالسهم تلك إلى هللا 

   
كادى مد  عدن مسدلم عدن مسدروج قدا  أ برنا أحمد بن عبد هللا بن نونب انا زا دة عن ائع[  383]  

 بالمرر علما ان ؤخشى هللا وكاى بالمرر جهال ان ؤعجب بعمله 
   
أ برنا الحكم بن المبارو انا ؤحيى بن سعيد عن عبد هللا بن جبيدر عدن معاوإدة بدن قدرة قدا  [  384]  

 لو ان أدنى   ه ائمة علما أ  ت أمة من ائمم بعلمه لر دت تلك ائمة 
   
إعا كدان الرجدل ليصديب البداب أ برنا أحمد بن عبد هللا انا زا دة عن  شام عدن الحسدن قدا  [  385]  

من العلم فيعمل به فيكون  يرا له من الدنيا وما فيهدا لدو كاندت لده فجعلهدا فدي اآل درة قدا  قدا  الحسدن 
ده قدا   ان الرجدل إعا نلدب العلدم لدم نلبدث ان ندرل علدك فدي بصدره وتخشدعه ولسدانه وإدده وصدالته وز د

 وقا  محمد ان روا عمن ت   ون   ا الحدنث ف نما  و دننكم 
   
مددا ازداد عبددد علمددا فددازداد فددي الدددنيا رغبددة أ برندا بشددر بددن الحكددم قددا  سددمعت سددشيان ؤقدو  [  386]  



 اال ازداد من هللا بعدا 
   
اال ازداد النداس منده  مدا ازداد عبدد هللا علمداأ برنا أبو المغيرة انا ائوزاعدي عدن حسدان قدا  [  387]  

قربا من رحمة هللا وقا  في حدنث آ ر ما ازداد عبد علما اال ازداد قصددا وال قلدد هللا عبددا قدالدة  يدرا 
 من سكينة 

   
أ برنددا القاسددم بددن كويددر قددا  سددمعت عبددد الددرحمن بددن  ددرإ  ؤحددد  عددن عميددرة أندده سددمعه [  388]  

  فغداب عنده مدا يداب ادم جداره فحداده ب حادندث فقدا  اع ب فانلب العلم فخدر ؤقو  أن رجال قا  البنه 
له أبوه ؤا بني اع ب فانلب العلم فغاب عنه أؤضا زمانا ادم جداره بقدرانيب فيهدا مدن كتدب فقرأ دا عليده 
فقا  له   ا سواد في بيار فاع ب انلب العلم فخدر  فغداب عنده مدا يداب ادم جداره فقدا  ئبيده سدلني 

اندك مدررت برجدل ؤمددحك ومدررت بدآ ر ؤعيبدك قدا  إعا لدم ألدم الد ي  عما بدا لك فقا  له أبوه أرأنت لدو
ؤعيبنددي ولددم أحمددد الدد ي ؤمدددحني قددا  أرأنددت لددو مددررت بصدداحة قددا  أبددو  ددرإ  ال أدري أمددن ع ددب أو 

 ورج فقا  إعا لم أ يجها ولم أقربها فقا  اع ب فقد علمت 
   
ؤدا ر قدا  سدمعت و دب بدن منبده ؤقدو  أ برنا الحكم بن المبارو انا بقية عن السكن بدن عميد[  389]  

بني عليك بالحكمدة فد ن الخيدر فدي الحكمدة كلده وتشدر  الصدغير علدى الكبيدر والعبدد علدى الحدر وت إدد 
 السيد سؤددا وتجلب الاقير مجالب الملوو 

   
أ برنددا الحكددم بددن المبددارو قددا  أ برنددي بقيددة عددن السددكن بددن عميددر سددمعت عتبددة بددن أبددي [  390]  

 وما نحن لوال كلمات العلمار لدردار قا  حكيم عن أبي ا
   

 باب اجتناب أ ل ائ وار والبد  والخصومة 
   
ال تجالسددوا أ ددل أ برندا سددليمان بددن حددرب عددن حمدداد بددن زإددد عدن أنددوب قددا  قددا  أبددو قالبددة [  391]  

  ائ وار وال تجادلو م ف ني ال آمن ان ؤغمسوكم في ياللتهم أو نلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون 
   
رآندي سدعيد بدن جبيدر جلسدت إلدى أ برنا سليمان بن حرب انا حمداد بدن زإدد عدن أندوب قدا  [  392]  



 نلق بن حبيب فقا  لي ألم أرو جلست إلى نلق بن حبيب ال تجالسنه 
   
انده جداره أ برندا أبدو عاصدم اندا حيدوة بدن  درإ  حدداني أبدو صدخر عدن نداف  عدن بدن عمدر [  393]  

 قرأ عليك السالم قا  بلغني انه قد أحد  ف ن كان أحد  فال تقرأ عليه السالم رجل فقا  ان فالنا ؤ
   
كددان إبددرا يم ال نددرل أ برندا مخلددد بددن مالددك انددا عبدد الددرحمن بددن مغددرار حدددانا ائعمد  قددا  [  394]  

 ييبة للمبتد  
   
لهددول ئندده إنمددا سددمى اأ برنددا محمددد بددن حميددد انددا جرإددر عددن بددن  ددبرمة عددن الشددعبي قددا  [  395]  

 نهوي بصاحبه 
   
إؤددا م أ برندا عادان انددا حمداد بدن زإددد حددانا محمدد بددن واسد  قدا  كددان مسدلم بدن ؤسددار ؤقدو  [  396]  

 والمرار ف نها ساعة جهل العالم وبها نبتغي الشيطان زلته 
   
د ل رجالن من أصحاب ائ دوار علدى بدن أ برنا سعيد بن عامر عن أسمار بن عبيد قا  [  397]  

سيرإن فقاال ؤا أبدا بكدر نحدداك بحددنث قدا  ال قداال فنقدرأ عليدك آؤدة مدن كتداب هللا قدا  ال لتقومدان عندي 
أو ئقددومن قددا  فخرجددا فقددا  بعددض القددوم ؤددا أبددا بكددر ومددا كددان عليددك ان ؤقددرأ عليددك آؤددة مددن كتدداب هللا 

 تعالى قا  اني  شيت ان ؤقرأ علي آؤة فيحرفانها فيقر علك في قلبي 
   
ان رجددال مددن أ ددل ائ ددوار قددا  ئنددوب ؤددا أبددا بكددر أ برنددا سددعيد عددن سددالم بددن أبددي مطيدد  [  398]  

 أس لك عن كلمة قا  فولى و و ؤشير ب صبعه وال نصف كلمة وأ ار لنا سعيد بخنصره اليمنى 
   
أن رجددال سدد   سددعيد بددن أ برنددا سددليمان بددن حددرب عددن حمدداد بددن زإددد عددن كلوددوم بددن جبددر [  399]  

 فلم ؤجبه فقيل له فقا  ازا ؤشان جبير عن  ير 
   
ال تجالسدوا أ برنا أحمد بن عبد هللا انا فضيل عن ليث عن أبي جعار محمد بدن علدي قدا  [  400]  

 أصحاب الخصومات ف نهم ال نن ؤخويون في آؤات هللا 



   
صددحاب ال تجالسددوا أأ برنددا أحمددد انددا زا دددة عددن  شددام عددن الحسددن وابددن سدديرإن انهمددا قدداال [  401]  

 ائ وار وال تجادلو م وال تسمعوا منهم 
   
إنمدا سدموا أصدحاب ائ دوار ئنهدم نهدوون أ برنا أحمد انا  رإك عن أمي عن الشدعبي قدا  [  402]  

 في النار 
   

 باب التسوإة في العلم 
   
مددا رأنددت أحدددا مددن الندداس الشددرإف أ برنددا بشددر بددن الحكددم انددا سددشيان عددن أبددي ميسددرة قددا  [  403]  

 والويي  عنده سوار يير ناوس و و ؤحلف عليه 
   
كنددا نكددره كتابددة العلددم حتددى أ ر نددا عليدده أ برنددا بشددر بددن الحكددم انددا سددشيان عددن ال  ددري قددا  [  404]  

 السلطان فكر نا أن نمنعه أحدا 
   
كلموا محمدا فدي رجدل ؤعندي أ برنا نوسف بن موسى انا معاع بن معاع حدانا بن عون قا  [  405]  
 حداه فقا  لو كان رجال من ال ن  لكان عندي وعبد هللا بن محمد في   ا سوار ؤ
   
اندده سدد   سددلم بددن قتيبددة أ برنددا ؤحيددى بددن حسددان عددن حمدداد بددن زإددد عددن الصددلت بددن را ددد [  406]  

 ناوسا عن مس لة فلم ؤجبه فقيل له   ا سلم بن قتيبة قا  علك أ ون له علي 
   

 باب في توقير العلمار 
   
مدا  ادت أحددا مدن النداس أ برنا إبرا يم بن إسحاج عدن بقيدة حدداني حبيدب بدن صدال  قدا  [  407]  

 مخافتي  الد بن معدان 
   
 كنا نهاب إبرا يم  يبة ائمير أ برنا أبو نعيم انا سشيان عن مغيرة قا  [  408]  



   
بدددن جبيدددر نومدددا  حدددد  سدددعيدأ برندددا سدددليمان بدددن حدددرب اندددا حمددداد بدددن زإدددد عدددن أندددوب قدددا  [  409]  

 بحدنث فقمت إليه فاستعدته فقا  لي ما كل ساعة أحلب ف  رب 
   
أ برندا محمددد بددن حميددد انددا  ددارون  ددو بددن المغيدرة وإحيددى بددن يددرإب عددن عمددرو بددن أبددي [  410]  

 ان أبا عبد الرحمن كره الحدنث في الطرإق قيب عن عطار 
   
يرإب انا أبو سدنان عدن حبيدب بدن أبدي اابدت قدا  أ برنا عبد هللا بن عمران انا ؤحيى بن [  411]  

 نددا عنددد سددعيد بددن جبيددر فحددد  بحدددنث فقددا  لدده رجددل مددن حددداك  دد ا أو ممددن سددمعت  دد ا فغضددب 
 ومنعنا حدنوه حتى قام 

   
لددو أ برنددا أبددو معمددر انددا إسددماعيل بددن إبددرا يم عددن سددشيان عددن ال  ددري عددن أبددي سددلمة قددا  [  412]  

 لما كويرا رفقت بابن  باس ئصبت منه ع
   
مدا رأندت أحددا أ درم للعلدم أ برنا الحكم بن المبارو انا بقية عدن أم عبدد هللا بندت  الدد قالدت [  413]  

 من أبي 
   

 باب في الحدنث عن الوقات 
   
أ برنا محمد بدن المبدارو عدن  يسدى بدن ندونب عدن ائوزاعدي عدن سدليمان بدن موسدى قدا  [  414]  

 ك ا وك ا قا  إن كان صاحبك مليا فخ  عنه قلت لطاوس إن فالنا حداني ب
   
ال ؤحدد  عدن رسدو  أ برنا محمد بن أحمد انا سشيان عن مسعر قا  قا  سعد بدن إبدرا يم [  415]  

 هللا إال الوقات 
   
كددانوا ال ؤسدد لون عدددن أ برنددا محمددد بدددن حميددد انددا جرإدددر عددن عاصددم عدددن بددن سدديرإن قدددا  [  416]  

وا مددن كددان صدداحب سددنة أ د وا عندده ومددن لددم ؤكددن صدداحب سددنة لددم ؤ  دد وا اإلسدناد اددم سدد لوا بعددد ليعرفدد



 عنه قا  أبو محمد ما أظنه سمعه من عاصم 
   
مددا حددداتني فددال أ برنددا محمددد بددن حميددد انددا جرإددر عددن عاصددم قددا  قددا  محمددد بددن سدديرإن [  417]  

 ال أظنه سمعه تحداني عن رجلين ف نهما ال نباليان عمن أ  ا حدنوهما قا  أبو محمد عبد هللا 
   
إعا حدداتني فحدداني عدن أبدي أ برنا محمد انا جرإر عن عمارة بن القعقا  قا  قدا  إبدرا يم [  418]  

 زرعة ف نه حداني بحدنث ام س لته بعد علك بسنة فما  رم منها حرفا 
   
ر ان  دد ا العلددم دنددن فلين ددأ برنددا عاددان انددا حمدداد بددن زإددد عددن أبددي عددون عددن محمددد قددا  [  419]  

 الرجل عمن ؤ    دننه 
   
كدددانوا إعا آتدددوا الرجدددل أ برنددا إسدددماعيل بدددن إبدددرا يم عدددن  شددديم عدددن مغيددرة عدددن إبدددرا يم قدددا  [  420]  

 لي   وا عنه ن روا إلى صالته وإلى سنته والي  ي ته ام ؤ   ون عنه 
   
آتددوا الرجددل ؤ  دد ون كددانوا إعا أ برنددا عمددران بددن زرارة انددا  شدديم انددا مغيددرة عددن إبددرا يم قددا  [  421]  

 عنه العلم ن روا إلى صالته وإلى سنته وإلى  ي ته ام ؤ   ون عنه 
   
 نحو حدنث إبرا يم أ برنا أبو معمر إسماعيل بن إبرا يم عن روح عن  شام عن الحسن [  422]  
   
عدن الربيد  أ برنا أبو معمر إسماعيل بن إبرا يم انا عبد هللا بن أبي جعار الدرازي عدن أبيده [  423]  

كنددا ندد تي الرجددل لن  دد  عندده فنن ددر إعا صددلى فدد ن أحسددنها جلسددنا إليدده وقلنددا  ددو عددن أبددي العاليددة قددا  
 لغير ا أحسن وان أسار ا قمنا عنه وقلنا  و لغير ا أسوأ قا  أبو معمر لا ه نحو   ا 

   
العلددم دنددن ان  دد ا أ برنددا أبددو عاصددم قددا  ال أدري سددمعته مندده أو البددن عددون عددن محمددد [  424]  

 فان روا عمن ت   ون دننكم 
   
قلدت لطداوس أ برنا مروان بن محمد انا سعيد عن عبد الع إ  عن سليمان بدن موسدى قدا  [  425]  



 ان فالنا حداني بك ا وك ا قا  ف ن كان صاحبك مليا فخ  عنه 
   
شددير بددن جددار بأ برنددا محمددد بددن أحمددد انددا سددشيان عددن  شددام بددن حجيددر عددن ندداوس قددا  [  426]  

 عددب إلددى بددن  بدداس فجعددل ؤحدادده فقددا  بددن  بدداس أعددد علددي الحدددنث ائو  قددا  لدده بشددير مددا أدري 
عرفت حدنوي كله وأنكدرت  د ا أو عرفدت  د ا وأنكدرت حددنوي كلده فقدا  بدن  بداس اندا كندا نحدد  عدن 
 رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم إعا لدددم ؤكدددن ؤكددد ب عليددده فلمدددا ركدددب النددداس الصدددعب والددد لو  تركندددا

 الحدنث عنه 
   
أ برنددا إسددماعيل بددن أبددان قددا  حدددانا عبددد هللا بددن المبددارو عددن معمددر عددن بددن ندداوس عددن [  427]  

كندا نحادال الحددنث والحددنث ؤحادال عدن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم حتدى أبيه عن بدن  بداس قدا  
 ركبتم الصعب وال لو  

   
ندداوس عددن عبددد هللا بددن عمددرو قدددا   أ برنددا محمددد بددن نوسددف عددن سددشيان عددن ليدددث عددن[  428]  

 نو ك ان ؤ هر  يانين قد أواقها سليمان ؤاقهون الناس في الدنن 
   
ان ددروا عمددن ت  دد ون  دد ا أ برنددا أحمددد بددن عبددد هللا انددا زا دددة عددن  شددام عددن محمددد قددا  [  429]  

 الحدنث ف نه دننكم 
   

 ييره عند قوله صلى هللا عليه وسلم باب ما نتقى من تاسير حدنث النبي صلى هللا عليه وسلم وقو  
   
ليتقدى مدن تاسدير حددنث رسدو  هللا صدلى أ برنا موسى بن  الد حدانا معتمر عن أبيه قا  [  430]  

 هللا عليه وسلم كما نتقى من تاسير القرآن 
   
أمدا تخدافون ان تعد بوا أ برنا صدقة بن الاضدل حددانا معتمدر عدن أبيده قدا  قدا  بدن  بداس [  431]  
 و ؤخسف بكم ان تقولوا قا  رسو  هللا وقا  فالن أ
   
كتددب عمددر بددن عبددد الع إدد  اندده ال أ برنددا الحسددن بددن بشددر انددا المعددافى عددن ائوزاعددي قددا  [  432]  



رأي ئحد في كتاب وإنمدا رأي ائ مدة فيمدا لدم نند   فيده كتداب ولدم تمدض بده سدنة مدن رسدو  هللا صدلى 
 ة سنها رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم هللا عليه وسلم وال رأل ئحد في سن

   
حدددانا موسددى بددن  الددد اندددا معتمددر بددن سددليمان عددن عبيدددد هللا بددن عمددر ان عمددر بددن عبدددد [  433]  

ؤا أنهدا النداس ان هللا لدم نبعدث بعدد نبديكم نبيدا ولدم نند   بعدد  د ا الكتداب الد ي أن لده الع إ   طب فقا  
فهو حال  إلى نوم القيامة وما حرم علدى لسدان نبيده فهدو حدرام عليه كتابا فما أحل هللا على لسان نبيه 

إلى نوم القيامة اال وأني لسدت بقدار ولكندي مناد  ولسدت بمبتدد  ولكندي متبد  ولسدت بخيدر مدنكم ييدر 
 اني أاقلكم حمال اال وانه ليب ئحد من  لق هللا ان ؤطا  في معصية هللا ائ ل أسمعت 

   
كدان نداوس ؤصدلي عيد انا سشيان بن عيينة عن  شدام بدن جحيدر قدا  أ برنا عبد هللا بن س[  434]  

ركعتين بعد العصر فقا  له بن العباس اتركهدا قدا  إنمدا نهدي عنهدا أن تتخد  سدلما قدا  بدن  بداس ف نده 
قدد نهددي عددن صدالة بعددد العصددر فددال أدري أتعد ب عليهددا أم تددؤجر ئن هللا ؤقدو  ل ومددا كددان لمددؤمن وال 

سوله أمرا أن ؤكون لهم الخيرة من أمر م {  قا  سشيان تتخد  سدلما ؤقدو  ؤصدلي مؤمنة إعا قضى هللا ور 
 بعد العصر إلى الليل 

   
ان عمدر بدن الخطداب أ برنا محمد بن العالر انا بن نمير عن مجالد عن عامر عن جدابر [  435]  

مدن التدوراة فسدكت  أتى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم بنسخة مدن التدوراة فقدا  ؤدا رسدو  هللا  د ه نسدخة
فجعل ؤقرأ ووجه رسو  هللا نتغير فقا  أبو بكدر اكلتدك الووا دل مدا تدرل بوجده رسدو  هللا صدلى هللا عليده 
وسدددلم فن دددر عمدددر إلدددى وجددده رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم فقدددا  أعدددوع بدددا  مدددن يضدددب هللا ومدددن 

هللا صدلى هللا عليده وسدلم والد ي  يضب رسوله ريينا با  ربا وباإلسالم دنندا وبمحمدد نبيدا فقدا  رسدو 
ناب محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتمدوني لضدللتم عدن سدوار السدبيل ولدو كدان حيدا وأدرو 

 نبوتي التبعني 
   
رأل سدعيد بدن المسديب رجدال حدانا قبيصة انا سشيان عن أبي رباح  دي  مدن آ  عمدر قدا  [  436]  

  لده ؤدا أبدا محمدد أؤعد بني هللا علدى الصدالة قدا  ال ولكدن ؤعد بك ؤصلي بعد العصر الركعتين ؤكور فقدا
 هللا بخال  السنة 

   



 باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى هللا عليه وسلم حدنث فلم ؤع مه ولم نوقره 
   
أ برنددا عبددد هللا بددن صددال  حددداني الليددث حددداني بددن عجددالن عددن العجددالن عددن أبددي  رإددرة [  437]  

بينمدددا رجدددل نتبختدددر فدددي بدددردنن  سدددف هللا بددده ائرر فهدددو  صدددلى هللا عليددده وسدددلم قدددا  عدددن رسدددو  هللا
نتجلجدل فيهدا إلدى ندوم القيامدة فقدا  لده فتدى قدد سدماه و دو فدي حلدة ؤدا أبدا  رإدرة أ كد ا كدان ؤمشدي علددك 
الاتى ال ي  سف به ادم يدرب بيدده فعودر عودرة كداد نتكسدر منهدا فقدا  أبدو  رإدرة للمنخدرإن وللادم ل إندا 

 ايناو المسته  ين {  
   
أ برنا محمد بدن حميدد اندا  دارون  دو بدن المغيدرة عدن عمدرو بدن أبدي قديب عدن ال بيدر بدن [  438]  

رأنددت فددي المسددجد فتددى ؤخدد   فقددا  لدده  ددي  ال تخدد   فدد ني سددمعت عدددي عددن  ددرا  بددن جبيددر قددا  
اطدن لده فخد   فقدا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم نهى عن الخ   فغادل الاتدى ف دن ان الشدي  ال ؤ

لدده الشددي  أحددداك انددي سددمعت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ننهددى عددن الخدد   اددم تخدد   وهللا ال 
أ دهد لددك جنددازة ولددد أعددودو فدي مددرر وال أ لمددك أبدددا فقلددت لصدداحب لدي ؤقددا  لدده مهدداجر انطلددق إلددى 

  را  فاس له فاتاه فس له عنه فحداه 
   
حمداد بدن زإدد عدن أندوب عدن سدعيد بدن جبيدر عدن عبدد هللا بدن  أ برنا سليمان بدن حدرب اندا[  439]  

نهى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عن الخ   وقا  إنهدا ال تصدطاد صديدا وال تنكدي عددوا مغال قا  
ولكنها تكسر السن وتاق  العين فرف  رجل بينه وبدين سدعيد قرابدة  دييا مدن ائرر فقدا   د ه ومدا ؤكدون 

 أحداك عن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ام تهاون به ال أ لمك أبدا   ه فقا  سعيد اال أراني 
   
رأل عبدد هللا بددن أ برندا عبدد هللا بدن ن إدد اندا كهمدب بدن الحسددن عدن عبدد هللا بدن برإددة قدا  [  440]  

مغاددل رجددال مددن أصددحابه ؤخدد   فقددا  ال تخدد   فدد ن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم كددان ننهددى عددن 
ؤكدره وانده ال ننكد  بده عددو وال ؤصداد بده صديد ولكنده قدد ؤاقد  العدين وإكسدر السدن ادم رآه الخ   أو كان 

بعد علك ؤخ   فقا  له ألم أ برو ان رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم كدان ننهدى عنده ادم أراو تخد   
 وهللا ال أ لمك أبدا 

   
بددن سدديرإن رجددال فقددا  حددد  أ برنددا مددروان بددن محمددد انددا سددعيد بددن بشددير عددن قتددادة قددا  [  441]  



بحدددنث عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم رجددل قددا  فددالن كدد ا وكدد ا فقددا  بددن سدديرإن أحددداك عددن النبددي 
 صلى هللا عليه وسلم وتقو  قا  فالن وفالن ك ا وك ا ال أ لمك أبدا 

   
أ برنددا محمددد بددن كويددر عددن ائوزاعددي عددن ال  ددري عددن سددالم عددن بددن عمددر ان رسددو  هللا [  442]  

إعا است عنت أحدكم امرأته إلى المسجد فال ؤمنعهدا فقدا  فدالن بدن عبدد هللا إعا هللا عليه وسلم قا   صلى
وهللا امنعهددا ف قبددل عليدده بددن عمددر فشددتمه  ددتمة لددم أره  ددتمها أحدددا قبلدده اددم قددا  أحددداك عددن رسددو  هللا 

 صلى هللا عليه وسلم وتقو  إعا وهللا امنعها 
   
يددد انددا  ددارون بددن المغيددرة عددن معددرو  عددن أبددي المخددارج قددا  عكددر أ برنددا محمددد بددن حم[  443]  

ان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نهددى عددن در مددين بدددر م فقددا  فددالن مددا أرل بهدد ا  بددادة بددن الصددامت 
ب سددا ندددا بيددد فقددا   بددادة أقددو  قددا  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وتقددو  ال أرل بدده ب سددا وهللا ال ؤ لنددي 

 وإؤاو سقف أبدا 
   
أ برنددا محمددد بددن ن إددد الرفدداعي انددا أبددو عددامر العقدددي عددن زمعددة عددن سددلمة بددن و ددرام عددن [  444]  

ال تطرقددوا النسددار لدديال قددا  وأقبددل رسددو  عكرمددة عددن بددن  بدداس عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 صلى هللا عليه وسلم قافال فانساج رجالن إلى أ ليهما وكال ما وجد م  امرأته رجال 

   
أ برنا أبو المغيرة انا ائوزاعي عن عبد الرحمن بن حرملة ائسلمي عن سدعيد بدن المسديب [  445]  

كان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم إعا قددم مدن سدار ند   المعدرس ادم قدا  ال تطرقدوا النسدار لديال قا  
 فخر  رجالن ممن سم  مقالته فطرقا أ لهما فوجد كل واحد منهما م  امرأته رجال 

   
جدار رجدل إلدى سدعيد بدن أ برنا أبو المغيرة انا ائوزاعي حددانا عبدد الدرحمن بدن حرملدة قدا  [  446 ] 

المسيب نودعه بح  أو عمرة فقا  له ال تبرح حتى تصلي ف ن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  ال 
لمسدجد فقدا  ان ؤخر  بعد الندار من المسجد اال منافق إال رجل أ رجته حاجة و دو نرإدد الرجعدة إلدى ا

أصددحابي بددالحرة قددا  فخددر  قددا  فلددم ندد   سددعيد نولدد  بدد كره حتددى أ بددر اندده وقدد  مددن راحلتدده فانكسددرت 
 فخ ه 
   



 باب من كره ان ؤمل الناس 
   
أ برندا عبدد الصدمد بدن الدوار  اندا  دعبة عددن أبدي إسدحاج عدن أبدي ائحدوأل عدن عبددد هللا [  447]  

 ال تملوا الناس قا  
   
ان للقلدوب لنشدانا وإقبدداال رندا ن إدد بدن  دارون اندا  دعيب عدن كدردوس عدن عبدد هللا قدا  أ ب[  448]  

 وان لها تولية وإدبارا فحداوا الناس ما أقبلوا عليكم 
   
كدان ؤقدا  حدد  القدوم مدا أ برنا سلمان بن حرب حدانا أبو  ال  قا  سدمعت الحسدن ؤقدو  [  449]  

 م ان لهم حاجات أقبلوا عليكم بوجو هم ف عا التاتوا فاعل
   

 باب من لم نر كتابة الحدنث 
   
أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا  شددام عددن زإددد بددن أسددلم عددن عطددار بددن ؤسددار عددن أبددي سددعيد [  450]  

ال تكتبدوا عنددي  دييا اال القددرآن فمدن كتددب عندي  ددييا ييددر الخددري ان النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم قددا  
 القرآن فليمحه 

   
بدو معمددر عدن سددشيان بدن عييندة قددا  حددانا زإددد بدن أسدلم عددن عطدار بددن ؤسدار عددن أ برندا أ[  451]  

 انهم است عنوا النبي صلى هللا عليه وسلم في ان ؤكتبوا عنه فلم ؤ عن لهم أبي سعيد الخدري 
   
انده كدان ؤقدو  ؤدا أ برنا بشر بدن الحكدم عدن سدشيان بدن عييندة عدن بدن  دبرمة عدن الشدعبي [  452]  

 عني الحدنث ما أردت ان نرد علي حدنث قط  باو أرد عليك ؤ
   
أ برنددا محمددد بددن أحمددد بددن أبددي  لددف قددا  سددمعت عبددد الددرحمن بددن مهدددي ؤقددو  سددمعت [  453]  

جار ال  ري بحدنث فلقيته في بعض الطرإق ف  د ت بلجامده فقلدت ؤدا أبدا بكدر أعدد مالك بن أنب ؤقو  
لددت ومدا كنددت تسدتعيد الحدددنث قدا  ال قلددت وال علدي الحددنث الدد ي حدداتناه قددا  وتسدتعيد الحدددنث قدا  ق

 تكتب قا  ال 



   
كان قتادة ؤكره الكتابة ف عا سدم  وقد  الكتداب أنكدره أ برنا محمد بن كوير عن ائوزاعي قا  [  454]  

 والتمسه بيده 
   
 كان ائوزاعي ؤكر ه أ برنا أبو المغيرة قا  [  455]  
   
 ان إبرا يم كان ؤكره الكتاب ؤعني العلم يان عن منصور أ برنا محمد بن نوسف عن سش[  456]  
   
لدو كندت متخد ا كتابددا أ برندا نوسدف بدن موسدى انددا أز در عدن بدن عددون عدن بدن سديرإن قددا  [  457]  

 التخ ت رسا ل النبي صلى هللا عليه وسلم 
   
إبددرا يم  رأنددت حمدداد ؤكتددب عددنأ برنددا إسددماعيل بددن أبددان انددا بددن إدرإددب عددن بددن عددون قددا  [  458]  

 فقا  له إبرا يم ألم أنهك قا  إنما  ي أنرا  
   
أ برنددا إسددماعيل بددن أبددان انددا بددن إدرإددب عددن  ددعبة عددن الحكددم عددن إبددرا يم قددا  قددا  لددي [  459]  

 ال تجلدن عني كتابا عبيدة 
   
ما كتبدت عدن محمدد اال حددنث ائعمداج فلمدا حا تده أ برنا سعيد بن عامر عن  شام قا  [  460]  

 وته مح
   
 ما كتبت حدنوا قط أ برنا مروان بن محمد قا  سمعت سعيد بن عبد الع إ  ؤقو  [  461]  
   
أ برندا عبددد هللا بددن عمددران انددا أبددو داود انددا  دعبة عددن إسددماعيل بددن رجددار عددن إبددرا يم قددا  [  462]  

 س لت عبيدة قطعة جلدا كتب فيه فقا  ؤا إبرا يم ال تجلدن عني كتابا 
   
 موله أ برنا عبد هللا انا أبو داود انا  عبة عن الحكم عن إبرا يم عن عبيدة [  463]  
   



انده أ برنا ؤحيى بن حماد انا أبو عوانة عن سليمان بن عتيك عدن أبدي معشدر عدن إبدرا يم [  464]  
 ان ؤكره ان ؤكتدب الحددنث فدي الكدرارإب وإقدو  ؤشدبه بالمصداحف قدا  ؤحيدى ووجددت فدي كتدابي عدن 

 لكاتب عن أبي معشر فا تب كيف  يت زإاد ا
   
ان عبيدددة دعددا بكتبدده أ برنددا محمددد بددن نوسددف وعبيددد هللا بددن سددشيان عددن النعمددان بددن قدديب [  465]  

 فمحا ا عند الموت وقا  اني أ ا  ان نليها قوم فال ؤضعونها موايعها 
   
اد عدن ليددث عددن مجا ددد أ برندا الحكددم بددن المبددارو وزكرإدا بددن عدددي عددن عبدد الواحددد بددن زإدد[  466]  

 انه كره ان ؤكتب العلم في الكرارإب 
   
مددا زا   دد ا العلددم ع إدد ا أ برنددا عبددد الددرحمن بددن صددال  انددا بددن المبددارو عددن ائوزاعددي قددا  [  467]  

 نتلقاه الرجا  حتى وق  في الصحف مجمله أو د ل فيه يير أ له 
   
كدددان الحسدددن ي اندددا  دددعبة عددن ندددونب قدددا  أ برنددا نوسدددف بدددن موسدددى انددا أبدددو داود الطيالسددد[  468]  

 ؤكتب وإكتب وكان بن سيرإن ال ؤكتب وال ؤكتب 
   
أن عندد نداس كتابدا ؤعجبدون بده أ برنا ن إد انا العوام عن إبرا يم التيمي قا  بل  بن مسدعود [  469]  

علمددا هم فلددم ندد   بهددم حتددى أتددوه بدده فمحدداه اددم قددا  إنمددا  لددك أ ددل الكتدداب قددبلكم أنهددم أقبلددوا علددى كتددب 
 وتركوا كتاب ربهم 

   
قلددت لعبيددد ا تددب مددا أ برنددا أبددو النعمددان انددا حمدداد بددن زإددد عددن بددن عددون عددن محمددد قددا  [  470]  

 أسم  منك قا  ال قلت ف ن وجدت كتابا اقر ه قا  ال 
   
قلدت ئبدي سدعيد الخددري اال تكتبندا أ برنا ن إد بدن  دارون اندا الجرإدري عدن أبدي نضدرة قدا  [  471]  
 نا ال نحاال فقا  ال أنا لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا ولكن احا دوا عندا كمدا حا ندا نحدن عدن رسدو  هللا ف

 صلى هللا عليه وسلم 
   



ال حدددانا محمددد بددن كويددر عددن ائوزاعددي قددا  سددمعت أبددا كويددر ؤقددو  سددمعت أبددا  رإددرة ؤقددو  [  472]  
 ؤكتب وال ؤكتب 

   
انده كدان عن أبي موسى عن حميد بن  ال  عدن أبدي بدردة  أ برنا أسد بن موسى انا  عبة[  473]  

 ؤكتب حدنث أبيه فرآه أبو موسى فمحاه 
   
وهللا مدا كتبدت حددنوا أ برنا الوليدد بدن  دجا  حدداني قدرإ  بدن أندب قدا  قدا  لدي بدن عدون [  474]  

ن زإدد قط قا  بن عون قا  بن سيرإن ال وهللا ما كتبت حددنوا قدط قدا  بدن عدون قدا  لدي بدن سديرإن عد
بن اابت أرادني مروان بن الحكم و و أمير علدى المدنندة ان أ تبده  دييا قدا  فلدم أفعدل قدا  فجعدل سدترا 
بين مجلسه وبين بقية داره قا  وكان أصحابه ند لون عليه وإتحدداون فدي علدك المويد  ف قبدل مدروان 

ا أراندا اال قدد  نداو قدا  على أصحابه فقا  ما أرانا اال قد  نداه ادم اقبدل علدي قدا  قلدت ومدا عاو قدا  مد
 قلت وما عاو قا  انا أمرنا رجال ؤقعد  لف   ا الستر فيكتب ما تاتي  ؤالر وما تقو  

   
قلدت إلبدرا يم ان سدالما أ برنا عاان انا ؤحيى بن سعيد القطان انا سشيان عن منصور قدا  [  475]  

 أتم منك حدنوا قا  ان سالما كان ؤكتب 
   
وفددت مدد  ليدد بددن  شدام انددا الحدار  بددن ن إدد الحمصدي عددن عمدرو بددن قديب قددا  أ برندا الو [  476]  

أبددي إلددى ن إددد بددن معاوإددة بحددوارإن حددين تددوفي معاوإددة نع إدده ونهنيدده بالخالفددة فدد عا رجددل فددي مسددجد ا 
ؤقو  اال ان من أ را  الساعة ان ترفد  ائ درار وتويد  ائ يدار اال ان مدن أ درا  السداعة ان ؤ هدر 

عمل اال ان من أ را  الساعة ان تتلدى المونداة فدال نوجدد مدن ؤغير دا قيدل لده ومدا المونداة القو  وإح ن ال
قا  ما استكتب من كتاب يير القرآن فعليكم بالقرآن فبده  ددنتم وبده تجد ون وعنده تسد لون فلدم أدر مدن 
الرجددل فحدددات  دد ا الحدددنث بعددد علددك بحمددع فقددا  لددي رجددل مددن القددوم أو مددا تعرفدده قلددت ال قددا  علددك 

 عبد هللا بن عمرو 
   
جدار أبدو أ برنا أحمد بن عبدد هللا بدن ندونب اندا أبدو زإدد اندا حصدين عدن مدرة الهمدداني قدا  [  477]  

مددرة الكندددي بكتدداب مددن الشددام فحملدده فدفعدده إلددى عبددد هللا بددن مسددعود فن ددر فيدده فدددعا بطسددت اددم دعددا 
ركهم كتددابهم قدا  حصددين فقدا  مددرة بمدار فمرسده فيدده وقدا  إنمددا  لدك مددن كدان قددبلكم باتبداعهم الكتددب وتد



 أما إنه لو كان من القرآن أو السنة لم ؤمحه ولكن كان من كتب أ ل الكتاب 
   
أتدي النبدي صدلى هللا أ برنا محمد بدن أحمدد اندا سدشيان عدن عمدر عدن ؤحيدى بدن جعددة قدا  [  478]  

هم إلدى مدا جدار بده نبدي عليه وسلم بكتف فيه كتداب فقدا  كادى بقدوم يدالال ان نريبدوا عمدا جدار بده نبدي
 يير نبيهم أو كتاب يير كتابهم ف ن   هللا ع  وجل ل أو لم ؤكاهم أنا أن لنا عليك الكتاب { اآلؤة 

   
أ برنددا سددهل بددن حمدداد انددا  ددعبة عددن ائ ددعث عددن أبيدده وكددان مددن أصددحاب عبددد هللا قددا  [  479]  

 وهللا أ بددر فقلددت لدده أنسددخنيها فك ندده رأنددت مدد  رجددل صددحياة فيهددا سددبحان هللا والحمددد ت وال لدده اال هللا
بخدل بهدا ادم وعددني ان ؤعطينيهددا ف تيدت عبدد هللا فد عا  ددي بدين ندؤده فقدا  ان مددا فدي  د ا الكتداب بدعددة 
وفتنة وياللة وإنما أ لك من كان قبلكم   ا وأ باه   ا انهم كتبو ا فاستل تها ألسدنتهم وأ دربتها قلدوبهم 

كتاب إال د  عليه وأقسم با  قدا   دعبة ف قسدم بدا  أحسدبه أقسدم لدو ف ع م على كل امر  ؤعلم بمكان 
 انها عكرت له بدار الهندارإه ؤعني مكانا بالكوفة بعيدا اال أتيته ولو مشيا 

   
أ برنا زكرإا بن عددي اندا عبيدد هللا  دو بدن عمدرو عدن عبدد الملدك بدن عميدر عدن أبدي بدردة [  480]  

 بوا كتابا فتبعوه وتركوا التوراة ان بني إسرا يل كتعن أبي موسى 
   
أ برنددا أبددو النعمددان انددا إسددرا يل عددن عومددان بددن أبددي المغيددرة عددن عاددان المحدداربي عددن أبيدده [  481]  

ان ناسددا ؤسددمعون كالمددي اددم ننطلقددون فيكتبوندده وأنددي ال أحددل ئحددد ان قددا  سددمعت بددن مسددعود ؤقددو  
 ؤكتب اال كتاب هللا 

   
مدا إسماعيل حدانا محمد بدن فضديل عدن  دبرمة قدا  سدمعت الشدعبي ؤقدو  أ برنا مالك بن [  482]  

  تبت سودار في بيضار وال استعدت حدنوا من إنسان 
   

 باب من ر ع في كتابة العلم 
   
أ برنا محمد بن أحمدد اندا سدشيان عدن عمدرو عدن و دب بدن منبده عدن أ يده سدم  أبدا  رإدرة [  483]  

صددلى هللا عليدده وسددلم أ وددر حدددنوا عددن النبددي صددلى هللا عليدده لدديب أحددد مددن أصددحاب رسددو  هللا ؤقددو  



 وسلم مني اال ما كان من عبد هللا بن عمرو ف نه كان ؤكتب وال ا تب 
   
أ برنا مسدد انا ؤحيى عن عبيد هللا بن ائ نب قا  حدداني الوليدد بدن عبدد هللا عدن نوسدف [  484]  

ر أسمعه من رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم كنت ا تب كل  يبن ما ك عن عبد هللا بن عمرو قا  
أرإددد حا دده فنهتنددي قددرإ  وقددالوا تكتددب كددل  ددير سددمعته مددن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ورسددو  
هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بشددر نددتكلم فددي الغضددب والريددار ف مسددكت عددن الكتدداب فدد كرت علددك لرسددو  

 ا  ا تب فوال ي ناسي بيده ما  ر  منه اال حق هللا صلى هللا عليه وسلم ف وم  ب صبعه إلى فيه وق
   
أ برنا عبد هللا بن صال  حداني الليث حدداني  الدد بدن ن إدد عدن سدعيد بدن أبدي  دال  عدن [  485]  

أنه أتى رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم عبد الواحد بن قيب قا  أ برني مخبر عن عبد هللا بن عمرو 
روي من حدنوك ف ردت أن استعين بكتاب نددي مد  قلبدي إن رأندت علدك فقا  ؤا رسو  هللا إني أرإد أن أ

 فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم إن كان حدنوي ام استعن بيدو م  قلبك 
   
أ برنا عومان بن محمد انا ؤحيى بن إسحاج انا ؤحيى بن أنوب عن أبدي قبيدل قدا  سدمعت [  486]  

  هللا صلى هللا عليه وسدلم نكتدب إع سديل رسدو  هللا صدلى بينما نحن حو  رسو عبد هللا بن عمرو قا  
هللا عليدده وسددلم أي المدددننتين تاددت  أوال قسددطنطينية أو روميددة فقددا  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ال بددل 

 مدننة  رقل أوال 
   
أ برنا إسماعيل بن إبرا يم أبو معمر عن أبي يمرة عن ؤحيدى بدن سدعيد عدن عبدد هللا بدن [  487]  

كتب عمر بن عبد الع إ  إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن ح م ان ا تدب إلدي بمدا ابدت ر قا  دننا
عندددو مددن الحدددنث عددن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وبحدددنث عمددر فدد ني قددد  شدديت درس العلددم 

 وع ابه 
   
عمدر  كتدبحدانا ؤحيى بدن حسدان حددانا عبدد الع إد  بدن مسدلم عدن عبدد هللا بدن دنندار قدا  [  488]  

بددن عبددد الع إدد  إلددى أ ددل المدننددة ان ان ددروا حدددنث رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددا تبوه فدد ني قددد 
  ات دروس العلم وع اب أ له 

   



ؤعيبددون علينددا أ برنددا سددليمان بددن حددرب انددا حمدداد بددن زإددد عددن أنددوب عددن أبددي الملددي  قددا  [  489]  
 تاب {  الكتاب وقد قا  هللا تعالى ل علمها عند ربي في ك

   
أ برنا عبيد هللا بن عبد المجيد حدانا سوادة بن حيدان قدا  سدمعت معاوإدة بدن قدرة أبدا إؤداس [  490]  

 كان ؤقا  من لم ؤكتب علمه لم ؤعد علمه علما ؤقو  
   
أ برنا مسلم بدن إبدرا يم اندا عبدد هللا بدن الموندى حدداني امامدة بدن عبدد هللا بدن أندب أن أنسدا [  491]  

 ؤا بني قيدوا   ا العلم لبنيه   ان ؤقو 
   
رأنددت أ برندا إسدماعيل بدن أبدان اندا بددن إدرإدب عدن مهددي بدن ميمددون عدن سدلم العلدوي قدا  [  492]  

 أبان ؤكتب عند أنب في سبورة 
   
انده سد   أبدا أمامدة أ برنا أحمد بن  يسدى اندا بدن و دب عدن معاوإدة عدن الحسدن بدن جدابر [  493]  

 فقا  ال ب س ب لك  البا لي عن كتاب العلم
   
أ برنددا مخلددد بددن مالددك انددا معدداع انددا عمددران بددن حدددنر عددن أبددي مجلدد  عددن بشددير بددن نهيددك [  494]  

كنت ا تب ما أسم  من أبي  رإرة فلمدا أردت ان أفارقده أتيتده بكتابده فقرأتده عليده وقلدت لده  د ا مدا قا  
 سمعت منك قا  نعم 

   
كندت إك عن نارج بن عبد الدرحمن عدن سدعيد بدن جبيدر قدا  أ برنا محمد بن سعيد انا  ر [  495]  

 أسم  من بن عمر وابن  باس الحدنث بالليل فا تبه في واسطة الرحل 
   
مددا أ برنددا محمددد بددن سددعيد انددا  ددرإك عددن ليددث عددن مجا ددد عددن عبددد هللا بددن عمددرو قددا  [  496]  

ا مددن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده نريبنددي فددي الحيدداة اال الصددادقة والددو ط ف مددا الصددادقة فصددحياة كتبتهدد
 وسلم واما الو ط ف رر تصدج بها عمرو بن العاأل كان ؤقوم عليها 

   
أ برنا أبو عاصدم أ برندي بدن جدرإ  عدن عبدد الملدك بدن عبدد هللا بدن أبدي سدشيان عدن عمده [  497]  



 قيدوا العلم بالكتاب عمرو بن أبي سشيان انه سم  عمر بن الخطاب ؤقو  
   
 برنا مخلد بن مالك انا ؤحيى بن سعيد اندا بدن جدرإ  قدا  أ برندي عبدد الملدك بدن عبدد هللا أ[  498]  

 قيدوا   ا العلم بالكتاب بن أبي سشيان الوقاي عن بن عمر انه قا  
   
أ برنددا أبددو النعمددان انددا عبددد الواحددد انددا عومددان بددن حكدديم قددا  سددمعت سددعيد بددن جبيددر ؤقددو  [  499]  

ي نرإدق مكدة لديال وكدان ؤحدداني بالحددنث فا تبده فدي واسدطة الرحدل حتدى  نت أسير مد  بدن  بداس فد
 أصب  فا تبه 

   
أ برنا إسماعيل بن أبان عن ؤعقوب القمي عن جعار بدن أبدي المغيدرة عدن سدعيد بدن جبيدر [  500]  

 كنت ا تب عند بن  باس في صحياة وا تب في نعلي قا  
   
بددن علددي العندد ي حددداني جعاددر بددن أبددي المغيددرة عددن  أ برنددا مالددك بددن إسددماعيل انددا منددد [  501]  

كنت أجلب إلى بن  باس فا تب في الصدحياة حتدى تمتلدي ادم أقلدب نعلدي فا تدب سعيد بن جبير قا  
 في ظهور ما 

   
 رأنتهم ؤكتبون التاسير عن مجا د أ برنا عمرو بن عون انا فضيل عن عبيد المكتب قا  [  502]  
   
رأندددتهم ؤكتبدددون عندددد البدددرار ن سدددعيد اندددا وكيددد  عدددن عبدددد هللا بدددن حدددن  قدددا  أ برندددا محمدددد بددد[  503]  

 ب نرا  القصب على أ اهم 
   
حدداني بدن  بداس أ برنا إسماعيل بن أبان عن بن إدرإدب عدن  دارون بدن عنتدرة عدن أبيده [  504]  

 بحدنث فقلت أ تبه عنك قا  فر ع لي ولم ؤكد 
   
محمدد بدن  ددعيب بدن  دابور اندا الوليددد بدن سدليمان بدن أبددي  أ برندا الوليدد بدن  ددجا  حدداني[  505]  

كتددب  ا ددم بددن عبددد الملددك إلددى عاملددة اندده ؤسدد لوني عددن السددا ب عددن رجددار بددن حيددوة اندده حدادده قددا  
 حدنث قا  رجار فكنت قد نسيته لوال انه كان عندي مكتوبا 



   
كددان ؤسدد   الغدداز قددا   أ برنددا الوليددد بددن  ددجا  أ برنددي محمددد بددن  ددعيب أ برنددا  شددام بددن[  506]  

 عطار بن أبي رباح وإكتب ما ؤجيب فيه بين ندؤه 
   
أ برندا الوليددد بددن  ددجا  أ برنددا محمدد بددن  ددعيب بددن  ددابور اندا الوليددد بددن سددليمان بددن أبددي [  507]  

 انه رأل نافعا مولى بن عمر ؤملي علمه وإكتب بين ندؤه السا ب عن سليمان بن موسى 
   
كدان سدشيان ؤكتدب الحددنث بالليدل فدي يد بدن  دجا  حددانا المبدارو بدن سدعيد قدا  أ برنا الول[  508]  

 الحا ط ف عا أصب  نسخة ام حكة 
   
أ برنددا الحسددين بددن منصددور انددا أبددو أسددامة انددا أبددو ياددار المونددى بددن سددعيد الطددا ي حددداني [  509]  

رسدو  هللا صدلى هللا عون بن عبد هللا قا  قلدت لعمدر بدن عبدد الع إد  حدداني فدالن رجدل مدن أصدحاب 
إن الحيدار والعادا  والعدي عليه وسلم فعرفه عمر قلت حدداني أن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  

عي اللسان ال عدي القلدب والاقده مدن اإلؤمدان و دن ممدا ند دن فدي اآل درة وإنقصدن مدن الددنيا ومدا ند دن 
ن دن في الدنيا وإنقصدن فدي اآل درة ومدا في اآل رة أ ور وإن الب ار والجاار والش  من النااج و ن مما 

 ننقصن في اآل رة أ ور 
   
أ برنددا الحسددين بددن منصددور انددا أبددو أسددامة حددداني سددليمان بددن المغيددرة قددا  قددا  أبددو قالبددة [  510]  

 ر  علينا عمر بن عبد الع إ  لصدالة ال هدر ومعده قرنداس ادم  در  عليندا لصدالة العصدر و دو معده 
ن ما   ا الكتاب قا  حدنث حداني به عدون بدن عبدد هللا فد عجبني فكتبتده فد عا فقلت له ؤا أمير المؤمني

 فيه   ا الحدنث 
   
أ برنا إسماعيل بن أبان اندا مسدعود عدن ندونب بدن عبدد هللا بدن أبدي فدروه عدن  درحبيل بدن [  511]  

ندوا كبدار دعا الحسن بنيه وبني أ يه فقا  ؤا بندي وبندي أ دي انكدم صدغار قدوم نو دك ان تكو سعيد قا  
 آ رإن فتعلموا العلم فمن لم ؤستط  منكم ان نروإه أو قا  ؤحا ه فليكتبه وليضعه في بيته 

   
 باب من سن سنة حسنة أو سيية 



   
أ برنددا الوليددد بددن  ددجا  انددا سددشيان بددن عيينددة انددا عاصددم عددن  ددقيق عددن جرإددر قددا  قددا  [  512]  

ل بها بعده كان له مودل أجدر مدن عمدل بهدا مدن من سن سنة حسنة عمرسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
ييددر ان نددنقع مددن أجددره  ددير ومددن سددن سددنة سدديية كددان عليدده موددل وزر مددن عمددل بهددا مددن ييددر ان 

 ننقع من أوزار م  ير 
   
أ برنددا الوليددد بددن  ددجا  انددا إسددماعيل بددن جعاددر عددن العددالر بددن عبددد الددرحمن بددن ؤعقددوب [  513]  

من دعدا إلدى  ددل كدان لده ة ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  مولى الحرة عن أبيه عن أبي  رإر 
من ائجر مول أجور من اتبعده ال ندنقع علدك مدن أجدور م  دييا ومدن دعدا إلدى يداللة كدان عليده مدن 

 اإلام مول آاام من اتبعه ال ننقع علك من آاامهم  ييا 
   
عددن مسددلم ؤعنددي بددن صددبي  عددن عبددد أ برندا الوليددد بددن  ددجا  انددا أبددو معاوإددة انددا ائعمدد  [  514]  

 طبنددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فحددث الددرحمن بددن  ددال  العبسددي عددن جرإددر بددن عبددد هللا قددا  
الناس على الصدقة ف بطيوا حتى بدان فدي وجهده الغضدب ادم ان رجدال مدن ائنصدار جدار بصدره فتتداب  

ره ومول أجر مدن عمدل بهدا مدن الناس حتى ر ي في وجهه السرور فقا  من سن سنة حسنة كان له أج
ييددر ان نددنقع مددن أجددور م  ددير ومددن سددن سددنة سدديية كددان عليدده وزره وموددل وزر مددن عمددل بهددا مددن 

 يير ان ننقع من أوزار م  ير 
   
أ برنددا عبددد الو دداب بددن سددعيد انددا  ددعيب  ددو بددن إسددحاج انددا ائوزاعددي حددداني حسددان بددن [  515]  

أندا أع مكدم أجدرا ندوم القيامدة ئن لدي أجدري ومودل أجدر قدا  عطية ان رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم 
 من اتبعني 

   
أ برنا مالك بن إسدماعيل اندا عبدد السدالم عدن ليدث عدن بشدر عدن أندب قدا  قدا  رسدو  هللا [  516]  

من دعا إلى أمر ولو دعا رجل رجال كان نوم القيامدة موقوفدا بده الزمدا بغاربده ادم صلى هللا عليه وسلم 
  م إنهم مسؤولون قرأ ل وقاو 

   
أ برنددا عمددرو بددن عاصددم انددا حمدداد بددن سددلمة عددن عاصددم عددن الشددعبي أن بددن مسددعود قددا  [  517]  



أربد  ؤعطا دا الرجددل بعدد موتده الددث مالده إعا كدان فيدده قبدل علدك ت مطيعددا والولدد الصدال  ندددعو لده مددن 
  اعوا للرجل  اعوا فيه  بعد موته والسنة الحسنة ؤسنها الرجل فيعمل بها بعد موته والما ة إعا

   
 باب من كره الشهرة والمعرفة 

   
جهدددنا بدد برا يم ان حتددى أ برنددا أحمددد بددن الحجددا  انددا سددشيان بددن عيينددة عددن ائعمدد  قددا  [  518]  

 نجلسه إلى سارإة ف بى 
   
 رإة انه كان ؤكره ان ؤستند إلى الساأ برنا عاان انا أبو عوانة عن المغيرة عن إبرا يم [  519]  
   
كدان إبدرا يم ال نبتدد  الحددنث حتدى أ برنا الحكم بن المبارو انا أبو عوانة عن المغيرة قا  [  520]  

 ؤس   
   
كدان الحدار  بدن أ برنا عبد هللا بدن سدعيد اندا ندونب بدن بكيدر اندا ائعمد  عدن  يومدة قدا  [  521]  

جلدددب إليددده الرجدددل والدددرجالن قددديب الجعادددي وكدددان مدددن أصدددحاب عبدددد هللا وكدددانوا معجبدددين بددده فكدددان ؤ
 فيحداهما ف عا كوروا قام وتركهم 

   
أ برنا أحمد بن عبد هللا بن نونب انا أبو  هاب عن ائعمد  عدن إبدرا يم عدن علقمدة قدا  [  522]  

 لو قعدت فعلمت الناس السنة فقا  أترإدون ان نون  عقبي قيل له حين مات عبد هللا 
   
ر انا بن إدرإب قا  سمعت  ارون بن عنترة عن سدليمان بدن حن لدة أ برنا محمد بن العال[  523]  

أتيندا أبدي بدن كعدب لنحدد  إليده فلمدا قدام قمندا ونحدن نمشدي  لاده فر قندا عمدر فتبعده فضدربه عمدر قا  
 بالدرة قا  فاتقاه ب را يه فقا  ؤا أمير المؤمنين ما نصن  قا  أو ما ترل فتنة للمتبو  م لة للتاب  

   
كددانوا ؤكر ددون ان توندد  برنددا محمددد بددن  يسددى انددا جرإددر عددن منصددور عددن إبددرا يم قددا  أ [  524]  

 أعقابهم 
   



كدان محمدد بدن سديرإن أ برنا سعيد بن عامر عن حميد بن أسود عن بسطام بن مسدلم قدا  [  525]  
إعا مشدى معدده الرجددل قددام فقددا  ألدك حاجددة فدد ن كانددت لدده حاجددة قضدا ا وان عدداد ؤمشددي معدده قددام فقددا  

 حاجة  ألك
   
 إؤا م ان تون  أعقابكم أ برنا أبو نعيم انا حسن بن صال  عن حم ة عن إبرا يم قا  [  526]  
   
انده أ برنا مخلد بن مالك انا حجا  بدن محمدد اندا  دعبة عدن الهيدوم عدن عاصدم بدن يدمرة [  527]  

مشديكم  د ا م لدة للتداب  رأل أناسا نتبعون سعيد بن جبير قا  ف راه قا  نها م وقدا  ان صدنعكم  د ا أو 
 وفتنة للمتبو  

   
أ برنا سعيد بن عامر انا حميد بن أسدود عدن بدن عدون قدا   داورت محمددا فدي بندار أردت [  528]  

إعا أردت أسداس البنددار فدآعني حتددى أجدير معددك قدا  ف تيتدده ان ابنيده فدي الكددالر قدا  ف  ددار علدي وقددا  
ام فقا  ألك حاجة قا  ال قا  أمدا ال فاع دب ادم أقبدل قا  فبينما نحن نمشي إع جار رجل فمشى معه فق

 علي فقا  أنت أؤضا فاع ب قا  ف  بت حتى  الات الطرإق 
   
أن الربيد  كددان أ برندا أحمدد بدن الحجدا  اندا عبدد الدرحمن بددن مهددي عدن سدشيان عدن نسدير [  529]  

 إعا أتوه ؤقو  أعوع با  من  ركم ؤعني أصحابه 
   
لددد بددن مالددك انددا ؤحيددى بددن سددعيد عددن ائعمدد  عددن رجددار ائنصدداري عددن عبددد أ برنددا مخ[  530]  

كندا عندد  بداب بدن ائرت فداجتم  عليده أصدحابه و دو سدا ت فقيدل لده أال تحدد  الرحمن بن بشر قدا  
 أصحابك قا  أ ا  ان أقو  لهم ما ال أفعل 

   
وددت اندي نجدوت أ برنا محمد بن نوسف عن سشيان عن صال  قدا  سدمعت الشدعبي قدا  [  531]  

 من علمي كاافا ال لي وال علي 
   
ان بدن مسدعود كدان ؤمشدي والنداس ؤطيدون أ برنا ن إد بن  دارون اندا بدن عدون عدن الحسدن [  532]  

 عقبه فقا  ال تطؤوا عقبي فوهللا لو تعلمون ما أيلق عليه بابي ما تبعني رجل منكم 



   
فتنددة للمتبددو  م لددة ة عددن سددعيد بددن جبيددر قددا  أ برنددا محمددد بددن حميددد انددا جرإددر عددن مغيددر [  533]  

 للتاب  
   
مشددوا  لدف علددي فقددا  عندي  اددق نعددالكم أ برندا  ددهاب بدن  بدداد انددا سدشيان عددن أمددي قدا  [  534]  

 ف نها ماسدة لقلوب نوكي الرجا  
   
ان  ادق أ برنا أبو النعمدان اندا حمداد بدن زإدد عدن ن إدد بدن حدازم قدا  سدمعت الحسدن ؤقدو  [  535]  
 لنعا  حو  الرجا  قل ما نلبث الحمقى ا
   
كددان إعا أ برنددا محمددد بددن حدداتم المكتددب انددا قاسددم  ددو بددن مالددك انددا ليددث عددن ندداوس قددا  [  536]  

 جلب إليه الرجل أو الرجالن قام فتنحى 
   
أ برنا أسود بن عامر انا أبو بكر عن ائعمد  عدن سدعيد بدن عبدد هللا بدن جدرإ  عدن أبدي [  537]  

ال تد و  قددما عبدد ندوم القيامدة حتدى ؤسد   عدن سلمي قا  قا  رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم برزة ائ
 عمره فيما أفناه وعن علمه ما فعل به وعن ماله من أنن ا تسبه وفيما أناقه وعن جسمه فيما أباله 

   
بدن را دد أ برنا سعيد بن منصور انا عبد الع إ  بن محمد عن عمارة بن ي إدة عدن ؤحيدى [  538]  

ال ندددد  هللا العبددداد ندددوم القيامدددة ندددوم ؤقدددوم النددداس لدددرب حدددداني فدددالن العرندددي عدددن معددداع بدددن جبدددل قدددا  
العالمين حتى ؤس لهم عن أرب  عما أفنوا فيه أعمار م وعما أبلوا فيه أجساد م وعما كسبوا وفيمدا أناقدوا 

 أموالهم وعما عملوا فيما علموا 
   
ن سدددشيان عدددن ليدددث عدددن عددددي بدددن عددددي عدددن أبدددي عبدددد هللا أ برندددا محمدددد بدددن نوسدددف عددد[  539]  

ال ت و  قدما عبدد ندوم القيامدة حتدى ؤسد   عدن أربد  عدن عمدره فيمدا الصنابحي عن معاع بن جبل قا  
 أفناه وعن جسده فيما أباله وعن ماله من أنن ا تسبه وفيما ويعه وعن علمه ماعا عمل فيه 

   
مدا تعلمتده فدتعلم لناسدك عدن ليدث قدا  قدا  لدي نداوس أ برنا محمدد بدن نوسدف عدن سدشيان [  540]  



 ف ن الناس قد ع بت منهم ائمانات 
   
أدركدت النداس والناسدك إعا أ برنا سدليمان بدن حدرب عدن عمدارة بدن مهدران عدن الحسدن قدا  [  541]  

 نسك لم ؤعر  من قبل منطقه ولكن ؤعر  من قبل علمه ف لك العلم الناف  
   

  صلى هللا عليه وسلم وتعليم السنن باب البالغ عن رسو  هللا
   
أ برندا أبدو المغيدرة اندا ائوزاعدي عدن حسدان عدن أبدي كبشدة قدا  سدمعت عبدد هللا بدن عمددرو [  542]  

بلغددوا عنددي ولددو آؤددة وحددداوا عددن بنددي إسددرا يل وال وقددا  سددمعت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ؤقددو  
 ار حر  ومن ك ب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من الن

   
أ برندددا علدددي بدددن حجدددر السدددعدي اندددا ن إدددد بدددن  دددارون اندددا العدددوام بدددن حو دددب أبدددو  يسدددى [  543]  

أمرنددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ان ال الشدديباني انددا القاسددم بددن عددو  الشدديباني عددن أبددي عر قددا  
 ؤغلبونا على اال  ان ن مر بالمعرو  وننهى عن المنكر ونعلم الناس السنن 

   
كددان أبددو أمامددة إعا قعدددنا إليدده أ برنددا أبددو المغيددرة انددا صدداوان حددداني سددليم بددن عددامر قددا  [  544]  

ؤجييندا مدن الحددنث بد مر ع ديم وإقددو  للنداس اسدمعوا واعقلدوا وبلغدوا عنددا مدا تسدمعون قدا  سدليم بمن لدده 
 ال ي ؤشهد على ما علم 

   
انددا ائوزاعدددي حددداني أبدددو كويدددر أ برنددا عبدددد الو دداب بدددن سددعيد اندددا  ددعيب  دددو بددن إسدددحاج [  545]  

أتيدت أبدا عر و دو جدالب عنددد الجمدرة الوسدطى وقدد اجتمد  النداس عليده ؤسدتاتونه فاتدداه حدداني أبدي قدا  
رجدددل فوقدددف عليددده ادددم قدددا  ألدددم تنددده عدددن الاتيدددا فرفددد  رأسددده إليددده فقدددا  أرقيدددب أندددت علدددي لدددو ويدددعتم 

تها مدن رسدو  هللا صدلى هللا عليده الصمصامة على   ه وأ ار إلدى قاداه ادم ظنندت أندي أناد  كلمدة سدمع
 وسلم قبل أن تجي وا علي ئنا تها 

   
سد لت بددن أ برندا محمدد بدن  يسددى اندا  بداد  ددو بدن عدوام عدن عددو  عدن أبدي العاليددة قدا  [  546]  

 باس عن  ير فقا  ؤا أبا العاليدة أترإدد أن تكدون ماتيدا فقلدت ال ولكدن ال آمدن أن تد  بوا ونبقدى فقدا  



  صدج أبو عالية
   
كدان عبيددة ؤد تي عبدد هللا كدل أ برنا محمد بن  يسى انا  باد بن حصدين عدن إبدرا يم قدا  [  547]  

  ميب فيس له عن أ يار ياب عنها فكان عامة ما ؤحاال عن عبد هللا مما ؤس له عبيدة عنه 
   
رمدة أ برنا الحكدم بدن المبدارو اندا يسدان  دو بدن مضدر عدن سدعيد بدن ن إدد قدا  سدمعت عك[  548]  

 ما لكم ال تس لوني أفشلتم ؤقو  
   
العلددم أ برنددا محمددد بددن حدداتم المكتددب انددا عددامر بددن صددال  انددا نددونب عددن بددن  ددهاب قددا  [  549]  

   ا ن وإاتحها المس لة 
   
أ برنددا إبددرا يم بددن إسددحاج عددن جرإددر قددا  قددا  إبددرا يم مددن رج وجهدده رج علمدده قددا  وكيدد  [  550]  

رج وجهه رج علمه وعن يمرة عن حاع بدن عمدر قدا  قدا  عمدر بدن  عن أبيه عن الشعبي قا  من
 من رج وجهه رج علمه الخطاب 

   
ال ندددتعلم مدددن اسدددتحيى أ برندددا إبدددرا يم بدددن إسدددحاج عدددن جرإدددر عدددن رجدددل عدددن مجا دددد قدددا  [  551]  

 واستكبر 
   
انده  أ برنا محمد بن أحمد بن أبي  لف انا أنب بن  يدار عدن  شدام بدن عدروة عدن أبيده[  552]  

 ددان ؤجمدد  بنيدده فيقددو  ؤددا بنددي تعلمددوا فدد ن تكونددوا صددغار قددوم فعسددى ان تكونددوا كبددار آ ددرإن ومددا أقددب  
 على  ي  ؤس   ليب عنده علم 

   
كدان بدن  بداس أ برنا أبو النعمان انا حماد بن زإد عن ال بير بن الخرإت عن عكرمة قدا  [  553]  

 ؤض  في رجلي الكبل وإعلمني القرآن والسنن 
   
مددن تددرأس سددرإعا أ برنددا محمددد بددن حميددد انددا ؤحيددى بددن الضددرإب قددا  سددمعت سددشيان ؤقددو  [  554]  

 أير بكوير من العلم ومن لم نترأس نلب ونلب حتى نبل  



   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف عددن سددشيان عددن ائعمدد  عددن صددال  بددن  بدداب عددن حسددين بددن [  555]  

 ق منه علم ال ؤقا  به ككن  ال نناعقبة عن سلمان قا  
   
أ برنا أحمد بن عبد هللا انا أبو  هاب حداني إبدرا يم عدن أبدي  يدار عدن أبدي  رإدرة قدا  [  556]  

 مول علم ال ننتا  به كمول كن  ال نناق منه في سبيل هللا قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
ا  بلغندي أن سدلمان أ برنا ؤعلى انا محمد  و بن إسحاج عن موسى بن ؤسدار عدن عمده قد[  557]  

إن العلم كالينابي  ؤغشا ن الناس فيختلجه  د ا و د ا فيناد  هللا بده ييدر واحدد وإن  تب إلى أبي الدردار 
حكمددة ال نددتكلم بهددا كجسددد ال روح فيدده وإن علمددا ال ؤخددر  ككندد  ال نناددق مندده وإنمددا موددل العددالم كموددل 

 عو له بالخير رجل حمل سراجا في نرإق م لم ؤستضىر به من مر به وكل ند
   
أ برنا محمد بن الصلت اندا منصدور بدن أبدي ائسدود عدن أبدي إسدحاج الشديباني عدن حمداد [  558]  

نتبدد  الرجدل بعددد موتده اددال   دال  صدددقة تجدري بعددده وصدالة ولددده عليده وعلددم أفشدداه عدن إبددرا يم قدا  
 ؤعمل به بعده 

   
ر المددني عدن العدالر بدن عبدد الدرحمن حدانا موسى بن إسماعيل حدداني إسدماعيل بدن جعاد[  559]  

إعا مددات اإلنسددان انقطدد  عملدده اال مددن عددن أبيدده عددن أبددي  رإددرة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 اال  علم ننتا  به أو صدقة تجري له أو ولد صال  ندعوا له 

   
موسدى أ برنا عبيد بن ؤعي  اندا ندونب عدن صدال  بدن رسدتم الم ندي عدن الحسدن عدن أبدي [  560]  

 بعوني إليكم عمر بن الخطاب أعلمكم كتاب ربكم وسنتكم وأن ف نرقكم انه قا  حين قدم البصرة 
   
أ برنا محمد بن حميد انا محمد بدن المعلدى اندا زإداد بدن  يومدة عدن أبدي داود عدن عبدد هللا [  561]  

 لما مضى  من نلب العلم كان كاارةبن سخبرة عن سخبرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب الرحلة في نلب العلم واحتما  العنار فيه 



   
لقددد أقمددت فددي أ برنددا محمددد بددن  يسددى انددا حمدداد بددن زإددد عددن أنددوب عددن أبددي قالبددة قددا  [  562]  

المدننة االاا مالي حاجة اال وقد فريت منها اال ان رجال كانوا نتوقعونه كان نروي حددنوا ف قمدت حتدى 
 قدم فس لته 

   
أ برنا الحكم بن المبارو انا الوليد بن جابر عدن جدابر قدا  سدمعت بسدر بدن عبيدد هللا ؤقدو  [  563]  

 ان كنت ئركب إلى مصر من ائمصار في الحدنث الواحد ئسمعه 
   
أ برنددا عمددرو بددن زرارة انددا أبددو قطددن عمددرو بددن الهيددوم عددن أبددي  لدددة عددن أبددي العاليددة قددا  [  564]  

رة عددن أصددحاب رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فلددم نددرر حتددى ركبنددا إلددى  نددا نسددم  الرواؤددة بالبصدد
 المدننة فسمعنا ا من أفوا هم 

   
قددا  داود النبددي أ برنددا نعدديم بددن حمدداد انددا بقيددة عددن عبددد هللا بددن عبددد الددرحمن القشدديري قددا  [  565]  

ب العلددم حتددى صددلى هللا عليدده وسددلم قددل لصدداحب العلددم نتخدد  عصددا مددن حدنددد ونعلددين مددن حدنددد وإطلدد
 تنكسر العصا وتنخرج النعالن 

   
أ برنا مخلد بن مالك انا ؤحيى بن سعيد ائمدوي اندا الحجدا  عدن حصدين بدن عبدد الدرحمن [  566]  

نلبددت العلددم فلددم أجددده أ وددر مندده فددي ائنصددار فكنددت آتددي مددن آ  سددعد بددن معدداع قددا  قددا  بددن  بدداس 
تدى ؤخدر  إلدى ال هدر فيقدو  متدى كندت  هندا ؤدا بدن ف س   عنه فيقا  نا م ف توسد ردا ي ام ايدطج  ح

عم رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ف قو  من  نوإل فيقدو  بديب مدا صدنعت  دال أعلمتندي فد قو  أردت 
 ان تخر  إلي وقد قضيت حاجتك 

   
أ برنددا أحمددد بددن عبددد هللا بددن نددونب انددا أبددو بكددر عددن محمددد بددن عمددرو عددن أبددي سددلمة بددن [  567]  

وجدد أ ودر حددنث رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم عندد  د ا الحدي مدن عن بن  باس قا   عبد الرحمن
ائنصددار وهللا إن كنددت آلتددي الرجددل مددنهم فيقددا   ددو نددا م فلددو  دديت أن نددوقال لددي ف دعدده حتددى ؤخددر  

 ئستطيب ب لك حدنوه 
   



ن أبدي سدلمة قدا  أ برنا أبو معمر إسماعيل بن إبرا يم عن سشيان بن عيينة عن ال  ري عد[  568]  
 لو رفقت بابن  باس ئصبت منه علما كويرا 

   
كنددت آتددي بدداب عدددروة أ برنددا بشددر بددن الحكدددم انددا عبددد الددرزاج اندددا معمددر عددن ال  ددري قدددا  [  569]  

 فاجلب بالباب ولو  يت ان أد ل لد لت ولكن إجالال له 
   
يم عدن عكرمدة عدن بدن  بداس أ برنا ن إد بن  دارون اندا جرإدر بدن حدازم عدن ؤعلدى بدن حكد[  570]  

لمدا تدوفي رسددو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قلددت لرجدل مدن ائنصدار ؤددا فدالن  لدم فلنسد   أصددحاب قدا  
النبي صلى هللا عليه وسلم ف نهم اليوم كوير فقدا  واعجبدا لدك ؤدا بدن  بداس أتدرل النداس ؤحتداجون إليدك 

و علك وأقبلدت علدى المسد لة فد ن كدان وفي الناس من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم من ترل فتر 
ليبلغني الحدنث عدن الرجدل فآتيده و دو قا دل ف توسدد ردا دي علدى بابده فتسداي الدرإ  علدى وجهدي التدراب 
فيخددر  فيرانددي فيقددو  ؤددا بددن عددم رسددو  هللا مددا جددار بددك اال أرسددلت إلددي فآتيددك فدد قو  انددا أحددق ان آتيددك 

 اجتم  الناس علي فقا  كان   ا الاتى أعقل مني  فاس له عن الحدنث قا  فبقي الرجل حتى رآني وقد
   
أن رجددال مددن أصددحاب النبدددي أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا الجرإددري عدددن عبددد هللا بددن برإدددة [  571]  

صلى هللا عليه وسلم رحدل إلدى فضدالة بدن عبيدد و دو بمصدر فقددم عليده و دو ؤمدد لناقدة لده فقدا  مرحبدا 
ت اندا وأندت حددنوا مدن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم رجدوت ان قا  أما اني لدم آتدك زا درا ولكدن سدمع

 ؤكون عندو منه قا  ما  و قا  ك ا وك ا 
   

 باب صيانة العلم 
   
اندده د ددل أ برنددا محمددد بددن سددعيد انددا عبددد السددالم بددن حددرب عددن عبددد ائعلددى عددن الحسددن [  572]  

ييددرو مددا أعطيتدده فقددا  فعلتمو ددا فمددا السددوج فسدداوم رجددال بوددوب فقددا   ددو لددك بكدد ا وكدد ا وهللا لددو كددان 
 ر ي بعد ا مشترإا من السوج وال با عا حتى لحق با  

   
اندده كددان ال ؤشددتري ممددن أ برنددا الهودديم بددن جميددل عددن حسددام عددن أبددي معشددر عددن إبددرا يم [  573]  

 ؤعرفه 



   
عبيدد بدن الحسدن أ برنا محمد بن سعيد انا عبد السدالم عدن عبدد هللا بدن الوليدد الم ندي عدن [  574]  

قسم مصعب بن ال بير ماال في قرار أ ل الكوفة حين د ل  هر رمضدان فبعدث إلدى عبدد الدرحمن قا  
بددن معقددل بدد لاي در ددم فقددا  لدده اسددتعن بهددا فددي  ددهرو  دد ا فرد ددا عبددد الددرحمن بددن معقددل وقددا  لددم نقددرأ 

 القرآن له ا 
   
ر حددداني عبيددد هللا بددن عمددر أن أ برنددا محمددد بددن أحمددد بددن أبددي  لددف انددا أنددب بددن  يددا[  575]  

من أرباب العلدم قدا  الد نن ؤعملدون بمدا ؤعلمدون قدا  فمدا ننادي عمر بن الخطاب قا  لعبد هللا بن سالم 
 العلم من صدور الرجا  قا  الطم  

   
مددا آول  ددير إلددى أ برنددا محمددد بددن أحمددد انددا سددشيان بددن عيينددة عددن زإددد عددن عطددار قددا  [  576]  

 علم   ير أزإن من حلم إلى
   
العلدم حلدم أ برنا عاان انا حمداد بدن سدلمة اندا عاصدم ائحدو  عدن عدامر الشدعبي قدا  زإدن [  577]  

 أ له 
   
أ برنددا ؤعقددوب بددن إبددرا يم انددا عبددد الددرحمن انددا زمعددة بددن صددال  عددن سددلمة بددن و ددرام عددن [  578]  

 ما حمل العلم في مول جراب حلم ناوس قا  
   
 العلم حلم أ له حميد انا جرإر عن بن  برمة عن الشعبي قا  زإن أ برنا محمد بن [  579]  
   
أ برنا الحكم بن المبارو انا مطدر  بدن مدازن عدن ؤعلدى بدن مقسدم عدن و دب بدن منبده قدا  [  580]  

 ان الحكمة تسكن القلب الواد  السا ن 
   
العلدم وأع بدتم ندوره ولدو أ دنتم أ برنا محمد بن أحمد قا  سدمعت سدشيان ؤقدو  قدا  عبيدد هللا [  581]  

 أدركني وإؤا م عمر ئوجعنا 
   



تعلمددوا العلددم أ برندا  ددهاب بددن  بداد انددا سددشيان بدن عيينددة عددن أمدي المددرادي قددا  قدا  علددي [  582]  
 ف عا علمتم فا  موا عليه وال تشوبوه بضحك وال بلعب فتمجه القلوب 

   
مددن ن يدد وان عددن علددي بددن حسددين قددا  أ برنددا محمددد بددن حميددد انددا جرإددر عددن الاضدديل بدد[  583]  

 يحك يحكة م  مجة من العلم 
   
من أربداب العلدم قدا  الد نن ؤعملدون أ برنا محمد بن نوسف عن سشيان ان عمر قا  لكعب [  584]  

 بما ؤعلمون قا  فما أ ر  العلم من قلوب العلمار قا  الطم  
   
د هللا بددن الوليدد عددن عمدر عددن أندوب عددن أ برندا أحمدد بددن حميدد انددا محمدد بددن بشدر انددا عبد[  585]  

كندت ندازال علدى عمدر بدن النعمدان فاتداه رسدو  مصدعب بدن ال بيدر حدين حضدره رمضدان أبي إؤاس قا  
ب لاي در م فقا  ان ائمير ؤقر ك السدالم وقدا  اندا لدم ندد  قار دا  درإاا اال وقدد وصدل إليده مندا معدرو  

ميددر السددالم وقددل لدده انددا وهللا مددا قرأنددا نرإددد بدده الدددنيا فاسددتعن بهدد نن علددى ناقددة  ددهرو  دد ا فقددا  اقددرأ ائ
 ودر مها 

   
 باب السنة قايية على كتاب هللا 

   
أ برندا أسدد بدن موسدى اندا معاوإدة اندا الحسددن بدن جدابر عدن المقددام بدن معدد ؤكدرب الكندددي [  586]  

ليو ددك الرجددل متكيددا ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم حددرم أ دديار نددوم  يبددر الحمددار وييددره اددم قددا  
على أرإكته ؤحد  بحدنوي فيقدو  بينندا وبيدنكم كتداب هللا مدا وجددنا فيده مدن حدال  اسدتحللناه ومدا وجددنا 

 فيه من حرام حرمناه أال وإن ما حرم رسو  هللا فهو مول ما حرم هللا 
   
كويدر قدا   أ برنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاج الا اري عن ائوزاعي عن ؤحيدى بدن أبدي[  587]  

 السنة قايية على القرآن وليب القرآن بقار على السنة 
   
كان جبرإل نند   علدى النبدي صدلى هللا أ برنا محمد بن كوير عن ائوزاعي عن حسان قا  [  588]  

 عليه وسلم بالسنة كما نن   عليه بالقرآن 



   
تان سدنة ائ د  بهدا فرإضدة السدنة سدنأ برنا محمد بن كوير عن ائوزاعدي عدن مكحدو  قدا  [  589]  

 وتركها كار وسنة ائ   بها فضيلة وتركها إلى ييره حر  
   
اندده أ برندا سددليمان بددن حددرب انددا حمدداد بددن سددلمة عددن ؤعلددى بددن حكدديم عددن سددعيد بددن جبيددر [  590]  

حددد  نومددا بحدددنث عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددا  رجددل فددي كتدداب هللا مددا ؤخددالف  دد ا قددا  اال 
حددداك عددن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وتعددرر فيدده بكتدداب هللا كددان رسددو  هللا صددلى هللا أرانددي أ

 عليه وسلم أعلم بكتاب هللا منك 
   

 باب ت وإل حدنث رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
أ برنا نعيم بن حماد انا عبد الع إ  بن محمدد عدن بدن عجدالن عدن عدون بدن عبدد هللا عدن [  591]  

إعا حددداتم بالحدددنث عددن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ف نددوا بدده الدد ي  ددو أ يدد  د اندده قددا  بددن مسددعو 
 وال ي  و أ دل وال ي  و اتقى 

   
أ برنددا أبددو نعدديم انددا مسددعر عددن عمددرو بددن مددرة عددن أبددي البختددري عددن أبددي عبددد الددرحمن [  592]  

وسدلم فضدنوا بده الد ي  دو أ ددل إعا حدداتم  دييا عدن رسدو  هللا صدلى هللا عليده السدلمي عدن علدي قدا  
 وال ي  و اتقى وال ي  و أ ي  

   
أ برنا أبو معمر إسماعيل بن إبدرا يم عدن صدال  بدن عمدر عدن عاصدم بدن كليدب عدن أبيده [  593]  

عن أبدي  رإدرة قدا  كدان إعا حدد  عدن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤقدو  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا 
دا فليتبوأ مقعده من النار فكان بن  باس إعا حدد  قدا  إعا سدمعتموني من ك ب علي متعمعليه وسلم 

أحد  عدن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فلدم تجددوه فدي كتداب هللا أو حسدنا عندد النداس فداعلموا اندي 
 قد ك بت عليه 

   
 إنأ برنددا عبددد هللا بددن عمددران انددا سددشيان بددن عيينددة عددن سددليمان ائحددو  عددن عكرمددة قددا  [  594]  

 أز د الناس في عالم أ له 



   
 باب م ا رة العلم 

   
أ برنددا أسددد بددن موسددى انددا  ددعبة عددن الجرإددري وأبددي سددلمة عددن أبددي نضددرة عددن أبددي سددعيد [  595]  

 ت ا روا الحدنث ف ن الحدنث نهي  الحدنث الخدري قا  
   
يد الخدددري قددا  أ برنددا أبددو نعدديم انددا أبددو عوانددة عددن أبددي بشددر عددن أبددي نضددرة عددن أبددي سددع[  596]  

 ت ا روا الحدنث ف ن الحدنث نهي  الحدنث 
   
أ برنددا أبددو معمددر عددن  شدديم عددن أبددي بشددر عددن أبددي نضددرة عددن أبددي سددعيد الخدددري قددا  [  597]  

 ت ا روا الحدنث ف ن الحدنث نهي  الحدنث 
   
أ برنددا أبددو معمددر عددن أبددي معاوإددة عددن ائعمدد  عددن أبددي بشددر عددن أبددي نضددرة عددن أبددي [  598]  

سعيد وابن علية عن الجرإري عن أبي نضرة عن أبي سعيد وأبو سدلمة ؤعندي عدن أبدي نضدرة عدن أبدي 
 وفيه كالم أ ور من   ا سعيد 

   
 اع ب بنا نجالب الناس أ برنا محمد بن أحمد انا سشيان عن عمرو قا  قا  لي ناوس [  599]  
   
القمي اندا جعادر بدن أبدي المغيدرة عدن سدعيد  أ برنا إسماعيل بن أبان انا ؤعقوب بن عبد هللا[  600]  

ت ا روا   ا الحدنث ال ننالت منكم ف نده لديب مودل القدرآن مجمدو  محادو  بن جبير عن بن  باس قا  
وإنكم ان لم ت ا روا   ا الحدنث ننالدت مدنكم وال ؤقدولن أحددكم حددات أمدب فدال أحدد  اليدوم بدل حدد  

 أمب ولتحد  اليوم ولتحد  يدا 
   
أ برنا مالك بن إسماعيل انا مند  بن علي حداني جعار بدن أبدي المغيدرة حدداني سدعيد بدن  [ 601]  

ردوا الحددنث واسدت كروه ف ندده إن لدم تد كروه ع دب وال ؤقدولن رجدل لحددنث قددد جبيدر قدا  قدا  بدن  بداس 
 حداه قد حداته مرة ف نه من كان سمعه ن داد به علما وإسم  من لم ؤسم  

   



حكددم بددن المبددارو انددا أبددو عوانددة عددن ن إددد بددن أبددي زإدداد عددن عبددد الددرحمن بددن أبددي أ برنددا ال[  602]  
 ت ا روا ف ن أحيار الحدنث م ا رته ليلى قا  

   
أ برنا قبيصة ومحمد بن نوسف قداال اندا سدشيان عدن ائعمد  عدن إبدرا يم عدن علقمدة قدا  [  603]  

 ت ا روا الحدنث ف ن عكره حياته 
   
كدان بدن  دهاب ؤحدد  بن قدامة عن سشيان بن عيينة عدن زإداد بدن سدعد قدا  أ برنا محمد [  604]  

 ائعراب 
   
كددان إسددماعيل بددن رجددار أ برندا محمددد بددن سددعيد أنبانددا محمدد بددن فضدديل عددن ائعمدد  قدا  [  605]  

 ؤجم  صبيان الكتاب ؤحداهم نتحاال ب او 
   
حدد  حددنوك  الشقري عن إبدرا يم قدا  أ برنا أبو النعمان انا حماد بن زإد عن أبي عبد هللا[  606]  

 من ؤشتهيه ومن ال ؤشتهيه ف نه ؤصير عندو ك نه إمام تقرأه 
   
أ برنا أبو معمر ومحمد بن سعيد عدن عبدد السدالم عدن حجدا  عدن عطدار عدن بدن  بداس [  607]  

 إعا سمعتم منا حدنوا فت ا روه بينكم قا  
   
كندددا نددد تي الحسدددن فددد عا  رجندددا مدددن عندددده ندددونب قدددا  أ برندددا أبدددو معمدددر عدددن  شددديم أ برندددا [  608]  

 ت ا رنا بيننا 
   
أ برندا صدددقة بدن الاضددل اندا عبددد هللا بدن و ددب عددن عمدرو بددن الحدار  عددن جبيدر بددن أبددي [  609]  

 إعا أراد أحدكم ان نروي حدنوا فليردده االاا حكيم عن ناف  عن بن عمرو قا  
   
بدن فضدديل عدن ن إددد عدن عبدد الددرحمن بدن أبددي ليلدى قددا   أ برندا محمدد بددن سدعيد انددا محمدد[  610]  

إحيار الحدنث م ا رته فقا  له عبد هللا بن  داد نرحمك هللا كم من حددنث أحييتده فدي صددري كدان قدد 
 مات 



   
كددان الحدار  بددن ن إددد العكلددي أ برندا عبددد هللا بددن سدعيد انددا محمددد بدن فضدديل عددن أبيده قددا  [  611]  

ن إد ومغيرة إعا صلوا العشدار اآل درة جلسدوا فدي الاقده فلدم ؤادرج بيدنهم اال أعان وابن  برمة والقعقا  بن 
 الصب  

   
أ برنددا مالددك بددن إسددماعيل قددا  سددمعت  ددرإكا عكددر عددن ليددث عددن عطددار وندداوس ومجا ددد [  612]  

 ال ب س بالسمر في الاقه قا  عن اانين منهم 
   
 ال ب س بالسمر في الاقه يث عن مجا د قا  أ برنا محمد بن سعيد انا عبد السالم عن ل[  613]  
   
تددارس العلدم سداعة مدن أ برنا محمد بن سعيد انا حاع عن بن جرإ  قا  قا  بن  باس [  614]  

 الليل  ير من أحيا ها 
   
كنددا ند تي جددابر أ برندا أبدو معمددر ومحمدد بددن  يسدى عددن  شديم اندا حجددا  عدن عطددار قدا  [  615]  

 من عنده ت ا رنا فكان أبو ال بير أحا نا لحدنوه  بن عبد هللا ف عا  رجنا
   
تد ا ر بدن  دهاب ليلدة بعدد العشدار أ برنا مروان بن محمد قا  سمعت الليث بن سدعد ؤقدو  [  616]  

 حدنوا و و جالب متوييا قا  فما زا  علك مجلسه حتى أصب  قا  مروان جعل نت ا ر الحدنث 
   
كندت إعا سد لت انا إدرإب عن محمد بن إسدحاج عدن ال  دري قدا  أ برنا عبد هللا بن محمد [  617]  

 عبيد هللا بن عبد هللا فك نما أفجر به بحرا 
   
كددددان الحددددار  العكلددددي أ برنددددا محمددددد بددددن حميددددد انددددا جرإددددر عددددن عومددددان بددددن عبددددد هللا قددددا  [  618]  

 وأصحابه نتجالسون بالليل وإ كرون الاقه 
   
إسددرا يل عددن عطددار بددن السددا ب عددن أبيدده رول عددن أبددي ائحددوأل أ برنددا أبددو نعدديم انددا أبددو [  619]  

 ت ا روا   ا الحدنث ف ن حياته م ا رته عن عبد هللا قا  



   
قددا  عبددد هللا ئصددحابه حددين قدددموا عليدده أ برنددا أبددو نعدديم حدددانا المسددعودي عددن عددون قددا  [  620]  

بدا عبدد الدرحمن ان الرجدل مندا لياقدد  ل تجالسون قدالوا لديب نتدرو عاو قدا  فهدل تد اورون قدالوا نعدم ؤدا أ
 أ اه فيمشي في نلبه إلى أقصى الكوفة حتى نلقاه قا  ف نكم لن ت الوا بخير ما فعلتم علك 

   
آفدة العلدم النسديان وتدرو أ برنا محمد بدن المبدارو اندا الوليدد عدن ائوزاعدي عدن ال  دري قدا  [  621]  

 الم ا رة 
   
 آفة الحدنث النسيان انا أبو عميب عن القاسم قا  قا  عبد هللا أ برنا جعار بن عون أنب[  622]  
   
ان أ برنددا محمددد بددن نوسددف عددن سددشيان عددن نددارج عددن حكدديم بددن جددابر قددا  قددا  عبددد هللا [  623]  

 لكل  ير آفة وآفة العلم النسيان 
   
لى هللا عليدده أ برنددا عبددد هللا بددن سددعيد انددا أبددو أسددامة عددن ائعمدد  قددا  قددا  رسددو  هللا صدد[  624]  

 آفة العلم النسيان وإياعته ان تحد  به يير أ له وسلم 
   
 يا لة العلم النسيان أ برنا عاان انا حماد بن سلمة أنبانا أبو حم ة التمار عن الحسن قا  [  625]  
   
تددد ا روا  ددد ا الحددددنث أ برندددا عومدددان بدددن عمدددر اندددا كهمدددب عدددن بدددن برإددددة قدددا  قدددا  علدددي [  626]  

 ف نكم ان لم تاعلوا ندرس وت اوروا 
   
كندت أحسدب بد ني أصدبت مدن أ برنا بشدر بدن الحكدم قدا  سدمعت سدشيان ؤقدو  قدا  ال  دري [  627]  

 العلم فجالست عبيد هللا فك ني كنت في  عب من الشعاب 
   

 باب ا تال  الاقهار 
   
عبددد الع إدد  لددو  قلددت لعمددر بددنأ برنددا ن إددد بددن  ددارون عددن حمدداد بددن سددلمة عددن حميددد قددا  [  628]  



جمعددت الندداس علددى  ددير فقددا  مددا ؤسددرني انهددم لددم ؤختلاددوا قددا  اددم كتددب إلددى اآلفدداج أو إلددى ائمصددار 
 ليقضي كل قوم بما اجتم  عليه فقها  م 

   
مددا أحددب ان أصددحاب النبددي صددلى أ برنددا ن إددد عددن المسددعودي عددن عددون بددن عبددد هللا قددا  [  629]  

و اجتمعدوا علدى  دير فتركده رجدل تدرو السدنة ولدو ا تلادوا ف  د  رجدل هللا عليه وسلم لدم ؤختلادوا فد نهم لد
 بقو  أحد أ   بالسنة 

   
 ربما رأل بن  باس الرأي ام تركه أ برنا أبو نعيم انا حسن عن ليث عن ناوس قا  [  630]  
   
ن أ برنا الحجا  بن المنها  انا حمداد بدن سدلمة أنباندا  شدام بدن عدروة عدن عدروة عدن مدروا[  631]  

انددي قددد رأنددت فددي الجددد رأؤددا فدد ن رأنددتم ان بددن الحكددم قددا  قددا  لددي عومددان بددن عاددان ان عمددر قددا  لددي 
تتبعدوه فداتبعوه قددا  عومدان ان نتبد  رأؤددك ف نده ر دد وان نتبدد  رأي الشدي  قبلدك فددنعم عي الدرأي كدان قددا  

 وكان أبو بكر ؤجعله أبا 
   

 باب في العرر 
   
عريددت  ر الحدد ام انددا مددروان بدن معاوإددة حدددانا عاصدم ائحددو  قددا  أ برندا إبددرا يم بددن المند[  632]  

 على الشعبي أحادنث الاقه ف جاز ا لي 
   
أ برنا إبرا يم بن المن ر اندا سدشيان بدن عييندة قدا  قلدت لعمدرو بدن دنندار أسدمعت جدابر بدن [  633]  

أمسددك بنصددالها قددا   عبددد هللا ؤقددو  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لرجددل مددر فددي المسددجد بسددهام
 نعم 
   
أ برنا إبرا يم بدن المند ر اندا سدشيان قدا  قلدت لعبدد الدرحمن بدن القاسدم أسدمعت أبداو ؤحدد  [  634]  

 أن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم كان ؤقبلها و و صا م قا  نعم عن عا شة 
   
إلددي منصددور بحدددنث كتددب أ برنددا الحسددن بددن أحمددد انددا مسددكين بددن بكيددر حدددانا  ددعبة قددا  [  635]  



فلقيته فقلت أحد  به عنك قا  أو لديب إعا كتبدت إليدك فقدد حدداتك قدا  وسد لت أندوب السدختياني فقدا  
 مول علك 

   
عريددت عليدده أ برنددا زكرإددا بددن عدددي انددا عبددد هللا بددن المبددارو عددن معمددر عددن ال  ددري قددا  [  636]  

  تابا فقلت أروإه عنك قا  ومن حداك به ييري 
   
أ برنددا إبددرا يم بددن المندد ر الحدد ام انددا داود بددن عطددار مددولى المدد نيين حدددانا  شددام بددن عددروة  [ 637]  

 عرر الكتاب والحدنث سوار عن أبيه قا  
   
عددرر أ برنددا إبددرا يم بددن المندد ر انددا داود بددن عطددار عددن جعاددر بددن محمددد عددن أبيدده قددا  [  638]  

 الكتاب والحدنث سوار 
   
كدان زإددد بدن أسدلم ندرل عدرر الكتدداب المند ر حدددانا داود بدن عطدار قدا   أ برندا إبدرا يم بدن[  639]  

 والحدنث سوار وكان بن أبي عنب نرل علك 
   
 انه كان نرل العرر والحدنث سوار أ برنا إبرا يم انا مطر  عن مالك بن أنب [  640]  
   

النبدي صدلى هللا عليده باب الرجل ؤاتي بشير ام نبلغه عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم فرجد  إلدى قدو  
 وسلم 
   
أ برندا قبيصدة اندا سدشيان عددن ائعمد  قدا  كدان إبدرا يم ؤقددو  ؤقدوم عدن ؤسداره فحداتده عددن [  641]  

 ان النبي صلى هللا عليه وسلم أقامه عن ؤمينه ف    به سمي  ال إات عن بن  باس 
   
سدددعيد عدددن  الدددد بدددن زإدددد أ برندددا محمدددد بدددن حميدددد اندددا  دددارون بدددن المغيدددرة عدددن عنبسدددة بدددن [  642]  

نشدد عمدر النداس أسدم  مدن ائنصاري عن عقار بن المغيرة بن  دعبة عدن أبيده المغيدرة بدن  دعبة قدا  
النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أحدد مدنكم فدي الجندين فقدام المغيدرة بدن  دعبة فقدا  قضدى فيده عبددا أو أمددة 

وسدلم لدي بده عبددا أو أمدة فنشددد فنشدد النداس أؤضدا فقدام المقضدي لده فقدا  قضدى النبددي صدلى هللا عليده 



النداس أؤضدا فقدام المقضدي عليده فقدا  قضدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم علدي يدرة عبددا أو أمدة فقلددت 
أتقضددي علددي فيدده فيمددا ال أ ددل وال  ددرب وال اسددتهل وال نطددق ان تطلدده فهددو أحددق مددا ؤطددل فهددول النبددي 

 مدا بلغندي مدن قضدار النبدي صدلى هللا صلى هللا عليه وسلم إليه بشير معده فقدا  أ دعر فقدا  عمدر لدوال
 عليه وسلم لجعلته دؤة بين دنتين 

   
إعا أردت ان تعدددر   طددد  أ برندددا سدددعيد بدددن عدددامر قدددا  كدددان سدددالم نددد كر عدددن أندددوب قدددا  [  643]  

 معلمك فجالب ييره 
   
مدن  تد ا رنا بمكدة الرجدل ؤمدوت فقلدت عددتهاأ برنا عاان انا حماد بن زإد حددانا أندوب قدا  [  644]  

نوم ؤ تيها الخبر لقو  الحسن وقتادة وأصحابنا قا  فلقيني نلق بن حبيدب العند ي فقدا  اندك علدي كدرإم 
وإنك من أ ل بلد العين إليهم سرإعة وأني لست آمن عليدك وإندك قلدت قدوال  هندا  دال  قدو  أ دل البلدد 

بدن جبيدر فسد لته  ولست آمدن بغيدره فقلدت وفدي عا ا دتال  قدا  نعدم عددتها مدن ندوم ؤمدوت فلقيدت سدعيد
فقا  عدتها من نوم توفي وس لت مجا دا فقا  عدتها مدن ندوم تدوفي وسد لت عطدار بدن أبدي ربداح فقدا  
مدن ندوم تدوفي وسد لت أبدا قالبدة فقدا  مدن ندوم تددوفي وسد لت محمدد بدن سديرإن فقدا  مدن ندوم تدوفي قددا  

رمددة ؤقددو  مددن نددوم وحددداني ندداف  ان بددن عمددر ريددى هللا تعددالى عنهمددا قددا  مددن نددوم تددوفي وسددمعت عك
تددوفي قددا  وقدددا  جددابر بدددن زإددد مدددن نددوم تدددوفي قددا  وكدددان بددن  بددداس ؤقددو  مدددن نددوم تدددوفي قددا  حمددداد 
وسمعت ليوا ؤحد  عن الحكم ان عبد هللا بن مسعود قا  من نوم توفي قا  وقا  علدي مدن ندوم ؤ تيهدا 

 الخبر قا  عبد هللا بن عبد الرحمن أقو  من نوم توفي 
   

 الشير ام ييره باب الرجل ؤاتي ب
   
أ برنا أحمد بن حميد انا بن المبارو عن معمر عن سدماو بدن الاضدل عدن و دب بدن منبده [  645]  

أتينا عمر في المشركة فلم ؤشرو ام أتينداه العدام المقبدل فشدرو فقلندا لده فقدا  عن الحكم بن مسعود قا  
 تلك على ما قضيناه و  ه على ما قضينا 

   
 باب في إع ام العلم 

   



كدان أ دل العلدم فيمدا أ برنا ؤعقوب بدن إبدرا يم اندا روح اندا حجدا  ائسدود قدا  قدا  بدن منبده [  646]  
مضى ؤضنون بعلمهم عن أ ل الدنيا فيريب أ دل الددنيا فدي علمهدم فيبد لون لهدم دنيدا م وان أ دل العلدم 

 ا م اليوم ب لوا علمهم ئ ل الدنيا ف  د أ ل الدنيا في علمهم فضنوا عليهم بدني
   
أ برنا ؤعقوب بن إبرا يم انا محمد بن عمدر بدن الكميدت اندا علدي بدن و دب الهمدداني حددانا [  647]  

مدر سددليمان بددن عبددد الملددك بالمدنندة و ددو نرإددد مكددة ف قدام بهددا أؤامددا فقددا   ددل الضدحاو بددن موسددى قددا  
حدازم ف رسدل إليده فلمددا بالمدنندة أحدد أدرو أحددا مدن أصدحاب النبددي صدلى هللا عليده وسدلم فقدالوا لدده أبدو 

د ل عليه قا  له ؤا أبا حازم ما   ا الجاار قا  أبو حدازم ؤدا أميدر المدؤمنين وأي جادار رأندت مندي قدا  
أتداني وجددوه أ دل المدننددة ولدم تدد تني قدا  ؤددا أميددر المدؤمنين أعيدد و بدا  ان تقددو  مدا لددم ؤكدن مددا عرفتنددي 

لددى محمدددد بدددن  دددهاب ال  ددري فقدددا  أصددداب الشدددي  قبددل  ددد ا اليدددوم وال أندددا رأنتددك قدددا  فالتادددت سدددليمان إ
وأ ط ت قا  سدليمان ؤدا أبدا حدازم مالندا نكدره المدوت قدا  ئنكدم أ دربتم اآل درة وعمدرتم الددنيا فكدر تم ان 
تنتقلدوا مددن العمددران إلددى الخدراب قددا  أصددبت ؤددا أبدا حددازم فكيددف القدددوم يددا علددى هللا قددا  أمددا المحسددن 

سدير فكداآلبق ؤقددم علدى مدواله فبكدى سدليمان وقدا  ليدت  دعري مالندا فكالغا ب ؤقددم علدى أ لده وامدا الم
عند هللا قا  اعرر عملك على كتاب هللا قا  وأي مكان أجدده قدا  ل إن ائبدرار لادي نعديم وإن الاجدار 
لاي جحيم {  قا  سليمان ف نن رحمة هللا ؤا أبا حازم قا  أبو حدازم رحمدة هللا قرإدب مدن المحسدنين قدا  

ا أبددا حددازم فدد ي  بدداد هللا أ ددرم قددا  أو لددو المددرورة والنهددى قددا  لدده سددليمان فدد ي ائعمددا  لدده سددليمان ؤدد
أفضل قا  أبدو حدازم أدار الادرا ض مد  اجتنداب المحدارم قدا  سدليمان فد ي الددعار أسدم  قدا  أبدو حدازم 
ال دعار المحسن إليه للمحسن قا  ف ي الصدقة أفضل قا  للسا ل البا ب وجهدد المقدل لديب فيهدا مدن و 

أعل قا  ف ي القو  أعد  قا  قو  الحق عندد مدن تخافده أو ترجدوه قدا  فد ي المدؤمنين أ ديب قدا  رجدل 
عمل بطاعة هللا ود  الناس عليها قا  ف ي المؤمنين أحمق قدا  رجدل انحدط فدي  دول أ يده و دو ظدالم 

مدؤمنين أو تعاندي فبا  آ رته بدنياه ييره قا  له سليمان أصبت فما تقو  فيما نحن فيده قدا  ؤدا أميدر ال
قددا  لدده سددليمان ال ولكددن نصدديحة تلقيهددا إلددي قددا  ؤددا أميددر المددؤمنين ان آبددارو قهددروا الندداس بالسددديف 
وأ  وا   ا الملك عنوة على يير مشورة من المسلمين وال ريا لهم حتى قتلوا مدنهم مقتلده ع يمدة فقدد 

ا ه بديب مدا قلدت ؤدا أبدا حدازم قدا  ارتحلوا عنها فلو  عرت ما قالوه وما قيل لهم فقا  لده رجدل مدن جلسد
أبدددو حدددازم كددد بت ان هللا أ ددد  ميوددداج العلمدددار ليبينددده للنددداس وال ؤكتمونددده قدددا  لددده سدددليمان فكيدددف لندددا ان 
نصل  قا  تدعون التصلف وتمسكون بالمرورة وتقسمون بالسوإة قدا  لده سدليمان كيدف لندا بالم  د  بده 

سليمان  دل لدك ؤدا أبدا حدازم ان تصدحبنا فتصديب  قا  أبو حازم ت   ه من حله وتضعه في أ له قا  له



منا ونصيب منك قا  أعوع با  قا  له سليمان ولم عاو قدا  أ شدى أن أركدن إلديكم  دييا قلديال فيد ؤقني 
هللا يعف الحياة ويدعف الممدات قدا  لده سدليمان أرفد  إليندا حوا جدك قدا  تنجيندي مدن الندار وتدد لني 

أبدو حدازم فمدالي إليدك حاجدة يير دا قدا  فداد  لدي قدا  أبدو حدازم الجنة قدا  سدليمان لديب عاو إلدي قدا  
اللهددم ان كددان سددليمان وليددك فيسددره لخيددر الدددنيا واآل ددرة وان كددان عدددوو فخدد  بناصدديته إلددى مددا تحددب 
وتريى قا  له سليمان قدط قدا  أبدو حدازم قدد أوجد ت وأ ودرت ان كندت مدن أ لده وان لدم تكدن مدن أ لده 

يب لهددا وتددر قددا  سددليمان أوصددي قددا  س وصدديك وأوجدد  ع ددم ربددك فمددا نناعنددي ان أرمددي عددن قددوس لدد
ون  ه ان ندراو حيدث نهداو وإاقددو حيدث أمدرو فلمدا  در  مدن عندده بعدث إليده بما دة دنندار وكتدب إليده 
ان أناقهددا ولددك عندددي مولهددا كويددر قددا  فرد ددا عليدده وكتددب إليدده ؤددا أميددر المددؤمنين أعيدد و بددا  ان ؤكددون 

يك بد   ومدا أريدا ا لدك فكيدف أريدا ا لناسدي وكتدب إليده ان موسدى بدن سؤالك إؤاي   ال أو ردي عل
عمران لما ل ورد مار مدنن وجد {  عليها رعار ل ؤسقون ووجد مدن دونهدم {  جدارإتين تد ودان فسد لهما 
فقالتا ل ال نسقي حتى ؤصدر الرعار وأبونا  ي  كبير فسقى لهما ام تولى إلدى ال دل فقدا  رب إندي لمدا 

 ير فقير {  وعلك انه كدان جا عدا  ا ادا ال ؤد من فسد   ربده ولدم ؤسد   النداس فلدم ؤاطدن أن لت إلي من 
الرعددار وفطنددت الجارإتددان فلمددا رجعتددا إلددى أبيهمددا أ برتدداه بالقصددة وبقولدده فقددا  أبو مددا و ددو  ددعيب  دد ا 
رجددل جددا   فقددا  إلحدددا ما فاد يدده فلمددا أتتدده ع متدده ويطددت وجههددا وقالددت ل إن أبددي ندددعوو ليج إددك 

جر مدا سدقيت لندا { فشدق علدى موسدى حدين عكدرت ل أجدر مدا سدقيت لندا { ولدم ؤجدد بددا مدن ان نتبعهدا أ
انه كان بين الجبا  جا عا مستوحشا فلما تبعها  بدت الدرإ  فجعلدت تصداق ايابهدا علدى ظهر دا فتصدف 
له عجي تها وكانت عات عج  وجعدل موسدى ؤعدرر مدرة وإغدض أ درل فلمدا عيدل صدبره نادا دا ؤدا أمدة 

 كددوني  لاددي وأرإنددي السددمت بقولددك عا فلمددا د ددل علددى  ددعيب إع  ددو بالعشددار مهيدد  فقددا  لدده  ددعيب هللا
اجلددب ؤددا  دداب فددتع  فقددا  لدده موسددى أعددوع بددا  فقددا  لدده  ددعيب لددم أمددا أنددت جددا   قددا  بلددى ولكنددي 
أ ددا  ان ؤكددون  دد ا عويددا لمددا سددقيت لهمددا وأنددا مددن أ ددل بيددت ال نبيدد   ددييا مددن دنننددا بمددلر ائرر 

ا فقددا  لدده  ددعيب ال ؤددا  دداب ولكنهددا عددادتي وعددادة آبددا ي نقددرير الضدديف ونطعددم الطعددام فجلددب ع بدد
موسدددى ف  دددل ان كاندددت  ددد ه الما دددة دنندددار عويدددا لمدددا حددددات فالميتدددة والددددم ولحدددم الخن إدددر فدددي حدددا  
االيطرار أحل من   ه وان كان لحق في بيت الما  فلي فيها ن رار فد ن سداوإت بينندا وإال فلديب لدي 

 حاجة  فيها
   
أ برنددا أبددو عومددان البصددري عددن عبددد الع إدد  بددن مسددلم القسددملي انددا زإددد العمددي عددن بعددض [  648]  

ؤدا صداحب العلدم اعمدل بعلمدك وأعدط فضدل مالدك واحدبب الاضدل مدن قولدك اال بشددير الاقهدار انده قدا  



 رتك من الحدنث نناعدك عندد ربدك ؤدا صداحب العلدم ان الد ي علمدت ادم لدم تعمدل بده قدان  حجتدك ومعد
عددن ربددك إعا لقيتدده ؤددا صدداحب العلددم ان الدد ي أمددرت بدده مددن ناعددة هللا ليشددغلك عمددا نهيددت عندده مددن 
معصدية هللا ؤدا صداحب العلدم ال تكدونن قوإدا فدي عمدل ييدرو يدعياا فدي عمدل ناسدك ؤدا صداحب العلدم 
ال ؤشدددغلنك الددد ي لغيدددرو عدددن الددد ي لدددك ؤدددا صددداحب العلدددم ع دددم العلمدددار وزاحمهدددم واسدددتم  مدددنهم ود  

زعتهم ؤا صاحب العلم ع م العلمار لعلمهم وصدغر الجهدا  لجهلهدم وال تباعدد م وقدربهم وعلمهدم ؤدا منا
صاحب العلم ال تحد  بحدنث في مجلب حتى تاهمه وال تجب امرأ في قوله حتى تعلم مدا قدا  لدك ؤدا 

ا   دوا م واحد ر صاحب العلم ال تغتر با  وال تغتر بالناس فد ن الغدرة بدا  تدرو أمدره والغدرة بالنداس اتبد
مددن هللا مددا حدد رو مددن ناسدده واحدد ر مددن الندداس فتنددتهم ؤددا صدداحب العلددم اندده ال ؤكمددل يددور النهددار اال 
بالشمب ك لك ال تكمل الحكمة اال بطاعة هللا ؤدا صداحب العلدم انده ال ؤصدل  الد ر  اال بالمدار والتدراب 

متدد ود وسدديجد إعا احتددا  إلددى   دد لك ال ؤصددل  اإلؤمددان اال بددالعلم والعمددل ؤددا صدداحب العلددم كددل مسددافر
زاده مدا تدد ود وكدد لك سدديجد كددل عامدل إعا احتددا  إلددى عملدده فددي اآل ددرة مدا عمددل فددي الدددنيا ؤددا صدداحب 
العلم إعا أراد هللا ان ؤحضك على  بادته فاعلم انه إنما أراد ان نبين لدك كرامتدك عليده فدال تحدولن إلدى 

ك ان تنقدل الحجدارة والحدندد أ دون عليدك مدن ان ييره فترج  مدن كرامتده إلدى  وانده ؤدا صداحب العلدم اند
تحددد  مددن ال ؤقبددل حدددنوك وموددل الدد ي ؤحددد  مددن ال ؤقبددل حدنودده كموددل الدد ي ننددادي الميددت وإضددد  

 الما دة ئ ل القبور 
   

 باب في رسالة  باد بن  باد الخواأل الشامي 
   
اد بددن  بددداد الخدددواأل أ برنددا عبدددد الملددك بدددن سدددليمان أبددو عبدددد الدددرحمن ائنطددا ي عدددن  بددد[  649]  

أما بعد اعقلدوا والعقدل نعمدة فدرب عي عقدل قدد  دغل قلبده بدالتعمق فيمدا  دو عليده الشامي أبو عتبة قا  
يرر عن االنتاا  بما ؤحتا  إليه حتى صار عن علك سا يا ومن فضدل عقدل المدرر تدرو الن در فيمدا 

ه فدي ائعمدا  الصدالحة أو ئن ر فيه حتى ؤكون فضل عقله وباال عليه في تدرو مناقشدة مدن  دو دوند
رجددل  ددغل قلبدده ببدعددة قلددد فيهددا دنندده رجدداال دون أصددحاب رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أو ا تاددى 
برأؤه فيما ال نرل الهدل اال فيها وال نرل الضاللة اال تركها ب عم انه أ   ا من القرآن و دو نددعوا إلدى 

به ؤعملدون بمحكمده وإؤمندون بمتشدابهه وكدانوا منده فراج القرآن أفمدا كدان للقدرآن حملدة قبلده وقبدل أصدحا
على منار أوي  الطرإق وكان القرآن إمام رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم وكدان رسدو  هللا صدلى هللا 
عليدده وسدددلم إمامدددا ئصدددحابه وكددان أصدددحابه أ مدددة لمدددن بعدددد م رجددا  معروفدددون منسدددوبون فدددي البلددددان 



ا كددان بيدددنهم مددن اال ددتال  وتسدددك  أصددحاب ائ دددوار متاقددون فددي الدددرد علددى أصدددحاب ائ ددوار مدد  مددد
بددرأنهم فددي سددبل مختلاددة جددا رة عددن القصددد ماارقددة للصددرا  المسددتقيم فتو ددت بهددم أدال  ددم فددي مهامددة 
مضلة ف معنوا فيها متعساين في  يآتهم كلما أحد  لهدم الشديطان بدعدة فدي يداللتهم انتقلدوا منهدا إلدى 

ولم ؤقتددوا بالمهداجرإن وقدد عكدر عدن عمدر انده قدا  ل إداد  دل تددري يير ا ئنهم لم ؤطلبوا أار السالاين 
مددا نهدددم اإلسددالم زلددة عددالم وجدددا  منددافق بددالقرآن وأ مددة مضددلون اتقددوا هللا ومددا حددد  فددي قددرا كم وأ ددل 
مساجدكم من الغيبة والنميمة والمشي بين الناس بوجهين ولسانين وقد عكر ان مدن كدان عا وجهدين فدي 

ين في النار نلقاو صاحب الغيبدة فيغتداب عنددو مدن ندرل اندك تحدب ييبتده وإخالادك الدنيا كان عا وجه
إلدى صداحبك في تيده عندك بمولده فد عا  دو قدد صداب عندد كدل واحدد منكمدا حاجتده و ادي علدى كدل واحددد 
منكما ما ؤ تي عند صاحبه حضوره عن من حضره حضور ائ دوان وييبتده عدن مدن يداب عنده ييبدة 

ندت لده ائادرة ومدن يداب مدنهم لدم تكدن لده حرمدة ؤغدبن مدن حضدره بالت كيدة ائعدار من حضر مدنهم كا
وإغتاب من ياب عنه بالغيبة فيا لعباد هللا أما في القوم من ر يد وال مصل  به ؤقمد   د ا عدن مكيدتده 
وإرده عن عرر أ يه المسلم بدل عدر   دوا م فيمدا مشدى بده إلديهم فاسدتمكن مدنهم تمكندوه مدن حاجتده 

دؤدانهم فدا  هللا عبدوا عدن حددرم أ يدانكم وكادوا ألسدنتكم عدنهم اال مدن  يدر وناصددحوا هللا ف  دل بدننده مد  أ
في أمتكم إع كندتم حملدة الكتداب والسدنة فد ن الكتداب ال ننطدق حتدى ننطدق بده وان السدنة ال تعمدل حتدى 
 ؤعمددل بهددا فمتددى نددتعلم الجا ددل إعا سددكت العددالم فلددم ننكددر مددا ظهددر ولددم ؤدد مر بمددا تددرو وقددد ل أ دد  هللا
ميواج ال نن أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال ؤكتمونده {  اتقدوا هللا فد نكم فدي زمدان رج فيده الدور  وقدل فيده 
الخشو  وحمل العلم ماسدوه ف حبوا ان ؤعرفوا بحمله وكر وا ان ؤعرفوا ب ياعته فنطقوا فيده بدالهول لمدا 

عملدوا بده مدن باندل فد نوبهم عندوب ال  اد لوا فيه من الخط  وحرفوا الكلدم عمدا تركدوا مدن الحدق إلدى مدا
ؤسددتغار منهددا وتقصددير م تقصددير ال ؤعتددر  بدده كيددف نهتدددي المسددتد  المستر ددد إعا كددان الدددليل حددا را 
أحبددوا الدددنيا وكر ددوا من لددة أ لهددا فشدداركو م فددي العددي  وزانلددو م بددالقو  ودافعددوا بددالقو  عددن أناسددهم ان 

ندده ولددم نددد لوا فيمددا نسددبوا إليدده أناسددهم ئن العامددل بددالحق ننسددبوا إلددى عملهددم فلددم نتبددرروا ممددا انتاددوا م
متكلم وان سكت وقد عكر ان هللا تعالى ؤقدو  اندي لسدت كدل كدالم الحكديم أتقبدل ولكندي ان در إلدى  مده 
و ددواه فدد ن كددان  مدده و ددواه لددي جعلددت صددمته حمدددا ووقددارا وان لددم نددتكلم وقددا  هللا تعددالى ل موددل الدد نن 

لو ا { لم ؤعملوا بها ل كمول الحمار ؤحمل أساارا { كتبدا وقدا  ل  د وا مدا آتيندا م حملوا التوراة ام لم ؤحم
بقوة {  قا  العمل بما فيه وال تكتاوا من السنة بانتحالها بدالقو  دون العمدل بهدا فد ن انتحدا  السدنة دون 

البدد  لديب ب ا دد العمل بها ك ب بالقو  م  إياعة العلم وال تعيبوا بالبد  ت إندا بعيبهدا فد ن فسدادا أ دل 
في صالحكم وال تعيبو ا بغيا على أ لها فد ن البغدي مدن فسداد أناسدكم ولديب ننبغدي للمطبدب ان ندداوي 



المريددى بمددا نبددر هم وإمريددده ف ندده إعا مددرر ا دددتغل بمريدده عددن مدددداواتهم ولكددن ننبغددي ان نلدددتمب 
نكم ن دددرا مدددنكم لناسدده الصدددحة ليقدددول بدده علدددى عدددال  المريددى فلددديكن أمدددركم فيمددا تنكدددرون علدددى إ ددوا

ئناسكم ونصيحة منكم لربكم و اقة منكم علدى إ دوانكم وان تكوندوا مد  علدك بعيدوب أناسدكم أعندا مدنكم 
بعيوب ييركم وان ؤستاطم بعضكم بعضا النصيحة وان ؤح دى عنددكم مدن بد لها لكدم وقبلهدا مدنكم وقدد 

بدون ان تقولدوا فيحتمدل قا  عمر بدن الخطداب ريدى هللا تعدالى عنده رحدم هللا مدن أ ددل إلدي عيدوبي تح
لكم وان قيل لكم مول ال ي قلتم يضبتم تجدون على الناس فيما تنكدرون مدن أمدور م وتد تون مودل علدك 
أفال تحبون أن نؤ   عليكم اتهموا رأؤكم ورأي أ ل زمانكم وتوبتوا قبل ان تكلمدوا وتعلمدوا قبدل ان تعملدوا 

رو  فيه منكرا والمنكر فيده معروفدا فمدنكم مقتدرب ف نه ؤ تي زمان ؤشتبه فيه الحق والبانل وإكون المع
إلى هللا بما نباعده ومتحبب إليه بما نبغضه عليده قدا  هللا تعدالى ل أفمدن زإدن لده سدور عملده فدرآه حسدنا 
{  اآلؤددة فعلدديكم بددالوقو  عنددد الشددبهات حتددى نبددرز لكددم وايدد  الحددق بالبينددة فدد ن الدددا ل فيمددا ال ؤعلددم 

ن در هللا لده علديكم بدالقرآن فد تموا بده وأمدوا بده وعلديكم بطلدب أادر المايدين بغير علم آام ومدن ن در ت 
فيه ولو ان ائحبدار والر بدان لدم نتقدوا زوا  مدراتبهم وفسداد مند لتهم ب قامدة الكتداب وتبيانده مدا حرفدوه وال 
 تمدددوه ولكدددنهم لمدددا  دددالاوا الكتددداب ب عمدددالهم التمسدددوا ان ؤخددددعوا قدددومهم عمدددا صدددنعوا مخافدددة ان تاسدددد 
مندازلهم وان نتبدين للنداس فسداد م فحرفدوا الكتداب بالتاسدير ومدا لدم ؤسدتطيعوا تحرإاده كتمدوه فسدكتوا عددن 
صددني  أناسددهم إبقددار علددى منددازلهم وسددكتوا عمددا صددن  قددومهم مصددانعة لهددم وقددد أ دد  هللا ميودداج الدد نن 

 أوتوا الكتاب ليبيننه للناس وال ؤكتمونه بل مالوا عليه ورفقوا لهم فيه 
   

 الطهارة   تاب
   

 باب فرر الويور والصالة 
   
لمددا أ برندا علدي بددن عبدد الحميددد اندا سدليمان بددن المغيدرة عددن اابدت عدن أنددب بدن مالددك قدا  [  650]  

نهينا أن نبتدير النبي صلى هللا عليه وسلم كان ؤعجبنا ان ؤقدم البدوي وائعرابدي العاقدل فيسد   النبدي 
ا نحدن كد لك إع جدار أعرابدي فجودا بدين نددي رسدو  هللا صدلى هللا صلى هللا عليده وسدلم ونحدن عندده فبيند

عليه وسلم فقا  ؤا محمد ان رسولك أتانا فد عم لندا اندك تد عم ان هللا أرسدلك فقدا  النبدي صدلى هللا عليده 
وسددلم صدددج قددا  فبالدد ي رفدد  السددمار وبسددط ائرر ونصددب الجبددا  آ  أرسددلك فقددا  النبددي صددلى هللا 

 ن رسولك زعم لنا انك ت عم ان علينا  مب صدلوات فدي اليدوم والليلدة فقدا  النبدي عليه وسلم نعم قا  ف



صدج قا  فبال ي أرسلك آ  أمرو به ا فقا  النبي صلى هللا عليه وسدلم نعدم قدا  فد ن رسدولك زعدم لندا 
انك ت عم ان علينا صوم  هر في السنة فقا  النبي صددج قدا  فبالد ي أرسدلك آ  أمدرو بهد ا قدا  نعدم 

ا  ف ن رسولك زعدم لندا اندك تد عم ان عليندا فدي أموالندا ال كداة فقدا  النبدي صدلى هللا عليده وسدلم صددج ق
قدا  فبالد ي أرسدلك آ  أمدرو بهد ا فقددا  النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نعدم قددا  فد ن رسدولك زعدم لندا انددك 

ه وسددلم صدددج قددا  تدد عم إن علينددا الحدد  إلددى البيددت مددن اسددتطا  إليدده سددبيال فقددا  النبددي صددلى هللا عليدد
فبالدد ي أرسددلك آ  أمددرو بهدد ا قددا  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نعددم قددا  فوالدد ي بعوددك بددالحق ال أد  
مددنهن  ددييا وال أجدداوز ن قددا  اددم واددب ائعرابددي فقددا  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إن صدددج ائعرابددي 

 د ل الجنة 
   
بن السدا ب عدن سدالم بدن أبدي الجعدد عدن بدن  أ برنا محمد بن ن إد انا بن فضيل انا عطار[  651]  

جار أعرابي إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدا  السدالم عليدك ؤدا يدالم بندي عبدد المطلدب  باس قا  
فقددا  عليددك وقددا  انددي رجددل مددن أ والددك مددن بنددي سددعد بددن بكددر وأنددا رسددو  قددومي إليددك ووافددد م وأنددي 

إؤدداو قددا   دد  عنددك ؤددا أ ددا بنددي سددعد قددا  مددن  سددا لك فمشدددد مسدد لتي إليددك ومنا دددو فمشدددد منا دددتي
 لقدك و لددق مدن قبلددك ومددن  دو  ددالق مدن بعدددو قددا  هللا قدا  فنشدددتك بد لك أ ددو أرسددلك قدا  نعددم قددا  
من  لق السماوات السب  وائريين السب  وأجدرل بيدنهن الدرزج قدا  هللا قدا  فنشددتك بد لك  دو أرسدلك 

ان نصددلي فددي اليددوم والليلددة  مددب صددلوات لمواقيتهددا  قددا  نعددم قددا  انددا وجدددنا فددي كتابددك وأمرتنددا رسددلك
فنشدددتك بدد لك أ ددو أمددرو قددا  نعددم قددا  ف نددا وجدددنا فددي كتابددك وأمرتنددا رسددلك أن ن  دد ن حوا ددي أموالنددا 
فنرد ا على فقرا نا فنشدتك ب لك أ و أمرو ب لك قا  نعم ادم قدا  أمدا الخامسدة فلسدت بسدا لك عنهدا وال 

بعوددك بددالحق ئعملددن بهددا ومددن أندداعني مددن قددومي اددم رجدد  فضددحك  أرب لددي فيهددا اددم قددا  أمددا والدد ي
 النبي صلى هللا عليه وسلم حتى بدت نواج ه ام قا  وال ي ناسي بيده لين صدج ليد لن الجنة 

   
أ برنددا محمددد بددن حميددد انددا سددلمة حددداني بددن إسددحاج حددداني سددلمة بددن كهيددل ومحمددد بددن [  652]  

بعددث بنددو سددعد بددن بكددر يددمام بددن بدداس عددن بددن  بدداس قددا  الوليددد بددن نوإادد  عددن كرإددب مددولى بددن  
اعلبة إلى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقددم عليده ف نداا بعيدره علدى بداب المسدجد ادم عقلده ادم د دل 
المسدددجد ورسدددو  هللا صددددلى هللا عليددده وسددددلم جدددالب فددددي أصدددحابه وكددددان يدددمام رجددددال جلددددا أ ددددعر عا 

عليده وسدلم فقدا  أؤكددم بدن عبدد المطلدب فقدا  رسددو  هللا يددنرتين حتدى وقدف علدى رسددو  هللا صدلى هللا 
صددلى هللا عليدده وسددلم أنددا بددن عبددد المطلددب قددا  محمددد قددا  نعددم قددا  ؤددا بددن عبددد المطلددب إنددي سددا لك 



ومغلال في المس لة فال تجدن في ناسك قدا  ال أجدد فدي ناسدي فسدل عمدا بددا لدك قدا  إندي أنشددو بدا  
ا ن بعدو آ  بعودك إليندا رسدوال قدا  اللهدم نعدم قدا  ف نشددو بدا  إلهك وإله من كان قبلك وإله من  و ك

إلهك وإله من كان قبلك وإله من  و كا ن بعدو هللا أمرو أن نعبدده وحدده ال نشدرو بده  دييا وأن نخلد  
  ه ائنداد التي كانت آبا نا تعبد ا من دونه قا  اللهم نعم قا  ف نشدو با  إلهدك وإلده مدن كدان قبلدك 

مدددن  ددو كدددا ن بعدددو آ  أمدددرو أن نصددلي  ددد ه الصددوات الخمدددب قددا  اللهدددم نعددم ادددم جعددل نددد كر وإلدده 
فدرا ض اإلسدالم فرإضدة فرإضددة ال كداة والصديام والحدد  و درا   اإلسدالم كلهدا وإنا ددده عندد كدل فرإضددة 

سدوله  ما نا ده في التي قبلها حتى إعا فرغ قا  ف ني أ هد أن ال إله إال هللا وأ هد أن محمددا عبدده ور 
وسدد  دي  دد ه الارإضددة واجتنددب مددا نهيتنددي عندده اددم قددا  ال أزإددد وال أنقددع اددم انصددر  إلددى بعيددره فقددا  
رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم حدددين ولدددى إن ؤصددددج عو العقيصدددتين ندددد ل الجندددة فددد تى إلدددى بعيدددره 

ت والعدد ل فدد نلق عقالدده اددم  ددر  حتددى قدددم قومدده فدداجتمعوا إليدده فكددان أو  مددا تكلددم أن قددا  ب سددت الددال
قالوا مه ؤا يمام اتق البرأل واتق الجنون واتق الج ام قا  وإلكم إنهمدا وهللا ال تضدران وال تناعدان إن 
هللا قد بعث رسوال وأن   عليه كتابا استنق كم بده ممدا كندتم فيده وأندي أ دهد أن ال إلده إال هللا وأن محمددا 

ه قدا  فدوهللا مدا أمسدى مدن علدك اليدوم وفدي عبده ورسوله وقد جيتكم مدن عندده بمدا أمدركم بده ونهدا م عند
حايره رجل وال امرأة إال مسلما قدا  ؤقدو  بدن  بداس فمدا سدمعنا بوافدد قدوم كدان أفضدل مدن يدمام بدن 

 اعلبة 
   

 باب ما جار في الطهور 
   
أ برنا مسلم بن إبرا يم انا أبان  و بن ن إد انا ؤحيى بن أبي كوير عدن زإدد عدن أبدي سدالم [  653]  

الطهدور  دطر اإلؤمدان والحمدد ت ؤمددر بدي مالدك ائ دعري ان نبدي هللا صدلى هللا عليدده وسدلم قدا  عدن أ
الميدددد ان وال إلدددده اال هللا وهللا أ بددددر ؤمددددر مددددا بددددين السددددماوات وائرر والصددددالة نددددور والصدددددقة بر ددددان 

  والويور ييار والقرآن حجة لك أو عليك وكل الناس ؤغدوا فبا   ناسه فمعتقها أو موبقها
   
حدددانا سددعيد بددن عددامر عددن  ددعبة عددن أبددي إسددحاج عددن جددري النهدددي عدد  وجددل مددن بنددي [  654]  

عقدددد ن رسدددو  هللا صددلى هللا عليددده وسدددلم فدددي ندددي أو قدددا  عقدددد ن فدددي نددده وإدددده فدددي نددددي سددليم قدددا  
 سددبحان هللا نصددف الميدد ان والحمددد ت ؤمددر الميدد ان وهللا أ بددر ؤمددر مددا بددين السددمار وائرر والويددور

 نصف اإلؤمان والصوم نصف الصبر 



   
حدددانا محمددد بددن نوسددف انددا سددشيان عددن منصددور وائعمدد  عددن سددالم بددن أبددي الجعددد عددن [  655]  

اسددتقيموا ولددن اوبددان مددولى رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 يدر أعمددالكم الصددالة ولدن ؤحددافال علددى تحصدوا واعلمددوا ان  يدر أعمددالكم الصددالة وقدا  اآل ددر ان مددن 

 الويور اال مؤمن 
   
حدانا ؤحيى بن بشر انا الوليد بن مسلم اندا أبدو اوبدان قدا  حدداني حسدان بدن عطيدة ان أبدا [  656]  

 بشة السلولي حداه انده سدم  اوبدان مدولى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤقدو  قدا  رسدو  هللا صدلى 
 ربوا و ير أعمالكم الصالة ولن ؤحافال على الويور اال مؤمن سددوا وقاهللا عليه وسلم 

   
 باب قوله تعالى ل إعا قمتم إلى الصالة فايسلوا وجو كم {  اآلؤة 

   
ان سدعدا كدان حدانا عبد الصمد بن عبد الوار  انا  عبة انا مسدعود بدن علدي عدن عكرمدة [  657]  

  لكددل صددالة وتددال  دد ه اآلؤددة ل إعا قمددتم إلددى ؤصددلي الصددلوات كلهددا بويددور واحددد وان عليددا كددان نتويدد
 الصالة فايسلوا وجو كم {  وأندؤكم 

   
أ برنا أحمد بن  الد انا محمد  و بن إسحاج عن محمد بن ؤحيى بن حبدان عدن عبيدد هللا [  658]  

بدن عبددد هللا بدن عمددر قدا  قلددت أرأندت تويدد  بددن عمدر لكددل صدالة نددا را أو ييدر نددا ر عدم علددك قددا  
رسددو  هللا صددلى مار بندت زإددد بددن الخطداب ان عبددد هللا بدن حن لددة بددن أبدي عددامر حدداها أن حداتده أسدد

هللا عليه وسدلم أمدر بالويدور لكدل صدالة ندا را أو ييدر ندا ر فلمدا  دق علدك عليده أمدر بالسدواو لكدل 
 صالة وكان بن عمر نرل ان به على علك قوة فكان ال ند  الويور لكل صالة 

   
هللا بن موسى عن سشيان عن علقمة بن مراد عدن بدن برإددة عدن أبيده قدا  قدا   أ برنا عبيد[  659]  

 دددان رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم نتويددد  لكدددل صدددالة حتدددى كدددان ندددوم فدددت  مكدددة صدددلى الصدددلوات 
بويددور واحددد ومسدد  علددى  شيدده فقددا  لدده عمددر رأنتددك صددنعت  ددييا لددم تكددن تصددنعه قددا  إنددي عمدددا 

فعددل رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ان معنددى قددو  هللا تعددالى ل صددنعت ؤددا عمددر قددا  أبددو محمددد فددد  
إعا قمددتم إلددى الصددالة فايسددلوا وجددو كم {  اآلؤددة لكددل محددد  لدديب للطددا ر ومندده قددو  النبددي صددلى هللا 



 عليه وسلم ال ويور اال من حد  وهللا أعلم 
   

 باب في ال  اب إلى الحاجة 
   
كندت بدن عمدرو عدن أبدي سدلمة عدن المغيدرة بدن  دعبة قدا   أ برنا ؤعلى بدن عبيدد اندا محمدد[  660]  

مد  رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسددلم فدي بعددض أسدااره وكدان رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم إعا ع ددب 
 إلى الحاجة أبعد 

   
أ برنددا أبددو نعدديم انددا جرإددر بددن حددازم عددن بددن سدديرإن عددن عمددرو بددن و ددب عددن المغيددرة بددن [  661]  

 ي صلى هللا عليه وسلم إعا تبرز تباعد قا  أبو محمد  و ائدب كان النب عبة قا  
   

 باب التستر عند الحاجة 
   
أ برنددا أبددو عاصددم انددا اددور بددن ن إددد انددا حصددين الحميددري أ برنددا أبددو سددعيد الخيددر عددن أبددي [  662]  

ن ال فدال من ا تحل فليدوتر مدن فعدل علدك فقدد أحسدن ومد رإرة قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
حر  من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومدن ال فدال حدر  مدن أ دل فليتخلدل فمدا تخلدل فلديلاال ومدا 
الو بلسدددانه فليبتلددد  مدددن أتدددى الغدددا ط فليسدددتتر فددد ن لدددم ؤجدددد إال كويدددب رمدددل فليسدددتدبره فددد ن الشددديانين 

 نتالعبون بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن ال فال حر  
   
ندا حجددا  بددن منهددا  انددا مهددي انددا محمددد بددن عبددد هللا بدن أبددي ؤعقددوب عددن الحسددن بددن أ بر [  663]  

كدان أحدب مدا اسدتتر بده النبدي صدلى هللا عليده سعد مولى الحسن بن علي عدن عبدد هللا بدن جعادر قدا  
 وسلم لحاجة  د  أو حا   نخل 

   
 باب النهي عن استقبا  القبلة بغا ط أو بو  

   
صم عن بن جرإ  عدن عبدد الكدرإم عدن الوليدد بدن مالدك عدن عبدد القديب عدن أ برنا أبو عا[  664]  

أندت محمد بن قيب مولى سهل بن حنيف عن سهل بن حنيف ان النبي صلى هللا عليده وسدلم قدا  لده 



رسدولي إلدى أ دل مكددة فقدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم ؤقدرأ علديكم السددالم وإد مركم إعا  درجتم فددال 
 تستدبرو ا  تستقبلوا القبلة وال

   
أ برنددا أبددو نعدديم انددا بددن عيينددة عددن ال  ددري عددن عطددار بددن زإددد عددن أبددي أنددوب عددن النبددي [  665]  

إعا أتيدتم الغدا ط فدال تسدتقبلوا القبلدة بغدا ط وال بدو  وال تسدتدبرو ا قدا  ادم قدا  صلى هللا عليه وسلم قدا  
حدر  ونسدتغار هللا قدا  أبدو محمدد و د ا أبو أنوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت عند القبلدة فنن

 أص  من حدنث عبد الكرإم وعبد الكرإم  به المتروو 
   

 باب حدانا عمرو بن عون 
   
ان النبددي صددلى حددانا عمددرو بددن عدون عددن عبددد السدالم بددن حددرب عدن ائعمدد  عددن أندب [  666]  

أدب و دو أ دبه مدن حددنث هللا عليه وسلم كان ال نرف  اوبه حتى ندنو مدن ائرر قدا  أبدو محمدد  دو 
 المغيرة 

   
 باب الر صة في استقبا  القبلة 

   
أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا ؤحيددى بددن سددعيد ان محمددد بددن ؤحيددى بددن حبددان أ بددره أن عمدده [  667]  

رأنت النبدي صدلى هللا عليده وسدلم علدى ظهدر بيتندا فرأندت النبدي واس  بن حبان أ بره عن بن عمر قا  
 م جالسا على لبنتين مستقبل بيت المقدس صلى هللا عليه وسل

   
 باب في البو  قا ما 

   
جدار رسدو  هللا صدلى هللا أ برنا جعار بن عون انا ائعم  عن أبدي وا دل عدن ح ؤادة قدا  [  668]  

 عليه وسلم إلى سبانة قوم فبا  و و قا م قا  أبو محمد ال أعلم فيه كرا ية 
   

 باب ما ؤقو  إعا د ل المخر  
   



أ برندا أبددو النعمددان اندا حمدداد بددن زإدد عددن عبددد الع إدد  بدن صددهيب عددن أندب بددن مالددك قددا  [  669]  
  ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم إعا د ل الخالر قا  اللهم إني أعوع بك من الخبث والخبا ث 

   
 باب االستطابة 

   
حدازم عدن مسدلم بدن قدر  عدن أ برنا سعيد بن منصور انا ؤعقوب بن عبد الرحمن عن أبي [  670]  

إعا ع دب أحددكم إلدى الغدا ط فليد  ب معده عروة عن عا شة قالت قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 بوالاة أحجار ؤستطيب بهن ف نها تج ير عنه 

   
أ برنا محمد بن عيينة أنب  علي  و بن مسهر عدن  شدام بدن عدروة عدن عمدر وابدن   إمدة [  671]  

االاددة بددن اابددت ائنصدداري عددن أبيدده قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم  عددن عمددارة بددن   إمددة
 أحجار ليب بهن رجي  ؤعني االستطالة 

   
 باب االستنجار بع م أو رو  

   
أ برنا أبو عاصم عن بن جرإ  عن عبدد الكدرإم  دو بدن أبدي المخدارج عدن الوليدد بدن مالدك [  672]  

سددهل بدن حنيددف عددن سدهل بددن حنيدف ان النبددي صددلى هللا مدن عبددد القديب عددن محمدد بددن قدديب مدولى 
أنت رسولي إلى أ ل مكة فقل ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقدرأ علديكم السدالم عليه وسلم قا  له 

 وإ مركم ان ال تستنجوا بع م وال ببعرة قا  أبو عاصم مرة وإنها م أو ؤ مركم 
   

 باب النهي عن االستنجار باليمين 
   
أ برنددا و ددب بددن جرإددر وإ إددد بددن  ددارون وأبددو نعدديم عددن  شددام عددن ؤحيددى عددن عبددد هللا بددن [  673]  

 ال ؤمب أحدكم عكره بيمينه وال ؤستنجي بيمينه قتادة عن أبيه ان النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب االستنجار بائحجار 
   



لقعقا  عدن أبدي صدال  عدن أبدي حدانا زكرإا بن عدي انا بن المبارو عن بن عجالن عن ا[  674]  
إنمدا أندا لكدم مودل الوالدد للولدد أعلمكدم فدال تسدتقبلوا القبلدة  رإرة قا  قا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 

وال تستدبرو ا وإعا اسدتطبت فدال تسدتطب بيميندك وكدان ؤ مرندا بوالادة أحجدار وإنهدى عدن الدرو  والرمدة 
 فقا  زكرإا ؤعني الع ام البالية 

   
 الستنجار بالمار باب ا
   
ان النبدي أ برنا ن إد بن  دارون عدن  دعبة عدن عطدار بدن أبدي ميموندة عدن أندب بدن مالدك [  675]  

 صلى هللا عليه وسلم كان إعا ع ب لحاجته أتيته انا ويالم بعن ة وإداوة فيتوي  
   
لى هللا عليدده أن النبددي صددأ برنددا أبددو الوليددد الطيالسددي انددا  ددعبة عددن أبددي معدداع عددن أنددب [  676]  

وسلم كان إعا  ر  من الخالر جدار الغدالم بد داوة مدن كدان ؤسدتنجي بده قدا  أبدو محمدد أبدو معداع اسدمه 
 عطار بن مني  أبي ميمونة 

   
أ برنددا سدددعيد بددن سدددليمان عددن  بددداد بددن العدددوام عددن حصدددين بددن عبدددد الددرحمن عدددن عرعدددن [  677]  

 ان ح ؤاة كان ؤستنجي بالمار المسيب بن نجبة قا  حداتني عمتي وكانت تحت ح ؤاة 
   

 باب فيمن ؤمس  نده بالتراب بعد االستنجار 
   
أ برنا محمد بن نوسف عن أبان بن عبد هللا بن أبي حازم عن مدولى ئبدي  رإدرة عدن أبدي [  678]  

إنتندي بويدور ادم د دل غيضدة ف تيتده بمدار فاسدتنجى ادم  رإرة قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم 
 نده بالتراب ام يسل نده مس  
   
أ برنا محمد بن نوسف انا أبان بن عبد هللا حدداني إبدرا يم بدن جرإدر بدن عبدد هللا عدن أبيده [  679]  

 موله عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب ما ؤقو  إعا  ر  من الخالر 



   
أبيده ان عا شدة حداتده  أ برنا مالك بدن إسدماعيل اندا إسدرا يل عدن نوسدف بدن أبدي بدردة عدن[  680]  

 ان النبي صلى هللا عليه وسلم كان إعا  ر  من الخالر قا  يارانك 
   

 باب في السواو 
   
أ برنا ؤحيى بن حسدان اندا سدعيد بدن زإدد عدن  دعيب بدن الحبحداب عدن أندب ان رسدو  هللا [  681]  

 أ ورت عليكم في السواو صلى هللا عليه وسلم قا  
   
د بدن  يسدى اندا عبددد الدوار  عدن  دعيب بدن الحبحدداب عدن أندب بدن مالدك قددا  أ برندا محمد[  682]  

 أ ورت عليكم في السواو قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
أ برنددا محمددد بددن أحمددد انددا سددشيان عددن أبددي ال ندداد عددن ائعددر  عددن أبددي  رإددرة عددن النبددي [  683]  

هم بدده عددن كددل صددالة قددا  أبددو محمددد ؤعنددي لددوال ان أ ددق علددى أمتددي ئمددرتصددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 السواو 

   
 باب السواو مطهرة للام 

   
أ برنا  الد بن مخلد  دو القطدواني حددانا إبدرا يم بدن إسدماعيل بدن أبدي حبيبدة أ برندي داود [  684]  

السدددواو بددن الحصدددين عدددن القاسدددم بدددن محمددد عدددن عا شدددة قالدددت قدددا  رسددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم 
 ومرياة للرب مطهرة للام 

   
 باب السواو عند التهجد 

   
كددان أ برنددا سددعيد بددن الربيدد  انددا  ددعبة عددن حصددين قددا  سددمعت أبددا وا ددل عددن ح ؤاددة قددا  [  685]  

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم إعا قام إلى التهجد ؤشوأل فاه بالسواو 
   



 باب ال تقبل الصالة بغير نهور 
   
نددا  ددعبة عددن قتددادة عددن أبددي الملددي  عددن أبيدده عددن النبددي صددلى هللا أ برنددا سددهل بددن حمدداد ا[  686]  

 ال ؤقبل هللا صالة بغير نهور وال صدقة من يلو  عليه وسلم قا  
   

 باب ماتاح الصالة نهور 
   
أ برنا محمد بن نوسف عن سشيان عن عبد هللا بن محمد بن عقيل عن محمد بدن الحنشيدة [  687]  

ماتداح الصددالة الطهدور وتحرإمهددا التكبيدر وتحليلهددا صددلى هللا عليده وسددلم عدن علددي قدا  قددا  رسدو  هللا 
 التسليم 

   
 باب كم ؤكاي في الويور من المار 

   
كددان النبددي صددلى هللا أ برنددا محمددد بددن  يسددى انددا بددن عليددة انددا أبددو رإحانددة عددن سدداينة قددا  [  688]  

 عليه وسلم نتوي  وإغتسل بالصا  
   
وليد الطيالسي انا  عبة أ برني عبد هللا بن عبد هللا بدن جبدر قدا  سدمعت أنسدا أ برنا أبو ال[  689]  

 كان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم نتوي  بالمكوو وإغتسل بخمب مكا يك ؤقو  
   

 باب الويور من الميض ة 
   
لربيد  أ برنا زكرإا بدن عددي اندا عبيدد هللا بدن عمدرو عدن عبدد هللا بدن محمدد بدن عقيدل عدن ا[  690]  

كددان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ؤ تينددا فددي من لنددا ف  دد  ميضددارة لنددا بنددت معددوع بددن عاددرار قالددت 
 تكون مدا والث مد أو رب  مد ف سكب عليه فيتوي  االاا االاا 

   
 باب التسمية في الويور 

   



ي ربددي  بددن عبدددد أ برنددا عبيددد هللا بددن سدددعيد انددا أبددو عددامر العقددددي انددا كويددر بددن زإدددد حدددان[  691]  
ال ويدور لمدن الرحمن بن أبي سدعيد الخددري عدن أبيده عدن جدده عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  

 لم ن كر اسم هللا عليه 
   

 باب فيمن ند ل ندؤه في اإلنار قبل ان ؤغسلها 
   
وس أ برنا  ا م بن القاسم أنا  عبة أ برندي النعمدان بدن سدالم قدا  سدمعت بدن عمدرو بدن أ[  692]  

رأل رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم تويدد  فاسددتوكف االاددا ؤحددد  عددن جددده أوس بددن أبددي أوس أندده 
 أناله أي  ير استوكف اال  قا  يسل ندؤه االاا 

   
 باب الويور االاا 

   
أ برنددا نصددر بددن علددي الجهضددمي انددا عبددد ائعلددى عددن معمددر عددن ال  ددري عددن عطددار بددن [  693]  

ان عومدان تويد  فمضدمض واستنشدق ويسدل وجهده مدولى عومدان بدن عادان ن إد عدن عمدران بدن أبدان 
ادددال  وإدؤددده االادددا ومسددد  برأسددده ويسدددل رجليددده ادددال  ادددم قدددا  رأندددت رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم 
توي ت ادم قدا  مدن تويد  ويدو ي  د ا ادم صدلى ركعتدين ال ؤحدد  فيهمدا ناسده يادر لده مدا تقددم مدن 

 عنبه 
   

 باب الويور مرتين مرتين 
   
أ برنا ؤحيدى بدن حسدان اندا عبدد الع إد  بدن محمدد و الدد بدن عبدد هللا عدن عمدرو بدن ؤحيدى [  694]  

ان عبد هللا بن زإد دعا بتور من المار ف  ا ه علدى ندؤده فغسدلهما ادال  مدرات ويسدل المازني عن أبيه 
  وجهه االاا وإدؤه إلى المرفقين مرتين مرتين ام قا   ك ا رأنت رسو  هللا نتوي 

   
أ برنا ؤحيى انا عبد الع إ  بدن أبدي سدلمة عدن عمدرو بدن ؤحيدى عدن أبيده عدن عبدد هللا بدن [  695]  

 نحوا منه زإد عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   



 باب الويور مرة مرة 
   
أ برنا أب وعاصم انا سشيان الووري اندا زإدد بدن أسدلم عدن عطدار بدن ؤسدار عدن بدن  بداس [  696]  

 يكم أو اال  بركم بويور رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فتوي  مرة مرة أو قا  مرة مرة اال أنبقا  
   
أ برندا أبددو الوليدد حددداني عبددد الع إد  بددن محمددد الددراوردي انددا زإدد بددن أسددلم عدن عطددار بددن [  697]  

 اج أن النبي صلى هللا عليه وسلم توي  مرة مرة وجم  بين المضمضة واالستنشؤسار عن بن  باس 
   

 باب ما جار في أسبا  الويور 
   
حدانا زكرإا بن عدي انا عبيد هللا بن عمرو عن بن عقيل عدن سدعيد بدن المسديب عدن أبدي [  698]  

أال أدلكدم علدى مدا ؤكادر هللا بده الخطاؤدا سعيد الخدري عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم أنده سدمعه ؤقدو  
الويدددور علدددى المكرو دددات وكودددرة الخطدددا إلدددى المسددداجد وإ إدددد بددده فدددي الحسدددنات قدددالوا بلدددى قدددا  إسدددباغ 

 وانت ار الصالة بعد الصالة 
   
حدانا موسى بن مسعود انا ز ير بن محمد عن عبد هللا  و بن محمد بدن عقيدل عدن سدعيد [  699]  

 ف كر بنحوه بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أنه سم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
مسدددد انددا حمدداد بددن زإددد عددن أبددي الجهضددم عددن عبيددد هللا عددن بددن  بدداس عددن النبددي حدددانا [  700]  

 أمرنا ب سباغ الويور صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب في المضمضة 
   
أ برنددا أبددو الوليددد الطيالسددي انددا زا دددة انددا  الددد بددن علقمددة الهمددداني حددداني عبددد  يددر قددا  [  701]  

فجلب في الرحبة ام قا  لغالم له انتندي بطهدور قدا  فاتداه الغدالم د ل علي الرحبة بعدما صلى الاجر 
ب نار فيه مدار ونسدت قدا  عبدد  يدر ونحدن جلدوس نن در إليده ف د دل ندده اليمندى فمدر فمده فمضدمض 
واستنشددق ونوددر بيددده اليسددرل فعددل  دد ا اددال  مددرات اددم قددا  مددن سددره ان نن ددر إلددى نهددور رسددو  هللا 



  صلى هللا عليه وسلم فه ا نهوره
   
 ب سناده نحوه أ برنا أبو نعيم انا حسن بن عقبة المرادي أ برني عبد  ير [  702]  
   

 باب في االستنشاج واالستجمار 
   
أ برنددا أحمددد بدددن  الددد انددا محمدددد بددن إسددحاج عدددن ال  ددري عددن عا ددد  هللا بددن عبددد هللا قدددا  [  703]  

مدددن استنشدددق فليسدددتنور ومدددن م ؤقدددو  سدددمعت أبدددا  رإدددرة ؤقدددو  سدددمعت رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددل
 استجمر فليوتر 

   
 باب في تخليل اللحية 

   
رأندت أ برنا مالك بدن إسدماعيل اندا إسدرا يل عدن عدامر بدن  دقيق عدن  دقيق بدن سدلمة قدا  [  704]  

 عومان توي  فخلل لحيته وقا   ك ا رأنت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم توي  
   

 باب في تخليل ائصاب  
   
أ برنا أبو عاصم أنب  بن جرإ  أ برني إسدماعيل بدن كويدر عدن عاصدم بدن لقديط بدن صدبرة [  705]  

إعا تويد ت ف سدب  ويدوأو و لدل بدين عن أبيه وافد بني المنتاق عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
 أصابعك 

   
 باب وإل لرعقاب من النار 

   
بن الحار  عن منصور بدن  دال  بدن ؤسدا  عدن أبدي أ برنا ن إد بن  ارون انا جعار  و [  706]  

وإدل لرعقداب مدن الندار أسدبغوا ؤحيى عن عبد هللا بن عمرو قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 الويور 

   



أ برنا  ا م بن القاسم انا  عبة عن محمد بن زإاد قا  سمعت أبا  رإدرة قدا  كدان ؤمدر بندا [  707]  
وإدل لرعقداب مدن الندار قدا  أبدو هرة وإقو  أسدبغوا الويدور قدا  أبدو القاسدم والناس نتويؤون من المط

 محمد   ا أعجب إلي من حدنث عبد هللا بن عمرو 
   

 باب في مس  الرأس وائعنين 
   
رأندت أ برنا مالك بدن إسدماعيل اندا إسدرا يل عدن عدامر بدن  دقيق عدن  دقيق بدن سدلمة قدا  [  708]  

يدده ظا ر مددا وباننهمددا اددم قددا  رأنددت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عومددان تويدد  فمسدد  برأسدده وأعن
 صن  كما صنعت أو كال ي صنعت 

   
 باب كان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤ    لرأسه مارا جدندا 

   
أ برنددا ؤحيددى بددن حسددان انددا بددن لهيعددة انددا حبددان بددن واسدد  عددن أبيدده عددن عبددد هللا بددن زإددد [  709]  

رأندددت رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم بالجحادددة فمضدددمض عاصدددم المدددازني قدددا  المدددازني عدددن عمددده 
واستنشق ام يسل وجهه االادا ادم يسدل ندؤده االادا ادم مسد  رأسده ويسدل رجليده حتدى أنقا مدا ادم مسد  

 رأسه بمار يير فضل ندؤه قا  أبو محمد نرإد به تاسير مس  ائو  
   

 باب المس  على العمامة 
   
أبددو المغيددرة انددا ائوزاعددي عددن ؤحيددى عددن أبددي سددلمة عددن جعاددر بددن عمددرو بددن أميددة  أ برنددا[  710]  

أنددده رأل رسدددو  هللا صددلى هللا عليددده وسدددلم مسدد  علدددى الخادددين والعمامددة قيدددل ئبدددي الضددمري عدددن أبيدده 
 محمد ت    به قا  إي وهللا 

   
 باب في نض  الار  قبل الويور 

   
أن النبدي بدن أسدلم عدن عطدار بدن ؤسدار عدن بدن  بداس  أ برندا قبيصدة أنبد  سدشيان عدن زإدد[  711]  

 صلى هللا عليه وسلم توي  مرة مرة ونض  فرجه 



   
 باب المندنل بعد الويور 

   
أ برنا عبيد هللا بن موسى عن بن أبي ليلى عن سلمة بن كهيل عدن كرإدب عدن بدن  بداس [  712]  

مدن الجنابدة فقالدت كدان ندؤتى باإلنددار سد لت ميموندة  دالتي عدن يسدل النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
فياددرغ بيمينددة علددى  ددماله فيغسددل فرجدده ومددا أصددابه اددم نتويدد  ويددوره للصددالة اددم ؤغسددل رأسدده وسددا ر 

 جسده ام نتحو  فيغسل رجليه ام نؤتي بالمندنل فيضعه بين ندؤه فيناض أصابعه وال ؤمسه 
   

 باب في المس  على الخاين 
   
اندا زكرإدا  دو بدن أبدي زا ددة عدن عدامر عدن عدروة بدن المغيدرة عدن أبيده قدا  أ برنا أبو نعيم [  713]  

 نددت مددد  رسدددو  هللا صددلى هللا عليددده وسدددلم عات ليلددة فدددي سدددار فقددا  أمعدددك مدددار فقلددت نعدددم فنددد   عدددن 
راحلتدده فمشددى حتددى تددوارل عنددي فددي سددواد الليددل اددم جددار ف فريددت عليدده مددن اإلداوة فغسددل ندؤدده ووجهدده 

ستط  ان ؤخر  عرا يه منها حتى أ رجهمدا مدن أسدال الجبدة فغسدل عرا يده وعليه جبة من صو  فلم ؤ
 ومس  برأسه ام أ وإت ئن    شية فقا  دعهما ف ني أد لتهما نا رتين فمس  عليهما 

   
 باب التوقيت في المس  

   
أ برنا محمد بن نوسف انا سشيان انا عمرو بن قيب عدن الحكدم بدن عتيبدة عدن القاسدم بدن [  714]  

جعدل رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم االادة يمرة عن  رإ  بن  اني عدن علدي بدن أبدي نالدب قدا  مخ
 أؤام ولياليهن للمسافر وإوما وليلة للمقيم ؤعنى المس  علي الخاين 

   
 باب المس  على النعلين 

   
  علدى رأنت عليدا تويد  ومسدأ برنا أبو نعيم انا نونب عن أبي إسحاج عن عبد  ير قا  [  715]  

نعلين فوس  ام قا  لدوال اندي رأندت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فعدل كمدا رأنتمدوني فعلدت لرأندت ان 
بدددانن القددددمين أحدددق بالمسددد  مدددن ظا ر مدددا قدددا  البدددوم حمدددد  ددد ا الحددددنث منسدددوا بقولددده ل وامسدددحوا 



 بر وسكم وأرجلكم إلى الكعبيين 
   

 باب القو  بعد الويور 
   
د هللا بدن ن إدد اندا حيدوة أنبد  أبدو عقيدل ز درة بدن معبدد عدن بدن عمده عدن عقبدة بدن أ برندا عبد[  716]  

 در  مدد  رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم فددي يدد وة تبدوو فجلددب رسدو  هللا صددلى هللا عليدده عدامر اندده 
وسلم نوما ؤحدد  أصدحابه فقدا  مدن قدام إعا اسدتقلت الشدمب فتويد  ف حسدن الويدور ادم ركعتدين  در  

ولدتده أمده فقدا  عقبدة فقلدت الحمدد ت الد ي رزقندي ان أسدم   د ا مدن رسدو  هللا صدلى  من عنوبه كيدوم
هللا عليه وسلم فقا  عمدر بدن الخطداب وكدان تجدا ي جالسدا أتعجدب مدن  د ا فقدد قدا  رسدو  هللا صدلى 
هللا عليه وسلم أعجب مدن  د ا قبدل ان تد تي فقلدت ومدا علدك بد بي أندت وأمدي فقدا  عمدر قدا  رسدو  هللا 

 عليدده وسددلم مددن تويدد  ف حسدن الويددور اددم رفدد  بصددره إلدى السددمار أو قددا  ن ددره إلددى السددمار صدلى هللا
فقا  أ هد ان ال إله إال هللا وحده ال  رإك له وأ دهد ان محمددا عبدده ورسدوله فاتحدت لده امانيدة أبدواب 

 الجنة ند ل من أنهن  ار 
   

 باب فضل الويور 
   
ا ليددث بددن سددعد عددن أبددي ال بيددر عددن سددشيان بددن عبددد هللا عددن أ برنددا أحمددد بددن عبددد هللا اندد[  717]  

انهم ي وا ي وة السالسل فرجعوا إلى معاوإة وعنده أبو أنوب وعقبة بدن عدامر فقدا  عاصم بن سشيان 
أبو أنوب سمعت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  من توي  كما أمر وصلى كما أمدر يادر لده مدا 

 نعم  تقدم من عمل أ  لك ؤا عقبة قا 
   
أ برندا الحكددم بدن المبددارو اندا مالددك عدن سددهيل بدن أبددي صدال  عددن أبيده عددن أبدي  رإددرة ان [  718]  

إعا تويد  العبدد المسدلم أو المدؤمن فغسدل وجهده  رجدت مدن وجهده رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  
مددن ندؤدده كددل  ددل  طييددة ن ددر إليهددا بعيندده مدد  المددار أو مدد  آ ددر قطددر المددار فدد عا يسددل ندؤدده  رجددت 

  طيية بطشتها نداه م  المار أو م  آ ر قطر المار حتى ؤخر  نقيا من ال نوب 
   
كندت مد  أ برنا ؤحيى بن حسان انا حماد بن سلمة عن علي بدن زإدد عدن أبدي عومدان قدا  [  719]  



 سليمان تحت  جرة ف  د  منهدا يصدنا ؤابسدا فهد ه حتدى تحدات ورقده قدا  أمدا تسد لني لدم أفعدل  د ا قلدت
لدده لددم فعلتدده قددا   كدد ا فعددل بددي رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اددم قددا  إن المسددلم إعا تويدد  ف حسددن 
الويور وصلى الخمب تحاتت عنوبه كما تحات  د ا الدورج ادم قدا  ل وأقدم الصدالة نرفدي النهدار وزلادا 

 من الليل { إلى قوله ل علك عكرل لل ا رإن { 
   

 باب الويور لكل صالة 
   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف عددن سددشيان عددن عمددرو بددن عددامر ائنصدداري عددن أنددب بددن مالددك  [ 720]  

 كان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم نتوي  لكل صالة وكان أحدنا ؤكشيه الويور ما لم ؤحد  قا  
   

 باب ال ويور اال من حد  
   
أبيدده عددن أبددي  أ برنددا ؤحيددى بددن حسددان انددا حمدداد بددن سددلمة عددن سددهيل بددن أبددي صددال  عددن[  721]  

إعا وجدد أحددكم فدي صدالته حركدة فدي دبدره ف  دكل عليده  رإرة ان رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم قدا  
 أحد  أو لم ؤحد  فال ننصرفن حتى ؤسم  صوتا أو ؤجد رإحا 

   
 باب الويور من النوم 

   
م حدداني عطيدة بدن أ برنا محمد بن المبدارو أنبد  بقيدة بدن الوليدد عدن أبدي بكدر بدن أبدي مدرإ[  722]  

إنمدا العيندان وكدار السده قيب الكالعي عن معاوإة بن أبدي سدشيان أن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
فدد عا نامددت العددين اسددتطلق الوكددار قيددل ئبددي محمددد عبددد هللا تقددو  بدده قددا  ال إعا نددام قا مددا لدديب عليدده 

 الويور 
   

 باب في الم ي 
   
نب  محمدد بدن إسدحاج عدن سدعيد بدن عبيدد بدن السدباج عدن أبيده عدن أ برنا ن إد بن  ارون أ[  723]  

كندت ألقددى مدن المدد ي  دده فكنددت أ ودر الغسددل منده فدد كرت علدك للنبددي صددلى هللا سدهل بددن حنيدف قددا  



عليه وسلم وس لته عنه فقا  إنما ؤج  دك مدن علدك الويدور قدا  قلدت فكيدف بمدا ؤصديب ادوبي منده قدا  
 أصابه     كاا من مار فانضحه حيث ترل أنه

   
 باب الويور من مب ال كر 

   
أ برنددا أبدددو المغيدددرة اندددا ائوزاعدددي عددن ال  دددري حدددداني بدددن حددد م عددن عدددروة عدددن بسدددرة بندددت [  724]  

 نتوي  الرجل من مب ال كر صاوان انها سمعت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  
   
عبدد هللا بددن أبددي بكدر عددن عددروة أ برندا أحمددد بدن  الددد الددو بي عدن محمددد بددن إسدحاج عددن [  725]  

مددن مددب عددن مددروان بددن الحكددم عددن بسددرة بنددت صدداوان انهددا سددمعت ألبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ؤقددو  
 فرجه فليتوي  فقا  أبو محمد   ا أواق في مب الار  

   
 باب الويور مما مست النار 

   
أ برندي عبدد الملدك بدن  أ برنا عبد هللا بن صال  حداني الليث حداني عقيل عن بن  دهاب[  726]  

سددمعت أبدي بكددر بدن الحددار  بدن  شددام ان  ارجددة بدن زإددد ائنصداري أ بددره ان أبدداه زإدد بددن اابدت قددا  
 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم الويور مما مست النار قيل ئبي محمد ت    به قا  ال 

   
 باب الر صة في ترو الويور 

   
ي الليددث حددداني عقيددل عددن بددن  ددهاب حددداني جعاددر بددن أ برنددا عبددد هللا بددن صددال  حدددان[  727]  

رأل رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤحتد  مدن كتدف عمرو بن أمية أن أبداه عمدرو بدن أميدة أ بدره انده 
  اة في نده ام دعي إلى الصالة ف لقى السكين التي كان ؤحت  بها ام قام فصلى ولم نتوي  

   
 باب الويور من مار البحر 

   
أ برنددا الحسددن بددن أحمددد الحرانددي انددا محمددد بددن سددلمة عددن محمددد بددن إسددحاج عددن ن إددد بددن [  728]  



أبي حبيب عن الجالح عن عبد هللا بدن سدعيد المخ ومدي عدن المغيدرة بدن أبدي بدردة عدن أبيده عدن أبدي 
أتدددى رجدددا  مدددن بندددي مددددل  إلدددى رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم فقدددالوا ؤدددا رسدددو  هللا اندددا  رإدددرة قدددا  
ا البحددر نعددال  الصدديد علددى رمددث فنعدد ب فيدده الليلددة والليلتددين والددوال  وائربدد  نحمددل معنددا أصددحاب  دد 

من الع ب أ اا نا ف ن نحن تويد نا بده  شدينا علدى أناسدنا وان نحدن آارندا أناسدنا وتويد نا مدن البحدر 
وا وجدددنا فددي أناسددنا مددن علددك فخشددينا ان ال ؤكددون نهددورا فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم تويددؤ 

 منه ف نه الطا ر ما ه الحال  ميتتة 
   
أ برنا محمد بن المبارو عن مالك قرارة عن صاوان بن سدليم عدن سدعيد بدن سدلمة مدن آ  [  729]  

سد   رجدل ائزرج ان المغيرة بن أبي بردة و و رجل من بني عبد الدار أ بره انه سدم  أبدا  رإدرة ؤقدو  
نركدب البحددر ومعنددا القليدل مددن المدار فدد ن تويد نا بدده عطشددنا رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسددلم فقدا  انددا 

 أفنتوي  من مار البحر فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  و الطهور ما ه الحل ميتتة 
   

 باب الويور من المار الرا د 
   
 أ برنا أحمد بن عبد هللا انا زا دة عن  شام عن محمد عدن أبدي  رإدرة عدن النبدي صدلى هللا[  730]  

 ال نبو  أحدكم في المار الدا م ام ؤغتسل منه عليه وسلم قا  
   

 باب قدر المار ال ي ال ننجب 
   
أ برنا ن إد بن  دارون اندا محمدد بدن إسدحاج عدن محمدد بدن جعادر بدن ال بيدر عدن عبيدد هللا [  731]  

عدن المدار ؤكدون سمعت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم و دو ؤسد   بن عبد هللا بن عمر عن أبيه قا  
 بالاالة من ائرر وما ننوبه من الدواب والسبا  فقا  إعا بل  المار قلتين لم ننجسه  ير 

   
حدانا ؤحيى بدن حسدان اندا أبدو أسدامة عدن الوليدد بدن كويدر عدن محمدد بدن جعادر بدن ال بيدر [  732]  

ل عدن المدار ومدا ننوبده ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم سديعن عبيد هللا بدن عبدد هللا عدن بدن عمدر 
 من الدواب والسبا  فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم إعا كان المار قلتين لم ؤحمل الخبث 

   



 باب الويور بالمار المستعمل 
   
أ برندددا أبدددو الوليدددد الطيالسدددي وأبدددو زإدددد سدددعيد بدددن الربيددد  قددداال حددددانا  دددعبة عدددن محمدددد بدددن [  733]  

جدددارني النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم ؤعدددودني وأندددا مدددرإض ال أعقدددل  المنكددددر قدددا  سدددمعت جدددابرا ؤقدددو 
 فتوي  وصب من ويو ه علي فعقلت 

   
 باب الويور باضل ويور المرأة 

   
أ برنددا ؤحيددى بددن حسددان انددا ن إددد بددن عطددار عددن سددماو عددن عكرمددة عددن بددن  بدداس قددا  [  734]  

انددة مددن جنابدة فقددام النبددي صددلى هللا قامدت امددرأة مددن نسدار النبددي صددلى هللا عليده وسددلم فايتسددلت فدي ج
عليده وسددلم إلددى فضددلها ؤسدتحم فقالددت انددي قددد ايتسدلت فيدده قبلددك فقددا  النبدي صددلى هللا عليدده وسددلم اندده 

 ليب على المار جنابة 
   
أ برنددا عبيددد هللا عددن سددشيان عددن سددماو بددن حددرب عددن عكرمددة عددن بددن  بدداس عددن النبددي [  735]  

 نحوه صلى هللا عليه وسلم 
   
 الهرة إعا ولغت في اإلنار  باب
   
أ برنا الحكم بن المبارو انا مالك عدن إسدحاج بدن عبدد هللا بدن أبدي نلحدة عدن حميددة بندت [  736]  

ان أبددا قتددادة د ددل عليهددا عبيددد بددن رفاعددة عددن كبشددة بنددت كعددب بددن مالددك وكانددت تحددت بددن أبددي قتددادة 
اإلندار حتدى  دربت قالدت كبشدة فرآندي فسكبت له ويورا فجارت  رة تشرب منه ف صغى لها أبو قتدادة 

ان ددر فقددا  أتعجبددين ؤددا بنددت أ ددي قلددت نعددم قددا  ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  إنهددا ليسددت 
 بنجب إنما  ي من الطوافين عليكم أو الطوافات 

   
 باب في ولوغ الكلب 

   
 بددن مغاددل ان أ برنددا و ددب بددن جرإددر انددا  ددعبة عددن أبددي التيدداح عددن مطددر  عددن عبددد هللا[  737]  



 إعا ول  الكلب في اإلنار فايسلوه سب  مرات والوامنة عاروه في التراب النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب الا رة تق  في السمن 
   
أ برنددا محمدددد بدددن نوسدددف عدددن بدددن عييندددة عدددن ال  دددري عدددن عبيدددد هللا عدددن بدددن  بددداس عدددن [  738]  

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم القو ا وما حولها وكلوه  ان ف رة وقعت في سمن فماتت فقا ميمونة 
   

 باب االتقار من البو  
   
أ برنا المعلى بن أسد انا عبد الواحد بن زإاد انا ائعم  عن مجا دد عدن نداوس عدن بدن [  739]  

ن فدي مر رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم بقبدرإن فقدا  انهمدا ليعد بان فدي قبور مدا ومدا ؤعد با باس قا  
 بيدر كددان أحددد ما ؤمشددي بالنميمددة وكدان اآل ددر ال ؤسددتن ه عددن البددو  أو مدن البددو  قددا  اددم أ دد  جرإدددة 

 رنبة فكسر ا فغرز عند رأس كل قبر منهما قطعة ام قا  عسى ان ؤخاف عنهما حتى نيبسا 
   

 باب البو  في المسجد 
   
جدار أعرابدي إلدى النبدي صدلى هللا حدانا جعار بدن عدون أنبد  ؤحيدى بدن سدعيد عدن أندب قدا  [  740]  

عليدده وسددلم فلمددا قددام بددا  فددي ناحيددة المسددجد قددا  فصدداح بدده أصددحاب رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 فكاهم عنه ام دعا بدلو من مار فصبه على بوله 

   
 باب بو  الغالم ال ي لم ؤطعم 

   
أؤضدا عدن ال  دري عدن عبيدد أ برنا عومان بن عمدر اندا مالدك بدن أندب وحدداناه عدن ندونب [  741]  

انهدا أتدت النبدي صدلى هللا عليده وسدلم بدابن لهدا لدم هللا بدن عبدد هللا بدن عتبدة عدن أم قديب بندت محصدن 
 نبل  ان ؤ  ل الطعام ف جلسه في حجره فبا  عليه قالت فدعا بمار فنضحه ولم ؤغسله 

   
 باب ائرر ؤطهر بعضها بعضا 



   
مالددك بددن أنددب عددن محمددد بددن عمددارة عددن محمددد بددن إبددرا يم أ برنددا ؤحيددى بددن حسددان انددا [  742]  

انهدا سد لت أم سدلمة فقالدت اندي امدرأة أنيدل عنلدي التيمي عن أم ولد إلبرا يم بن عبد الرحمن بن عو  
ف مشي في المكان الق ر قالت أم سلمة قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤطهدره مدا بعدده قلدت ئبدي 

  محمد ت    به ا قا  ال أدري 
   

 باب التيمم 
   
أ برنددا محمددد بددن العددالر انددا أبددو أسددامة انددا عددو  حددداني أبددو رجددار العطدداردي عددن عمددران [  743]  

كنا م  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم في سار ام ن   فددعا بويدور فتويد  ادم ندودي بن حصين قا  
ل فدي القدوم فقدا  لده رسدو  بالصالة فصلى بالناس فلما اناتدل مدن صدالته إعا  دو برجدل معتد   لدم ؤصد

هللا صلى هللا عليه وسلم ما منعك ؤا فالن ان تصدلي فدي القدوم فقدا  ؤدا رسدو  هللا أصدابتني الجنابدة وال 
 مار فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عليك بالصعيد ف نه ؤكشيك 

   
بكددر بددن سددوادة حدددانا محمددد بددن إسددحاج حددداني عبددد هللا بددن ندداف  عددن الليددث بددن سددعد عددن [  744]  

 ددر  رجددالن فددي سددار فحضددرتهما الصددالة ولدديب عددن عطددار بددن ؤسددار عددن أبددي سددعيد الخدددري قددا  
معهما مار فتيمما صعيدا نيبا فصليا ام وجدا المار بعد في الوقت ف عاد أحدد ما الصدالة بويدور ولدم 

بت السدنة وأج تدك ؤعد اآل ر ام أتيا رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فد كر علدك فقدا  للد ي لدم ؤعدد أصد
 صالتك وقا  لل ي توي  وأعاد لك ائجر مرتين 

   
 باب التيمم مرة 

   
حدانا عاان انا أبان بن ن إد العطار انا قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بدن أبد ل عدن أبيده [  745]  

ا  عبدد في التيمم يربة للوجده والكادين قدعن عمار بن ؤاسر ان النبي صلى هللا عليه وسلم كان ؤقو  
 هللا ص  إسناده 

   
أ برنددا عبددد هللا بددن سدددعيد انددا أبددو أسدددامة عددن  شددام بدددن عددروة عددن أبيددده عددن عا شددة انهدددا [  746]  



استعارت قالدة من أسمار فهلكت ف رسل رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ناسدا مدن أصدحابه فدي نلبهدا 
 عليدده وسددلم  دكوا علددك إليدده فن لددت فد دركتهم الصددالة فصددلوا مددن ييدر ويددور فلمددا آتددوا النبدي صددلى هللا

آؤة التيمم فقا  أسيد بن حضير ج او هللا  يرا فوهللا ما ن   بدك أمدر قدط اال جعدل هللا لدك منده مخرجدا 
 وجعل للمسلمين فيه بركة 

   
 باب في الغسل من الجنابة 

   
عدن بدن  بداس  أ برنا أبو الوليد انا زا ددة عدن سدليمان عدن سدالم بدن أبدي الجعدد عدن كرإدب[  747]  

ويعت للنبي صلى هللا عليه وسلم مار فافرغ على ندؤه فجعل ؤغسدل بهدا فرجده فلمدا عن ميمونة قالت 
فرغ مسحها بائرر أو بحا ط  ك سدليمان ادم تمضدمض واستنشدق فغسدل وجهده وعراعده وصدب علدى 

رته حتدى رأسه وجسده فلما فرغ تنحدى فغسدل رجليده ف عطيتده ملحادة فد بى وجعدل ندناض بيدده قالدت فسدت
 ايتسل قا  سليمان ف كر سالم ان يسل النبي صلى هللا عليه وسلم  ك ا كان من الجنابة 

   
كدان رسدو  هللا صدلى أ برنا جعار بن عون انا  شام بن عدروة عدن أبيده عدن عا شدة قالدت [  748]  

ا أصددو  هللا عليدده وسددلم نبدددأ فيغسددل ندؤدده فيتويدد  ويددوره للصددالة اددم نددد ل كادده فددي المددار فيخلددل بهدد
 عره حتى إع  يل إليه أنه قد استبل البشرة ير  بيده اال  يرفات فصبها علدى رأسده ادم ايتسدل قدا  

 أبو محمد   ا أحب إلي من حدنث سالم بن أبي الجعد 
   

 باب الرجل والمرأة ؤغتسالن من أنار واحد 
   
كندت ايتسدل ة قالدت أ برنا محمد بن كوير عن ائوزاعدي عدن ال  دري عدن عدروة عدن عا شد[  749]  

 انا ورسو  هللا صلى هللا عليه وسلم من أنار واحد من الجنابة 
   
كندت أ برنا جعار بدن عدون أنبد  جعادر بدن برقدان عدن ال  دري عدن عدروة عدن عا شدة قالدت [  750]  

 ايتسل انا ورسو  هللا صلى هللا عليه وسلم من أنار واحد و و الارج 
   

 نابة باب من ترو موي   عره من الج



   
أ برنا محمد بن الاضل انا حماد بن سلمة عن عطدار بدن السدا ب عدن زاعان عدن علدي ان [  751]  

مددن تددرو مويدد   ددعره مددن جنابددة لددم ؤصددبها المددار فعددل بهددا كدد ا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 وك ا من النار قا  علي فمن ام عادنت رأسي وكان ؤج   عره 

   
 لجنابة باب المجروح تصيبه ا

   
أ برنددا أبددو المغيددرة انددا ائوزاعددي قددا  بلغنددي ان عطددار بددن ربدداح قددا  اندده سددم  بددن  بدداس [  752]  

ان رجددال أصددابه جددرح فددي عهددد النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم اددم أصددابه احددتالم فدد مر بااليتسددا  ؤخبددر 
العدي السدؤا  وقدا  عطدار  فمات فبل  علك النبي صلى هللا عليه وسلم فقا  قتلوه قتلهم هللا ألدم ؤدك  داار

بلغنددي ان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم سدديل بعددد علددك فقددا  لددو يسددل جسددده وتددرو رأسدده حيددث أصددابه 
 الجرح 

   
 باب ال ي ؤطو  على نسا ه في يسل واحد 

   
أن رسددو  هللا صددلى هللا حدددانا سددليمان بددن حددرب انددا حمدداد بددن سددلمة عددن اابددت عددن أنددب [  753]  

 نسا ه في نوم واحد  عليه وسلم نا  على
   
أن رسددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم حدددانا عادددان اندددا حمدداد بدددن سدددلمة اندددا اابددت عدددن أندددب [  754]  

 نا  على نسا ه في ليلة واحدة جم  
   

 باب ما ؤستحب أن ؤستتر به 
   
ن أ برنددا حجددا  بددن منهددا  انددا مهدددي بددن ميمددون انددا محمددد بددن عبددد هللا بددن أبددي ؤعقددوب عدد[  755]  

أردفندي رسدو  هللا صدلى هللا عليده الحسن بدن سدعد مدولى الحسدن بدن علدي عدن عبدد هللا بدن جعادر قدا  
وسدلم عات ندوم  لاده ف سدر إلدي حددنوا ال أحدد  بده أحددد مدن النداس وكدان أحدب مدا اسدتتر النبدي صددلى 

 هللا عليه وسلم لحاجته  د  أو حا   نخل 



   
 باب الجنب إعا أراد ان ننام 

   
سد   عمدر  برنا عبيد هللا بن موسى عن سشيان عن عبدد هللا بدن دنندار عدن بدن عمدر قدا  أ[  756]  

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فقا  تصيبني الجنابة من الليل ف مره ان ؤغسل عكره وإتوي  ام نرقد 
   
أ برنددا أحمددد بددن  الددد انددا محمددد بددن إسددحاج عددن عبددد الددرحمن بددن ائسددود عددن أبيدده قددا  [  757]  
 لت عا شة كيف كان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤصدن  إعا أراد ان نندام و دو جندب فقالدت كدان س

 نتوي  ويوره للصالة ام ننام 
   

 باب المار من المار 
   
أ برنددا ؤحيددى بددن موسددى انددا عبددد الددرزاج أنبدد  بددن جددرإ  أ برنددي عمددرو بددن دننددار عددن عبددد [  758]  

بددددن سددددعاد وكدددان مريدددديا مدددن أ ددددل المدننددددة عدددن أبددددي أنددددوب  الدددرحمن بددددن السدددا ب عددددن عبددددد الدددرحمن
 المار من المار ائنصاري ان النبي صلى هللا عليه وسلم قا  

   
أ برنددا عبددد هللا بددن صددال  حددداني الليددث حددداني عقيددل عددن بددن  ددهاب عددن سددهل بددن سددعد [  759]  

شدر سدنة حدين تدوفي الساعدي وكان قد أدرو النبي صلى هللا عليه وسدلم وسدم  منده و دو بدن  مسدة ع
ان الاتيا التي كانوا ؤاتدون بهدا فدي قولده المدار مدن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم حداني أبي بن كعب 

المار ر صة كان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ر ع فيها فدي أو  اإلسدالم ادم أمدر بااليتسدا  بعدد 
 ل بن سعد قا  عبد هللا وقا  ييره قا  ال  ري حداني بعض من أريى عن سه

   
أ برنا أبو جعار محمد بن مهران الجما  انا مبشدر الحلبدي عدن محمدد بدن أبدي يسدان عدن [  760]  

ان الاتيدا التدي كدانوا ؤاتدون بهدا المدار مدن المدار كاندت ر صدة أبي حازم عن سهل بن سعد حداني أبدي 
 بعد ر صها رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم في أو  اإلسالم أو ال مان ام ايتسل 

   
 باب في مب الختان الختان 



   
أ برنددا أبددو نعدديم انددا  شددام عددن قتددادة عددن الحسددن عددن أبددي رافدد  عددن أبددي  رإددرة عددن النبددي [  761]  

 إعا جلب بين  عبها ائرب  ام جهد ا فقد وجب الغسل صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب في المرأة ترل في منامها ما نرل الرجل 
   
ا أبو الوليدد الطيالسدي اندا  دعبة عدن عطدار الخراسداني قدا  سدمعت سدعيد بدن المسديب أ برن[  762]  

سدد لت  ددالتي  ولددة بنددت حكدديم السددلمية رسدو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن المددرأة تحددتلم ف مر ددا ؤقدو  
 ان تغتسل 

   
 أ برنددا عبدددد هللا بدددن صددال  حدددداني الليدددث حدددداني عقيددل عدددن بدددن  ددهاب حدددداني عدددروة بدددن[  763]  

ان أم سددليم أم بنددي أبدي نلحددة د لددت ال بيدر عددن عا شدة زو  النبددي صددلى هللا عليده وسددلم انهددا أ برتده 
على رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت ؤدا رسدو  هللا ان هللا ال ؤسدتحي مدن الحدق أرأندت المدرأة تدرل 

علددك فالتاددت إليهددا فددي النددوم مددا نددرل الرجددل أتغتسددل قددا  نعددم فقالددت عا شددة فقلددت أ  لددك أتددرل المددرأة 
 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فقا  تربت ؤمينك فمن أنن ؤكون الشبه 

   
أ برنا محمد بن كوير عن ائوزاعي عدن إسدحاج بدن عبدد هللا بدن أبدي نلحدة عدن أندب قدا  [  764]  

مددا  د لددت علددى رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أم سددليم وعنددده أم سددلمة فقالددت المددرأة تددرل فددي منامهددا
نددرل الرجددل فقالددت أم سددلمة تربددت نددداو ؤددا أم سددليم فضددحت النسددار فقددا  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم 
منتصدرا ئم سدليم بدل أندت تربدت ندداو ان  يددركن التدي تسد   عمدا ؤعنيهدا إعا رأت المدار فلتغتسدل قالددت 

لدد إنمدا  دن  ددقا ق أم سدلمة وللنسدار مدار ؤدا رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسدلم قدا  نعدم فدد نن ؤشدبههن الو 
 الرجا  

   
 باب من نرل بلال ولم ن كر احتالما 

   
أ برنا ؤحيى بدن موسدى اندا عبدد الدرزاج عدن عبدد هللا بدن عمدر عدن عبيدد هللا بدن عمدر عدن [  765]  

في الرجل ؤستيقال فيدرل بلدال ولدم ند كر احتالمدا قدا  القاسم عن عا شة عن النبي صلى هللا عليه وسلم 



 احتالما ولم نر بلال فال يسل عليه  ليغتسل ف ن رأل
   

 باب إعا استيقال أحدكم من منامه 
   
أ برنا أبو نعيم انا بن عيينة عن ال  ري عن أبي سدلمة عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  هللا [  766]  

 إعا استيقال أحدكم من نومه فال ند ل نده في الويور حتى ؤغسلها االاا صلى هللا عليه وسلم 
   

 لرجل ؤخر  من الخالر في  ل باب ا
   
أ برنا أبو نعيم انا سشيان بدن عييندة عدن عمدرو بدن دنندار عدن سدعيد بدن الحدوإر  عدن بدن [  767]  

كنددا عنددد النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ود ددل الغددا ط اددم  ددر  فدد تي بطعددام فقيددل أال تتويدد   بدداس قددا  
 فقا  أصلي ف توي  

   
 باب المستحاية 

   
ا أبو المغيرة عن ائوزاعي عن ال  دري عدن عدروة بدن ال بيدر وعمدرة بندت عبدد الدرحمن أ برن[  768]  

استحيضدت أم حبيبدة بندت جحد  بن سعد بن زرارة عن عا شة زو  النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قالدت 
و ددي تحددت عبددد الددرحمن بددن عددو  سددب  سددنين فشددكت علددك إلددى رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددا  

عليه وسلم إن   ه ليست بالحيضة وإنما  ي عرج فد عا أقبلدت الحيضدة فددعي الصدالة النبي صلى هللا 
وإعا أدبرت فايتسلي ام صلي قالت عا شة فكانت تغتسل لكل صالة ام تصلي وكاندت تقعدد فدي مدركن 

 إل تها زإنب بنت جح  حتى أن حمرة الدم لتعلو المار 
   

 باب المبا رة للصا م 
   
اصددم عددن  شددام صدداحب الدسددتوا ي عددن حمدداد عددن إبددرا يم عددن ائسددود عددن أ برنددا أبددو ع[  769]  

 كان النبي صلى هللا عليه وسلم نبا ر ا و و صا م عا شة قا  
   



أ برنا أبدو حداتم البصدري روح بدن أسدلم اندا زا ددة عدن سدليمان عدن إبدرا يم عدن ائسدود عدن [  770]  
 و و صا م  أن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم كان نبا ر نعا شة 

   
 باب الحا ض تبسط الخمرة 

   
أ برندا أبددو الوليددد الطيالسددي انددا  ددعبة قددا  سدليمان أ برنددي عددن اابددت بددن عبيددد عددن القاسددم [  771]  

ان النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم قددا  لهدا نداوليني الخمددرة قالدت انددي حدا ض قددا  إنهدا ليسددت عدن عا شدة 
 في ندو 

   
 باب في دم الحيض ؤصيب الووب 

   
أ برنا أحمد بن  الد انا محمد بن إسحاج عدن فانمدة بندت المند ر عدن جددتها أسدمار بندت [  772]  

سمعت امرأة و ي تسد   رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم كيدف تصدن  بووبهدا إعا نهدرت أبي بكر قالت 
 من محيضها قا  ان رأنت فيه دما فحكيه ام أقرصيه ام انضحي في سا ر اوبك ام صلي فيه 

   
 باب في يسل المستحاية 

   
حددددانا محمدددد بدددن نوسدددف اندددا إسدددرا يل عدددن إبدددرا يم بدددن مهددداجر عدددن صدددشية بندددت  ددديبة بدددن [  773]  

سدد لت امددرأة مددن ائنصددار رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن عومددان عددن عا شددة أم المددؤمنين قالددت 
تبلغدي  دؤون الدرأس ادم الحيض قا    ي مارو وسدرو ام ايتسدلي وأنقدي ادم صدبي علدى رأسدك حتدى 

 دد ي فرصددة ممسددكة قالددت كيددف اصددن  بهددا ؤددا رسددو  هللا فسددكت فكيددف اصددن  ؤددا رسددو  هللا فسددكت 
فقالددت عا شددة  دد ي فرصددة ممسددكة فتتبعددي بهددا آاددار الدددم ورسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ؤسددم  فمددا 

 أنكر عليها 
   
جددارت فانمددة بنددت عا شددة قالددت  أ برندا جعاددر بددن عددون انددا  شدام بددن عددروة عددن أبيدده عدن[  774]  

أبددي حبددي  إلددى رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقالددت ؤددا رسددو  هللا انددي امددرأة اسددتحار فددال أنهددر 
فاد  الصالة قا  ال إنما علك عرج فد عا أقبلدت الحيضدة فددعي الصدالة وإعا أدبدرت فايسدلي عندك الددم 



 وصلي 
   
أن ابنددة سددحاج عددن ال  ددري عددن عددروة عددن عا شددة أ برنددا ن إددد بددن  ددارون أنبدد  محمددد بددن إ[  775]  

جحد  استحيضددت علدى عهددد رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم ف مر ددا رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسددلم 
بالغسل لكل صالة ف ن كانت لتد ل المركن وإنه لمملور مار فتنغمب فيه ادم تخدر  منده وإن الددم فوقده 

 لعاليه فتصلي 
   
 ددارون انددا محمددد بددن إسددحاج عددن عبددد الددرحمن بددن القاسددم عددن أبيدده عددن  أ برنددا ن إددد بددن[  776]  

إنمددا  ددي فالنددة إن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم كددان أمر ددا بالغسددل لكددل صددالة فلمددا عا شددة قالددت 
 ددق علددك عليهددا أمر ددا ان تجمدد  بددين ال هددر والعصددر بغسددل واحددد وبددين الغددرب والعشددار بغسددل واحددد 

 الناس ؤقولون سهلة بنت سهيل قا  ن إد بن  ارون سهيلة بنت سهل  وتغتسل الاجر قا  أبو محمد
   
أ برندددا  ا دددم بدددن القاسدددم اندددا  دددعبة قدددا  سددد لت عبدددد الدددرحمن بدددن القاسدددم عدددن المستحايدددة [  777]  

ان امدرأة استحيضددت علدى عهدد رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدد مرت فد  برني عدن أبيده عدن عا شدة 
ي صلى هللا عليه وسلم أمر ا قا  ال أحداك عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قا  قلت لعبد الرحمن النب

 دددييا فددد مرت ان تدددؤ ر ال هدددر وتعجدددل العصدددر وتغتسدددل لهمدددا يسدددال وتدددؤ ر المغدددرب وتعجدددل العشدددار 
 وتغتسل لهما يسال وتغتسل للصب  يسال 

   
ة قالدددددت حدددددانا محمدددددد بددددن نوسدددددف اندددددا ائوزاعددددي حدددددداني ال  ددددري عدددددن عدددددروة عددددن عا شددددد[  778]  

استحيضددت أم حبيبددة بنددت جحدد  سددب  سددنين و ددي تحددت عبددد الددرحمن بددن عددو  فا ددتكت علددك إلددى 
رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدا  لهدا رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم إنهدا ليسدت بحيضدة إنمدا  دو 
ل عرج ف عا أقبلت الحيضة فدعي الصالة وإعا أدبدرت فايتسدلي وصدلي قالدت عا شدة فكاندت تغتسدل لكد

 صالة ام تصلي قالت وكانت تقعد في مركن إل تها زإنب بنت جح  حتى ان حمرة الدم لتعلو المار 
   
ان أ برندا حجددا  بدن منهددا  اندا حمدداد بدن سددلمة عدن  شددام بدن عددروة عدن أبيدده عدن عا شددة [  779]  

لدك عددرج فانمدة بندت أبدي حبدي  قالدت ؤدا رسدو  هللا إندي امدرأة اسدتحار أفد ترو الصدالة قدا  ال إنمدا ع
وليسددت بالحيضددة فدد عا أقبلددت الحيضددة فدداتركي الصددالة فدد عا ع ددب قدددر ا فايسددلي عنددك الدددم وتويدديي 



 وصلي قا   شام فكان أبي ؤقو  تغتسل يسل ائو  ام ما ؤكون بعد علك ف نها تطهر وتصلي 
   
ار أن أ برندا أحمدد بدن عبددد هللا بدن ندونب انددا الليدث بدن سددعد عدن نداف  عددن سدليمان بدن ؤسدد[  780]  

أن امدرأة كاندت تهدراج الددم علدى عهدد رسدو  رجال أ بره عن أم سلمة زو  النبدي صدلى هللا عليده وسدلم 
هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فاسددتاتت أم سددلمة لهددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددا  لهددا رسددو  هللا 

ؤكددون بهددا الدد ي كددان صددلى هللا عليدده وسددلم لتن ددر عدددد الليددالي وائؤددام التددي كانددت تحيضددهن قبددل أن 
وقدر ن من الشهر فتترو الصالة ل لك فد عا  لادت علدك وحضدرت الصدالة فلتغتسدل ولتسدتوار بودوب ادم 

 تصلي 
   
حدانا عبيد هللا بن عبد المجيد انا بدن أبدي ع دب عدن ال  دري عدن عدروة عدن عا شدة عدن أم [  781]  

 ؤا رسو  هللا يلبني قا  ايتسلي وصلي حبيبة قالت 
   
أ برنا سليمان بن داود الها مي انا إبرا يم ؤعني بن سعد عن ال  ري عدن عمدرة بندت سدعد [  782]  

جددارت أم حبيبددة بنددت جحدد  إلددى بدن زرارة انهددا سددمعت عا شددة زو  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم تقددو  
ا رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وكانت استحيضت سب  سنين فا تكت علك إليده واسدتاتته فيده فقدا  لهد
إن  دد ا لدديب بالحيضددة إنمددا  دد ا عددرج فايتسددلي اددم صددلي قالددت عا شددة وكانددت أم حبيبددة تغتسددل لكددل 

 صالة وتصلي وكانت تجلب في المركن فتعلو حمرة الدم المار ام تصلي 
   
إن أم أ برنددا أحمدددد بدددن  الدددد عددن محمدددد بدددن إسدددحاج عدددن ال  ددري عدددن عدددروة عدددن عا شدددة [  783]  

فدي عهدد رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ف مر دا رسدو  هللا صدلى  حبيبة بنت جح  كانت استحيضت
هللا عليده وسدلم بالغسدل لكدل صدالة فد ن كاندت لتددنغمب فدي المدركن وإنده لمملدور مدار ادم تخدر  مندده وإن 

 الدم لعاليه فتصلي 
   
أنهدا كانددت بادؤدة بنددت أ برندا أحمدد بددن  الدد انددا محمدد بددن إسدحاج عدن ال  ددري عدن القاسددم [  784]  

 ييالن الوقشية 
   
إنمددا  ددي سددهلة بنددت سددهيل بددن عمددرو وعددن عبددد الددرحمن بددن القاسددم عددن أبيدده عددن عا شددة [  785]  



استحيضددت وإن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم كددان أمر ددا بالغسددل عنددد كددل صددالة فلمددا جهددد ا علددك 
 تسل للصب  أمر ان تجم  بين ال هر والعصر في يسل واحد والمغرب والعشار في يسل واحد وتغ

   
إنمدا جدار ا دتالفهم أنهدن االادتهن أ برنا أحمد بن  الد انا محمد عدن سدعد بدن إبدرا يم قدا  [  786]  

عنددد عبددد الددرحمن بددن عددو  فقددا  بعضددهم  ددي أم حبيبددة وقددا  بعضددهم  ددي بادؤددة وقددا  بعضددهم  ددي 
 سهلة بنت سهيل 

   
اندددده سددد   سدددعيد عددددن ن حكددديم أ بدددره أ برندددا ن إدددد بدددن  ددددارون أ برندددا ؤحيدددى ان القعقددددا  بددد[  787]  

المستحاية فقا  ؤا بن أ ي ما بقي أحد أعلم بهد ا مندي إعا أقبلدت الحيضدة فلتدد  الصدالة وإعا أدبدرت 
 فلتغتسل ولتصل 

   
فددددي أ برنددددا أسددددود بددددن عددددامر اددددان  ددددعبة عددددن عمددددار مددددولى بنددددي  ا ددددم عددددن بددددن  بدددداس [  788]  

م تحتشدي وتسدتوار ادم تصدلي فقدا  الرجدل وان كانددت المستحايدة تدد  الصدالة أؤدام إقرا هدا ادم تغتسدل ادد
 تسيل قا  وان كانت تسيل مول   ا الموعب 

   
كددان بددن  بدداس مددن أ ددد أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا حميددد عددن عمددار بددن أبددي عمددار قددا  [  789]  

 الناس قوال في المستحاية ام ر ع بعد أتته امدرأة فقدا  أد دل الكعبدة وأندا حدا ض قدا  نعدم وإن كندت
 توجينه اجا استد لي ام استواري ام اد لي 

   
أ برنددا موسددى بددن  الددد انددا معمددر عددن إسددماعيل بددن أبددي  الددد عددن مجالددد عددن عددامر عددن [  790]  

س لتها عن المستحاية قالت تنت ر إقرار ا التي كاندت تتدرو فيهدا الصدالة قبدل قمير عن عا شة قالت 
 ايتسلت ام توي ت عند كل صالة وصلت علك ف عا كان نوم نهر ا ال ي كانت تطهر فيه 

   
موددل أ برندا موسدى بدن  الدد عدن معتمددر عدن إسدماعيل عدن رجدل مددن حيده عدن أبدي جعادر [  791]  

 ما قالت عا شة 
   
فددي المستحايدددة أ برنددا جعاددر بدددن عددون انددا إسدددماعيل عددن عددامر عدددن قميددر عددن عا شدددة [  792]  



كددان نددوم نهر ددا الدد ي كانددت تطهددر فيدده ايتسددلت اددم  تنت ددر أؤامهددا التددي كانددت تتددرو الصددالة فيهددا فدد عا
 توي ت عند كل صالة وصلت 

   
أ برنا محمد بن  يسى انا  رإك عن أبي اليق دان عدن عددي بدن اابدت عدن أبيده عدن جدده [  793]  

المستحاية تد  الصالة أؤام حيضها في كدل  دهر فد عا كدان عندد عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
 وصلت وصامت وتوي ت عند كل صالة  انقضا ها ايتسلت

   
فددي المستحايددة حدددانا محمددد بددن  يسددى انددا حمدداد بددن زإددد عددن كويددر وحاددع عددن الحسددن [  794]  

التي تعر  أؤام حيضتها إعا نلقدت فيطدو  بهدا الددم ف نهدا تعتدد قددر إقرا هدا ادال  حديض وفدي الصدالة 
 إعا جار وقت الحيض في كل  هر أمسكت عن الصالة 

   
قلددت لقتددادة امددرأة كانددت حيضددها معلومددا أ برنددا محمددد بددن  يسددى انددا معتمددر عددن أبيدده قددا  [  795]  

فدد ادت عليدده  مسددة أؤدددام أو أربعددة أؤددام أو االاددة أؤدددام قددا  تصددلي قلددت ندددومين قددا  علددك مددن حيضدددها 
 وس لت بن سيرإن قا  النسار أعلم ب لك 

   
فددي المددرأة تددرل الدددم أؤددام نهر ددا الحسددن أ برنددا محمددد بددن  يسددى انددا معتمددر عددن أبيدده عددن [  796]  

 قا  أرل ان تغتسل وتصلي 
   
سددديل بدددن أ برنددا محمدددد بدددن نوسدددف انددا عبدددد الحميدددد بدددن بهددرام عدددن  دددهر بدددن حو ددب قدددا  [  797]  

 باس عن المرأة تستحار قا  تنت ر قدر مدا كاندت تحديض فلتحدرم الصدالة ادم لتغتسدل ولتصدل حتدى 
تحدددرم الصدددالة ادددم لتغتسدددل ف نمدددا عاو مدددن الشددديطان نرإدددد ان ؤكادددر إعا كددان أوانهدددا الددد ي تحددديض فيددده فل

 إحدا ن 
   
فدي أ برنا محمد بدن نوسدف اندا إسدرا يل اندا أبدو إسدحاج عدن محمدد بدن أبدي جعادر انده قدا  [  798]  

 المستحاية تد  الصالة أؤام إقرا ها ام تغتسل وتحتشي كرساا وتوي  لكل صالة 
   
انددا سددشيان عددن فددراس عددن الشددعبي عددن قميددر امددرأة مسددروج عددن  أ برنددا محمددد بددن نوسددف[  799]  



 المستحاية تجلب أؤام إقرا ها ام تغتسل يسال واحدا وتتوي  لكل صالة عا شة قالت 
   
استحيضددت امددرأة أ برنددا محمددد بددن  يسددى انددا بددن عليددة انددا  الددد عددن أنددب بددن سدديرإن قددا  [  800]  

مددا رأت الدددم البحرانددي فددال تصددلي فدد عا رأت الطهددر مددن آ  أنددب فدد مروني فسدد لت بددن  بدداس فقددا  أمددا 
 ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصل 

   
كاندت أم أ برنا النعمان انا أبو النعمان انا ن إد بن عرإ  انا  الدد عدن أندب بدن سديرإن قدا  [  801]  

ندي فدال ولد ئنب بن مالك استحيضت ف مروني ان اسدتاتي بدن  بداس فسد لته فقدا  إعا رأت الددم البحرا
 تصل ف عا رأت الطهر فلتغتسل ولتصل 

   
ان امددرأة سدد لته فقالددت انددي امددرأة اسددتحار حدددانا حجددا  بددن نصددير انددا قددرة عددن الضددحاو [  802]  

 فقا  إعا رأنت دما عبيطا ف مسكي أؤام إقرا ك 
   
م المستحايددة تجلددب أؤدداأ برندا محمددد بددن نوسدف انددا سددشيان عددن منصدور عددن إبددرا يم قدا  [  803]  

إقرا ها ام تغتسل لل هر والعصر يسال واحدا أو تؤ ر المغرب وتعجل العشدار وعلدك فدي وقدت العشدار 
 وللاجر يسال واحدا وال تصوم وال ؤاتيها زوجها وال تمب المصحف 

   
كددان بددن أ برنددا الحسددن بددن الربيدد  انددا ائحددوأل عددن عبددد الع إدد  بددن رفيدد  عددن عطددار قددا  [  804]  

اية تغتسل يسال واحدا لل هدر والعصدر ويسدال للمغدرب والعشدار وكدان ؤقدو   باس ؤقو  في المستح
 تؤ ر ال هر وتعجل العصر وتؤ ر المغرب وتعجل العشار 

   
فدي المستحايددة إعا  لاددت أ برندا عبيددد هللا بدن موسددى عددن عومدان بددن ائسدود عددن مجا ددد [  805]  

بدددا فلتسدددتوار بددده ادددم لتصدددل ال هدددر قر  دددا فددد عا كدددان عندددد العصدددر تويددد ت ويدددورا سدددابغا ادددم لت  ددد  او 
والعصددر جميعددا اددم لتاعددل موددل علددك اددم لتصددل المغددرب والعشددار جميعددا اددم لتاعددل موددل علددك اددم لتصددل 

 الصب  
   
حدانا زكرإا بدن عددي عدن عبيدد هللا بدن عمدرو عدن عبدد الكدرإم عدن عطدار وسدعيد وعكرمدة [  806]  



صدددر فتصدددليهما وتغتسدددل للمغدددرب والعشدددار فدددي المستحايدددة تغتسدددل كدددل ندددوم لصدددالة ائولدددى والعقدددالوا 
 فتصليهما وتغتسل لصالة الغداة 

   
أ برنددا أحمددد بددن عبددد هللا بددن نددونب انددا أبددو زبيددد انددا حصددين عددن عبددد هللا بددن  ددداد قدددا  [  807]  

المستحايدددة تغتسدددل ادددم تجمددد  بدددين ال هدددر والعصدددر فددد ن رأت  دددييا ايتسدددلت وجمعدددت بدددين المغدددرب 
 والعشار 

   
 غتسل من ال هر إلى ال هر وتجام  وتصوم باب من قا  ت

   
سددددد لت سددددعيد بدددددن المسدددديب عدددددن أ برنددددا محمددددد بدددددن نوسددددف اندددددا سددددشيان عدددددن سددددمي قددددا  [  808]  

المستحايددة فقددا  تجلددب أؤددام إقرا هددا وتغتسددل مددن ال هددر إلددى ال هددر وتسددت فر بوددوب وإ تيهددا زوجهددا 
 وتصوم فقلت عمن   ا ف    الحصى 

   
تغتسدل مدن مغيرة اندا ائوزاعدي اندا ؤحيدى بدن سدعيد عدن سدعيد بدن المسديب قدا  أ برنا أبو ال[  809]  

 ظهر إلى ظهر وتتوي  لكل صالة ف ن يلبها الدم استوارت وكان الحسن ؤقو  علك 
   
أ برندا ن إددد بددن  ددارون حدددانا ؤحيددى ان سددميا مدولى أبددي بكددر بددن عبددد الددرحمن بددن الحددار  [  810]  

حكديم وزإدد بدن أسدلم أرسداله إلدى سدعيد بدن المسديب ؤسد له كيدف تغتسدل ان القعقدا  بدن بن  شام أ بره 
المستحاية فقا  سعيد تغتسل من ال هر إلدى مولهدا مدن الغدد لصدالة ال هدر فد ن يلبهدا الددم اسدتوارت 

 وتوي ت لكل صالة وصلت 
   
فدي المستحايدة تغتسدل مدن صدالة حدانا موسى بن  الد عن معتمر عن أبيه عدن الحسدن [  811]  
  هر إلى صالة ال هر من الغد ال
   
المستحايدة تدد  الصدالة أؤدام حدانا حجا  بن منها  انا حماد عن حميد عدن الحسدن قدا  [  812]  

حيضها مدن الشدهر ادم تغتسدل مدن ال هدر إلدى ال هدر وتويد  عندد كدل صدالة وتصدوم وتصدلي وإ تيهدا 
 زوجها 



   
 مول علك منصور عن الحسن وعطار حدانا حجا  بن منها  انا حماد عن  باد بن [  813]  
   
فدي أ برنا حجا  انا حماد عن داود عدن الشدعبي عدن قميدر امدرأة مسدروج ان عا شدة قالدت [  814]  

 المستحاية تغتسل كل نوم مرة 
   
أ برنا مروان عن بكيدر بدن معدرو  عدن مقاتدل بدن حيدان عدن نداف  عدن بدن عمدر انده كدان [  815]  

 هر إلى ظهر قا  مروان و و قو  ائوزاعي المستحاية تغتسل من ظؤقو  
   
حددانا زكرإددا بدن عدددي عدن عبيددد هللا بدن عمددرو عدن عبددد الكدرإم عددن سدعد بددن المسديب قددا  [  816]  

 المستحاية تغتسل كل نوم عند صالة ائولى ليب   ا بمعمو  
   

 باب من قا  المستحاية ؤجامعها زوجها 
   
عتاب و و بن بشير الج ري عن  صيف عدن عكرمدة عدن بدن أ برنا محمد بن  يسى انا [  817]  

 في المستحاية لم نر ب سا ان ؤ تيها زوجها  باس 
   
سدديل سددعيد بددن جبيددر أتجددام  أ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا سددشيان عددن سددالم ائفطددب قددا  [  818]  

 المستحاية فقا  الصالة أع م من الجما  
   
 ؤ تيها زوجها ن عن سمي عن سعيد بن المسيب قا  أ برنا محمد بن نوسف انا سشيا[  819]  
   
 في المستحاية قا  ؤغشا ا زوجها أ برنا أبو النعمان انا و يب انا نونب عن الحسن [  820]  
   
فدي المستحايدة ؤغشدا ا أ برنا أبو عاصم عن عبدد هللا بدن مسدلم عدن سدعيد بدن جبيدر قدا  [  821]  

 زوجها وان قطر الدم على الحصير 
   



أ برنددا حجددا  بددن منهددا  انددا حمدداد عددن حميددد قددا  قيددل لبكددر بددن عبددد هللا ان الحجددا  بددن [  822]  
الصدددالة أع دددم حرمدددة نوسدددف ؤقدددو  ان المستحايدددة ال ؤغشدددا ا زوجهدددا قدددا  بكدددر بدددن عبدددد هللا الم ندددي 

 ؤغشا ا زوجها 
   
 ها زوجها ؤاتيأ برنا حجا  بن منها  انا حماد بن زإد عن حميد عن الحسن قا  [  823]  
   
فددي أ برنددا عمددرو بددن عددون عددن  الددد بددن عبددد هللا عددن عطددار بددن السددا ب عددن عطددار قددا  [  824]  

 المستحاية ؤجامعها زوجها تد  الصالة أؤام حيضها ف عا حلت لها الصالة فليط  ا 
   
أ برنددا أبددو نعدديم انددا عمددرو بددن زرعددة الخددارفي عددن محمددد بددن سددالم عددن الشددعبي عددن علددي [  825]  
 المستحاية ؤجامعها زوجها ا  ق
   
فدي أ برنا أبو النعمان انا أبو عوانة عن قتادة عن سعيد بن المسديب والحسدن وعطدار قدالوا [  826]  

 المستحاية تغتسل وتصلي وتصوم رمضان وإغشا ا زوجها 
   

 باب من قا  ال ؤجام  المستحاية زوجها 
   
المستحايدة ال د عن حادع عدن الحسدن قدا  كدان ؤقدو  أ برنا أبو النعمان انا حماد بن زإ[  827]  

 ؤغشا ا زوجها قا  أبو النعمان قا  لي ؤحيى بن سعيد القطان ال أعلم أحدا قا    ا عن الحسن 
   
كدددان محمدددد ؤكدددره ان ؤغشدددى الرجدددل امرأتددده و دددي أ برندددا سدددشيان اندددا و يدددب عدددن  الدددد قدددا  [  828]  

 مستحاية 
   
المستحايددة ال ؤ تيهدددا اندددا سددشيان عددن منصددور عدددن إبددرا يم قددا   أ برنددا محمددد بددن نوسددف[  829]  

 زوجها وال تصوم وال تمب المصحف 
   
أ برنددا الحكددم بدددن المبددارو اندددا حجددا  ائعددور عدددن  ددعبة عدددن عبددد الملددك بدددن ميسددرة عدددن [  830]  



 المستحاية ال ؤ تيها زوجها الشعبي عن قمير عن عا شة قالت 
   
رون عددن جعادددر بددن الحدددار  عددن منصدددور عددن إبدددرا يم قددا  كدددان ؤقدددا  أ برنددا ن إدددد بددن  دددا[  831]  

المستحايدة ال تجددام  وال تصددوم وال تمددب المصددحف إنمددا أر ددع لهددا فددي الصددالة قددا  ن إددد ؤجامعهددا 
 زوجها وإحل لها ما ؤحل للطا ر 

   
 باب ما جار في أ ور الحيض 

   
تمسدك المدرأة عدن الصدالة فدي قدا   أ برنا محمد بن  يسى انا  شديم اندا ندونب عدن الحسدن[  832]  

حيضدددها سدددبعا فددد ن نهدددرت فددد او وإال أمسدددكت مابينهدددا وبدددين العشدددرة فددد ن نهدددرت فددد او وإال ايتسدددلت 
 وصلت و ي مستحاية 

   
الحديض عشدرة فمدا زاد فهدي أ برنا محمد بن نوسف انا سشيان عن الربيد  عدن الحسدن قدا  [  833]  

 مستحاية وقا  عطار الحيض  مسة عشر 
   
أ برنا محمد بن نوسف عن سشيان عن الخالد بن أنوب عن أبي إؤاس معاوإة بدن قدرة عدن [  834]  

 الحيض عشرة فما زاد فهي مستحاية أنب بن مالك قا  
   
أ برنددا أبددو نعدديم انددا حمدداد بددن سددلمة عددن علددي بددن اابددت عددن محمددد بددن زإددد عددن سددعيد بددن [  835]  

 هي مستحاية الحيض إلى اال  عشرة فما زاد فجبير قا  
   
أ برنددا حجددا  بددن منهددا  انددا حمدداد بددن سددلمة عددن  الددد بددن أنددوب عددن معاوإددة بددن قددرة عددن [  836]  

 الحيض عشرة أؤام ام  ي مستحاية أنب بن مالك قا  
   
أ برنا حجا  انا حماد بن سلمة عن علي بن اابت عن محمد بن زإدد عدن سدعيد بدن جبيدر [  837]  

 نوما فما سول علك فهي مستحاية الحيض إلى االاة عشر قا  
   



إعا رأت الددم ف نهدا تمسدك عدن الصدالة أ برنا حجدا  اندا حمداد عدن ندونب عدن الحسدن قدا  [  838]  
 تعد أؤام حيضها نوما أو نومين ام  ي بعد علك مستحاية 

   
قدا   أ برنا أبو النعمان انا حماد بدن زإدد عدن  الدد بدن أندوب عدن معاوإدة بدن قدرة عدن أندب[  839]  

 المستحاية تنت ر االاا أربعا  مسا ستا سبعا امانيا تسعا عشرا 
   
بلغنددا ان المستحايددة تنت ددر علددى أ برنددا جعاددر بددن عددون عددن بددن جددرإ  عددن عطددار قددا  [  840]  

 إقرا ها بيوم 
   
مدا زاد علدى أ برنا جعار بن عون حدانا الربي  بدن صدبي  عمدن سدم  أندب بدن مالدك ؤقدو  [  841]  

 فهي مستحاية  العشرة
   
أ برنا الحكم بن المبارو انا عبد هللا بن إدرإب عن ماضل بن مهلهدل عدن سدشيان عدن بدن [  842]  

 أقصى الحيض  مب عشرة جرإ  عن عطار قا  
   

 باب في أقل الحيض 
   
أدندى الحديض االادة أؤدام أ برنا محمد بن نوسدف قدا  قدا  سدشيان بلغندي عدن أندب انده قدا  [  843]  

عبد هللا الدارمي ت    به ا قدا  نعدم إعا كدان عادتهدا وسد لته أؤضدا عدن  د ا قدا  أقدل الحديض ندوم سيل 
 وليلة وأ وره  مب عشرة 

   
أ برنددا الحكددم بددن المبددارو انددا محمددد بددن أبددي زكرإددا قددا  أبددو محمددد  ددو أبددو سددعد الصددنعاني [  844]  

 أدنى الحيض اال  عن سشيان عن الربي  عن الحسن قا  
   
أدنددى أ برنددا الحكددم بددن المبددارو انددا مخلددد بددن ن إددد عددن معقددل بددن عبيددد هللا عددن عطددار قددا  [  845]  

 الحيض نوم 
   



إعا رأت الددددم قبدددل أ برندددا محمدددد بدددن عبدددد هللا الرقا دددي اندددا و يدددب اندددا نونسدددعن الحسدددن قدددا  [  846]  
 حيضها نوما أو نومين فهو من الحيض 

   
 باب في البكر ؤستمر بها الدم 

   
فدي البكدر أ برنا حجا  بن منها  انا حماد عن قتادة وقيب بن سعد عن عطار انهمدا قداال [  847]  

 إعا ناست فاستحيضت قاال تمسك عن الصالة مول ما تمسك المرأة من نسا ها 
   
إعا كانت المرأة أو  مدا تحديض تجلدب فدي الحديض أ برنا محمد بن نوسف قا  قا  سشيان [  848]  

 ا سيل عبد هللا عن   ا فقا   و أ به ائ يار من نحو نسا ه
   

 باب في الكبيرة ترل الدم 
   
فددي الكبيددرة تددرل الدددم قددا  ال تددراه أ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا سددشيان عددن ليددث عددن عطددار [  849]  

 حيضا 
   
فددي امددرأة أ برنددا محمددد بددن  يسددى انددا عبددد هللا بددن المبددارو أ برنيدده بددن جددرإ  عددن عطددار [  850]  

 تركها الحيض االاين سنة ام رأت الدم ف مر فيها بش ن المستحاية 
   
فدي الكبيدرة تدرل الددم قدا   دي أ برنا محمد بن نوسف انا سشيان عن بدن جدرإ  عدن عطدار [  851]  

 بمن لة المستحاية تاعل كما تاعل المستحاية 
   
ي التدددي قعددددت مدددن فدددحددددانا حجدددا  اندددا حمددداد عدددن حجدددا  عدددن عطدددار والحكدددم بدددن عتيبددده [  852]  

المحديض إعا رأت الدددم تويد ت وصددلت وال تغتسدل سدديل عبدد هللا عددن الكبيدرة فقددا  تويد  وتصددلي وإعا 
 نلقت تعتد بائ هر 

   
 باب في أقل الطهر 



   
 الطهر  مب عشرة أ برنا محمد بن نوسف قا  قا  سشيان [  853]  
   
إعا حايددت المددرأة فددي غيددرة عددن إبددرا يم قددا  أ برنددا المعلددي بددن أسددد انددا أبددو عوانددة عددن الم[  854]  

 هر أو في أربعين ليلة اال  حيض ف عا  هد لها الشهود العدو  من النسار انها رأت مدا تحدرم عليهدا 
الصالة من نمو  النسار ال ي  دو الطمدث المعدرو  فقدد  دال أجلهدا قدا  أبدو محمدد سدمعت ن إدد بدن 

  ارون ؤقو  استحب الطهر  مب عشرة 
   
جدددارت امدددرأة إلدددى علدددي تخاصدددم زوجهدددا نلقهدددا أ برنددا ؤعلدددى اندددا إسدددماعيل عدددن عدددامر قدددا  [  855]  

فقالدت قددد حضددت فددي  ددهر ادال  حدديض فقددا  علددي لشددرإ  اقددض بينهمدا قددا  ؤددا أميددر المددؤمنين وأنددت 
 هندا قدا  اقدض بينهمدا قدا  ؤدا أميدر المدؤمنين وأندت  هندا قدا  اقدض بينهمدا فقدا  ان جدارت مدن بطاندة 

ريى دننده وأمانتده تد عم انهدا حايدت ادال  حديض تطهدر عندد كدل قدرر وتصدلي جداز لهدا أ لها ممن ن
 وإال فال فقا  علي قالون وقالون بلسان الروم أحسنت 

   
ل وال ؤحدل لهدن أ برنا عمرو بن عون عن  الدد بدن عبدد هللا عدن  الدد الحد ار عدن عكرمدة [  856]  

يدل ئبدي محمدد أتقدو  بهد ا قدا  ال وسديل عبدد هللا أن ؤكتمن ما  لق هللا في أرحامهن {  قا  الحيض ق
 عن حدنث  رإ  تقو  به قا  ال وقا  اال  حيض في الشهر كيف ؤكون 

   
 باب الطهر كيف  و 

   
أ برنا محمد بن  يسى انا بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاج عن عبد هللا بدن أبدي بكدر [  857]  

نن ددرن لدديال فددي المحدديض وتقددو  إندده قددد ؤكددون الصددارة كانددت عا شددة تنهددى النسددار أن عدن عمددرة قالددت 
 والكدرة 

   
كاندت أ برنا محمد بن  يسى انا حماد بدن زإدد عدن ؤحيدى بدن سدعيد عدن مدوالة عمدرة قالدت [  858]  

 عمرة ت مر النسار أن ال ؤغسلن حتى تخر  القطنة بيضار 
   



فدي أؤدام الحديض حديض وكدل  دير الكدرة والصارة أ برنا محمد بن نوسف قا  قا  سشيان [  859]  
رأتده بعدد أؤددام الحديض مددن دم أو كددرة أو صددارة فهدي مستحايددة سديل عبددد هللا ت  د  بقددو  سدشيان قددا  

 نعم 
   
أ برنددا ؤعلددى عددن محمددد بددن إسددحاج عددن عبددد هللا بددن أبددي بكددر عددن صدداحبته فانمددة بنددت [  860]  

رة بكرسدداة قطددن فيهددا كالصددارة أرسددلت امددرأة مددن قددرإ  إلددى عمددمحمددد وكانددت فددي حجددر عمددرة قالددت 
تسددد لها  دددل تدددرل إعا لدددم تدددر المدددرأة مدددن الحيضدددة اال  ددد ا ان قدددد نهدددرت فقالدددت ال حتدددى تدددرل البيدددار 

  الصا 
   
أ برنددا محمددد بددن عبددد هللا الرقا ددي عددن ن إددد بددن زرإدد  انددا محمددد بددن إسددحاج قددا  حددداتني [  861]  

ا تحدديض اددم تطهددر فتغتسددل وتصددلي اددم كنددا نكددون فددي حجر ددا فكانددت أحدددتنفانمددة عددن أسددمار قالددت 
 تنكسها الصارة اليسيرة فت مرنا ان نعت   الصالة حتى ال نرل اال البيار  الصا 

   
الكددرة والصدارة والددم أ برنا عبيد هللا بن موسى عدن سدشيان عدن بدن جدرإ  عدن عطدار قدا  [  862]  

 في أؤام الحيض بمن لة الحيض 
   
ن عبيددد الدمشددقي عددن محمددد بددن را ددد عددن سددليمان بددن موسددى عددن أ برنددا زإددد بددن ؤحيددى بدد[  863]  

إعا رأت الددم فلتمسدك عدن الصدالة حتدى تدرل الطهدر أبديض عطار بن أبي رباح عن عا شة انهدا قالدت 
  الاضة ام تغتسل وتصلي 

   
كددان الحسددن ال ؤعددد الصددارة أ برنددا أبددو النعمددان انددا حمدداد بددن زإددد عددن عددامر ائحددو  قددا  [  864]  

 ة وال مول يسالة اللحم  ييا والكدر 
   
كندا ال نعدد أ برنا محمد بن  يسى اندا بدن عليدة عدن أندوب عدن محمدد عدن أم عطيدة قالدت [  865]  

 الصارة والكدرة  ييا 
   

 باب الكدرة إعا كانت بعد الحيض 



   
نهر دا في المرأة ترل الددم فدي أؤدام أ برنا محمد بن  يسى انا معتمر عن أبيه عن الحسن [  866]  

 قا  أرل ان تغتسل وتصلي وقا  بن سيرإن لم ؤكونوا نرون بالكدرة والصارة ب سا 
   
فدي المدرأة تدرل أ برنا محمد بن نوسف انا إسرا يل عن عبد ائعلى عدن محمدد بدن الحنشيدة [  867]  

 الصارة بعد الطهر قا  تلك الترإة تغسله وتوي  وتصلي 
   
لديب فددي عدن حمدداد بدن سددلمة عدن نددونب وحميدد عددن الحسدن قددا  أ برندا أبددو نعديم وحجددا  [  868]  

 الترإة  ير بعد الغسل اال الطهور قا  عبد هللا الترإة الصارة والكدرة 
   
حدانا حجا  وعاان قاال انا حماد عن الحجا  عن أبي إسحاج عدن الحدار  عدن علدي انده [  869]  

  نها تطهر وتصلي إعا رأت المرأة الترإة بعد الغسل بيوم أو نومين فقا  
   
لديب فدي الترإدة بعدد الغسدل اال أ برنا حجا  انا حمداد بدن سدلمة عدن قديب عدن عطدار قدا  [  870]  

 الطهور 
   
أ برنددا حجددا  انددا حمدداد عدددن قتددادة عددن أم الهدد نل عددن أم عطيدددة وكانددت قددد باؤعددت النبدددي [  871]  

 بعد الغسل  ييا  كنا ال نعتد بالكدرة والصارةصلى هللا عليه وسلم انها قالت 
   
إعا رأت الحا ض ن إا يلي دا دمدا عبيطدا أ برنا حجا  انا حماد عن نونب عن الحسن قا  [  872]  

 بعد الغسل بيوم أو نومين ف نها تمسك عن الصالة نوما ام  ي بعد علك مستحاية 
   
إعا ي قددا  أ برنددا عبيددد هللا بددن موسددى عددن إسددرا يل عددن أبددي إسددحاج عددن الحددار  عددن علدد[  873]  

نهرت المرأة من المحيض ام رأت بعد الطهر ما نرإبها ف نما  دي ركضدة مدن الشديطان فدي الدرحم فد عا 
رأت موددل الرعددا  أو قطددرة الدددم أو يسددالة اللحددم تويدد ت ويددور ا للصددالة اددم تصددلي فدد ن كددان دمددا 

كدان أؤدام المدرأة  عبيطا ال ي ال  اار به فلتد  الصالة قا  أبو محمدد سدمعت ن إدد بدن  دارون ؤقدو  إعا
سبعة فدرأت الطهدر بيايدا فت وجدت ادم رأت الددم مدا بينهدا وبدين العشدر فالنكداح جدا   صدحي  فد ن رأت 



 الطهر دون السب  فت وجت ام رأت الدم فال ؤجوز و و حيض وسيل عبد هللا تقو  به قا  نعم 
   
ي فدي المدرأة تكدون أ برنا ن إد بن  ارون عدن  درإك عدن أبدي إسدحاج عدن الحدار  عدن علد[  874]  

حيضددها سددتة أؤددام أو سددبعة أؤددام اددم تددرل كدددرة أو صددارة أو تددرل القطددرة أو القطددرتين مددن الدددم ان علددك 
 بانل وال ؤضر ا  ييا 

   
سد لت عطدار عدن المدرأة تغتسدل مدن الحديض حدانا أبو نعيم انا  درإك عدن عبدد الكدرإم قدا  [  875]  

 فترل الصارة قا  توي  وتنض  
   
فدي المستحايددة قددا  تدد  الصددالة فدي قرو هددا علددك أ برندا ؤعلددى اندا عبددد الملددك عدن عطددار [  876]  

نومدا أو ندومين ادم تغتسدل فد عا كدان عندد ائولدى ن درت فد ن كاندت ترإدة تويد ت وصدلت وان كدان دمدا 
أ ددرت ال هددر وعجلددت العصدددر اددم صددلتهما بغسددل واحدددد فدد عا يابددت الشددمب ن دددرت فدد ن كانددت ترإدددة 

ن دما أ رت المغرب وعجلت العشار ادم صدلتهما بغسدل واحدد فد عا نلد  الاجدر توي ت وصلت وان كا
ن درت فد ن كاندت ترإدة تويد ت وصدلت وان كدان دمدا ايتسدلت وصدلت الغدداة فدي كدل ندوم وليلدة ادال  

 مرات قا  أبو محمد اإلقرار عندي الحيض 
   
ان عكرمدة عدن عا شددة  أ برندا ؤحيدى بددن ؤحيدى اندا  الددد بدن عبدد هللا عددن  الدد الحد ار عددن[  877]  

النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم اعتكدددف واعتكدددف معددده بعدددض نسدددا ه و دددي مستحايدددة تدددرل الددددم فربمدددا 
ويعت الطسدت تحتهدا مدن الددم وزعدم ان عا شدة رأت مدار العصدار فقالدت كد ن  د ا  دييا كاندت فالندة 

 تجده 
   
ر عددن المددرأة تطهددر مددن أ برنددا أبددو النعمددان انددا عبددد الواحددد عددن الحجددا  قددا  سدد لت عطددا[  878]  

المحديض ادم تدرل الصدارة قدا  تويد  قدا  أبدو محمدد قدرأت علدى زإدد بدن ؤحيدى عدن مالدك  دو بدن أندب 
 س لته عن المرأة كان حيضها سبعة أؤام ف ادت حيضتها قا  تستطهر بوالاة أؤام قا  
   

 باب المرأة تطهر عند الصالة أو تحيض 
   



إعا نهدرت المدرأة فدي اد بن عوام عن  شدام عدن الحسدن قدا  أ برنا محمد بن  يسى انا  ب[  879]  
 وقت صالة فلم تغتسل و ي قادرة على ان تغتسل قضت تلك الصالة 

   
إعا صدددلت المدددرأة أ برندددا محمدددد بدددن  يسدددى اندددا عبدددد الدددوار  عدددن عمدددرو عدددن الحسدددن قدددا  [  880]  

 ركعتين ام حايت فال تقضي إعا نهرت 
   
ى انا المعمري أبدو سدشيان محمدد بدن حميدد عدن معمدر عدن قتدادة قدا  أ برنا محمد بن  يس[  881]  

فدي المددرأة تطهدر عندد ال هدر فتدؤ ر يسدلها حتدى ندد ل وقددت واندا أبدو معاوإدة اندا الحجدا  عدن عطدار 
 العصر قاال تقضي ال هر 

   
أ برنددا محمددد بددن  يسددى انددا  شدديم انددا نددونب عددن الحسددن ومغيددرة عددن عددامر وعبيدددة عددن [  882]  

 في المرأة تار  في الصالة حتى ندركها الحيض قالوا تعيد تلك الصالة م إبرا ي
   
فددي امددرأة حضددرت أ برنددا حجددا  انددا حمدداد انددا حمدداد بددن أبددي سددليمان وإددونب عددن الحسددن [  883]  

 الصالة فارنت حتى حايت قاال تقضي تلك الصالة إعا ايتسلت 
   
إعا و  دددهاب عدددن  شدددام عدددن الحسدددن وقتدددادة قددداال أ برندددا سدددليمان بدددن داود ال  راندددي اندددا أبددد[  884]  

 ييعت المرأة صالة حتى تحيض فعليها القضار إعا نهرت 
   
 إعا فرنت ام حايت قضت أ برنا أبو نعيم انا الحسن عن مغيرة عن الشعبي قا  [  885]  
   
بددن  حددانا سدعيد بدن المغيدرة قدا  بدن المبدارو حدددانا عدن ؤعقدوب عدن أبدي نوسدف عدن سدعيد[  886]  

إعا حايددت المددرأة فددي وقددت الصددالة فلدديب عليهددا القضددار قددا  أبددو محمددد ؤعقددوب  ددو بددن جبيددر قددا  
 القعقا  قايي مرو وأبو نوسف  ي  مكي 

   
إعا نهددرت قبددل المغددرب صددلت أ برنددا حجددا  انددا حمدداد عددن حجددا  وقدديب عددن عطددار قددا  [  887]  

 ال هر والعصر وإعا نهرت قبل الاجر صلت المغرب والعشار 



   
 موله أ برنا حجا  انا حماد عن علي بن زإد عن سعيد بن المسيب [  888]  
   
أ برنا عبد هللا بن محمد عن أبي بكر بن  يا  عن ن إد بدن أبدي زإداد عدن مقسدم عدن بدن [  889]  

 موله  باس 
   
ي فدي الحدا ض تصدلي الصدالة التدأ برنا محمد بن  يسى اندا  شديم اندا ندونب عدن الحسدن [  890]  

 نهرت في وقتها 
   
أ برنا محمد بن نوسف انا بن عيينة عن بدن أبدي نجدي  عدن عطدار ونداوس ومجا دد قدالوا [  891]  

إعا نهرت الحا ض قبل الاجر صلت المغدرب والعشدار وإعا نهدرت قبدل يدروب الشدمب صدلت ال هدر 
 والعصر 

   
لحددا ض إعا رأت الطهددر فددي اأ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا سددشيان عددن منصددور عددن الحكددم [  892]  

 آ ر النهار صلت ال هر والعصر وإعا نهرت آ ر الليل صلت المغرب والعشار 
   
 موله أ برنا محمد بن نوسف عن سشيان عن ليث عن ناوس [  893]  
   
كدان إبدرا يم ؤقدو  إعا نهدرت عندد أ برنا أبو زإد سدعيد بدن الربيد  اندا  دعبة عدن مغيدرة قدا  [  894]  

  هر والعصر العصر صلت ال
   
 إعا نهرت في وقت صالة صلت أ برنا أبو زإد قا  قا   عبة س لت حمادا قا  [  895]  
   
أ برندا حجددا  اندا حمدداد عدن نددونب وحميدد عددن الحسدن عددن أندب قددا  إعا نهدرت فددي وقددت [  896]  

 صددالة صددلت تلددك الصددالة وال تصددلي يير ددا قددا  أبددو محمددد قددرأت علددى زإددد بددن ؤحيددى عددن مالددك قددا 
س لته عن المرأة تطهر بعد العصر قا  تصلي ال هدر والعصدر قلدت فد ن كدان نهر دا قرإبدا مدن مغيدب 
الشددمب قددا  تصددلي العصددر وال تصددلي ال هددر ولددو انهددا لددم تطهددر حتددى تغيددب الشددمب لددم ؤكددن عليهددا 



  ير سيل عبد هللا ت    به قا  ال 
   

 ا باب إعا ا تلطت على المرأة أؤام حيضها في أؤام استحايته
   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا سددشيان عددن أ ددعث بددن أبددي الشددعوار المحدداربي عددن سددعيد بددن [  897]  

كتبت إليه امرأة اني قد استحضدت مند  كد ا وكد ا فبلغندي ان عليدا قدا  تغتسدل جبير عن بن  باس قا  
 عند كل صالة قا  بن  باس ما نجد لها يير ما قا  علي 

   
سف انا ائوزاعي عدن ؤحيدى بدن أبدي كويدر حدداني أبدو سدلمة أو عكرمدة أ برنا محمد بن نو [  898]  

كانددت زإنددب تعتكددف مدد  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم و ددي ترإددق الدددم ف مر ددا ان تغتسددل عددن كددل قددا  
 صالة 

   
ان عليددا وابددن مسددعود كانددا أ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا ائوزاعددي عددن ؤحيددى بددن أبددي كويددر [  899]  

 تغتسل عند كل صالة ؤقوالن المستحاية 
   
تغتسدل مدن كدل أ برنا محمد بن نوسف انا ائوزاعي قا  سمعت عطار بن أبدي ربداح ؤقدو  [  900]  

صالتين يسال واحدا وللاجر يسال واحدا قا  ائوزاعي وكان ال  ري ومكحو  ؤقدوالن تغتسدل عندد كدل 
 صالة 

   
احب الدسددتوا ي عدن ؤحيددى بددن أبددي أ برندا ن إددد بددن  دارون وو ددب بددن جرإددر عدن  شددام صدد[  901]  

سد لت النبدي  وير عن أبي سدلمة ان أم حبيبدة قدا  و دب أم حبيبدة بندت جحد  كاندت تهدراج الددم وإنهدا 
 صلى هللا عليه وسلم عن عاو ف مر ا ان تغتسل عند كل صالة وتصلي 

   
بددن جبيددر  أ برنددا عبددد الصددمد بددن عبددد الددوار  انددا  ددعبة حدددانا أبددو بشددر قددا  سددمعت سددعيد[  902]  

كتبدت امدرأة إلدى بدن  بداس وابدن ال بيدر أندي اسدتحار فدال أنهدر وإندي أعكركمدا هللا اال أفتيتمدداني ؤقدو  
وإني س لت عن علك فقالوا كان علي ؤقو  تغتسل لكدل صدالة فقدرأت وكتبدت الجدواب بيددي مدا أجدد لهدا 

  د من علك إال ما قا  علي فقيل إن الكوفة أرر باردة فقا  لو  ار هللا البتال ا ب 



   
إن أريددها أ برندا حجددا  بددن منهددا  انددا حمداد عددن قدديب عددن مجا ددد قدا  قيددل البددن  بدداس [  903]  

أرر باردة فقا  تؤ ر ال هدر وتعجدل العصدر وتغتسدل يسدال وتدؤ ر المغدرب وتعجدل العشدار وتغتسدل 
 يسال وتغتسل للاجر يسال 

   
أن ابندددة بيدده عددن زإندددب بنددت أم سددلمة أ برنددا حجددا  اندددا حمدداد عددن  شدددام بددن عددروة عدددن أ[  904]  

جح  كانت تحت عبد الرحمن بن عو  وكاندت تسدتحار فكاندت تخدر  مدن مركنهدا وإنده لعاليده الددم 
 فتصلي 

   
أ برنا و ب بن سعيد الدمشقي عن  عيب بدن إسدحاج حددانا ائوزاعدي قدا  سدمعت ال  دري [  905]  

 ئوزاعي وبلغني عن مكحو  مول علك تارد لكل صالة ايتساله قا  اوإحيى بن كوير ؤقوالن 
   
أ برنا و ب بدن سدعيد عدن  دعيب حددانا ائوزاعدي أ برندي عطدار أن بدن  بداس كدان ؤقدو  [  906]  

 لكل صالتين ايتسالة وتارد لصالة الصب  ايتسالة 
   
 أن امرأة سد لت إبدرا يم فقالدت إندي اسدتحار فقدا أ برنا حجا  انا حماد عن حماد الكوفي [  907]  

 عليك بالمار فانضحيه ف نه ؤقط  الدم عنك 
   
فددي المطلقدة التدي ارتيددب أ برندا عادان بدن مسددلم اندا محمدد بددن دنندار اندا نددونب عدن الحسدن [  908]  

بهدددا تدددربع سدددنة فددد ن حايدددت وإال تربصدددت بعدددد انقضدددار السدددنة االادددة أ دددهر فددد ن حايدددت وإال فقدددد 
 انقضت عدتها 

   
سدديل مالددك عددن عدددة المستحايددة إعا نلقددت فحدددانا مالددك لمة قددا  أ برنددا عبددد هللا بددن مسدد[  909]  

 عن بن  هاب عن سعيد بن المسيب أنه قا  عدتها سنة قا  أبو محمد  و قو  مالك 
   
سدديل جددابر بددن زإددد عددن أ برنددا أبددو النعمددان انددا حمدداد بددن زإددد حدددانا عمددرو بددن دننددار قددا  [  910]  

ن ييددر كبددر قددا  مددن ييددر حدديض تحدديض وقددا  ندداوس المددرأة تطلددق و ددي الشددابة وترتادد  حيضددتها مدد



 االاة أ هر 
   
إعا نلددق الرجددل امرأتدده أ برندا نصددر بددن علددي انددا عبددد ائعلددى عدن معمددر عددن ال  ددري قددا  [  911]  

فحايت حيضة أو حيضتين ام ارتاعت حيضتها إن كان علك من كبر اعتدت االادة أ دهر وإن كاندت 
  ابة وارتابت اعتدت سنة بعد الرإبة 

   
المستحايدة والتدي ال أ برنا  لياة بن  يا  انا يندر انا  عبة عن قتدادة عدن عكرمدة قدا  [  912]  

 ؤستقيم لها حيض فتحيض في  هر مرة وفي الشهر مرتين عدتها االاة أ هر 
   
 تعتد باإلقرار أ برنا  لياة بن  يا  انا أبو داود عن  شام عن حماد قا  [  913]  
   
عددة المستحايدة ا  الد بن مخلد انا مالك عن بن  دهاب عدن سدعيد بدن المسديب قدا  حدان[  914]  

 سنة 
   
 المستحاية تعتد باإلقرار أ برنا إسحاج بن  يسى انا  شيم عن نونب عن الحسن قا  [  915]  
   
أ دل أ برنا  ليادة اندا عبدد ائعلدى عدن معمدر عدن ال  دري قدا  قدا  بداإلقرار قدا  أبدو محمدد [  916]  

 الحجاز ؤقولون اإلقرار ائنهار وقا  أ ل العراج  و الحيض قا  عبد هللا وأنا أقو   و الحيض 
   
 المستحاية تعتد باإلقرار أ برنا أبو النعمان انا و يب انا نونب عن الحسن قا  [  917]  
   
ل نلدق سد لت ال  دري عدن رجدحدانا موسى بن  الد عن الهقدل بدن زإداد عدن ائوزاعدي قدا  [  918]  

امرأته و ي  ابة تحيض فانقط  عنها المحيض حين نلقها فلم تدر دمدا كدم تعتدد قدا  االادة أ دهر قدا  
وسدد لت ال  ددري عددن رجددل نلددق امرأتدده فحايددت حيضددتين اددم ارتاعددت حيضددتها كددم تددربع قددا  عدددتها 
سنة قا  وس لت ال  ري عن رجدل نلدق امرأتده و دي تحديض تمكدث االادة أ دهر ادم تحديض حيضدة ادم 

 ر عنهدا الحديض ادم تمكدث السدبعة ائ دهر والومانيدة ادم تحديض أ درل فتسدتعجل إليهدا مدرة وتتد  ر نتد 
أ ددرل كيدددف تعتدددد قددا  إعا ا تلدددف حيضدددها عددن إقرا هدددا فعددددتها سددنة قلدددت وكيدددف ان كددان نلدددق و دددي 



تحيض في كدل سدنة مدرة كدم تعتدد قدا  ان كاندت تحديض إقرا  دا معلومدة  دي إقرا  دا ف ندا ندرل ان تعتدد 
  ا إقرار
   
سدد لت ال  ددري عددن أ برنددا محمددد بددن المبددارو انددا عمددرو بددن عبددد الواحددد عددن ائوزاعددي قددا  [  919]  

الرجل نبتا  الجارإدة لدم تبلد  المحديض وال تحمدل مولهدا بكدم ؤسدتبر ها قدا  بوالادة أ دهر وقدا  ؤحيدى بدن 
 أبي كوير بخمسة أربعين نوما 

   
دسدتوا ي عدن حمداد عدن سدعيد بدن جبيدر عدن بدن  بداس أ برنا ن إد بن  ارون عن  شام ال[  920]  

انه كدان ؤقدو  فدي المستحايدة تغتسدل عندد كدل صدالة وتصدلي وقدا  حمداد لدو كدان مستحايدة جهلدت 
فتركددت الصددالة أ ددهرا ف نهددا تقضددي الصددلوات قيددل لدده وكيددف تقضدديها قددا  تقضدديها قددي نددوم واحددد ان 

 استطاعت قيل لعبد هللا تقو  به قا  أي وهللا 
   
 في الحبلى إعا رأت الدم  باب
   
سد لت ال  ددري عدن الحامددل تدرل الدددم فقددا  أ برندا  الددد بدن مخلددد حددانا مالددك بدن أنددب قددا  [  921]  

 تد  الصالة 
   
سد لت مجا ددا عدن امرأتدي رأت دمدا أ برنا عبيد هللا بن موسى عدن عومدان بدن ائسدود قدا  [  922]  

هللا ؤعلم ما تحمل كل أنوى وما تغديض ائرحدام ومدا تد داد { وأنا أرا ا حامال قا  علك غيض ائرحام ل 
 فما يايت من  ير زادت موله في ائرحام الحمل 

   
فدي  د ه اآلؤدة ل هللا ؤعلدم أ برنا حجا  انا حماد بن سدلمة عدن عاصدم ائحدو  عدن عكرمدة [  923]  

ا  علدك الحديض علددى مدا تحمدل كدل أنودى ومدا تغديض ائرحدام ومدا تدد داد وكدل  دير عندده بمقددار {  قد
 الحبل ال تحيض نوما في الحبل اال زادته نا را في حبلها 

   
أ برنا أبو النعمان انا حماد بن زإد عن ؤحيى بن سعيد قدا  أمدر ال ؤختلدف فيده عنددنا عدن [  924]  

 المرأة الحبلى إعا رأت الدم انها ال تصلي حتى تطهر عا شة 



   
ل ومددا تغدديض ائرحددام { قددا  ابددت بددن ن إددد انددا عاصددم عددن عكرمددة أ برنددا أبددو النعمددان انددا ا[  925]  

والحيض على الحبل ل وما تد داد { قدا  فلهدا بكدل ندوم حايدت فدي حملهدا نومدا تد داد فدي نهر دا حتدى 
 تستكمل تسعة أ هر نهرا 

   
ل ومددا تغديض ائرحددام { قددا  أ برندا أبددو النعمددان اندا أبددو عوانددة عدن أبددي بشددير عدن مجا ددد [  926]  
عا حايت المرأة و ي حامل قا  ؤكون علك نقصانا مدن الولدد فد عا زادت علدى تسدعة أ دهر كدان تمامدا إ

 لما نقع من ولد ا 
   
أ برنددا حجددا  انددا حمدداد بددن سددلمة عددن حميددد عددن بكددر بددن عبددد هللا الم نددي اندده قددا  امرأتددي [  927]  

 ض و ي حبلى امرأتي تحيتحيض و ي حبلى قا  أبو محمد سمعت سليمان بن حرب ؤقو  
   
إعا رأت الحبلددى الدددم أ برنددا حجددا  انددا حمدداد عددن ؤحيددى بددن سددعيد عددن عا شددة انهددا قالددت [  928]  

 فلتمسك عن الصالة ف نه حيض 
   
 مول علك أ برنا عبد هللا بن مسلمة انا مالك انه بلغه عن عا شة [  929]  
   
فددي الحامددل تددرل الدددم ان كددان لشددعبي أ برنددا إسددماعيل بددن أبددان انددا إدرإددب عددن ليددث عددن ا[  930]  

 الدم الدم عبيطا ايتسلت وصلت وان كانت ترإة توي ت وصلت 
   
 موله أ برنا أبو المغيرة عن ائوزاعي [  931]  
   
ان كاندت ترإدة أ برنا محمد بن عبد هللا انا  باد  و بدن العدوام عدن  شدام عدن الحسدن قدا  [  932]  

 هددا تركددت الصددالة وان كددان إنمددا  ددو فددي اليددوم أو اليددومين لددم تددد   مددا كانددت ترإددة قبددل علددك فددي إقرا
 الصالة 

   
أ برنددا عبددد هللا بددن محمددد  ددو بددن أبددي  دديبة انددا  ددا  بددن الحددار  وعبددده بددن سددليمان عددن [  933]  



 في الحامل ترل الدم قالت ال ؤمنعها علك من صالة سعيد عن مطر عن عطار عن عا شة 
   
فدي الحامدل تدرل الددم قدا  ن  ارون انا  مام عن مطر عن عطار عن عا شة أ برنا ن إد ب[  934]  

 تغتسل وتصلي قا  ن إد ال تغتسل قا  عبد هللا أقو  بقو  ن إد 
   
فدي الحامدل تدرل الددم قدا  أ برنا محمد بن  يسى انا ن إد بن زرإ  عن نونب عدن الحسدن [  935]  

  ي بمن لة المستحاية يير انها ال تد  الصالة 
   
فددي الحامددل تددرل الدددم قددا  أ برنددا محمددد بددن  يسددى انددا أبددو عوانددة عددن مغيددرة عددن إبددرا يم [  936]  

 تغسل عنها الدم وتتوي  وتصلي 
   
إعا رأت الحامدل الدددم أ برندا محمدد بددن  يسدى انددا  شدام انددا حجدا  عدن عطددار والحكدم قدداال [  937]  

 توي ت وصلت 
   
فدي الحامدل تدرل سشيان عن جام   و بن أبي را د عدن عطدار أ برنا محمد بن نوسف انا [  938]  

 الدم قا  توي  وتصلي 
   
  ي بمن لة المستحاية أ برنا محمد بن نوسف انا سشيان عن نونب عن الحسن قا  [  939]  
   
ال ؤكددون حدديض علددى حدددانا أبددو الوليددد الطيالسددي عددن جرإددر عددن مغيددرة عددن إبددرا يم قددا  [  940]  

 حمل 
   
فدددي الحامدددل تدددرل الددددم قدددا   دددي بمن لدددة أ برندددا سدددعيد بدددن عدددامر عدددن  شدددام عدددن الحسدددن [  941]  

 المستحاية 
   
 إعا رأت الحامل الدم لم تد  الصالة أ برنا أبو الوليد انا أبو عوانة عن مغيرة عن إبرا يم [  942]  
   



فدي ة انهمدا قداال أ برنا حجا  انا حماد بدن سدلمة عدن الحجدا  عدن عطدار والحكدم بدن عتيبد[  943]  
 الحبلى والتي قعدت عن المحيض إعا رأت الدم توي تا وصلتا وال تغتسالن 

   
 تغتسالن وتصليان أ برنا حجا  عن حماد عن مطر عن عطار قا  [  944]  
   
أ برنا زإدد بدن ؤحيدى الدمشدقي عدن محمدد بدن را دد عدن سدليمان بدن موسدى عدن عطدار بدن [  945]  

 ان الحبلى ال تحيض ف عا رأت الدم فلتغتسل ولتصل ت أبي رباح عن عا شة قال
   
أ برنا ؤحيى بن حسان انا محمد بن الاضل عن الحسدن بدن الحكدم عدن الحكدم عدن إبدرا يم [  946]  

 في المرأة إعا رأت الدم و ي تمحض قا   و حيض تترو الصالة 
   
لمدرأة الحامدل إعا يدربها الطلدق في اأ برنا ؤحيى بن حسان انا  شيم انا نونب عن الحسن [  947]  

 ورأت الدم على الولد فلتمسك عن الصالة وقا  عبد هللا تصلي ما لم تض  
   

 باب وقت الناسار وما قيل فيه 
   
فددي الناسدار كطهددر امدرأة مددن أ برندا محمدد بددن  يسدى انددا أبدو سددشيان عدن معمدر عددن قتدادة [  948]  

 نسا ها 
   
فددي الناسددار تمسددك عددن الصددالة انددا  شدديم انددا نددونب عددن الحسددن أ برنددا محمددد بددن  يسددى [  949]  

أربعين نوما ف ن رأت الطهر ف او وان لم تر الطهر أمسكت عن الصدالة أؤامدا  مسدا سدتا فد ن نهدرت 
 ف او وإال أمسكت عن الصالة ما بينها وبين الخمسين ف ن نهرت ف او وإال فهي مستحاية 

   
سددشيان عددن نددونب بددن عبيددد عددن الحسددن عددن عومددان بددن أبددي أ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا [  950]  

اندده كددان ال ؤقددرب الناسددار أربعدين نومددا وقددا  الحسددن الناسددار  مدب وأربعددون إلددى  مسددين فمددا العداأل 
 زاد فهي مستحاية 

   



أ برنا جعار بن عون انا إسماعيل بدن مسدلم عدن الحسدن عدن عومدان بدن أبدي العداأل قدا  [  951]  
 نوما ف ن نهرت وإال فال تجاوزه حتى تصلي وقت الناسار أربعين 

   
ان كدان للناسددار عددادة وإال أ برندا محمددد بدن نوسددف اندا سددشيان عددن أ دعث عددن عطدار قددا  [  952]  

 جلست أربعين ليلة 
   
 النااس حيض أ برنا محمد بن نوسف انا سشيان عن بن جرإ  عن عطار قا  [  953]  
   
السددي انددا أبددو عوانددة عددن أبددي بشددر عددن نوسددف بددن ما ددك عددن بددن أ برنددا أبددو الوليددد الطي[  954]  

 تنت ر الناسار أربعين نوما أو نحو ا  باس قا  
   

 باب في المرأة الحا ض تصلي في اوبها إعا نهرت 
   
أ برندا أبدو الوليدد اندا أبدو  يدوم اندا علدي بدن عبدد ائعلدى عدن أبدي سدهل البصدري عدن مسدة [  955]  

الناسددار تجلددب علددى عهددد رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أربعددين نومددا أو كانددت عددن أم سددلمة قالددت 
 أربعين ليلة وكانت إحدانا تطلى الورس على وجهها من الكلف 

   
أ برنا سعيد بدن عدامر عدن  شدام عدن  الدد عدن معاوإدة بدن قدرة عدن امدرأة لعا د  بدن عمدرو [  956]  

مددن  دد ه قالددت انددا فالنددة انددي قددد فقددا  ناسددت فجددارت بعدددما مضددت عشددرون ليلددة فددد لت فددي لحافدده 
 نهرت فركضها برجله فقا  ال تغرإني عن دنني حتى تمضي أربعون ليلة 

   
أ برنددا أبددو نعدديم انددا أبددو عوانددة عددن أبددي بشددر عددن نوسددف بددن ما ددك عددن بددن  بدداس قددا  [  957]  

 الناسار تنت ر نحوا من أربعين نوما 
   
 نحوه ن عبد هللا بن  باس أ برنا عمرو بن عون ب سناده ع[  958]  
   
ان الحسددن قددا  فددي الناسددار التددي تددرل الدددم أ برنددا موسددى بددن  الددد حدددانا معتمددر عددن أبيدده [  959]  



 تربع أربعين ليلة ام تصلي وقا  الشعبي  هرإن ام  ي بمن لة المستحاية 
   
فطدب قددا  سددمعت أ برندا مددروان بددن محمدد انددا محمددد بدن  ددعيب انددا إبدرا يم بددن سددليمان ائ[  960]  

المددرأة تنت ددر مددن الغددالم االاددين نومددا ومددن الجارإددة أربعددين نومددا العددالر بددن الحددار  عددن مكحددو  قددا  
 ؤعني الناسار قا  مروان  و قو  سعيد بن عبد الع إ  وقا  ائوزاعي  ما سوار 

   
رأت الدددم  إعاأ برنددا محمددد بددن عبددد هللا الرقا ددي انددا و يددب حددداني نددونب عددن الحسددن قددا  [  961]  

 عند الطلق نوما أو نومين فهو من النااس 
   
فدي الحامدل تدرل أ برنا عبد هللا بن محمد انا عبد هللا بن المبارو عن بن جرإ  عن عطدار [  962]  

 الدم و ي تطلق قا  تصن  ما تصن  المستحاية 
   

 باب المرأة تجنب ام تحيض 
   
فدي المدرأة تجندب ادم تحديض قدا  مغيدرة عدن إبدرا يم  أ برنا محمد بن نوسدف اندا سدشيان عدن[  963]  

 تغتسل 
   
 موله أ برنا محمد بن نوسف انا سشيان عن  شام عن الحسن [  964]  
   
الحدديض أ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا سددشيان عددن العددالر بددن المسدديب عددن عطددار قددا  قددا  [  965]  

 أ بر 
   
فدي رجددل يشددي امرأتدده فحايددت عددن إبددرا يم أ برندا سددعيد بددن عددامر عددن  دعبة عددن مغيددرة [  966]  

 فقا  تغتسل أحب إلي 
   
 لتغتسل من الجنابة أ برنا حجا  انا حماد عن حجا  عن عطار والنخعي قاال [  967]  
   



 مول علك حدانا حجا  عن حماد عن عامر ائحو  عن الحسن [  968]  
   
سدديل عنهددا حدددانا العددالر بددن المسدديب قددا  أ برنددا المعلددى بددن أسددد انددا عبددد الواحددد بددن زإدداد [  969]  

 حماد فقا  قا  إبرا يم تغتسل 
   
 تغتسل حدانا إبرا يم بن موسى عن فضيل عن محمد بن سالم عن الشعبي قا  [  970]  
   

 باب الحا ض توي  عند وقت الصالة 
   
كددان و  أ برنددا محمددد بددن نوسددف حدددانا ؤحيددى بددن أنددوب قددا  سددمعت الحكددم بددن عتيبددة ؤقدد[  971]  

 ؤعجبهم في المرأة الحا ض ان تتوي  ويور ا للصالة ام تسب  هللا وتكبره في وقت الصالة 
   
قلدددت ئبدددي قالبدددة الحدددا ض أ برندددا محمدددد بدددن نوسدددف اندددا سدددشيان عدددن سدددليمان التيمدددي قدددا  [  972]  

 تتوي  عند وقت كل صالة وت كر هللا فقا  ما وجدت له ا أصال 
   
 بن ن إد انا سعيد بن أبي أنوب قا  حداني  الدد بدن ن إدد الصددفي عدن أبيده أ برنا عبد هللا[  973]  

انده كددان ؤد مر المددرأة الحدا ض عنددد أوان الصدالة ان تويدد  وتجلدب بانددار عدن عقبدة بددن عدامر الجهنددي 
 مسجد ا فت كر هللا وتسب  

   
اال ندر  اآلؤدة ولكدن في المرأة الحدا ض أتقدرأ قدا  ال حدانا ؤعلى انا عبد الملك عن عطار [  974]  

 توي  عند كل صالة ام تستقبل القبلة وتسب  وتكبر وتدعوا هللا 
   
أ برنددا محمددد بددن ن إددد انددا حمدد ة انددا الشدديباني و ددو ؤحيددى بددن أبددي عمددرو مددن أ ددل الرملددة [  975]  

 تؤمر الحا ض تتوي  عند مواقيت الصالة وتستقبل القبلة وت كر هللا باب حدانا مكحو  قا  
   
 في الحا ض تقضي الصوم وال تقضي الصالة  باب
   



إعا سددم  الحددا ض والجنددب أ برندا محمددد بددن نوسددف انددا سددشيان عددن حمدداد عددن إبددرا يم قددا  [  976]  
 ؤغتسل الجنب وإسجد وال تقضي الحا ض ئنها تصلي 

   
قدا  فدي الحدا ض تسدم  السدجدة أ برنا محمد بن نوسدف اندا سدشيان عدن مغيدرة عدن إبدرا يم [  977]  

 ال تقضي 
   
لدديب أ برندا سددعيد بددن عددامر وجعاددر بددن عددون عددن سدعيد عددن أبددي معشددر عددن إبددرا يم قددا  [  978]  

 عليها  ير 
   
كندا نحديض عندد أ برنا ؤعلى انا عبيدة بن معين عن إبرا يم عن ائسدود عدن عا شدة قالدت [  979]  

  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فما ؤ مر امرأة منا برد الصالة
   
ان امددرأة سدد لت عا شددة أ برنددا أبددو النعمددان انددا حمدداد عددن أنددوب عددن أبددي قالبددة عددن معدداعة [  980]  

أتقضدي إحددانا صدالة أؤددام حيضدها فقالدت أحرورإدة أنددت قدد كاندت إحددانا تحدديض علدى عهدد رسددو  هللا 
 صلى هللا عليه وسلم فال تؤمر بقضار 

   
كدان حمدادا فدرج  إدد الر دك عدن معداعة قدا  أبدو النعمدان أ برنا أبو النعمدان اندا حمداد عدن ن[  981]  

 حدنث أنوب فجار به ا 
   
إعا أ برنددا عمددرو بددن عددون عددن  الددد بددن عبددد هللا عددن عطددار بددن السددا ب عددن عددامر قددا  [  982]  

 سمعت الحا ض فال تسجد 
   
ال تسدجد قدا  أ برنا عمرو بن عون عن  الد بن عبد هللا عن  الد الحد ار عدن أبدي قالبدة [  983]  

 المرأة الحا ض إعا سمعت السجدة 
   
انددده كدددان ؤكدددره أ برندددا عمدددرو بدددن عدددون عدددن  الدددد عدددن الحسدددن بدددن عبيدددد هللا عدددن إبدددرا يم [  984]  

 للحا ض ان تسجد إعا سمعت السجدة 



   
سد لت بدن  بداس عدن الناسدار أ برنا ؤعلى عن محمد بن عون عن أبي يالب عجالن قا  [  985]  

 ي تقضيان الصالة إعا تطهرن قا   دو عا أزوا  النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فلدو فعلدن والحا ض  ل 
 علك أمرنا نسارنا ب لك 

   
أتددت أ برنددا عمددرو بددن عددون انددا  الددد عددن ليددث عددن عبددد الددرحمن بددن القاسددم عددن أبيدده قددا  [  986]  

عا شدة أحرورإدة امرأة إلى عا شدة فقالدت اقضدي مدا تركدت مدن صدالتي فدي الحديض عندد الطهدر فقالدت 
 أنت كنا م  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم كانت أحدنا تحيض وتطهر فال ؤ مرنا بالقضار 

   
قلددت لاانمددة ؤعنددي بنددت أ برنددا إسددحاج بددن  يسددى انددا  ددرإك عددن كويددر بددن إسددماعيل قددا  [  987]  

 علي أتقضين الصالة أؤام حيضك قالت ال 
   
سدد لتها  ددعبة عددن ن إددد الر ددك قددا  سددمعت معدداعة عددن عا شددة أ برنددا سددعيد بددن الربيدد  انددا [  988]  

امددرأة أتقضددي الحددا ض الصددالة قالددت أحرورإددة أنددت قددد حضددن نسددار رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 ف مر ن أن ؤج إن قا  عبد هللا معناه أنهن ال ؤقضين 

   
 باب الحا ض ت كر هللا وال تقرأ القرآن 

   
الحدا ض والجندب ند كران هللا انا سشيان عن مغيدرة عدن إبدرا يم قدا   أ برنا محمد بن نوسف[  989]  

 وإسميان 
   
ال أ برنا محمد بن نوسف حدانا سشيان قا  بلغني عدن إبدرا يم وسدعيد بدن جبيدر انهمدا قداال [  990]  

 ؤقرأ الجنب والحا ض آؤة تامة ؤقرآن الحر  
   
الجنددب والحددا ض ال ؤقددرآن راس عددن عددامر أ برنددا محمددد بددن ن إددد البدد ار انددا  ددرإك عددن فدد[  991]  

 القرآن 
   



كددان عمدددر ؤكدددره أو ننهدددى أن ؤقدددرأ أ برنددا أبدددو الوليدددد اندددا  دددعبة انددا الحكدددم عدددن إبدددرا يم قدددا  [  992]  
 الجنب والحا ض قا   عبة وجدت في الكتاب والحا ض 

   
أربعددة ال ؤقددر ون  أ برنددا ن إددد بددن  ددارون عددن  شددام الدسددتوا ي عددن حمدداد عددن إبددرا يم قددا [  993]  

 القرآن عند الخالر وفي الحمام والجنب والحا ض اال اآلؤة ونحو ا للجنب والحا ض 
   
أ برنددا عبددد هللا بددن سددعيد انددا أبددو  الددد ائحمددر عددن حجددا  عددن عطددار وحمدداد عددن إبددرا يم [  994]  

 الحا ض والجنب ؤستاتحون اآلؤة وال نتمون آ ر ا وسعيد بن جبير قالوا 
   
فدي الحدا ض قدا  ال أ برنا حجا  عن حماد بن سلمة عن عاصم ائحو  عن أبدي العاليدة [  995]  

 تقرأ القرآن 
   
ان أ برندددا عبيدددد هللا بدددن موسدددى وأبدددو نعددديم قددداال اندددا السدددا ب بدددن عمدددر عدددن بدددن أبدددي ملكيدددة [  996]  

 عا شة كانت ترقي أسمار و ي عارو 
   
 الجنب ن كر اسم هللا ة قا  أ برنا مسلم انا  شام حدانا قتاد[  997]  
   
كدان ؤقدا  ال ؤقدرأ الجنددب وال أ برندا سدهل بدن حمدداد اندا  دعبة عدن سدديار عدن أبدي وا دل قددا  [  998]  

الحدا ض وال ؤقددرأ فدي الحمددام وحدداالن ال ند كر العبددد فيهمدا هللا عنددد الخددالر وعندد الجمددا  اال ان الرجددل 
 إعا أتى أ له بدأ فسمى هللا 

   
 في المرأة الحا ض تقرأ قا  ال اال نر  اآلؤة نا ؤعلى انا عبد الملك عن عطار أ بر [  999]  
   
أ برنا عبد هللا بن سعيد انا أبو سدلمة عدن الجرإدري عدن أبدي عطدا  عدن أبدي  رإدرة قدا  [  1000]  

 أرب  ال ؤحرمن على جنب وال حا ض سبحان هللا والحمد ت وال إله اال هللا وهللا أ بر 
   

 ا ض تسم  السجدة فال تسجد باب الح



   
أ برنا أحمد بدن حميدد اندا عبدد الدرحيم بدن سدليمان اندا الحسدن بدن عبيدد هللا عدن مسدلم بدن [  1001]  

 انه سيل عن الحا ض تسم  السجدة قا  ال تسجد ئنها صالة صبي  عن بن  باس 
   
 عددن إبددرا يم وأبددي أ برنددا أحمددد بددن حميددد انددا حاددع بددن غيددا  عددن الحسددن بددن عبيددد هللا[  1002]  

 ال تسجد الضحى قاال 
   
أ برنددا أحمددد بددن حميددد انددا بددن نميددر عددن حجددا  عددن حمدداد عددن إبددرا يم وسددعيد بددن جبيددر [  1003]  

 ليب عليها عاو الصالة أ بر من علك قاال 
   
منعدت  يدرا مدن علدك أ برنا أحمد بن حميد انا بن المبارو عن بن جرإ  عدن عطدار قدا  [  1004]  

 ة المكتوبة الصال
   
 ال تسجد أ برنا أحمد بن حميد انا يندر عن أ عث عن الحسن قا  [  1005]  
   
فدي المدرأة تدرل الطهدر فتسدم  السدجدة أ برنا أحمد انا بن المبارو عن ندونب عدن ال  دري [  1006]  

 قا  ال تسجد حتى تغتسل 
   
حكدم قدا  سدمعت عرا عدن وا دل بدن مهاندة أ برنا أبو زإدد سدعيد بدن الربيد  اندا  دعبة عدن ال[  1007]  

تصدددقن فدد نكن أ وددر أ ددل النددار فقالددت امددرأة عددن عبددد هللا عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  للنسددار 
ليست من أ را  النسار لم أو بم أو فيما قا  إنكن تكورن اللعنة وتكارن العشير قدا  وقدا  عبدد هللا مدا 

ائمدددر علدددى أمدددر م مدددن النسدددار قدددا  رجدددل لعبدددد هللا مدددا  مدددن ناقصدددي الددددنن والعقدددل أيلدددب للرجدددا  عوي 
نقصان عقلها قا  جعلت  هادة امدرأتين بشدهادة رجدل قدا  سديل مدا نقصدان دننهدا قدا  تمكدث كد ا وكد ا 

 من نوم وليلة ال تصلي ت ناله 
   

 باب المرأة الحا ض تصلي في اوبها إعا نهرت 
   



عددن عبدد الددرحمن بددن القاسددم عددن أبيدده عددن عا شددة  أ برندا محمددد بددن نوسددف انددا ائوزاعددي[  1008]  
إعا نهددرت المددرأة مددن الحدديض فلتتبدد  اوبهددا الدد ي نلددي جلددد ا فلتغسددل مددا أصددابه مددن ائعل اددم قالددت 

 تصلي فيه 
   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا بددن عيينددة عددن بددن أبددي نجددي  عددن عطددار عددن عا شددة قالددت [  1009]  

 ه تجنب ام ترل فيه القطرة من دم حيضها فتقصعه برإقها  ان ؤكون إلحدانا الدر  فيه تحيض وفي
   
ان إحددا ن أ برنا سهل بن حماد انا أبدو بكدر الهد لي عدن الحسدن عدن أمده عدن أم سدلمة [  1010]  

 تسبقها القطرة من الدم ف عا أصابت إحدا ن علك فلتقصعه برإقها 
   
إعا م عدن معداعة العدوإدة عدن عا شدة قالدت أ برنا أبو النعمان اندا اابدت بدن ن إدد اندا عاصد[  1011]  

 يسلت المرأة الدم فلم ن  ب فلتغيره بصارة ورس أو زعاران 
   
أ برنا سعيد بن الربيد  اندا  دعبة عدن ن إدد الر دك قدا  سدمعت معداعة العدوإدة عدن عا شدة [  1012]  

 المار نهور قالت لها امرأة الدم ؤكون في الووب فايسله فال ن  ب ف قطعه قالت 
   
أ برندددا أبدددو الوليدددد الطيالسدددي اندددا ؤحيدددى بدددن سدددعيد القطدددان حدددداني جدددابر بدددن صدددب  قدددا  [  1013]  

كددان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أبددو القاسددم سددمعت  ددالس بددن عمددرو قددا  سددمعت عا شددة تقددو  
ؤكون معي في الشعار الواحد وأندا حدا ض نامدث ان أصدابه مندي  دير يسدل مدا أصدابه لدم ؤعدده إلدى 

وصلى فيه ام ؤعود وان أصابه مندي  دير فعدل مودل علدك يسدل مكانده لدم ؤعدده إلدى ييدره وصدلى ييره 
 فيه 
   
فيمدا تلدبب المدرأة مدن أ برنا ن إدد بدن  دارون عدن  شدام الدسدتوا ي عدن حمداد عدن إبدرا يم [  1014]  

ن الويددداب و دددي حدددا ض ان أصدددابه دم يسدددلته وإال فلددديب عليهدددا يسدددله وان عرقدددت فيددده ف نددده ؤج  هدددا ا
 تنضحه 

   
المدرأة الحدا ض تصدلي فدي ايابهدا أ برنا عبيد هللا بدن موسدى عدن عومدان عدن مجا دد قدا  [  1015]  



 التي تحيض فيها اال ان ؤصيب  ييا منها دم فتغسل موي  الدم 
   
أ برنا عمرو بن عون انا سدشيان بدن عييندة عدن  شدام بدن عدروة عدن فانمدة بندت المند ر [  1016]  

سد لت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن دم الحديض ؤصديب الودوب بدي بكدر قالدت عن أسمار بندت أ
 قا  حتيه ام ر يه بالمار 

   
الحدددا ض ال حدددانا معدداع بددن  دداني عددن إبددرا يم بدددن نهمددان عددن مغيددرة عددن إبددرا يم قددا  [  1017]  

 تغسل اوبها إعا لم ؤكن فيه دم 
   
نا ن إد  و بن عرإد  اندا محمدد  دو بدن إسدحاج حدداتني أ برنا محمد بن عبد هللا الرقا ي ا[  1018]  

سدمعت امدرأة تسد   رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فانمة بنت المن ر عن أسمار بنت أبدي بكدر قالدت 
عدن اوبهدا إعا نهدرت مدن محيضدها كيدف تصدن  بده قدا  إن رأندت فيده دمدا فحكيده ادم أقرصديه بمدار ادم 

 انضحي في سا ره فصلي فيه 
   
أ برنا أبو عبيد القاسم بن سالم انا عبد الرحمن بدن مهددي عدن سدشيان عدن اابدت الحد ار  [ 1019]  

سد لت النبدي صدلى هللا عليده وسدلم عن عدل بن دننار مولى أم قديب بندت محصدن عدن أم قديب قالدت 
 عن دم الحيض ؤكون في الووب قا  ايسليه بمار وسدر وحكيه بضل  

   
سددمعت عا شددة ن علددي بددن المبددارو قددا  سددمعت كرإمددة قالددت أ برنددا سددعيد بددن الربيدد  عدد[  1020]  

وسدد لتها امددرأة تصدديب اوبهددا مددن دم حيضددها قالددت لتغسددله بالمددار قالددت ف نددا نغسددله فيبقددى أاددره قالددت ان 
 المار نهور 

   
كاندددت عا شدددة تدددرل الشدددير مدددن أ برندددا جعادددر بدددن عدددون اندددا بدددن جدددرإ  عدددن عطدددار قدددا  [  1021]  

 حجر وبعودة أو بالقرن ام تر ه المحيض في اوبها فتحته بال
   

 باب في عرج الجنب والحا ض 
   



سدد لت أ برنددا أبددو نعدديم عددن عبددد الو دداب الوقاددي عددن عبددد هللا بددن عومددان بددن  ودديم قددا  [  1022]  
 سعيد بن جبير عن الجنب ؤعرج في الووب ام ؤمسحه به قا  ال ب س به 

   
لمة عدن عبددد هللا بدن عومددان بدن  ودديم عدن سددعيد حددانا حجدا  بددن منهدا  انددا حمداد بددن سد[  1023]  

 انه كان ال نرل بعرج الجنب في الووب ب سا بن جبير 
   
 انه كان ال نرل به ب سا أ برنا حجا  انا حماد عن عطار بن السا ب عن الشعبي [  1024]  
   
 عليده مدا كدل أصدحاب النبدي صدلى هللاأ برنا حجا  انا حماد عن حميد عن الحسدن قدا  [  1025]  

 وسلم كانوا ؤجدون اوبين فقا  إعا ايتسلت ألست تلبسه ف او ب او 
   
ان أ برنا عمرو بن عون انا سشيان بن عيينة عن ؤحيى بن سدعيد عدن القاسدم بدن محمدد [  1026]  

 عا شة سيلت عن الرجل ؤصيب المرأة ام نلبب الووب فيعرج فيه فلم تر به ب سا 
   
ال بددد س ان عددون انددا ؤحيددى بددن سددليم عددن بددن جددرإ  عددن عطددار قددا  أ برنددا عمددرو بددن [  1027]  

 ؤعرج الجنب والحا ض في الووب ؤصلي فيه 
   
فدي الجندب ؤعدرج فدي أ برنا عمرو بن عون انا أبو ائحدوأل عدن أبدي حمد ة عدن إبدرا يم [  1028]  

 اوبه قا  ال ؤضره وال ننضحه بالمار 
   
فددي الحدددا ض إعا عرقدددت فدددي عدددن حمدداد عدددن إبدددرا يم أ برنددا ن إدددد بدددن  ددارون عدددن  شدددام [  1029]  

 ايابها ف نه ؤج  ها ان تنضحه المار 
   
كددان ؤعددرج فددي الوددوب و ددو أ برنددا عبددد هللا بددن مسددلمة انددا مالددك عددن ندداف  عددن بددن عمددر [  1030]  

 جنب ام ؤصلي فيه 
   
انده  بداس أ برنا ؤحيى بن ؤحيى انا  شيم عن  شام  و بن حسان عن عكرمدة عدن بدن [  1031]  



 لم ؤكن نرل ب سا بعرج الحا ض والجنب 
   

 باب مبا رة الحا ض 
   
سد   رجدل رسدو  هللا صدلى أ برنا  الد بن مخلد انا مالك بن أنب عن زإد بدن أسدلم قدا  [  1032]  

 هللا عليه وسلم فقا  ما ؤحل لي من امرأتي و ي حا ض قا  لتشد عليها إزار ا ام  انك ب عال ا 
   
أرسل عبد هللا بن عمر إلدى عا شدة ليسد لها  دل نبا در أ برنا  الد انا مالك عن ناف  قا  [  1033]  

 الرجل امرأته و ي حا ض فقالت لتشد إزار ا على أسالها ام نبا ر ا 
   
أ برنا محمد بن  يسدى اندا بدن أبدي زا ددة عدن العدالر بدن المسديب عدن حمداد عدن إبدرا يم [  1034]  

 ها في مراقها وبين أفخاع ا ف عا دفق يسلت ما أصابها وايتسل  و الحا ض ؤ تيها زوجقا  
   
أ برنددا محمددد بددن  يسددى حدددانا عبيددد هللا بددن عدددي قددا  سدد لت عبددد الكددرإم عددن الحددا ض [  1035]  

 لقد علمت أم عمران اني أنعن في إليتها ؤعنى و ي حا ض فقا  قا  إبرا يم 
   
سدد   رجدل عطددار عدن الحددا ض فلدم نددر ك بددن مغدو  قدا  أ برندا محمدد بددن نوسدف انددا مالد[  1036]  

 بما دون الدم ب سا 
   
أ برنا محمد بن نوسف انا سشيان عن منصور عن إبرا يم عن ائسود عن عا شدة قالدت [  1037]  

  نت إعا حضت أمرني النبي صلى هللا عليه وسلم ف ت ر وكان نبا رني 
   
سديلت عا شدة مدا ؤحدل عي حداني ميمون بن مهران قدا  أ برنا محمد بن نوسف انا ائوزا [  1038]  

 للرجل من امرأته و ي حا ض قالت ما فوج اإلزار 
   
أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا عيينددة بددن عبددد الددرحمن بددن جو ددن عددن مددروان ائصددار عددن [  1039]  

  قدا  قلت لعا شة ما ؤحل للرجل من امرأته إعا كانت حا ضا قالدت كدل  دير ييدر الجمدامسروج قا  



 قلت فما ؤحرم عليه منها إعا كانا محرمين قا  كل  ير يير كالمها 
   
أ برندددا محمدددد بدددن نوسدددف اندددا سدددشيان عدددن  الدددد بدددن أندددوب عدددن رجدددل عدددن عا شدددة قالدددت [  1040]  

 اجتنب  عار الدم إلنسان 
   
ي إعا كدف ائعل ؤعندأ برنا محمدد بدن نوسدف اندا سدشيان عدن إسدماعيل عدن الشدعبي قدا  [  1041]  

 الدم 
   
ال بد س ان تدؤتي الحدا ض بدين أ برنا زكرإا بن عدي انا  رإك عن ليث عن مجا د قدا  [  1042]  

 فخ نها أو في سرتها 
   
تقبددل وتدددبر اال الدددبر أ برنددا أبددو نعدديم انددا الحسددن بددن صددال  عددن ليددث عددن مجا ددد قددا  [  1043]  

 والمحيض 
   
ارون عن محمد بدن عمدرو عدن أبدي سدلمة عدن أم سدلمة أ برنا ؤعلى بن عبيد وإ إد بن  [  1044]  

كنت م  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم في لحا  فوجدت ما تجدد النسدار فقمدت فقدا  رسدو  هللا قالت 
صددلى هللا عليدده وسددلم مالددك أناسددت قلددت وجدددت مددا تجددد النسددار قددا  عاو مددا كتددب هللا علددى بنددات آدم 

رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اد لددي فددي اللحددا  قالددت فقمددت ف صددلحت مددن  دد ني اددم رجعددت قددا  
 فد لت 

   
أ برندا و دب بدن جرإدر عدن  شدام الدسدتوا ي عددن ؤحيدى بدن أبدي سدلمة عدن زبيدب بنددت أم [  1045]  

بينا انا م  رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم مضدطجعة فدي الخميلدة إع حضدت سلمة عن أم سلمة قالت 
اسددت قلددت نعددم قالددت فدددعاني فايددطجعت معدده فددي الخميلددة فانسددللت ف  دد ت ايدداب حيضددتي فقددا  أن

قالت وكانت  ي ورسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم ؤغتسدالن مدن اإلندار الواحدد مدن الجنابدة وكدان ؤقبلهدا 
 و و صا م 

   
أ برنددا عمددرو بددن عددون انددا  الددد عددن الشدديباني عددن عبددد هللا بددن  ددداد عددن ميمونددة قالددت [  1046]  



  عليه وسلم نبا ر المرأة من نسا ه فوج اإلزار و ي حا ض  ان رسو  هللا صلى هللا
   
أ برندا بشددر بددن عمدرو ال  رانددي انددا أبددو ائحدوأل انددا أبددو إسددحاج عدن أبددي ميسددرة عمددرو [  1047]  

كددان رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسددلم ؤد مر إحدددانا إعا كانددت حا ضددا ان بدن  ددرحبيل عددن عا شدة قالددت 
 ر ا تشد عليها إزار ا ام نبا 

   
كندت أ برنا عبد الصمد انا  عبة عن أبي إسحاج عن أبي ميسدرة قدا  قالدت أم المدؤمنين [  1048]  

 أت ر وأنا حا ض ام أد ل م  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم في لحافه 
   
سديل بدن جبيدر مدا أ برنا عمرو بن عون عن  الد بن عبد هللا عن ن إد بن أبي زإاد قدا  [  1049]  

 من امرأته إعا كانت حا ضا قا  ما فوج اإلزار  للرجل
   
فددي الحددا ض قددا  أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا بددن عددون عددن محمددد بددن سدديرإن عددن عبيدددة [  1050]  

 الارا  واحد واللحف  تى ف ن كانوا ال ؤجدون رد عليها من لحافه 
   
مددا فددوج  ددرإ  قددا  لدده أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا بددن عددون عددن محمددد بددن سدديرإن عددن [  1051]  

 السرر أو السرة 
   
حدانا سليمان بن حرب انا حماد بن سلمة عدن أبدي عمدران الجدوني عدن ن إدد بدن بدابنوس [  1052]  

كان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم نتو حني وأندا حدا ض وإصديب مدن رأسدي وبيندي عن عا شة قالت 
 وبينه اوب 

   
أن اليهدددود كدددانوا إعا حمددداد بدددن سدددلمة عدددن اابدددت عدددن أندددب  أ برندددا سدددليمان بدددن حدددرب اندددا[  1053]  

حايددت المددرأة فدديهم لددم نوا لو ددا ولددم ؤشدداربو ا وأ رجو ددا مددن البيددت ولددم تكددن معهددم فددي البيددوت فسدديل 
النبي صلى هللا عليه وسلم عن علك ف ن   هللا تعالى ل وإس لونك عن المحديض قدل  دو أعل {  فد مر م 

ا لددو ن وان ؤشددداربو ن وان ؤكدددن معهدددم فددي البيدددوت وان ؤاعلدددوا كدددل رسددو  صدددلى هللا عليددده وسدددلم ان نو 
 ددير مددا ال النكدداح فقالددت اليهددود مددا نرإددد  دد ا ان نددد   ددييا مددن أمرنددا اال  الانددا فيدده فجددار  بدداد بددن 



بشدددر وأسددديد بدددن حضدددير إلدددى رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم فددد  براه بددد لك وقددداال ؤدددا رسدددو  هللا أفدددال 
عددر وجدده رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم تمعددرا  دددندا حتددى ظننددا اندده وجددد نددنكحهن فددي المحدديض فتم

عليهمددا فقامددا فخرجددا فاسددتقبلتهما  دؤددة لددبن فبعددث رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي آاار مددا فرد مددا 
 فساقهما فعلمنا انه لم ؤغضب عليهما 

   
سد لت سدالم بدن عبدد هللا اسدبي قدا  أ برنا أبو نعيم انا أبو  ال  حداني  يبة بن  دال  الر [  1054]  

عددن الرجددل ؤضدداج  امرأتدده و ددي حددا ض فددي لحددا  واحددد فقددا  أمددا ونحددن آ  عمددر فنهجددر ن إعا كددن 
 حيضا 

   
ال بد س باضدل أ برنا أحمد بن  الدد عدن محمدد بدن إسدحاج عدن نداف  عدن بدن عمدر قدا  [  1055]  

 ويور المرأة ما لم تكن جنبا أو حا ضا 
   
تضدعه ويدعا ؤعندي علدى ا محمد بن نوسف اندا سدشيان عدن يديالن عدن الحكدم قدا  أ برن[  1056]  

 الار  
   
أ برنددا عبددد هللا بددن صددال  قددا  حددداني الليددث حددداني بددن  ددهاب عددن حبيددب مددولى عددروة [  1057]  

ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم عن ندبة موالة ميمونة عن ميمونة زو  النبي صلى هللا عليه وسلم 
ا دددر المدددرأة مدددن نسدددا ه و دددي حدددا ض إعا كدددان عليهدددا إزار نبلددد  أصدددنا  الاخددد نن أو الدددركبتين  دددان نب

 محتجرة به 
   

 باب الحا ض تمشط زوجها 
   
كنددت أرجددل أ برنددا  الددد بددن مخلددد انددا مالددك عددن بددن  ددهاب عددن عددروة عددن عا شددة قالددت [  1058]  

 رأس رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا حا ض 
   
كنددت أرجددل رأس أ برنددا  الددد انددا مالددك عددن  شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن عا شددة قالددت  [ 1059]  

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا حا ض 



   
كدددن جدددواري بدددن عمدددر ؤغسدددلن رجليددده و دددن حددديض أ برندددا  الدددد اندددا مالدددك عدددن نددداف  قدددا  [  1060]  

 وإعطينه الخمرة 
   
المقددام بدن  درإ  بدن  داني عدن أبيده عدن عا شدة  أ برنا محمد بن نوسف اندا سدشيان عدن[  1061]  

كنددت أوتددى باإلنددار فايدد  فمددي فا ددرب وأندا حددا ض فيضدد  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فمدده قالدت 
علدددى المكدددان الددد ي ويدددعت فيشدددرب وأوتدددي بدددالعرج فدددانتهب فيضددد  فددداه علدددى المكدددان الددد ي ويدددعت 

 فينتهب ام ؤ مرني ف ت ر وأنا حا ض وكان نبا رني 
   
كدان ؤقدا  الحدا ض ليسدت أ برنا محمد بن نوسدف اندا سدشيان عدن مغيدرة عدن إبدرا يم قدا  [  1062 ] 

 الحيضة في ند ا تغسل ند ا وتعجن وتنب  
   
كددان ؤقدددو  ان الحددا ض حيضدددتها أ برنددا أبدددو زإددد اندددا  ددعبة عدددن مغيددرة عدددن إبددرا يم قدددا  [  1063]  

 ليست في ند ا وكان ؤقو  الحا ض حب الحي 
   
سدد لت إبددرا يم عددن مصددافحة اليهددودي أ برنددا جعاددر بددن عددون انددا سددشيان عددن حمدداد قددا  [  1064]  

 والنصراني والمجوسي والحا ض فلم نر فيه ويورا 
   
أ برنا أبو الوليد الطيالسي انا زا ددة اندا إسدماعيل السددي عدن عبدد هللا البهدي قدا  حدداتني [  1065]  

كدان فدي المسدجد فقدا  للجارإدة نداوليني الخمدرة قالدت أراد ان ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم عا شة 
 نبسطها وإصلي عليها فقالت انها حا ض فقا  ان حيضتها ليب في ند ا 

   
أ برنددا عبددد هللا بددن مسددلمة انددا فضدديل بددن  يددار عددن سددليمان عددن تمدديم بددن سددلمة عددن [  1066]  

ر  إلي رأسه مدن المسدجد فايسدله ؤعندي كان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤخعروة عن عا شة قالت 
 و و معتكف 

   
كدان ال ندرل ب سدا ان تويدي أ برنا المعلى بن أسد اندا أبدو عواندة عدن مغيدرة عدن إبدرا يم [  1067]  



 الحا ض المرإض 
   
أ برنا ن إد بن  دارون عدن جعادر بدن الحدار  عدن منصدور عدن إبدرا يم عدن ائسدود عدن [  1068]  

 رأس النبي صلى هللا عليه وسلم وأنا حا ض  كنت ايسلعا شة قالت 
   
لقددد أ برنددا ؤعلددى بددن عبيددد انددا ائعمدد  عددن تمدديم بددن سددلمة عددن عددروة عددن عا شددة قالددت [  1069]  

  نت أيسل رأس رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا حا ض و و عا ف 
   
أرسددل أبدددو ظبيددان إلدددى ا  أ برنددا أبددو الوليدددد الطيالسددي حدددانا  دددعبة قددا  سددمعت مغيدددرة قدد[  1070]  

إبددرا يم ؤسدد له عددن الحددا ض تويدد  المددرإض قددا  نعددم وتسددنده ؤعنددى فددي الصددالة قددا  ال فقلددت للمغيددرة 
 سمعته من إبرا يم قا  ال 

   
أ برندددا أبدددو الوليدددد اندددا  دددعبة قدددا  سدددليمان أ برندددي عدددن اابدددت بدددن عبيدددد عدددن القاسدددم عدددن [  1071]  

  لهددا ندداوليني الخمددرة قالددت انددي حددا ض قددا  إنهددا ليسددت فددي ان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قدداعا شددة 
 ندو 
   
انده سديل عدن حدانا سليمان بن حرب انا حماد بن زإد عن كويدر بدن  دن ير عدن الحسدن [  1072]  

 امرأة حا ض  ربت من مار أنتوي  به فضحك وقا  نعم 
   
إة بن صال  عدن العدالر بدن أ برنا أحمد بن الحجا  انا عبد الرحمن بن مهدي عن معاو [  1073]  

سد لت النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم عددن الحدار  عدن حددرام بدن معاوإددة عدن عمدده عبدد هللا بددن سدعد قددا  
 موا له الحا ض قا  وا لها 

   
أنده كدان أ برنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبيد هللا عن ناف  عن بن عمدر [  1074]  

لمسدددجد فتقدددو  إندددي حدددا ض فيقدددو  إن حيضدددتك ليسدددت فدددي كادددك ؤددد مر جارإتددده أن تناولددده الخمدددرة مدددن ا
 فتناوله 

   



أ برنددا مددروان بددن محمددد انددا الهيددوم بددن حميددد انددا العددالر بددن الحددار  عددن حدد ام بددن حكدديم [  1075]  
سدد لت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن موآ لددة الحددا ض فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عددن عمدده قددا  

 حا ض وأنا لمتعشون إن  ار هللا جميعا عليه وسلم إن بعض أ لي ل
   
أنهددا أ برنددا سددهل بددن حمدداد انددا  ددعبة عددن عبددد الددرحمن بددن القاسددم عددن أبيدده عددن عا شددة [  1076]  

  انت ال ترل ب سا أن تمب الحا ض الخمرة 
   

 باب مجامعة الحا ض إعا نهرت قبل أن تغتسل 
   
ة عددن إبدرا يم وإدونب عددن الحسدن وعبدد الملددك حددانا محمدد بددن  يسدى اندا  شدديم اندا مغيدر [  1077]  

في الحدا ض عن عطار قاله محمد وحداني ؤحيى بن سعيد القطان عن عومان بن ائسود عن مجا د 
 إعا نهرت من الدم ال ؤقربها زوجها حتى تغتسل 

   
 موله سوار حدانا عبيد هللا بن موسى عن عومان بن ائسود عن مجا د [  1078]  
   
سدديل سددشيان أؤجدام  الرجددل امرأتدده إعا انقطد  عنهددا الدددم قبددل دانا محمددد بددن نوسدف قددا  حد[  1079]  

 ان تغتسل فقا  ال فقيل أرأنت ان تركت الغسل نومين أو أؤاما قا  تستتاب 
   
ل وال تقربدو ن حتدى ؤطهدرن { أ برنا محمد بن نوسف اندا سدشيان عمدن حداده عدن مجا دد [  1080]  

 تطهرن قا  إعا ايتسلن قا  حتى ننقط  الدم ف عا 
   
ل حتددى ؤطهددرن { حدددانا عبيددد هللا بددن موسددى عددن سددشيان عددن بددن أبددي نجددي  عددن مجا ددد [  1081]  

 قا  إعا انقط  الدم ل ف عا تطهرن { قا  ايتسلن 
   
سد لت مجا ددا عدن امدرأة رأت الطهدر أؤحدل أ برنا عبيدد هللا حددانا عومدان بدن ائسدود قدا  [  1082]  

 تيها قبل ان تغتسل قا  ال حتى ؤحل لها الصالة ل وجها ان ؤ 
   



أ برنددا المعلدددى بددن أسدددد انددا عبدددد الواحددد  دددو بدددن زإدداد اندددا الحجددا  بدددن أرندداة قدددا  سددد لت [  1083]  
 ال ؤغشا ا حتى تغتسل عطار وميمون بن مهران وحداني حماد عن إبرا يم قالوا 

   
فدي الرجدل ؤطد  امرأتده وقدد رأت الطهدر قبدل أ برنا ن إد بن  ارون عن  شدام عدن الحسدن [  1084]  

 ان تغتسل قا   ي حا ض ما لم تغتسل وعليه الكاارة وله ان نراجعها ما لم تغتسل 
   
 ال ؤغشا ا زوجها أ برنا المعلى بن أسد انا عبد الواحد نا نونب عن الحسن قا  [  1085]  
   
  سدمعت ن إدد بدن أبدي حبيدب ؤقدو  قدا  أبدو أ برنا عبد هللا بن ن إد انا حيوة بدن  درإ  قدا[  1086]  

وهللا انددي ال أجددام  امرأتددي الخيددر مراددد بددن عبددد هللا الي نددي قددا  سددمعت عقبددة بددن عددامر الجهنددي ؤقددو  
 في اليوم ال ي تطهر فيه حتى ؤمر نوم ال ي تطهر فيه حتى ؤمر نوم 

   
ل الطهدر أؤ تيهدا زوجهدا قبدل فدي المدرأة تدر أ برنا ؤعلى بن عبيد انا عبدد الملدك عدن عطدار [  1087]  

 أن تغتسل قا  ال حتى تغتسل 
   
فدي المدرأة ننقطد  عنهدا أ برنا أبو النعمان انا أبو عوانة عن ليث بن أبي سليم عن عطار [  1088]  

 الدم قا  ان أدركه الشبق يسلت فرجها ام ؤ تيها 
   
ل فقدا  المدرأة ننقطد  عنهدا الدددم سدمعت  ددرإكا وسد له رجدأ برندا فدروة بدن أبدي المغدرار قدا  [  1089]  

أؤ تيهددا زوجهددا قبددل ان تغتسددل فقددا  قددا  عبددد الملددك عددن عطددار اندده ر ددع فددي علددك للشددبق قددا  أبددو 
محمد أ ا  ان ؤكون أ ط  وأ ا  ان ؤكون من حدنث ليث ال أعرفه من حددنث عبدد الملدك قدا  أبدو 

 محمد الشبق ال ي ؤشتهي الشهوة 
   

 والمرأة تصلي في الخضاب  باب في المرأة الحا ض تختضب
   
أ برنددا محمددد بددن  يسددى قددا  زعددم لنددا  شدديم عددن أبددي حددرة واصددل بددن عبددد الددرحمن عددن [  1090]  

 رأنت نسار من نسار المدننة ؤصلين في الخضاب الحسن قا  



   
سدم  عا شدة سديلت عدن المدرأة أ برنا سعيد بن عامر عن  عبة عن بدن أبدي نجدي  عمدن [  1091]  

 لخضاب فقالت ئن تقط  ندي بالسكا ين أحب إلي من علك تمس  على ا
   
ان المدرأة سد لت عا شدة تصدلي المدرأة أ برنا سعيد بن عامر عن بن عدون عدن أبدي سدعيد [  1092]  

في الخضاب قالت اسلتيه وريما قا  أبو محمد أبو سدعيد  دو بدن أبدي العندبب اسدم أبدي العندبب سدعيد 
 بن كوير بن عبيد 

   
كددن نسددارنا أ برنددا عاددان انددا أبددو عوانددة عددن قتددادة عددن أبددي مجلدد  عددن بددن  بدداس قددا  [  1093]  

ؤختضدبن بالليدل فدد عا أصدبحن فتحنده فتويدد ن وصدلين ادم ؤختضددبن بعدد الصدالة فدد عا كدان عندد ال هددر 
 فتحنه فتوي ن وصلين ف حسن  ضابا وال ؤمن  من الصالة 

   
 ان نسار بن عمر كن ؤختضبن و ن حيض حدانا حجا  انا حماد عن أنوب عن ناف  [  1094]  
   
كدن نسدارنا حدانا مسلم بن إبرا يم انا  شام اندا قتدادة عدن أبدي مجلد  عدن بدن  بداس قدا  [  1095]  

إعا صلين العشار اآل رة ا تضبن فد عا أصدبحن أنلقنده وتويد ن وصدلين وإعا صدلين ال هدر ا تضدبن 
 ؤحبسن عن الصالة  ف عا أردن ان ؤصلين العصر أنلقنه ف حسن  ضابه وال

   
 باب إعا أتى الرجل امرأته و ي حا ض 

   
أ برنا محمد بدن  يسدى اندا  شديم اندا مغيدرة عدن إبدرا يم وأندا إسدماعيل بدن أبدي  الدد عدن [  1096]  

 فيمن أتى أ له و ي حا ض قاال عنب أتاه ؤستغار هللا وإتوب إليه وال ؤعود عامر 
   
 موله نا ؤحيى بن أبي زا دة عن المونى عن عطار أ برنا محمد بن  يسى ا[  1097]  
   
حدانا محمد بن  يسى وأبو النعمان قاال انا عبدد هللا بدن المبدارو عدن ؤعقدوب بدن القعقدا  [  1098]  

 عنب أتاه وليب عليه كاارة عن محمد بن زإد عن سعيد بن جبير قا  



   
د هللا بدن عمدر عدن عبدد الدرحمن بدن أ برنا محمد بن  يسى اندا ؤحيدى بدن سدعيد عدن عبيد[  1099]  

 انه سيل عن ال ي ؤ تي امرأته و ي حا ض قا  ؤعت ر إلى هللا وإتوب إلى هللا القاسم عن أبيه 
   
تسدتغار هللا ولديب عليدك حدانا محمد بن نوسف انا سشيان عن بن جرإ  عدن عطدار قدا  [  1100]  

  ير ؤعني إعا وق  على امرأته و ي حا ض 
   
أ برنا عومان بن محمد انا بشر بن الماضل عن مالك بن الخطاب العنبدري عدن بدن أبدي [  1101]  

 سيل وأنا أسم  عن الرجل ؤ تي امرأته و ي حا ض قا  ؤستغار هللا ملكية قا  
   
ان رجدال أتدى أبدا بكدر حدانا سليمان بن حرب انا حماد بن زإد عدن أندوب عدن أبدي قالبدة [  1102]  

 ك ني أبو  دما قا  ت تي امرأتك و ي حا ض قا  نعم قا  اتق هللا وال تعد فقا  رأنت في المنام 
   
فدي الد ي ؤقد  علددى أ برندا محمدد بدن نوسددف اندا سدشيان عدن  شددام عدن محمدد بدن سدديرإن [  1103]  

 امرأته و ي حا ض قا  ؤستغار هللا 
   

 باب من قا  عليه الكاارة 
   
فدي الدد ي ؤاطددر ن إددد بدن إبددرا يم قدا  سددمعت الحسدن ؤقددو  أ برندا مسددلم بدن إبددرا يم حددانا [  1104]  

نومددا مددن رمضددان قددا  عليدده عتددق رقبددة أو بدنددة أو عشددرإن صدداعا ئربعددين مسددكينا وفددي الدد ي ؤغشددى 
 امرأته و ي حا ض مول علك 

   
أ برندا أبدو الوليدد اندا  درإك عدن  صديف عدن مقسدم عدن بدن  بداس عدن النبدي صدلى هللا [  1105]  

 ل ي ؤ تي امرأته و ي حا ض نتصدج بنصف دننار في اعليه وسلم 
   
فدي الد ي حدانا أبو الوليد انا  عبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن بدن  بداس [  1106]  

 ؤ تي امرأته و ي حا ض نتصدج بدننار أو نصف دننار  ك الحكم 



   
مقسدم عدن بدن  بداس أ برنا سعيد بن عامر عدن  دعبة عدن الحكدم عدن عبدد الحميدد عدن [  1107]  

في ال ي ؤغشى امرأته و ي حا ض نتصدج بددننار أو نصدف دنندار قدا   دعبة أمدا حا دي فهدو مرفدو  
واما فالن وفالن فقاال يير مرفو  قا  بعدض القدوم حددانا بحا دك ود  مدا قدا  فدالن وفدالن فقدا  وهللا 

أبددو محمددد عبددد  مددا أحددب انددي عمددرت فددي الدددنيا عمددر نددوح وأنددي حدددات بهدد ا أو سددكت عددن  دد ا قددا 
 الحميد بن زإد بن عبد الرحمن بن زإد بن الخطاب وكان والي عمر بن عبد الع إ  على الكوفة 

   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا سددشيان عددن بددن جددرإ  عددن عبددد الكددرإم عددن رجددل عددن بددن [  1108]  

 إعا أتا ا في دم فدننار وإعا أتا ا وقد انقط  الدم فنصف دننار  باس قا  
   
أ برنا محمد بن نوسف انا سشيان عن  صيف عن مقسم عن بدن  بداس قدا  قدا  النبدي [  1109]  

 في ال ي ؤق  على امرأته و ي حا ض نتصدج بنصف دننار صلى هللا عليه وسلم 
   
أ برنا محمد بن نوسف انا ائوزاعي عن ن إد بدن أبدي مالدك عدن عبدد الحميدد بدن زإدد بدن [  1110]  

بدن الخطداب امدرأة تكدره الجمدا  فكدان إعا أراد أن ؤ تيهدا اعتلدت عليده بدالحيض  كدان لعمدرالخطداب قدا  
 فوق  عليها ف عا  ي صادقة ف تى النبي صلى هللا عليه وسلم ف مره ان نتصدج بخمب دننار 

   
أ برنددا عبيدددد هللا بدددن موسدددى عدددن أبددي جعادددر الدددرازي عدددن عبدددد الكددرإم بدددن مقسدددم عدددن بدددن [  1111]  

إعا أتددى الرجددل امرأتدده و ددي حددا ض فدد ن كددان الدددم عبيطددا هللا عليدده وسددلم قددا   بدداس عددن النبددي صددلى 
 فليتصدج بدننار وان صارة فليتصدج بنصف دننار 

   
أ برنددا عبددد هللا بددن محمددد انددا حاددع  ددو بددن غيددا  عددن ائعمدد  عددن الحكددم عددن مقسددم [  1112]  

نار أو نصدف دنندار وقدا  انه سيل عن ال ي ؤ تي امرأتده و دي حدا ض قدا  نتصددج بددنعن بن  باس 
 إبرا يم ؤستغار هللا 

   
أ برنددا عمددرو بددن عددو  عددن  الددد بددن عبددد هللا بددن أبددي ليلددى عددن عطددار عددن بددن  بدداس [  1113]  

 إعا وق  على امرأته و ي حا ض فعليه نتصدج بدننار قا  



   
حدا ض قدا  فدي رجدل جدام  امرأتده و دي أ برنا ؤعلى بن عبيدد اندا عبدد الملدك عدن عطدار [  1114]  

 نتصدج بدننار 
   
نتصددددج أ برنددا عبيددد هللا بدددن موسددى عدددن بددن أبدددي ليلددى عدددن مقسددم عدددن بددن  بددداس قددا  [  1115]  

 بدننار أو نصف دننار 
   
فدي رجدل ؤغشدى امرأتده و دي أ برنا و ب بن سعيد عدن  دعيب بدن إسدحاج عدن ائوزاعدي [  1116]  

 تصدج بخمب دننار حا ض أو رأت الطهر ولم تغتسل قا  ؤستغار هللا وإ
   
إعا وقددد  أ برنددا محمددد بددن عيينددة عددن علددي بددن مسدددهر عددن عبددد الملددك عددن عطددار قددا  [  1117]  

الرجل على امرأته و ي حا ض نتصدج بنصف دننار فقا  لده رجدل مدن القدوم فد ن الحسدن ؤقدو  ؤعتدق 
 رقبة قا  ما أنها م ان تقربوا إلى هللا ما استطعتم 

   
فددي الدد ي ؤقدد  د هللا بددن موسددى عددن بددن أبددي ليلددى عددن عطددار عددن بددن  بدداس أ برنددا عبيدد[  1118]  

 على امرأته و ي حا ض قا  نتصدج بدننار 
   

 باب آتيان النسار في أدبار ن 
   
أ برنددا مسددلم بددن إبددرا يم انددا و يددب انددا عبددد هللا بددن عومددان بددن  ودديم عددن بددن سددابط قددا  [  1119]  

بكدر قلدت لهدا إندي أرإدد أن أسد لك عدن  دير وأندا أسدتحيي س لت حاصة بنت عبد الرحمن  و بدن أبدي 
أن أسدد لك عندده قالددت سددل ؤددا بددن أ ددي عمددا بدددا لددك قددا  أسدد لك عددن إتيددان النسددار فددي أدبددار ن فقالددت 

قالدت كاندت ائنصدار ال تجبدي وكانددت المهداجرون تجبدي فتد و  رجدل مدن المهدداجرإن حدداتني أم سدلمة 
ة ف تددت أم سددلمة فدد كرت لهددا فلمددا أن جددار النبددي صددلى هللا امددرأة مددن ائنصددار فجبا ددا ف بددت ائنصددارإ

عليه وسلم استحيت ائنصارإة و رجت ف كرت علك أم سلمة للنبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدا  ادعو دا 
لدي فددعيت لده فقدا  لهدا ل نسدا كم حدر  لكدم فد توا حدراكم أندي  ديتم {  صدماما واحددا والصدمام السدبيل 

 الواحد 



   
الحكددم بددن مبددارو أندا محمددد بددن سددلمة عدن محمددد بددن إسددحاج عدن أبددان بددن صددال   أ برندا[  1120]  

لقد عريت القرآن على بن  باس اال  عريات أقف عندد كدل آؤدة أسد له فديم أن لدت عن مجا د قا  
وفيم كانت فقلت ؤا بن  باس أرأندت قدو  هللا تعدالى ل فد عا تطهدرن فد تو ن مدن حيدث أمدركم هللا {  قدا  

 تعت لو ن  من حيث أمركم ان
   
ل فدد تو ن مدددن أ برنددا محمددد بددن نوسددف اندددا سددشيان عددن عومددان بددن ائسدددود عددن مجا ددد [  1121]  

 حيث أمركم هللا {  قا  أمروا أن ؤ توا من حيث نهوا 
   
ل فددد تو ن مدددن حيدددث أ برنددا محمدددد بدددن نوسدددف انددا سدددشيان عدددن ائعمددد  عدددن أبددي رزإدددن [  1122]  

 أمركم هللا {  قا  من قبل الطهر 
   
ل وتد رون مددا أ برندا محمدد بددن ن إدد البدد ار اندا  درإك عددن إبدرا يم بددن مهداجر عدن مجا ددد [  1123]  

  لق لكم ربكم من أزواجكم {  قا   و وهللا القبل 
   
ل نسددا كم حددر  لكددم فدد توا حددراكم أ برنددا عومددان بددن عمددر انددا  الددد بددن ربدداح عددن عكرمددة [  1124]  

 أنى  يتم {  قا  إنما  و الار  
   
كدان اليهدود ال تد لوا أ برنا أبدو نعديم اندا علدي بدن علدي الرفداعي قدا  سدمعت الحسدن ؤقدو  [  1125]  

مددا  ددددت علددى المسددلمين كددانوا ؤقولددون ؤددا أصددحاب محمددد اندده وهللا مددا ؤحددل لكددم ان تدد توا نسددار م اال 
 بددين المددؤمنين مددن وجدده واحددد قددا  فدد ن   هللا ل نسددا كم حددر  لكددم فدد توا حددراكم أنددى  دديتم {  فخلددى هللا

 وبين حاجتهم 
   
أ برنا عمرو بن عون عن  الد بدن عبدد هللا عدن عطدار بدن السدا ب عدن سدعيد بدن جبيدر [  1126]  

 ل ف توا حراكم أنى  يتم { قا  أنتها من بين ندنها ومن  لاها بعد أن ؤكون في الم تي عن بن  باس 
   
كدددان أ دددل الجا ليدددة اندددا  الدددد عدددن عكرمددة قدددا   أ برنددا  ليادددة بدددن  يدددا  اندددا عبددد الو ددداب[  1127]  



ؤصدددنعون فدددي الحدددا ض نحدددوا مدددن صدددني  المجدددوس فددد كر علدددك للنبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم فن لدددت ل 
وإسدد لونك عددن المحدديض قددل  ددو أعل فدداعت لوا النسددار فددي المحدديض وال تقربددو ن حتددى ؤطهددرن {  فلددم 

 ن دد ائمر فيهن إال  دة 
   
ل قددل  ددو أعل { قددا  ا مؤمددل عددن سدشيان عددن بددن أبددي نجددي  عدن مجا ددد أ برندا  لياددة اندد[  1128]  

  و الدم 
   
 ل قل  و أعل { قا  ق ر أ برنا محمد بن الصلت انا بن المبارو عن معمر عن قتادة [  1129]  
   
أ برنددا  لياددة بددن  يددا  انددا المعمددر قددا  سددمعت ليوددا عددن  يسددى بددن قدديب عددن سددعيد بددن [  1130]  

 حر  لكم ف توا حراكم أنى  يتم {  قا  ان  يت فاع   وان  يت فال تع    ل نسا كمالمسيب 
   
كيددف  دديت ؤعنددي إتيانهددا فددي أ برنددا  لياددة انددا عبددد الو دداب عددن عددو  عددن الحسددن قددا  [  1131]  

 الار  
   
أ برندا أحمدد بدن عبدد هللا بدن نوسدف اندا مالدك عدن محمدد بدن المنكددر عدن جدابر بدن عبدد [  1132]  

أن اليهود قدالوا للمسدلمين مدن أتدى امرأتده و دي مددبرة جدار ولدده أحدو  فد ن   هللا تعدالى ل نصاري هللا ائ
 نسا كم حراكم ف توا حراكم أنى  يتم {  

   
ل فد توا حدراكم حدانا عمرو بن عون عن  الدد بدن عبدد هللا عدن  الدد الحد ار عدن عكرمدة [  1133]  

 ة أو قاعدة وبين ندنها ومن  لاها أنى  يتم {  قا  ؤ تي أ له كيف  ار  ي قا م
   
ل حدددانا عبدددد هللا بددن سدددعيد ائ دد  اندددا بددن إدرإدددب عددن أبيددده ن إددد بدددن الوليددد عدددن إبدددرا يم [  1134]  

 ف تو ن من حيث أمركم هللا { قا  في الار  
   

 باب من أتى امرأته في دبر ا 
   



مددن أتددى امرأتدده فددي جا ددد قددا  حدددانا عبيددد هللا بددن موسددى عددن عومددان بددن ائسددود عددن م[  1135]  
دبر ا فهو من المرأة موله من الرجل ام تال ل وإس لونك عن المحديض قدل  دو أعل فداعت لوا النسدار فدي 
المحددديض وال تقربددددو ن حتددددى ؤطهددددرن فددد عا تطهددددرن فدددد تو ن مددددن حيدددث أمددددركم هللا { أن تعت لددددو ن فددددي 

{  قا مدة وقاعددة ومقبلدة ومددبرة فدي  المحديض الادر  ادم تدال ل نسدا كم حدر  لكدم فد توا حدراكم أندى  ديتم
 الار  
   
أ برنا أبو نعديم عدن حمداد بدن سدلمة عدن حكديم ائادرم عدن أبدي تميمدة الهجيمدي عدن أبدي [  1136]  

مددن أتددى حا ضدا أو امددرأة فددي دبر ددا أو كا نددا فصدددقه بمددا ؤقددو   رإدرة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم 
 فقد كار بما أن   هللا على محمد 

   
أ برنددا أبددو نعدديم انددا أبددو  ددال  عددن أبددي عبددد هللا الشددقري عددن أبددي القعقددا  الجرمددي قددا  [  1137]  

جار رجل إلى عبد هللا بدن مسدعود فقدا  ؤدا أبدا عبدد الدرحمن آتدي امرأتدي حيدث  ديت قدا  نعدم قدا  ومدن 
ر قدا  أنن  يت قا  نعم قا  وكيف  يت قدا  نعدم فقدا  لده رجدل ؤدا أبدا عبدد الدرحمن ان  د ا نرإدد السدو 

 ال محا  النسار عليكم حرام سيل عبد هللا تقو  به قا  نعم 
   
اندده كددان ؤكددره آتيددان أ برنددا أبددو النعمددان انددا و يددب عددن داود عددن عكرمددة عددن بددن  بدداس [  1138]  

 الرجل امرأته في دبر ا وإعيبه عيبا  دندا 
   
ل جددي  عددن عمددرو بددن دننددار حدددانا المعلددى بددن أسددد انددا إسددماعيل بددن عليددة انددا بددن أبددي ن[  1139]  

إنكم لت تون الااحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين {  قا  ما ند ل عكدر علدى عكدر حتدى كدان قدوم 
 لو  
   
أ برندا عبيدد هللا بدن موسدى عدن سدشيان عدن سدهيل بدن أبدي صدال  عدن الحدار  بدن مخلددد [  1140]  

مرأتده فدي دبر دا لدم نن در هللا تعدالى إليده مدن أتدى اعن أبي  رإدرة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
 نوم القيامة 

   
أ برنددا عبددد هللا بددن ؤحيددى انددا عبددد الواحددد بددن زإدداد عددن عاصددم ائحددو  عددن  يسددى بددن [  1141]  



إعا حطددان عددن مسددلم بددن سددالم الحناددي عددن علددي بددن نلددق قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 ام ؤصلي  حد  أحدكم في الصالة فلينصر  وليتوي 

   
ال تد توا النسدار فددي أدبدار ن فدد ن هللا ال ؤسدتحي مددن وقدا  رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسددلم [  1142]  

 الحق سيل عبد هللا علي بن نلق له صحبة قا  نعم 
   
أ برنددا عبددد هللا بددن صددال  حددداني الليددث حددداني الحددار  بددن ؤعقددوب عددن سددعيد بددن ؤسددار [  1143]  

البدن عمدر مدا تقدو  فدي الجدواري حدين أحمدض لهدن قدا  ومدا التحمديض فد كرت  قلدتأبي الحبداب قدا  
 الدبر فقا   ل ؤاعل علك أحد من المسلمين 

   
أ برنا محمد بن عبد هللا الرقا ي انا ن إد بن زرإ  انا محمد بدن إسدحاج حدداني عبيدد هللا [  1144]  

قدديب رجددل مددن قددومي وكددان مددن بددن عبددد هللا بددن حصددين ائنصدداري حددداني عبددد الملددك بددن عمددرو بددن 
أسدناني حدداني  درم بدن عبدد هللا قدا  تد ا رنا  د ن النسددار فدي مجلدب بندي واقدف ومدا ندؤتى مدنهن فقددا  

أنهدا النداس ان هللا ال ؤسدتحي مدن الحدق   إمة بن اابدت سدمعت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤقدو  
 ال ت توا النسار في أعجاز ن 

   
كدانوا ؤجتنبدون النسدار بدن أسدد اندا عبدد الواحدد اندا حصدين عدن مجا دد قدا  أ برنا المعلدى [  1145]  

في المحيض وإ تونهن في أدبار ن فس لوا رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن علدك فد ن   هللا تعدالى ل 
وإسددد لونك عدددن المحددديض قدددل  دددو أعل فددداعت لوا النسدددار فدددي المحددديض وال تقربدددو ن حتدددى ؤطهدددرن فددد عا 

 حيث أمركم هللا {  في الار  وال تعدوه تطهر ن ف تو ن من 
   
أ برنا محمد بن ن إدد اندا ندونب بدن بكيدر حدداني بدن إسدحاج حدداني أبدان بدن صدال  عدن [  1146]  

 إنهم كانوا ننكرون إتيان النسار في أدبار ن وإقولون  و الكار ناوس وسعيد ومجا د وعطار 
   

 تحيض  باب ايتسا  الحا ض إعا وجب الغسل عليها قبل ان
   
الغسددددل مددددن الجنابددددة أ برنددددا محمددددد بددددن نوسددددف انددددا ائوزاعددددي عددددن عطددددار وال  ددددري قدددداال [  1147]  



 والحيض واحد 
   
قدا  المرأتده  للدي أ برنا محمد بن نوسف انا  رإك عن ائعم  عن إبرا يم عن ح ؤاة [  1148]  

  عرو بالمار قبل ان تخلله نار قليلة البقيار عليه 
   
 برنا أبو الوليد انا زا دة عن صدقة بن سعيد الحناي وحدداني جميد  بدن عميدر أحدد بندي أ[  1149]  

د لت م  أمدي و دالتي علدى عا شدة فسد لتها إحددا ما كيدف تصدنعين عندد الغسدل تيم هللا بن اعلبة قا  
فقالددت كددان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم نتطهددر نهددوره للصددالة وإشدديض علددى رأسدده اددال  مددرات 

 يض على ر وسنا  مسا من أجل الضار ونحن نش
   
انده أ برنا سدعيد بدن عدامر عدن  دعبة عدن ن إدد بدن حميدد عدن أبدي زرعدة عدن أبدي  رإدرة [  1150]  

س   عا شة عن المرأة تغتسل تنقض  دعر ا فقالدت بد  وان أناقدت فيده أوقيدة إنمدا ؤكايهدا ان تادرغ علدى 
 رأسها االاا 

   
د اندا أبدو  الدد عدن حجدا  عدن فضديل بدن عمدرو عدن إبدرا يم عدن حدانا عبد هللا بدن سدعي[  1151]  

 تخلله ب صابعها علقمة عن عبد هللا قا  
   
فدي الحدا ض أ برنا عبد هللا بن سعيد انا أبو  الد عن حجدا  عدن أبدي ال بيدر عدن جدابر [  1152]  

 والجنب ؤصبان المار صبا وال ننقضان  عور ما 
   
 موله عيد انا أبو  الد عن حجا  عن عطار حدانا عبد هللا بن س[  1153]  
   
إعا بلدت أصدوله وأنرافده لدم حدانا سعيد بن عامر عن  عبة عن منصور قا  قا  إبرا يم [  1154]  

 ننقضه 
   
ان نسددار بددن عمددر حدددانا حجددا  بددن منهددا  انددا حمدداد عددن عبيددد هللا بددن عمددر عددن ندداف  [  1155]  

 ن عقصهن من حيض وال جنابة وأمهات أوالده كن إعا ايتسلن لم ننقض



   
ال ننقضدن حدانا حجا  انا حماد عن علي بن زإد عن أم محمدد عدن أم سدلمة انهدا قالدت [  1156]  

 عقصهن من حيض وال من جنابة 
   
حدددانا حجددا  انددا عبيددد هللا عددن أسددامة بددن زإددد عددن سددعيد بددن أبددي سددعيد المقبددري عددن أم [  1157]  

جددارت امددرأة إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقالددت انددي ه وسددلم قالددت سددلمة زو  النبددي صددلى هللا عليدد
 أ د يار رأسي أو عقدة قا  احاني على رأسك اال  حانات ام ايم ي على أار كل حانة يم ة 

   
انده أ برنا أبو الوليد انا زا دة عن منصدور عدن إبدرا يم عدن  مدام بدن الحدار  عدن ح ؤادة [  1158]  

 الشعر ال تخلله نار قليل بقيا ا عليه قا  منصور ؤعني الجنابة قا  المرأته است صلي 
   
است صدددلي أ برندددا ن إدددد بدددن  دددارون عدددن جعادددر بدددن الحدددار  عدددن ح ؤادددة انددده قدددا  المرأتددده [  1159]  

 الشعر بالمار ال تخلله نار قليل بقيا ا عليه 
   
 ه نحوه ب سنادأ برنا ن إد بن  ارون عن جعار بن الحار  عن منصور [  1160]  
   
أ برنا عمرو بن عون عن  الد بن عبد هللا عن بن أبدي ليلدى عدن أبدي ال بيدر عدن جدابر [  1161]  

 إعا ايتسلت المرأة من الجنابة فال تنقض  عر ا ولكن تصب المار على أصوله وتبله قا  
   
معقددوأل تحلددة فددي المددرأة تصدديبها الجنابددة ورأسددها أ برندا ؤعلددى انددا عبددد الملددك عددن عطددار [  1162]  

 قا  ال ولكن تصب على رأسها المار صبا حتى تروي أصو  الشعر 
   
أ برنددا محمددد بددن المنهددا  حددداتني حبيبددة بنددت حمدداد حددداتني عمددرة بنددت حيددان السددهمية [  1163]  

أمددا تسددتطي  إحدددا ن إعا تطهددرت مددن حيضددها ان تددد ن  ددييا مددن قالددت قالددت لددي عا شددة أم المددؤمنين 
 ييا من آس ف ن لم تجد فشييا من نول ف ن لم تجد فشييا من مل  قسط ف ن لم تجد فش

   
إعا أ برنا أبو النعمان اندا اابدت بدن ن إدد اندا عاصدم عدن معداعة العدوإدة عدن عا شدة قالدت [  1164]  



 ايتسلت المرأة من المحيض فلتمب أار الدم بطيب 
   
ان  عددن ندداف  عددن بددن عمددر أ برنددا محمددد بددن عيينددة عددن علددي بددن مسددهر عددن عبيددد هللا[  1165]  

 نساره وأمهات أوالده كن ؤغتسلن من الحيضة والجنابة وال ننقضن  عور ن ولكن نبالغن في بلها 
   

 باب د و  الحا ض المسجد 
   
ال بددد س ان تتنددداو  أ برندددا المعلدددى بدددن أسدددد اندددا أبدددو عواندددة عدددن مغيدددرة عدددن إبدددرا يم قدددا  [  1166]  

 الحا ض من المسجد الشير 
   
تتندددداو  أ برندددا ن إدددد بدددن  دددارون عددددن جعادددر بدددن حدددار  عدددن منصددددور عدددن إبدددرا يم قدددا  [  1167 ] 

 الحا ض الشير من المسجد وال تد له 
   
 الجنب ؤ    من المسجد وال ؤض  فيه أ برنا مسلم انا  شام عن قتادة قا  [  1168]  
   
المسدجد الشددير قددا  نعددم  فدي الحددا ض تندداو  مددنأ برندا ؤعلددى انددا عبدد الملددك عددن عطددار [  1169]  

 اال المصحف 
   

 باب مرور الجنب في المسجد 
   
فددي قولدده ل وال جنبددا إال أ برنددا مسددلم انددا  شددام انددا قتددادة عددن أبددي مجلدد  عددن بددن  بدداس [  1170]  

 عابري سبيل { قا   و المسافر 
   
ل وال جنبدا إال ن أندب أ برنا مسلم بن إبرا يم انا الحسن بن أبدي جعادر اندا سدلم العلدوي عد[  1171]  

 عابري سبيل { قا  الجنب ؤجتاز المسجد وال ؤجلب فيه 
   
أ برنددا الحكددم بددن المبددارو أبددو نعدديم عددن  ددرإك عددن عبددد الكددرإم الجدد ري عددن أبددي عبيدددة [  1172]  



 الجنب ؤمر في المسجد وال ؤقعد فيه ام قرأ   ه اآلؤة ل وال جنبا إال عابري سبيل قا  
   
ؤمدر وال رنا الحكم بن المبارو انا  رإك عن سدماو عدن عكرمدة وسدالم عدن سدعيد قدا  أ ب[  1173]  

 ؤقعد فيه 
   
كندا نمشدي فدي أ برنا عبد هللا بن موسى عن بن أبي ليلى عن أبي ال بيدر عدن جدابر قدا  [  1174]  

 المسجد ونحن جنب ال نرل ب لك ب سا 
   

 باب التعوإ  للحا ض 
   
فدي المدرأة الحدا ض فدي عنقهدا التعوإد  أو ن عبيد اندا عبدد الملدك عدن عطدار أ برنا ؤعلى ب[  1175]  

الكتددداب قدددا  ان كدددان فدددي أدؤدددم فلتن عددده وان كدددان فدددي قصدددبة مصددداية مدددن فضدددة فدددال بددد س ان  دددارت 
 ويعت وان  ارت لم تاعل قيل لعبد هللا تقو  به ا قا  نعم 

   
 باب الحا ض إعا تطهرت ولم تجد المار 

   
سددد لت ندددا محمدددد بدددن ن إدددد اندددا يدددمرة قدددا  اندددا عبدددد هللا بدددن  دددوعب حددددانا مطدددر قدددا  أ بر [  1176]  

الحسددن وعطددار عددن الرجددل تكددون معدده امرأتدده فددي سددار فتحدديض اددم تطهددر وال تجددد المددار قدداال تتدديمم 
 وتصلي قا  قلت لهما ؤط  ا زوجها قا  نعم الصالة أع م من علك 

   
فددي المددرأة تطهددر وال ارو عددن بددن جددرإ  عددن عطددار حدددانا سددعيد بددن المغيددرة عددن بددن المبدد[  1177]  

 تجد المار قا  ؤصيبها زوجها إعا تيممت سيل عبد هللا به ا قا  أي وهللا 
   

 باب استبرار ائمة 
   
فدي اسدتبرار ائمدة ان لدم تكدن تحديض قدا  أ برنا ن إد حدانا  درإك عدن ليدث عدن نداوس [  1178]  

  مسة أربعين 



   
 االاة أ هر د انا  رإك عن  الد الح ار عن أبي قالبة أ برنا ن إ[  1179]  
   
سد لت ال  دري عدن أ برنا محمد بن المبارو عن عمدر بدن عبدد الواحدد عدن ائوزاعدي قدا  [  1180]  

الرجددل نبتددا  الجارإددة ال تبلدد  المحدديض وال تحمددل مولهددا كددم ؤسددتبر ها قددا  االاددة أ ددهر وقددا  ؤحيددى بددن 
 أبي كوير بخمسة أربعين نوما 

   
أ برنا الهيوم بن جميل عن بدن المبدارو عدن ؤحيدى بدن بشدر عدن عكرمدة قدا  بشدهر سديل [  1181]  

 ب نهما تقو  قا  االاة أ هر أواق و هر ؤكاي عبد هللا 
   

  تاب الصالة 
   

 باب في فضل الصلوات 
   
هللا صددلى أ برندا ؤعلددى بددن عبيدد انددا ائعمدد  عددن أبدي سددشيان عددن جددابر قدا  قددا  رسددو  [  1182]  

مودل الصدلوات المكتوبدات كمودل نهدر جدار عد ب علدى بداب أحددكم ؤغتسدل منده كدل ندوم هللا عليده وسدلم 
  مب مرات 

   
أ برنددا عبددد هللا بددن صددال  حددداني الليددث حددداني ن إددد بددن عبددد هللا عددن محمددد بددن إبددرا يم [  1183]  

أرأندتم لدو ان نهدر ببدداب ؤقدو   عدن أبدي سدلمة عدن أبدي  رإددرة انده سدم  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسددلم
أحدكم ؤغتسل كل نوم  مب مرات ماعا تقولدون علدك مبقيدا مدن درنده قدالوا ال نبقدى مدن درنده قدا  كد لك 

 مول الصلوات الخمب ؤمحو هللا بهن الخطاؤا 
   

 باب في مواقيت الصالة 
   
بددن عمددرو بددن  أ برنددا  ا ددم بددن قاسددم انددا  ددعبة عددن سددعد بددن إبددرا يم قددا  سددمعت محمددد[  1184]  

سدد لنا جددابر بددن عبددد هللا فددي زمددن الحجددا  وكددان نددؤ ر الصددالة عددن وقددت فقددا  الحسددن بددن علددي قددا  



جدابر كددان النبددي صددلى هللا عليدده وسدلم ؤصددلي ال هددر حددين ندد و  الشدمب والعصددر و ددي حيددة أو نقيددة 
روا آ در والمغرب حين تحجب الشمب والعشار ربما عجل وربمدا آ در إعا اجتمد  النداس عجدل وإعا تد  

 والصب  ربما كانوا أو كان ؤصليها بغلب 
   
ان عمدر بدن عبدد الع إد  أ برنا عبيد هللا بن عبد المجيد الحناي انا مالدك عدن بدن  دهاب [  1185]  

أ در الصددالة نومددا فددد ل عليدده عددروة بددن ال بيددر فدد  بره ان المغيددرة بددن  ددعبة آ ددر الصددالة نومددا فددد ل 
ا  دد ا ؤدددا مغيددرة ألدديب قددد علمددت ان جبرإددل ندد   علددى رسدددو  هللا عليدده أبددو مسددعود ائنصدداري فقددا  مدد

صلى هللا عليه وسلم فصلى فصدلى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ادم صدلى فصدلى رسدو  هللا صدلى 
هللا عليده وسدلم ادم صدلى فصدلى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ادم صدلى فصدلى رسدو  هللا صددلى هللا 

 صدلى هللا عليده وسدلم ادم قدا  بهد ا أمدرت قدا  أعلدم مدا تحدد  ؤدا عليه وسلم ام صلى فصلى رسدو  هللا
عروة وان جبرإل أقام وقت الصالة لرسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم لكد لك كدان بشدير بدن أبدي مسدعود 

 ؤحد  عن أبيه 
   
ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم كددان ؤصددلي العصددر قددا  عددروة ولقددد حددداتني عا شددة [  1186]  

 جرتها قبل ان ت هر والشمب ح
   

 باب في بدر ائعان 
   
وقدد كدان رسدو  هللا صدلى أ برنا محمد بن حميد انا سدلمة حدداني محمدد بدن إسدحاج قدا  [  1187]  

هللا عليه وسلم حدين قددمها قدا  أبدو محمدد ؤعندي المدنندة إنمدا ؤجتمد  إليده بالصدالة لحدين مواقيتهدا بغيدر 
وسددلم ان ؤجعددل بوقددا كبددوج اليهددود الدد نن ندددعون بدده لصددالتهم اددم دعددوة فهددم رسددو  هللا صددلى هللا عليدده 

 ر ده ادم أمدر بالنداقوس فنحدت ليضدرب بده للمسدلمين إلدى الصدالة فبينمدا  دم علدى علدك إع رأل عبدد هللا 
بن زإدد بدن عبدد ربده أ دو الحدار  بدن الخد ر  فد تى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدا  ؤدا رسدو  هللا 

 ف مدر بدي رجدل عليده اوبدان أ ضدران ؤحمدل ناقوسدا فدي ندده فقلدت ؤدا عبددد هللا انده ندا  بدي الليلدة ندا
أتبيد   د ا الندداقوس فقدا  ومددا تصدن  بدده قلدت ندددعو بده إلددى الصدالة قددا  أفدال أدلددك علدى  يددر مدن علددك 
 قلت وما  و قا  تقدو  هللا أ بدر هللا أ بدر هللا أ بدر هللا أ بدر أ دهد ان ال إلده إال هللا أ دهد ان ال إلده إال
هللا أ ددهد ان محمددد رسددو  هللا أ ددهد ان محمدددا رسددو  هللا حددي علددى الصددالة حددي الصددالة حددي علددى 



الاددالح حددي علددى الاددالح هللا أ بددر هللا أ بددر ال إلدده إال هللا اددم اسددت  ر ييددر كويددر اددم قددا  موددل مددا قددا  
لده إال هللا فلمدا أ بدر وجعلها وترا إال أنه قا  قد قامدت الصدالة قدد قامدت الصدالة هللا أ بدر هللا أ بدر ال إ

بها رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  انها لر إا حق ان  ار هللا فقم م  بدال  فالقهدا عليده ف نده أنددل 
صوتا منك فلما أعن بال  سمعها عمر بن الخطاب فقا  و دو فدي بيتده فخدر  إلدى رسدو  هللا صدلى هللا 

ي بعودك بدالحق لقدد رأندت مودل مدا رأل فقدا  رسدو  عليه وسلم و و ؤجر إزاره و و ؤقدو  ؤدا نبدي هللا والد 
 هللا صلى هللا عليه وسلم هللف الحمد ف او أابت 

   
قددا  محمددد بددن حميددد تحدانيدده سددلمة تحدانيدده بددن إسددحاج حددداني  دد ا الحدددنث محمددد بددن [  1188]  

  به ا الحدنثإبرا يم بن الحار  التيمي عن محمد بن عبد هللا بن زإد بن عبد ربه عن أبيه 
   
أ برنددا محمددد بددن ؤحيددى انددا ؤعقددوب بددن إبددرا يم بددن سددعد انددا أبددي عددن بددن إسددحاج حددداني [  1189]  

محمد بن إبدرا يم بدن الحدار  التيمدي عدن محمدد بدن عبدد هللا بدن زإدد بدن عبدد ربده حدداني أبدي عبدد هللا 
 لما أمر رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم بالناقوس ف كر نحوه بن زإد قا  

   
 وقت أعان الاجر  باب في

   
أ برنا محمد بن نوسف انا بن عيينة عن ال  ري عدن سدالم عدن أبيده  دو بدن عمدر نرفعده [  1190]  

 ان بالال نؤعن بليل فكلوا وا ربوا حتى نؤعن بن أم مكتوم قا  
   
أ برنا إسحاج انا عبدة أبا عبيد هللا عن ناف  عن بن عمرو عن القاسم عدن عا شدة قالدت [  1191]  

 ان للنبي صدلى هللا عليده وسدلم مؤعندان بدال  وابدن أم مكتدوم فقدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم إن 
بالال نؤعن بليل فكلوا وا ربوا حتى تسمعوا أعان بن أم مكتوم فقا  القاسدم ومدا كدان بينهمدا إال أن نند   

   ا وإرقى   ا 
   

 باب التووإب في أعان الاجر 
   
مددان بددن عمددر بددن فددارس انددا نددونب عددن ال  ددري عددن حاددع بددن عمددر بددن سددعد أ برنددا عو[  1192]  



ان المددؤعن ان سددعدا كددان نددؤعن فددي مسددجد رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  حاددع حددداني أ لددي 
بالال أتى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم نؤعنه لصالة الاجر فقالوا انه ندا م فندادل بدال  بد على صدوته 

 ف قرت في أعان صالة الاجر قا  أبو محمد ؤقا  سعد القر   الصالة  ير من النوم
   

 باب ائعان مونى مونى واإلقامة مرة 
   
أ برنددا سددهل بددن حمدداد انددا  ددعبة انددا أبددو جعاددر عددن مسددلم أبددي المونددى عددن بددن عمددر أندده [  1193]  

رة ييدر انده كدان كان ائعان على عهد رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم موندى موندى واإلقامدة مدرة مدقا  
 إعا قا  قد قامت الصالة قالها مرتين ف عا سمعنا اإلقامة توي  أحدنا و ر  

   
أ برنددا أبددو الوليددد الطيالسددي وعاددان قدداال انددا  ددعبة عددن  الددد الحدد ار عددن أبددي قالبددة عددن [  1194]  

 أمر بال  ان ؤشا  ائعان وإوتر اإلقامة أنب قا  
   
انا حماد بن زإد عدن سدماو بدن عطيدة عدن أندوب عدن أبدي قالبدة  حدانا سليمان بن حرب[  1195]  

 أمر بال  ان ؤشا  ائعان وإوتر اإلقامة اال اإلقامة عن أنب قا  
   

 باب الترجي  في ائعان 
   
أ برنددا سددعيد بددن عددامر عددن  مددام عددن عددامر ائحددو  عددن مكحددو  عددن بددن محيرإدد  عددن [  1196]  

عليه وسلم أمر نحوا مدن عشدرإن رجدال فد عنوا ف عجبده صدوت أبدي ان رسو  هللا صلى هللا أبي مح ورة 
محدد ورة فعلمدده ائعان هللا أ بددر هللا أ بددر هللا أ بددر هللا أ بددر أ ددهد ان ال إلدده إال هللا أ ددهد ان ال إلدده إال 
هللا أ ددهد ان محمدددا رسددو  هللا أ ددهد ان محمدددا رسددو  هللا أ ددهد ان ال إلدده إال هللا أ ددهد ان ال إلدده إال 

 أ ددهد ان محمدددا رسددو  هللا أ ددهد ان محمددددا رسددو  هللا حددي إلددى الصدددالة حددي علددى الصددالة حدددي هللا
 على الاالح حي على الاالح هللا أ بر هللا أ بر ال إله إال هللا واإلقامة مونى مونى 

   
أ برنددا أبددو الوليددد الطيالسددي وحجددا  بددن المنهددا  قدداال حدددانا  مددام انددا عددامر ائحددو  قددا  [  1197]  

أن حجا  في حدنوه عامر بدن عبدد الواحدد حدداني مكحدو  أن بدن محيرإد  حداده أن أبدا محد ورة حداده 



 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم علمه ائعان تس  عشرة كلمة واإلقامة سب  عشرة كلمة 
   

 باب في االستدارة في ائعان 
   
انده رأل بدالال أعن ة عدن أبيده أ برنا محمد بن نوسف انا سشيان عن عدون بدن أبدي جحياد[  1198]  

 قا  فجعلت أتتب  فاه  هنا و هنا بائعان 
   
ان أ برنددا عبددد هللا بددن محمددد انددا  بدداد عددن حجددا  عددن عددون بددن أبددي جحياددة عددن أبيدده [  1199]  

بددالال ركدد  العندد ة اددم أعن وويدد  أصددبعيه فددي أعنيدده فرأنتدده ندددور فددي أعاندده قددا  عبددد هللا حدددنث الوددوري 
 أص  

   
 الدعار عند ائعان باب 
   
أ برنا محمدد بدن ؤحيدى اندا سدعيد بدن أبدي مدرإم اندا موسدى  دو بدن ؤعقدوب ال معدي حدداني [  1200]  

انتددان ال تددردان أو أبدو حددازم بدن دننددار أ برندي سددهل بدن سددعد ان رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسددلم قدا  
 عضا قلما ما تردان الدعار عند الندار وعند الب س حين نلحم بعضهم ب

   
 باب ما ؤقا  في ائعان 

   
أ برنددا عومددان بددن عمددر انددا نددونب عددن ال  ددري عددن عطددار بددن ن إددد عددن أبددي سددعيد ان [  1201]  

 إعا سمعتهم المؤعن فقولوا مول ما ؤقو  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  
   
إبدرا يم بدن الحدار   أ برنا ن إد بدن  دارون اندا  شدام الدسدتوا ي عدن ؤحيدى عدن محمدد بدن[  1202]  

د لندا علددى معاوإدة فنددادل المنددادي فقدا  هللا أ بددر هللا أ بدر قددا  معاوإددة هللا عدن  يسددى بدن نلحددة قددا  
أ بر هللا أ بر قدا  أ دهد ان ال إلده إال هللا قدا  وأندا أ دهد ان ال إلده إال هللا قدا  أ دهد ان محمددا رسدو  

وأ برنددي بعددض أصددحابنا اندده لمددا قددا  حددي علددى  هللا قددا  وأنددا أ ددهد ان محمدددا رسددو  هللا قددا  ؤحيددى
 الصالة قا  ال حو  والقوة اال با  ام قا  معاوإة سمعت نبيكم ؤقو    ا 



   
ان معاوإددة سددم  المددؤعن أ برندا سددعيد بددن عددامر انددا محمددد بددن عمددرو عددن أبيدده عددن جددده [  1203]  

المدؤعن أ دهد أن ال إلده إال هللا أ دهد ان ال  قا  هللا أ بر هللا أ بر فقدا  معاوإدة هللا أ بدر هللا أ بدر فقدا 
إلدده إال هللا فقددا  معاوإددة أ ددهد ان ال إلدده إال هللا أ ددهد أن ال إلدده إال هللا فقددا  المددؤعن أ ددهد ان محمدددا 
رسددو  هللا أ ددهد ان محمدددا رسددو  هللا فقددا  معاوإددة أ ددهد ان محمدددا رسددو  هللا أ ددهد ان محمدددا رسددو  

لصدالة حددي علدى الصدالة فقددا  ال حدو  وال قدوة اال بددا  فقدا  المدؤعن حددي هللا فقدا  المدؤعن حددي علدى ا
علدى الاددالح حدي علددى الادالح فقددا  ال حددو  وال قدوة اال بددا  فقدا  المددؤعن هللا أ بدر هللا أ بددر ال إلدده إال 

 هللا فقا  هللا أ بر هللا أ بر ال إله إال هللا ام قا   ك ا فعل رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب الشيطان إعا سم  الندار فر 
   
أ برنددا و ددب بددن جرإددر انددا  شددام عددن ؤحيددى عددن أبددي سددلمة عددن أبددي  رإددرة عددن النبددي [  1204]  

إعا نددودي بالصددالة أدبددر الشدديطان لدده يددرا  حتددى ال ؤسددم  ائعان فدد عا صددلى هللا عليدده وسددلم اندده قددا  
حتددى ؤخطدر بددين المددرر وناسده فيقددو  اعكددر قضدي ائعان اقبددل إعا اددوب أدبدر فدد عا قضددى التووإدب اقبددل 

   ا وك ا لما لم ؤكن ن كر قبل علك قا  أبو محمد اوب ؤعني أقيم 
   

 باب كرا ية الخرو  من المسجد بعد الندار 
   
ان أ برنا سعيد بن عامر عن  عبة عن إبرا يم بن المهداجر عدن أبدي الشدعوار المحداربي [  1205]  

المسجد بعددما أعن المدؤعن فقدا  أمدا  د ا فقدد عصدى أبدا القاسدم صدلى هللا أبا  رإرة رأل رجال  ر  من 
 عليه وسلم 

   
 باب في وقت ال هر 

   
أن النبددي صددلى هللا أ برندا الحكددم بددن نداف  انددا  ددعيب عددن ال  دري أ برنددي أنددب بدن مالددك [  1206]  

 عليه وسلم  ر  حين زايت الشمب فصلى بهم صالة ال هر 
   



 هر باب اإلبراد بال 
   
أ برنددا عبددد هللا بددن صددال  حددداني الليددث حددداني بددن  ددهاب عددن سددعيد بددن المسدديب وأبددي [  1207]  

إعا ا ددتد الحددر فدد بردوا سددلمة بددن عبددد الددرحمن عددن أبددي  رإددرة ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 بالحر بالصالة ف ن  دة الحر من في  جهنم قا  أبو محمد   ا عندي من الت  ير إعا ت عوا 

   
 باب وقت العصر 

   
ان رسددو  هللا صددلى هللا أ برندا عبيددد هللا بددن موسددى عددن أبددي ع ددب عددن ال  ددري عددن أنددب [  1208]  

 عليه وسلم كان ؤصلي العصر ام ن  ب ال ا ب إلى العوالي في تيها والشمب مرتاعة 
   

 باب وقت المغرب 
   
نا صاوان بن  يسى عدن ن إدد بدن أبدي عبيدد عدن أ برنا إسحاج  و بن إبرا يم الحن لي ا[  1209]  

 كان النبي صلى هللا عليه وسلم ؤصلي المغرب ساعة تغرب إعا ياب حاجبها سلمة بن ائ و  قا  
   

 باب كرا ية ت  ير المغرب 
   
أ برنا إبرا يم بن موسى عن  باد بن العوام عن عمرو بن إبرا يم عن قتدادة عدن الحسدن [  1210]  

ال تدد ا  أمتددي بخيددر مددا لددم ن قدديب عددن العبدداس عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  عددن ائحنددف بدد
 ننت روا بالمغرب ا تباو النجوم 

   
 باب وقت العشار 

   
أ برنددا ؤحيددى بددن حمدداد انددا أبددو عوانددة عددن أبددي بشددر عددن بشددير بددن اابددت عددن حبيددب بددن [  1211]  

بوقددت  دد ه الصددالة ؤعنددي صددالة العشددار كددان  وهللا انددي ئعلددم الندداسسددالم عددن النعمددان بددن بشددير قددا  
رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤصليها لسقو  القمر لوالوده قدا  ؤحيدى أملده عليندا مدن كتابده عدن بشدير 



 بن اابت 
   

 باب ما ؤستحب من ت  ير العشار 
   
أ برنددا حجددا  بددن منهددا  وعمددرو بددن عاصددم قدداال حدددانا حمدداد بددن سددلمة انددا عاصددم بددن [  1212]  

أ ر رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم صدالة العشدار عات ليلدة بهدلة عن أبي صال  عن أبي  رإرة قا  
حتى كاد ان ن  ب الث الليدل أو قرإبدة فجدار وفدي النداس رقدود و دم عد ون و دم حلدق فغضدب فقدا  لدو 

عددن  أن رجددال نددادل الندداس وقددا  عمددر وندددب الندداس إلددى عددرج أو مرمدداتين ئجددابوا إليدده و ددم نتخلاددون 
  ه الصالة لهممدت أن آمدر رجدال ؤصدلي بالنداس ادم أتخلدف علدى أ دل  د ه الددور الد نن نتخلادون عدن 

   ه الصالة فايرمها عليهم بالنيران 
   
أ برندا نصدر بددن علدي حدددانا عبدد ائعلدى عددن معمدر عددن ال  دري عدن عددروة عدن عا شددة [  1213]  

ى نددداداه عمدددر بدددن الخطددداب قدددد ندددام النسدددار اعدددتم رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم بالعشدددار حتدددقالدددت 
والصدددبيان فخدددر  رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم فقدددا  إنددده لددديب أحدددد مدددن أ دددل ائرر ؤصدددلي  ددد ه 

 الصالة ييركم ولم ؤكن أحد ؤصلي نومي  يير أ ل المدننة 
   
بندت أبدي حدانا إسحاج انا محمد بن بكدر اندا بدن جدرإ  اندا المغيدرة بدن حكديم ان أم كلودوم [  1214]  

اعدتم رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسددلم عات ليلدة حتدى ع بدت عامدة الليددل بكدر أ برتده عدن عا شدة قالددت 
 ورقد أ ل المسجد فخر  فصال ا فقا  إنها لوقتها لوال ان أ ق على أمتي 

   
أ برندا محمددد بدن أحمددد بدن أبددي  لدف أنبدد  سددشيان عدن عمددرو عدن عطددار عدن بددن  بدداس [  1215]  

ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم آ در الصدالة عات ليلدة فقيدل ن عطار عن بن  باس وابن جرإ  ع
ؤا رسو  هللا الصالة نام النسار والولدان فخر  و و ؤمس  المار عن  قة و و ؤقدو   دو الوقدت لدوال ان 

 أ ق على أمتي 
   

 باب التغليب في الاجر 
   



كدن ني ال  دري حدداني عدروة عدن عا شدة قالدت أ برنا محمد بدن نوسدف اندا ائوزاعدي حددا[  1216]  
نسددار النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ؤصددلين مدد  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم الاجددر اددم نددرجعن متلاعددات 

 بمرونهن قبل ان ؤعرفن 
   

 باب ائساار بالاجر 
   
حددانا حجدا  بدن منهددا  اندا  دعبة عددن محمدد بدن إسددحاج عدن عاصدم بددن عمدر بدن قتددادة [  1217]  

أسدداروا بصددالة الصددب  محمددود بددن لبيددد عددن رافدد  بددن  دددؤ  عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  عددن 
 ف نه أع م لرجر 

   
أ برنا محمد بن نوسدف اندا سدشيان عدن بدن عجدالن عدن عاصدم بدن عمدر عدن قتدادة عدن [  1218]  

ة الاجدر ف نده ندوروا بصدالمحمود بن لبيد عن رافد  بدن  ددؤ  قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 أع م لرجر 

   
 نحوه أو أساروا أ برنا أبو نعيم عن سشيان عن بن عجالن [  1219]  
   

 باب من أدرو ركعة من صالة فقد أدرو 
   
أ برنا محمد بن كوير عن ائوزاعي عن ال  ري عن أبي سلمة عن أبدي  رإدرة عدن النبدي [  1220]  

 ة ركعة فقد أدركها من أدرو من صالصلى هللا عليه وسلم قا  
   
أ برنا محمد بن نوسف اندا بدن عييندة حدداني ال  دري عدن أبدي سدلمة عدن أبدي  رإدرة عدن [  1221]  

 بموله النبي صلى هللا عليه وسلم 
   
أ برنددا عبيددد هللا بددن عبددد المجيددد انددا مالددك عددن زإددد بددن أسددلم عددن عطددار بددن ؤسددار وعددن [  1222]  

عدر  ؤحداونده عدن أبدي  رإدرة ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسددلم بسدر بدن سدعيد وعدن عبدد الدرحمن ائ
من أدرو من الصب  ركعة قبل ان تطل  الشمب فقد أدركها ومدن أدرو مدن العصدر ركعدة قبدل ان قا  



 تغرب الشمب فقد أدركها 
   

 باب المحاف ة على الصلوات 
   
و ب عدن عمدرو بدن الحدار  عدن درا   أ برنا عبد هللا بن ال بير الحميدي انا عبد هللا بن[  1223]  

إعا رأندتم الرجدل أبي السم  عن أبي الهيوم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
 ؤعتاد المسجد فا هدوا له باإلؤمان ف ن هللا ؤقو  ل إنما ؤعمر مساجد هللا من آمن با  

   
سهل قا  انا أبدو نعديم اندا سدشيان عدن عومدان أ برنا محمد بن نوسف انا سشيان عن أبي [  1224]  

مددن بددن حكدديم عددن عبددد الددرحمن بددن أبددي عمددرة عددن عومددان قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 صلى العشار في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى الاجر في جماعة كان كقيام ليلة 

   
 باب استحباب الصالة في أو  وقت 

   
بو الوليد الطيالسي اندا  دعبة قدا  أ برندي الوليدد بدن عيد ار قدا  سدمعت أبدا عمدرو أ برنا أ[  1225]  

سدد   النبددي صددلى هللا عليدده الشديباني ؤقددو  حددداني صدداحب  دد ه الدددار وأومدد  بيددده إلددى دار عبددد هللا اندده 
 وسلم أي العمل أفضل أو أحب إلى هللا قا  الصالة على ميقاتها 

   
عبددد الدرحمن  دو بددن النعمدان ائنصدداري حدداني إسدحاج بددن سدعد بددن أ برندا أبدو نعدديم اندا [  1226]  

 در  عليندا رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ونحدن  عب بدن عجدرة ائنصداري عدن أبيده عدن كعدب قدا  
فددي المسددجد سددبعة منددا االاددة مددن عربنددا وأربعددة مددن موالينددا أو أربعددة مددن عربنددا واالاددة مددن موالينددا قددا  

 عليده وسدلم مدن حجدرة حتدى جلدب إليندا فقدا  مدا ؤجلسدكم  هندا قلندا انت دار فخر  علينا النبدي صدلى هللا
الصالة قا  فنكت ب صبعه في ائرر ونكب ساعة ام رفد  إليندا رأسده فقدا   دل تددرون مدا ؤقدو  ربكدم 
قددا  قلنددا هللا ورسددوله أعلددم قددا  اندده ؤقددو  مددن صددلى الصددالة لوقتهددا ف قددام حددد ا كددان لدده بهددا علددى عهددد 

من لم ؤصل الصالة لوقتها ولدم ؤقدم حدد ا لدم ؤكدن لده عنددي عهدد ان  ديت أد لتده الندار أد له الجنة و 
 وان  يت أد لته الجنة 

   



 باب الصالة  لف من نؤ ر الصالة عن وقتها 
   
أ برندددا سدددهل بدددن حمددداد اندددا  دددعبة عدددن بددددنل عدددن أبدددي العاليدددة البدددرار عدددن عبدددد هللا بدددن [  1227]  

كيددف أنددت إعا بقيددت فددي قددوم نددؤ رون هللا عليدده وسددلم قددا  لدده  الصددامت عددن أبددي عر أن النبددي صددلى
الصالة عن وقتها قا  هللا ورسدوله أعلدم قدا  صدل الصدالة لوقتهدا وا در  فد ن أقيمدت الصدالة وأندت فدي 

 المسجد فصل معهم 
   
أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا  مددام انددا أبددو عمددران الجددوني عددن عبددد هللا بددن الصددامت عددن [  1228]  

ؤددا أبدددا عر كيدددف تصددن  إعا أدركدددت أمدددرار ندددؤ رون قدددا  قدددا  رسددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم أبددي عر 
الصدالة عددن وقتهددا قلددت مددا تد مرني ؤددا رسددو  هللا قددا  صددل الصدالة لوقتهددا واجعددل صددالتك معهددم نافلددة 

 قا  أبو محمد بن الصامت  و بن أ ي أبي عر 
   

 باب من نام عن صالة أو نسيها 
   
نا سعيد بن عامر عن سعيد عدن قتدادة عدن أندب ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم أ بر [  1229]  

 من نسي صالة أو نام عنها فليصليها إعا عكر ا ان هللا تعالى ؤقو  ل أقم الصالة ل كري قا  
   

 باب في ال ي تاوته صالة العصر 
   
ن أبيدده بددن عمددر نرفعدده أ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا بددن عيينددة عددن ال  ددري عددن سددالم عدد[  1230]  

 ان ال ي تاوته الصالة صالة العصر فك نما وتر أ له وماله فقا  
   
أ برنا محمد بدن نوسدف اندا سدشيان عدن عبيدد هللا عدن رافد  عدن بدن عمدر قدا  قدا  رسدو  [  1231]  

 من فاتته صالة العصر فك نما وتر أ له وولده قا  أبو محمد أو ماله هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في الصالة الوسطى 
   



أ برنا ن إد بن  ارون انا  شام بن حسان عن محمد بن عبيدة عدن علدي قدا  قدا  رسدو  [  1232]  
مر هللا قبور م وبيتهم نارا كمدا حبسدونا عدن صدالة الوسدطى حتدى هللا صلى هللا عليه وسلم نوم الخندج 

 يابت الشمب 
   

 باب في تارو الصالة 
   
رنددا أبددو عاصددم عددن بددن جددرإ  انددا أبددو ال بيددر اندده سددم  جددابرا ؤقددو  أو قددا  جددابر قددا  أ ب[  1233]  

لدديب بددين العبددد وبددين الشددرو أو بددين الكاددر اال تددرو الصددالة قددا  أبددو رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 محمد العبد إعا تركها من يير ع ر وعلة ال بد من ان ؤقا  به كار ولم ؤصف الكار 

   
 القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة باب في تحوإل 

   
أ برنددا ؤحيددى بددن حسددان انددا سددليمان بددن بددال  عددن عبددد هللا بددن دننددار عددن بددن عمددر قددا  [  1234]  

بينمدا الندداس فددي صددالة الاجددر فددي قبددار إع جددار م رجددل فقددا  ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أندد   
ان وجدده الندداس إلدددى الشددام فاسددتداروا فوجهددوا إلدددى عليدده القددرآن وأمددر ان ؤسددتقبل الكعبدددة فاسددتقبلو ا وكدد

 الكعبة 
   
قيدل ؤدا رسدو  هللا أ برنا عبيد هللا بن موسى عن إسرا يل عن عكرمدة عدن بدن  بداس قدا  [  1235]  

 أرأنت ال نن ماتوا و م ؤصلون إلى بيت المقدس ف ن   هللا تعالى ل وما كان هللا ليضي  إؤمانكم 
   

 باب في افتتاح الصالة 
   
أ برنددا جعاددر بددن عددون عددن سددعيد بددن أبددي عددروة انددا بدددنل العقيلددي عددن أبددي الجددوزار عددن [  1236]  

كان رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤاتدت  الصدالة بدالتكبير وإاتدت  القدرارة بالحمدد ت رب عا شة قالت 
 العالمين وإختمها بالتسليم 

   
 باب رف  اليدنن عند افتتاح الصالة 



   
أ برنا عبيد هللا بن عبد المجيد الحناي اندا بدن أبدي ع دب عدن محمدد بدن عمدرو بدن عطدار [  1237]  

ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم لدم ؤكدن ؤقدوم عن محمد بن عبد الدرحمن بدن اوبدان عدن أبدي  رإدرة 
 إلى الصالة اال رف  ندؤه مدا 

   
 باب ما ؤقا  بعد افتتاح الصالة 

   
بدن حسدان عبدد الع إد  بدن عبدد هللا بدن أبدي سدلمة عدن عمده الماجشدون عدن  أ برندا ؤحيدى[  1238]  

كدان رسدو  هللا ائعر  عن عبيد هللا بن أبدي رافد  عدن علدي بدن أبدي نالدب ريدى هللا تعدالى عنده قدا  
صلى هللا عليه وسلم إعا افتت  الصالة كبر ام قا  وجهدت وجهدي للد ي فطدر السدماوات وائرر حنيادا 

ين إن صدالتي ونسدكي ومحيداي وممداتي ت رب العدالمين ال  درإك لده وبد لك أمدرت وما انا من المشرك
وأنا أو  المسلمين اللهدم أندت الملدك ال إلده إال أندت أندت ربدي وأندا عبددو ظلمدت ناسدي واعترفدت بد نبي 
فايار لي عنوبي جميعدا ال ؤغادر الد نوب اال أندت وا ددني ئحسدن ائ دالج ال نهددي ئحسدنها اال أندت 

عندي سدييها ال ؤصدر  سدييها اال أندت لبيدك وسدعدؤك والخيدر كلده فدي نددؤك والشدر لديب إليددك واصدر  
 انا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغارو وأتوب إليك 

   
أ برنددا زكرإددا بددن عدددي انددا جعاددر بددن سددليمان عددن علددي بددن علددي عددن أبددي المتوكددل عددن [  1239]  

إعا قام مدن الليدل فكبدر قدا  سدبحانك اللهدم وبحمددو كان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم أبي سعيد قا  
وتبارو اسمك وتعالى جدو وال له ييرو أعوع بدا  السدمي  العلديم مدن الشديطان الدرجيم مدن  مد ه وناوده 

 وناخه ام ؤستات  صالته قا  جعار وفسره مطر  م ه المؤتة وناوه الشعر وناخه الكبر 
   

 يم باب كرا ية الجهر بسم هللا الرحمن الرح
   
ان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وأبدا أ برنا مسلم بن إبرا يم انا  شدام عدن قتدادة عدن أندب [  1240]  

بكددر وعمددر وعومددان كددانوا ؤاتتحددون القددرارة بالحمددد ت رب العددالمين قددا  أبددو محمددد بهدد ا نقددو  وال أرل 
 الجهر ببسم هللا الرحمن الرحيم 

   



 الة باب قبض اليمين على الشما  في الص
   
رأنددت أ برندا أبدو نعديم انددا ز يدر عدن أبددي إسدحاج عدن عبدد الجبددار بدن وا دل عددن أبيده قدا  [  1241]  

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤض  نده اليمنى على اليسرل قرإبا من الرس  
   

 باب ال صالة اال بااتحة الكتاب 
   
حمدددود بدددن الربيددد  عدددن  بدددادة بدددن أ برندددا عومدددان بدددن عمدددر اندددا ندددونب عدددن ال  دددري عدددن م[  1242]  

 من لم ؤقرأ ب م الكتاب فال صالة له الصامت ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب في السكتتين 
   
ان رسدو  هللا أ برنا عاان انا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن سمرة بدن جنددب [  1243]  

فدي الصدالة وإعا فدرغ مدن القدرارة فد نكر علدك عمدران صلى هللا عليه وسلم كان ؤسكت سكتتين إعا د دل 
بن حصين فكتبوا إلى أبي كعب فكتب إليهم ان قدد صددج سدمرة قدا  أبدو محمدد كدان قتدادة ؤقدو  ادال  

 سكتات وفي الحدنث المرفو  سكتتان 
   
مدرة أ برنا بشر بن آدم انا عبد الواحد بن زإاد انا عمارة بن القعقا  عدن أبدي زرعدة بدن ع[  1244]  

كان رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم ؤسدكت بدين التكبيدر والقدرارة إسدكاته حسدنة قدا  عن أبي  رإرة قا  
 نية فقلت له بابي وأمي ؤا رسو  هللا أرأنت إسكاتك بين التكبير والقرارة ما تقدو  قدا  أقدو  اللهدم باعدد 

اؤددداي كمدددا ننقدددى الودددوب بيندددي وبدددين  طاؤددداي كمدددا باعددددت بدددين المشدددرج والمغدددرب اللهدددم نقندددي مدددن  ط
 ائبيض من الدنب اللهم ايسلني من  طاؤاي بالول  والمار البارد 

   
 باب في فضل الت مين 

   
أ برنا ن إد بن  ارون انا محمد بن عمرو عدن أبدي سدلمة عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  [  1245]  

الضدالين {  فقدا  مدن  لاده أمدين إعا قدا  القدار  ل ييدر المغضدوب علديهم وال هللا صلى هللا عليه وسلم 



 فوافق علك أ ل السمار يار له ما تقدم من عنبه 
   
أ برنا نصر بن علي انا عبد ائعلى عن معمر عن ال  ري عن سعيد بدن المسديب وأبدي [  1246]  

إعا قدا  اإلمدام ل ييدر المغضدوب علديهم وال سلمة عن أبي  رإرة ان نبي هللا صلى هللا عليده وسدلم قدا  
الين {  فقولدددوا أمدددين فددد ن المال كدددة تقدددو  أمدددين وان اإلمدددام ؤقدددو  أمدددين فمدددن وافدددق ت مينددده تددد مين الضددد

 المال كة يار له ما تقدم من عنبه 
   

 باب الجهر بالت مين 
   
أ برنددا محمددد بددن كويددر انددا سددشيان بددن سددعيد عددن سددلمة بددن كهيددل عددن حجددر بددن العنددبب [  1247]  

 صدلى هللا عليده وسدلم إعا قدرأ ل وال الضدالين { قدا  أمدين وإرفد  كدان رسدو  هللاعدن وا دل بدن حجدر قدا  
 بها صوته 

   
 باب التكبير عند كل  اض ورف  

   
أ برنددا نصددر بددن علددي انددا عبددد ائعلددى عددن معمددر عددن ال  ددري عددن أبددي بكددر بددن عبددد [  1248]  

فلمدا رفد  رأسده قدا  انهما صدليا  لدف أبدي  رإدرة فلمدا ركد  كبدر الرحمن وعن أبي سلمة عن أبي  رإرة 
سددم  هللا لمددن حمددده اددم قددا  ربنددا ولددك الحمددد اددم سددجد وكبددر اددم رفدد  رأسدده وكبددر اددم كبددر حددين قددام مددن 
الددركعتين اددم قددا  والدد ي ناسددي بيددده انددي ئقددربكم  ددبها برسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا زالددت  دد ه 

 صالته حتى فارج الدنيا 
   
سددي انددا أبددو  يومددة انددا أبددو إسددحاج عددن عبددد الددرحمن بددن ائسددود أ برنددا أبددو الوليددد الطيال[  1249]  

رأنت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤكبدر فدي كدل رفد  وويد  عن أبيه وعن علقمة عن عبد هللا قا  
 وقيام وقعود 

   
 باب في رف  اليدنن في الركو  والسجود 

   



أن رسددو  هللا عدن أبيدده بدن عمدر أ برندا عومدان بددن عمدر أندا مالددك عدن ال  دري عددن سدالم [  1250]  
صلى هللا عليه وسدلم كدان إعا د دل الصدالة كبدر ورفد  ندؤده حد و منكبيده وإعا ركد  كبدر ورفد  ندؤده وإعا 

 رف  رأسه من الركو  فعل مول علك وال نرف  بين السجدتين أو في السجود 
   
صدددم عدددن مالدددك بدددن أ برندددا أبدددو الوليدددد الطيالسدددي اندددا  دددعبة عدددن قتدددادة عدددن نصدددر بدددن عا[  1251]  

ان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم كددان إعا كبددر رفدد  ندؤدده حتددى ؤحدداعي أعنيدده وإعا أراد ان نركدد  الحددوإر  
 وإعا رف  رأسه من الركو  

   
أ برنا سهل بن حمداد اندا  دعبة عدن عمدر بدن مدرة حدداني أبدو البختدري عدن عبدد الدرحمن [  1252]  

هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فكددان ؤكبددر إعا  اددض  صددلى مدد  رسددو اليحصددبي عددن وا ددل الحضددرمي اندده 
وإعا رفد  وإرفدد  ندؤدده عندد التكبيددر وإسددلم عدن ؤميندده وعددن ؤسدداره قدا  قلددت حتددى نبددو ويدد  وجهدده قددا  

 نعم 
   

 باب من أحق باإلمامة 
   
أ برندددا ؤحيدددى بدددن حسدددان اندددا و يدددب بدددن  الدددد اندددا أندددوب عدددن أبدددي قالبدددة عدددن مالدددك بدددن [  1253]  

يدت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي نادر مدن قدوم ونحدن  دببة ف قمندا عندده عشدرإن أتالحوإر  قدا  
ليلة وكان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم رفيقا فلما رأل  وقا إلى أ لينا قا  ارجعدوا إلدى أ لديكم فكوندوا 

ؤمكم فيهم فمرو م وعلمو م وصلوا كما رأنتموني أصلي فد عا حضدرت الصدالة فليدؤعن لكدم أحددكم ادم ليد
 أ بركم 

   
أ برندا عاددان انددا  مددام عددن قتدادة عددن أبددي نضددرة عددن أبدي سددعيد الخدددري قددا  قددا  رسددو  [  1254]  

 إعا اجتم  االاة فليؤمهم أحد م وأحقهم باإلمامة أقرأ م هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب مقام من ؤصلي م  اإلمام إعا كان وحده 
   
يالسدي اندا  دعبة عدن الحكدم قدا  سدمعت سدعيد بدن جبيدر ؤحدد  عدن أ برنا أبو الوليدد الط[  1255]  



كنددت عنددد  ددالتي ميمونددة فجددار النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بعددد العشددار فصددلى أربدد  بددن  بدداس قددا  
ركعات ام قام فقا  أنام الغليم أو كلمة نحو ا فقام فصدلى فجيدت فقمدت عدن ؤسداره ف  د  بيددي فجعلندي 

 عن ؤمينه 
   

  لف اإلمام واإلمام جالب باب في من ؤصلي 
   
ان رسددو  هللا صددلى أ برنددا عبيددد هللا بددن عبددد المجيددد انددا مالددك عددن بددن  ددهاب عددن أنددب [  1256]  

هللا عليدده وسددلم ركددب فرسددا فصددر  عندده فجحدد   ددقه ائؤمددن فصددلى صددالة مددن الصددلوات و ددو جددالب 
 تختلادوا عليده فد عا صدلى قا مدا فصلينا معه جلوسا فلما فلما انصر  قا  إنما جعدل اإلمدام ليد تم بده فدال

فصددلوا قيامددا وإعا ركدد  فدداركعوا فدداركعوا وإعا رفدد  فددارفعوا وإعا قددا  سددم  هللا لمددن حمددده فقولددوا ربنددا لددك 
 الحمد وان صل قاعدا فصلوا قعودا أجمعون 

   
د لدت علدى أ برنا أحمد بن نونب انا زا دة اندا موسدى بدن أبدي عا شدة عدن عبيدد هللا قدا  [  1257]  

عا شددة فقلددت لهددا اال تحدددايني عددن مددرر رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقالددت بلددى اقددل رسددو  هللا 
صدلى هللا عليدده وسددلم فقددا  أصددلى الندداس قلنددا ال  ددم ننت رونددك ؤددا رسددو  هللا فقددا  يددعوا لددي مددارا فددي 

ال  ددم المخضددب قالددت فاعلنددا فايتسددل اددم ع ددب لينددور فدد يمي عليدده اددم أفدداج فقددا  أصددلي الندداس فقلنددا 
ننت رونك ؤا رسو  هللا فقا  يدعوا لدي مدار فدي المخضدب فاعلندا ادم ع دب ليندور فد يمي عليده ادم أفداج 
فقددا  أصددلى الندداس فقلنددا ال  ددم ننت رونددك ؤدددا رسددو  هللا قالددت والندداس عكددو  فددي المسددجد ننت دددرون 

 عليده وسدلم إلدى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم لصالة العشار اآل رة قالت ف رسل رسدو  هللا صدلى هللا
أبددي بكددر ان ؤصددلي بالندداس فاتدداه الرسددو  فقددا  ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ؤدد مرو بدد ن تصددلي 
بالناس فقا  أبو بكر وكان رجال رقيقا ؤا عمر صدل بالنداس فقدا  لده عمدر أندت أحدق بد لك قدا  فصدلى 

د مددن ناسدده  اددة فخددر  بددين بهددم أبددو بكددر تلددك ائؤددام قالددت اددم ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وجدد
رجلددين أحددد ما العبدداس لصددالة ال هددر وأبددو بكددر ؤصددلي بالندداس فلمددا رآه أبددو بكددر ع ددب ليتدد  ر ف ومدد  
إليدده النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أن ال نتدد  ر وقددا  لهمددا أجلسدداني إلددى جنبدده ف جلسدداه إلددى جنددب أبددي 

لون بصدالة أبدي بكدر والنبدي صدلى بكر قالت فجعل أبو بكر ؤصلي و و قا م بصالة النبي والنداس ؤصد
هللا عليددده وسدددلم قاعدددد قدددا  عبيدددد هللا فدددد لت علدددى عبدددد هللا بدددن  بددداس فقلدددت لددده اال أعدددرر عليدددك مدددا 
حداتني عا شة عن مرر رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم فقدا   دات فعريدت حددنوها عليده فمدا أنكدر 



 ت ال فقا   و علي بن أبي نالب منه  ييا يير أنه قا  أسمت لك الرجل ال ي كان م  العباس قل
   

 باب اإلمام ؤصلي بالقوم و و أنش  من أصحابه 
   
أ برنا أبو معمر إسماعيل بدن إبدرا يم عدن عبدد الع إد  بدن أبدي حدازم عدن أبيده عدن سدهل [  1258]  

رأندت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم جلدب علدى المنبدر فكبدر فكبدر النداس  لاده ادم ركد  بن سعد قا  
على المنبر ام رف  رأسه فن   القهقري فسجد في أصل المنبر ام عاد حتدى فدرغ مدن آ در صدالته  و و

 قا  أبو محمد في علك ر صة لرمام ان ؤكون أرف  من أصحابه وقدر   ا العمل في الصالة أؤضا 
   

 باب ما أمر اإلمام من التخشيف في الصالة 
   
بدن أبدي  الددد عدن قديب عددن أبدي مسدعود ائنصدداري  أ برندا جعادر بددن عدون اندا إسددماعيل[  1259]  

جددار رجددل إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددا  ؤددا رسددو  هللا وهللا انددي ئتدد  ر عددن صددالة الغددداة قددا  
مما ؤطيل بنا فيها فالن فما رأنت النبي صدلى هللا عليده وسدلم أ دد يضدبا فدي موع دة منده نوميد  فقدا  

 بالناس فليتجوز ف ن فيهم الكبير والضعيف وعو الحاجة  أنها الناس ان منكم منارإن فمن صلى
   
كدان النبددي صددلى هللا أ برندا  ا ددم بدن القاسددم اندا  ددعبة عدن قتددادة قدا  سددمعت أنسدا ؤقددو  [  1260]  

 عليه وسلم أ ف الناس صالة في تمام 
   

 باب متى ؤقوم الناس إعا أقيمت الصالة 
   
م قدا  كتدب إلدي ؤحيدى بدن أبدي كويدر عدن عبدد هللا بدن أبدي أ برنا و ب بدن جرإدر اندا  شدا[  1261]  

 أن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  إعا نودي للصالة فال تقوموا حتى تروني قتادة عن أبيه 
   
أ برندا ن إدد بدن  ددارون اندا  مدام انددا ؤحيدى بدن أبددي كويدر حددانا عبددد هللا بدن أبدي قتددادة ان [  1262]  

 إعا أقيمت الصالة فال تقوموا حتى تروني هللا عليه وسلم قا  أباه حداه ان النبي صلى 
   



 باب في إقامة الصاو  
   
حددانا  ا ددم بددن القاسدم وسددعيد بددن عدامر عددن  ددعبة عدن قتددادة عددن أندب قددا  قددا  رسددو  [  1263]  

 سووا صاوفكم ف ن تسوإة الصاو  من تمام الصالة هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 صف في الصالة باب فضل من ؤصل ال
   
حددددانا أبدددو الوليدددد اندددا  دددعبة أ برندددي نلحدددة بدددن مصدددر  قدددا  سدددمعت عبدددد الدددرحمن بدددن [  1264]  

سدووا صداوفكم ال تختلدف قلدوبكم عوسجة عن البرار بن عازب ان رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
 قا  وكان ؤقو  إن هللا ومال كته ؤصلون على الصف ائو  أو الصاو  ائو  

   
 باب في فضل الصف ائو  

   
أ برنددا و ددب بددن جرإددر انددا  شددام عددن ؤحيددى عددن محمددد بددن إبددرا يم عددن  الددد بددن معدددان [  1265]  

أن رسدو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم كدان ؤسددتغار للصدف ائو  االادا وللصددف عدن عربدار بدن سددارإة 
 الواني مرة 

   
ئ ديب عدن  ديبان عدن ؤحيدى عدن محمدد أ برنا الحسن بدن علدي اندا الحسدن بدن موسدى ا[  1265]  

بن إبرا يم عن  الد بن معدان عدن جبيدر بدن نايدر عدن عربدار بدن سدارإة عدن النبدي صدلى هللا عليده 
 بنحوه وسلم 
   

 باب من نلي اإلمام من الناس 
   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا سددشيان عددن ائعمدد  عددن عمددارة بددن عميددر عددن أبددي معمددر [  1266]  

كدان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤمسد  منا بندا فدي الصدالة وإقدو  نصاري قا  عن أبي مسعود ائ
ال تختلادوا فتختلدف قلددوبكم ليليندي مددنكم أولدو ائحددالم والنهدى ادم الدد نن نلدونهم اددم الد نن نلددونهم قدا  أبددو 

 مسعود ف نتم اليوم أ د ا تالفا 



   
لد عن أبدي معشدر عدن إبدرا يم عدن علقمدة أ برنا زكرإا بن عدي انا ن إد بن زرإ  عن  ا[  1267]  

ليلندي مدنكم أولدو ائحدالم والنهدى عن عبد هللا عو بن مسعود قا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
اددم الدد نن نلددونهم اددم الدد نن نلددونهم وال تختلاددوا فتختلددف قلددوبكم وإؤددا م و و ددات ائسددواج قددا  الهو ددات 

 االجتما  
   

 باب أي صاو  النسار أفضل 
   
أ برنددا أبددو عاصددم عددن بددن عجددالن عددن أبيدده عددن أبددي  رإددرة عددن النبددي صددلى هللا عليدده [  1268]  

  ير صاو  الرجا  أولها و ر ا آ ر ا و ير صاو  النسار آ ر ا و ر ا أولها وسلم قا  
   

 باب أي الصالة على المنافقين أاقل 
   
عدن عبدد هللا بدن أبدي بصدير عدن أبدي  أ برنا سعيد بن عامر انا عصدبة عدن أبدي إسدحاج[  1269]  

صددلى رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسددلم صدالة الصددب  ادم اقبددل عليندا بوجهدده فقدا  أ ددا د بدن كعددب قدا  
فددددالن قددددالوا ال فقددددا  أ ددددا د فددددالن فقددددالوا ال لناددددر مددددن المنددددافقين لددددم ؤشددددهدوا الصددددالة فقددددا  إن  دددداتين 

فيهمدا ئتو مدا ولدو حبدوا قدا  أبدو محمدد عبدد هللا الصالتين أاقل الصالة على المنافقين ولو ؤعلمدون مدا 
 بن أبي بصير قا  حداني أبي عن أبي عن النبي صلى هللا عليه وسلم وسمعته من أبي 

   
أ برنددا أبددو يسددان انددا ز يددر عددن أبددي إسددحاج عددن عبددد هللا بددن أبددي بصددير عددن أبيدده عددن [  1271]  

 مول علك أبي بن كعب عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   
أ برندا سدعيد بدن عدامر عدن سدعيد بدن أبددي عروبدة عدن  الدد بدن ميمدون عدن أبدي إسددحاج [  1272]  

 موله عن عبد هللا بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   
أ برندا الحسدن بدن الربيد  اندا أبدو ائحدوأل عدن ائعمد  عدن أبدي صدال  عدن أبدي  رإددرة [  1273]  

اندده لدديب مددن صددالة أاقددل علددى المنددافقين مددن صددالة العشددار رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم  قددا  قددا 



 اآل رة وصالة الاجر ولو ؤعلمون ما فيهما ئتو ما ولو حبوا 
   

 باب فيمن تخلف عن الصالة 
   
أ برنا أبو عاصم عن بدن عجدالن عدن أبيده عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا [  1274]  
لقددد  ممددت ان آمددر فتيدداني فيجمعددوا حطبددا فدآمر رجددال ؤصددلي بالندداس اددم أ ددالف إلددى أقددوام يده وسددلم عل

نتخلاون عن   ه الصالة ف حرج عليهم بيوتهم لو كان عرقا سمينا أو مرمداتين حسدنتين لشدهدو ما ولدو 
 ؤعملون ما فيهما ئتو ما ولو حبوا 

   
 ار باب الر صة في ترو الجماعة إعا كان مطر في الس

   
أندده ندد   أ برنددا سددليمان بددن حددرب انددا حمددد بددن زإددد عددن أنددوب عددن ندداف  عددن بددن عمددر [  1275]  

بضجنان في ليلة باردة ف مر منادؤا فنادل الصالة فدي الرحدا  ادم أ بدر أن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم 
 حا   ان إعا كان في سار في ليلة باردة أو المطر أمر منادؤا فنادل فصلى الصالة في الر 

   
 باب في فضل صالة الجماعة 

   
قلدت لسدعيد بدن المسديب رجدل صدلى أ برنا ن إد بدن  دارون أ برندا داود بدن أبدي  ندد قدا  [  1276]  

فدي بيتدده ادم أدرو اإلمددام و دو ؤصددلي أؤصدلي معدده قدا  نعددم قلدت ب نتهمددا ؤحتسدب قددا  بدالتي صددلى مدد  
عليده وسدلم قدا  صدالة الرجدل فدي الجميد  ت إدد علدى اإلمام ف ن أبا  رإرة حدانا ان رسو  هللا صلى هللا 

 صالته وحده بضعا وعشرإن ج را 
   
أ برنددا مسدددد انددا ؤحيددى عددن عبيددد هللا حددداني ندداف  عددن عبددد هللا ان رسددو  هللا صددلى هللا [  1277]  

 صالة الرجل في جماعة ت إد على صالته وحده سبعا وعشرإن درجة عليه وسلم قا  
   

 النسار عن المساجد وكيف ؤخرجن إعا  رجن  باب النهي عن من 
   



أ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا ائوزاعددي حددداني ال  ددري عددن سددالم عددن بددن عمددر قددا  قددا  [  1278]  
 إعا است عنت أحدكم زوجته إلى المسجد فال ؤمنعها رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 

   
بدي سدلمة عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  أ برنا ن إد بن  ارون انا محمد بن عمرو عدن أ[  1279]  

 ال تمنعوا إمار هللا مساجد هللا وليخرجن إعا  رجن تاالت هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
ب سناد   ا الحددنث قدا  قدا  سدعيد بدن عدامر أ برنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو [  1279]  

 التالة التي ال نيب لها 
   

 صالة باب إعا حضر العشار وأقيمت ال
   
أ برندا محمدد بدن نوسدف اندا سدشيان عدن  شددام عدن أبيده عدن عا شدة قالدت قدا  رسددو  هللا [  1280]  

 إعا وي  العشار وحضرت الصالة فابد وا بالعشار صلى هللا عليه وسلم قا  
   
أ برنا ؤحيى بن حسان انا سشيان بن عييندة وسدليمان بدن كويدر عدن ال  دري عدن أندب بدن [  1281]  

 إعا حضر العشار وأقيمت الصالة فابد وا بالعشار رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا   مالك ان
   

 باب كيف ؤمشي إلى الصالة 
   
أ برنددا أبددو نعدديم انددا بددن عيينددة عددن ال  ددري عددن سددعيد بددن المسدديب عددن أبددي  رإددرة عددن [  1282]  

وأتو دا تمشدون وعلديكم بالسدكينة فمدا  إعا أتيتم الصالة فال ت تو ا تسعون النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
 أدركتم صلوا وما فاتكم ف تموا 

   
أ برنا أبو نعديم اندا  دعبان عدن ؤحيدى بدن أبدي كويدر عدن عبدد هللا بدن أبدي قتدادة عدن أبيده [  1283]  

إعا أتيدتم إلدى الصدالة فعلديكم بالسدكينة فمدا أدركدتم فصدلوا ومدا قا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 ف تموا  سبقتم
   



 باب في فضل الخطا إلى المساجد 
   
كددان رجدددل أ برنددا ن إددد بددن  دددارون انددا التيمددي عدددن أبددي عومددان عدددن أبددي بددن كعدددب قددا  [  1284]  

بالمدنندة ال أعلدم بالمدنندة مددن ؤصدلى إلدى القبلدة أبعددد مند ال مدن المسدجد مندده وكدان ؤشدهد الصدلوات مدد  
ابتعددت حمددارا تركبدده فددي الرمضددار وال لمددار قددا  وهللا مددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقيددل لدده لددو

ؤسرني أن من لي نل ج المسجد ف  بر النبي صلى هللا عليده وسدلم بد لك فسد له عدن علدك فقدا  ؤدا رسدو  
هللا كيمدا ؤكتددب أادري و طاؤدداي ورجدوعي إلددى أ لدي وإقبددالي وإدبداري أو كمددا قدا  فقددا  رسدو  هللا صددلى 

 علك كله وأعطاو ما احتسبت أجم  أو كما قا   هللا عليه وسلم أنطاو هللا
   

 باب في صالة الرجل  لف الصف وحده 
   
أ برنددا أحمددد بددن عبددد هللا انددا أبددو زبيددد  ددو عبوددر بددن القاسددم عددن حصددين عددن  ددال  بددن [  1285]  

أ دد  بيدددي زإدداد بددن أبددي الجعددد ف قددامني علدى  ددي  مددن بنددي أسددد ؤقددا  لدده وابصددة بددن معبددد ؤسدا  قددا  
حددداني  دد ا والرجددل ؤسددم  أندده رأل رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وقددد صددلى  لادده رجددل ولددم فقددا  

نتصددل بالصدداو  فدد مره رسددو  هللا ان ؤعيددد الصددالة قددا  أبددو محمددد كددان أحمددد بددن حنبددل نوبددت حدددنث 
 عمروا بن مرة وأنا اع ب إلى حدنث ن إد بن زإاد بن أبي الجعد 

   
هللا بن داود انا ن إدد بدن زإداد عدن عبيدد بدن أبدي الجعدد عدن زإداد بدن أ برنا مسدد انا عبد [  1286]  

ان رجال صلى  لف الصاو  وحده ف مره النبي صدلى هللا عليده وسدلم أبي الجعد عن وابصة بن معبد 
 ان ؤعيد قا  أبو محمد أقو  به ا 

   
أبي نلحدة عدن أندب  أ برنا عبيد هللا بن عبد المجيد انا مالك عن إسحاج بن عبد هللا بن[  1287]  

ان جدتدده مليكددة دعددت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لطعددام صددنعته ف  ددل اددم قددا  قومددوا بددن مالددك 
فرصددلي بكددم قددا  أنددب فقمددت إلددى حصددير لنددا قددد أسددود مددن نددو  مددا لددبب فنضددحته بمددار فقددام عليدده 

لنددددا ركعتددددين اددددم رسدددو  هللا صددددلى هللا عليدددده وسددددلم وصدددداات انددددا واليتددديم وراره والعجددددوز ورارنددددا فصددددلى 
 انصر  

   



 باب قدر القرارة في ال هر 
   
أ برنا ؤحيى بن حماد انا أبو عوانة عن منصور بدن زاعان عدن الوليدد أبدي بشدر عدن أبدي [  1288]  

أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان ؤقوم في الركعتين ائوليين مدن ال هدر قددر الصدنق عن أبي سعيد 
ى قدر النصف من علك وفي العصر على قدر ائ رإين مدن ال هدر وفدي االاين آؤة وفي ائ رإين عل

 ائ رإين على قدر النصف من علك 
   
أ برنا عمرو بن عون انا  شيم عن منصور عن الوليدد أبدي بشدر عدن أبدي الصددنق عدن [  1289]  

 بنحوه وزاد فيه قدر قرارة ألم تن إل السجدة أبي سعيد 
   
د الطيالسدي اندا حمداد بدن سدلمة عدن سدماو بدن حدرب عدن جدابر بدن سدمرة أ برنا أبو الوليد[  1290]  

 ان النبي صلى هللا عليه وسلم كان ؤقرأ في ال هر والعصر بالسمار والطارج والسمار عات البرو  
   

 باب كيف العمل بالقرارة في ال هر والعصر 
   
ان النبدي بدن أبدي قتدادة عدن أبيده أ برندا أبدو المغيدرة اندا ائوزاعدي عدن ؤحيدى عدن عبدد هللا [  1291]  

صددلى هللا عليدده وسددلم كددان ؤقددرأ بدد م القددرآن وسددورتين معهمددا فددي الددركعتين ائوليددين مددن صددالة ال هددر 
 وصالة العصر وإسمعنا اآلؤة أحيانا وكان ؤطو  في الركعة ائولى 

   
 ب سناده نحوه أ برنا أبو عاصم عن ائوزاعي عن ؤحيى [  1292]  
   
 برندا ن إدد بدن  ددارون اندا  مدام انددا ؤحيدى بدن أبددي كويدر حددانا عبددد هللا بدن أبدي قتددادة أن أ[  1293]  

أن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم كدان ؤقدرأ فدي الدركعتين ائوليدين مدن صدالة ال هدر بد م كتداب أبداه حداده 
طيدل فدي وسورتين وفي ائ رإين ب م الكتاب وكان ؤسمعنا اآلؤة وكدان ؤطيدل فدي الركعدة ائولدى مدا ال ؤ

 الوانية و ك ا في صالة العصر و ك ا في صالة الغداة 
   

 باب في قدر القرارة في المغرب 



   
أ برنا عومان بن عمر انا نونب عن ال  ري عدن عبيدد هللا بدن عبدد هللا بدن عتبدة عدن بدن [  1294]  

 ت انها سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم ؤقرأ في المغرب بالمرسال باس عن أم الاضل 
   
أ برنا محمد بن نوسف حدانا بن عيينة عن ال  دري عدن محمدد بدن جبيدر بدن مطعدم عدن [  1295]  

 سم  النبي صلى هللا عليه وسلم ؤقرأ في المغرب بالطور أبيه انه 
   

 باب قدر القرارة في العشار 
   
ان معدداع  أ برنددا سددعيد بددن عددامر عددن  ددعبة عددن عمددرو بددن دننددار عددن جددابر بددن عبددد هللا[  1296]  

 ددان ؤصددلي مدد  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اددم ؤدد تي قومدده فيصددلي بهددم فجددار عات ليلددة فصددلى 
العتمدة وقدرأ البقدرة فجدار رجدل مدن ائنصدار فصدلى ادم ع دب فبلغده ان معداعا نندا  منده فشدكى علدك إلدى 

اتنددا فاتنددا أو فتانددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لمعدداع فاتنددا ف
 فتانا فتانا ام أمره بسورتين من وسط الماصل قا  أبو محمد ن    به ا 

   
 باب قدر القرارة في الاجر 

   
صددلى مدد  أ برنددا أبددو الوليددد انددا  ددعبة عددن زإدداد بددن عالقددة قددا  سددمعت عمددي ؤقددو  اندده [  1297]  

الصددب  والنخددل باسددقات قددا   ددعبة  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فسددمعه ؤقددرأ فددي إحدددل الددركعتين مددن
 وس لته مرة أ رل قا  سمعته ؤقرأ بقا  

   
سدمعت النبدي صدلى أ برنا قبيضة انا سشيان عن زإاد بن عالقة عن قطبة بدن مالدك قدا  [  1298]  

 هللا عليه وسلم ؤقرأ في الاجر في الركعة ائولى ل والنخل باسقات لها نل  نضيد {  
   
سدم  رسدو  هللا و نعيم المسعودي عن الوليد بن سرإ  عن عمرو بدن حرإدث أنده أ برنا أب[  1299]  

صدلى هللا عليده وسدلم ؤقدرأ فدي صدالة الصدب  إعا الشدمب كدورت فلمدا انتهدي إلدى  د ه اآلؤدة ل والليدل إعا 
 عسعب { جعلت أقو  في ناسي ما الليل إعا عسعب 



   
 بنحوه و بن حرإث  برنا أبو نعيم انا مسعر عن الوليد عن عمر [  1299]  
   
د لدت مد  أبدي علدي أبدي أ برنا سعيد بن عامر انا عو  عن سيار بن سالمة فقا  قدا  [  1300]  

برزة ائسلمي و و على علوإة من قصب فسد له أبدي عدن وقدت صدالة رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
ر اددم ننطلددق فقددا  كددان ؤصددلي الهجيددر التددي تدددعون ال هددر إعا دحضددت الشددمب وكددان ؤصددلي العصدد

أحدددنا إلددى أ لدده فددي أقصددى المدننددة والشددمب حيددة قددا  ونسدديت مددا عكددر فددي المغددرب وكددان ؤسددتحب ان 
ندؤ ر مدن صدالة العشدار التددي تددعون العتمدة وكدان ننصدر  مددن صدالة الصدب  والرجدل ؤعدر  جليسدده 

 وكان ؤقرأ فيها من الستين إلى الما ة 
   

  باب كرا ية رف  البصر إلى السمار في الصالة
   
أ برنا إسماعيل بن  ليل انا علي بن مسدلم اندا ائعمد  عدن المسديب بدن رافد  عدن تمديم [  1301]  

د ددل النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم المسددجد وقددد رفعددوا أبصددار م فددي بددن نرفددة عددن جددابر بددن سددمرة قددا  
 الصالة إلى السمار فقا  لتنتهن أو ال ترج  إليكم أبصاركم 

   
ن بن محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن أنب عن النبدي صدلى هللا عليده أ برنا عوما[  1302]  

مددا بدا  أقددوام نرفعدون أبصددار م إلدى السددمار فدي صددالتهم فا دتد قولدده فدي علددك حتدى قددا  وسدلم اندده قدا  
 لتنتهن عن علك أو ليخطان هللا أبصاركم 

   
 باب العمل في الركو  

   
يل اندا أبدو ؤعادور العبددي حدداني مصدعب بدن سدعد قدا  أ برنا محمدد بدن نوسدف اندا إسدرا [  1303]  

 ددان بنددو عبددد هللا بددن مسددعود إعا ركعددوا جعلددوا أندددنهم بددين أفخدداع م فصددليت إلددى جنددب سددعد فصددنعته 
فضرب ندي فلما انصر  قا  ؤا بني ايدرب بيددو ركبتيدك ادم فعلتده مدرة أ درل بعدد علدك فصدليت إلدى 

 ا وأمرنا ان نضرب بائ ف على الركب جنبه فضرب ندي فلما انصر  قا  كنا ناعل   
   



 ب سناده نحوه حدانا محمد بن نوسف عن إسرا يل عن أبي إسحاج عن مصعب [  1303]  
   
أ برندا أبدو الوليددد اندا  مددام اندا عطددار بدن السدا ب عددن سدالم البددراد قدا  وكددان عنددي أواددق [  1304]  

م صالة رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  اال أصلي بكمن ناسي قا  قا  لنا أبو مسعود ائنصاري 
 فكبروا ورك  ووي  ندؤه على ركبتيه وفر  بين أصابعه حتى استقر كل  ير منه 

   
 باب ما ؤقا  في الركو  

   
أ برنددا عبددد هللا بددن ن إددد المقددري انددا موسددى بددن أنددوب حددداني عمددي إؤدداس بددن عمددر قددا  [  1305]  

ل فسدب  باسدم ربدك الع ديم { قدا  لندا رسدو  هللا صدلى هللا عليده لمدا ن لدت سمعت عقبة بن عدامر ؤقدو  
 وسلم اجعلو ا في ركوعكم فلما ن لت ل سب  اسم ربك ائعلى { قا  اجعلو ا في سجودكم 

   
أ برنددا سددعيد بددن عددامر عددن  ددعبة عددن سدددليمان عددن المسددتورد عددن صددلة بددن زفددر عدددن [  1306]  

م عات ليلدة وكدان ؤقدو  فدي ركوعده سدبحان ربدي الع ديم انه صلى م  النبدي صدلى هللا عليده وسدلح ؤاة 
وفي سدجوده سدبحان ربدي ائعلدى ومدا ؤد تي علدى آؤدة رحمدة اال وقدف عندد ا فسد   ومدا ؤد تي علدى آؤدة 

 ع اب اال تعوع 
   

 باب التجافي في الركو  
   
بدن سدهل  أ برنا إسحاج بن إبرا يم انا أبو عامر العقدي اندا فلدي  بدن سدليمان عدن  بداس[  1307]  

قددا  اجتمدد  محمددد بددن سددلمة وأبددو أسدديد وأبددو حميددد وسددهل بددن سددعد فدد كروا صددالة رسددو  هللا صددلى هللا 
انددا أعلمكددم بصددالة رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  أبددو حميددد 

ه علدى ركبتيده ك ندده عليده وسدلم قدام فكبدر ورفد  ندؤده اددم رفد  ندؤده حدين كبدر للركدو  اددم ركد  وويد  ندؤد
 قابض عليهما ووتر ندؤه فنحا ما عن جنبيه ولم ؤصوب رأسه ولم ؤقنعه 

   
 باب القو  بعد رف  الرأس من الركو  

   



كدان النبدي صدلى أ برنا  الدد بدن مخلدد اندا مالدك عدن بدن  دهاب عدن سدالم عدن أبيده قدا  [  1308]  
يدده فدد عا ركدد  فعددل موددل علددك وإعا رفدد  رأسدده مددن هللا عليدده وسددلم إعا افتددت  الصددالة رفدد  ندؤدده حدد و منكب

 الركو  فعل مول علك وقا  سم  هللا لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد وال ؤاعل علك في السجود 
   
أ برنا عومان بن عمر انا مالك بدن أندب عدن ال  دري عدن سدالم عدن بدن عمدر عدن النبدي [  1309]  

 لك الحمد موله اال انه قا  ربنا و صلى هللا عليه وسلم 
   
أ برندا عبيددد هللا بددن عبدد المجيددد انددا مالددك عدن بددن  ددهاب عددن أندب عددن النبددي صددلى هللا [  1310]  

 وإعا قا  اإلمام سم  هللا لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد عليه وسلم انه قا  
   
  رسدو  أ برنا ن إد بن  ارون انا محمد بن عمرو عدن أبدي سدلمة عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا[  1311]  

إنمدددا جعدددل اإلمدددام ليددد تم بددده فددد عا كبدددر فكبدددروا وإعا ركددد  فددداركعوا وإعا سدددجد هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم 
فاسددجدوا وإعا قددا  سددم  هللا لمددن حمددده فقولددوا اللهددم ربنددا لددك الحمددد وإعا صددلى قا مددا فصددلوا قيامددا وإعا 

 صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون 
   
ن سددعيد بددن أبددي عروبددة عددن قتددادة عددن نددونب بددن جبيددر عددن أ برنددا سددعيد بددن عددامر عدد[  1312]  

ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم  طبندا فعلمندا حطان بن عبد هللا الرقا ي عن أبدي موسدى انده قدا  
صالتنا وسدن لندا سدنتنا قدا  أحسدبه قدا  إعا أقيمدت الصدالة فليدؤمكم أحددكم فد عا كبدر فكبدروا وإعا قدا  ل 

الين {  فقولوا آمين ؤجبكم هللا وإعا كبر ورك  فكبروا واركعدوا فد ن اإلمدام يير المغضوب عليهم وال الض
نرك  قبلكم وإرف  قبلكم قا  نبي هللا فتلك بتلك وإعا قا  سم  هللا لمن حمده فقولوا اللهدم ربندا لدك الحمدد 

 أو قا  ربنا لك الحمد ف ن هللا قا  على لسان نبيه سم  هللا لمن حمده 
   
ا مروان بن محمد انا سعيد بن عبد الع إ  عن عطيدة بدن قديب عدن ق عدة عدن أبدي أ برن[  1313]  

كددان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إعا رفدد  رأسدده مددن الركددو  قددا  ربنددا لددك الحمددد سددعيد الخدددري قددا  
ملر السماوات وائرر وملر ما  يت من  دير بعدد أ دل الوندار والمجدد أحدق مدا قدا  العبدد وكلندا لدك 

 م ال مان  لما أعطيت وال معطي لما منعت وال ننا  عا الجد منك الجد العبد الله
   



أ برندا ؤحيددى بددن حسدان انددا عبددد الع إدد  بدن أبددي سددلمة عددن عمده الماجشددون عددن ائعددر  [  1314]  
كدان رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم إعا رفدد  عدن عبدد هللا بددن أبدي رافدد  عدن علدي بددن أبدي نالددب قدا  

  سددم  هللا لمددن حمددده ربنددا لددك الحمددد مددلر السددماوات وائرر ومددلر مددا بينهمددا رأسدده مددن الركددو  قددا
وملر ما  يت من  ير بعد قيل لعبد هللا ت  د  بده قدا  ال وقيدل لده تقدو   د ا فدي الارإضدة قدا  عسدى 

 وقا  كله نيب 
   

 باب النهي عن مبادرة ائ مة بالركو  والسجود 
   
ي انددا الليددث بددن سددعيد عددن محمددد بددن عجددالن عددن محمددد بددن أ برنددا أبددو الوليددد الطيالسدد[  1315]  

إندي قدد بددنت فدال ؤحيى بن حبان عن بن محيرإ  عن معاوإة إن رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
تسددبقوني بددالركو  وال بالسددجود فدد ني مهمددا أسددبقكم حددين أركدد  تدددركوني حددين أرفدد  ومهمددا أسددبقكم حددين 

 أسجد تدركوني حين أرف  
   
حدددانا  ا ددم بددن القاسددم انددا  ددعبة عددن محمددد بددن زإدداد قددا  سددمعت أبددا  رإددرة ؤقددو  قددا  [  1316]  

أمددا ؤخشددى أحدددكم أو ال ؤخشددى أحدددكم إعا رفدد  رأسدده قبددل اإلمددام ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 ؤجعل هللا رأسه رأس حمارا وصورته صورة حمار 

   
ان النبددي دة انددا المختددار بددن فلاددل عددن أنددب بددن مالددك أ برنددا أبددو الوليددد الطيالسددي انددا زا دد[  1317]  

صدددلى هللا عليددده وسدددلم حدددوهم علدددى الصدددالة ونهدددا م ان ؤسدددبقوه إعا كدددان ندددؤمهم بدددالركو  والسدددجود وان 
 ننصرفوا قبل انصرافه من الصالة وقا  إني أرا م من  لاي وأمامي 

   
 باب السجود على سبعة أع م وكيف العمل في السجود 

   
أ برنددا أبددو النضددر  ا ددم بددن القاسددم انددا  ددعبة عددن عمددرو بددن دننددار قددا  سددمعت ناوسددا  [ 1318]  

أمدر نبديكم ان ؤسدجد علدى سدبعة أع دم وأمدر ان ال ؤكدف  دعرا وال اوبدا قدا  ؤحد  عن بن  بداس قدا  
  عبة وحدانيه مرة أ رل قا  أمرت بالسجود وال أ ف  عرا وال اوبا 

   



وإحيدى بدن حسدان قداال حددانا و يدب قدا  اندا بدن نداوس عدن أبيده  أ برنا مسلم بدن إبدرا يم[  1319]  
أمددرت ان أسددجد علددي سددبعة أع ددم الجبهددة قددا  عددن بددن  بدداس عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  

 و يب وأ ار بيده إلى أناه واليدنن والركبتين وأنرا  القدمين وال ؤكف الوياب وال الشعر 
   

 رر إعا أراد ان ؤسجد باب أو  ما ؤق  من اإلنسان على ائ
   
أ برنا ن إد بن  ارون اندا  درإك عدن عاصدم بدن كليدب عدن أبيده عدن وا دل بدن حجدر قدا  [  1320]  

 رأنت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم إعا سجد ؤض  ركبتيه قبل ندؤه وإعا نهض رف  ندؤه قبل ركبتيه 
   
ن محمدد بدن عبدد هللا بدن الحسدن عدن أ برنا ؤحيى بن حسان انا عبد الع إد  بدن محمدد عد[  1321]  

إعا صددلى أحدددكم فددال أبددي ال ندداد عددن ائعددر  عددن أبددي  رإددرة ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
نبرو كما نبرو البعير وليض  ندؤده قبدل ركبتيده قيدل لعبدد هللا مدا تقدو  قدا  كلده نيدب وقدا  أ دل الكوفدة 

 ؤختارون ائو  
   

 ة الغراب باب النهي عن االفترا  ونقر 
   
أ برنددا  ا ددم بددن القاسددم وسددعيد بددن الربيدد  قدداال انددا  ددعبة عددن قتددادة قددا  سددمعت أنددب بددن [  1322]  

اعتددددلوا فدددي الركدددو  وال نبسدددط أحددددكم عرا يددده بسدددا  مالدددك ؤقدددو  قدددا  رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم 
 الكلب 

   
تمدديم بددن محمددود عددن عبددد  أ برنددا أبددو عاصددم عددن عبددد الحميددد بددن جعاددر عددن أبيدده عددن[  1323]  

نهددى رسددو  هللا عددن افتددرا  السددب  ونقددرة الغددراب وان نددونن الرجددل الددرحمن بددن  ددبل ائنصدداري قددا  
 المكان كما نونن البعير 

   
 باب القو  بين السجدتين 

   
أ برنا أبو نعيم انا ز يدر عدن العدالر بدن المسديب عدن عمدرو بدن مدرة عدن نلحدة بدن ن إدد [  1324]  



ان النبي صلى هللا عليه وسلم كان ؤقو  بدين السدجدتين رب ايادر لدي فقيدل لعبدد عن ح ؤاة ائنصاري 
 هللا تقو    ا قا  ربما وربما سكت 

   
 باب النهي عن القرارة في الركو  والسجود 

   
أ برندا محمددد بدن أحمددد اندا بددن عييندة عددن سدليمان بددن سدحيم عددن إبدرا يم بددن عبدد هللا بددن [  1325]  

كشف رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم السدتارة والنداس صداو   لدف بيه عن بن  باس قا  معبد عن أ
أبي بكر فقا  ؤا أنها الناس انه لم نبدق مدن مبشدرات النبدوة اال الر إدا الصدالحة نرا دا المسدلم أو تدرل لده 

الددعار فقمدن  اال اني نهيت ان أقرأ را عا أو ساجدا ف ما الركو  فع موا ربكم واما السجود فاجتهدوا فدي
 ان ؤستجاب لكم 

   
أ برنا ؤحيى بن حسان انا سدشيان بدن عييندة وإسدماعيل بدن جعادر عدن سدليمان بدن سدحيم [  1326]  

عن إبرا يم بن عبد هللا بن معبد بن  باس عن أبيه عن بن  باس قا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده 
فع مددوا فيدده الددرب وامدا السددجود فاجتهدددوا فددي  إنددي نهيددت ان اقددرأ وأندا را دد  أو سدداجد ف مددا الركدو وسدلم 

 الدعار فقمن ان ؤستجاب لكم 
   

 باب في ال ي ال نتم الركو  والسجود 
   
أ برنددا ؤعلددى بددن عبددد انددا ائعمدد  عددن عمددارة  ددو بددن عميددر عددن أبددي معمددر عددن أبددي [  1327]  

جدل فيهدا صدلبه فدي الركدو  ال تج ير صالة ال ؤقيم الر مسعود قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
 والسجود 

   
أ برندا الحكدم بدن موسدى اندا الوليدد بدن مسدلم عدن ائوزاعدي عدن ؤحيدى بدن كويدر عدن عبددد [  1328]  

أسددوأ الندداس سددرقة الدد ي ؤسددرج هللا بددن أبددي قتددادة عددن أبيدده قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 نتم ركوعها وال سجود ا  صالته قالوا ؤا رسو  هللا وكيف ؤسرج صالته قا  ال

   
أ برنا أبو الوليد الطيالسي انا  مام انا إسحاج بن عبد هللا عدن علدي بدن ؤحيدى بدن  دالد [  1329]  



عن  الد عن أبيه عدن عمده رفاعدة بدن رافد  وكدان رفاعدة ومالدك ابندي رافد  أ دوإن مدن أ دل بددر قدالوا 
رسدددو  هللا صدددلى هللا عليدده وسدددلم جدددالب بينمددا نحدددن جلددوس حدددو  رسدددو  هللا صددلى هللا عليددده وسددلم أو 

ونحددن  ددك  مددام إع د ددل رجددل فاسددتقبل القبلددة فصددلى فلمددا قضددى الصددالة جددار فسددلم علددى رسددو  هللا 
صدددلى هللا عليددده وسدددلم وعلدددى القدددوم فقدددا  رسدددو  هللا وعليدددك أرجددد  فصدددل ف ندددك لدددم تصدددل فرجددد  الرجدددل 

ته جددار فسددلم علددى رسددو  هللا فصددلى وجعلنددا نرمددق صددالته ال ندددري مددا ؤعيددب منهددا فلمددا قضددى صددال
صددلى هللا عليدده وسددلم وعلددى القددوم فقددا  لدده النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وعليددك أرجدد  فصددل ف نددك لددم 
تصل قا   مدام فدال أدري أمدره بد لك مدرتين أو االادا قدا  الرجدل مدا ألدوت فدال أدري مدا عبدت علدي مدن 

أحدددكم حتددى ؤسدب  الويددور كمددا أمددره  صدالتي فقددا  رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسددلم إنهددا ال تدتم صددالة
هللا ع  وجل فيغسل وجهه وإدؤه إلى المرفقين وإمسد  برأسده ورجليده إلدى الكعبدين ادم ؤكبدر هللا وإحمدده 
وإقددرأ مددن القددرآن مددا أعن هللا عدد  وجددل لدده فيدده اددم ؤكبددر فيركدد  فيضدد  كشيدده علددى ركبتيدده حتددى ت مددين 

ي قا ما حتى ؤقيم صلبه في    كل ع دم م  د ه ادم مااصله وتستر ي وإقو  سم  هللا لمن حمده فيستو 
ؤكبر فيسجد فيمكن وجهه قا   مدام وربمدا قدا  جبهتده مدن ائرر حتدى تطمدين مااصدله وتسدتر ي ادم 
ؤكبددر فيسددتوي قاعدددا علددى مقعددده وصددلبه فوصددف الصددالة  كدد ا أربدد  ركعددات حتددى فددرغ اددم قددا  ال تددتم 

 صالة أحدكم حتى ؤاعل علك 
   

 لسجود باب التجافي في ا
   
أ برندا أبددو نعدديم انددا جعاددر بدن نرقددان انددا ن إددد بددن ائصدم عددن ميمونددة بنددت الحددار  قالددت [  1330]  

  ان النبي صلى هللا عليه وسلم إعا سجد جافى حتى نرل من  لاه وي  إبطيه 
   
 أ برندا ؤحيددى بدن حسددان اندا سددشيان بدن عيينددة وإسدماعيل بددن زكرإدا عددن عبيدد هللا بددن عبددد[  1331]  

كددان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إعا هللا بددن ائصددم عددن عمدده ن إددد بددن ائصددم عددن ميمونددة قالددت 
 سجد جافى حتى لو  ارت بهمة تمر تحته لمرت 

   
حدددانا إسددحاج بددن إبددرا يم انددا مددروان انددا عبيددد هللا بددن عبددد هللا بددن ائصددم عددن ن إددد بددن [  1332]  

كددان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إعا عليدده وسددلم قالددت ائصددم عددن ميمونددة زو  النبددي صددلى هللا 
 سجد  ول بيدؤه ؤعني جن  حتى نرل وي  إبطيه من ورا ه وإعا قعد انم ن على فخ ه اليسرل 



   
 باب قدركم كان ؤمكث النبي صلى هللا عليه وسلم بعدما نرف  رأسه 

   
أن رسددو  أبددي ليلددى حددداني البددرار  أ برنددا سددعيد بددن الربيدد  انددا  ددعبة عددن الحكددم عددن بددن[  1333]  

صلى هللا عليه وسلم كان ركوعده إعا ركد  وإعا رفد  رأسده مدن الركدو  وسدجوده بدين السدجدتين قرإبدا مدن 
 السوار 

   
أ برنا عمرو بن عون انا أبو عوانة عن  ال  بن حميد الوزان عن عبدد الدرحمن بدن أبدي [  1334]  

هللا عليده وسدلم فدي صدالته فوجددت قيامده وركعتده واعتدالده  رمقدت رسدو  هللا صدلىليلى عن البرار قا  
بعد الركعة فسجدته فجلسدته بدين السدجدتين فسدجدته وجلسدته بدين التسدليم واالنصدرا  قرإبدا مدن السدوار 

 قا  أبو محمد  ال  بن حميد أرل أبو حميد الوزان 
   

 باب السنة فيمن سبق ببعض الصالة 
   
صددال  حددداني الليددث بددن سددعد حددداني عقيددل بددن أبددي  ددهاب أ برنددي  أ برنددا عبددد هللا بددن[  1335]  

ان رسدو  هللا  باد بن زإاد عن عروة بن المغيرة وحم ة بن المغيرة انهما سمعا المغيرة بدن  دعبة ؤخبدر 
صددلى هللا عليدده وسددلم اقبددل وأقبددل معدده المغيددرة بددن  ددعبة حتددى وجدددوا الندداس قددد أقدداموا الصددالة صددالة 

رحمن بن عدو  ؤصدلي بهدم فصدلى بهدم عبدد الدرحمن ركعدة مدن صدالة الاجدر قبدل الاجر وقدموا عبد ال
ان ؤدد تي رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اددم جددار رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فصددف مدد  الندداس 
ورار عبددد الددرحمن فددي الركعدددة الوانيددة فلمددا سددلم عبدددد الددرحمن قددام رسددو  هللا صدددلى هللا عليدده وسددلم ادددم 

 لك وأ وروا التسبي  فلما قضى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم صدالته قدا  للنداس صلى فا   الناس ل
 قد أصبتم أو قد أحسنتم 

   
أ برنددا مسدددد انددا ن إددد بددن زرإدد  انددا حميددد الطوإددل انددا بكددر بددن عبددد هللا الم نددي عددن حمدد ة [  1336]  

ؤصددلي بهددم عبددد الددرحمن بددن  فانتهينددا إلددى القددوم وقددد قدداموا إلددى الصددالةبددن المغيددرة عددن أبيدده أندده قددا  
عددو  وقددد ركدد  بهددم فلمددا أحددب بددالنبي صددلى هللا عليدده وسددلم ع ددب نتدد  ر ف ومدد  إليدده بيددده فصددلى بهددم 
فلمددا سددلم قددام النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وقمددت فركعنددا الركعددة التددي سددبقنا قددا  أبددو محمددد أقددو  فددي 



 القضار بقو  أ ل الكوفة أن ؤجعل ما فاته من الصالة قضار 
   

 باب الر صة في السجود على الووب في الحر والبرد 
   
أ برنددا عاددان انددا بشددر بددن الاضددل انددا يالددب القطددان عددن بكددر بددن عبددد هللا عددن أنددب قددا  [  1337]  

 ندا نصدلي مد  رسدو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم فدي  ددة الحدر فدد عا لدم ؤسدتطي  أحددنا ان ؤمكدن جبهتدده 
 من ائرر بسط اوبه فصلى عليه 

   
 باب اإل ارة في التشهد 

   
أ برنددا أبددو الوليددد الطيالسددي انددا بددن عيينددة عددن بددن عجددالن عددن عددامر بددن عبددد هللا بدددن [  1338]  

رأنت النبي صلى هللا عليه وسلم ندعو  ك ا في الصدالة وأ دار بدن عييندة ب صدبعه ال بير عن أبيه قا  
 وأ ار أبو الوليد بالسباحة 

   
أن النبدي بدن حدرب اندا حمداد بدن سدلمة عدن أندوب عدن نداف  عدن بدن عمدر أ برنا سدليمان [  1339]  

صلى هللا عليه وسلم كان إعا قعدد فدي آ در الصدالة ويد  ندده اليسدرل علدى ركبتده اليسدرل وويد  ندده 
 اليمنى على ركبته اليمنى ونصب أصبعه 

   
 باب في التشهد 

   
كندددا إعا صدددلينا  لدددف رسدددو  هللا   حددددانا ؤعلدددى اندددا ائعمددد  عدددن  دددقيق عدددن عبدددد هللا قدددا[  1340]  

صلى هللا عليه وسلم قلنا السدالم علدى هللا قبدل  بداده السدالم علدى جبرإدل السدالم علدى ميكا يدل السدالم 
علددى إسددرا يل السددالم علددى فددالن وفددالن قددا  ف قبددل علينددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددا  إن هللا 

وا التحيددات ت والصددلوات والطيبددات والسددالم عليددك أنهددا تعددالى  ددو السددالم فدد عا جلسددتم فددي الصددالة فقولدد
النبددي ورحمددة هللا وبركاتدده السددالم علينددا وعلددى  بدداد هللا الصددالحين فدد نكم إعا قلتمو ددا أصددابت كددل عبددد 
 صال  في السمار وائرر أ هد ان ال إله إال هللا وأ هد ان محمدا عبده ورسوله ام ليتخير ما  ار 

   



بو نعيم انا ز ير عن الحسن بدن حدر حدداني القاسدم بدن مخيمدرة قدا  علقمدة بيددي أ برنا أ[  1341]  
ان عبددد هللا أ د  بيددده وان رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسددلم أ د  بيددد عبدد هللا فعلمدده التشدهد فددي فحدداني 

الصدددالة التحيدددات ت والصدددلوات والطيبدددات السدددالم عليدددك أنهدددا النبدددي ورحمدددة هللا وبركاتددده السدددالم عليندددا 
وعلددى  بدداد هللا الصددالحين قددا  ز يددر أراه قددا  أ ددهد ان ال إلدده إال هللا وأ ددهد ان محمدددا عبددده ورسددوله 
أؤضا  ك في  اتين الكلمتين إعا فعلت   ا أو قضيت فقدد قضديت صدالتك ان  ديت ان تقدوم فقدم وان 

  يت ان تقعد فاقعد 
   

 باب الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم 
   
برندا أبددو الوليدد الطيالسددي اندا  ددعبة قدا  الحكددم أ برندي قددا  سدمعت بددن أبدي ليلددى ؤقددو  أ [  1342]  

لقيني كعب بن عجرة قا  أال أ دي إليك  دؤدة ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم  در  عليندا فقلندا قدد 
علمندا كيدف السددالم عليدك فكيدف نصددلي عليدك قددا  قولدوا اللهدم صددل علدى محمدد وعلددى آ  محمدد كمددا 

على إبرا يم انك حميد مجيدد وبدارو علدى محمدد وعلدى آ  محمدد كمدا باركدت علدى إبدرا يم اندك صليت 
 حميد مجيد 

   
أ برنددا عبيددد هللا بددن عبددد المجيددد حدددانا مالددك عددن نعدديم المجمددر مددولى عمددر بددن الخطدداب [  1343]  

هللا صدلى هللا  ان محمد بن عبد هللا بن زإد ائنصاري ال ي كدان أري النددار بالصدالة علدى عهدد رسدو 
أتاندا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسدلم فجلددب معنددا فددي عليده وسددلم أ بددره ان أبدا مسددعود ائنصدداري قددا  

مجلب سعد بن  بادة فقا  له بشير بن سدعد و دو أبدو النعمدان بدن بشدير أمرندا هللا ان نصدلي عليدك ؤدا 
حتى تمنينا انده لدم ؤسد له ادم  رسو  هللا فكيف نصلي عليك قا  فصمت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم

قا  قولوا اللهم صل على محمد وعلى آ  محمد كما صليت على إبرا يم وبدارو علدى محمدد وعلدى آ  
 محمد كما باركت آ  إبرا يم في العالمين إنك حميد مجيد والسالم كما قد علمتم 

   
 باب الدعار بعد التشهد 

   
ي عددن حسددان عددن محمددد بددن أبددي عا شددة قددا  سددمعت أبددا أ برنددا أبددو المغيددرة انددا ائوزاعدد[  1344]  

إعا فدرغ أحددكم مدن التشددهد فليتعدوع بدا  مدن أربد  مددن  رإدرة ؤقدو  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم 



 ع اب جهنم وع اب القبر وفتنة المحيا والممات و ر المسي  الدجا  
   
 بنحوه وحدانا محمد بن كوير عن ائوزاعي [  1344]  
   
 ب التسليم في الصالة با
   
حدانا  الد بدن مخلدد اندا عبدد هللا بدن جعادر عدن إسدماعيل بدن محمدد بدن سدعد عدن عدامر [  1345]  

كدان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤسدلم عدن ؤمينده حتدى ندرل بيدار  دده ادم بن سعد عدن أبيده قدا  
 ؤسلم عن ؤساره حتى نرل بيار  ده 

   
يددى عددن  ددعبة بددن الحكددم ومنصددور عددن مجا ددد عددن أبددي معمددر قددا  حدددانا مسدددد انددا ؤح[  1346]  

صليت  لف رجدل بمكدة فسدلم تسدليمتين فد كرت علدك لعبدد هللا فقدا  أندى علقهدا وقدا  الحكدم كدان النبدي 
 صلى هللا عليه وسلم ؤاعل علك 

   
 باب القو  بعد السالم 

   
د هللا بددن الحددار  عددن عا شددة أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا عاصددم عددن أبددي الوليددد  ددو عبدد[  1347]  

ما كان النبي صلى هللا عليه وسلم ؤجلدب بعدد الصدالة اال قددر مدا ؤقدو  اللهدم أندت السدالم ومندك قالت 
 السالم تباركت ؤاعا الجال  واإل رام 

   
أ برندا أبدو المغيدرة اندا ائوزاعدي عدن  دداد أبدي عمدار عدن أبدي أسدمار الرحبدي عدن اوبدان [  1348]  

هللا صددلى هللا عليده وسددلم إعا أراد أن ننصددر  مددن صدالته اسددتغار هللا اددال  مددرات اددم  كددان رسددو قدا  
 قا  اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت ؤاعا الجال  واإل رام 

   
أ برنا محمد بدن نوسدف اندا سدشيان عدن عبدد الملدك بدن عميدر عدن وراد كاتدب المغيدرة بدن [  1349]  

ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم كدان  عبة في الكتاب إلى معاوإة  عبة قا  أملى علي المغيرة بن 
ؤقددو  فددي دبددر كددل صددالة مكتوبددة ال إلدده إال هللا وحددده ال  ددرإك لدده لدده الملددك ولدده الحمددد و ددو علددى كددل 



  ير قدنر اللهم ال مان  لما أعطت وال معطي لما منعت وال ننا  عا الجد منك الجد 
   

 الصالة باب على أي  قيه ننصر  من 
   
أ برندا أبدو الوليددد الطيالسدي انددا  دعبة عددن ائعمد  عدن عمددارة عدن ائسددود عدن عبددد هللا [  1350]  

ال ؤجعدل أحددكم للشديطان نصديبا مدن صدالته ندرل ان حقدا عليده ان ال ننصدر  اال عدن ؤمينده لقدد قا  
 رأنت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم كويرا ننصر  عن ؤساره 

   
رأندت رسدو  هللا رنا عبد هللا بن موسى عن إسرا يل عن السدي قا  سدمعت أنسدا ؤقدو  أ ب[  1351]  

 صلى هللا عليه وسلم ننصر  عن ؤمينه 
   
انصددر  أ برندا محمدد بدن نوسددف اندا سدشيان عدن السدددي قدا  سدمعت أندب بددن مالدك قدا  [  1352]  

 النبي صلى هللا عليه وسلم عن ؤمينه ؤعني في الصالة 
   

   في دبر الصالة باب التسبي
   
أ برنددا الحكدددم بدددن موسدددى انددا  قدددل عدددن ائوزاعدددي حدددداني حسددان بدددن عطيدددة قدددا  حدددداني [  1353]  

ؤددا رسددو  هللا ع ددب أصددحاب الددداور بددائجور محمددد بددن أبددي عا شددة عددن أبددي  رإددرة قددا  قددا  أبددو عر 
نتصددج قدا  ؤصلون كما نصلي وإصومون كما نصوم ولهم فضو  أمدوا  نتصددقون بهدا ولديب لندا مدا 

رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم أفدال أعلمدك كلمدات إعا قلدتهن أدركدت مدن سدبقك ولدم نلحقدك مدن  لادك 
اال من عمل بمودل عملدك قدا  قلدت بلدى ؤدا رسدو  هللا قدا  تسدب  دبدر كدل صدالة االادا واالادين وتحمدده 

إك لده لده الملدك ولده الحمدد و دو االاا واالاين وتكبره االاا واالاين وتختمها بدال إلده اال هللا وحدده ال  در 
 على كل  ير قدنر 

   
أ برنا عومان بن عمر انا  شام بن حسان عن محمد بن سديرإن عدن كويدر بدن أفلد  عدن [  1354]  

أمرندا ان نسددب  فددي دبددر كدل صددالة االاددا واالاددين ونحمدد االاددا واالاددين ونكبددر أربعددا زإدد بددن اابددت قددا  
نصددار فددي المنددام فقيددل أمددركم رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم واالاددين فددآتي رجددل أو أري رجددل مددن ائ



أن تسبحوا هللا في دبر كل صدالة االادا واالادين وتحمددوا االادا واالادين وتكبدروا أربعدا واالادين قدا  نعدم 
فاجعلو ا  مسا وعشرإن  مسا وعشرإن واجعلوا معها التهليل ف  بر بد لك النبدي صدلى هللا عليده وسدلم 

 فقا  افعلو ا 
   

 باب أو  ما ؤحاسب به العبد نوم القيامة 
   
أ برنددا سددليمان بددن حددرب انددا حمدداد بددن سددلمة عددن داود بددن أبددي  نددد عددن زرارة بددن أبددي [  1355]  

ان أو  مددا ؤحاسددب بدده العبددد الصددالة أوفددى عددن تمدديم الددداري قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
ان فيهدددا نقصدددان قددا  هللا تعدددالى للمال كددة ان دددروا  دددل فدد ن وجدددد صددالته كاملدددة كتبدددت لدده كاملدددة وان كدد

لعبدددي مددن تطددو  فدد  ملوا لدده مددا نقددع مددن فرإضددته اددم ال كدداة اددم ائعمددا  علددى حسددب علددك قددا  أبددو 
 محمد ال أعلم أحدا رفعه يير حماد قيل ئبي محمد ص    ا قا  أي 

   
 باب صاة صالة رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 

   
ا أبددو عاصددم عددن عبددد الحميددد بددن جعاددر حددداني محمددد بددن عمددرو بددن عطددار قددا  أ برندد[  1356]  

اندا سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسدلم أحدد م أبدو قتدادة قدا  
أعلمكم بصالة رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدالوا لدم فمدا كندت أ ورندا لده تبعدة وال أقددمنا لده صدحبة 

لوا فدد عرر قددا  كددان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إعا قددام إلددى الصددالة رفدد  ندؤدده حتددى قددا  بلددى قددا
ؤحاعي بهما منكبيه ام كبر حتدى ؤقدر كدل ع دم فدي مويدعه ادم ؤقدرأ ادم ؤكبدر وإرفد  ندؤده حتدى ؤحداعي 
بهمدا منكبيده ادم نركدد  وإضد  راحتيده علدى ركبتيدده حتدى نرجد  كدل ع ددم إلدى مويدعه وال ؤصدوب رأسدده 

اددم نرفدد  رأسدده فيقددو  سددم  هللا لمددن حمددده اددم نرفدد  ندؤدده حتددى ؤحدداعي بهمددا منكبيدده ؤ ددن أبددو  وال ؤقندد 
عاصددم اندده قددا  حتددى نرجدد  كددل ع ددم إلددى مويددعه معتدددال اددم ؤقددو  هللا أ بددر اددم نهددوي إلددى ائرر 
فيجافي ندؤه عدن جنبيده ادم ؤسدجد ادم نرفد  رأسده فيوندي رجلده اليسدرل فيقعدد عليهدا وإادت  أصداب  رجليده 

سدجد ادم ؤعدود فيسدجد ادم نرفد  رأسده فيقدو  هللا أ بدر وإوندي رجلده اليسدرل فيقعدد عليهدا معتددال حتددى  إعا
نرجددد  كدددل ع دددم إلدددى مويدددعه معتددددال ادددم ؤقدددوم فيصدددن  فدددي الركعدددة ائ دددرل مودددل علدددك فددد عا قدددام مدددن 
السجدتين كبدر ورفد  ندؤده حتدى ؤحداعي بهمدا منكبيده كمدا فعدل عندد افتتداح الصدالة ادم ؤصدن  مودل علدك 
فددي بقيددة صددالته حتددى إعا كانددت السددجدة أو القعدددة التددي ؤكددون فيهددا التسددليم آ ددر رجلدده اليسددرل وجلددب 



 متوركا على  قها ائؤسر قا  قالوا صدقت  ك ا كان صالة النبي صلى هللا عليه وسلم 
   
ن حدانا معاوإة بن عمرو انا زا دة بن قدامدة اندا عاصدم بدن كليدب أ برندي أبدي ان وا دل بد[  1357]  

قلددت ئن ددرن إلددى صددالة رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم كيددف ؤصددلي فن ددرت إليدده حجددر أ بددره قددا  
فقام فكبر فرف  ندؤده حتدى حاعتدا ب عنيده وويد  ندده اليمندى علدى ظهدر كاده اليسدرل قدا  ادم لمدا أراد ان 

كشيده بحد ار  نرك  رف  ندؤه مولها فوي  ندؤه على ركبتيه ام رف  رأسه فرف  ندؤه مولها ام سدجد فجعدل
أعنيه ام قعد فافتر  رجله اليسرل ووي  كاه اليسرل علدى فخد ه وركبتده اليسدرل وجعدل مرفقده ائؤمدن 
علدى فخدد ه اليمنددى اددم قدبض انتددين فحلددق حلقدده اددم رفد  أصددبعه فرأنتدده ؤحركهددا نددعوا بهددا قددا  اددم جيددت 

 حت الوياب بعد علك في زمان فيه برد فرأنت على الناس جل الوياب ؤحركون أندنهم من ت
   
أ برنددا سددعيد بددن عددامر عددن سددعيد بددن أبددي عروبددة عددن قتددادة عددن نددونب بددن جبيددر عددن [  1358]  

صلى بنا أبو موسى إحدل صالتي العشار فقدا  رجدل مدن القدوم أقدرت حطان بن عبد هللا الرقا ي قا  
فددارم القددوم فقددا  الصددالة بددالبر وال كدداة فلمددا قضددى أبددو موسددى الصددالة قددا  أؤكددم القا ددل كلمددة كدد ا وكدد ا 

لعلك ؤا حطان قلتها قا  ما انا قلتها وقد  ات ان تبكعني بها فقا  رجدل مدن القدوم اندا قلتهدا ومدا أردت 
بهددا اال الخيددر فقددا  أبددو موسددى أو مددا تعلمددون مددا تقولددون فددي صددالتكم ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده 

أقيمدت الصدالة فليدؤمكم أحددكم فد عا كبدر  وسلم  طبنا فعلمنا صالتنا وبين لنا سنتنا قا  أحسبه قدا  إعا
فكبروا وإعا قا  ل يير المغضوب علديهم وال الضدالين {  فقولدوا أمدين ؤجدبكم هللا فد عا كبدر وركد  فكبدروا 
واركعوا ف ن اإلمام نرك  قبلكم وإرف  قبلكم قا  نبدي هللا فتلدك بتلدك فد عا قدا  سدم  هللا لمدن حمدده فقولدوا 

  ربنددا ولددك الحمددد فدد ن هللا قددا  علددى لسددان نبيدده سددم  لمددن حمددده فدد عا كبددر اللهددم ربنددا لددك الحمددد أو قددا
وسجد فكبروا واسجدوا ف ن اإلمام ؤسجد قبلكم وإرف  قبلكم قا  نبي هللا فتلك بتلك فد عا كدان عندد القعددة 
فليكن من أو  قو  أحدكم التحيات الطيبات الصدلوات ت السدالم أو سدالم عليدك أنهدا النبدي ورحمدة هللا 
وبركاتددده السدددالم أو سدددالم عليندددا وعلدددى  بددداد هللا الصدددالحين أ دددهد ان ال إلددده إال هللا وأ دددهد ان محمددددا 

 عبده ورسوله 
   

 باب العمل في الصالة 
   
أ برنا أبو عاصم  دو النبيدل عدن بدن عجدالن عدن المقبدري عدن عمدرو بدن سدليم عدن أبدي [  1359]  



ؤصدلي وقدد حمدل علدى عنقده أو عاتقده أمامدة بندت زإندب أن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  در  قتادة 
 ف عا رك  ويعها وإعا قام حملها 

   
حدددانا  الددد بددن مخلددد انددا مالددك عددن عددامر بددن عبددد هللا بددن ال بيددر عددن عمددرو بددن سددليم [  1360]  

حمددل رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أمامددة بنددت زإنددب بنددت ال رقددي عددن أبددي قتددادة ائنصدداري قددا  
  صلى هللا عليه وسلم و و في الصالة ف عا سجد ويعها وإعا قام حملها رسو  هللا

   
 باب كيف نرد السالم في الصالة 

   
أ برنددا أبددو الوليددد  ددو الطيالسددي انددا ليددث بددن سددعد أ برنددي بكيددر  ددو بددن ائ دد  عددن نابددل [  1361]  

لم فسددلمت عليدده مددررت برسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددصداحب العبددار عددن بددن عمددر عددن صددهيب قددا  
 و و ؤصلي فرد إلي إ ارة قا  ليث أحسبه قا  ب صبعه 

   
أن النبددي أ برنددا ؤحيددى بددن حسددان انددا سددشيان بددن عيينددة عددن زإددد بددن أسددلم عددن بددن عمددر [  1362]  

صدلى هللا عليده وسدلم د ددل مسدجد بندي عمددرو بدن عدو  فددد ل النداس ؤسدلمون عليدده و دو فدي الصددالة 
 د عليهم قا   ك ا وأ ار بيده قا  فس لت صهيبا كيف كان نر 

   
 باب التسبي  للرجا  والتصايق للنسار 

   
أ برندا ؤحيدى بددن حسدان اندا سددشيان عدن ال  دري عددن أبدي سدلمة عددن أبدي  رإدرة ان رسددو  [  1363]  

 التسبي  للرجا  والتصايق للنسار هللا صلى هللا عليه وسلم قا  
   
ن زإدد عدن أبدي حدازم عدن سدهل بدن سدعد ان رسدو  هللا حدانا ؤحيى بن حسان انا حمداد بد[  1364]  

 إعا نابكم  ير في صالتكم فليسب  الرجا  ولتصاق النسار صلى هللا عليه وسلم قا  
   
أ برنا ؤحيى بن حسدان اندا سدعيد بدن عبدد الدرحمن الجمحدي وعبدد الع إد  بدن محمدد وعبدد [  1365]  

عدن سددهل بدن سدعد عددن النبدي صدلى هللا عليدده الع إد  بدن أبددي حدازم وسدشيان بددن عييندة عدن أبددي حدازم 



 موله وسلم 
   

 باب صالة التطو  في أي موي  أفضل 
   
أ برنا مكي بدن إبدرا يم اندا عبدد هللا بدن سدعيد بدن أبدي  ندد عدن أبدي النضدر عدن ؤسدر بدن [  1366]  

ن  يددر علديكم بالصددالة فدي بيددوتكم فد سدعيد عدن زإددد بدن اابددت ان رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسدلم قددا  
 صالة المرر في بيته اال الجماعة 

   
 باب إعادة الصلوات في الجماعة بعدما صلى في بيته 

   
حدددانا  ا ددم بددن القاسددم انددا  ددعبة بددن ؤعلددى عددن عطددار قددا  سددمعت جددابر بددن ن إددد بددن [  1367]  

 صددلى مدد  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم صددالة الصددب  قددا  وإعاائسددود السددوا ي ؤحددد  عددن أبيدده اندده 
رجالن حين صدلى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قاعددان فدي ناحيدة لدم ؤصدليا قدا  فددعا ما فجدير بهمدا 
ترعد فرا صهما قا  ما مدنعكم ان تصدليا قداال صدلينا فدي رحالندا قدا  فدال تاعدال إعا صدليتما فدي رحالكمدا 

هددا وجددو هم قدددا  اددم أدركتمددا اإلمددام فصدددليا ف نهددا لكمددا نافلدددة قددا  فقددام النددداس ؤ  دد ون بيددده ؤمسدددحون ب
 ف   ت بيده فمسحت بها وجهي ف عا  ي أبرد من الول  وأنيب رإحا من المسك 

   
 باب صالة الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة 

   
أ برنا سدليمان بدن حدرب اندا و يدب اندا سدليمان بدن ائسدود عدن أبدي المتوكدل النداجي عدن [  1368]  

رجدددال ؤصددلي وحددده فقددا  إال رجددل نتصدددج علددى  ددد ا  ان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم رألأبددي سددعيد 
 فيصلي معه 

   
أ برنا عاان انا و يب حدانا سليمان بن ائسود عن أبدي المتوكدل النداجي عدن أبدي سدعيد [  1369]  

ان رجال د ل المسجد وقد صلى النبي صلى هللا عليده وسدلم فقدا  أال رجدل نتصددج علدى  د ا الخدري 
 لي صالة العصر وإصلي المغرب ولكن ؤشا  فيصلي معه قا  عبد هللا ؤص

   



 باب الصالة في الووب الواحد 
   
ان رجددال قددا  ؤددا رسددو  هللا أ برنددا سددعيد بددن عددامر عددن  شددام عددن محمددد عددن أبددي  رإددرة [  1370]  

 أؤصلي الرجل في الووب الواحد قا  أو كلكم ؤجد اوبين أو لكلكم اوبان 
   
وسى ومحمد بن نوسف عن سشيان عن أبي ال ناد عدن ائعدر  عدن أ برنا عبيد هللا بن م[  1371]  

ال ؤصددلين أحدددكم فددي الوددوب الواحددد لدديب علددى أبددي  رإددرة قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 عاتقيه منه  ير 

   
 باب النهي عن ا تما  الصمار 

   
نهدى رسدو   رإدرة قدا   أ برنا ن إد بن  ارون انا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبدي[  1372]  

هللا صلى هللا عليده وسدلم عدن لبسدتين ان ؤحتبدي أحددكم فدي الودوب لديب بدين فرجده وبدين السدمار  دير 
 وعن الصمار ا تما  اليهود 

   
 باب الصالة على الخمرة 

   
أ برنا سعيد بن عامر وأبو الوليد عن  عبة عن سدليمان الشديباني عدن عبدد هللا بدن  دداد [  1373]  

 أن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم كان ؤصلي على الخمرة مونة عن مي
   
أ برنا عبيد هللا بن عبد المجيد وعبد هللا بن مسلمة قاال حدانا مالدك عدن إسدحاج بدن عبدد [  1374]  

 أن النبي صلى هللا عليه وسلم صلى على حصير هللا بن أبي نلحة عن أنب 
   

 باب الصالة في اياب النسار 
   
أ برنددا أبددو عاصددم عددن عبددد الحميددد بددن جعاددر عددن ن إددد بددن أبددي حبيددب عددن معاوإددة بددن [  1375]  

سد   أم حبيبدة  دل كدان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤصدلي  دؤ  عدن معاوإدة بدن أبدي سدشيان انده 



 في الووب ال ي ؤضاجعك فيه قالت نعم إعا لم نر فيه أعل 
   
انا ليث بن سدعد عدن ن إدد بدن أبدي حبيدب عدن سدوإد بدن قديب أ برنا أبو الوليد الطيالسي [  1376]  

عن معاوإة بن  دؤ  عن معاوإة بن أبدي سدشيان عدن أ تده أم حبيبدة زو  النبدي صدلى هللا عليده وسدلم 
انده سدد لها  دل كددان النبدي صددلى هللا عليده وسددلم ؤصدلي فددي الودوب الدد ي ؤجامعهدا فيدده قالدت نعددم إعا لددم 

 نر فيه أعل 
   

 لنعلين باب الصالة في ا
   
سدد لت حدددانا عومددان بددن عمددر انددا  ددعبة عددن أبددي مسددلمة  ددو سددعيد بددن ن إددد ائزدي قددا  [  1377]  

 أنب بن مالك أ ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤصلي في نعليه قا  نعم 
   
حدانا حجا  بن منهدا  وأبدو النعمدان قداال حددانا حمداد بدن سدلمة عدن أبدي نعامدة السدعدي [  1378]  

بينما كان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤصدلي ب صدحابه أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قا  عن 
إع  ل  نعليه فويعهما عن ؤساره فخلعوا نعالهم فلما قضى صالته قا  ما حملكم علدى إلقدا كم نعدالكم 

 عا جدار أحددكم قالوا رأنناو  لعت فخلعنا قا  إن جبرإل أتاني أو أتى ف  برني أن فيهمدا أعل أو قد را فد
 المسجد فليقلب نعليه ف ن رأل فيهما أعل فليمط وليصل فيهما 

   
 باب النهي عن السد  في الصالة 

   
انده حدانا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن عسل عن عطدار عدن أبدي  رإدرة [  1379]  

  ره السد  ورف  علك إلى النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب عقع الشعر 
   
رآنددي أ برنددا سددعيد بددن عددامر عددن  ددعبة عددن مخددو  عددن أبددي سددعيد عددن أبددي رافدد  قددا  [  1380]  

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا ساجد وقد عقصت  عري أو قا  قد عقدت فانلقه 



   
أ برنددا عبددد هللا بددن صددال  حددداني بكددر  ددو بددن مضددر عددن عمددرو ؤعنددي بددن الحددار  عددن [  1381]  

ولى بددن  بداس رأل عبددد هللا بدن الحددار  ؤصدلي ورأسدده معقدوأل مددن ورا ده فقددام وراره ان كرإبددا مدبكيدر 
فجعدل ؤحلده وأقددر لده اآل ددر ادم انصددر  إلدى بددن  بداس فقددا  مالدك ورأسددي قدا  انددي سدمعت رسددو  هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ؤقو  إنما مول   ا كمول ال ي ؤصلي و و مكتو  
   

 باب التوا ب في الصالة 
   
أ برنا نعيم بن حماد انا عبدد الع إد   دو بدن محمدد عدن سدهيل عدن عبدد الدرحمن بدن أبدي [  1382]  

إعا تودارب أحدددكم فليسدد نددده فد ن الشدديطان نددد ل سدعيد عددن أبيده عددن النبدي صددلى هللا عليده وسددلم قددا  
 في فيه قا  أبو محمد ؤعنى على فيه 

   
 باب كرا ية الصالة للناعب 

   
منها  انا حماد بن سلمة عن  شام بن عروة عدن أبيده عدن عا شدة عدن أ برنا حجا  بن [  1383]  

إعا وجددد أحددكم النددوم و ددو ؤصدلي فليددنم حتددى ند  ب نومدده ف ندده عسددى النبدي صددلى هللا عليدده وسدلم قددا  
 نرإد ان ؤستغار فيسب ناسه 

   
 باب صالة القاعد على النصف من صالة القا م 

   
عادر  دو بدن الحدار  عدن منصدور عدن  دال  عدن أبدي ؤحيدى أ برنا ن إد بن  ارون اندا ج[  1384]  

صددالة الرجددل جالسددا نصددف عددن عبددد هللا بددن عمددرو قددا  بلغنددي ان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
الصالة قا  فد لت على النبدي صدلى هللا عليده وسدلم و دو ؤصدلي جالسدا فقلدت ؤدا رسدو  هللا انده بلغندي 

 نت تصلي جالسا قا  أجل ولكني لست ك حد منكم انك قلت صالة الرجل جالسا نصف الصالة وأ
   

 باب صالة التطو  قاعدا 
   



أ برنا عبد هللا بن صدال  حدداني الليدث حدداني ندونب عدن بدن  دهاب حدداني السدا ب بدن [  1385]  
لددم أر رسددو  هللا ن إددد عددن المطلددب عددن أبددي وداعددة ان حاصددة زو  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قالددت 

وسددلم ؤصددلي فددي سددبحته و ددو جددالب حتددى كددان قبددل ان نتددوفى بعددام واحددد أو عددامين صددلى هللا عليدده 
 فرأنته ؤصلي في سبحته و و جالب فيرتل السورة حتى تكون أنو  من أنو  منها 

   
أ برنا عومدان بدن عمدر أندا مالدك عدن ال  دري عدن السدا ب بدن ن إدد عدن المطلدب بدن أبدي [  1386]  

 به ا الحدنث  عليه وسلم وداعة عن حاصة عن النبي صلى هللا
   

 باب النهي عن مس  الحصى 
   
حدانا و دب بدن جرإدر اندا  شدام عدن ؤحيدى بدن أبدي كويدر عدن أبدي سدلمة حدداني معيقيدب [  1387]  

أن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قيددل لدده فددي المسدد  فددي المسددجد قددا  إن كنددت ال بددد فدداعال فواحدددة 
 ى قا   شام أراه قا  ؤعني مس  الحص

   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا بددن عيينددة عددن ال  ددري عددن أبددي ائحددوأل عددن أبددي عر قددا  [  1388]  

 إعا قام أحدكم إلى الصالة ف ن الرحمة تواجهه فال ؤمس  الحصا قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب ائرر كلها نهور ما  ال المقبرة والحمام 
   
ان انا  شيم انا سيار قا  سدمعت ن إدد الاقيدر ؤقدو  سدمعت جدابر بدن أ برنا ؤحيى بن حس[  1389]  

أعطيت  مسا لم ؤعطهن نبي قبلدي كدان النبدي نبعدث عبد هللا ؤقو  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
إلى قومه  اصة وبعوت إلدى النداس عامدة وأحلدت لدي الغندا م وحرمدت علدى مدن كدان قبلدي وجعلدت لدي 

 ا وإرعب منا عدونا مسيرة  هر وأعطيت الشااعة ائرر نيبة مسجدا ونهور 
   
أ برنا سعيد بن منصور اندا عبدد الع إد  بدن محمدد اندا سد لته عنده قدا  أ برندي عمدرو بدن [  1390]  

ائرر كلهددا مسددجد ؤحيددى عددن أبيدده عددن أبددي سددعيد الخدددري قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
ير الصدالة فدي المقبدرة قدا  إعا لددم تكدن علدى القبدر فدنعم وقددا  اال المقبدرة والحمدام قيدل ئبدي محمدد تجدد  



 الحدنث كلهم أرسلوه 
   

 باب الصالة في مرابض الغنم ومعانن اإلبل 
   
أ برندا محمدد بدن منهدا  اندا ن إدد بدن زر  انددا  شدام بدن حسدان عدن محمدد عدن أبدي  رإددرة [  1391]  

الة فلدددم تجددددوا اال مدددرابض الغدددنم وأعطدددان إعا حضددرت الصدددقددا  قدددا  رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم 
 اإلبل فصلوا في مرابض الغنم وال تصلوا في أعطان اإلبل 

   
 باب من بنى ت مسجدا 

   
حدانا أبو عاصم عدن عبدد الحميدد بدن جعادر حدداني أبدي عدن محمدود بدن لبيدد ان عومدان [  1392]  

مدن سو  هللا صلى هللا عليده وسدلم ؤقدو  لما أراد أن نبني المسجد كره الناس علك فقا  عومان سمعت ر 
 بنى ت مسجدا بنى هللا له في الجنة موله 

   
 باب الركعتين إعا د ل المسجد 

   
أ برندا ؤحيددى بدن حسددان اندا مالددك بدن أنددب وفلددي  بدن سددليمان عدن عددامر بدن عبددد هللا بددن [  1393]  

إعا جددار أحددددكم ليدده وسدددلم قددا  ال بيددر عددن عمدددرو بددن سددليم عدددن أبددي قتددادة ان رسدددو  هللا صددلى هللا ع
 المسجد فليرك  ركعتين قبل ان ؤجلب 

   
 باب القو  عند د و  المسجد 

   
حدددانا ؤحيددى بددن حسددان انددا عبددد الع إدد  محمددد بددن ربيعددة بددن أبددي عبددد الددرحمن عددن عبددد [  1394]  

لى هللا الملددك بددن سددعيد بددن سددوإد قددا  سددمعت أبددا حميددد وأبددا أسدديد ائنصدداري ؤقددو  قددا  رسددو  هللا صدد
إعا د ل أحدكم المسجد فليسلم على النبدي ادم ؤقدو  اللهدم افدت  لدي أبدواب رحمتدك وإعا  در  عليه وسلم 

 فليقل اللهم اني أس لك من فضلك 
   



 باب كرا ية الب اج في المسجد 
   
حددانا  ا دم بددن القاسدم حددانا  ددعبة قدا  قلدت لقتددادة أسدمعت أنسدا ؤقددو  عدن النبدي صددلى [  1395]  

 الب اج في المسجد  طيية قا  نعم وكاارتها دفنها عليه وسلم هللا 
   
إن أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا حميددد عددن أنددب أن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  [  1396]  

العبد إعا صلى ف نما نناجي ربده أو ربده بينده وبدين القبلدة فد عا بد ج أحددكم فليبصدق عدن ؤسداره أو تحدت 
 وب ج في اوبه ودلك بعضه ببعض قدمه أو ؤقو   ك ا 

   
بينددا أ برنددا سددليمان بددن حددرب انددا حمدداد بددن زإددد عددن أنددوب عددن ندداف  عددن بددن عمددر قددا  [  1397]  

النبي صلى هللا عليده وسدلم ؤخطدب إع رأل نخامدة فدي قبلدة المسدجد فتغديال علدى أ دل المسدجد وقدا  إن 
خمن اددم أمدر بهددا فحددك مكانهددا أو أمددر بدده هللا قبدل أحدددكم إعا كددان فددي صددالته فدال نبدد قن أو قددا  ال نتددن

 فلطخت قا  حماد وال أعلمه إال قا  ب عاران 
   
حدانا سليمان بن داود انا إبرا يم بن سعد عن ال  دري عدن حميدد بدن عبدد الدرحمن أن أبدا [  1398]  

رسدو   أن رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم رأل نخامدة فدي جددار المسدجد فتنداو سعيد وأبا  رإرة أ براه 
هللا صددلى هللا عليدده وسددلم حصدداة وحتهددا اددم قددا  إعا تددنخم أحدددكم فددال نتددنخمن قبددل وجهدده وال عددن ؤميندده 

 وليبصق عن ؤساره أو تحت قدمه 
   

 باب النوم في المسجد 
   
أ برنا سعيد بن المغيرة انا معتمدر عدن داود بدن أبدي  ندد عدن أبدي حدرب بدن أبدي ائسدود [  1399]  

أتداني نبددي هللا صدلى هللا عليده وسدلم وأنددا ندا م فدي المسدجد فضددربني أبدي عر قدا  الدد لي عدن عمده عددن 
 برجله قا  أال أراو نا ما فيه قلت ؤا نبي هللا يلبتني عيني 

   
حدانا موسى بن  الد عدن أبدي إسدحاج الاد اري عدن عبيدد هللا بدن عمدر عدن نداف  عدن بدن [  1400]  

 ددل فرأنددت فددي المنددام ك نمددا انطلددق بددي إلددى بيددر فيهددا كنددت أبيددت فددي المسددجد ولددم ؤكددن لددي أ عمددر قددا  



رجددا  معلقددون فقيددل انطلقددوا بدده إلددى عات اليمددين فدد كرت الر إددا لحاصددة فقلددت قصدديها علددى رسددو  هللا 
صدلى هللا عليده وسددلم فقصدتها عليدده فقدا  مددن رأل  د ه قالددت بدن عمددر فقدا  رسددو  هللا صدلى هللا عليدده 

كددان ؤصددلي مددن الليددل قددا  وكندت إعا نمددت لددم أقددم حتددى أصددب   وسدلم نعددم الاتددى أو قددا  نعددم الرجددل لدو
 قا  فكان بن عمر ؤصلي الليل 

   
 باب النهي عن استنشاد الضالة في المسجد 

   
أ برنا الحسن بن أبي زإد الكوفي انا عبد الع إ  بن محمد أ برندي ن إدد بدن  صدياة عدن [  1401]  

إعا  رإدرة أن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  محمد بدن عبدد الدرحمن بدن اوبدان عدن أبيده عدن أبدي 
رأنتم من نبي  أو نبتا  في المسجد فقولوا ال أرب  هللا تجارتك وإعا رأنتم مدن ننشدد فيده الضدالة فقولدوا ال 

 رد ا هللا عليك 
   

 باب النهي عن حمل السالح في المسجد 
   
قلت لعمدرو بدن دنندار أسدمعت جدابر قا   أ برنا محمد بن المبارو حدانا سشيان بن عيينة[  1402]  

 بن عبد هللا ؤقو  مر رجل ؤحمل نبال فقا  له النبي صلى هللا عليه وسلم أمسك نصولها قا  نعم 
   

 باب النهي عن اتخاع القبور مساجد 
   
أ برنا الحكم بن نداف  اندا  دعيب عدن ال  دري أ برندي عبيدد هللا بدن عبدد هللا ان بدن  بداس [  1403]  

لما ن   بالنبي صلى هللا عليه وسلم ناق ؤطدرح  ميصدة لده علدى وجهده فد عا ايدتم كشداها شة قاال وعا 
عن وجهه فقا  و و ك لك لعنة هللا على اليهدود والنصدارل اتخد وا قبدور أنبيدا هم مسداجد ؤحد ر مودل مدا 

 صنعوا 
   

 باب النهي عن اال تباو إعا  ر  إلى المسجد 
   
عمددر انددا داود بدددن قدديب الاددرار عدددن سددعد بددن إسدددحاج عددن أبددي امامدددة حدددانا عومددان بدددن [  1404]  



أدركنددي كعددب بددن عجددرة بددالبال  وأنددا مشددبك بددين أصددابعي فقددا  ان رسددو  هللا صددلى هللا الحنددا  قددا  
 عليه وسلم قا  إعا توي  أحدكم ام  ر  عامدا إلى الصالة فال ؤشبك بين أصابعه 

   
ان عددن محمددد بددن عجددالن عددن المقبددري عددن كعددب بددن أ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا سددشي[  1405]  

إعا تويددد ت فعمددددت إلدددى المسدددجد فدددال تشدددبكن بدددين عجدددرة قدددا  قدددا  رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم 
 أصابعك ف نك في صالة 

   
أ برنا الهيوم بن جميل عن محمد بن مسلم عن إسماعيل بدن أميدة عدن المقبدري عدن أبدي [  1406]  

مددن تويدد  اددم  در  نرإددد الصددالة فهدو فددي صددالة حتددى صددلى هللا عليدده وسدلم   رإدرة قددا  قددا  رسدو  هللا
 نرج  إلى بيته فال تقولوا  ك ا ؤعني ؤشبك بين أصابعه 

   
 باب فضل من جلب في المسجد ننت ر الصالة 

   
أ برنا ن إد بن  ارون انا محمد بن عمرو عدن أبدي سدلمة عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  [  1407]  

ال ت ا  المال كة تصلي على العبد ما دام فدي مصداله الد ي ؤصدلي فيده مدا لدم  عليه وسلم هللا صلى هللا
 ؤقم أو ؤحد  تقو  اللهم ايار له اللهم ارحمه 

   
 باب في ت وإق المساجد 

   
أ برندا عاددان اندا حمدداد بددن سدلمة انددا أنددوب عدن أبددي قالبددة عدن أنددب بددن مالدك عددن النبددي [  1408]  

 ال تقوم الساعة حتى نتبا ى الناس في المساجد م قا  صلى هللا عليه وسل
   

 باب الصالة إلى سترة 
   
أ برندا أبددو الوليددد الطيالسددي انددا  دعبة عددن الحكددم بددن عتيبددة قدا  سددمعت أبددا جحياددة ؤقددو  [  1409]  

 ر  رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم بالبطحدار بالهداجرة فصدلى ال هدر ركعتدين والعصدر ركعتدين وبدين 
 ه عن ة وان ال عن لتمر بين ندؤه ندؤ



   
أن رسدددو  هللا أ برندددا مسددددد اندددا ؤحيدددى بدددن سدددعيد عدددن عبيدددد هللا عدددن نددداف  عدددن بدددن عمدددر [  1410]  

 صلى هللا عليه وسلم كانت ترك  له العن ة ؤصلي إليها 
   

 باب في دنو المصلي إلى السترة 
   
ن زإددد بددن أسددلم عددن عبددد الددرحمن بددن أبددي أ برنددا عبيددد هللا بددن عبددد المجيددد انددا مالددك عدد[  1411]  

إعا كان أحدكم ؤصلي فال ند  أحدا ؤمر بدين ندؤده فد ن سعيد عن أبي سعيد الخدري ان رسو  هللا قا  
 أبي فليقاتله ف نما  و  يطان 

   
 باب الصالة إلى الراحلة 

   
عبيدد هللا عدن نداف  أ برنا الحكم بن مبارو وعبد هللا بن سعيد عدن أبدي  الدد ائحمدر عدن [  1412]  

 ان النبي صلى هللا عليه وسلم كان ؤصلي إلى راحلة عن بن عمر 
   

 باب المرأة تكون بين ندي المصلي 
   
أ برنددا عبددد هللا بددن صددال  حددداني الليددث حددداني عقيددل عددن بددن  ددهاب حددداني عددروة بددن [  1413]  

صددلي و ددي بيندده وبددين القبلددة علددى أن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم كددان ؤال بيددر أن عا شددة أ برتدده 
 فرا  أ له اعترار الجنازة 

   
 باب ما ؤقط  الصالة وما ال ؤقطعها 

   
أ برنددا أبددو الوليددد وحجددا  قدداال حدددانا  ددعبة أ برنددي حميددد بددن  ددال  قددا  سددمعت عبددد هللا [  1414]  

حددل والحمددار ؤقطدد  صددالة الرجددل إعا لددم ؤكددن بددين ندؤدده كددآ رة الر بددن الصددامت عددن أبددي عر أندده قددا  
والكلب ائسدود والمدرأة قدا  قلدت فمدا بدا  ائسدود مدن ائحمدر مدن ائصدار قدا  سد لت رسدو  هللا صدلى 

 هللا عليه وسلم كما س لتني فقا  ائسود  يطان 



   
 باب ال ؤقط  الصالة  ير 

   
اس قددا  أ برندا أبدو نعديم اندا بدن عييندة عدن ال  ددري عدن عبيدد هللا بدن عبدد هللا عدن بدن  بد[  1415]  

جيددت انددا والاضددل ؤعنددي علددى أتددان والنبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ؤصددلي بمنددى أو بعرفددة فمددررت علددى 
 بعض الصف فن لت عنها وتركتها ترعى ود لت في الصف 

   
 باب كرا ية المرور بين ندي المصلي 

   
قددا   حددانا ؤحيددى بددن حسددان انددا بددن عيينددة عددن سدالم بددن أبددي النضددر عددن بسددر بددن سددعيد[  1416]  

أرسلني أبو جهيم ائنصاري إلدى زإدد بدن  الدد الجهندي أسد له مدا سدم  مدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم 
ئن ؤقدوم أحددكم أربعدين في ال ي ؤمر بين ندي المصلي فقا  ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  

  ير من ان ؤمر بين ندي المصلي قا  فال أدري سنة أو  هرا أو نوما 
   
أ برندا عبيدد هللا بددن عبدد المجيددد اندا مالددك عدن أبددي النضدر مددولى عمدرو بددن عبيدد هللا بددن [  1417]  

ان زإددد بددن  الددد الجهنددي أرسددله إلددى أبددي جهدديم ؤسدد له مدداعا سددم  مددن معمددر ان بسددر بددن سددعيد أ بددره 
ى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  في المار بين ندي المصدلي فقدا  أبدو جهديم قدا  رسدو  هللا صدل

هللا عليه وسلم لو ؤعلم المار بين نددي المصدلي مداعا عليده فدي علدك لكدان ان ؤقدف أربعدين  يدرا لده مدن 
 ان ؤمر بين ندؤه قا  أبو النضر ال أدري أربعين نوما أو  هرا أو سنة 

   
 باب فضل الصالة في مسجد النبي صلى هللا عليه وسلم 

   
ندا أفلد   دو بدن حميدد حدداني أبدو بكدر بدن محمدد حدداني أ برنا عبيد هللا بن عبدد المجيدد ا[  1418]  

صدالة فدي مسدجدي  د ا سليمان ائير قا  سمعت أبا  رإرة ؤقو  قا  رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
   لف صالة فيما سواه من المساجد إال المسجد الحرام 

   
مدر قدا  قدا  رسدو  هللا أ برنا مسدد انا بشر بن الاضدل اندا عبيدد هللا عدن نداف  عدن بدن ع[  1419]  



 صالة في مسجدي   ا أفضل من ألف صالة فيما سواه اال المسجد الحرام صلى هللا عليه وسلم 
   
حدددانا حجددا  بددن منهددا  انددا بددن عيينددة عددن سددعيد بددن المسدديب عددن أبددي  رإددرة عددن النبددي [  1420]  

 ه اال المسجد الحرام صالة في مسجدي   ا أفضل من ألف صالة فيما سوا صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب ال تشد الرحا  اال إلى االاة مساجد 
   
أ برنا ن إد بن  ارون انا محمد بن عمرو عن أبدي سدلمة عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  [  1421]  

 ال تشد الرحا  اال إلى االاة مساجد الكعبة ومسجدي   ا ومسجد ائقصى هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 شي إلى المساجد في الطلم باب فضل الم
   
حدددانا زكرإددا بددن عدددي عددن عبيددد هللا بددن عمددرو عددن زإددد بددن أبددي أنيسددة عددن جنددادة عددن [  1422]  

مدن مشدى فدي ظلمدة ليدل مكحو  عن أبي إدرإب عن أبي الدردار عن النبي صلى هللا عليه وسلم قدا  
 إلى صالة آتاه هللا نورا نوم القيامة 

   
 ي الصالة باب كرا ية االلتاات ف

   
حدددانا عبدددد هللا بدددن صددال  حدددداني الليدددث حدددداني نددونب عدددن بدددن  ددهاب قدددا  سدددمعت أبدددا [  1423]  

ال ند ا  هللا مقدبال ائحوأل ؤحد  عن بن المسيب ان أبا عر قا  قا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 على العبد ما لم نلتات ف عا صر  وجهه انصر  عنه 

   
 باب أي الصالة أفضل 

   
أ برنا أحمد بن عبدد هللا اندا حجدا  بدن محمدد قدا  قدا  بدن جدرإ  أ برندي عومدان بدن أبدي [  1424]  

ان النبددي صددلى هللا سددليمان عددن علددي ائزدي عددن عبيددد هللا بددن عميددر الليوددي عددن عبددد هللا بددن حبشددي 
رورة قيدل عليه وسلم سيل أي ائعما  أفضل قا  إؤمان با  ال  ك فيه وجهداد ال يلدو  فيده وحجدة مبد



فد ي الصدالة أفضدل قدا  ندو  القيدام فقيدل فد ي الصددقة أفضدل قدا  جهدد مقدل قيدل فد ي الهجدرة أفضددل 
قا  ان تهجر ما حرم هللا عليك قيل ف ي الجهاد أفضل قا  من جا د المشركين بمالده وناسده قيدل فد ي 

 القتل أ ر  قا  من عقر جواده وأ رإق دمه 
   

 ر باب فضل صالة الغداة وصالة العص
   
حددانا عادان أ برندا  مدام عدن أبدي جمدرة عدن أبدي بكدر بدن أبدي موسدى عدن أبيده قدا  قددا  [  1425]  

مدن صدلى البدردنن د دل الجندة قيدل ئبدي محمدد مدا البدردنن قدا  الغدداة رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 والعصر 

   
ي أسديد عدن جدده عدن أبدي أ برنا ؤحيى بن حسان انا سليمان بن بال  عن إبرا يم عن أبد[  1426]  

مدن صدلى الصدب  فهدو فدي جدوار هللا فدال تخادروا هللا فدي  رإرة ان رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم قدا  
جداره ومددن صددلى العصدر فهددو فددي جدوار هللا فددال تخاددروا هللا فددي جداره قددا  أبددو محمدد إعا أمددن ولددم ؤددف 

 فقد يدر وأ ار 
   

 باب النهي عن دف  ائ بوين في الصالة 
   
حددانا محمددد بدن كناسددة عددن  شدام بددن عددروة عدن أبيدده عدن عبددد هللا بددن ائرقدم عددن النبددي [  1427]  

 إعا حضرت الصالة وأراد الرجل الخالر فابدأ بالخالر صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب النهي عن اال تصار في الصالة 
   
نهدى بدن سديرإن عدن أبدي  رإدرة قدا  حدانا عبد هللا بن سعيد اندا أبدو  الدد عدن  شدام عدن [  1428]  

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ان ؤصلي الرجل مختصرا 
   

 باب النهى عن النوم قبل العشار والنوم بعد ا 
   



أ برنددا حاددع بددن عمددرو الحويددي انددا  ددعبة عددن سدديار أبددي المنهددا  الرإدداحي عددن أبددي [  1429]  
 نوم قبل العشار والحدنث بعد ا كان النبي صلى هللا عليه وسلم ؤكره البرزة قا  

   
 باب النهي عن د و  المشرو المسجد الحرام 

   
أ برنا بشر بن اابت الب ار انا  عبة عن المغيرة عن الشدعبي عدن المحدرر بدن أبدي  رإدرة [  1430]  

كنت م  علي بن أبي نالب لما بعوده رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فندادل بد رب  حتدى عن أبيه قا  
ل صددوته اال اندده ال نددد ل الجنددة اال ناددب مؤمنددة وال ؤحجددن بعددد العددام مشددرو وال ؤطددو  بالبيددت صدده

عرإددان ومدددن كدددان بينددده وبدددين رسددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم عهدددد فدد ن أجلددده إلدددى أربعدددة أ دددهر فددد عا 
 مضت ائربعة ف ن هللا برير من المشركين ورسوله 

   
 باب متى نؤمر الصبي بالصالة 

   
أ برنا عبد هللا بن ال بير الحميدي انا حرملة بن عبد الع إ  بدن الربيد  بدن سدبرة بدن معبدد [  1431]  

الجهندي حدداني عمددي عبدد الملددك بدن الربيدد  بدن سددبرة عدن أبيدده عدن جددده قدا  قددا  رسدو  هللا صددلى هللا 
 علموا الصبي الصالة بن سب  سنين وايربوه عليها بن عشرة عليه وسلم 

   
 ه فيها الصالة باب أي ساعة ؤكر 

   
أ برنا و يب بن جرإدر اندا موسدى بدن علدي قدا  سدمعت أبدي قدا  سدمعت عقبدة بدن عدامر [  1432]  

اددال  سداعات كددان رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسددلم ننهاندا ان نصددلي فديهن وان نقبددر فديهن موتانددا قدا  
وحدددين تضددديف  حدددين تطلددد  الشدددمب بازيدددة حتدددى ترتاددد  وحدددين ؤقدددوم قدددا م ال هيدددرة حتدددى تميدددل الشدددمب

 الشمب للغروب حتى تغرب 
   
أ برندددا عادددان اندددا  مدددام عدددن قتدددادة عدددن أبدددي العاليدددة عدددن بدددن  بددداس قدددا  حدددداني رجدددا  [  1433]  

ال مريدديون مددنهم عمددر بددن الخطدداب وأريددا م عندددي عمددر ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 صر حتى تغرب الشمب صالة بعد صالة الصب  حتى تطل  الشمب وال صالة بعد صالة الع



   
 باب في الركعتين بعد ال هر 

   
سدمعت ائسدود بدن ن إدد ومسدروقا أ برندا سدعيد بدن الربيد  اندا  دعبة عدن أبدي إسدحاج قدا  [  1434]  

ؤشددهدان علددى عا شددة انهددا  ددهدت علددى رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اندده لددم ؤكددن عنددد ا نومددا اال 
 تعني بعد العصر صلى  اتين الركعتين قا  أبو محمد 

   
أ برنا فروة بن أبي المغرار انا علي بن مسهر عدن  شدام بدن عدروة عدن أبيده عدن عا شدة [  1435]  

 ما ترو رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتين بعد العصر قط قالت 
   
أ برنددا أحمددد بددن  يسددى انددا عبددد هللا بددن و ددب أ برنددي عمددرو بددن الحددار  عددن بكيددر بددن [  1436]  
ان عبد هللا بن  باس وعبد الرحمن بن ائز ر والمسدور بدن مخرمدة    عن كرإب مولى بن  باس ائ

أرسددلوه إلددى عا شددة زو  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددالوا اقددرأ عليهددا السددالم منددا جميعددا وسددلها عدددن 
م نهددى الددركعتين بعددد العصددر وقددل انددا أ برنددا انددك تصددلينهما وقددد بلغنددا ان النبددي صددلى هللا عليدده وسددل

عنهمددا قددا  بددن  بدداس وكنددت ايددرب مدد  عمددر بددن الخطدداب الندداس عليهمددا قددا  كرإددب فددد لت عليهددا 
وبلغتها ما أرسدلوني بده فقالدت سدل أم سدلمة فخرجدت إلديهم فد  برتهم بقولهدا فردوندي إلدى أم سدلمة بمودل 

ادم رأنتدده مدا أرسدلوني إلددى عا شدة فقالددت أم سدلمة سدمعت رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم ننهدى عنهمددا 
ؤصددليهما أمددا حددين صددال ما ف ندده صددلى العصددر اددم د ددل وعندددي نسددوة مددن بنددي حددرام مددن ائنصددار 
فصال ما ف رسلت إليه الجارإة فقلت قدومي بجنبده فقدولي أم سدلمة تقدو  ؤدا رسدو  هللا ألدم أسدمعك تنهدى 

وأ ددار بيددده  عددن  دداتين الددركعتين وأراو تصددليهما فدد ن أ ددار بيددده فاسددت  ري عندده قالددت فاعلددت الجارإددة
فاسددت  رت عندده فلمددا انصددر  قددا  ؤددا ابنددة أبددي أميددة سدد لت عددن الددركعتين بعددد العصددر اندده أتدداني ندداس 
مددن عبددد القدديب باإلسددالم مددن قددومهم فشددغلوني عددن الددركعتين اللتددين بعددد ال هددر فهمددا  اتددان سدديل أبددو 

ال صددالة بعددد محمددد عددن  دد ا الحدددنث فقددا  انددا أقددو  بحدددنث عمددر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم 
 العصر حتى تغرب الشمب وال بعد الاجر حتى تطل  الشمب 

   
 باب في صالة السنة 

   



ان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم كدان أ برنا أبو عاصم عدن مالدك عدن نداف  عدن بدن عمدر [  1437]  
ن ؤصددلي قبددل ال هددر ركعتددين وبعددد ال هددر ركعتددين وبعددد المغددرب ركعتددين فددي بيتدده وبعددد العشددار ركعتددي

 وبعد الجمعة ركعتين في بيته 
   
حدانا  ا م بن القاسم انا  عبة عن النعمان بن سالم قا  سدمعت عمدرو بدن أوس الوقادي [  1438]  

ؤحددد  عددن عنبسددة بددن أبددي سددشيان عددن أم حبيبددة زو  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم انهددا سددمعت النبددي 
نتددي عشدرة ركعددة تطوعدا ييددر الارإضددة مدا مددن عبدد مسددلم ؤصدلي كددل ندوم اصدلى هللا عليدده وسدلم ؤقددو  

إال لده بيددت فددي الجنددة أو بنددي لدده بيددت فددي الجنددة قالددت أم حبيبددة فمددا برحددت أصددليهن بعددد وقددا  عمددرو 
 موله وقا  النعمان موله 

   
أ برنا عومان بن عمر انا  عبة عن إبرا يم بدن محمدد بدن المنتشدر عدن أبيده عدن عا شدة [  1439]  

كددان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال نددد  أربعددا قبددل ال هددر وركعتددين  ريددى هللا تعددالى عنهددا قالددت
 قبل الاجر 

   
 باب الركعتين قبل المغرب 

   
أ برنا ن إدد بدن  دارون اندا الجرإدر عدن عبدد هللا بدن برإددة عدن عبدد هللا بدن مغادل قدا  قدا  [  1440]  

نين صدالة بدين كدل أعاندين صدالة بدين بين كل أعانين صالة بين كل أعارسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
  ل أعانين صالة لمن  ار 

   
كدددان أ برنددا سدددعيد بددن الربيددد  حدددانا  دددعبة عددن عمدددرو بددن عدددامر قددا  سدددمعت أنسددا قدددا  [  1441]  

المددؤعن نددؤعن لصددالة المغددرب علددى عهددد رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فيقددوم لبدداب أصددحاب رسددو  
السواري حتى ؤخر  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم و دم كد لك قدا   هللا صلى هللا عليه وسلم فيبتدرون 

 وقل ما كان نلبث 
   

 باب القرارة في ركعتي الاجر 
   



كدان رسدو  هللا صدلى هللا أ برنا سدعيد بدن عدامر عدن  شدام عدن محمدد عدن عا شدة قالدت [  1442]  
 ددو هللا أحددد قددا  سددعيد فددي  عليدده وسددلم ؤخاددي مددا كددان ؤقددرأ فيهمددا وعكددرت قددل ؤددا أنهددا الكددافرون وقددل

 ركعتي الاجر 
   
أن النبدي حدانا مسدد اندا ؤحيدى عدن عبيدد هللا حدداني نداف  عدن بدن عمدر حدداتني حاصدة [  1443]  

صددلى هللا عليدده وسددلم كددان ؤصددلي سددجدتين  شياتددين بعدددما ؤطلدد  الاجددر وكانددت سدداعة ال أد ددل فيهددا 
 على النبي صلى هللا عليه وسلم 

   
نا  الدد بددن مخلدد اندا مالددك عدن نداف  عددن بدن عمدر عددن حاصدة زو  النبدي صددلى هللا حددا[  1444]  

كدان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم إعا سدكن المدؤعن مدن أعان الصدب  وبددأ الصدب  عليه وسدلم قالدت 
 صلى ركعتين  شياتين قبل ان تقام الصالة 

   
ينددة عددن عمددرو عددن ال  ددري عددن أ برنددا محمددد بددن أحمددد بددن أبددي  لددف انددا سددشيان بددن عي[  1445]  

ان النبي صلى هللا عليه وسلم كان ؤصلي بعد الجمعة ركعتدين وأ برنده حاصدة انده كدان سالم عن أبيه 
 ؤصلي إعا أيار الصب  ركعتين 

   
 باب الكالم بعد ركعتي الاجر 

   
ي النضدر حدانا عبد هللا بن سعيد انا عبد هللا بدن إدرإدب عدن مالدك بدن أندب عدن سدالم أبد[  1446]  

كددان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسدلم إعا صددلى الددركعتين قبددل الاجددر عدن أبددي سددلمة عددن عا شددة قالدت 
 ف ن كانت له حاجة كلمني بها وإال  ر  إلى الصالة 

   
 باب االيطجا  بعد ركعتي الاجر 

   
ان كددأ برنددا ن إددد بددن  ددارون عددن بددن أبددي عنددب عددن ال  ددري عددن عددروة عددن عا شددة قالددت [  1447]  

النبي صلى هللا عليه وسلم ؤصلي مدا بدين العشدار إلدى الاجدر إحددل عشدرة ركعدة ؤسدلم فدي كدل ركعتدين 
ندددوتر بواحددددة فددد عا سدددكت المدددؤعن مدددن ائعان ركددد  ركعتدددين  شياتدددين ادددم ايدددطج  حتدددى ؤ تيددده المدددؤعن 



 فيخر  معه 
   

 باب إعا أقيمت الصالة فال صالة اال المكتوبة 
   
صم عدن زكرإدا بدن إسدحاج عدن عمدرو بدن دنندار عدن سدليمان بدن ؤسدار عدن حدانا أبو عا[  1448]  

 إعا أقيمت الصالة فال صالة اال المكتوبة أبي  رإرة قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
أ برنا أبو حاع عمرو بن علي الادالس اندا ينددر عدن  دعبة عدن ورقدار عدن عمدرو بدن [  1448]  

 نحوه بي  رإرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم دننار عن عطار بن ؤسار عن أ
   
حدددانا  ا ددم بددن القاسددم انددا  ددعبة عددن سددعد بددن إبددرا يم عددن حاددع بددن عاصددم بددن عمددر [  1449]  

أقيمدت الصدالة فدرأل النبدي صدلى هللا عليده وسدلم رجدال ؤصدلي الدركعتين فلمدا قضدى عن بن بحينة قا  
فقدا  لده النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أتصدلي الصدب   النبي صلى هللا عليه وسلم صالته ال  بده النداس

 أربعا 
   
حدانا مسلم انا حماد بن سلمة عن عمرو بدن دنندار عدن عطدار بدن ؤسدار عدن أبدي  رإدرة [  1450]  

إعا أقيمدت الصدالة فدال صدالة اال المكتوبدة قدا  أبدو محمدد إعا كدان عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
 في بيته فالبيت أ ون 

   
 باب في أرب  ركعات في أو  النهار 

   
أ برنا أبو النعمان انا معتمر بن سليمان عن برد حداني سدليمان بدن موسدى عدن مكحدو  [  1451]  

عددن كويددر بددن مددرة الحضددرمي عددن قدديب الجدد امي عددن نعدديم بددن  مددار الغطادداني عددن النبددي صددلى هللا 
 من أو  النهار أ اك آ ره بن آدم صل لي أرب  ركعات عليه وسلم قا  قا  هللا تعالى 

   
 باب صالة الضحى 

   



أ برنا أبو الوليد الطيالسي اندا  دعبة قدا  عمدرو بدن مدرة أنبد ني قدا  سدمعت بدن أبدي ليلدى [  1452]  
رأل النبي صلى هللا عليه وسلم ؤصلي الضدحى ييدر أم  داني ف نهدا عكدرت انده ؤقو  ما أ برنا أحد انه 

صدلى امدان ركعدات قالدت ولدم أره صدلى صدالة أ دف منهدا ييدر انده  نوم فدت  مكدة ايتسدل فدي بيتهدا ادم
 نتم الركو  والسجود 

   
أ برنا عبيد هللا بن عبد المجيد انا مالك عن أبدي النضدر ان أبدا مدرة مدولى عقيدل بدن أبدي [  1453]  

 ع بدت إلدى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلمنالب أ بره انه سم  أم  اني بنت أبي نالدب تحدد  انهدا 
عددام الاددت  فوجدتدده ؤغتسددل وفانمددة بنتدده تسددتره بوددوب قالددت فسددلمت عليدده وعلددك يددحى قددا  رسددو  هللا 
صددلى هللا عليدده وسددلم مددن  دد ه فقلددت انددا أم  دداني قالددت فلمددا فددرغ مددن يسددله قددام فصددلى امددان ركعددات 

 بيدرة ملتحاا في اوب واحد ام انصر  فقلت ؤا رسو  هللا زعم بن أمي انه قاتل رجدال آجرتده فدالن بدن 
 فقا  رسو  صلى هللا عليه وسلم قد آجرنا من أجرت ؤا أم  اني 

   
حدددانا سددليمان بددن حددرب انددا  ددعبة عددن  بدداس الجرإددري عددن أبددي عومددان عددن أبددي  رإددرة [  1454]  

أوصداني  ليلددي بدوال  ال ادعهدن حتددى امدوت الددوتر قبدل ان أندام وصددوم االادة أؤدام مددن كدل  ددهر قدا  
 ومن الضحى ركعتين 

   
 ب ما جار في الكرا ية فيه با
   
مددا صددلى حددانا محمددد بدن نوسددف اندا ائوزاعددي عدن ال  ددري عدن عددروة عدن عا شددة قالدت [  1455]  

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم سبحة الضحى في سار وال حضر 
   
حدددانا صدددقة بددن الاضددل انددا معدداع بددن معدداع انددا  ددعبة عددن الاضدديل بددن فضددالة عددن عبددد [  1456]  

ان أباه رأل ناسا ؤصلون صالة الضحى فقا  أما انهدم ؤصدلون صدالة مدا صدال ا ن بن أبي بكرة الرحم
 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وال عامة أصحابه باب 

   
 باب في صالة ائوابين 

   



ان أ برنددا و ددب بددن جرإددر انددا  شددام الدسددتوا ي عددن القاسددم بددن عددو  عددن زإددد بددن أرقددم [  1457]  
هللا عليده وسدلم  در  علديهم و دم ؤصدلون بعدد نلدو  الشدمب فقدا  رسدو  هللا صدلى هللا  رسو  هللا صلى

 عليه وسلم صالة ائوابين إعا رمضت الاصا  
   

 باب صالة الليل والنهار مونى مونى 
   
أ برنا عبدد هللا بدن محمدد بدن أبدي  ديبة اندا وكيد  وينددر عدن  دعبة عدن ؤعلدى بدن عطدار [  1458]  

صددالة الليددل والنهددار مونددى ن بددن عمددر قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن علددي ائزدي عدد
 مونى وقا  أحد ما ركعتين ركعتين 

   
 باب في صالة الليل 

   
سد   رجدل رسدو  هللا صدلى هللا أ برنا  الد بن مخلد انا مالك عن ناف  عن بن عمر قا  [  1459]  

ا  شي أحدكم الصدب  فليصدل ركعدة واحددة تدوتر مدا قدد عليه وسلم عن صالة الليل قا  مونى مونى ف ع
 صلى 

   
 باب فضل صالة الليل 

   
لمدا قددم أ برنا سعيد بن عدامر عدن عدون عدن زرارة بدن أوفدى عدن عبدد هللا بدن سدالم قدا  [  1460]  

رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم المدننددة استشددرفه الندداس فقددالوا قدددم رسددو  هللا قدددم رسددو  هللا فخرجددت 
يمن  ر  فلما رأنت وجهه عرفت ان وجهه ليب بوجه ك اب فكان أو  ما سمعته ؤقو  ؤدا أنهدا النداس ف

 أفشوا السالم وأنعموا الطعام وصلوا ائرحام وصلوا بالليل والناس نيام تد لوا الجنة بسالم 
   

 باب فضل من سجد ت سجدة 
   
ن رإدداب عددن ائحنددف بددن قدديب قددا  حدددانا محمددد بددن كويددر عددن ائوزاعددي عددن  ددارون بدد[  1461]  

د لدت مسدجد دمشدق فدد عا رجدل ؤكودر الركددو  والسدجود قلدت ال أ ددر  حتدى ان در أعلددى  دا  نددري  دد ا 



ننصددر  أم علددى وتددر فلمددا فددرغ قلددت ؤددا عبددد هللا أعلددى  ددا  تدددري انصددرفت أم علددى وتددر فقددا  ان ال 
عليده وسدلم ؤقدو  مدا مدن عبدد ؤسدجد  أدري ف ن هللا ندري ام قا  إني سمعت  ليلي أبا القاسم صدلى هللا

ت سدددجدة اال رفعددده هللا بهدددا درجدددة وحدددط عنددده  طييدددة قلدددت مدددن أندددت رحمدددك هللا قدددا  اندددا أبدددو عر قدددا  
 فتقاصرت إلي ناسي 

   
 باب سجدة الشكر 

   
رأندت بدن أبدي أوفدى صدلى ركعتدين حدانا أبو نعيم انا سلمة بدن رجدار حدداتنا  دعوار قالدت [  1462]  

 و  هللا صلى هللا عليه وسلم الضحى ركعتين حين بشر بالات  أو برأس أبي جهل وقا  صلى رس
   

 باب النهي ان ؤسجد ئحد 
   
أ برنا عمرو بن عون انا إسحاج ائزرج عن  درإك عدن حصدين عدن الشدعبي عدن قديب [  1463]  

د لدك فقدا  لدو أمدرت أتيت الحيرة فرأنتهم ؤسجدون لمرزبان لهم فقلت ؤا رسو  هللا اال نسدجبن سعد قا  
 أحدا ئمرت النسار ان ؤسجدن ئزواجهن لما جعل هللا عليهن من حقهم 

   
أ برنا محمد بن ن إد الح ام اندا حبدان بدن علدي عدن صدال  بدن حبدان عدن أبدي برإددة عدن [  1464]  

ا  لدو جدار أعرابدي إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدا  ؤدا رسدو  هللا ا د ن لدي فرسدجد لدك قدأبيه قدا  
  نت آمرا أحدا ؤسجد ئحد ئمرت المرأة تسجد ل وجها 

   
 باب السجود في النجم 

   
أ برندددا أبدددو الوليدددد الطيالسدددي اندددا  دددعبة عدددن أبدددي إسدددحاج عدددن ائسدددود عدددن عبدددد هللا بدددن [  1465]  

 ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددرأ الددنجم فسدجد فيهددا فلددم نبددق أحددد اال سددجد اال  ددي  أ دد مسدعود 
  اا من حصا فرفعه إلى جبهته وقا  ؤكايني   ا 

   
 باب السجود في أل 



   
حدددانا عبددد هللا بددن صددال  حددداني الليددث حددداني  الددد ؤعنددي بددن ن إددد عددن سددعيد ؤعنددي بددن [  1466]  

 طبندا رسدو  هللا صدلى هللا أبي  ال  عن  يار بن عبد هللا بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قا  
فقرأ أل فلما مر بالسدجدة ند   فسدجد وسدجدنا معده وقرأ دا مدرة أ درل فلمدا بلد  السدجدة عليه وسلم نوما 

تيسددرنا للسددجود فلمددا رآنددا قددا  إنمددا  ددي توبددة نبددي ولكنددي قددد أرا ددم قددد اسددتعددتم للسددجود فندد   فسددجد 
 وسجدنا معه 

   
 بدداس  أ برنددا عمددرو بددن زرارة انددا إسددماعيل  ددو بددن عليددة انددا أنددوب عددن عكرمددة عددن بددن[  1467]  

في السجود في أل ليست مدن عد ا م السدجود وقدد رأندت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم سدجد انه قا  
 فيها 
   

 باب السجود في إعا السمار انشقت 
   
رأندت أبدا  رإدرة ؤسدجد فدي أ برنا ن إد بن  ارون انا محمد بدن عمدرو عدن أبدي سدلمة قدا  [  1468]  

سددورة مددا ؤسددجد فيهددا فقددا  انددي رأنددت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده إعا السددمار انشددقت فقيددل لدده تسددجد فددي 
 وسلم ؤسجد فيها 

   
رأندت أبدا  رإدرة ؤسدجد أ برنا محمد بن نوسف انا ائوزاعي عن ؤحيى عن أبي سدلمة قدا  [  1469]  

 في إعا السمار انشقت فقا  لو لم أر رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم سجد فيها لم أسجد 
   
أ برنا أبو بكر بن أبي  يبة اندا سدشيان عدن ؤحيدى بدن سدعيد عدن أبدي بكدر بدن محمدد بدن [  1470]  

عمرو بن ح م عن عمر بن عبد الع إ  عن أبي بكر بن عبد الدرحمن بدن الحدار  بدن  شدام عدن أبدي 
 ان النبي صلى هللا عليه وسلم سجد في إعا السمار انشقت  رإرة 

   
 باب السجود في ل اقرأ باسم ربك {  

   
أ برندا محمددد بدن نوسددف اندا سددشيان عدن أنددوب بدن موسددى عدن عطددار بدن مينددار عدن أبددي [  1471]  



 سجدنا م  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم في إعا السمار انشقت وأقرأ باسم ربك  رإرة قا  
   

 باب في ال ي ؤسم  السجدة وال ؤسجد 
   
ن إدد بدن عبدد هللا بدن قسديط عدن عطدار  أ برنا عبيد هللا بن موسدى عدن بدن أبدي عندب عدن[  1472]  

 قرأت م  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم النجم فلم ؤسجد فيها بن ؤسار عن زإد بن اابت قا  
   

 باب صاة صالة رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
أ برنددا ن إددد بددن  ددارون عددن بددن أبددي عنددب عددن ال  ددري عددن عددروة عددن عا شددة ريددى هللا [  1473]  

كدان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤصدلي مدا بدين العشدار إلدى الاجدر إحددل عشدرة نها قالت تعالى ع
ركعة ؤسلم فدي كدل ركعتدين وإدوتر بواحددة وإسدجد فدي سدبحته بقددر مدا ؤقدرأ أحددكم  مسدين آؤدة قبدل ان 
نرفد  رأسده فد عا سدكت المدؤعن مدن ائعان ائو  ركدد  ركعتدين  شياتدين ادم ايدطج  حتدى ؤ تيده المددؤعن 

 يخر  معه ف
   
حدددانا ن إددد بددن  ددارون وو ددب بددن جرإددر قدداال انددا  شددام عددن ؤحيددى عددن أبددي سددلمة قددا  [  1474]  

س لت عا شة عن صالة رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم بالليدل فقالدت كدان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم 
أراد ان  ؤصددلي اددال  عشددرة ركعددة ؤصددلي امددان ركعددات اددم نددوتر اددم ؤصددلي ركعتددين و ددو جددالب فدد عا

 نرك  قام فرك  وإصلي ركعتين بين الندار واإلقامة من صالة الصب  
   
حدانا إسحاج بن إبرا يم انا معاع بن  شام حداني أبي عن قتادة عن زرارة بدن أوفدى عدن [  1475]  

اندده نلددق امرأتدده وأتددى المدننددة لبيدد  عقدداره فيجعلدده فددي السددالح والكددرا  فلقددي ر طددا مددن سددعد بددن  شددام 
صدار فقددالوا أراد علدك سددتة مندا علددى عهدد رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم فمددنعهم وقدا  آمددالكم فددي ائن

أسددوة اددم اندده قدددم البصددرة فحدددانا اندده لقددي عبددد هللا بددن  بدداس فسدد له عددن الددوتر فقددا  اال أحددداك بدد علم 
سدد لها اددم أرجدد  النداس بددوتر رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسددلم قلددت بلدى قددا  أم المددؤمنين عا شددة ف تهدا فا

إلي فحداني بما حداتك ف تيت حكيم بن أفل  فقلت له انطلق معي إلى أم المدؤمنين عا شدة قدا  اندي ال 
آتيها اني نهيت عن  داتين الشديعتين ف بدت اال مضدييا قلدت أقسدمت عليدك لمدا انطلقدت فانطلقندا فسدلمنا 



 شددام بددن عددامر قالددت فعرفدت صددوت حكدديم فقالددت مددن  دد ا قلدت سددعد بددن  شددام قالددت مددن  شدام قلددت 
نعم المرر قتل نوم أحدد قلدت أ برإندا عدن  لدق رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قالدت ألسدت تقدرأ القدرآن 
قلددت بلددى قالددت ف ندده  لددق رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فدد ردت ان أقددوم وال أسدد   أحدددا عددن  ددير 

صدلى هللا عليده وسدلم قالدت ألسدت  حتى الحق با  فعدرر لدي القيدام فقلدت أ برإندا عدن قيدام رسدو  هللا
تقددرأ ؤددا أنهددا الم مددل قلددت بلددى قالددت ف نهددا كانددت قيددام رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أندد   أو  السددورة 
فقددام رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وأصددحابه حتددى انتاخددت أقدددامهم وحددبب آ ر ددا فددي السددمار سددتة 

كدان فرإضددة فد ردت ان أقدوم وال أسدد   أحددا عددن عشدر  دهرا اددم أند   فصدار قيددام الليدل تطوعددا بعدد ان 
 ير حتى الحق با  فعدرر لدي الدوتر فقلدت أ برإندا عدن وتدر رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقالدت 
 ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم إعا نام ويد  سدوا ه عنددي فيبعوده هللا لمدا ؤشدار ان نبعوده فيصدلي 

حمدد هللا وإددعو ربده ادم ؤقدوم وال ؤسدلم حتدى ؤجلدب فدي التاسدعة تس  ركعات ال ؤجلب اال في الوامندة في
فيحمد هللا وإدعو ربه وإسلم تسليمة ؤسدمعنا ادم ؤصدلي ركعتدين و دو جدالب فتلدك إحددل عشدرة ركعدة ؤدا 
بنددي فلمددا أسددن وحمددل اللحددم صددلى سددب  ركعددات ال ؤجلددب اال فددي السادسددة فيحمددد هللا وإدددعوا ربدده اددم 

لسددابعة فيحمددد هللا وإدددعو ربدده اددم ؤسددلم تسددليمة اددم ؤصددلي ركعتددين و ددو ؤقددوم وال ؤسددلم اددم ؤجلددب فددي ا
جددالب فتلددك تسدد  ؤددا بنددي وكددان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إعا يلبدده نددوم أو مددرر صددلى مددن النهددار 
انتي عشرة ركعة وكان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم إعا أ    لقدا أحدب ان ندداوم عليده ومدا قدام نبدي 

ه وسدددلم ليلدددة حتدددى ؤصدددب  وال قدددرأ القدددرآن كلددده فدددي ليلدددة وال صدددام  دددهرا كدددامال ييدددر هللا صدددلى هللا عليددد
رمضددان ف تيددت بددن  بدداس فحداتدده فقددا  صدددقتك أمددا انددي لددو كنددت أد ددل عليهددا لشددافهتها مشددافهة قددا  

 فقلت أما اني لو  عرت انك ال تد ل عليها ما حداتك 
   

 باب أي صالة الليل أفضل 
   
بن عو  انا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عدن محمدد بدن المنتشدر عدن أ برنا ن إد [  1476]  

أفضدل الصدالة بعدد الارإضدة حميد بن عبد الرحمن عن أبي  رإدرة ان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
 الصالة في جو  الليل 

   
 باب إعا نام عن ح به من الليل 

   



حداني نونب عن بدن  دهاب أ برندي السدا ب بدن أ برنا عبيد هللا بن صال  حداني الليث [  1477]  
ن إددد وعبيددد هللا بددن عبددد هللا ان عبددد الددرحمن بددن عبددد القدداري قددا  سددمعت عمددر بددن الخطدداب ؤقددو  قددا  

مدددن نددام عدددن ح بددده أو عدددن  دددير مندده فقدددرأه فيمدددا بدددين صدددالة الاجدددر رسددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم 
 وصالة ال هر كتب لك نما قرأه من الليل 

   
 نن   هللا إلى السمار الدنيا باب 
   
أ برنا ن إد بن  ارون انا محمد بن عمرو عدن أبدي سدلمة عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  [  1478]  

نن   هللا تعالى إلدى السدمار الددنيا كدل ليلدة لنصدف الليدل اآل در أو لولدث الليدل هللا صلى هللا عليه وسلم 
ن عا ؤسد لني ف عطيدده مددن عا الد ي ؤسددتغارني فدد يار اآل در فيقددو  مدن عا الدد ي ندددعوني ف سدتجب لدده مدد

 له حتى ؤطل  الاجر أو ننصر  القار  من صالة الاجر 
   
حدددانا الحكددم بددن ندداف  عددن  ددعيب بددن أبددي حمدد ة عددن ال  ددري حددداني أبددو سددلمة بددن عبددد [  1479]  

صددلى هللا عليددده الددرحمن وأبددو عبدددد هللا ائيددر صددداحبا أبددي  رإدددرة ان أبددا  رإدددرة أ بر مددا ان رسدددو  هللا 
نندد   ربنددا تبددارو اسددمه كددل ليلددة حددين نبقددى الددث الليددل ائ يددر إلددى السددمار الدددنيا فيقددو  مددن وسددلم قددا  

 ندعوني ف ستجب له من ؤستغارني ف يار له من ؤس لني ف عطيه حتى الاجر 
   
بددن أ برندا حجددا  بدن منهددا  انددا حمداد بددن سددلمة اندا عمددرو بددن دنندار عددن ندداف  بدن جبيددر [  1480]  

نندد   هللا تعددالى كددل ليلددة إلددى السددمار الدددنيا مطعددم عددن أبيدده ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 فيقو   ل من سا ل ف عطيه  ل من مستغار ف يار له 

   
أ برنددا أبددو المغيددرة انددا ائوزاعددي انددا ؤحيددى بددن أبددي كويددر عددن  ددال  بددن أبددي ميمونددة عددن [  1481]  

إعا مضدى مدن الليدل عرابة الجهني قا  قا  النبدي صدلى هللا عليده وسدلم  عطار بن ؤسار عن رفاعة بن
نصاه أو الواه  بط هللا إلى السمار الدنيا ام ؤقدو  ال أسد    بدادي ييدري مدن عا الد ي ؤسد لني ف عطيده 

 من عا ال ي ؤستغارني ف يار له من عا ال ي ندعوني ف ستجيب له حتى ؤطل  الاجر 
   
جرإر انا  شام عن ؤحيى بن  ال  بدن أبدي ميموندة عدن عطدار بدن ؤسدار  حدانا و ب بن[  1482]  



 ان النبي صلى هللا عليه وسلم بنحوه ان رفاعة أ بره 
   
أ برندددا محمدددد بدددن حميدددد اندددا إبدددرا يم بدددن مختدددار عدددن محمدددد بدددن إسدددحاج عدددن عمددده عبدددد [  1483]  

رسددو  هللا صددلى هللا عليدده الددرحمن بددن ؤسددار عددن عبيددد هللا بددن أبددي رافدد  عددن أبيدده عددن علددي قددا  قددا  
 إعا كان الث الليل أو نصف الليل ف كر الن و  وسلم 
   
أ برندا محمددد بددن ؤحيددى انددا ؤعقددوب بددن إبددرا يم اندا أبددي عددن بددن إسددحاج حددداني سددعيد بددن [  1484]  

أبددي سددعيد المقبددري عددن عطددار مددولى أم صددبية عددن أبددي  رإددرة قددا  سددمعت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده 
وال ان أ دق علدى أمتدي ئمدرتهم بالسدواو عندد كدل صدالة وئ درت العشدار اآل درة إلدى الدث لوسلم ؤقو  

الليددل ف ندده إعا مضددى الددث الليددل ائو   ددبط هللا إلددى السددمار الدددنيا فلددم ندد    نالددك حتددى ؤطلدد  الاجددر 
 ؤقو  قا ل اال سا ل ؤعطى اال دا  ؤجاب اال سقيم ؤستشاي فيشاى اال م نب مستغار فيغار له 

   
أ برنا محمد انا ؤعقوب حداني أبي عدن بدن إسدحاج حدداني عمدي عبدد الدرحمن بدن ؤسدار [  1485]  

عن عبيد هللا بن أبي راف  مولى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عن أبيه عن علي بن أبدي نالدب عدن 
 مول حدنث أبي  رإرة رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 

   
 باب الدعار عند التهجد 

   
حدانا ؤحيى بن حسان انا سشيان  و بن عيينة عن سدليمان ائحدو  عدن نداوس عدن بدن [  1486]  

كان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم إعا قام نتهجدد مدن الليدل قدا  اللهدم لدك الحمدد أندت ندور  باس قا  
السددماوات وائرر ومددن فدديهن ولددك الحمددد أنددت قيددوم السددماوات وائرر ومددن فدديهن ولددك الحمددد أنددت 

لسددماوات وائرر ومددن فدديهن أندت الحددق وقولددك الحددق ووعدددو الحدق ولقددا و والجنددة حددق والنددار ملدك ا
حق والبعث حدق والنبيدون حدق ومحمدد صدلى هللا عليده وسدلم حدق اللهدم لدك أسدلمت وبدك آمندت وعليدك 
توكلددت وإليدددك أنبددت وبدددك  اصددمت وإليدددك حا مددت فدددايار لدددي مددا قددددمت ومددا أ دددرت ومددا أعلندددت ومدددا 

 م وأنت المؤ ر ال إله اال أنت وال حو  وال قوة اال بك أسررت أنت المقد
   

 باب من قرأ اآلنتين من آ ر سورة البقرة 



   
حدانا سعيد بن عامر عن  عبة عن منصور عن إبدرا يم عدن عبدد الدرحمن بدن ن إدد عدن [  1487]  

 في ليلة كاتاه  من قرأ اآلنتين اآل رتين من سورة البقرةأبي مسعود عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب التغني بالقرآن 
   
أ برنا ن إد بن  ارون انا محمد بن عمرو عدن أبدي سدلمة عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  [  1488]  

 ما أعن هللا لشير ك عنه لنبي نتغنى بالقرآن ؤجهر به هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
ا  بدن عييندة أراه عدن عدروة عدن عا شدة قالدت أ برنا أبو نعيم انا بن عييندة عدن ال  دري قد[  1489]  

 سم  النبي صلى هللا عليه وسلم أبا موسى و و ؤقرأ فقا  لقد أوتي   ا من م امير آ  داود 
   
أ برنا محمد بن أحمدد بدن أبدي  لدف اندا سدشيان عدن عمدرو ؤعندي بدن دنندار عدن بدن أبدي [  1490]  

لديب مندا مدن لدم ندتغن صدلى هللا عليده وسدلم قدا  مليكة عن عبيد هللا بن أبي نهيك عدن سدعد ان النبدي 
 بالقرآن 

   
أ برندا محمددد بددن أحمدد انددا سددشيان عدن ال  ددري عددن أبدي سددلمة عددن أبدي  رإددرة عددن النبددي [  1491]  

مدددا أعن هللا لشدددير مدددا أعن لنبدددي نتغندددى بدددالقرآن قدددا  أبدددو محمدددد نرإدددد بددده صدددلى هللا عليددده وسدددلم قدددا  
 االستغنار 

   
 السب  المواني باب أم القرآن  ي 

   
أ برنددا بشدددر بدددن عمددر ال  راندددي اندددا  ددعبة عدددن حبيدددب بددن عبدددد الدددرحمن عددن حادددع بدددن [  1492]  

مددر بددي رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددا  ألددم ؤقددل هللا ل ؤددا عاصددم عددن أبددي سددعيد بددن المعلددى قددا  
ة أع دم سدورة فدي القدرآن قبدل أنها ال نن آمنوا استجيبوا ت وللرسو  إعا دعا م {  ام قا  اال أعلمدك سدور 

ان أ ددر  مددن المسددجد فلمددا أراد ان ؤخددر  قددا  ل الحمددد ت رب العددالمين { و ددي السددب  المودداني والقددرآن 
 الع يم ال ي أوتيتم 



   
 باب في كم ؤختم القرآن 

   
 أ برنا محمدد بدن المنهدا  اندا ن إدد بدن زرإد  اندا  دعبة عدن قتدادة عدن أبدي العدالر ن إدد بدن[  1493]  

ال ؤاقده مدن قدرأ القدرآن فدي أقدل عبد هللا عن عبد هللا بن عمرو قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم 
 من اال  

   
 باب الرجل ال ندري أاالاا صلى أم أربعا 

   
أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا  شددام عددن ؤحيددى عددن أبددي أسددامة عددن أبددي  رإددرة عددن النبددي [  1494]  

إعا نودي بدائعان أدبدر الشديطان لده يدرا  حتدى ال ؤسدم  ائعان فد عا قضدي صلى هللا عليه وسلم قا  
ائعان اقبددل فدد عا اددوب أدبددر وإعا قضددي التووإددب اقبددل حتددى ؤخطددر بددين المددرر وناسدده فيقددو  اعكددر كدد ا 
وك ا لما لم ؤكدن ند كر حتدى ؤ دل الرجدل ان ال نددري كدم صدلى فد عا لدم نددر أحددكم كدم صدلى االادا أو 

 دتين و و جالب أربعا فليسجد سج
   
أ برنا أحمد بن عبد هللا انا عبد الع إ   و بن أبي سلمة الماجشون انا زإدد بدن أسدلم عدن [  1495]  

إعا لددم ندددر أحدددكم عطددار بددن ؤسددار عددن أبددي سددعيد الخدددري قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
تين فدد ن كددان صددلى  مسددا صددلى أاالاددا صددلى أم أربعددا فلدديقم فليصددل ركعددة اددم ؤسددجد بعددد علددك سددجد

  اعتا له صالته وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان قا  أبو محمد آ   به 
   

 باب سجدة السهو من ال إادة 
   
صدلى رسدو  هللا صدلى أ برنا ن إد بن  ارون انا بن عون عن محمد عن أبدي  رإدرة قدا  [  1496]  

ن اددم سددلم وقددام إلددى  شددبة معتريددة فددي المسددجد هللا عليدده وسددلم إحدددل صددالتي العشددي فصددلى ركعتددي
فويدد  نددده عليهددا قددا  ن إددد أرانددا بددن عددون وويدد  كشيدده إحدددا ما علددى ظهددر ائ ددرل وأد ددل أصددابعه 
العليددا فددي السددالى وايددعا وقددام ك ندده يضددبان قددا  فخددر  السددرعان مددن الندداس وجعلددوا ؤقولددون قصددرت 

لمدا وفدي القدوم رجدل نوإدل اليددنن ؤسدمى عا الصدالة قصدرت الصدالة وفدي القدوم أبدو بكدر وعمدر فلدم نتك



اليدنن فقا  ؤا رسو  هللا أنسيت الصدالة أم قصدرت فقدا  مدا نسديت ومدا قصدرت الصدالة فقدا  أو كد لك 
قالوا نعم قا  فرج  ف تم ما بقي ام سلم وكبر فسجد ندوإال ادم رفد  رأسده فكبدر وسدجد مودل مدا سدجد ادم 

 رف  رأسه وانصر  
   
هللا بن صال  حداني الليث حداني نونب عدن بدن  دهاب أ برندي بدن المسديب  أ برنا عبد[  1497]  

صدلى وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الدرحمن وعبيدد هللا بدن عبدد هللا عدن أبدي  رإدرة قدا  
رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم صددالة ال هددر أو العصددر فسددلم فددي ركعتددين مددن إحدددا ما فقددا  لدده عو 

د هللا بن عمرو بن نضلة الخ اعدي و دو حليدف بندي ز درة أقصدرت الصدالة أم نسديت ؤدا الشمالين بن عب
رسددو  هللا قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لددم أنددب ولددم تقصددر فقددا  عو الشددمالين قددد كددان بعددض 
علك ؤا رسو  هللا ف قبل رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم على الناس فقا  أصدج عو اليددنن قدالوا نعدم ؤدا 

سو  هللا صلى هللا عليه وسلم ف تم الصالة ولم ؤحدداني أحدد مدنهم ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ر 
سجد سدجدتين و دو جدالب فدي تلدك الصدالة وعلدك فيمدا ندرل وهللا أعلدم مدن أجدل النداس ؤقندوا رسدو  هللا 

 صلى هللا عليه وسلم حتى استيقن 
   
حكددم عددن إبددرا يم عددن علقمددة عددن عبددد هللا عددن حدددانا سددعيد بددن عددامر عددن  ددعبة عددن ال[  1498]  

 انه صلى ال هر  مسا فقيل له فسجد سجدتين النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب إعا كان في الصالة نقصان 
   
أ برنددا عبيددد هللا بددن عبددد المجيددد انددا مالددك عددن بددن  ددهاب عددن عبددد الددرحمن بددن  رمدد  [  1499]  

  هللا صددلى هللا عليده وسددلم ركعتددين ادم قددام ولدم ؤجلددب وقددام صددلى بنددا رسدو ائعدر  عددن بدن بحينددة قدا  
 الناس فلما قضى الصالة ن رنا تسليمه فكبر فسجد سجدتين و و جالب قبل ان ؤسلم ام سلم 

   
أ برنا محمد بن الاضل انا حماد بن سلمة عن ؤحيى بن سعيد عن عبدد الدرحمن ائعدر  [  1500]  

هللا عليدده وسددلم قددام فددي الددركعتين مددن ال هددر أو العصددر فلددم  أن رسددو  هللا صددلىعددن مالددك بددن بحينددة 
 نرج  حتى فرغ من صالته ام سجد سجدتي الو م ام سلم 

   



صددلى بنددا المغيددرة بدددن أ برنددا ن إددد بددن  ددارون عددن المسددعودي عددن زإدداد بددن عالقددة قددا  [  1501]  
ومدددوا فلمددا فدددرغ مدددن  ددعبة فلمدددا صددلى ركعتدددين قددام ولدددم ؤجلدددب فسددب  بددده مددن  لاددده ف  دددار إلدديهم ان ؤق

 صالته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم وقا   ك ا صن  بنا رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب النهي عن الكالم في الصالة 
   
حدانا أبو المغيرة انا ائوزاعي عدن ؤحيدى بدن  دال  بدن أبدي ميموندة عدن عطدار بدن ؤسدار [  1502]  

اندا مد  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي الصدالة إع عطدب بيندا عدن معاوإدة بدن الحكدم السدلمي قدا  
رجددل مددن القددوم فقلددت نرحمددك هللا فقددا  فحدددقني القددوم ب بصددار م فقلددت وااكدداله مددالكم تن ددرون إلددي قددا  
فضرب القوم ب ندنهم على أفخاع م فلما رأندتهم ؤسدكتوني فقلدت مدا لكدم تسدكتونني لكندي سدكت قدا  فلمدا 

 عليدده وسددلم فبدد بي  ددو وأمددي مددا رأنددت معلمددا قبلدده وال بعددده أحسددن تعليمددا انصددر  رسددو  هللا صددلى هللا
مندده وهللا مددا يددربني وال نه نددي وال سددبني ولكددن قددا  إن صددالتنا  دد ه ال ؤصددل  فيهددا  ددير مددن كددالم 

 الناس إنما  ي التسبي  والتكبير وتالوة القرآن 
   
الصددوا  عددن ؤحيددى عددن  ددال  حدددانا صدددقة انددا بددن عليددة وإحيددى بددن سددعيد عددن حجددا  [  1503]  

 بنحوه عن عطار عن معاوإة 
   

 باب قتل الحية والعقرب في الصالة 
   
أن رسددو  هللا أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا  شددام عددن ؤحيددى عددن يمضددم عددن أبددي  رإددرة [  1504]  

 صلى هللا عليه وسلم أمر بقتل ائسودنن في الصالة قا  ؤحيى ائسودان الحية والعقرب 
   

 قصر الصالة في السار باب 
   
أ برنا أبو عاصم عن بن جدرإ  عدن بدن أبدي عمدار عدن عبدد هللا بدن ب بيده عدن ؤعلدى بدن [  1505]  

قلت لعمر بدن الخطداب قدا  هللا تعدالى ل أن تقصدروا مدن الصدالة إن  ادتم {  فقدد أمدن النداس أمية قا  
 قة تصدج هللا بها عليكم فاقبلو ا قا  عجبت مما عجبت منه فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم صد



   
أن رسدددو  هللا أ برندددا محمدددد بدددن نوسدددف عدددن ائوزاعدددي عدددن ال  دددري عدددن سدددالم عدددن أبيددده [  1506]  

صلى هللا عليه وسلم صلى بمندى ركعتدين وأبدو بكدر ركعتدين وعمدر ركعتدين وعومدان ركعتدين صددرا مدن 
 إمارته ام أتمها بعد علك 

   
صدلينا وسف انا سشيان عن محمد بدن المنكددر عدن أندب بدن مالدك قدا  أ برنا محمد بن ن[  1507]  

 ال هر م  النبي صلى هللا عليه وسلم بالمدننة أربعا وصلينا معه ب ي الحلياة ركعتين 
   
حدددانا عومددان بددن محمددد انددا سددشيان بددن عيينددة عددن إبددرا يم بددن ميسددرة وابددن المنكدددر انهمددا [  1508]  

 سو  هللا صلى هللا عليه وسلم بالمدننة أربعا وب ي الحلياة ركعتين صلى ر سمعا أنب بن مالك ؤقو  
   
حدددانا محمددد بددن نوسددف انددا سددشيان بددن عيينددة قددا  سددمعت ال  ددري ندد كر عددن عددروة بددن [  1509]  

ان الصالة أو  ما فريت ركعتين ف قرت صدالة السدار وأتمدت صدالة الحضدر ال بير عن عا شة قالت 
 ة في السار قا  انها ت ولت كما ت و  عومان فقلت مالها كانت تتم الصال

   
 باب فيمن أراد ان ؤقيم ببلدة كم ؤقيم حتى ؤقصر الصالة 

   
حدانا محمد بن نوسف انا سشيان عن ؤحيى  و بدن أبدي إسدحاج عدن أندب بدن مالدك قدا  [  1510]  

أؤدام ؤقصدر حتدى  رجنا م  النبي صلى هللا عليه وسلم فجعدل ؤقصدر حتدى قددمنا مكدة ف قدام بهدا عشدرة 
 رج  وعلك في حجة الودا  

   
أ برنا أبو عاصم عن بن جدرإ  عدن إسدماعيل بدن محمدد عدن حميدد بدن عبدد الدرحمن بدن [  1511]  

مكدث عو  عن السدا ب بدن ن إدد عدن العدالر بدن الحضدرمي قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 المهاجر بعد قضار نسكه اال  

   
هللا بن سعيد اندا حادع اندا عبدد الدرحمن بدن حميدد بدن عبدد الدرحمن بدن عدو   حدانا عبد[  1512]  

ر دع رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم للمهداجرإن عن السا ب بن ن إد عن العالر بن الحضرمي قدا  



 ان ؤقيموا االاا بعد الصدر بمكة قا  أبو محمد أقو  به 
   

 باب الصالة على الراحلة 
   
بددن  دارون اندا  شددام الدسدتوا ي عددن ؤحيدى بدن أبددي كويدر عدن محمددد بدن عبددد  أ برندا ن إدد[  1513]  

أن رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم كدان ؤصدلي علدى راحلتده نحدو المشدرج الرحمن بن اوبان عن جابر 
 ف عا أراد أن ؤصلي المكتوبة ن   فاستقبل القبلة 

   
ل عن ال  ري قدا  أ برندي عبدد هللا بدن أ برنا عبد هللا بن صال  حداني الليث حداني عقي[  1514]  

رأنت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤسدب  و دو علدى الراحلدة عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة قا  
وإددومير برأسدده قبددل أي وجدده توجدده ولددم ؤكددن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ؤصددن  علددك فددي الصددالة 

 المكتوبة 
   

 باب الجم  بين الصالتين 
   
أ برنا أبو علي الحناي انا مالك بن أنب عن أبدي ال بيدر المكدي ان أبدا الطايدل عدامر بدن [  1515]  

 رجنددا مدد  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددام يدد وة تبددوو وكددان وا لددة أ بددره ان معدداع بددن جبددل قددا  
 ؤجم  الصالة فصلى ال هر والعصر جميعا ام د ل ام  ر  بعد علك فصلى المغرب والعشار جميعا 

   
حدددانا ؤحيددى بددن حسددان انددا حمدداد بددن زإددد عددن ؤحيددى بددن سددعيد عددن عدددي بددن اابددت عددن [  1516]  

أن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم صدلى المغدرب عبد هللا بن ن إد الخطمي عن أبي أنوب ائنصداري 
 والعشار بجم  فجم  بينهما 

   
أن الم عددن عبددد هللا بددن عمددر حدددانا محمددد بددن نوسددف انددا بددن عيينددة عددن ال  ددري عددن سدد[  1517]  

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم كان ؤجم  بين المغرب والعشار إعا جد به السير 
   

 باب الجم  بين الصالتين بالم دلاة 



   
صدلى بندا سدعيد أ برنا أبو الوليد الطيالسي انا  عبة أ برني الحكم وسدلمة بدن كهيدل قداال [  1518]  

ب االادا فلمدا سدلم قددام فصدلى ركعتدين العشدار ادم حدد  عدن بدن عمدر اندده بدن جبيدر بجمد  ب قامدة المغدر 
صددن  بهددم فددي علددك المكددان بموددل علددك وحددد  بددن عمددر ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم صددن  فددي 

 علك المكان مول علك 
   
 ب سناده نحوه حدانا سعيد بن الربي  قا  انا  عبة [  1519]  
   

 ساره باب في صالة الرجل إعا قدم من 
   
حدددانا أبددو الوليددد الطيالسددي أ برنددا أبددو عاصددم عددن بددن جددرإ  عددن بددن  ددهاب عددن عبددد [  1520]  

الرحمن بن عبد هللا بن كعب بن مالك عن أبيه عبدد هللا وعمده عبيدد هللا بدن كعدب عدن كعدب بدن مالدك 
وإصدددلي أن رسددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسددلم ال ؤقددددم مدددن سددار إال بالنهدددار يدددحى اددم ندددد ل المسدددجد 

 ركعتين ام ؤجلب للناس 
   

 باب في صالة الخو  
   
أ برندا الحكددم بددن ندداف  عدن  ددعيب عددن ال  ددري أ برنددي سدالم بددن عبددد هللا ان عبددد هللا بددن [  1521]  

يدد وت مدد  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم يدد وة قبددل نجددد فوازإنددا العدددو وصددافانا م فقددام عمددر قددا  
ؤصلي لنا فقام نا اة منا معه وأقبل نا اة علدى العددو فركد  رسدو  هللا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم

صدلى هللا عليده وسدلم بمددن معده ركعدة وسدجد سددجدتين ادم انصدرفوا فكدانوا مكددان الطا ادة التدي لدم تصددل 
وجددارت الطا اددة التددي لددم تصددل فركدد  بهددم النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ركعددة وسددجد سددجدتين اددم سددلم 

 عليه وسلم فقام كل رجل من المسلمين فرك  لناسه ركعة وسجد سجدتين رسو  هللا صلى هللا 
   
أ برنا محمد بن بشار انا ؤحيى بن سعيد عدن ؤحيدى بدن سدعيد ائنصداري عدن القاسدم بدن [  1522]  

فددي صددالة الخددو  قددا  ؤصددلي اإلمددام بطا اددة محمددد عددن صددال  بددن  ددوات عددن سددهل بددن أبددي حومددة 
لدد نن معده ركعدة وإد  ب  دؤالر إلددى مصدا  أصدحابهم وإجدير أوليددك ونا ادة مواجهدة العددو فيصدلي با



 فيصلي بهم ركعة وإقضون ركعة ئناسهم 
   
حدددانا محمددد بددن بشددار انددا ؤحيددى عددن  ددعبة عددن عبددد الددرحمن بددن القاسددم عددن أبيدده عددن [  1523]  

 موله صال  بن  وات عن سهل بن أبي حومة عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 الصالة  باب الحبب عن
   
أ برنددا ن إددد بددن  ددارون عددن بددن أبددي عنددب عددن المقبددري عددن عبددد الددرحمن بددن أبددي سددعيد [  1524]  

حبسنا نوم الخندج حتى ع دب  دول مدن الليدل حتدى كايندا وعلدك قدو  هللا تعدالى ل الخدري عن أبيه قا  
ه وسددلم بددالال فدد مره ف قددام وكاددى هللا المددؤمنين القتددا  وكددان هللا قوإددا ع إدد ا {  فدددعا النبددي صددلى هللا عليدد

فصلى ال هر ف حسن كما كان ؤصليها في وقتها ام أمدره ف قدام العصدر فصدال ا ادم أمدره ف قدام المغدرب 
 فصال ا ام أمره ف قام العشار فصال ا وعلك قبل ان نن   ل ف ن  اتم فرجاال أو ركبانا 

   
 باب الصالة عند الكسو  

   
عن قيب عن أبي مسعود عن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم حدانا ؤعلى عن إسماعيل [  1525]  

إن الشددمب والقمددر ليسددا ننكسدداان لمددوت أحددد مددن الندداس لكنهمددا آنتددان مددن آؤددات هللا فدد عا رأنتمو ددا قددا  
 فقوموا فصلوا 

   
أ برنا عبد هللا بن علي المدنني ومسدد انا ؤحيدى بدن سدعيد القطدان عدن سدشيان بدن سدعيد [  1526]  

أن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم صددلى فددي يددب بددن أبددي اابددت عددن ندداوس عددن بددن  بدداس حددداني حب
  سو  امان ركعات في أرب  سجدات 

   
حدانا أبو النعمان انا حماد بدن زإدد اندا ؤحيدى بدن سدعيد عدن عمدرة بندت عبدد الدرحمن عدن [  1527]  

النبدي صدلى هللا عليده وسدلم  ان نهودؤة د لت عليها فقالت أعاعو هللا من ع اب القبر فلما جدارعا شة 
سدد لته أؤعدد ب الندداس فددي قبددور م قددا  عا دد ا بددا  قالددت إن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ركددب نومددا 
مركبا فخسات الشمب فجار النبي صلى هللا عليه وسلم فن   ام عمد إلى مقامده الد ي كدان ؤصدلي فيده 



رفدد  ف نددا  القيددام و ددو دون القيددام ائو  اددم فقددام الندداس  لادده ف نددا  القيددام اددم ركدد  ف نددا  الركددو  اددم 
رك  ف نا  الركو  و و دون الركو  ائو  ادم سدجد سدجدتين ادم قدام فاعدل مودل علدك ادم انجلدت الشدمب 
فد ل علي فقا  إني أرا م تاتنون في قبوركم كاتنة الدجا  سمعته ؤقو  اللهم إني أعوع بدك مدن عد اب 

 القبر وأعوع بك من ع اب النار 
   
حدانا أبدو ؤعقدوب نوسدف البدوإطي عدن محمدد بدن إدرإدب  دو الشدافعي اندا مالدك بدن أندب [  1528]  

 سدات الشدمب فصدلى رسدو  هللا صدلى هللا عن زإد بن أسلم عن عطار بن ؤسار عن بدن  بداس قدا  
عليه وسلم فحكى بن  باس ان صالته صلى هللا عليه وسلم ركعتين في كل ركعدة ركعتدين ادم  طدبهم 

مب والقمددر آنتددان مددن آؤددات هللا ال ؤخسدداان لمددوت أحددد وال لحياتدده فدد عا رأنددتم علددك فدداف عوا فقددا  ان الشدد
 إلى علك هللا 

   
 وأ برنا مالك عن  شام بن عروة عن أبيه عن عا شة قا  [  1529]  
   
 سددات الشددمب فصددلى وأ برنددا مالددك عددن ؤحيددى بددن سددعيد عددن عمددرة عددن عا شددة قالددت [  1530]  

 ليه وسلم فحكت انه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين فجلت النبي صلى هللا ع
   
أ برنا الحكم بن المبارو اندا عبدد الع إد  بدن محمدد عدن  شدام بدن عدروة عدن فانمدة بندت [  1531]  

 أن النبي صلى هللا عليه وسلم أمر حين كسات الشمب بصدقة المن ر عن أسمار بنت أبي بكر 
   
موسدى بدن مسدعود عدن زا ددة عدن  شدام بدن عدروة عدن أسدمار عدن  قا  حداني أبو ح ؤادة[  1532]  

 نحوه النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب صالة االستسقار 
   
أ برنا ن إد بن  ارون انا ؤحيى بن سعيد ائنصداري ان أبدا بكدر بدن محمدد بدن عمدرو بدن [  1533]  

و  هللا صدلى هللا عليده وسدلم  در  أن رسدح م أ بره عن  باد بن تميم انه سم  عبدد هللا بدن زإدد ند كر 
 بالناس إلى المصلى ؤستسقي فاستقبل القبلة وحو  رداره 



   
أن أ برنددا الحكددم بددن ندداف  عددن  ددعيب عددن ال  ددري أ برنددي  بدداد بددن تمدديم ان عمدده أ بددره [  1534]  

ه قبددل النبدي صددلى هللا عليده وسددلم  ددر  بالنداس إلددى المصددلى ؤستسدقي لهددم فقدام فدددعا هللا قا مددا ادم توجدد
 القبلة فحو  رداره فاسقوا 

   
 باب رف  ائندي في االستسقار 

   
كدان رسدو  هللا صدلى حدانا عومان بن محمد انا عبده عن سعيد عن قتادة عن أندب قدا  [  1535]  

 هللا عليه وسلم ال نرف  ندؤه في  ير من الدعار اال في االستسقار 
   

 باب الغسل نوم الجمعة 
   
رنا  الد بن مخلد انا مالك عن ناف  عن بدن عمدر قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده أ ب[  1536]  

 إعا جار أحدكم الجمعة فليغتسل وسلم 
   
حدانا  الد بن مخلد انا مالك عدن صداوان بدن سدليم عدن عطدار بدن ؤسدار عدن أبدي سدعيد [  1537]  

 واجب على كل محتلم يسل نوم الجمعة الخدري قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
أ برنا أبو نعديم اندا بدن عييندة عدن صداوان بدن سدليم عدن عطدار بدن ؤسدار عدن أبدي سدعيد [  1538]  

 موله الخدري عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا ائوزاعددي عددن ؤحيددى بددن أبددي كويددر عددن أبددي سددلمة بددن عبددد [  1539]  

بينمدا عمدر بدن الخطداب ؤخطدب إع د دل رجدل فعدرر بده عمدر فقدا  ؤدا ا  الرحمن حداني أبدو  رإدرة قد
أميدددر المدددؤمنين مدددا زدت ان تويددد ت حدددين سدددمعت النددددار فقدددا  الويدددور وأؤضدددا ألدددم تسدددم  رسدددو  هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ؤقو  إعا جار أحدكم نوم الجمعة فليغتسل 
   
سدمرة ان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  أ برنا عاان انا  مام انا قتادة عن الحسدن عدن [  1540]  



 من توي  للجمعة فبها ونعمت ومن ايتسل فهو أفضل 
   

 باب في فضل الجمعة والغسل والطيب فيها 
   
أ برندا عبيدد هللا بدن عبدد المجيدد اندا بدن أبدي عندب عدن المقبدري عدن أبيده عدن عبدد هللا بدن [  1541]  

لى هللا عليده وسدلم أن نبدي هللا صدلى هللا عليده وسددلم ودؤعدة عدن سدلمان الاارسدي صداحب رسدو  هللا صد
من ايتسل نوم الجمعدة فتطهدر بمدا اسدتطا  مدن نهدر ادم اد دن مدن د نده أو مدب مدن نيدب بيتده قا  

ام راح فلم ؤارج بين ااندين وصدلى مدا كتدب لده فد عا  در  اإلمدام أنصدت يادر لده مدا بينده وبدين الجمعدة 
 ائ رل 

   
 نوم الجمعة  باب القرارة في صالة الاجر

   
أ برنا محمد بن نوسف اندا سدشيان عدن سدعد بدن إبدرا يم عدن عبدد الدرحمن بدن  رمد  عدن [  1542]  

كدان النبددي صدلى هللا عليده وسددلم ؤقدرأ نددوم الجمعدة فدي صددالة الغدداة تن إددل السدجدة و ددل أبدي  رإدرة قددا  
 أتى على اإلنسان 

   
 باب فضل التهجير إلى الجمعة 

   
ا محمد بن نوسف انا ائوزاعي عن ؤحيى عن أبدي سدلمة بدن عبدد الدرحمن عدن أبدي أ برن[  1543]  

المتعجددل إلددى الجمعددة كالمهدددي جدد ورا اددم الدد ي نليدده  رإددرة قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 المهددددي بقدددرة ادددم الددد ي نليددده كالمهددددي  ددداة فددد عا جلدددب اإلمدددام علدددى المنبدددر نوإدددت الصدددحف وجلسدددوا 

 ؤسمعون ال كر 
   
أ برنددا نصددر بدددن علددي اندددا عبددد ائعلدددى عددن معمددر عدددن ال  ددري عدددن ائعرابددي عبدددد هللا [  1544]  

إعا كددان نددوم الجمعددة قعددددت صدداحب أبددي  رإددرة عددن أبدددي  رإددرة ان النبددي صددلى هللا عليدده وسدددلم قددا  
المال كددة علددى أبددواب المسددجد فكتبددوا مددن جددار إلددى الجمعددة فدد عا راح اإلمددام نددوت المال كددة الصددحف 

 لت تسم  ال كر قا  وقا  رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم المتهجدر إلدى الجمعدة كالمهددي بدندة ادم ود



  المهدي بقرة ام كالمهدي  اة ام كالمهدي بطة ام كالمهدي دجاجة ام كالمهدي بيضة 
   

 باب في وقت الجمعة 
   
ن ال بيددر بددن عددوام أ برندا عبيددد هللا بددن موسددى عدن بددن أبددي عنددب عدن مسددلم بددن جندددب عد[  1545]  

كنا نصلي م  النبي صلى هللا عليه وسلم الجمعة ام نرج  فنبادر ال ل في أنم بندي يدنم فمدا  دو قا  
 إال مواي  أقدامنا 

   
أ برنا عاان بن مسلم انا ؤعلى بن الحار  قا  سمعت إؤاس بدن سدلمة بدن ائ دو  ؤحدد  [  1546]  

 عليده وسدلم الجمعدة ادم ننصدر  ولديب للحيطدان فدير كنا نصلي م  رسدو  هللا صدلى هللاعن أبيه قا  
 ؤست ل به 

   
 باب االستما  إلى نوم الجمعة عند الخطبة واإلنصات 

   
أ برنا محمد بن المبارو انا صدقة  و بن  الد عن ؤحيى بدن الحدار  عدن أبدي ائ دعث [  1547]  

ن يسدل وايتسدل ندوم الجمعدة ادم مدالصنعاني نرده إلدى أوس ندرده إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
يددددا وابتكدددر ادددم جلدددب قرإبدددا مدددن اإلمدددام وأنصدددت ولدددم نلددد  حتدددى ننصدددر  اإلمدددام كدددان لددده بكدددل  طدددوة 

 ؤخطو ا كعمل سنة صيامها وقيامها 
   
حدانا  الد بن مخلد انا مالك عن أبي ال نداد عدن ائعدر  عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  [  1548]  

 عا قلت لصاحبك أنصت واإلمام ؤخطب فقد لغوت إهللا صلى هللا عليه وسلم 
   
حدانا  الدد بدن مخلدد اندا مالدك عدن ال  دري عدن سدعيد عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  هللا [  1549]  

 إعا قلت لصاحبك أنصت واإلمام ؤخطب فقد لغوت صلى هللا عليه وسلم 
   
سدعيد بدن المسديب عدن أبدي   برنا المعلى بدن أسدد اندا و يدب عدن معمدر عدن ال  دري عدن[  1550]  

 موله  رإرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم 



   
 باب فيمن د ل المسجد نوم الجمعة واإلمام ؤخطب 

   
حدددانا  ا ددم بددن القاسددم انددا  ددعبة عددن عمدددرو بددن دننددار قددا  سددمعت جددابر بددن عبدددد هللا [  1551]  

 ؤخطب أو قد  ر  فليصل ركعتين إعا جار أحدكم واإلمام ؤحد  عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
   
جدار أبدو سدعيد ومدروان أ برنا صدقة انا سشيان بن عجالن عدن  يدار بدن عبدد هللا قدا  [  1552]  

ؤخطب فقام ؤصلي ركعتين فاتاه الحرس ؤمنعونده فقدا  مدا كندت أتركهمدا وقدد رأندت رسدو  هللا صدلى هللا 
 عليه وسلم ؤ مر بهما 

   
نوسدف اندا سدشيان عدن الربيد   دو بدن صدبي  البصدري قدا  رأندت الحسدن أ برنا محمد بدن [  1553]  

إعا جدددار أحددددكم ؤصدددلي ركعتدددين واإلمدددام ؤخطدددب وقدددا  الحسدددن قدددا  رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم 
 واإلمام ؤخطب فليصل ركعتين  شياتين نتجوز فيها قا  أبو محمد أقو  به 

   
 باب في قرارة القرآن في الخطبة نوم الجمعة 

   
أ برنددا عبددد هللا بددن صددال  حددداني الليددث أ برنددي  الددد ؤعنددي بددن ن إددد عددن سددعيد بددن أبددي [  1554]  

 طبندا رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم نومدا  ال  عن  يار بن عبد هللا عن أبي سعيد الخدري قا  
 فقرأ أل فلما مر بالسجدة ن   فسجد 

   
 باب الكالم في الخطبة 

   
بن نوسف انا عبد هللا بن عيينة عن عمدرو بدن دنندار قدا  سدمعت جدابر بدن  أ برنا محمد[  1555]  

د دددل رجدددل إلدددى المسدددجد ندددوم الجمعدددة ورسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم ؤخطدددب قدددا  عبدددد هللا ؤقدددو  
 أصليت قا  ال قا  فصل ركعتين قا  أبو محمد أقو  به 

   
 باب في قصر الخطبة 



   
لجعاددي انددا عبددد الددرحمن بددن عبددد الملددك بددن أبجددر حددداني أبددي أ برنددا العددالر بددن عصدديم ا[  1556]  

عبد الملك بن أبجر عن واصل بن حيان عن أبدي وا دل قدا   طبندا عمدار بدن ؤاسدر فد بل  وأوجد  فقلندا 
ؤا أبدا اليق دان لدو كندت ناسدت  دييا قدا  سدمعت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤقدو  إن ندو  صدالة 

 ف نيلوا   ه الصالة واقصروا   ه الخطب ف ن من البيان لسحرا الرجل وقصر  طبته مينة من فقهه 
   
صدليت مد  حدانا محمدد بدن سدعيد اندا أبدو ائحدوأل عدن سدماو عدن جدابر بدن سدمرة قدا  [  1557]  

 النبي صلى هللا عليه وسلم فكانت صالته قصدا و طبته قصدا 
   

 باب القعود بين الخطبتين 
   
أن رسدددو  هللا بدددن الماضدددل اندددا عبيدددد هللا عدددن نددداف  عدددن بدددن عمدددر حدددانا مسددددد اندددا بشدددر [  1558]  

 صلى هللا عليه وسلم كان ؤخطب  طبتين و و قا م وكان ؤاصل بينهما بجلوس 
   
كاندت للنبدي أ برنا محمد بن سعيد انا أبو ائحوأل عدن سدماو عدن جدابر بدن سدمرة قدا  [  1559]  

 رآن وإ كر الناس صلى هللا عليه وسلم  طبتان ؤجلب بينهما ؤقرأ الق
   

 باب كيف ؤشير اإلمام في الخطبة 
   
رأل عمددارة بددن روإبددة بشددر بددن أ برنددا أحمددد بددن عبددد هللا انددا أبددو زبيددد حدددانا حصددين قددا  [  1560]  

مروان على المنبر رافعا ندؤه فقدا  قدب  هللا  د ه اليددنن لقدد رأندت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم علدى 
 ب صبعيه  المنبر وما ؤشير اال

   
حدانا محمد بن نوسف انا سشيان عن حصين بن عبد الدرحمن عدن عمدارة بدن روإبدة قدا  [  1561]  

رأل بشددر بددن مددروان رافعددا ندؤدده ندددعو علددى المنبددر نددوم الجمعددة قددا  فسددبه وقددا  لقددد رأنددت رسددو  هللا 
 د الخاصرة صلى هللا عليه وسلم على المنبر وما ؤقو  إلي ب صبعه  ك ا وأ ار بالسبابة عن

   



 باب مقام اإلمام إعا  طب 
   
أ برنددا محمددد بددن كويددر عددن سددليمان بددن كويددر عددن ال  ددري عددن سددعيد بددن المسدديب عددن [  1562]  

كدان رسدو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم ؤقدوم إلدى جدد   قبدل ان ؤجعدل المنبدر فلمددا جدابر بدن عبدد هللا قددا  
رسدددو  هللا صددلى هللا عليددده وسدددلم ندددده عليددده  جعددل المنبدددر حدددن علدددك الجددد   حتددى سدددمعنا حنينددده فويددد 

 فسكن 
   
أن حدانا حجا  بدن منهدا  اندا حمداد بدن سدلمة عدن عمدار بدن أبدي عمدار عدن بدن  بداس [  1563]  

النبدي صددلى هللا عليدده وسددلم كددان ؤخصددب إلددى جدد   قبددل أن نتخدد  المنبددر فلمددا اتخدد  المنبددر تحددو  إليدده 
 ضنه لحن إلى نوم القيامة حن الج   فاحتضنه فسكن وقا  له لو لم احت

   
 موله حدانا حجا  انا حماد عن اابت عن أنب عن النبي صلى هللا عليه وسلم [  1564]  
   
لمددا كوددر حدددانا عبددد هللا بددن ن إددد انددا المسددعودي عددن أبددي حددازم عددن سددهل بددن سددعد قددا  [  1565]  

كدالم رسدو  هللا صدلى هللا عليده الناس بالمدننة جعل الرجل ؤجير والقوم ؤجيؤون فال ؤكدادون ؤسدمعون 
وسددلم حتددى نرجعددوا مددن عنددده فقددا  لدده الندداس ؤددا رسددو  هللا ان الندداس قددد كوددروا وان الجددا ي ؤجددير فددال 
ؤكاد ؤسم  كالمك قا  فما  يتم ف رسل إلى يالم المرأة من ائنصار نجدار وإلدى نرفدار الغابدة فجعلدوا 

يدده وسدلم ؤجلددب عليدده وإخطددب عليدده فلمددا فعلددوا علددك لده مرقدداتين أو االاددا فكددان رسددو  هللا صددلى هللا عل
حندددت الخشدددبة التدددي كدددان ؤقدددوم عندددد ا فقدددام رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم إليهدددا فويددد  ندددده عليهدددا 

 فسكنت 
   

 باب القرارة في صالة الجمعة 
   
 أ برندا  الددد بدن مخلددد اندا مالددك عدن يددمرة عدن سددعيد المدازني عددن عبيدد هللا بددن عبددد هللا[  1566]  

مددا كددان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده بددن عتبددة أن الضددحاو بددن قدديب سدد   النعمددان بددن بشددير ائنصدداري 
 وسلم ؤقرأ في نوم الجمعة على إار سورة الجمعة قا   ل أتاو حدنث الغا ية 

   



حدانا إسماعيل بن أبا انا أبو أوإب عن يمرة بدن سدعيد المدازني عدن عبيدد هللا بدن عتبدة [  1567]  
سد لناه مدا كدان ؤقدرأ بهدم النبدي ندوم حاو بن قيب الاهري عن النعمان بن بشير ائنصاري قدا  عن الض

 الجمعة م  السورة التي عكرت فيها الجمعة قا  كان ؤقرأ معها  ل أتاو حدنث الغا ية 
   
حدانا محمد بن نوسف انا سشيان عن إبرا يم بن محمد بدن المنتشدر عدن أبيده عدن حبيدب [  1568]  

كان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ؤقدرأ فدي العيددنن أو الجمعدة بسدب  م عن النعمان بن بشير قا  بن سال
 اسم ربك ائعلى و ل أتاو حدنث الغا ية وربما اجتمعتا فقرأ بهما 

   
 باب الساعة التي ت كر في الجمعة 

   
ي  رإدرة قدا  أ برنا محمد بن كوير عن مخلد بن حسين عن  شام عن بن سديرإن عدن أبد[  1569]  

التقيت انا وكعدب فجعلدت أحدد  عدن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم وجعدل ؤحدداني عدن التدوراة حتدى 
إن فيهددا لسدداعة ال نوافقهددا أتينددا علددى عكددر نددوم الجمعددة فقلددت ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  

 عبد مسلم ؤصلي ؤس   هللا فيها  يرا إال أعطاه إؤاه 
   

 الجمعة من يير ع ر باب فيمن نترو 
   
حدددانا ؤحيددى بددن حسددان انددا معاوإددة بددن سددالم أ برنددي ن إددد بددن سددالمة أن سددم  أبددا سددالم [  1570]  

قدا  حددداني الحكددم بدن مينددا أن بددن عمدر حدادده وأبددا  رإدرة أنهمددا سددمعا رسدو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
ليخدتمن هللا علدى قلدوبهم ادم ليكدونن لينتهين أقدوام عدن ودعهدن الجمعدات أو ؤقو  و و على أعواد منبره 

 من الغافلين 
   
حدانا ؤعلى انا محمد بن عمدرو عدن عبيددة بدن سدشيان عدن أبدي الجعدد الضدمري قدا  قدا  [  1571]  

 من ترو الجمعة تهاونا بها نب  هللا على قلبه رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في فضل الجمعة 
   



محمد انا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن ن إد بن جدابر عدن أبدي  أ برنا عومان بن[  1572]  
أن أفضدل أؤدامكم ندوم الجمعدة فيده  لدق آدم ائ عث الصنعاني عن أوس بن أوس قدا  قدا  رسدو  هللا 

وفيدده الناخددة وفيدده الصددعقة فدد  وروا علددي مددن الصددالة فيدده فدد ن صددالتكم معرويددة علددي قددا  رجددل ؤددا 
عليددك وقددد أرمددت ؤعنددي بليددت قددا  إن هللا حددرم علددى ائرر أن ت  ددل رسددو  هللا كيددف تعددرر صددالتنا 

 أجساد ائنبيار 
   

 باب ما جار في الصالة بعد الجمعة 
   
أن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم كدان أ برنا أبو عاصم عدن مالدك عدن نداف  عدن بدن عمدر [  1573]  

 ؤصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته 
   
أحمدددد بددن أبدددي  لددف اندددا سدددشيان عددن عمدددرو ؤعنددي بدددن دننددار عدددن بدددن  أ برنددا محمدددد بددن[  1574]  

 أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان ؤصلي بعد الجمعة ركعتين  هاب عن سالم عن أبيه 
   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا سددشيان عددن سددهيل بددن أبددي صددال  عددن أبيدده عددن أبددي  رإددرة [  1575]  

نكم مصددليا بعددد الجمعددة فليصددل بعددد ا أربعددا قددا  أبددو مددن كددان مددعددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 محمد أصلي بعد الجمعة ركعتين أو أربعا 

   
 باب في الوتر 

   
حدانا أبو الوليدد الطيالسدي اندا ليدث  دو بدن سدعد اندا ن إدد بدن أبدي حبيدب عدن عبدد هللا بدن [  1576]  

لعددوي قدا   در  عليندا رسدو  هللا را د ال وفي عن عبد هللا بن أبي مرة ال وفي عن  ارجة بدن ح افدة ا
إن هللا قددد أمددكم بصدالة  دي  يددر لكدم مدن حمدر الددنعم جعلده لكدم فيمدا بددين صدلى هللا عليده وسدلم فقدا  

 صالة العشار إلى أن ؤطل  الاجر 
   
أ برنا ن إد بن  ارون أنا ؤحيى بدن سدعيد ائنصداري أن محمدد بدن ؤحيدى بدن حبدان أ بدره [  1577]  

ر ددي اددم الجمحددي أ بددره وكددان ؤسددكن بالشددام وكددان أدرو معاوإددة أن المخدددجي رجددل أن بددن محيرإدد  الق



أن الدوتر واجدب فدراح من بني كنانة أ بره أن رجال من الشام وكاندت لده صدحبة ؤكندى أبدا محمدد أ بدره 
المخددجي إلدى  بدادة بدن الصدامت وعكدر علدك لدده قدا   بدادة كد ب أبدو محمدد سدمعت رسدو  هللا صددلى 

قددو   مددب صددلوات كتددبهن هللا علددى العبدداد مددن أتددى بهددن لددم ؤضددي  مددن حقهددن  ددييا هللا عليدده وسددلم ؤ
استخاافا بحقهن كان لده عندد هللا عهدد أن ند لده الجندة ومدن لدم ؤد ت بهدن جدار ولديب لده عندد هللا عهدد 

 إن  ار ع به وإن  ار أد له الجنة 
   
ندداف  بددن مالددك عددن أبيدده أ برندا ؤحيددى بددن حسددان انددا إسددماعيل بددن جعاددر عدن أبددي سددهيل [  1578]  

أن أعرابيا جار إلدى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ادا ر الدرأس فقدا  ؤدا رسدو  عن نلحة بن عبيد هللا 
هللا مداعا فدرر هللا علددي مدن الصددالة قدا  الصددلوات الخمدب والصدديام فد  بره رسددو  هللا صدلى هللا عليدده 

ال أنقدع ممدا فدرر هللا علدي فقدا  رسدو  هللا وسلم بشرا   اإلسالم فقا  وال ي أ رمك ال أتطدو   دييا و 
 صلى هللا عليه وسلم أفل  وأبيه إن صدج أو د ل الجنة وأبيه إن صدج 

   
سددمعت عليددا حدددانا عاددان انددا  ددغبة عددن أبددي إسددحاج قددا  سددمعت عاصددم بددن يددمرة قددا  [  1579]  

 ؤقو  إن الوتر ليب بحتم كالصالة ولكنه سنة فال تدعوه 
   

 وتر باب الحث على ال
   
أ برنا الحكم بن موسى عن  قل بدن زإداد عدن  شدام عدن بدن سديرإن عدن أبدي  رإدرة عدن [  1580]  

 إن هللا وتر ؤحب الوتر النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب كم الوتر 
   
إن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم أ برنا جعار بن عون انا  شدام عدن أبيده عدن عا شدة [  1581]  

ته مددن الليددل اددال  عشددرة ركعددة نددوتر منهددا بخمددب ال ؤجلددب فددي  ددير مددن الخمددب حتددى  انددت صددال
 ؤجلب في اآل رة فيسلم 

   
أ برنا ن إد بدن  دارون اندا سدشيان بدن حسدين عدن ال  دري عدن عطدار بدن ن إدد الليودي عدن [  1582]  



م تسدتط  فبدوال  أوتروا بخمب فد ن لدأبي أنوب ائنصاري قا  قا  لي رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
 ف ن لم تستط  فبواحدة ف ن لم تستط  ف ومير إؤمار 

   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف عددن ائوزاعددي عددن ال  ددري عددن عطددار بددن ن إددد الليوددي عددن أبددي [  1583]  

 نحوه أنوب ائنصاري عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   
سد   رجدل رسدو  هللا صدلى هللا قا  أ برنا  الد بن مخلد انا مالك عن ناف  عن بن عمر [  1584]  

عليه وسلم عن صالة الليل فقا  مونى مونى ف عا  شي أحدكم الصب  فليصل ركعة واحدة ندوتر مدا قدد 
 صلى قيل ئبي محمد ت    به قا  نعم 

   
كددان  برنددا زإددد بددن  ددارون عددن بددن أبددي ع ددب عددن ال  ددري عددن عددروة عددن عا شددة قالددت [  1585]  

ليدده وسددلم ؤصددلي مددا بددين العشددار إلددى الاجددر إحدددل عشددرة ركعددة ؤسددلم فددي كددل رسددو  هللا صددلى هللا ع
 ركعتين وإوتر بواحدة 

   
أ برندددا مالدددك بدددن إسدددماعيل اندددا إسدددرا يل عدددن أبدددي إسدددحاج عدددن سدددعيد بدددن جبيدددر عدددن بدددن [  1586]  

ن كان النبي صلى هللا عليه وسدلم ندوتر بدوال  بسدب  اسدم ربدك ائعلدى وقدل ؤدا أنهدا الكدافرو  باس قا  
 وقل  و هللا أحد 

   
 باب ما جار في وقت الوتر 

   
أ برنا قبيصة انا سدشيان عدن أبدي حصدين عدن ؤحيدى بدن واداب عدن مسدروج عدن عا شدة [  1587]  

 في كل الوقت قد أوتر رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر قالت 
   
اني ؤحيى بن أبدي كويدر حدداني أبدو نضدرة ان أبدا حدانا عاان انا أبان بن ن إد العطار حد[  1588]  

 أن رسو  هللا سيل عن الوتر فقا  أوتروا قبل الاجر سعيد الخدري حداه 
   

 باب القرارة في الوتر 



   
حدانا عبد هللا بن سعيد انا أبو أسامة قا  انا زكرإا عن أبدي إسدحاج عدن سدعيد بدن جبيدر [  1589]  

هللا عليددده وسددلم ندددوتر بدددوال  ؤقدددرأ فددي ائولدددى بسدددب  اسدددم ربدددك كددان النبدددي صدددلى عددن بدددن  بددداس قدددا  
 ائعلى وفي الوانية بقل ؤا أنها الكافرون وفي الوالوة بقل  و هللا أحد 

   
 باب الوتر على الراحلة 

   
أ برنا مروان بدن محمدد اندا مالدك حدداني أبدو بكدر بدن عمدر عدن سدعيد بدن ؤسدار عدن بدن [  1590]  

 عليه وسلم كان نوتر على البعير قيل ئبي محمد تقو  به قا  نعم  أن النبي صلى هللاعمر 
   

 باب الدعار في القنوت 
   
حدددانا عومددان بددن عمددر انددا  ددعبة عددن ن إددد بددن أبددي مددرإم عددن أبددي الجددوزار السددعدي قددا  [  1591]  

 قلددت للحسددن بددن علددي مددا تدد كر مددن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  حملنددي علددى عاتقدده ف  دد ت
تمدرة مدن تمددر الصددقة ف د لتهدا فددي فمدي فقدا  لددي القهدا أمدا  ددعرت اندا ال تحدل لنددا الصددقة قدا  وكددان 
ندعوا به ا الدعار اللهم ا دني فديمن  ددنت وعدافني فديمن عافيدت وتدولني فديمن توليدت وبدارو لدي فيمدا 

 ليت أعطيت وقني  ر ما قضيت انك تقضي وال ؤقضى عليك انه ال ن   من واليت تباركت وتعا
   
أ برنا عبيد هللا بن موسى عن إسرا يل عدن أبدي إسدحاج عدن ن إدد بدن أبدي مدرإم عدن أبدي [  1592]  

علمندي رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم كلمدات الجوزار عن الحسن بن علي ريى هللا تعالى عنه قا  
 أقولهن في القنوت ف كر موله 

   
ائحوأل عن أبي إسحاج عدن ن إدد بدن أبدي مدرإم  أ برنا ؤحيى بن حسان قا  حداني أبو[  1593]  

علمندي رسدو  هللا صدلى هللا عن أبي الجوزار السعدي عدن الحسدن بدن علدي ريدى هللا تعدالى عنده قدا  
عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم ا دني فيمن  دنت وعافني فديمن عافيدت وتدولني فديمن 

ت ف نددك تقضددي وال ؤقضددى عليددك وأندده ال ندد   مددن توليددت وبددارو لددي فيمددا أعطيددت وقنددي  ددر مددا قضددي
 واليت تباركت وتعاليت قا  أبو محمد أبو الحورار اسمه ربيعة بن  يبان 



   
 باب في الركعتين بعد الوتر 

   
أ برنا مروان عن عبد هللا بن و ب عن معاوإدة بدن صدال  عدن  درإ  بدن عبيدد عدن عبدد [  1594]  

أن  د ا السدهر جهدد ن اوبان عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  الرحمن بن جبير بن ناير عن أبيه ع
 واقل ف عا أوتر أحدكم فليرك  ركعتين ف ن قام من الليل وإال كانتا له وإقا    ا السار وأنا أقو  السهر 

   
 باب القنوت بعد الركو  

   
وأبدي سدلمة بددن حددانا ؤحيدى بدن حسدان اندا إبدرا يم بدن سددعد عدن ال  دري عدن بدن المسديب [  1595]  

أن الرسو  صلى هللا عليه وسلم كان إعا أراد ان نددعو علدى أحدد أو نددعو عبد الرحمن عن أبي  رإرة 
ئحد قنت بعد الركو  فربما قا  سم  هللا لمن حمده ربندا ولدك الحمدد اللهدم أند  الوليدد وسدلمة بدن  شدام 

علدددى مضدددر وأجعلهدددا سدددنين  و يددا  بدددن أبدددي ربيعدددة والمستضدددعاين مدددن المدددؤمنين اللهددم أ ددددد ون تدددك
 سددني نوسددف وإجهددر بدد لك وإقددو  فددي صددالته فددي صددالة الاجددر اللهددم ألعددن فالنددا وفالنددا لحيددين مددن 
 أحيار العرب ف ن   هللا تعالى ل ليب لك من ائمر  ير أو نتوب عليهم أو ؤع بهم ف نهم ظالمون {  

   
سد لت أندب بدن مالدك عدن القندوت قدا   أ برنا أبو النعمان انا اابت بدن ن إدد حددانا عاصدم[  1596]  

فقا  قبل الركو  قا  فقلت ان فالنا ن عم أندك قلدت بعدد الركدو  قدا  كد ب ادم حدد  أن النبدي صدلى هللا 
 عليه وسلم قنت  هرا بعد الركو  وإدعو على حي من بني سليم 

   
ان ر بدن عدازب حدانا أبو الوليد انا  دعبة عدن عمدرو بدن مدرة عدن بدن أبدي ليلدى عدن البدرا[  1597]  

 النبي صلى هللا عليه وسلم كان ؤقنت في الصب  
   
 ب سناده نحوه حدانا أبو نعيم عن  عبة [  1598]  
   
سديل أندب بدن مالدك أقندت رسدو  حدانا مسدد انا حماد بن زإد عدن أندوب عدن محمدد قدا  [  1599]  

قبدل الركدو  أو بعدد الركدو  قدا   هللا صلى هللا عليه وسلم في صالة الصب  قا  نعم فقيل لده أو قلدت لده



 بعد الركو  ؤسير أقا  أبو محمد أقو  به وآ   به وال أرل أن آ   به اال في الحرب أبواب العيدنن 
   

 باب في ائ ل قبل الخرو  نوم العيد 
   
أن رسدو  أ برنا ؤحيى بدن حسدان اندا عقبدة بدن ائصدم حددانا عبدد هللا بدن برإددة عدن أبيده [  1600]  

صلى هللا عليه وسلم كان ؤطعدم ندوم الاطدر قبدل أن ؤخدر  وكدان إعا كدان ندوم النحدر لدم ؤطعدم حتدى هللا 
 نرج  في  ل من عبيحته 

   
حدانا عمرو بن عون انا  شيم عن محمد بن إسحاج عدن حادع بدن عبيدد هللا عدن أندب [  1601]  

 بنحوه عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 ال أقامه والصالة قبل الخطبة باب صالة العيدنن بال أعان و 
   
 هدت الصدالة مد  رسدو  هللا صدلى أ برنا ؤعلى انا عبد الملك عن عطار عن جابر قا  [  1602]  

 هللا عليه وسلم في نوم عيد فبدأ بالصالة قبل الخطبة بغير آعان وال أقامه 
   
قددا  سددمعت عطددار حدددانا محمددد بددن نوسددف حددداني بددن عيينددة حددداني أنددوب السددختياني [  1603]  

أ هد على رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم انده بددأ بالصدالة قبدل الخطبدة ؤقو  سمعت بن  باس ؤقو  
نددوم العيددد اددم  طددب فر ددي أندده لددم ؤسددم  النسددار ف تددا ن فدد كر ن ووع هددن وأمددر ن ان نتصدددقن وبددال  

 قابض بووبه فجعلت المرأة تجير بالخرأل والشير ام تلقيه في اوب بال  
   
أ برنا أبو عاصم عن بن جرإ  أ برنا الحسن بدن مسدلم عدن نداوس عدن بدن  بداس قدا  [  1604]  

  هدت النبي صلى هللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعومان ؤصلون قبل الخطبة في العيد 
   

 باب ال صالة قبل العيد وال بعد ا 
   
اابدت قدا  سدمعت سدعيد بدن جبيدر أ برنا أبو الوليدد الطيالسدي اندا  دعبة حدداني عددي بدن [  1605]  



أن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم  در  ندوم الاطدر فصدلى ركعتدين ولدم ؤصدل قبلهدا ؤحد  عن بن  باس 
 وال بعد ا 

   
 باب التكبير في العيدنن 

   
أ برنا أحمد بدن الحجدا  عدن عبدد الدرحمن بدن سدعد بدن عمدار بدن سدعد المدؤعن عدن عبدد [  1606]  

كدان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ؤكبدر فدي العيددنن فدي ن أبيده عدن جدده قدا  هللا بن محمد بن عمار عد
 ائولى سبعا وفي ائ رل  مسا وكان نبدأ بالصالة قبل الخطبة 

   
 باب القرارة في العيدنن 

   
أ برنا محمد بن نوسف انا سشيان عن إبرا يم بن محمد المنتشر عن أبيه عدن حبيدب بدن [  1607]  

كدان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ؤقدرأ فدي العيددنن والجمعدة بسدب  اسدم بدن بشدير قدا  سالم عن النعمان 
 ربك ائعلى و ل أتاو حدنث الغا ية وربما اجتمعا فقرأ بهما 

   
 باب الخطبة على الراحلة 

   
أ برنا أبو نعيم انا سلمة ؤعني بدن نبديط حدداني أبدي أو نعديم بدن أبدي  ندد عدن أبدي قالبدة [  1608]  

ججت م  أبدي وعمدي فقدا  لدي أبدي تدرل علدك صداحب الجمدل ائحمدر الد ي ؤخطدب علدك رسدو  حقا  
 هللا صلى هللا عليه وسلم 

   
 باب  رو  النسار في العيدنن 

   
أ برندا إبددرا يم بددن موسدى انددا عبددد الع إد  بددن عبددد الصدمد عددن  شددام عدن حاصددة عددن أم [  1609]  

وإدددوم النحدددر العواتددق وعوات الخددددور ف مدددا الحددديض  أمرندددا بدد بي  دددو ان نخدددر  ندددوم الاطددرعطيددة قالدددت 
فدد نهن ؤعتدد لن الصددف وإشددهدن الخيددر ودعددوة المسددلمين قددا  قلددت ؤددا رسددو  هللا فدد ن لددم ؤكددن إلحدددا ن 

 الجلباب قا  تلبسها أ تها من جلبابها 



   
 باب الحث على الصدقة نوم العيد 

   
 دهدت الصدالة مد  رسدو  عدن جدابر قدا  أ برنا ؤعلى بن عبيد انا عبد الملك عن عطدار [  1610]  

هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي نددوم عيددد فبدددأ بالصددالة قبددل الخطبددة اددم قددام متوكيددا علددى بددال  حتددى أتددى 
النسددار فددوع هن وعكددر ن وأمددر ن بتقددول هللا قددا  تصدددقن فدد كر  ددييا مددن أمددر جهددنم فقامددت امددرأة مددن 

ا  ألدم تكدن تغشدين الشدكاة واللعدن وتكادرن العشدير سالة النسدار سداعار الخددنن فقالدت لدم ؤدا رسدو  هللا قد
 فجعلن ؤ   ن من حليهن وأقرانهن و واتيمهن ؤطرحنه في اوب بال  نتصدقن به 

   
أ برندا أبدو الوليدد اندا  دعبة عدن عددي بدن اابددت عدن سدعيد بدن جبيدر عدن بدن  بداس عددن [  1611]  

 نحو   ا النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 في نوم  باب إعا اجتم  عيدان
   
أ برنددا عبيددد هللا بددن موسددى بددن إسددرا يل عددن عومددان بددن المغيددرة عددن إؤدداس بددن أبددي رملددة [  1612]  

 هدت معاوإة ؤسد   زإدد بدن أرقدم أ دهدت مد  النبدي صدلى هللا عليده وسدلم عيددنن اجتمعدا فدي ندوم قا  
 فليصل  قا  نعم قا  فكيف صن  قا  صلى العيد ام ر ع في الجمعة فقا  من  ار أن ؤصلي

   
 باب الرجو  من المصلى من يير الطرإق ال ي  ر  منه 

   
أن النبدي صدلى أ برندا محمدد بدن الصدلت اندا فلدي  عدن سدعيد بدن الحدار  عدن أبدي  رإدرة [  1613]  

 هللا عليه وسلم كان إعا  ر  إلى العيد رج  في نرإق آ ر 
   

  تاب ال كاة 
   

 باب في فضل ال كاة 
   



ا أبو عاصم عن زكرإا بن إسحاج عن ؤحيدى بدن عبدد هللا بدن صدياي عدن أبدي سدعيد حدان[  1614]  
أن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم لمددا بعددث معدداعا إلددى الدديمن فقددا  إنددك تدد تي قومددا أ ددل عددن بددن  بدداس 

 تاب فادعهم إلى أن ؤشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسو  هللا فد ن أنداعوا لدك فدي علدك فد  بر م 
فددرر علدديهم  مددب صددلوات فددي كددل نددوم وليلددة فدد ن  ددم أندداعوا لددك فددي علددك فدد  بر م أن هللا  أن هللا

فددرر علدديهم صدددقة فددي أمددوالهم تؤ دد  مددن أينيددا هم وتددرد علددى فقددرا هم فدد ن  ددم أندداعوا لددك فددي علددك 
 ف ؤاو وكرا م أموالهم وإؤاو ودعوة الم لوم ف نه ليب لها من دون هللا حجاب 

   
 دج عليه باب المسكين ال ي نتص

   
أ برنددا  ا ددم بددن القاسددم انددا  ددعبة عددن محمددد بددن زإدداد قددا  سددمعت أبددا  رإددرة ؤحددد  عددن [  1615]  

ليب المسكين ال ي ترده اللقمة واللقمتدان والكسدرة والكسدرتان والتمدرة النبي صلى هللا عليه وسلم انه قا  
نداس إلحافدا أو ال ؤسد   النداس والتمرتان ولكن المسدكين الد ي لديب لده يندى ؤغنيده ؤسدتحيي أن ؤسد   ال

 إلحافا 
   

 باب من لم نؤد زكاة اإلبل والبقر والغنم 
   
أ برنا ؤعلدى بدن عبيدد اندا عبدد الملدك عدن أبدي ال بيدر عدن جدابر قدا  قدا  النبدي صدلى هللا [  1616]  

رقدر تطدؤه ما من صاحب إبل وال بقر وال ينم ال نؤدي حقها اال أقعد لها نوم القيامدة بقدا  قعليه وسلم 
عات ظلدف ب لاهددا وتنطحده عات القددرن بقرنهددا لديب فيهددا نوميدد  جمدار وال مكسددورة القددرن قدالوا ؤددا رسددو  
 هللا وما حقها فقا  إنراج فحلها وإعارة دلو ا ومنحتها وحلبها على المار وإحمل عليها في سبيل هللا 

   
أ برندي أبدو ال بيدر انده سدم  جدابر  حدانا بشر بن الحكم انا عبد الرزاج اندا بدن جرإدر قدا [  1617]  

مدا مدن صداحب إبدل ال ؤاعدل فيهدا حقهدا بن عبد هللا ؤقو  سمعت رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم ؤقدو  
اال جار نوم القيامة أ ودر مدا كاندت قدط وأقعدد لهدا بقدا  قرقدر تسدتن عليده بقوا مهدا وأ اافهدا وال صداحب 

أ ودر مدا كاندت وأقعدد لهدا بقدا  قرقدر تنطحده بقرونهدا وتطدؤه بقر ال ؤاعل فيها حقها اال جار نوم القيامة 
بقوا مهددا وال صدداحب يددنم ال ؤاعددل فيهددا حقهددا اال جددار نددوم القيامددة أ وددر مددا كانددت أقعددد لهددا بقددا  قرقددر 
تنطحده بقرونهددا وتطدؤه ب ظالفهددا لدديب فيهدا جمددار وال مكسددور قرنهدا وال صدداحب كندد  ال ؤاعدل فيدده حقدده 



ة  دجاعا أقدر  نتبعده فاتحدا فداه فد عا أتداه فدر منده فينادؤده  د  كند و الد ي  ب تده اال جار كند ه ندوم القيامد
قا  ف نا عنه ينى ف عا رأل انه ال بد منه سلك نده في فمه فيقضمها قضم الاحل قدا  وقدا  أبدو ال بيدر 

 سمعت عبيد بن عمير ؤقو    ا القو  ام س لنا جابر بن عبد هللا فقا  مول قو  عبيد بن عمير 
   
ؤددا رسددو  هللا مددا حددق اإلبددل قددا  وقددا  أبددو ال بيددر سددمعت عبيددد بددن عميددر ؤقددو  قددا  رجددل [  1618]  

 قا  حلبها على المار وإعارة دلو ا وإعارة فحلها ومنحتها وحمل عليها في سبيل هللا 
   
أ برنا الحسن بن الربي  انا أبدو ائحدوأل عدن ائعمد  عدن المعدرور بدن سدوإد عدن أبدي [  1619]  

 ببعض   ا الحدنث النبي صلى هللا عليه وسلم  عر عن
   

 باب في زكاة الغنم 
   
أ برنا الحكم بن المبارو انا  باد بن عوام وإبرا يم بن صدقة عن سدشيان بدن حسدين عدن [  1620]  

أن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم كتدب الصدددقة وكدان فدي الغدنم فدي كددل ال  دري عدن سدالم عدن بدن عمددر 
إلدى العشدرإن وما دة فد عا زادت فايهدا  داتان إلدى مدا تين فد عا زادت فايهدا ادال   دياه  أربعين سا مة  داة

إلى اال  ما ة ف عا زادت  اة لم ؤجب فيها إال اال   ياه حتى تبل  أربعما دة فد عا بلغدت أربعما دة  داة 
 فاي كل ما ة  اة وال تؤ   في الصدقة  رمة وال عات عوار وال عات عيب 

   
نددا الحكددم بددن موسددى انددا ؤحيددى بددن حمدد ة عددن سددليمان بددن داود الخددوالني عددن ال  ددري أ بر [  1621]  

أن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم كتدب عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن ح م عن أبيه عدن جدده 
إلددى أ ددل الدديمن مدد  عمددرو بددن حدد م بسددم هللا الددرحمن الددرحيم مددن محمددد النبددي إلددى  ددرحبيل بددن كددال  

كددال  ونعدديم بددن عبددد كددال  فددي أربعددين  دداة إلددى أن تبلدد  عشددرإن وما ددة فدد عا زادت والحددار  بددن عبددد 
علددى عشددرإن وما ددة فايهددا  دداتان إلددى أن تبلدد  مددا تين فدد عا زادت واحدددة فايهددا إلددى أن تبلدد  اددال  ما ددة 

 فما زاد فاي كل ما ة  اة 
   
ن أبدي بكددر بدن محمددد بددن حددانا بشددر بدن الحكددم اندا عبددد الددرزاج اندا معمددر عدن عبددد هللا بدد[  1622]  

 ان النبي صلى هللا عليه وسلم كتب له كتابا ف كر نحوه عمرو بن ح م عن أبيه عن جده 



   
 باب زكاة البقر 

   
حدانا ؤعلى بن عبيد انا ائعم  عن  قيق عن مسدروج وائعمد  عدن إبدرا يم قداال قدا  [  1623]  

فد مرني ان آ د  مدن كدل أربعدين بقدرة مسدنة ومدن  بعوني رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم إلى اليمنمعاع 
  ل االاين تبيعا أو تبيعة 

   
أ برنا عاصم بن نوسدف اندا أبدو بكدر بدن  يدا  عدن عاصدم عدن أبدي وا دل عدن مسدروج [  1624]  

بعوندي رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم إلدى الديمن فد مرني ان آ د  مدن البقدر مدن االادين عن معاع قدا  
 أربعين بقرة مسنة تبيعا حوليا ومن 

   
 بنحوه حدانا أحمد بن نونب عن أبي بكر بن  يا  [  1625]  
   

 باب زكاة اإلبل 
   
أ برنددا الحكددم بددن المبددارو انددا  بدداد بددن العددوام وإبددرا يم بددن صدددفة عددن سددشيان بددن حسددين [  1626]  

تخدر  إلدى عمالده أن النبي صلى هللا عليه وسدلم كتدب الصددقة فلدم عن ال  ري عن سالم عن بن عمر 
حتددى قددبض هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فلمددا قددبض أ دد  ا أبددو بكددر فعمددل بهددا مددن بعددده فلمددا قددبض بكددر 
أ دد  ا عمددر فعمددل بهددا مددن بعددد ما ولقددد قتددل عمددر وإنهددا لمقرونددة بسددياه أو بوصدديته وكددان فددي صدددقة 

إلدى  مدب  اإلبل في كل  مب  اة إلى  مب وعشرإن ف عا بلغت  مسا وعشدرإن فايهدا بندت مخدار
واالادين فد ن لدم تكددن بندت مخدار فددابن لبدون عكدر فد عا زادت فايهددا بندت لبدون إلددى  مدب أربعدين فدد عا 
زادت فايهدا حقدة إلدى سدتين فدد عا زادت فايهدا ج عدة إلدى  مدب وسددبعين فد عا زادت فايهدا بنتدا لبدون إلددى 

ن حقدددة وفدددي كدددل تسدددعين فددد عا زادت فايهدددا حقتدددان إلدددى عشدددرإن وما دددة فددد عا زادت فايهدددا فدددي كدددل  مسدددي
 أربعين بنت لبون 

   
حددانا محمدد بددن عييندة عددن أبدي إسددحاج الاد اري عددن سدشيان بددن حسدين عددن ال  دري عددن [  1627]  

 نحوه سالم عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم 



   
 باب في زكاة الورج 

   
خدوالني حدداني ال  دري أ برنا الحكم بن موسى انا ؤحيى بن حم ة عن سدليمان بدن داود ال[  1628]  

أن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم كتدب عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن ح م عن أبيه عدن جدده 
م  عمرو بن ح م إلى  رحبيل بن عبد كال  والحار  بن عبد كال  ونعديم بدن عبدد كدال  ان فدي كدل 

ب فيمدا دون  مدب أوراج  مب أوراج من الورج  مسة درا م فما زاد فاي كل أربعين در مدا در دم ولدي
  ير 

   
أ برنددا المعلددى بددن أسددد انددا أبددو عوانددة عددن أبددي إسددحاج عددن عاصددم بددن يددمرة عددن علددي [  1629]  

عاوت عدن صددقة الخيدل والرقيدق  داتوا صددقة الرقدة مدن كدل رفعه إلى النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
 أربعين در ما در م وليب في تسعين وما ة  ير حتى تبل  ما تين 

   
 باب النهي عن الارج بين المجتم  والجم  بين الماترج 

   
أ برنا ائسود بدن عدامر اندا  درإك عدن عومدان الوقادي عدن بدن أبدي ليلدى  دو الكنددي عدن [  1630]  

أتانا مصدج النبي صلى هللا عليده وسدلم ف  د ت بيدده فقدرأت فدي عهدده ان ال ؤجمد  سوإد بن يالة قا  
 جتم   شية الصدقة بين ماترج وال ؤارج بين م

   
 باب النهي عن أ   الصدقة من كرا م أموا  الناس 

   
أ برندا أبدو عاصدم عدن زكرإدا عدن ؤحيدى بدن عبدد هللا بدن صدياي عدن أبدي معبدد مدولى بدن [  1631]  

ان النبدددي صددلى هللا عليددده وسدددلم لمددا بعدددث معدداعا إلدددى الددديمن قددا  إؤددداو وكدددرا م  بدداس عدددن بددن  بددداس 
 أموالهم 

   
  تجب فيه الصدقة من الحيوان باب ماال

   



حددانا  ا دم بددن القاسدم انددا  دعبة قددا  عبدد هللا بددن دنندار أ برنددي قدا  سددمعت سدليمان بددن [  1632]  
لدديب علددى فددرس ؤسددار ؤحددد  عددن عددراو بددن مالددك عددن أبددي  رإددرة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم 

 المسلم وال على يالمه صدقة 
   

 الحبوب والورج وال  ب  باب ما ال ؤجب فيه الصدقة من
   
حدددانا عبيددد هللا بددن موسدددى عددن سددشيان عددن عمدددرو بددن ؤحيددى عددن أبيددده عددن أبددي سدددعيد [  1633]  

لديب فيمدا دون  مسدة أوسدق صددقة وال فيمدا دون  مدب الخدري عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
لصدددا  صدددنوان أواج صددددقة وال فيمدددا دون  مدددب عود صددددقة قدددا  أبدددو محمدددد الوسدددق سدددتون صددداعا وا

 ونصف في قو  أ ل الحجاز وأربعة أمنار قو  أ ل العراج 
   
حدانا محمد بن نوسف عن سشيان عن إسماعيل بن أمية عن محمدد بدن ؤحيدى بدن حبدان [  1634]  

لديب فيمددا دون عدن ؤحيدى بدن عمدارة عدن أبدي سدعيد الخدددري قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
  تمر وال فيما دون  مب أواج صدقة وال فيما دون  مب عود صدقة  مسة أوسق صدقة من حب وال

   
أ برنا الحكم بن موسى انا ؤحيى بن حم ة عن سدليمان بدن داود الخدوالني حدداني ال  دري [  1635]  

أن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم كتدب عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن ح م عن أبيه عدن جدده 
رحبيل بن عبد كال  والحار  بن عبد كال  ونعديم بدن عبدد كدال  ان فدي كدل م  عمرو بن ح م إلى  

 مدب أواج مدن الدورج  مسدة درا دم فمدا زاد فاددي كدل أربعدين در مدا در دم ولديب فيمدا دون  مددب أواج 
  ير 

   
 باب في تعجيل ال كاة 

   
الحكددم بددن أ برنددا سددعيد بددن منصددور انددا إسددماعيل بددن زكرإددا عددن الحجددا  بددن دننددار عددن [  1636]  

ان العبدداس سدد   رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن تعجيدددل عتبددة عددن حجيددة بددن عدددي عددن علددي 
 صدقة قبل أن تحل فر ع في علك قا  أبو محمد آ   به وال أرل في تعجيل ال كاة ب سا 

   



 باب ما ؤجب في ما  سول ال كاة 
   
ن عدامر عدن فانمدة بندت قديب قالدت أ برنا محمد بن الطايل انا  رإك عن أبدي حمد ة عد[  1637]  

 إن في أموالكم حقا سول ال كاة سمعت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  
   

 باب فيمن نتصدج على يني 
   
أ برنا محمد بن نوسف انا إسرا يل انا أبدو الجوإرإدة الجرمدي أن معدن بدن ن إدد حداده قدا  [  1638]  

وأبددي وجدددي و طددب علددي فدد نكحني و اصددمت إليدده وكددان  باؤعددت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أنددا
أبي ن إد أ ر  دنانير نتصدج بها فويعها عند رجل فدي المسدجد فجيدت ف  د تها ف تيتده بهدا فقدا  وهللا 
مددا إؤدداو أردت بهددا فخاصددمته إلددى رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددا  لددك مددا نوإددت ؤددا ن إددد ولددك ؤددا 

 معن ما أ  ت 
   

 لصدقة باب من تحل له ا
   
أ برنا محمدد بدن نوسدف وأبدو نعديم عدن سدشيان عدن سدعد بدن إبدرا يم عدن رإحدان بدن ن إدد [  1639]  

ال تحددل الصدددقة لغنددي وال لدد ي مددرة عددن عبددد هللا بددن عمددرو قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 سوي قا  أبو محمد ؤعني قوي 

   
يم بن جبير عن محمدد بدن عبدد الدرحمن بدن ن إدد أ برنا ن إد بن  ارون أن  رإك عن حك[  1640]  

مدن سد   عدن ظهدر يندي جدار ندوم القيامددة أبيده عدن عبدد هللا قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسددلم 
وفي وجهه  مو  أو كدوح أو  دو  قيل ؤدا رسدو  هللا ومدا الغندي قدا   مسدون در مدا أو قيمتهدا مدن 

 ال  ب 
   
بن نوسف عن سشيان عدن حكديم بدن جبيدر عدن محمدد بدن عبدد  أ برنا أبو عاصم ومحمد[  1641]  

 بنحوه الرحمن عن أبيه عن عبد هللا عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   



 باب الصدقة ال تحل للنبي صلى هللا عليه وسلم وال ئ ل بيته 
   
أ دد  ا  أ برندا  ا ددم بدن القاسددم اندا  ددعبة أ برندي محمددد بددن زإداد قددا  سدمعت أبددا  رإدرة قدد[  1642]  

الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقا  النبي صلى هللا عليه وسلم ك  ك  ألقهدا أمدا  دعرت 
 أنا ال ن  ل الصدقة 

   
أ برندا ائسدود بددن عدامر اندا ز يددر عدن عبدد هللا بددن  يسدى عدن  يسددى عدن عبدد الددرحمن [  1643]  

يدده وسددلم وعنددده الحسددن بددن علددي ف  دد  كنددت عنددد النبددي صددلى هللا علبددن أبددي ليلددى عددن أبددي ليلددى قددا  
 تمرة من تمر الصدقة ف نت عها منه وقا  أما علمت أنه ال تحل لنا الصدقة 

   
 باب التشدند على من ؤس   و و يني 

   
أ برنددا سددعيد بددن منصددور انددا سددشيان بددن عيينددة عددن عمددرو بددن دننددار عددن و ددب بددن منبدده [  1644]  

ال تلحاددوا بددي فددي المسدد لة فددوهللا ال  صددلى هللا عليدده وسددلم عددن أ يدده عددن معاوإددة قددا  قددا  رسددو  هللا
 ؤس لني أحد  ييا ف عطيه وأنا كاره فيبارو له فيه 

   
أ برنا محمد بن عبد هللا الرقا ي اندا ن إدد  دو بدن زرإد  ندا سدعيد عدن قتدادة عدن سدالم بدن [  1645]  

 عليده وسدلم أن رسددو  هللا أبدي الجعدد عدن معدددان بدن أبدي نلحدة عددن اوبدان مدولى رسدو  هللا صددلى هللا
 من س   الناس مس لة و و عنها يني كانت  ينا في وجهه صلى هللا عليه وسلم قا  

   
 باب في االستعاا  عن المس لة 

   
أ برنددا الحكددم بددن المبددارو انددا مالددك عددن بددن  ددهاب عددن عطددار بددن ن إددد الليوددي عددن أبددي [  1646]  

رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم ف عطدا م ادم سد لوا ف عطدا م  أن ناسا من ائنصار س لواسعيد الخدري 
حتددى إعا نادد  مددا عنددده فقددا  مددا ؤكددون عندددي مددن  يددر فلددن أد ددره عددنكم ومددن ؤسددتعاف ؤعادده هللا ومددن 

 ؤستغن ؤغنه هللا ومن نتصبر ؤصبره هللا وما أعطي أحد عطار  و  ير وأوس  من الصبر 
   



 باب النهي عن رد الهدؤة 
   
أ برندا عبدد هللا بددن صدال  قدا  حددداني الليدث حدداني نددونب عدن بدن  ددهاب عدن سدالم أندده [  1647]  

كدان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤعطيندي العطدار قا  قا  عبد هللا سمعت عمر بن الخطاب ؤقدو  
فدد قو  أعطدده مددن  ددو أفقددر أليدده منددي فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم  دد ه مددا آتدداو هللا مددن  دد ا 

 ا  وأنت يير مشر  وال سا ل فخ ه وما ال فال تتبعه ناسك الم
   
أ برنا الحكدم بدن نداف  عدن  دعيب بدن أبدي حمد ة عدن ال  دري حدداني السدا ب بدن ن إدد أن [  1648]  

 بنحوه حوإطب بن عبد الع ل أ بره أن عبد هللا بن السعدي أ بره عن عمر 
   
اسدتعملني ر عدن بسدر بدن سدعيد عدن بدن السدعدي قدا  أ برنا أبو الوليد انا الليدث عدن بكيد[  1649]  

 عمر ف كر نحوا منه 
   

 باب النهي عن المس لة 
   
أ برنا محمدد بدن نوسدف عدن ائوزاعدي عدن بدن  دهاب عدن سدعيد بدن المسديب وعدروة بدن [  1650]  

 لته س لت النبي صدلى هللا عليده وسدلم ف عطداني ادم سد لته ف عطداني ادم سدال بير أن حكيم بن ح ام قا  
ف عطاني ام س لته فقا  ؤا حكيم أن   ا الما   ضدر حلدو فمدن أ د ه بسدخاوة نادب بدورو لده فيده ومدن 

 أ  ه ب  را  ناب لم نبارو فيه وكان كال ي ؤ  ل وال ؤشب  
   

 باب من ؤستحب للرجل الصدقة 
   
ة قدددا  أ برندددا عبدددد هللا بدددن صدددال  حدددداني الليدددث حدددداني  شدددام بدددن عدددروة عدددن أبدددي  رإدددر [  1651]  

 ير الصدقة ما تصددج بده عدن ظهدر يندى وليبددأ أحددكم سمعت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  
 بمن ؤعو  

   
 باب في فضل اليد العليا 



   
أ برنا سليمان بن حرب انا حمداد بدن زإدد عدن أندوب عدن نداف  عدن بدن عمدر قدا  سدمعت [  1652]  

يا  ير مدن اليدد السدالى قدا  واليدد العليدا ندد المعطدي واليدد اليد العلرسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  
 السالى ند السا ل 

   
حددانا أبددو نعدديم اندا عمددرو بددن عومدان قددا  سددمعت موسدى بددن نلحددة ند كر عددن حكدديم بددن [  1653]  

 يدر الصددقة عدن ظهدر يندى واليدد العليدا  يدر مدن اليدد ح ام قا  قا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 دأ بمن تعو  السالى وأب

   
 باب أي الصدقة أفضل 

   
أ برنددا أبددو الوليددد الطيالسددي انددا  ددعبة قددا  سددليمان أ برنددي قددا  سددمعت أبددا وا ددل ؤحددد  [  1654]  

ؤددا عدن عمدرو بددن الحدار  عددن زإندب امددرأة عبدد هللا أنهدا قالددت أن رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسددلم قدا  
هللا  شيدف عات اليدد فجيدت إلدى رسدو  هللا صدلى هللا معشر النسار تصدقن ولدو مدن حلديكن وكدان عبدد 

عليه وسلم أس له فوافقت زإنب امرأة من ائنصار تس   عما أسد   عنده فقلدت لدبال  سدل لدي رسدو  هللا 
صدلى هللا عليده وسدلم أندن أيد  صددقتي علدى عبددد هللا أوفدى قرابتدي فسد   النبدي صدلى هللا عليده وسددلم 

 هللا فقا  لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة فقا  أي ال إانب فقا  امرأة عبد 
   
أ برنا الحكم بن المبارو اندا مالدك عدن إسدحاج بدن عبدد هللا بدن أبدي نلحدة عدن أندب قدا  [  1655]  

 ددان أبددو نلحددة أ ودددر أنصدداري بالمدننددة مدداال بخدددال وكانددت أحددب أموالدده أليددده بيرحددار وكانددت مسدددتقبلة 
يده وسدلم ندد لها وإشدرب مدن ما هدا نيدب فقدا  أندب فلمدا أن لدت المسجد وكان ؤعني النبي صلى هللا عل

 دد ه اآلؤددة ل لددن تنددالوا البددر حتددى تناقددوا ممددا تحبددون {  قددا  أن أحددب أمددوالي ألددي بيرحددار وأنهددا صدددقة 
أرجو بر دا وع ر دا عندد هللا فضدعها ؤدا رسدو  هللا حيدث  ديت فقدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم بد  

وقدد سدمعت مدا قلدت وأندي أرل أن تجعلده فدي ائقدربين فقدا  أبدو نلحدة أفعدل ؤدا علك ما  رابد  أو را د  
 رسو  هللا فقسمه أبو نلحة في قرابة بني عمه 

   
 باب الحث على الصدقة 



   
أ برندا محمددد بددن بشددار اندا معدداع بددن  شددام اندا أبددي عددن قتددادة عدن الحسددن عددن  يددا  بددن [  1656]  

ا رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم إال أمرندا فيهدا بالصددقة مدا  طبندعمران عدن عمدران بدن حصدين قدا  
 ونهانا عن المولة 

   
أ برنا أبو الوليد الطيالسي انا  عبة أ برني عمرو بن مدرة قدا  سدمعت  يومدة عدن عددي [  1657]  

 اتقوا النار ولو بشق تمرة ف ن لم تجدوا فبكلمة نيبة بن حاتم عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب النهي عن الصدقة بجمي  ما عند الرجل 
   
أ برنا عبد الرحمن بن إبرا يم الدمشقي دحيم انا سعيد بن مسدلمة عدن إسدماعيل بدن أميدة [  1658]  

أنده لمدا ريدى عنده رسدو  هللا صدلى هللا عن ال  ري عن عبد الدرحمن بدن أبدي لبابدة أن أبدا لبابدة أ بدره 
تددوبتي أن أ جدر دار قددومي وأسدا نك وأنخلدد  مدن مددالي صدددقة ت عليده وسددلم قدا  ؤددا رسدو  هللا إن مددن 

 ولرسوله فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤج   عنك الولث 
   
أ برندا ؤعلددى وأحمددد بددن  الددد عددن محمددد بددن إسدحاج عددن عاصددم بددن عمددر بددن قتددادة عددن [  1659]  

 صددلى هللا عليدده وسددلم إع جدداره بينمددا نحددن عنددد رسددو  هللامحمددود بددن لبيددد عددن جددابر بددن عبددد هللا قددا  
رجل بمول البيضة من ع ب أصابها فدي بعدض المغدازي فقدا  أحمدد فدي بعدض المعدادن و دو الصدواب 
فقا  ؤدا رسدو  هللا  د  ا مندي صددقة فدوهللا مدالي مدا  يير دا فد عرر عنده ادم جداره عدن ركنده ائؤسدر 

مغضدبا فح فده بهدا حد فا لدو أصدابه فقا  مول علك ام جاره من بدين ندؤده فقدا  مودل علدك ادم قدا   اتهدا 
ئوجعده أو عقدره ادم قدا  ؤعمدل أحددكم إلدى مالده ال ؤملدك ييدره فيتصددج بده ادم ؤقعدد نتكادف النداس إنمددا 
الصدددقة عددن ظهددر ينددى  دد  الدد ي لددك ال حاجددة لنددا بدده ف  دد  الرجددل مالدده وع ددب قددا  أبددو محمددد كددان 

 له مالك ؤقو  إعا جعل الرجل ماله في المسا ين نتصدج بولث ما
   

 باب الرجل نتصدج بجمي  ما عنده 
   
أمرندا أ برنا أبو نعيم انا  شام بن سعد عن زإد بن أسدلم عدن أبيده قدا  سدمعت عمدر قدا  [  1660]  



رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم أن نتصدج فوافق علك ماال عندي فقلدت اليدوم أسدبق أبدا بكدر إن سدبقته 
لى هللا عليدده وسددلم مددا أبقيددت ئ لددك قلددت مولدده قددا  فدد تى نومددا فجيددت بنصددف مددالي فقددا  رسددو  هللا صدد

أبدو بكددر بكددل مددا عنددده فقددا  ؤددا أبددا بكددر مددا أبقيددت ئ لددك فقددا  أبقيددت لهددم هللا ورسددوله فقلددت ال أسددابقك 
 إلى  ير أبدا 

   
 باب في زكاة الاطر 

   
رسددو  هللا  فددررأ برنددا  الددد بددن مخلددد انددا مالددك عددن ندداف  عددن عبددد هللا بددن عمددر قددا  [  1661]  

صلى هللا عليه وسلم زكاة الاطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا مدن  دعير علدى كدل حدر وعبدد 
 عكر أو أنوى من المسلمين قيل ئبي محمد تقو  به قا  مالك كان ؤقو  به 

   
أمرندددا أ برنددا محمدددد بدددن نوسددف عدددن سدددشيان عددن عبيدددد هللا عدددن ندداف  عدددن بدددن عمددر قدددا  [  1662]  

ى هللا عليدده وسددلم ب كدداة الاطددر عددن كددل صددغير وكبيددر حددر وعبددد صدداعا مددن  ددعير أو رسددو  هللا صددل
 صاعا من تمر قا  بن عمر فعد له الناس بمدنن من بر 

   
حدانا عومان بن عمر انا داود بن قيب عدن  يدار بدن عبدد هللا عدن أبدي سدعيد الخددري [  1663]  

هللا عليه وسدلم عدن كدل صدغير وكبيدر ومملدوو  كنا نخر  زكاة الاطر إعا كان فينا رسو  هللا صلىقا  
صاعا مدن نعدام أو صداعا مدن تمدر أو صداعا مدن  دعير أو صداعا مدن أقدط أو صداعا مدن زبيدب فلدم 
ن   علك كد لك حتدى قددم عليندا معاوإدة المدنندة حاجدا أو معتمدرا فقدا  أندي أرل مددنن مدن سدمرار الشدام 

أمدا أندا فدال أزا  أ رجده كمدا كندت أ رجده قدا   ؤعد  صاعا من التمر ف  د  النداس بد لك قدا  أبدو سدعيد
 أبو محمد أرل صاعا من كل  ير 

   
حدانا  الد بن مخلد انا مالك عن زإد بن أسدلم عدن  يدار بدن عبدد هللا بدن سدعد بدن بدي [  1664]  

كندا نخددر  زكداة الاطددر مدن رمضدان صدداعا مدن نعددام أو صداعا مددن سدرح عدن أبددي سدعيد الخدددري قدا  
 عير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط تمر أو صاعا من  

   
أ برنا عبيد هللا بن موسى عن سشيان عن زإد بن أسلم عن  يار بدن عبدد هللا عدن أبدي [  1665]  



 كنا نعطي على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم ف كر نحوه سعيد قا  
   

 باب كرا ية أن ؤكون الرجل عشارا 
   
نا محمدد بدن إسدحاج عدن زإدد بدن أبدي حبيدب عدن عبدد الدرحمن بدن أ برنا أحمد بن  الد ا[  1666]  

ال ندددد ل الجندددة  ماسدددة قدددا  سدددمعت عقبدددة بدددن عدددامر ؤقدددو  سدددمعت رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم 
 صاحب مكب قا  أبو محمد ؤعني عشارا 

   
 باب العشر فما سقت السمار وفيما تسقي بالنض  

   
بكدر عدن عاصدم عدن أبددي وا دل عدن مسدروج عدن معدداع أ برندا عاصدم بدن نوسدف اندا أبددو [  1667]  

بعوني رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم إلى اليمن ف مرني أن آ د  مدن الومدار مدا تسدقى بعدال العشدر قا  
 وما سقى بالسانية فنصف العشر 

   
 باب في الركاز 

   
سدلمة عدن أبدي أ برنا  الد بن مخلد انا مالك عن بن  هاب عن سعيد بن المسيب وأبدي [  1668]  

جرح العجمار جبدار والبيدر جبدار والمعددن جبدار وفدي الركداز  رإرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
 الخمب 

   
 باب ما نهدل لعما  الصدقة لمن  و 

   
أ برنا أبو اليمان الحكم بن ناف  أنا  دعيب عدن ال  دري حدداني عدروة بدن ال بيدر عدن أبدي [  1669]  

أن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أسددتعمل عددامال علددى الصدددقة لسدداعدي أندده أ بددره حميددد ائنصدداري اددم ا
فجاره العامل حين فرغ من عمله فقا  ؤا رسو  هللا   ا ال ي لكم و  ا أ دي لدي فقدا  النبدي صدلى هللا 
عليه وسلم فهال قعدت في بيت أبيك وأمك فن رت أنهدل لك أم ال ام قا  النبدي صدلى هللا عليده وسدلم 

بعددد الصددالة علددى المنبددر فتشددهد وأانددى علددى هللا بمددا  ددو أ لدده اددم قددا  أمددا بعددد مددا بددا  العامددل  عشددية



نستعمله في تينا فيقو    ا من عملكم و  ا أ دي لي فهال قعد في بيدت أبيده وأمده فين در  دل نهددل لده 
ه أن كدان بعيدرا أم ال وال ي ناسي بيده ال ؤغل أحدكم منها  ييا إال جار به نوم القامة ؤحملده علدى عنقد

جددار بدده لدده ريددار وإن كانددت بقددرة جددار بهددا لهددا  ددوار وأن كانددت  دداة جددار بهددا تيعددر فقددد بلغددت قددا  أبددو 
حميد ام رف  رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم ندؤده حتدى إندا لنن در إلدى عادرة أبطيده قدا  أبدو حميدد وقدد 

 سم  علك معي من النبي صلى هللا عليه وسلم زإد بن اابت فسلوه 
   

 باب ليرج  المصدج عنكم و و رار 
   
أ برنا عمرو بن عون انا  شيم عن داود ومجالد عن الشدعبي عدن جرإدر قدا  قدا  رسدو  [  1670]  

 إعا جار م المصدج فال ؤصدرن عنكم إال و و رار هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
ي  ندد عددن عددامر عددن حدداني محمددد بددن عييندة عددن أبددي إسددحاج الاد اري عددن داود بددن أبدد[  1671]  

 نحوه جرإر عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب كرا ية رد السا ل بغير  ير 
   
أ برندا الحكددم بددن المبددارو أنددا مالددك عددن زإددد بدن أسددلم عددن عمددرو بددن معدداع ائ ددهلي عددن [  1672]  

حقددرن إحدددا ن ؤددا نسدار المسددلمات ال تجدتده ؤقددا  لهددا حدوار قالددت قددا  رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسددلم 
 لجارتها ولو كرا   اة محرج 

   
 باب من أسلم على  ير 

   
أ برنددا أبددو نعدديم انددا أبددان بددن عبددد هللا البجلددي انددا عومددان بددن أبددي حددازم عددن صددخر بددن [  1673]  

أ  ت عمة المغيرة بن  عبة فقدمت على رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم فسد   النبدي فقدا  العيلة قا  
وم إعا أسددلموا أحدددرزوا أمدددوالهم ودمدددا هم ف دفعهددا إلددديهم وكدددان مددار لبندددي سدددليم ف سدددلموا ؤددا صدددخر أن القددد

 فس لوه علك فدعاني فقا  ؤا صخر إن القوم إعا أسلموا أحرزوا أموالهم ودما هم ف دفعها إليهم فدفعت 
   



ه عدن أ برنا محمدد بدن نوسدف اندا أبدان بدن عبدد هللا حدداني عومدان بدن أبدي حدازم عدن أبيد[  1674]  
 أنو  من حدنث أبي نعيم جده صخر 

   
 باب في فضل الصدقة 

   
أ برنا سعيد بن المغيرة عدن  يسدى بدن نوسدف عدن ؤحيدى بدن سدعيد عدن سدعيد بدن ؤسدار [  1675]  

مدا تصددج أمدر  بصددقة مدن كسدب نيددب وال عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
ين ؤضددعها فددي كددف الددرحمن وأن هللا ليربددي ئحدددكم التمددرة كمددا نربددي ؤقبددل هللا إال نيبددا إال ويددعها حدد

 أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مول أحد 
   
حدانا أبو الربي  ال  راني انا إسدماعيل بدن جعادر عدن العدالر عدن أبيده عدن أبدي  رإدرة أن [  1676]  

عبدددا بعاددو إال عدد ا ومددا  مددا نقصددت صدددقة مددن مددا  ومددا زاد هللارسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 تواي  أحد ت إال رفعه هللا 

   
 باب ليب في عوامل اإلبل صدقة 

   
أ برنددا النضدددر بددن  دددميل اندددا بهدد  بدددن حكدديم عدددن أبيددده عددن جدددده قددا  سدددمعت رسدددو  هللا [  1677]  

في كل أبل سدا مة فدي كدل أربعدين بندت لبدون ال ؤادرج أبدل عدن حسدابها مدن صلى هللا عليه وسلم ؤقو  
عطا ددا مددؤتجرا بهددا فلدده أجر ددا ومددن منعهددا ف نددا آ دد و ا أو  ددطر مالدده ع مددة مددن ع مددات هللا ال ؤحددل أ 

 آل  محمد منها  ير 
   

 باب من تحل له الصدقة 
   
حدانا مسدد وأبو نعيم قاال انا حمداد بدن زإدد عدن  دارون بدن رإداب حدداني كناندة بدن نعديم [  1678]  

لت بحمالة ف تيدت النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أسد له فيهدا فقدا  تحمعن قبيصة بن مخارج الهاللي قا  
أقم ؤدا قبيصدة حتدى ت تيندا الصددقة فند مر لدك بهدا ادم قدا  ؤدا قبيصدة إن المسد لة ال تحدل إال ئحدد االادة 
رجل تحمل حمالة فحلت له المس لة فس   حتى ؤصيبه ام ؤمسك ورجل أصدابته جا حدة فاجتاحدت مالده 



حتى ؤصيب قواما من  ي  أو قا  سدادا من  ي  ورجل أصدابته فاقدة حتدى فحلت له المس لة فس   
ؤقددو  االاددة مددن عوي الحجددى مددن قومدده قددد أصدداب فالنددا الااقددة فحلددت لدده المسدد لة فسدد   حتددى ؤصدديب 
قواما من  ي  أو سدادا من  ي  ام ؤمسي وما سوا ن من المس لة سحت ؤا قبيصدة ؤ  لهدا صداحبها 

 سحتا 
   

 لقرابة باب الصدقة على ا
   
حدانا سعيد بن سليمان عن  باد بن العوام عن سشيان بن حسين عدن ال  دري عدن أندوب [  1679]  

أن رجال س   النبي صدلى هللا عليده وسدلم عدن الصددقات أنهدا أفضدل قدا  بن بشير عن حكيم بن ح ام 
 على عي الرحم الكا   

   
بندددت سددديرإن عدددن أم الدددرا   بندددت  أ برندددا أبدددو عاصدددم البصدددري اندددا بدددن عدددون عدددن حاصدددة[  1680]  

إن الصددددقة علدددى صدددلي  عدددن سدددلمان بدددن عدددامر الضدددبي عكدددر أن النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم قدددا  
 المسكين صدقة وأنها على عي الرحم اانتان صدقة وصلة 

   
أ برنا محمد بن نوسدف عدن بدن عييندة قدا  وسدمعته مدن الودوري عدن عاصدم عدن حاصدة [  1681]  

الصددقة علدى المسدكين صددقة وعلدى ب عن سلمان بدن عدامر الضدبي نرفعده قدا  بنت سيرإن عن الربا
 عي الرحم اانتان صدقة وصلة 

 

 سنن الدارمي
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 ال توجد أ طار
  تاب الصوم 

   
 باب في النهي عن صيام نوم الشك 

   



أ برنا عبد هللا بن سعيد اندا أبدو  الدد ائحمدر عدن عمدرو بدن قديب عدن أبدي إسدحاج عدن [  1682]  
كنددا عندد عمددار بددن ؤاسددر فد تى بشدداة مصددلية فقدا  كلددوا فتنحددى بعددض القدوم فقددا  انددي صددا م صدلة قددا  

 فقا  عمار بن ؤاسر من صام اليوم ال ي ؤشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى هللا عليه وسلم 
   
 حدددانا عبددد هللا بددن سددعيد انددا إسددماعيل بددن عليددة انددا حدداتم بددن أبددي صددغيرة عددن سددماو بددن[  1683]  

أصبحت فدي ندوم قدد أ دكل علدي مدن  دعبان أو مدن  دهر رمضدان ف صدبحت صدا ما ف تيدت حرب قا  
عكرمة ف عا  و ؤ  دل  بد ا أو بقدال فقدا   لدم إلدى الغددار فقلدت اندي صدا م فقدا  أقسدم بدا  لتاطدرن فلمدا 

دانا رأنته حلف وال ؤستوني تقدمت فع رت وإنما تسحرت قبيل علك ام قلت  دات اآلن مدا عنددو فقدا  حد
بددن  بدداس قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم صددوموا لر إتدده وأفطددروا لر إتدده فدد ن حددا  بيددنكم 

 وبينه سحاب فكملوا العدة االاين وال تستقبلوا الشهر استقباال 
   

 باب الصوم لر إة الهال  
   
هللا صدلى هللا  أن رسدو حدانا عبيدد هللا بدن عبدد المجيدد اندا مالدك عدن نداف  عدن بدن عمدر [  1684]  

عليدده وسدددلم عكددر رمضدددان فقدددا  ال تصددوموا حتدددى تددروا الهدددال  وال تاطدددروا حتددى تدددروه فدد ن يدددم علددديكم 
 ف قدروا له 

   
حددانا  ا ددم بددن القاسددم انددا  دعبة حددداني محمددد بددن زإدداد قدا  سددمعت أبددا  رإددرة ؤقددو  قددا  [  1685]  

صدوموا لر إتده وأفطدروا لر إتده عليده وسدلم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم أو قا  أبو القاسم صدلى هللا
 ف ن يم عليكم الشهر فعدوا االاين 

   
أ برنا عبيد هللا بن سعيد انا سشيان عن عمدرو ؤعندي بدن دنندار عدن محمدد بدن جبيدر عدن [  1686]  

إعا رأنتمدوه فصدوموا بن  باس انه عجب ممن نتقدم الشهر وإقو  قا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 رأنتموه ف فطروا ف ن يم عليكم ف  ملوا العدة االاين نوما وإعا 
   

 باب ما ؤقا  عند ر إة الهال  
   



أ برنددا سددعيد بددن سددليمان عددن عبددد الددرحمن بددن عومددان بددن إبددرا يم حددداني أبددي عددن أبيدده [  1687]  
اللهدم أ لده كدان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم إعا رأل الهدال  قدا  هللا أ بدر وعمه عدن بدن عمدر قدا  

 علينا بائمن واإلؤمان والسالمة واإلسالم والتوفيق لما ؤحب ربنا وإريى ربنا وربك هللا 
   
أ برنددا محمدددد بددن ن إدددد الرفدداعي وإسدددحاج بددن إبدددرا يم انددا العقددددي انددا سدددليمان بددن سدددشيان [  1688]  

عليدده وسددلم إعا كددان النبددي صددلى هللا المددنني عددن بددال  بددن ؤحيددى بدن نلحددة عددن أبيدده عددن نلحددة قدا  
 رأل الهال  قا  اللهم أ له علينا بائمن واإلؤمان والسالمة واإلسالم ربي وربك هللا 

   
 باب النهي عن التقدم في الصيام قبل الر إة 

   
أ برنا و ب بن جرإر انا  شام عن ؤحيى عدن أبدي سدلمة عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  [  1689]  

دموا قبدل رمضدان نومدا وال ندومين اال ان ؤكدون رجدال كدان ؤصدوم صدوما ال تقدهللا صلى هللا عليده وسدلم 
 فليصمه 

   
 باب الشهر تسعة وعشرون 

   
حدددانا سددليمان بددن حددرب انددا حمدداد بددن زإددد عددن أنددوب عددن ندداف  عددن بددن عمددر قددا  قددا  [  1690]  

روا حتددى إنمددا الشددهر تسدد  وعشددرون فددال تصددوموا حتددى تددروه وال تاطددرسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 تروه ف ن يم عليكم فاقدروا له 

   
 باب الشهادة على ر إة  ال  رمضان 

   
حددانا مدران بدن محمدد عددن عبدد هللا بدن و دب عددن ؤحيدى بدن سدالم عددن أبدي بكدر بدن ندداف  [  1691]  

تددرارل الندداس الهددال  فدد  برت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم انددي رأنتدده عددن أبيدده عددن بددن عمددر قددا  
 الناس بالصيام  فصام وأمر

   
حداني عصمة بدن الاضدل اندا حسدين الجعادي عدن زا ددة عدن سدماو عدن عكرمدة عدن بدن [  1692]  



جدار أعرابدي إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وقدا  اندي رأندت الهدال  فقدا  أتشدهد ان ال إلده  باس قا  
 ا إال هللا وأني رسو  هللا قا  نعم قا  ؤا بال  ناد في الناس فليصوموا يد

   
 باب متى ؤمسك المتسحر من الطعام والشراب 

   
كددان أصددحاب أ برنددا عبيددد هللا بددن موسددى عددن إسددرا يل عددن أبددي إسددحاج بددن البددرار قددا  [  1693]  

محمد صلى هللا عليه وسلم إعا كان الرجل صا ما فحضر اإلفطار فنام قبدل أن ؤاطدر لدم ؤ  دل ليلده وال 
نصدداري كددان صددا ما فلمددا حضددر اإلفطددار أتددى امرأتدده فقددا  نومدده حتددى ؤمسددي وان قدديب بددن صددرمة ائ

عندو نعام فقالت ال ولكن انطلق فانلدب لدك وكدان نومده ؤعمدل فغلبتده عينده وجدارت امرأتده فلمدا رأتده 
قا   يبة لك فلما انتصف النهار يشدي عليده فد كر علدك للنبدي صدلى هللا عليده وسدلم فن لدت  د ه اآلؤدة 

لددى نسددا كم {  فارحددوا بهددا فرحددا  دددندا فدد  لوا و ددربوا حتددى تبددين لهددم ل أحددل لكددم ليلددة الصدديام الرفددث إ
 الخيط ائبيض من الخيط ائسود 

   
قلددت ؤددا أ برنددا أبددو الوليددد انددا  ددرإك عددن حصددين عددن الشددعبي عددن عدددي بددن حدداتم قددا  [  1694]  

 رسددو  هللا لقددد جعلددت تحددت وسددادتي  يطددا أبدديض و يطددا أسددود فمددا تبددين لددي  ددير قددا  إنددك لعددرإض
الوسادة وإنما علك الليل من النهار في قوله تعالى ل وكلدوا وا دربوا حتدى نتبدين لكدم الخديط ائبديض مدن 

 الخيط ائسود من الاجر {  
   

 باب ما ؤستحب من ت  ير السحور 
   
تسدحرنا مد  أ برنا مسلم بدن إبدرا يم اندا  شدام عدن قتدادة عدن أندب عدن زإدد بدن اابدت قدا  [  1695]  

ى هللا عليدده وسددلم قددا  اددم قددام إلددى الصددالة قددا  قلددت كددم كددان بددين ائعان وبددين السددحور رسددو  هللا صددل
 قا  قدر قرارة  مسين آؤة 

   
 باب في فضل السحور 

   
أ برنا سعيد بدن عدامر عدن  دعبة عدن عبدد الع إد  بدن صدهيب عدن أندب قدا  قدا  رسدو  [  1696]  



  تسحروا ف ن في السحور بركةهللا صلى هللا عليه وسلم 
   
حدددانا و ددب بددن جرإددر انددا موسددى بددن علددي قددا  سددمعت أبددي ؤحددد  عددن أبددي قدديب مددولى [  1697]  

كدان عمدرو بدن العداأل ؤ مرندا أن نصدن  لده الطعدام نتسدحر بده فدال ؤصديب منده عمرو بن العاأل قا  
  ويدرا فقلنددا ت مرنددا بده وال تصدديب مندده كويدرا قددا  إنددي ال آمدركم بدده إنددي أ دتهيه ولكنددي سددمعت رسددو  هللا

 صلى هللا عليه وسلم ؤقو  فصل ما بين صيامنا وصيام أ ل الكتاب أ لة السحر 
   

 باب من لم ؤجم  الصيام من الليل 
   
حدانا سعيد بن  رحبيل انا ليث بدن سدعد عدن ؤحيدى بدن أندوب عدن عبدد هللا بدن أبدي بكدر [  1698]  

مدن لى هللا عليده وسدلم قدا  عن سالم بن عبد هللا بن عمر عن بن عمر عن حاصة عدن رسدو  هللا صد
 لم نبيت الصيام قبل الاجر فال صيام له قا  عبد هللا في فرر الواجب أقو  به 

   
 باب في تعجيل اإلفطار 

   
أ برندا محمدد بدن نوسدف عدن سدشيان الودوري عددن أبدي حدازم عدن سدهل بدن سدعيد قدا  قددا  [  1699]  

 ا عجلوا الاطر ال ن ا  الناس بخير مرسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
حدانا عومان بن محمد انا عبدة عن  شدام بدن عدروة عدن أبيده عدن عاصدم بدن عمدر عدن [  1700]  

 إعا اقبل الليل وأدبر النهار ويابت الشمب فقد أفطرت عمر قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب ما ؤستحب اإلفطار عليه 
   
اابددت بددن ن إددد انددا عاصددم عددن حاصددة عددن الربدداب الضددبية عددن  أ برنددا أبددو النعمددان انددا[  1701]  

إعا أفطدر أحددكم فلياطدر علدى تمدر فد ن لدم عمها سلمان بن عدامر أن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
 ؤجد فلياطر على مار نهور ف ن المار نهور 

   



 باب الاضل لمن فطر صا ما 
   
زإددد بددن  الددد الجهنددي عددن النبددي صددلى هللا  أ برنددا ؤعلددى انددا عبددد الملددك عددن عطددار عددن[  1702]  

 من فطر صا ما كتب له مول أجره اال انه ال ننقع من أجر الصا م عليه وسلم قا  
   

 باب النهي عن الوصا  في الصوم 
   
أ برنا  الد بن مخلد انا مالك عن أبي ال ناد عن ائعدر  عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  [  1703]  

إؤددا م والوصددا  مدددرتين قددالوا ف نددك تواصدددل قددا  إنددي لسدددت مددولكم انددي أبيدددت وسدددلم هللا صددلى هللا عليدده 
 ؤطعمني ربي وإسقيني 

   
حددانا سددعيد بددن الربيدد  انددا  دعبة عددن قتددادة عددن أنددب قدا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده [  1704]  

 ال تواصلوا قيل انك تاعل علك قا  اني لست ك حدكم اني أنعم وأسقى وسلم 
   
حدددانا عبددد هللا بددن صددال  حددداني الليددث حددداني ن إددد بددن عبددد هللا عددن عبددد هللا بددن  بدداب [  1705]  

ال تواصدددلوا فددد ؤكم نرإدددد ان عدددن أبدددي سدددعيد الخددددري انددده سدددم  رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم ؤقدددو  
نواصدددل فليواصدددل إلدددى السدددحر قدددالوا اندددك تواصدددل ؤدددا رسدددو  هللا قدددا  اندددي أبيدددت لدددي مطعدددم ؤطعمندددي 

 ي وإسقين
   
حدانا عبد هللا بن صال  حداني الليث حداني عقيل عن بن  هاب أ برندي أبدو سدلمة بدن [  1706]  

نهددى رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن الوصددا  فقددا  لدده رجددا  مددن عبددد الددرحمن ان أبددا  رإددرة قددا  
طعمندي ربددي المسدلمين ف ندك تواصددل قدا  رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسدلم انددي لسدت مدولكم انددي أبيدت ؤ

وإسقيني فلما أبو ان ننتهوا عن الوصا  واصل بهم نومدا ادم نومدا ادم رأوا الهدال  فقدا  لدو تد  ر لد دتكم 
  المنكل لهم حين أبوا ان ننتهوا 

   
 باب الصوم في السار 

   



أن حمد ة أ برنا محمد بن نوسف عن سدشيان عدن  شدام بدن عدروة عدن عدروة عدن عا شدة [  1707]  
ي س   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فقا  ؤدا رسدو  هللا اندي أرإدد السدار فمدا تد مرني بن عمرو ائسلم

 قا  ان  يت فصم وان  يت ف فطر 
   
أ برندا  الددد بددن مخلددد انددا مالددك عددن ال  ددري عددن عبيددد هللا بددن عبددد هللا بددن عتبددة عددن بددن [  1708]  

وصددام الندداس حتددى بلدد  الكدنددد اددم   ددر  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددام الاددت  فصددام بدداس قددا  
 أفطر ف فطر الناس فكانوا ؤ   ون بائحد  فائحد  من فعل رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 

   
أ برندا  ا دم بدن القاسدم وأبدو الوليدد اندا  دعبة عدن محمدد بدن عبدد الدرحمن ائنصداري قددا  [  1709]  

ان النبددي صددلى هللا عليدده اندده عكددر سددمعت محمددد بددن عمددر بددن الحسددن ؤحددد  عددن جددابر بددن عبددد هللا 
وسلم كان في سار فرأل زحاما ورجل قد ظلل عليه فقا  ما  د ا قدالوا  د ا صدا م فقدا  النبدي صدلى هللا 

 عليه وسلم ليب من البر الصوم في السار 
   
أ برنددا عومددان بددن محمددد انددا نددونب عددن ال  ددري عددن صدداوان بددن عبددد هللا عددن أم الدددردار [  1710]  

لدديب مدددن البددر الصدديام فدددي ن عاصددم ائ ددعري أن رسدددو  هللا صددلى هللا عليدده وسدددلم قددا  عددن كعددب بددد
 السار 

   
حدانا محمد بن أحمدد اندا سدشيان اندا ال  دري عدن صداوان بدن عبدد هللا بدن صداوان عدن أم [  1711]  

لديب مدن البدر الصديام فدي الدردار عن كعب بن عاصم ائ عري عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
 سار ال
   

 باب الر صة للمسافر في اإلفطار 
   
حدانا أبو المغيرة انا ائوزاعي عن ؤحيى عن أبي قالبدة عدن أبدي المهداجر عدن أبدي أميدة [  1712]  

قدددمت علددى رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن سددار فسددلمت عليدده فلمددا ع بددت ئ ددر  الضددمري قددا  
صددا م ؤددا نبدي هللا فقددا  تعددا  أ بدرو عددن المسددافر ان هللا قدا  انت ددر الغددار ؤددا أبددا أميدة قددا  فقلددت اندي 

 وي  عنه الصيام ونصف الصالة قا  أبو محمد ان  ار صام وان  ار أفطر 



   
 باب متى ؤاطر الرجل إعا  ر  من بيته نرإد السار 

   
 حدددانا عبددد هللا بددن ن إددد المقددر  انددا سددعيد بددن أبددي أنددوب حددداني ن إددد بددن أبددي حبيددب ان[  1713]  

ركبددت مدد  أبددي بصددرة الغادداري سدداينة مددن  ليددب بددن ع ددل الحضددرمي أ بددره عددن عبيددد بددن جبيددر قددا  
الاسطا  في رمضان فدف  فقرب يداره ام قا  اقترب فقلت ألست ترل البيدوت فقدا  أبدو بصدرة أريبدت 

 عن سنة رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب من أفطر نوما من رمضان متعمدا 
   
 برنا محمد بن نوسف عن سشيان عن حبيب بن أبدي اابدت عدن أبدي المطدوس عدن أبيده أ[  1714]  

مددن أفطددر نومددا مددن  ددهر رمضددان مددن ييددر عددن أبددي  رإددرة قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 ر صة وال مرر فال ؤقضيه صيام الد ر كله ولو صام الد ر 

   
ب بددن أبددي اابددت قددا  سددمعت عمددارة بددن عميددر أ برنددا أبددو الوليددد انددا  ددعبة أ برنددي حبيدد[  1715]  

مدن أفطدر نومدا مدن ؤحد  أبي المطوس عن أبيه عن أبي  رإدرة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
 رمضان من يير ر صة ر صه هللا له لم ؤقض عنه صيام الد ر 

   
 باب في ال ي ؤق  على امرأته في  هر رمضان نهارا 

   
اود الها دددمي اندددا إبدددرا يم بدددن سدددعد عدددن ال  دددري عدددن حميدددد بدددن عبدددد حددددانا سدددليمان بدددن د[  1716]  

أتى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم رجدل فقدا   لكدت فقدا  ومدا أ لكدك قدا  الرحمن عن أبي  رإرة قا  
واقعت امرأتدي فدي  دهر رمضدان قدا  فداعتق رقبدة قدا  لديب عنددي قدا  فصدم  دهرإن متتدابعين قدا  ال 

نا قا  ال أجد قا  ف تى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم بعدرج فيده تمدر أستطي  قا  ف نعم ستين مسكي
فقددا  أنددن السددا ل تصدددج بهدد ا فقددا  علددى أفقددر مددن أ لددي ؤددا رسددو  هللا فددوهللا مددا بددين البتيهددا أ ددل بيددت 

 أفقر منا فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ف نتم إعا ويحك حتى بدت أنيابه 
   



 بدن عبدد المجيدد اندا مالدك عدن بدن  دهاب عدن حميدد بدن عبدد الدرحمن عدن حدانا عبيد هللا[  1717]  
 أن رجال أفطر في رمضان ف كر الحدنث أبي  رإرة 

   
 برنا ن إد بن  ارون انا ؤحيى بن سعيد ائنصاري ان عبدد الدرحمن بدن القاسدم أ بدره ان أ[  1718]  

أن رجدال محمد بن جعار بن ال بير أ بره أنه سم   باد بدن عبدد هللا بدن ال بيدر أنده سدم  عا شدة تقدو  
ى س   النبي صدلى هللا عليده وسدلم فقدا  إنده قدد احتدرج فسد له مدا لده فقدا  أصداب أ لده فدي رمضدان فد ت

النبدي صددلى هللا عليدده وسدلم بمكتددل ندددعى العدرج فيدده تمددر فقدا  أنددن المحتددرج فقدام الرجددل فقددا  تصدددج 
 به ا 
   

 باب النهي عن صوم المرأة تطوعا اال ب عن زوجها 
   
أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا  ددرإك عددن ائعمدد  عددن أبددي صددال  عددن أبددي سددعيد الخدددري [  1719]  

 أنه قا  المرأة ال تصومي إال ب عنه  عن النبي صلى هللا عليه وسلم
   
أ برندا محمدد بدن أحمددد اندا سدشيان عددن أبدي ال نداد عددن ائعدر  عدن أبددي  رإدرة عدن النبددي [  1720]  

 ال تصوم المرأة نوما تطوعا في يير رمضان وزوجها  ا د اال ب عنه صلى هللا عليه وسلم قا  
   
بدي ال نداد عدن موسدى بدن أبدي عومدان عدن أبيده أ برنا محمد بن نوسف عدن سدشيان عدن أ[  1721]  

 ال تصوم المرأة نوما وزوجها  ا د اال ب عنه عن أبي  رإرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب الر صة في القبلة للصا م 
   
أن حدانا حجا  بن منها  اندا حمداد بدن سدلمة عدن  شدام بدن عدروة عدن أبيده عدن عا شدة [  1722]  

 لى هللا عليه وسلم كان ؤقبل و و صا م فقا  عروة أما انها ال تدعو اال إلى  ير رسو  هللا ص
   
أ برنا سعد بدن حادع الطلحدي اندا  ديبان عدن ؤحيدى بدن كويدر عدن أبدي سدلمة عدن عمدر [  1723]  

 ان النبي صلى هللا عليه وسلم كان ؤقبلها و و صا م بن عبد الع إ  عن عروة عن عا شة 



   
ا أبو الوليد الطيالسي حدانا ليث بن سعد عدن بكيدر بدن عبدد هللا بدن ائ د  عدن عبدد حدان[  1724]  

 ششدت فقبلدت وأندا صدا م الملك بن سعيد ائنصاري عن جابر بن عبد هللا عن عمر بن الخطاب قدا  
فجيت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اني صنعت اليدوم أمدرا ع يمدا قبلدت وأندا صدا م قدا  أرأندت 

 ضت من المار قلت إعا ال ؤضر قا  فشيم لو مضم
   

 باب فيمن أصب  جنبا و و نرإد الصوم 
   
أ برنا أبو عاصم انا عبد الملك ؤعني بن جرإ  أ برني بن  هاب ان أبدا بكدر أ بدره عدن [  1725]  

 ان النبي صلى هللا عليه وسلم كان ؤصب  جنبا من أ له ام ؤصوم أبيه ان أم سلمة وعا شة أ برتاه 
   

 باب فيمن أ ل ناسيا 
   
أ برنا عومان بن محمدد اندا جرإدر عدن  شدام بدن سديرإن عدن أبدي  رإدرة عدن النبدي صدلى [  1726]  

 من نسي و و صا م ف  ل أو  رب فليتم صومه ف نما أنعمه هللا وسقاه هللا عليه وسلم قا  
   
اعيل عددن الحددار  بددن عبددد أ برنددا أبددو جعاددر محمددد بددن مهددران الحمددا  انددا حدداتم بددن إسددم[  1727]  

إعا أ دددل الددرحمن بدددن أبددي عبددداب عدددن عمدده عدددن أبدددي  رإددرة قدددا  قددا  رسدددو  هللا صدددلى هللا عليدده وسدددلم 
أحدددكم أو  ددرب ناسدديا و ددو صددا م اددم عكددر فليددتم صددومه ف نمددا أنعمدده هللا وسددقاه قددا  أبددو محمددد أ ددل 

 الحجاز ؤقولون ؤقضي وأنا أقو  ال ؤقضي 
   

 باب القير للصا م 
   
أ برنا عبدد الصدمد بدن عبدد الدوار  حدداني أبدي حدداني حسدين المعلدم عدن ؤحيدى بدن أبدي [  1728 ] 

ان النبدي  وير عن ائوزاعي عن ؤعي  بن الوليد عن أبيه عن معدان بن أبي نلحة عدن أبدي الددردار 
صلى هللا عليه وسلم قار ف فطر فلقيت اوبان بمسجد دمشق ف كرت علك لده فقدا  صددج اندا صدببت لده 

 علك الويور 



   
 باب الر صة فيه 

   
أ برنا إسحاج بن إبرا يم انا  يسدى بدن ندونب عدن  شدام بدن حسدان عدن بدن سديرإن عدن [  1729]  

إعا عر  الصددا م القددير و ددو ال نرإددده فددال قضددار عليدده وإعا اسددتقار فعليدده القضددار قددا  أبددي  رإددرة قددا  
    هنا  يسى زعم أ ل البصرة ان  شاما أو م فيه فموي  الخال

   
 باب الحجامة تاطر الصا م 

   
أ برنا ن إد بن  ارون أنب  عاصم عن عبد هللا بدن ن إدد عدن أبدي ائ دعث الصدنعاني عدن [  1730]  

مدررت مد  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي امدان عشدرة أبي أسمار الرحبي عن  داد بن أوس قا  
 صلى هللا عليه وسلم أفطر الحجام والمحجوم   لت من رمضان ف بصر رجال ؤحتجم فقا  رسو  هللا

   
أ برنا و ب بن جرإر انا  شام عن ؤحيى عدن أبدي قالبدة ان أبدا أسدمار الرحبدي حداده ان [  1731]  

بينمدددا رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم ؤمشدددي بدددالبقي  إعا رجدددل ؤحدددتجم فقدددا  أفطدددر اوبدددان حداددده قدددا  
 الحجامة في الصوم في رمضان  الحاجم والمحجوم قا  أبو محمد أنا أتقي

   
 باب الصا م ؤغتاب فيخرج صومه 

   
أ برندا عمدرو بددن عدون انددا  الدد بددن عبدد هللا عدن واصددل مدولى أبددي عييندة عددن بشدار بددن [  1732]  

أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن  يدار بدن يطيدف عدن أبدي عبيددة بدن الجدراح قدا  سدمعت 
 الصوم جنه ما لم ؤخرقها قا  أبو محمد ؤعني بالغيبة باب ؤقو  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 

   
 باب الكحل للصا م 

   
أ برنددا أبدددو نعدديم اندددا عبددد الدددرحمن بددن النعمدددان أبددو النعمدددان ائنصدداري حدددداني أبددي عدددن [  1733]  

ال تكتحددل بالنهددار جدددي وكددان جدددي قددد أتددى بدده النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فمسدد  علددى رأسدده وقددا  



 ت صا م وا تحل ليال باإلامد ف نه ؤجلو البصر وإنبت الشعر قا  أبو محمد ال أرل بالكحل ب سا وأن
   

 باب في تاسير قوله تعالى ل فمن  هد منكم الشهر فليصمه {  
   
أ برنددا عبددد هللا بددن صددال  حددداني بكددر  ددو بددن مضددر عددن عمددرو بددن الحددار  عددن ن إددد [  1734]  

لمددا ن لددت  دد ه اآلؤددة ل وعلددى الدد نن ؤطيقوندده فدؤددة نعددام ة اندده قددا  مددولى سددلمة بددن ائ ددو  عددن سددلم
 مسكين {  قا  كان من أراد ان ؤاطر وإاتدي فعل حتى ن لت اآلؤة التي بعد ا فنسختها 

   
 باب فيمن ؤصب  صا ما تطوعا ام ؤاطر 

   
ة أم  داني أ برنا أبو النعمان انا حماد بن سلمة عدن سدماو بدن حدرب عدن  دارون بدن ابند[  1735]  

أن النبددي صددلى هللا عليده وسددلم د ددل عليهددا و ددي صددا مة فدد تي ب نددار أو بدن بددن أم  دداني عددن أم  دداني 
فشددرب اددم ناولهددا فشددربت فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إن كددان قضددار رمضددان فصددومي نومددا 

 وإن كان تطوعا ف ن  يت فاقضيه ف ن  يت فال تقضيه 
   
محمد اندا جرإدر عدن ن إدد بدن أبدي زإداد عدن عبدد هللا بدن الحدار  عدن أم  حدانا عومان بن[  1736]  

لما كان نوم فت  مكة جارت فانمة فجلست عن ؤسار رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم وأم  اني قالت 
 اني عن ؤمينه قالت فجارت الوليدة ب نار فيه  راب فناولته فشرب منه ادم ناولده أم  داني فشدربت منده 

و  هللا لقدد أفطدرت وكندت صدا مة فقدا  لهدا أ ندت تقضدين  دييا قالدت ال قدا  فدال ؤضدرو ام قالت ؤا رس
 ان كان تطوعا قا  أبو محمد أقو  به 

   
 باب من دعي إلى نعام و و صا م فليقل اني صا م 

   
أ برنا حجا  بن منها  اندا سدشيان بدن عييندة عدن أبدي ال نداد عدن ائعدر  عدن أبدي  رإدرة [  1737]  

 إعا دعي أحدكم إلى نعام و و صا م فليقل اني صا م رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  قا  
   

 باب في الصا م إعا أ ل عنده 



   
أ برنددا  ا ددم بددن القاسددم انددا  ددعبة عددن حبيددب ائنصدداري قددا  سددمعت مددوالة لنددا ؤقددا  لهددا [  1738]  

وسددلم د ددل عليهددا فدددعت لددده ان النبددي صددلى هللا عليدده ليلددى تحددد  عددن جدددتها أم عمددارة بنددت كعددب 
بطعددام فقددا  لهددا كلددي فقالددت انددي صددا مة فقددا  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ان الصددا م إعا أ ددل عنددده 

 صلت عليه المال كة حتى ؤاريوا وربما قا  حتى ؤقضوا أ لهم 
   

 باب وصا   عبان برمضان 
   
مدا ي سدلمة عدن أم سدلمة قالدت أ برنا عبيد هللا عن إسرا يل عن منصور عن سالم عن أب[  1739]  

رأندددت رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم صدددام  دددهرا تامدددا إال  دددعبان ف نددده كدددان ؤصدددله برمضدددان ليكوندددا 
  هرإن متتابعين وكان ؤصوم من الشهر حتى نقو  ال ؤاطر وإاطر حتى نقو  ال ؤصوم 

   
 باب النهي عن الصوم بعد انتصا   عبان 

   
بن عبدد الدوار  اندا عبدد الدرحمن الحنادي ؤقدا  عبدد الدرحمن بدن إبدرا يم  أ برنا عبد الصمد[  1740]  

إعا كددان النصددف مددن عددن العددالر عددن أبيدده عددن أبددي  رإددرة قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
  عبان ف مسكوا عن الصوم 

   
 رإدرة  أ برنا الحكم بن المبارو عدن عبدد الع إد  بدن محمدد عدن العدالر عدن أبيده عدن أبدي[  1741]  

 نحو   ا 
   

 باب الصوم من سرر الشهر 
   
أ برنا ن إد بدن  دارون اندا الجرإدري عدن أبدي العدالر بدن الشدخير عدن مطدر  عدن عمدران [  1742]  

 ل صمت من سرر  د ا الشدهر فقدا  ال قدا  بن حصين أن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  لرجل 
 سرره آ ره  إعا أفطرت من رمضان فصم نومين قا  أبو محمد

   



 باب في صيام النبي صلى هللا عليه وسلم 
   
أ برنا محمد بن  يسى انا أبو عواندة عدن أبدي بشدر عدن سدعيد بدن جبيدر عدن بدن  بداس [  1743]  

مددا صددام النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم  ددهرا كددامال ييددر رمضددان وان كددان ليصددوم إعا صددام حتددى قددا  
 إعا أفطر حتى ؤقو  القا ل ال وهللا ال ؤصوم ؤقو  القا ل ال وهللا ال ؤاطر وإاطر 

   
 باب النهي عن صيام الد ر 

   
أ برنا محمد بن نوسف عن ائوزاعي عن قتادة عن مطر  بن عبدد هللا بدن الشدخير عدن [  1744]  

 عكر عند رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم رجل ؤصوم الد ر فقا  ال صام وال أفطر أبيه قا  
   

 الاة أؤام من كل  هر باب في صوم ا
   
أ برنا ن إد بن  ارون انا العوام انا سدليمان انده سدم  بدن أبدي سدليمان انده سدم  أبدا  رإدرة [  1745]  

أوصدداني  ليلددي بددوال  لسددت بتدداركهن ان ال أنددام اال علددى وتددر وان أصددوم اددال  أؤددام مددن كددل ؤقددو  
  هر وان ال أد  ركعتي الضحى 

   
 نحوه ليد انا  عبة عن  باس الجرإري عن أبي عومان عن أبي  رإرة أ برنا أبو الو [  1746]  
   
حددانا أبدو الوليددد اندا  ددعبة عدن معاوإددة بدن قدرة عددن أبيده عددن النبدي صددلى هللا عليده وسددلم [  1747]  

 صيام البيض صيام الد ر وإفطاره قا  
   

 باب في النهي عن الصيام نوم الجمعة 
   
ن بن جرإ  عن عبد الحميد بدن جبيدر بدن  ديبة عدن محمدد بدن  بداد أ برنا أبو عاصم ع[  1748]  

أنهدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم عدن صدوم ندوم الجمعدة قدا  نعدم ورب  د ا بن جعار قا  قلت لجدابر 
 البيت 



   
 باب في صيام نوم السبت 

   
ه ؤقدا  أ برنا أبو عاصم عن اور عدن  الدد بدن معددان حدداني عبدد هللا بدن بسدر عدن أ تد[  1749]  

ال تصوموا نوم السدبت اال فيمدا افتدرر علديكم وان لها الصمار ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  
 لم ؤجد أحدكم اال ك ا أو لحار  جرة فليمضغه 

   
 باب في صيام نوم اإلانين والخميب 

   
مددولى ان حدددانا و ددب بددن جرإددر حدددانا  شددام عددن ؤحيددى عددن عمددر بددن الحكددم بددن اوبددان [  1750]  

قدامدددة بدددن مضدددعون حداددده ان مدددولى أسدددامة حداددده قدددا  كدددان أسدددامة نركدددب إلدددى مدددا  لددده بدددوادي القدددرل 
فيصدددوم اإلاندددين والخمددديب فدددي الطرإدددق فقلدددت لددده لدددم تصدددوم اإلاندددين والخمددديب فدددي السدددار وقدددد كبدددرت 
ويددعات أو رققدددت فقدددا  ان رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسددلم كدددان ؤصدددوم اإلاندددين والخمددديب وقدددا  ان 

   الناس تعرر نوم اإلانين والخميب أعما
   
أن النبددي أ برنددا أبددو عاصددم عددن محمددد بددن رفاعددة عددن سددهيل عددن أبيدده عددن أبددي  رإددرة [  1751]  

صددلى هللا عليدده وسددلم كددان ؤصددوم نددوم اإلانددين والخمدديب فسدد لته فقددا  إن ائعمددا  تعددرر نددوم اإلانددين 
 والخميب 

   
 باب في صوم داود 

   
ومدان بدن محمدد اندا سدشيان بدن عييندة عدن عمدر وإعندي بدن دنندار عدن عمدرو بدن أ برنا ع[  1752]  

أحدب الصدديام إلددى هللا عد  وجددل صدديام داود كدان ؤصددوم نومددا أوس عدن عبددد هللا بددن عمدرو نرفعدده قددا  
وإاطددر نومددا وأحددب الصددالة إلددى هللا عدد  وجددل صددالة داود كددان ؤصددلي نصدداا وإنددام الوددا وإسددب  سدسددا 

ال ائ ير يلط أو  ط  إنما  دو انده كدان نندام نصدف الليدل وإصدلي الوده وإسدب  قا  أبو محمد   ا اللا
 سدسه 

   



 باب النهي عن الصيام نوم الاطر وإوم ائيحى 
   
حدددانا سددعيد بددن عددامر عددن  ددعبة عددن عبددد الملددك عددن عميددر عددن ق عددة مددولى زإدداد عددن [  1753]  

 نومين نوم الاطر وإوم النحر  ال صومأبي سعيد الخدري عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب صيام الستة من  وا  
   
حدانا نعيم بن حماد انا عبد الع إ  بن محمد انا صاوان وسدعد بدن سدعيد عدن عمدرو بدن [  1754]  

مدن صدام رمضدان اددم اتبعده سدتة مدن  ددوا  اابدت عدن أبدي أندوب عددن النبدي صدلى هللا عليده وسددلم قدا  
 ف لك صيام الد ر 

   
حدانا ؤحيى بن حسان انا ؤحيى بن حمد ة اندا ؤحيدى بدن الحدار  الد ماري عدن أبدي أسدمار [  1755]  

صديام  دهر بعشدرة أ دهر وسدتة أؤدام بعدد ن الرحبي عن اوبان ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم قدا  
 بشهرإن ف لك تمام سنة ؤعني  هر رمضان وستة أؤام بعده 

   
 باب في صيام المحرم 

   
انا محمد بن سعيد انا محمد بن فضيل عدن عبدد الدرحمن بدن إسدحاج عدن النعمدان بدن حد[  1756]  

جار رجل إلى علي فس له عن  هر بعد  دهر رمضدان ؤصدومه فقدا  لده علدي مدا سد لني أحدد سعد قا  
عن   ا بعدد إع سدمعت رجدال سد   النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أي  دهر ؤصدومه مدن السدنة بعدد  دهر 

 حرم وقا  إن فيه نوما تاب هللا على قوم وإتوب فيه على قوم رمضان ف مر بصيام الم
   
أ برنا زإد بن عو  انا أبو عوانة عن عبد الملدك بدن عميدر عدن محمدد بدن المنتشدر عدن [  1757]  

أفضددل الصدديام بعددد  ددهر حميددد بددن عبددد الددرحمن عددن أبددي  رإددرة ان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 المحرم رمضان  هر هللا ال ي تدعونه 

   
حدددانا أبددو نعدديم وأنبدد  ؤحيددى بددن حسددان أنددا أبددو عوانددة عددن أبددي بشددر عددن حميددد بددن عبددد [  1758]  



أفضدل الصديام بعدد  دهر رمضدان الرحمن الحميري عن أبي  رإرة أن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
 المحرم 

   
 باب في صيام نوم عا ورار 

   
ة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بدن  بداس انده قدا  أ برنا سهل بن حماد انا  عب[  1759]  

قدددم رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم المدننددة واليهددود ؤصددومون نددوم عا ددورار فسدد لهم فقددالوا  دد ا اليددوم 
 ال ي ظهر فيه موسى على فرعون فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم أنتم أولى بموسى فصوموه 

   
أن بددن عبدد المجيددد انددا بدن أبددي ع ددب عدن ال  ددري عددن عدروة عددن عا شددة أ برندا عبيددد هللا [  1760]  

 النبي صلى هللا عليه وسلم كان ؤصوم نوم عا ورار وإ مرنا بصيامه 
   
أن النبدي صدلى هللا عليده أ برنا أبو عاصم عن ن إد بن أبي عبيددة عدن سدلمة بدن ائ دو  [  1761]  

وم عا ورار فمن كدان أ دل أو  درب فليدتم بقيدة نومده وسلم بعث نوم عا ورار رجال من أسلم إن اليوم ن
 ومن لم ؤكن أ ل و رب فليصمه 

   
أ برنا ؤعلى عن محمدد بدن إسدحاج عدن نداف  عدن بدن عمدر قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا [  1762]  

  ا نوم عا ورار وكانت قدرإ  تصدومه فدي الجا ليدة فمدن أحدب مدنكم ان ؤصدومه فليصدمه عليه وسلم 
 م ان نتركه فليتركه وكان بن عمر ال ؤصومه اال ان نوافق صيامه ومن أحب منك

   
أ برنددا عبددد الو دداب بددن سددعيد انددا  ددعيب بددن إسددحاج عددن  شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن [  1763]  

كددان نددوم عا ددورار نومددا ؤصددومه قددرإ  فددي الجا ليددة فلمددا قدددم رسددو  هللا صددلى هللا عليدده عا شددة قالددت 
صددديامه حتدددى إعا فدددرر رمضدددان كدددان رمضدددان  دددو الارإضدددة وتدددرو ندددوم وسدددلم المدنندددة صدددامه وأمدددر ب

 عا ورار فمن  ار صامه ومن  ار تركه 
   

 باب في صيام نوم عرفة 
   



أ برنا و ب بدن جرإدر اندا موسدى بدن علدي عدن أبيده عدن عقبدة بدن عدامر قدا  قدا  رسدو  [  1764]  
 اإلسالم و ي أؤام أ ل و رب نوم عرفة وأؤام التشرإق عيدنا أ ل هللا صلى هللا عليه وسلم 

   
سديل بدن أ برنا المعلى بن أسد انا إسدماعيل بدن عليدة حددانا بدن أبدي نجدي  عدن أبيده قدا  [  1765]  

عمرو عن صوم نوم عرفة فقا  حججت م  النبي صدلى هللا عليده وسدلم فلدم ؤصدمه وحججدت مد  أبدي 
ه وأندا ال أصدومه وال أمدر بكر فلم ؤصمه وحججت م  عمر فلدم ؤصدمه وحججدت مد  عومدان فلدم ؤصدم

 به وال أنهى عنه 
   

 باب النهي عن صيام أؤام التشرإق 
   
حدانا أبو النعمان انا حماد بن زإد عن عمرو بن دننار عن نداف  بدن جبيدر عدن بشدر بدن [  1766]  

 ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أمددره أو أمددر رجددال ننددادي أؤددام التشددرإق اندده ال نددد ل الجنددةسددحين 
 اال مؤمن و ي أؤام أ ل و رب 

   
أ برنا عبد هللا بن صال  حداني الليث حداني ن إد بن عبدد هللا عدن أبدي مدرة مدولى عقيدل [  1767]  

اندده د ددل  ددو وعبددد هللا بددن عمددرو علددى عمددرو بددن العدداأل وعلددك الغددد أو بعددد الغددد مددن نددوم ائيددحى 
مدرو أفطدر فد ن  د ه ائؤدام التدي كدان رسدو  فقرب إليهم عمرو نعامدا فقدا  عبدد هللا اندي صدا م فقدا  ع

 هللا صلى هللا عليه وسلم ؤ مرنا باطر ا ونهانا عن صيامها ف فطر عبد هللا ف  ل وأ لت معه 
   

 باب الرجل ؤموت وعليه صوم 
   
ان امدرأة حدانا سهل بن حماد انا  عبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عدن بدن  بداس [  1768]  

تدت فجددار أ و دا إلدى رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسدلم فسد له عددن علدك فقدا  رسددو  ند رت أن تصدوم فما
هللا صدلى هللا عليدده وسددلم لددو كددان عليهددا دنددن كنددت قايديه قددا  نعددم قددا  فاقضددوا هللا فددا  أحددق بالوفددار 

 قا  فصام عنها 
   

 باب في فضل الصيام 



   
ي سدلمة عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  أ برنا ن إد بن  ارون انا محمد بن عمرو عدن أبد[  1769]  

لخلو  فم الصا م أنيب عند هللا من رإ  المسك وللصا م فرحتدان فرحدة عندد هللا صلى هللا عليه وسلم 
 فطره وفرحة نوم القيامة 

   
أ برنا ن إد انا محمدد بدن عمدرو عدن أبدي سدلمة عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى [  1770]  

كددل عمددل بدن آدم لدده فالحسددنة بعشدرة أموالهددا إلددى سدب  ما ددة يددعف اال هللا تعدالى  هللا عليده وسددلم ؤقددو 
الصدديام  ددو لددي وأنددا أجدد ي بدده اندده نتددرو الطعددام و ددهوته مددن أجلددي وإتددرو الشددراب و ددهوته مددن أجلددي 

 فهو لي وأنا أج ي به 
   
هللا صدلى هللا أ برنا أبو نعيم انا ائعم  عن أبي صال  عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  [  1771]  

 الصوم جنة عليه وسلم 
   

 باب دعار الصا م لمن ؤاطر عنده 
   
أ برندا ن إددد بددن  دارون انددا  شددام الدسدتوا ي عددن ؤحيددى بدن أبددي كويددر عدن أنددب بددن مالددك [  1772]  

ان النبدي صددلى هللا عليدده وسددلم كدان إعا أفطددر عنددد الندداس قددا  أفطدر عندددكم الصددا مون وأ ددل نعددامكم 
 لت عليكم المال كة ائبرار وتن  

   
 باب في فضل العمل في العشر 

   
حدددانا سددعيد بددن الربيدد  انددا  ددعبة عددن سددليمان قددا  سددمعت مسددلما البطددين عددن سددعيد بددن [  1773]  

مدا مدن العمدل فدي أؤدام أفضدل مدن العمدل فدي جبير عن بن  باس عن النبي صلى هللا عليه وسلم قدا  
هللا قا  وال الجهاد فدي سدبيل هللا اال رجدل  در  بناسده ومالده عشر عي الحجة قيل وال الجهاد في سبيل 

 فلم نرج  بشير 
   
أ برنا ن إد بن  ارون انا أصب  عن القاسم بن أبي أندوب عدن سدعيد عدن بدن  بداس عدن [  1774]  



مدا مددن عمددل أزكدى عنددد هللا عدد  وجدل وال أع ددم أجددرا مدن  يددر ؤعملدده النبدي صددلى هللا عليده وسددلم قددا  
يحى قيل وال الجهاد في سبيل هللا قدا  وال الجهداد فدي سدبيل هللا عد  وجدل اال رجدل  در  في عشر ائ

بناسه ومالده فلدم نرجد  مدن علدك بشدير قدا  وكدان سدعيد بدن جبيدر إعا د دل أؤدام العشدر اجتهدد اجتهدادا 
  دندا حتى ما ؤكاد ؤقدر عليه 

   
 باب في فضل  هر رمضان 

   
اندي اندا إسدماعيل بدن جعادر اندا أبدو سدهيل عدن أبيده عدن أبدي  رإدرة حددانا أبدو الربيد  ال  ر [  1775]  

إعا جددار رمضددان فتحددت أبددواب السددمار ويلقددت أبددواب النيددران ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 وصادت الشيانين 

   
 باب في فاضل قيام  هر رمضان 

   
أبدي سدلمة بدن عبدد الدرحمن حدانا و ب بن جرإر اندا  شدام عدن ؤحيدى بدن أبدي كويدر عدن [  1776]  

من قام رمضان إؤمانا واحتسابا يار لده مدا تقددم مدن عن أبي  رإرة ان النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
 عنبه ومن قام ليلة القدر يار له ما تقدم من عنبه 

   
حدانا زكرإا بن عدي انا ن إد بن زرإ  عن داود بن أبدي  ندد عدن الوليدد بدن عبدد الدرحمن [  1777]  
صدمنا مد  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم  دهر رمضدان قدا  فلدم ن جبير بن ناير عن أبي عر قدا  ع

ؤقم بنا من الشهر  ييا حتدى بقدي سدب  قدا  فقدام بندا حتدى ع دب الدث الليدل قدا  فلمدا كاندت السادسدة لدم 
ندا بقيدة  د ه ؤقم بنا فلما كاندت الخامسدة قدام بندا حتدى ع دب  دطر الليدل اآل در قلندا ؤدا رسدو  هللا لدو فعل

الليلددة فقددا  إن الرجددل إعا قددام مدد  اإلمددام حتددى ننصددر  مددن صددالته حسددب لدده قيددام ليلتدده فلمددا كانددت 
الرابعة لم ؤقم بنا فلما كانت الوالوة جم  أ له ونساره والناس فقام بندا حتدى  شدينا ان ؤاوتندا الادالح قلندا 

 وما الاالح قا  السحور قا  ام لم ؤقم بنا بقية الشهر 
   
حدانا عبيد هللا بن موسى عن سشيان عدن داود عدن الوليدد بدن عبدد الدرحمن الجر دي عدن [  1778 ] 

 نحوه جبير بن ناير الحضرمي عن أبي عر 



   
 باب اعتكا  النبي صلى هللا عليه وسلم 

   
حدددانا عاصددم بددن نوسددف انددا أبددو بكددر بددن  يددا  عددن أبددي حصددين عددن أبددي صددال  عددن [  1779]  

رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤعتكف العشدر ائوا در فلمدا كدان العدام الد ي قدبض  كانأبي  رإرة قا  
 فيه اعتكف عشرإن نوما 

   
حددددانا أبدددو النعمدددان اندددا  دددعيب بدددن أبدددي حمددد ة عدددن ال  دددري أ برندددي علدددي بدددن حسدددين ان [  1780]  

لمسدجد الحدرام جدارت النبدي صدلى هللا عليده وسدلم تد وره فدي اعتكافده فدي اصشية بنت حيي أ برته انها 
 في العشر ائوا ر من رمضان فتحدات عنده ساعة ام قامت 

   
 باب في ليلة القدر 

   
 در  عليندا رسدو  أ برنا ن إد بن  ارون انا حميد عن أندب عدن  بدادة بدن الصدامت قدا  [  1781]  

قدا  رسدو  هللا هللا صلى هللا عليه وسدلم و دو نرإدد ان ؤخبرندا بليلدة القددر فتالحدا رجدالن مدن المسدلمين ف
صدلى هللا عليدده وسددلم انددي  رجدت إلدديكم وأنددا أرإددد ان أ بدركم بليلددة القدددر وكددان بدين فددالن وفددالن لحددار 

 فرفعت وعسى ان ؤكون  يرا التمسو ا في العشر ائوا ر في الخامسة والسابعة والتاسعة 
   
قدا  وقدا  أبدو سدلمة أ برنا عبد هللا بن صال  حداني الليث حداني ندونب عدن بدن  دهاب [  1782]  

رأنت ليلة القددر ادم أؤق ندي بعدض أ لدي فنسديتها عن أبي  رإرة ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  
 فالتمسو ا في العشر الغوابر 

   
أ برنددا عبددد هللا بددن صددال  حددداني الليددث حددداني عقيددل عددن بددن  ددهاب قددا  أ برنددي سددالم [  1783]  

التمسددوا ليلددة القدددر فددي قددا  ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  بددن عبددد هللا ان عبددد هللا بددن عمددر 
 السب  ائوا ر 

   
  تاب المناسك 



   
 باب من أراد الح  فليستعجل 

   
حدددانا عبددد هللا بددن سددعيد انددا أبددو معاوإددة انددا الحسددن بددن عمددرو الاقيمددي عددن مهددران أبددي [  1784]  

 من أراد الح  فليستعجل  عليه وسلم صاوان عن بن  باس قا  قا  رسو  هللا صلى هللا
   

 باب من مات ولم ؤح  
   
أ برندا ن إددد بددن  ددارون عددن  ددرإك عددن ليددث عددن عبددد الددرحمن بددن سددابط عددن أبددي أمامددة [  1785]  

مددن لددم ؤمنعدده عددن الحدد  حاجددة ظددا رة أو سددلطان جددا ر أو قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 ن  ار نهودؤا وان  ار نصرانيا مرر حابب فمات ولم ؤح  فليمت ا

   
 باب في ح  النبي صلى هللا عليه وسلم حجة واحدة 

   
أ برنا مجا د بن موسى انا ؤحيى بدن آدم اندا ز يدر عدن أبدي إسدحاج قدا  سدمعت زإدد بدن [  1786]  

حدد  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بعددد  جرتدده حجددة قددا  وقددا  أبددو إسددحاج حدد  قبددل  جرتدده أرقددم ؤقددو  
 حجة 
   
قلدت ئندب كدم حد  النبدي صدلى هللا أ برنا أبو الوليد الطيالسي اندا  مدام حددانا قتدادة قدا  [  1787]  

عليدده وسددلم قددا  حجددة واحدددة واعتمددر أربعددا عمرتدده ائولددى التددي صددده المشددركون عددن البيددت وعمرتدده 
فددي عي  الوانيددة حددين صددالحوه فرجدد  عددن العددام المقبددل وعمرتدده مددن الجعرانددة حددين قسددم ينيمددة حنددين

 القعدة وعمرته م  حجته 
   

 باب كيف وجوب الح  
   
حدانا محمد بن كوير انا سليمان بن كوير عن ال  ري عن سنان عدن بدن  بداس قدا  قدا  [  1788]  

كتددب علدديكم الحدد  فقيددل ؤددا رسددو  هللا فددي كددل عددام قددا  ال ولددو قلتهددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 



 تطو  لوجبت الح  مرة فما زاد فهو 
   
 نحوه أ برنا عبيد هللا بن موسى عن  رإك عن سماو عن عكرمة عن بن  باس [  1789]  
   

 باب المواقيت في الح  
   
وقدت رسدو  هللا أ برنا أحمد بن عبدد هللا بدن ندونب اندا مالدك عدن نداف  عدن بدن عمدر قدا  [  1790]  

الجحادة وئ دل نجدد قرندا قدا  قدا  بدن عمدر صلى هللا عليده وسدلم ئ دل المدنندة عا الحليادة وئ دل الشدام 
 أما   ه الوال  فقد سمعتهن عن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وبلغني انه وقت ئ ل اليمن نلملم 

   
 موله أ برنا أحمد بن عبد هللا انا مالك عن عبد هللا بن دننار عن بن عمر [  1791]  
   
أن النبدي صدلى ندا بدن نداوس عدن أبيده عدن بدن  بداس حدانا مسلم بن إبرا يم انا و يدب ا[  1792]  

هللا عليه وسلم وقت ئ ل المدننة عا الحلياة وئ ل الشام الجحاة وئ ل نجدد قدرن المنداز  وئ دل الديمن 
نلملدم  دن ئ لهدن ولكدل آت أتدى علديهن مدن ييددر ن ممدن أراد الحد  والعمدرة ومدن كدان دون علدك فمددن 

 حيث أنش  حتى أ ل مكة من مكة 
   

 باب االيتسا  في اإلحرام 
   
حدانا محمد بن نوسف انا بن عيينة عدن زإدد بدن أسدلم عدن إبدرا يم بدن عبدد هللا بدن حندين [  1793]  

امتدرل المسدور بدن مخرمدة وابدن  بداس فدي يسدل المحدرم رأسده ف رسدلوني إلدى أبدي أندوب عن أبيه قا  
ه و و محرم ف تيدت أبدا أندوب و دو بدين ائنصاري كيف رأنت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤغسل رأس

قرني البير وقد ستر عليه بووب فسلمت عليه فضم الووب إليه فقلت أرسلني إليك بدن أ يدك بدن  بداس 
  يف رأنت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤغسل رأسه ف مر ندؤه على رأسه مقبال ومدبرا 

   
بددن ؤعقددوب المدددني عدن بددن أبددي ال ندداد عددن أبيدده  أ برندا عبددد هللا بددن أبددي زإدداد اندا عبددد هللا[  1794]  

 ان النبي صلى هللا عليه وسلم تجرد لإل ال  وايتسل عن  ارجة بن زإد بن اابت عن أبيه 



   
 باب في فضل الح  والعمرة 

   
أ برنا عبيد هللا بن موسى عن سشيان عن سمي عن أبي صال  عن أبدي  رإدرة ان النبدي [  1795]  

 حجة مبرورة ليب لها اواب اال الجنة وعمرتان تكاران ما بينهما من ال نوب م قا  صلى هللا عليه وسل
   
أ برنددا أبددو الوليددد الطيالسددي انددا  ددعبة حددداني منصددور قددا  سددمعت أبددا حددازم ؤحددد  عددن [  1796]  

من حد  البيدت فلدم نرفدث ولدم ؤاسدق ولدم ؤشداق رجد  أبي  رإرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم انه قا  
 ولدته أمه  ما 
   

 باب أي الح  أفضل 
   
حدددانا محمددد بددن العددالر انددا محمددد بددن إسددماعيل بددن أبددي فدددؤك عددن الضددحاو بددن عومددان [  1797]  

سديل رسدو  هللا صدلى هللا عليدده عدن محمدد بدن المنكددر عدن عبددد الدرحمن بدن نربدو  عدن أبدي بكددر قدا  
 و  ؤعني إ راج الدم وسلم أي الح  أفضل قا  الع  والو  الع  ؤعني التلبية وال

   
 باب ما نلبب المحرم من الوياب 

   
أ برنا ن إد بن  ارون انا ؤحيى  دو بدن سدعيد عدن عمدر بدن نداف  عدن أبيده عدن بدن عمدر [  1798]  

ان رجددال سدد   النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددا نلددبب مددن الويدداب إعا أحرمنددا قددا  ال تلبسددوا القمددع وال 
البددددرانب وال الخاددددا  اال ان ؤكددددون أحددددد لدددديب لدددده نعددددالن فليلددددبب الخاددددين  السددددراوإالت وال العمددددا م وال

 وليجعلهما أسال من الكعبين وال تلبسوا من الوياب  ييا مسه ورس وال زعاران 
   
أ برنددا أبدددو عاصدددم عدددن بدددن جدددرإ  عدددن عمدددرو بدددن دنندددار عدددن أبدددي الشدددعوار أ برندددي بدددن [  1799]  

مددن لدم ؤجددد إزارا فليلدبب سددراوإل ومدن لددم ؤجدد نعلددين ا   بداس انده سددم  النبدي صددلى هللا عليده وسددلم قد
 فليلبب  اين قا  قلت أو قيل أؤقطعهما قا  ال 

   



سدديل رسددو  هللا صددلى هللا أ برنددا  الددد بددن مخلددد انددا مالددك عددن ندداف  عددن بددن عمددر قددا  [  1800]  
البدرانب وال الخادا  عليه وسلم عما نلدبب المحدرم قدا  ال نلدبب القمدع وال العمدا م وال السدراوإالت وال 

 اال ان ال ؤجد النعلين فليلبب  اين وإقطعهما أسال من الكعبين 
   

 باب الطيب عند اإلحرام 
   
أ برنا حجا  بن منها  انا حماد بن سلمة عن  شام بن عروة عدن أبيده عدن عا شدة انهدا [  1801]  

لطيدب قدا  وكدان عدروة ؤقدو  كندت أنيدب رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قبدل ان ؤحدرم ب نيدب اقالدت 
 لنا تطيبوا قبل ان تحرموا وقبل ان تشيضوا نوم النحر 

   
حدددانا عبددد هللا بددن صددال  حددداني الليددث عددن  شددام عددن عومددان بددن عددروة عددن عددروة عددن [  1802]  

 لقد كنت أنيب رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عند إحرامه ب نيب ما أجده عا شة قالت 
   
ا ن إد بن  ارون وجعار بن عون قاال انا ؤحيى بدن سدعيد ان عبدد الدرحمن بدن قاسدم أ برن[  1803]  

نيبدت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم أ بره عن أبيه قا  سمعت عا شدة ريدى هللا تعدالى عنهدا تقدو  
 إلحرامه ونيبته بمنى قبل ان ؤشيض 

   
 باب الناسار والحا ض إعا أرادتا الح  وبلغتا الميقات 

   
حداني عومان بن محمد انا عبدة عن عبيد هللا بن عمر عن عبد الدرحمن بدن القاسدم عدن [  1804]  

ناست أسمار بمحمد بن أبدي بكدر بالشدجرة فد مر رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم أبيه عن عا شة قالت 
 أبا بكر ان تغتسل وتهل 

   
جعار بن محمدد عدن أبيده عدن أ برنا عومان بن محمد انا جرإر عن ؤحيى بن سعيد عن [  1805]  

في حدنث أسمار بنت عميب حين ناست ب ي الحليادة فد مر رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم أبدا جابر 
 بكر أن ؤ مر ا ان تغتسل وتهل 

   



 باب في أي وقت ؤستحب اإلحرام 
   
أ برندا عمدرو بددن عدون انددا عبدد السددالم بدن حدرب عددن  صديف عددن سدعيد بددن جبيدر عددن [  1806]  

 ان النبي صلى هللا عليه وسلم أحرم دبر الصالة  باس ريى هللا تعالى عنه بن 
   
أ برنا إسحاج قا  أ برنا النضر  و بن  ميل انا أ عث عن الحسن عدن أندب بدن مالدك [  1807]  

 أن النبي صلى هللا عليه وسلم أحرم وأ ل في دبر الصالة 
   

 باب في التلبية 
   
ان النبدي صدلى  دارون اندا ؤحيدى ؤعندي بدن سدعيد عدن نداف  عدن بدن عمدر أ برنا ن إدد بدن [  1808]  

هللا عليه وسلم كان إعا لبى قا  لبيك اللهدم لبيدك لبيدك ال  درإك لدك لبيدك ان الحمدد والنعمدة لدك والملدك 
ال  درإك لدك قددا  ؤحيدى وعكددر نداف  ان بددن عمدر كدان ن إددد  دؤالر الكلمددات لبيدك والرغبددار إليدك والعمددل 

 لبيك لبيك 
   

 باب في رف  الصوت بالتلبية 
   
أ برنا  الد بن مخلد انا مالدك عدن عبدد هللا بدن أبدي بكدر عدن  دالد بدن السدا ب عدن أبيده [  1809]  

أتددداني جبرا يدددل فقدددا  مددر أصدددحابك أو مدددن معدددك ان نرفعدددوا قددا  قدددا  رسدددو  هللا صدددلى هللا عليدده وسدددلم 
 أصواتهم بالتلبية وباإل ال  

   
 ب سناده نحوه ن بن محمد انا بن عيينة عن عبد هللا بن أبي بكر حدانا عوما[  1810]  
   

 باب اال ترا  بالح  
   
أ برنا أبو النعمان انا اابت بن ن إد انا  ال  بن  باب قدا  فحددات عكرمدة فحدداني عدن [  1811]  

سددو  أن يددباعة بنددت ال بيددر بددن عبددد المطلددب أتددت النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقالددت ؤددا ر بددن  بدداس 



هللا اني أرإد ان أح  فكيف أقو  قا  قدولي لبيدك اللهدم لبيدك ومحلدي حيدث تحبسدني فد ن لدك علدى ربدك 
 ما استونيت 

   
 باب في إفراد الح  

   
أ برنا  الد بن مخلد انا مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عدن أبيده عدن عا شدة ريدى هللا [  1812]  

 وسلم أفرد الح  ان رسو  هللا صلى هللا عليه تعالى عنها 
   

 باب في القرآن 
   
أ برندددا سدددليمان بدددن حدددرب أ برندددا أبدددو  دددال  اندددا قتدددادة عدددن مطدددر  قدددا  قدددا  عمدددران بدددن [  1813]  

اني محداك بحدنث لعل هللا ان نناعك به بعد انه كان ؤسلم علي وان بدن زإداد أمرندي فا توإدت حصين 
  فدي كتداب هللا لدم ننده عنهدا نبدي ولدم نند   فاحبب عني حتى ع ب أار المكداوي واعلدم ان المتعدة حدال

 فيها كتاب قا  رجل برأؤه ما بدا له 
   

 باب في التمت  
   
أ برنا أحمد بن  الد اندا محمدد بدن إسدحاج عدن ال  دري عدن محمدد بدن عبدد هللا بدن نوفدل [  1814]  

حسددنة جميلددة  سددمعت عددام حدد  معاوإددة ؤسدد   سددعد بددن مالددك تقددو  بددالتمت  بددالعمرة إلددى الحدد  قددا قددا  
فقا  قد كان عمر ننهى عنها ف نت  ير من عمر قدا  عمدر  يدر مندي وقدد فعدل علدك النبدي صدلى هللا 

 عليه وسلم و و  ير من عمر 
   
أتيدت حدانا سهل بن حمداد اندا  دعبة اندا قديب بدن مسدلم عدن ندارج عدن أبدي موسدى قدا  [  1815]  

بطحدار فقدا  لددي أحججدت قلدت نعددم قدا  كيددف رسدو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم حدين حدد  و دو منددي  بال
أ للددت قددا  قلددت لبيددك بدد  ال  كدد  ال  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  أحسددنت اع ددب فطددف بالبيددت 
وبالصاا والمروة ام حل قا  فطات بالبيت وبالصداا والمدروة ادم أتيدت امدرأة مدن نسدار بندي قديب فجعلدت 

د هللا بدن قديب روإددا بعدض فتيداو ف ندك ال تددري تالي رأسي فجعلت أفتي الناس ب لك فقا  رجدل ؤدا عبد



مددا أحددد  أميددر المددؤمنين فددي النسددك بعدددو فقلددت ؤددا أنهددا الندداس مددن كنددا أفتيندداه فتيددا فليتيددد فدد ن أميددر 
المؤمنين قادم عليكم فيده تد تموا فلمدا قددم أتيتده فد كرت علدك لده فقدا  إن ن  د  بكتداب هللا فد ن كتداب هللا 

ة رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فدد ن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لددم ؤدد مر بالتمددام وأن ن  دد  بسددن
 ؤحل حتى بل  الهدي محله 

   
 باب ما ؤقتل المحرم في إحرامه 

   
أ برندا ن إددد بددن  دارون انددا ؤحيددى عددن نداف  عددن بددن عمددر ان النبدي صددلى هللا عليدده وسددلم [  1816]  

 حدأة والعقرب والكلب العقور  مب ال جناح في قتلهن الغراب والا رة والقا  
   
أ برنددا إسددحاج انددا عبددد الددرزاج انددا معمددر عددن ال  ددري عددن عددروة عددن عا شددة ريددى هللا [  1817]  

أمددر رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بقتددل  مددب فواسددق فددي الحددل والحددرم الحدددأة تعددالى عنهددا قالددت 
 العقور وقا  بعضهم ائسود  والغراب والا رة والعقرب والكلب العقور قا  عبد هللا الكلب

   
أ برندا عبددد الددرزاج قددا  بعددض أصددحابنا ان معمددرا كددان ندد كره عددن ال  ددري عددن سددالم عددن [  1818]  

 أبيه وعروة عن عا شة ريى هللا تعالى عنها عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب الحجامة للمحرم 
   
 بدن عومدان عدن سدعيد بدن جبيدر عدن بدن أ برنا محمد بن نوسف عن سشيان عن عبدد هللا[  1819]  

 احتجم رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم و و محرم  باس قا  
   
حددانا مدروان بددن محمدد اندا بددن بدال  انددا علقمدة بدن أبددي علقمدة عدن عبددد الدرحمن ائعددر  [  1820]  

 احتجم رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم بلحى جمل و و محرم عن عبد هللا بن بحينة قا  
   
ان رسددو  هللا حدددانا إسددحاج انددا سددشيان عددن عمددرو عددن عطددار وندداوس عددن بددن  بدداس [  1821]  

صددلى هللا عليددده وسدددلم احدددتجم و دددو محدددرم قدددا  إسدددحاج قدددا  سدددشيان مدددرة مدددن عطدددار ومدددرة مدددن نددداوس 



 وجمعهما مرة 
   

 باب في ت وإ  المحرم 
   
ر عدن جدابر بدن زإدد عدن بدن  بداس حدانا  ا م بدن القاسدم اندا  دعبة عدن عمدرو بدن دنندا[  1822]  

 ت و  النبي صلى هللا عليه وسلم و و محرم قا  
   
ان رجدال حدانا سلمان بن حرب انا حماد بن زإد عدن أندوب عدن نداف  عدن نبيده بدن و دب [  1823]  

من قرإ   طب إلدى أبدان بدن عومدان و دو أميدر الموسدم فقدا  أبدان ال أراه اال أعرابيدا جافيدا ان المحدرم 
ك  وال ندنك  أ برندا بد لك عومددان عدن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسددلم سديل أبدو محمدد تقدو  بهدد ا ال ندن

 قا  نعم 
   
حدانا عمرو بن عاصم انا حمداد بدن سدلمة عدن حبيدب بدن الشدهيد عدن ميمدون بدن مهدران [  1824]  

ن بعدددما ت وجنددي رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ونحددن حددالالعددن ن إددد بددن ائصددم ان ميمونددة قالددت 
 رج  من مكة بسر  

   
حددانا أبددو نعديم انددا حمدداد بدن زإددد عددن مطدر الددوراج عددن ربيعدة بددن أبددي عبدد الددرحمن عددن [  1825]  

تدد و  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ميمونددة حددالال وبنددى بهددا سددليمان بددن ؤسددار عددن أبددي رافدد  قددا  
 حالال وكنت الرسو  بينهما 

   
 م إعا لم ؤصد  و باب في أ ل لحم الصيد للمحر 

   
أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا  شددام الدسددتوا ي عددن ؤحيددى عددن عبددد هللا بددن أبددي قتددادة قددا  [  1826]  

انطلدق أبدي مد  النبددي صدلى هللا عليده وسدلم عددام الحدنبيدة فد حرم أصدحابه ولددم ؤحدرم أبدو قتدادة ف صدداب 
وحدد  فطعنتدده فقددا  للقددوم حمددار وحدد  فطعندده وأ ددل مددن لحمدده فقلددت ؤددا رسددو  هللا انددي أصددبت حمددار 

  لوا و م محرمون 
   



أ برنا أبو الوليد انا  دعبة عدن عومدان بدن عبدد هللا بدن مو دب عدن عبدد هللا بدن أبدي قتدادة [  1827]  
بينمددا نحددن نسددير و ددم محرمددون وأبددو قتددادة حددال  إع رأنددت حمددارا فركبددت فرسددا ف صددبته عددن أبيدده قددا  

وا النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فسدد لوه فقددا  أ ددرتم قتلددتم أو فدد  لوا مددن لحمدده و ددم محرمددون ولددم آ ددل فدد ت
 قا  يربتم قالوا ال قا  فكلوا 

   
أ برنا محمد بن  يسى انا حماد بن زإد عن صال  بن كيسان عدن عبيدد هللا بدن عبدد هللا [  1828]  

ان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أتددى بلحددم حمددار وحدد  فددرده عددن بددن  بدداس عددن الصددعب بددن جوامددة 
 وقا  إنا حرم ال ن  ل الصيد 

   
أ برنا أبو عاصدم عدن بدن جدرإ  عدن بدن المنكددر عدن معداع بدن عبدد الدرحمن بدن عومدان [  1829]  

كنا م  نلحة بن عبيدد هللا فدي سدار ف  ددل لده نيدر و دم محرمدون و دو راقدد فمندا التيمي عن أبيه قا  
وقددا  أ لندداه مدد  رسددو  هللا صددلى هللا  مددن أ ددل ومنددا مددن تددور  فاسددتيقال نلحددة فدد  بروه فوافددق مددن أ لدده

 عليه وسلم 
   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا بددن عيينددة عددن ال  ددري عددن عبيددد هللا بددن عبددد هللا عددن بددن [  1830]  

مدر بددي رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسددلم وأندا بددائبوار أو بددودان  بداس حددداني الصدعب بددن جوامدة قددا  
ا رأل فدي وجهدي الكرا يدة قدا  إنده لديب بندا رد عليدك ولكندا وأ دنت له لحدم حمدار وحد  فدرده علدي فلمد

 حرم 
   

 باب في الح  عن الحي 
   
أ برنا محمد بن عبد هللا الرقا ي انا و يب عن معمر عن ال  ري عدن سدليمان بدن ؤسدار [  1831]  

كددان ردؤددف النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي حجددة الددودا  عددن بددن  بدداس عددن الاضددل بددن  بدداس أندده 
امرأة من  وعم فقالت ان فرإضة هللا فدي الحد  علدى  بداده أدركدت أبدي  ديخا كبيدرا ال ؤستمسدك  جارت

 على راحلة ولم ؤح  أف ح  عنه قا  نعم سيل أبو محمد تقو  به ا قا  نعم 
   
أ برنددا أبددو عاصددم عددن بددن جددرإ  عددن بددن  ددهاب عددن سددليمان بددن ؤسددار عددن بددن  بدداس [  1832]  



مددرأة سدد لت النبدي صددلى هللا عليدده وسددلم فقالددت ان أبددي  ددي  ال ؤسددتوي ان اعدن الاضددل  ددو بددن  بدداس 
 على البعير أدركته فرإضة هللا فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم حجي عنه 

   
حدانا محمد بن نوسف انا ائوزاعي حداني ال  ري عن سليمان بدن ؤسدار عدن بدن  بداس [  1833]  

هللا عليده وسدلم فدي حجدة الدودا  والاضدل بدن  بداس ردؤدف  ان امرأة من  دوعم اسدتات رسدو  هللا صدلى
رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فقالدت ؤدا رسدو  هللا ان فرإضدة هللا علدى  بداده أدركدت أبدي  ديخا كبيدرا 

 ال ؤستطي  ان ؤستوي على الراحلة فهل ؤقضي ان أح  عنه قا  نعم 
   
ي عدن سدليمان بدن ؤسدار عدن بدن  بداس حددانا محمدد بدن نوسدف اندا بدن عييندة عدن ال  در [  1834]  

 نحوا من حدنث ائوزاعي عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   
حدانا مسدد أ برنا حماد بن زإد عن ؤحيى بن أبي إسحاج عن سدليمان بدن ؤسدار حدداني [  1835]  

ن ان رجدال قدا  ؤدا رسددو  هللا ان أبدي أو أمدي عجدوز كبيددر االاضدل بدن  بداس أو عبدد هللا بددن العبداس 
انا حملتها لم تستمسك وان ربطتها  شيت ان اقتلهدا قدا  أرأندت ان كدان علدى أبيدك أو أمدك دندن أ ندت 

 تقضيه قا  نعم قا  فح  عن أبيك أو أمك 
   

 باب الح  عن الميت 
   
حدددانا محمددد بددن حميددد انددا جرإددر عددن منصددور عددن مجا ددد عددن نوسددف بددن ال بيددر مددولى [  1836]  

جدار رجدل مدن  دوعم إلدى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدا  بدن ال بيدر قدا  آل  ال بير عدن عبدد هللا 
ان أبدي أدركده اإلسدالم و دو  دي  كبيدر ال ؤسدتطي  ركدوب الرحدل والحد  مكتدوب عليده أفد ح  عنده قدا  
أنت أ بر ولده قا  نعم قا  أرأنت لو كان على أبيك دنن فقضديته عنده أ دان علدك ؤجد ي عنده قدا  نعدم 

  قا  فاحج  عنه
   
أ برنددا أبددو صددال  بددن عبددد هللا حدددانا عبددد الع إدد   ددو بددن عبددد الصددمد عددن منصددور عددن [  1837]  

مجا د عن مولى بن ال بير ؤقا  له نوسف بن ال بير أو ال بير بدن نوسدف عدن سدودة بندت زمعدة قالدت 
أندت لدو جار رجدل إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدا  إن أبدي  دي  كبيدر ال ؤسدتطي  ان ؤحد  قدا  أر 



  ان على أبيك دنن فقضيته عنه قبل منه قا  نعم قا  هللا ارحم ح  عن أبيك 
   

 باب في استالم الحجر 
   
مدا تركدت اسدتالم  د نن حدانا مسددد اندا ؤحيدى عدن عبيدد هللا عدن نداف  عدن بدن عمدر قدا  [  1838]  

تلمها قلدت لنداف  أ دان بددن الدركنين فدي  ددة وال فددي ر دار مند  رأندت رسددو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤسدد
 عمر ؤمشي بين الركنين قا  إنما كان ؤمشي ليكون أؤسر الستالمه 

   
 باب الاضل في استالم الحجر 

   
حدددانا حجددا  بددن منهددا  وسددليمان بددن حددرب قدداال حدددانا حمدداد بددن سددلمة انددا عبددد هللا بددن [  1839]  

ليبعدون هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  عومان بن  يوم عن سعيد بن جبير عن بن  باس أن رسدو  هللا 
الحجر نوم القيامة وله عينان نبصر بهما ولسان ننطدق بده وإشدهد علدى مدن اسدتلمه بحدق قدا  سدليمان 

 لمن استلمه 
   

 باب من مل االاا ومشى أربعا 
   
أ برنا أحمد بن عبد هللا انا مالك بدن أندب عدن جعادر بدن محمدد عدن أبيده عدن جدابر قدا  [  1840]  
 ل رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم من الحجر إلى الحجر االاة أ وا  رم
   
ان حدددانا عبددد هللا بددن سددعيد انددا عقبددة بددن  الددد انددا عبيددد هللا حددداني ندداف  عددن بددن عمددر [  1841]  

رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم كددان إعا نددا  بالبيددت الطددوا  ائو   ددب اددال  ومشددى أربدد  وكددان 
عا سدددعى بدددين الصددداا والمدددروة فقلدددت لنددداف  أ دددان عبدددد هللا ؤمشدددي إعا بلددد  الدددركن ؤسدددعى بدددبطن المسددديل إ

 اليماني قا  ال اال أن ن احم على الركن ف نه كان ال ندعه حتى ؤستلمه 
   
حدانا عبد هللا بدن عمدر بدن أبدان اندا عبدد هللا بدن المبدارو اندا عبيدد هللا بدن عمدر عدن نداف  [  1842]  

  من الحجر إلى الحجر االاا ومشى أربعا رمل رسو  هللاعن بن عمر قا  



   
 باب االيطبا  في الرمل 

   
أ برنا محمد بن نوسف انا سشيان عن أبي جرإ  عن عبدد الحميدد  دو بدن جبيدر عدن بدن [  1843]  

 انه نا  مضطبعا ؤعلى عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب نوا  القارن 
   
ن منصور اندا عبدد الع إد  بدن محمدد عدن عبيدد هللا بدن عمدر عدن نداف  عدن أ برنا سعيد ب[  1844]  

مددن أ ددل بددالح  والعمددرة كادداه لهمددا نددوا  واحددد وال بددن عمددر ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 ؤحل حتى ؤحل منهما 

   
 باب الطوا  على الراحلة 

   
الح ار عن عكرمة عدن بدن  بداس أ برنا عمرو بن عون عن  الد بن عبد هللا عن  الد [  1845]  

ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم نا  بالبيت على بعير كلما أتى علدى الدركن أ دار إليده بشدير فدي 
 نده وكبر 

   
 باب ما تصن  الحاجة إعا كانت حا ضا 

   
أ برندا  الدد بدن مخلددد اندا مالدك عدن عبددد الدرحمن بدن القاسدم عددن أبيده عدن عا شدة ريددى [  1846]  

قدمت مكة وأنا حا ض ولم أنف بين الصاا والمروة فشدكوت علدك إلدى رسدو  هللا تعالى عنها قالت هللا 
 صلى هللا عليه وسلم فقا  افعلي ما ؤاعل الحا  يير أن ال تطوفي بالبيت 

   
 باب الكالم في الطوا  

   
 أ برندددا الحميددددي اندددا الاضددديل بدددن  يدددار عدددن عطدددار بدددن السدددا ب عدددن نددداوس عدددن بدددن[  1847]  



الطددوا  بالبيددت صددالة اال ان هللا أبدداح فيدده المنطددق  بدداس قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 فمن نطق فيه فال ننطق اال بخير 

   
أ برندا علددي بدن سددعيد عدن موسددى بدن أعددين عدن عطددار بدن السددا ب عدن ندداوس عدن بددن [  1848]  

 نحوه  باس عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 ف المقام باب الصالة  ل
   
وافقددت ربددي فددي أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا حميددد عددن أنددب قددا  قددا  عمددر بددن الخطدداب [  1849]  

ادددال  قلدددت ؤدددا رسدددو  هللا لدددو اتخددد ت مدددن مقدددام إبدددرا يم مصدددلى فددد ن   هللا ل واتخددد وا مدددن مقدددام إبدددرا يم 
 مصلى 

   
 باب في سنة الحا  

   
بدن إسددماعيل بددن أبدان عددن جعادر بددن محمدد عددن أبيدده أ برندا إسددماعيل بدن أبددان اندا حدداتم [  1850]  

د لندا علددى جدابر بدن عبدد هللا فسد   عددن القدوم حتدى انتهدى إلددي عدن جدابر بدن عبدد هللا قددا  أبدو جعادر 
فقلددت انددا محمددد بددن علددي بددن الحسددين بددن علددي فدد  ول بيددده إلددى زري ائعلددى وزري ائسددال اددم ويدد  

ا بددك ؤددا بددن أ ددي سددل عمددا  دديت فسدد لته و ددو أعمددى فمدده بددين ادددني وأنددا نوميدد  يددالم  دداب فقددا  مرحبدد
وجار وقت الصالة فقام في نساجه ملتحاا بها كلمدا ويدعها علدى منكبيده رجد  نرفهدا إليده مدن صدغر ا 
وردا ه إلدى جنبده علدى المشدجب فصددلى فقلدت أ برندي عدن حجدة رسددو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقددا  

عليه وسلم تس  سنين لم ؤح  ام أعن فدي النداس بدالح   بيده فعقد تسعا فقا  مكث رسو  هللا صلى هللا
فددي العا دددرة أن رسدددو  هللا صدددلى هللا عليدده وسدددلم حدددا  فقددددم المدنندددة بشددر كويدددر كلهدددم نلدددتمب ان ؤددد تم 
برسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وإعمددل موددل عملدده فخرجنددا معدده حتددى أتينددا عا الحلياددة فولدددت أسددمار 

ت إلى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم كيدف اصدن  فقدا  ايتسدلي بنت عميب محمد بن أبي بكر ف رسل
واسددتواري بوددوب وأحرمددي فصددلى رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي المسددجد اددم ركددب القصددوار حتددى 
اسدتوت بده ناقتده علدى البيددار فن درت إلدى مدد بصدري مدن بدين ندؤده مدن را دب ومدا  وعدن ؤمينده مودل 

علددك ورسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بددين أظهرنددا وعليدده نندد   علددك وعددن ؤسدداره موددل علددك و لادده موددل 



القدددرآن و دددو ؤعدددر  ت وإلددده ف  دددل بالتوحيدددد لبيدددك اللهدددم لبيدددك ال  دددرإك لدددك لبيدددك ان الحمدددد والنعمدددة لدددك 
والملدك ال  درإك لددك ف  دل الندداس بهد ا الدد ي نهلدون بده فلددم ندرد رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم علدديهم 

صددلى هللا عليدده وسددلم تلبيددة حتددى إعا أتينددا البيددت معدده قددا  جددابر لسددنا ننددوي اال  ددييا ولبددى رسددو  هللا 
الحدد  لسددنا نعددر  العمددرة حتددى إعا أتينددا البيددت معدده اسددتلم الددركن فرمددل االاددا ومشددى أربعددا اددم تقدددم إلددى 
ي مقام إبرا يم فصلى فقرأ ل واتخ وا من مقام إبدرا يم مصدلى {  فجعدل المقدام بينده وبدين البيدت وكدان أبد

ؤقددو  وال أعلمدده عكددره عددن جددابر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أم ال قددا  كددان ؤقددرأ فددي الددركعتين قددل 
 و هللا أحد وقل ؤا أنها الكدافرون ادم رجد  إلدى الدركن فاسدتلمه ادم  در  مدن البداب إلدى الصداا فلمدا أتدى 

بالصداا فرقدى عليده حتدى رأل  الصاا قرأ ل إن الصداا والمدروة مدن  دعا ر هللا {  ابددأ بمدا بددأ هللا بده فبددأ
البيددت فوحددد هللا وكبددره وقددا  ال إلدده إال هللا وحددده ال  ددرإك لدده لدده الملددك ولدده الحمددد ؤحيددي وإميددت و ددو 
على كل  ير قدنر ال إله إال هللا وحده أنج  وعده ونصر عبده و  م ائح اب وحده ام دعدا بدين علدك 

ا انصبت قددماه فدي بطدن الدوادي قدا  عبدد هللا بدن فقا  مول   ا اال  مرات ام ن   إلى المروة حتى إع
عبدد الددرحمن الدددارمي ؤعنددي فرمددل حتددى إعا صددعدنا مشددى حتددى إعا أتينددا المددروة فاعددل علددى المددروة كمددا 
فعل على الصاا حتى إعا كان آ ر نوا  على المروة قا  إني لو اسدتقبلت مدن أمدري مدا اسدتدبرت لدم 

يب معده  ددي فليحدل وليجعلهدا عمدرة فقدام سدراقة بدن مالدك أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كدان مدنكم لد
بددن جعشددم فقددا  ؤددا رسددو  هللا ألعامنددا  دد ا أو ئبددد فشددبك رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أصددابعه فددي 
ائ رل فقا  د لت العمرة في الح   ك ا مرتين ال بل ال بد أبددا ال بدل ئبدد أبددا وقددم علدي ببددن مدن 

يدده وسددلم فوجددد فانمددة فدديمن حددل ولبسددت ايابددا صددبيغا وا تحلددت فدد نكر علددي الدديمن للنبددي صددلى هللا عل
علدك عليهددا فقالددت إن أبددي أمرنددي فكدان علددي ؤقددو  ع بددت إلددى رسدو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم محر ددا 
على فانمة في ال ي صنعت مستاتيا لرسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم فيمدا عكدرت فد نكرت علدك عليهدا 

حين فريت الح  قلت اللهم إني أ ل بما أ ل به رسدولك قدا  فد ن معدي الهددي فقا  صدقت ما فعلت 
فدال تحلدل قددا  فكدان جماعدة الهدددي الد ي قدددم بده علدي مددن الديمن والدد ي أتدى بده النبددي صدلى هللا عليدده 
وسددلم ما ددة بدنددة فحددل الندداس كلهددم وقصددروا إال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ومددن كددان معدده  دددي فلمددا 

ة وجدده إلددى منددى ف  للنددا بددالح  وركددب رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فصددلى بمنددى  ددان نددوم التروإدد
ال هر والعصر والمغرب والعشار والصب  ام مكث قليال حتى إعا نلعت الشمب أمدر بقبدة مدن الشدعر 
تضددرب لددده بنمدددرة ادددم ركدددب رسددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم فسدددار ال تشددك قدددرإ  إال أنددده واقدددف عندددد 

كما كانت قرإ  تصن  في الجا لية في الم دلاة فسدار رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم المشعر الحرام 
حتددى إعا زايدددت ؤعندددي الشدددمب أمدددر بالقصدددوار فرحلدددت لدده فددد تى بطدددن الدددوادي فخطدددب النددداس وقدددا  إن 



دمددار م وأمددوالكم حددرام كحرمددة نددومكم  دد ا فددي  ددهركم  دد ا فددي بلدددكم  دد ا أال إن كددل  ددير مددن أمددر 
دمي مويددو  ودمددار الجا ليددة مويددوعة وأو  دم ويدد  دما نددا دم ربيعددة بددن الحددار  الجا ليددة تحددت قدد

 دان مستريدعا فددي بندي سددعد فقتلتده  دد نل وربدا الجا ليدة مويددو  وأو  ربدا أيددعه ربدا  بدداس بدن عبددد 
المطلددب ف ندده مويددو  كلدده فدداتقوا هللا فددي النسددار ف نمددا أ دد تمو ن ب مانددة هللا واسددتحللتم فددروجهن بكلمددة 

ن لكددم علدديهن أن ال نددونين فر ددكم أحدددا تكر وندده فدد ن فعلددن علددك فايددربو ن يددربا ييددر مبددرح هللا وإ
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعرو  وأنتم مسيولون عني فما أنتم قا لون قالوا نشدهد أندك قدد بلغدت 

لهددم وأدنددت ونصددحت فقددا  فقددا  ب صددبعه السددبابة فرفعهددا إلددى السددمار وإنكتهددا إلددى الندداس اللهددم أ ددهد ال
أ هد اللهم أ هد ام أعن بال  بندار واحد وإقامة فصلى ال هر ام أقدام فصدلى العصدر لدم ؤصدل بينهمدا 
 ددييا اددم ركددب حتددى وقددف فجعددل بطددن ناقتدده القصددوار إلددى الصددخيرات وقددا  إسددماعيل إلددى الشددجيرات 

ارة حتدى وجعل حبل المشاة بين ندؤده ادم اسدتقبل القبلدة فلدم ند   واقادا حتدى يربدت الشدمب وع بدت الصد
يدداب القددرأل فدد رد  أسددامة  لادده اددم دفدد  وقددد  ددنق القصددوار ال مددام حتددى أندده ليصدديب رأسددها مددورو 
رحله وإقو  بيده اليمنى السكينة السكينة كلما أتدى جدبال مدن الجبدا  أر دى لهدا قلديال حتدى تصدعد حتدى 

ندي الاجدر صدلى أتى الم دلاة فصلى بها المغرب والعشار ب عان وإقامتين ام ايدطج  حتدى إعا نلد  ؤع
الاجددر بدد عان وإقامددة اددم ركددب القصددوار حتددى وقددف علددى المشددعر الحددرام واسددتقبل القبلددة فدددعا هللا وكبددره 
و لله ووحده حتى أسار جدا ام دف  قبل ان تطل  الشمب وأرد  الاضل بن  باس وكدان رجدال حسدن 

طاددق الاضددل نن ددر الشددعر أبدديض وسدديما فلمددا دفدد  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددر بددال عن ؤجددرإن ف
إليهن ف    النبي صدلى هللا عليده وسدلم ندده فويدعها علدى وجده الاضدل فحدو  الاضدل رأسده مدن الشدق 
اآل ددر فويدد  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نددده مددن الشددق اآل ددر حتددى إعا أتددى محسددر حددرو قلدديال اددم 

ندد ا الشدجرة فرمدى سلك الطرإق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرل حتدى إعا أتدى الجمدرة التدي ع
بسددب  حصدديات ؤكبددر علددى كددل حصدداة مددن حصددى الخدد   اددم رمددى مددن بطددن الددوادي اددم انصددر  إلددى 
المنحدر فنحدر ادال  وسدتين بيدده ادم أعطدى عليدا فنحدر مددا يبدر وأ دركه فدي بدندة ادم أمدر مدن كدل بدنددة 
 ببضددعة فجعلدددت فددي قددددر فطبخدددت فدد  ال مدددن لحومهدددا و ددربا مدددن مرقهددا ادددم ركدددب ف فددار إلدددى البيدددت
فصلى ال هر بمكة وأتى بني عبد المطلدب و دم ؤسدتقون مدن زمد م فقدا  ان عدوا بندي عبدد المطلدب فلدوال 

 ؤغلبنكم الناس على سقانتكم لن عت معكم فناولوه دلوا فشرب 
   
أ برنا محمد بن سدعيد ائصدبهاني اندا حداتم بدن إسدماعيل عدن جعادر عدن أبيده عدن جدابر [  1851]  

 به ا 



   
 عا مات ما ؤصن  به باب في المحرم إ

   
أ برنددا سددليمان بددن حددرب انددا حمدداد  ددو بددن زإددد عددن أنددوب عددن سددعيد بددن جبيددر عددن بددن [  1852]  

بيندا رجدل واقدف مد  النبدي صددلى هللا عليده وسدلم بعرفدة فوقد  علدى راحلتده أو قدا  ف قعصددته  بداس قدا  
وال تحنطدوه وال تخمدروا رأسده  فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ايسلوه بمار وسدر وكاندوه فدي ادوبين

 ف ن هللا تعالى نبعوه نوم القيامة ملبيا 
   

 باب ال كر في الطوا  والسعي بين الصاا والمروة 
   
إنمددا جعددل أ برنددا أبددو عاصددم عددن عبيددد هللا بددن أبددي زإدداد عددن القاسددم عددن عا شددة قالددت [  1853]  

 قامة عكر هللا قا  أبو عاصم كان نرفعه الطوا  بالبيت ورمي الجمار والسعي بين الصاا والمروة إل
   
أ برنا أبو نعيم ومحمد بن نوسف عن سشيان عن عبيد هللا بن أبدي زإداد عدن القاسدم عدن [  1854]  

 نحوه عا شة عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في فس  الح  
   
أبدي عبدد الدرحمن عدن بدال   أ برنا نعيم بن حماد انا عبد الع إ  بن محمد عن ربيعدة بدن[  1855]  

 قلت ؤا رسو  هللا فس  الح  ألنا  اصة أم لمن بعدنا قا  بل لنا  اصة بن الحار  عن أبيه قا  
   

 باب من اعتمر في أ هر الح  
   
أ برنا سهل بدن حمداد اندا  دعبة عدن الحكدم عدن مجا دد عدن بدن  بداس عدن النبدي صدلى [  1856]  

متعنا بهددا فمدن لددم ؤكددن معده  دددي فليحددل كلدده فقدد د لددت العمددرة فددي  د ه عمددرة اسددتهللا عليده وسددلم قددا  
 الح  إلى نوم القيامة 

   



أ برنا جعار بن عدون اندا عبدد الع إد  بدن عمدر بدن عبدد الع إد  عدن ربيد  بدن سدبرة حداده [  1857]  
انهددم سدداروا مدد  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم حتددى بلغددوا عسدداان فقددا  لدده رجددل مددن بنددي ان أبدداه حدادده 

مدل  ؤقا  له مالك بن سراقة أو سراقة بن مالدك اقدض لندا قضدار قدوم ولددوا اليدوم قدا  إن هللا قدد أد دل 
عليكم في حجكم  د ا عمدرة فد عا أندتم قددمتم فمدن تطدو  بالبيدت وبالصداا والمدروة فقدد حدل إال مدن كدان 

 معه  دي 
   

 باب كم اعتمر النبي صلى هللا عليه وسلم 
   
ب بن  باد انا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دننار عن عكرمدة عدن بدن أ برنا  ها[  1858]  

ان النبددددي صددددلى هللا عليدددده وسددددلم اعتمددددر أربدددد  عمددددرة عمددددرة الحدنبيددددة وعمددددرة القضددددار أو قددددا   بدددداس 
 القصاأل  ك  هاب بن  باد من قابل والوالوة من الجعرانة والرابعة التي م  حجته 

   
 باب فضل العمرة في رمضان 

   
أ برنا أبو عاصم عن بن جرإ  عن عطدار عدن بدن  بداس أن رسدو  هللا صدلى هللا عليده [  1859 ] 

 اعتمري في رمضان ف ن عمرة في رمضان تعد  حجة وسلم قا  المرأة 
   
أ برنا أحمد بن  الد اندا محمدد بدن إسدحاج عدن  يسدى بدن معقدل بدن أبدي معقدل ائسددي [  1860]  

 بددن سددالم عددن جدتدده أم معقددل قالددت قددا  رسددو  هللا صددلى هللا أسددد   إمددة حددداني نوسددف بددن عبددد هللا
 عمرة في رمضان تعد  حجة عليه وسلم 

   
 باب الميقات في العمرة 

   
أ برندا محمدد بددن ن إدد البد ار انددا ؤحيدى بددن زكرإدا اندا جددرإ  أ برندي مد احم بددن أبدي مدد احم [  1861]  

  هللا صدلى هللا عليده وسدلم  در  مدن الجعراندة أن رسو عن عبد الع إ  بن عبد هللا عن محر  الكعبي 
 حتى أنش  معتمرا فد ل مكة ليال فقضى عمرته ام  ر  من تحت ليلته ف صب  بالجعرانة كبا ت 

   



حدددانا صدددقة بددن الاضددل انددا عيينددة عددن عمددرو بددن أوس ؤقددو  أ برنددي عبددد الددرحمن بددن [  1862]  
م ان أرد  عا شدة فاعمر دا مدن التنعديم قدا  سدشيان أمرني رسو  هللا صلى هللا عليه وسلأبي بكر ؤقو  

  ان  عبة ؤعجبه مول   ا اإلسناد 
   
حددانا أحمدد بدن ندونب انددا داود العطدار عدن بدن  وديم عددن نوسدف بدن ما دك عدن حاصددة [  1863]  

بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصدنق عن أبيهدا ان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  لعبدد الدرحمن بدن 
ارد  أ تددك ؤعنددي عا شددة واعمر ددا مددن التنعدديم فدد عا  بطددت ائ مددة مر ددا فلتحددرم ف نهددا عمددرة  أبددي بكددر
 متقبلة 

   
 باب في تقبيل الحجر 

   
اندي ئقبلدك أ برنا مسدد انا حماد بن زإد عن أنوب عن ناف  عن بن عمدر ان عمدر قدا  [  1864]  

 سلم ؤقبلك وأني ئعلم انك حجر ولكني رأنت رسو  هللا صلى هللا عليه و 
   
رأندت محمدد بدن  بداد بدن جعادر أ برنا أبو عاصم عن جعار بن عبدد هللا بدن عومدان قدا  [  1865]  

ؤستلم الحجر ام ؤقبله وإسجد عليه فقلت لده مدا  د ا فقدا  رأندت  الدك عبدد هللا بدن  بداس ؤاعلده ادم قدا  
  عليه وسلم ؤاعل   ا رأنت عمر فعله ام قا  اني ئعلم انك حجر ولكني رأنت رسو  هللا صلى هللا

   
 باب الصالة في الكعبة 

   
د دل حدانا حجدا  بدن منهدا  اندا حمداد بدن سدلمة عدن أندوب عدن نداف  عدن بدن عمدر قدا  [  1866]  

رسددو  هللا صددلى هللا عليددده وسددلم مكدددة وردؤادده أسدددامة بددن زإددد ف نددداا فددي أصدددل الكعبددة فقدددا  بددن عمدددر 
لم وبدال  وأسدامة فقلدت لدبال  مدن ورار البداب أندن صدلى وسدعى النداس فدد ل النبدي صدلى هللا عليده وسد

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فقا  بين السارإتين 
   
أ برنا أحمد بن عبد هللا بن نونب انا ليث عن بن  هاب عن سدالم عدن عبدد هللا انده قدا  [  1867]  

ان بن نلحدة الحجبدي فد كر د ل رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم البيت  و وأسامة بن زإد وبال  وعوم



 نحوه 
   

 باب الحجر من البيت 
   
حداني فروة بن أبي الغرار انا علدي بدن مسدهر عدن  شدام بدن عدروة عدن أبيده عدن عا شدة [  1868]  

لدوال حداادة عهدد قومدك بدالكار لنقضدت الكعبدة ادم لبنيتهدا قالت قا  لي رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 حين بنت استقصرت ام جعلت لها  لاا على أس إبرا يم ف ن قرإشا 

   
أ برنا محمد بن  يسى انا أبو ائحدوأل عدن ائ دعث بدن سدليم عدن ائسدود عدن عا شدة [  1869]  

س لت النبي صلى هللا عليه وسلم عن الجدر أمن البيت  و قا  نعدم قلدت فمدا لهدم لدم ندد لوه فدي قالت 
بابدده مرتادد  قددا  فعددل علددك ليددد لوا مددن  ددا وا البيددت فقددا  إن قومددك قصددرت بهددم الناقددة قلددت فمددا  دد ن 

وإمنعددوا مددن  ددا وا ولددوال أن قومددك حدددنوو عهددد بجا ليددة ف  ددا  أن تنكددر قلددوبهم لعمدددت إلددى الحجددر 
 فجعلته في البيت وأل قت بابه بائرر 

   
 باب في التحصيب 

   
 بدداس  أ برنددا محمددد بددن أحمددد انددا سددشيان بددن عيينددة عددن عمددرو عددن عطددار سددمعت بددن[  1870]  

ؤقدددو  التحصددديب لددديب بشدددير إنمدددا  دددو منددد   ن لددده رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم قدددا  أبدددو محمدددد 
 التحصيب موي  بمكة و و موي  ببطحار 

   
 باب كم صالة ؤصلى بمنا حتى ؤغدل إلى عرفات 

   
 أ برنا ائسود بن عامر انا أبو كدننة  و ؤحيى بن المهلب عن ائعم  عدن الحكدم عدن[  1871]  

 صلى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم بمنى  مب صلوات مقسم عن بن  باس قا  
   
أ برنددا محمددد بددن أحمددد وأحمددد بددن محمددد بددن حنبددل عددن إسددحاج بددن نوسددف انددا سدددشيان [  1872]  

الندوري عدن عبدد الع إد  بدن رفيد  قدا  قلدت ئنددب بدن مالدك حدداني بشدير عقلتده عدن رسدو  هللا صددلى 



لى ال هدر نددوم التروإدة قدا  بمنددى قدا  وقلدت فدد نن صدلى العصدر نددوم النادر قددا  أنددن صدهللا عليده وسدلم 
 بائبط  ام قا  اصن  ما ؤصن  أمرا و 

   
أ برنددا عبددد هللا بددن صددال  حددداني الليددث قددا  حددداني  الددد عددن سددعيد بددن أبددي  ددال  عددن [  1873]  

العصدر والمغدرب والعشدار أن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم صدلى ال هدر و قتادة عن أندب أنده حداده 
 ورقد رقدة بمنى ام ركب إلى البيت فطا  به 

   
 باب قصر الصالة بمنى 

   
أ برنا محمد بن الصلت عدن منصدور بدن أبدي ائسدود عدن سدليمان عدن إبدرا يم عدن عبدد [  1874]  

لقددد صددليت مدد  رسددو  هللا الددرحمن بددن ن إددد قددا  قددا  عبددد هللا وصددلى مدد  عومددان بمنددى أربدد  ركعددات 
صلى هللا عليه وسلم في   ا المكان ركعتين ركعتين وم  أبي بكدر ركعتدين ركعتدين ومد  عمدر ركعتدين 

 ركعتين ام تارقت بكم الطرج فليت ح ي م  أرب  ركعات ركعتان متقبلتان 
   
أن رسدو  هللا صدلى حدانا محمد بن نوسف عن ائوزاعي عن ال  ري عن سالم عدن أبيده [  1875]  

صلى بمندى ركعتدين وأبدا بكدر ركعتدين وعمدر ركعتدين وعومدان ركعتدين صددرا مدن إمارتده هللا عليه وسلم 
 ام أتمها بعد 

   
 باب كيف العمل في القدوم من منا إلى عرفة 

   
أ برنددا عبيددد هللا بددن موسددى عددن سددشيان عددن ؤحيددى بددن سددعيد عددن عبددد هللا بددن أبددي سددلمة [  1876]  

 صدلى هللا عليدده وسددلم مدن منددا فمنددا مدن ؤكبددر ومنددا  رجندا مدد  رسددو  هللاالماجشدون عددن بدن عمددر قددا  
 من نلبي 

   
سدد لت أنددب بددن مالددك حدددانا أبددو نعدديم انددا مالددك حددداني محمددد بددن أبددي بكددر الوقاددي قددا  [  1877]  

ونحن يادؤان من منا إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصدنعون مد  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 ننكر عليه وإكبر المكبر فال ننكر عليه قا  كان نلبي الملبي فال 



   
 باب الوقو  بعرفة 

   
حدددانا محمددد بددن نوسددف انددا بددن عيينددة حددداني عمددرو بددن دننددار عددن محمددد بددن جبيددر بددن [  1878]  

أيدللت بعيدرا لدي فد  بت أنلبده فرأندت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم واقادا مدد  مطعدم قدا  قدا  جبيدر 
 ن   ا لمن الحمب فما   نه  هنا الناس بعرفة فقلت وهللا ا

   
 باب عرفة كلها موقف 

   
ان رسدو  هللا صددلى حددانا عبيدد هللا بدن موسدى عدن أسدامة بددن زإدد عدن عطدار عدن جدابر [  1879]  

هللا عليه وسلم رمى ام قعد للناس فجاره رجل فقا  ؤا رسدو  هللا اندي حلقدت قبدل ان انحدر قدا  ال حدر  
هللا نادت قبدل ان أرمددي قدا  ال حدر  قدا  فمددا سديل عدن  دير اال قددا  ال  ادم جداره آ در فقدا  ؤددا رسدو 

حددر  اددم قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم كددل عرفددة موقددف وكددل م دلاددة موقددف ومنددى كلهددا منحددر 
 وكل فجا  مكة نرإق ومنحر 

   
 باب كيف السير في اإلفاية من عرفة 

   
مة اندا  شددام بددن عددروة عدن أبيدده عددن أسددامة بددن حددانا حجددا  بددن منهددا  اندا حمدداد بددن سددل[  1880]  

كددان ردؤددف النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ف فددار مددن عرفددة وكددان ؤسددير العنددق فدد عا أتددي علددى زإددد اندده 
 فجوة نع 

   
 باب الجم  بني الصالتين بجم  

   
ا  حدانا أبو نعيم انا ز ري عن إبرا يم بن عقبة أ برندي كرإدب انده سد   أسدامة بدن زإدد قد[  1881]  

أ برنددي عشددية ردفددت النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم كيددف فعلددتم أو صددنعتم قددا  جينددا الشددعب الدد ي ننددي  
الندداس فيدده للمعددرس ف ندداا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ناقتدده اددم بددا  ومددا قددا  إ ددراج المددار اددم دعددا 

مامدك قدا  فركدب بالويور فتوي  ويورا ليب بالساب  جدا ام قلت ؤا رسو  هللا الصالة قدا  الصدالة أ



حتددى قدددمنا الم دلادددة ف قددام المغدددرب اددم أنددداا والندداس فددي مندددازلهم فلددم ؤحلدددوا حتددى أقدددام العشددار اآل دددرة 
فصلى ام حل الناس قا  قلت أ برني كيف فعلتم حين أصبحتم قا  ردفده الاضدل بدن  بداس فانطلقدت 

 انا في سباج قرإ  على رجلي 
   
 نحوه سى بن عقبة عن كرإب بن أبي مسلم عن أسامة أ برنا حجا  انا حماد انا مو [  1882]  
   
أ برندا أبدو الوليدد اندا  دعبة قدا  عددي بدن اابددت أنبد  لدي قدا  سدمعت عبدد هللا بدن زإدد عددن [  1883]  

 ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم جم  بين المغرب والعشار ؤعني بجم  أبي أنوب 
   
ان انددا بدن أبددي عنددب عدن بددن  ددهاب عدن سددالم عددن أبيدده  أ برندا عبيددد هللا بددن عبدد المجيددد[  1884]  

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم صددلى المغددرب والعشددار بالم دلاددة لددم نندداد فددي واحدددة منهددا اال باإلقامددة ولددم 
 ؤسب  بينهما وال على أار واحد منهما 

   
 باب الر صة في النار من جمي  بليل 

   
ان طدار عدن بدن  دوا  أ بدره ان أم حبيبدة أ برتده أ برنا أبو عاصم عن بدن جدرإ  عدن ع[  1885]  

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم أمر ا ان تنار من جم  بليل 
   
أ برنا عبيد هللا بن عبد المجيد انا أفلد  قدا  سدمعت القاسدم بدن محمدد ؤحدد  عدن عا شدة [  1886]  

ا فتددف  قبدل ان نددف  فد عن است عنت سودة بنت زمعة رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم أن ؤد عن لهدقالت 
لهددا وقددا  القاسددم وكانددت امددرأة ابطددة قددا  القاسددم الوبطددة الوقيلددة فدددفعت وحبسددنا معدده حتددى دفعنددا بدفعدده 
قالت عا شة فرن أ ون است عنت رسو  هللا كما است عنت سودة ف دف  قبل الناس أحدب إلدي مدن مادروح 

 به 
   

 باب بما نتم الح  
   
لوليد الطيالسدي اندا  دعبة حددانا بكيدر بدن عطدار قدا  سدمعت عبدد الدرحمن بدن أ برنا أبو ا[  1887]  



سدديل النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم عددن الحدد  فقدا  الحدد  عرفددات أو قددا  عرفددة ومددن ؤعمدر الدددنلي ؤقددو  
أدرو ليلة جم  قبل صالة الصدب  فقدد أدرو وقدا  أؤدام مندا االادة أؤدام ل فمدن تعجدل فدي ندومين فدال إادم 

 فال إام عليه {   عليه ومن ت  ر
   
جدار رجدل إلدى رسدو  هللا أ برنا ؤعلى انا إسماعيل عن عامر عن عروة بن مضدرس قدا  [  1888]  

صدددلى هللا عليددده وسدددلم بدددالموقف علدددى ر وس النددداس فقدددا  ؤدددا رسدددو  هللا جيدددت مدددن جبدددل ندددير أ للدددت 
هد معنددا  دد ه مطيتددي وأتعبددت ناسددي وهللا ان بقددي جبددل اال وقاددت عليدده فهددل لددي مددن حدد  قددا  مددن  دد

 الصالة وقد أتى عرفات قبل علك ليال أو نهارا فقد قضى تاوه وتم حجه 
   
أ برندددا أبدددو الوليدددد اندددا  دددعبة عدددن عبدددد هللا بدددن أبدددي السدددار عدددن الشدددعبي عدددن عدددروة بدددن [  1889]  

 أتيت رسو  هللا ف كر نحوه مضرس بن حاراة بن الم قا  
   

 باب وقت الدف  من الم دلاة 
   
أ برنا أبو يسان مالك بدن إسدماعيل اندا إسدرا يل عدن أبدي إسدحاج عدن عمدرو بدن ميمدون  [ 1890]  

كددان أ ددل الجا ليددة ؤشيضددون مددن جمدد  بعددد نلددو  الشددمب وكددانوا ؤقولددون عددن عمددر بددن الخطدداب قددا  
أ رج ابير لعلندا نويدر وان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم  دالاهم فددف  قبدل نلدو  الشدمب بعدد صدالة 

 و قا  المشرقين بصالة الغداة المسارإن أ
   

 باب الوي  في وادي محسر 
   
أ برنا إسحاج بدن إبدرا يم اندا  يسدى بدن ندونب عدن بدن جدرإ  قدا  أ برندي أبدو ال بيدر ان [  1891]  

إن فدي أبا معبد مولى بن  باس أ بره عن بن  باس عدن الاضدل أن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
دفعددوا علدديكم السددكينة و ددو كددا  ناقتدده حتددى إعا د ددل وادي محسددر أو عشددية عرفددة ويددداة جمدد  حددين 

 ي  
   
اإلؤضددا  أ برنددا أحمددد بددن عبددد هللا انددا ليددث عددن أبددي ال بيددر ب سددناده نحددوه قددا  عبددد هللا [  1892]  



 لإلبل واإلؤجا  للخيل 
   

 باب في المحصر بعدو 
   
ان عبددد هللا بددن عبددد هللا بيددد هللا عددن ندداف  أ برنددا عبددد هللا بددن سددعيد انددا أبددو أسددامة عددن ع[  1893]  

وسددالما كلمددا بددن عمددر ليددالي ندد   الحجددا  بددابن ال بيددر قبددل ان ؤقتددل فقدداال ال ؤضددرو ان ال تحدد  العددام 
نخدا  ان ؤحدا  بيندك وبددين البيدت فقدا  قدد  رجنددا مد  رسدو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم معتمدرإن فحددا  

ى هللا عليده وسدلم  دؤده وحلدق رأسده ادم رجد  ف  دهدكم اندي  اار قرإ  دون البيت فنحر رسدو  هللا صدل
قددد أوجبددت عمددرة فدد ن  لددي بينددي وبددين البيددت ناددت وان حيددل بينددي وبيندده فعلددت كمددا فعددل رسددو  هللا 
صدلى هللا عليدده وسدلم وأنددا معده ف  ددل بدالعمرة مددن عي الحليادة اددم سدار فقددا  إنمدا  دد نهما واحدد أ ددهدكم 

ناف  فطا  لهما نوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحددا ادم لدم ؤحدل  اني قد أوجبت حجا م  عمرتي فقا 
حتى جار نوم النحر ف  دل وكدان ؤقدو  عدن جمد  العمدرة والحد  ف  دل لهمدا جميعدا لدم ؤحدل حتدى ؤحدل 

 منهما جميعا نوم النحر 
   
حدانا أبو عاصم عن حجا  الصوا  عن ؤحيى بدن أبدي كويدر عدن عكرمدة عدن الحجدا  [  1894]  

مددن كسددر أو عددر  فقددد حددل وعليدده حجددة ائنصدداري عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا   بددن عمددرو
 أ رل 

   
قددا  أبددو محمددد رواه معاوإددة بددن سددالم ومعمددر عددن ؤحيددى بددن أبددي كويددر عددن عكرمددة عددن [  1895]  

 عبد هللا بن راف  عن الحجا  بن عمرو عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 ترمى  باب في جمرة العقبة أي ساعة
   
رمددى رسددو  هللا أ برنددا عبيددد هللا بددن موسددى انددا بددن جددرإ  عددن أبددي ال بيددر عددن جددابر قددا  [  1896]  

 صلى هللا عليه وسلم الجمرة نوم النحر الضحى وبعد علك عند زوا  الشمب 
   
أ برنا عبد هللا بن مسلمة انا مالدك عدن عبدد هللا بدن أبدي بكدر عدن أبدي البدداح بدن عاصدم [  1897]  



ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم أر دع لريدار اإلبدل ان نرمدوا ندوم النحدر ادم نرمدوا الغدد أو عن أبيه 
بعد الغد ليومين ام نرموا ندوم النادر قدا  أبدو محمدد مدنهم مدن ؤقدو  عبدد هللا بدن أبدي بكدر عدن أبيده عدن 

 البداح 
   

 باب في الرمي بمول حصى الخ   
   
ر اندددا عومددان بدددن مددرة عددن أبدددي سددلمة بدددن عبددد الدددرحمن عددن عبدددد أ برنددا عومددان بدددن عمدد[  1898]  

أمرنددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي حجددة الددودا  ان الددرحمن بددن عومددان التميمددي عددن أبيدده قددا  
 نرمي الجمرة بمول حصى الخ   

   
 أمددر م رسددو  هللاأ برنددا عبيددد هللا بددن موسددى عددن سددشيان عددن أبددي ال بيددر عددن جددابر قددا  [  1899]  

 صلى هللا عليه وسلم فرموا بمول حصى الخ   وأوي  في وادي محسر وقا  عليكم السكينة 
   
أ برنا عمرو بن عون انا  الد بن حميد ائعر  عدن محمدد بدن إبدرا يم عدن عبدد الدرحمن [  1900]  

ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم كددان ؤ مرنددا ان نرمددي الجمددار بموددل حصددى الحدد   قيددل بددن معدداع 
 بي محمد عبد الرحمن بن معاع له صحبة قا  نعم ئ
   

 باب في رمي الجمار نرميها را با 
   
أ برنا أبو عاصم والمؤمل وأبو نعيم عن أؤمن بن نابدل عدن قدامدة بدن عبدد هللا بدن عمدار [  1901]  

ال رأنت رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم نرمدي الجمدار علدى ناقدة صدهبار لديب ادم يدرب و الكالبي قا  
 نرد وال إليك إليك 

   
أ برنا زكرإا بن عبددة اندا عبيدد هللا بدن عمدرو عدن عبدد الكدرإم  دو الجد ري عدن سدعيد بدن [  1902]  

كندت رد  رسدو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم فلدم ند   نلبدي حتددى جبيدر عدن بدن  بداس عدن الاضددل قدا  
 رمى الجمرة 

   



 باب الرمي من بطن الوادي والتكبير م  كل حصاة 
   
ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم كدان إعا أ برنا عومان بن عمر انا نونب عن ال  دري [  1903]  

رمى الجمرة التي تلي المسدجد مسدجد مندى نرميهدا بسدب  حصديات ؤكبدر مد  كدل حصداة ادم تقددم أمامهدا 
سددب  حصدديات فوقددف مسددتقبل القبلددة رافعددا ندؤدده وكددان ؤطيددل الوقددو  اددم ؤدد تي الجمددرة الوانيددة فيرميهددا ب

ؤكبدر كلمدا رمدى بحصداة ادم ننصددر  ادم ننحددر عات اليسدار ممدا نلدي الددوادي رافعدا ندؤده نددعو ادم ؤدد تي 
الجمددرة التددي عنددد العقبددة فيرميهددا بسددب  حصدديات ؤكبددر كلمددا رمددى بحصدداة اددم ننصددر  وال ؤقددف عنددد ا 

 عليده وسدلم قدا  قا  ال  ري سمعت سالم بن عبد هللا ؤحد  به ا الحدنث عن أبيه عن النبي صلى هللا
 وكان بن عمر ؤاعله 

   
 باب البقرة تج ير عن البدنة 

   
أ برنا أبو نعيم انا عبد الع إ   و الماجشون عن عبد الرحمن  و بدن القاسدم عدن القاسدم [  1904]  

 رجنا م  رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم ال ند كر اال الحد  فلمدا جيندا سدر  نمودت عن عا شة قالت 
نوم النحر نهرت ف رسلني رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ف فضدت فد تى بلحدم بقدرة فقلدت مدا  فلما كان

   ا قالوا أ دل رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عن نسا ه البقرة 
   

 باب من قا  ليب على النسار حلق 
   
عبددد الحميددد  أ برندا علددي بدن عبددد هللا المدددنني اندا  شددام بدن نوسددف انددا بدن جددرإ  أ برندي[  1905]  

بددن جبيددر عدددن صددشية بندددت  دديبة قالدددت أ برتنددي أم عومددان بندددت أبددي سدددشيان أن بددن  بددداس قددا  قدددا  
 ليب على النسار حلق إنما على النسار التقصير رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 

   
 باب فضل الحلق على التقصير 

   
  عدن بدن عمدر عدن النبدي صدلى أ برنا محمد بن نوسف انا سشيان عدن عبدد هللا عدن نداف[  1906]  

رحدددم هللا المحلقدددين قيدددل والمقصدددرإن قدددا  رحدددم هللا المحلقدددين قدددا  فدددي الرابعدددة هللا عليددده وسدددلم انددده قدددا  



 والمقصرإن 
   

 باب فيمن قدم نسكه  ييا قبل  ير 
   
أ برنا أبو نعيم انا عبد الع إد   دو بدن أبدي سدلمة الماجشدون عدن ال  دري عدن  يسدى بدن [  1907]  

رأنددت رسدو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم عنددد الجمدرة و ددو ؤسد   فقددا  عدن عبددد هللا بدن عمددرو قدا   نلحدة
رجددل ؤددا رسددو  هللا نحددرت قبددل أن أرمددي قددا  ارم وال حددر  قددا  آ ددر ؤددا رسددو  هللا حلقددت قبددل أن انحددر 

 قا  انحر وال حر  قا  فما سيل عن  ير قدم وال آ ر إال قا  افعل وال حر  
   
 برنا مسددد اندا ؤحيدى اندا مالدك بدن أندب اندا ال  دري عدن  يسدى بدن نلحدة عدن عبدد هللا أ[  1908]  

أن رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم وقدف للنداس فدي حجدة الدودا  فقدا  لده رجدل ؤدا رسدو  هللا بن عمرو 
حلقت قبل أن أعب  قدا  ال حدر  قدا  لدم أ دعر عبحدت قبدل أن أرمدي قدا  ال حدر  فلدم ؤسد   نوميد  عدن 

 م أو آ ر إال قا  ال حر  قا  عبد هللا أنا أقو  به ا وأ ل الكوفة ؤشددون  ير قد
   

 باب سنة البدنة إعا أعطبت 
   
أ برنددا عبددد الو دداب بددن سددعيد انددا  ددعيب بددن إسددحاج عددن  شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن [  1909]  

لى هللا عليدده سدد لت رسددو  هللا صددناجيددة ائسددلمي صدداحب  دددي رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
وسلم كيف اصن  بما عطب من الهدي فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم كدل بدندة عطبدت فانحر دا 

 ام ألق نعلها في دمها ام  ل بينها وبين الناس فلي  لو ا 
   
أ برنددا محمددد بددن سددعيد انددا حاددع بددن غيددا  عددن  شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن ناجيددة [  1910]  

 نحوه 
   

 الشاة تج ير في الهدي باب من قا  
   
أ برنددا ؤعلددى بددن عبيددد وأبددو نعدديم قدداال انددا ائعمدد  عددن إبددرا يم عددن ائسددود عددن عا شددة [  1911]  



 أ دل رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم مرة ينما قالت 
   

 باب في ائ عار كيف ؤشعر 
   
بددا حسددان ؤحددد  عددن بددن أ برنددا أبددو الوليددد الطيالسددي انددا  ددعبة عددن قتددادة قددا  سددمعت أ[  1912]  

ان رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم صدددلى ال هدددر بددد ي الحليادددة ادددم دعدددا ببدندددة ف  دددعر ا مدددن  بددداس 
صاحة سنامها ائؤمن ادم سدلت الددم عنهدا وقلدد ا نعلدين ادم أتدى براحلتده فلمدا قعدد عليهدا واسدتوت علدى 

 البيدار أ ل للح  
   

 باب في ركوب البدنة 
   
النضددر  ا دم بددن القاسدم انددا  دعبة قددا  قتدادة أ برنددي قدا  سددمعت أنسدا ؤحددد   أ برندا أبدو[  1913]  

اندده انتهددى إلددى رجددل ؤسددوج بدنددة قددا  اركبهددا قددا  إنهددا بدنددة قددا  عددن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 اركبها قا  إنها بدنة قا  اركبها وإحك 

   
 باب في نحر البدن قياما 

   
ا سشيان عن نونب عن عبيد عدن زإداد بدن جبيدر عدن بدن عمدر أ برنا محمد بن نوسف ان[  1914]  

 أنه رأل رجال قد أناا بدنة فقا  ابعوها قياما مقيدة سنة محمد صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في  طبة الموسم 
   
أ برنددا إسددحاج بددن إبددرا يم قددا  قددرأت علددى أبددي قددرة  ددو موسددى بددن نددارج عددن بددن جددرإ  [  1915]  

ان النبددي صددلى هللا بددن عومددان بددن  ودديم عددن أبددي ال بيددر عددن جددابر بددن عبددد هللا قددا  حددداني عبددد هللا 
عليه وسلم حين رج  من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الح  ف قبلنا معه حتدى إعا كندا بدالعر  ادوب 
بالصبي  فلما استول ليكبر سم  الريوة  لدف ظهدره فوقدف عدن التكبيدر فقدا   د ه ريدوة ناقدة رسدو  هللا 

 عليه وسلم الجدعار لقد بدا لرسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم فدي الحد  فلعلده ان ؤكدون رسدو  صلى هللا



هللا صلى هللا عليه وسدلم فنصدلي معده فد عا علدي عليهدا فقدا  أبدو بكدر أميدر أم رسدو  قدا  ال بدل رسدو  
مكددة فلمددا  أرسددلني رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ببددرارة أقر  ددا علددى الندداس فددي مواقددف الحدد  فقدددمنا

 ددان قبددل التروإددة بيددوم قددام أبددو بكددر فخطددب الندداس فحددداهم عددن مناسددكهم حتددى إعا فددرغ قددام علددي فقددرأ 
على الناس برارة حتى  تمها ام كان نوم النحر ف فضنا فلمدا رجد  أبدو بكدر  طدب النداس فحدداهم عدن 

 تمهدا فلمددا كددان إفايدتهم وعددن نحدر م وعددن مناسدكهم فلمددا فددرغ قدام علددي فقدرأ علددى الندداس بدرارة حتددى 
نوم النار ائو  قام أبو بكدر فخطدب النداس فحدداهم كيدف ننادرون وكيدف نرمدون فعلمهدم مناسدكهم فلمدا 

 فرغ قام علي فقرأ برارة على الناس حتى  تمها 
   

 باب في الخطبة نوم النحر 
   
بكددرة  أ برندا أبددو حدداتم أ دهل بددن حدداتم اندا بددن عددون عددن محمدد عددن عبددد الدرحمن بددن أبددي[  1916]  

لمددا كددان نددوم قعددد النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم علددى بعيددر ال أدري جمددل أو ناقددة وأ دد  عددن أبيدده قددا  
إنسان بحطامده أو قدا  ب مامده فقدا  أي ندوم  د ا قدا  فسدكتنا حتدى ظنندا أنده سيسدميه سدول اسدمه فقدا  

اسدمه فقدا  ألديب أليب نوم النحر قلنا بلى قا  ف ي  هر   ا قا  فسكتنا حتى ظننا أنه سيسدميه سدول 
عو الحجة قلنا بلى قدا  فد ي بلدد  د ا فسدكتنا حتدى ظنندا أنده سيسدميه سدول اسدمه فقدا  ألديب البلددة قلندا 
بلى قا  ف ن دمار م وأموالكم وأعرايكم بينكم حدرام كحرمدة ندومكم  د ا فدي  دهركم  د ا فدي بلددكم  د ا 

 نه أال ليبل  الشا د الغا ب ف ن الشا د عسى ان نبل  من  و أوعى م
   

 باب المرأة تحيض بعد ال إارة 
   
حايدت صدشية فلمددا أ برندا ؤعلدى اندا ائعمد  عدن إبدرا يم عدن ائسدود عدن عا شدة قالدت [  1917]  

 انددت ليلددة الناددر قالددت أي حلقددي أي عقددر بلغددة لهددم فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم السددت قددد 
 نات نوم النحر قالت بلى قا  فاركبي 

   
 بنحوه حدانا  هل بن حماد عن  عبة عن الحكم عن إبرا يم عن ائسود عن عا شة  [ 1918]  
   

 باب ال ؤطو  بالبيت عرإان 



   
أ برنا محمد بدن ن إدد البد ار اندا سدشيان بدن عييندة عدن أبدي إسدحاج عدن زإدد بدن بويد  قدا  [  1919]  

مندة وال ؤطدو  بالبيدت عرإدان س لنا عليا ب ي  ير بعودت قدا  بعودت بد رب  ال ندد ل الجندة اال نادب مؤ 
وال ؤجتم  مسلم وكافر في الح  بعد عدامهم  د ا ومدن كدان بينده وبدين رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
عهد فعهده إلى مدته ومدن لدم ؤكدن لده عهدد فهدي أربعدة أ دهر ؤقدو  بعدد ندوم النحدر أجلهدم عشدرإن مدن 

 عي الحجة فاقتلو م بعد ائربعة 
   

 نرف  ندؤه  باب إعا ود  البيت ال
   
حدددانا عبيددد هللا بددن عبددد المجيددد الوقاددي انددا  ددعبة أ برنددي أبددو ق عددة قددا  سددمعت مهدداجرا [  1920]  

سيل جابر بن عبد هللا عن رف  ائندي عندد البيدت فقدا  إنمدا كدان ؤصدن  علدك اليهدود حججندا مد  ؤقو  
 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فما صنعنا علك 

   
 م باب في حرمة المسل

   
أ برنددا أبددو الوليددد وحجددا  قدداال انددا  ددعبة أ برنددي علددي بددن مدددرو قددا  سددمعت أبددا زرعددة [  1921]  

ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم استنصدت النداس فدي حجدة الدودا  ادم ؤحد  عن جرإر بن عبد هللا 
 قا  ال ترجعوا بعدي كاارا ؤضرب بعضكم رقاب بعض 

   
 ة باب في السعي بين الصاا والمرو 

   
أ برنددا جعاددر بددن عددون حدددانا إسددماعيل بددن أبدددي  الددد قددا  سددمعت بددن أبددي أوفددى ؤقدددو  [  1922]  

سددعى رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بددين الصدداا والمددروة ونحددن نسددتره مددن أ ددل مكددة ان ؤصدديبه أحددد 
 بحجر أو برمية 

   
 باب في القرآن 

   



انده عن علي بن حسين عدن مدروان بدن الحكدم أ برنا سهل بن حماد انا  عبة عن الحكم [  1923]  
 ددهد عليددا وعومددان بددين مكددة والمدننددة وعومددان ننهددى عددن المتعددة فلمددا رأل علددك علددي أ ددل بهمددا جميعددا 
فقا  لبيك بحجة وعمرة معا فقدا  تراندي أنهدى عنده وتاعلده فقدا  لدم أ دن ئد  سدنة رسدو  هللا صدلى هللا 

 عليه وسلم بقو  أحد من الناس 
   
لبيدك أ برنا ن إد بن  ارون انا حميد عن أنب انه سم  النبي صلى هللا عليده وسدلم ؤقدو  [  1924]  

 بعمرة وح  
   
ان رسددو  أ برندا سددعيد بددن عددامر عددن حبيددب بددن الشدهيد عددن بكددر بددن عبددد هللا عددن أنددب [  1925]  

أ ددل بددالح   هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أ ددل بهمددا جميعددا فلقيددت بددن عمددر ف  برتدده بقددو  أنددب فقددا  إنمددا
 فرجعت إلى أنب ف  برته بقو  بن عمر فقا  ما ؤعدونا اال صبيانا 

   
 باب الطوا  في يير وقت الصالة 

   
حدددانا عمددرو بددن عددون انددا سددشيان بددن عيينددة عددن أبددي ال بيددر عددن عبددد هللا بددن بابدداه عددن [  1926]  

وليددتم مددن  دد ا ائمددر فددال  ؤددا بنددي عبددد منددا  انجبيددر بددن مطعددم ان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 تمنعوا أحدا نا  أو صلى أي ساعة  ار من ليل أو نهار 

   
 باب في د و  البيت نهارا 

   
ان رسددو  هللا حدددانا مسدددد انددا ؤحيددى بددن سددعيد انددا عبيددد هللا أ برنددي ندداف  عددن بددن عمددر [  1927]  

 ؤاعله صلى هللا عليه وسلم بات ب ي نول حتى أصب  ام د ل مكة وكان بن عمر 
   

 باب في أي نرإق ند ل مكة 
   
ان أ برنا عبد هللا بن سدعيد اندا عقبدة بدن  الدد عدن عبيدد هللا حدداني نداف  عدن بدن عمدرو [  1928]  

 رسو  صلى هللا عليه وسلم كان ند ل مكة من الونية العليا وإخر  من الونية السالى 



   
 باب متى نهل الرجل 

   
كدان بن سعيد انا عقبة بن  الد عن عبيد هللا عن ناف  عدن بدن عمدر قدا  أ برنا عبد هللا [  1929]  

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم إعا د ل رجله في الغرز واستوت به ناقته أ ل من مسجد عي الحلياة 
   

 باب ما ؤصن  المحرم إعا ا تكى عينيه 
   
أبي  لدف قداال اندا سدشيان عدن  أ برنا عومان بن محمد بن أبي  يبة ومحمد بن أحمد بن[  1930]  

أنوب بن موسى عن نبيده بدن و دب عدن أبدان بدن عومدان عدن أبيده ان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
 في المحرم إعا ا تكى من عينيه ؤضمد ا بالصبر 

   
 باب أنن ؤصلي الرجل بعد الطوا  

   
قدددم معت بددن عمددر ؤقددو  أ برنددا  ا ددم بددن القاسددم انددا  ددعبة عددن عمددرو بددن دننددار قددا  سدد[  1931]  

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فطددا  بالبيددت وصددلى عنددد المقددام ركعتددين اددم رجدد  إلددى الصدداا قددا   ددعبة 
 فحداني أنوب عن عمرو بن دننار عن بن عمر قا   ي السنة 

   
 باب في نوا  الودا  

   
ن  بداس أ برنا محمدد بدن نوسدف عدن بدن عييندة عدن سدليمان ائحدو  عدن نداوس عدن بد[  1932]  

ال ننادرن أحدد حتدى ؤكدون قا  كان الناس ننصرفون في كل وجهة فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
 آ ر عهده بالبيت 

   
ر ددع أ برنددا مسددلم بددن إبددرا يم انددا و يددب انددا بددن ندداوس عددن أبيدده عددن بددن  بدداس قددا  [  1933]  

اددر اددم سددمعته ؤقددو  تناددر إن للحددا ض ان تناددر إعا أفايددت قددا  سددمعت بددن عمددر عددام أو  انهددا ال تن
 النبي صلى هللا عليه وسلم ر ع لهن 



   
أ برنددا عبددد هللا بددن صددال  ؤقددو  حددداني الليددث حددداني عقيددل عددن بددن  ددهاب قددا  أ برنددي [  1934]  

انه سم  عبد هللا بن عمر و و ؤس   عن حبب النسار عدن الطدوا  بالبيدت إعا حضدن ناوس اليماني 
نحددر فقدا  ان عا شدة كاندت تد كر ر صددة للنسدار وعلدك قبدل مدوت عبددد هللا قبدل النادر وقدد أفضدن ندوم ال

 بن عمر بعام 
   

 باب في ال ي نبعث  دؤة و و مقيم في بلده 
   
ؤدا أ برنا ؤعلى انا إسدماعيل ؤعندي بدن أبدي  الدد عدن عدامر عدن مسدروج انده قدا  لعا شدة [  1935]  

يقدو  إعا بلغدت مكددان كد ا وكد ا فقلدده فد عا بلدد  أم المدؤمنين ان رجداال نبعدث أحدد م بالهدددي مد  الرجدل ف
علك المكان لم ند   محرمدا حتدى ؤحدل النداس قدا  فسدمعت صداقتها بيدد ا مدن ورار الحجداب وقالدت لقدد 
 نت أفتل القال د لرسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فيبعدث بالهددي إلدى الكعبدة مدا ؤحدرم عليده  دير ممدا 

 ؤحل للرجل من أ له حتى نرج  الناس 
   
أ برنددا الحكددم بددن ندداف  انددا  ددعيب عددن ال  ددري قددا  أ برنددي عددروة بددن ال بيددر وعمددرة بنددت [  1936]  

كنت أفتل قال د  دي رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فيبعدث بهدؤده مقلددة عبد الرحمن ان عا شة قالت 
 وإقيم بالمدننة وال ؤجتنب  ييا حتى ننحر  دؤه 

   
 باب كرا ية البنيان بمنى 

   
أ برنددا إسددحاج انددا وكيدد  انددا إسددرا يل عددن إبددرا يم بددن مهدداجر عددن نوسددف بددن ما ددك عددن [  1937]  

ؤددا رسددو  هللا أال نبنددي لددك بمنددا بنددار ؤ لددك فقددا  أمدده مسدديكة وأانددى عليهددا  يددرا عددن عا شددة قالددت قلددت 
 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ال منى مناا من سبق 

   
  عمرة باب في د و  مكة بغير إحرام ح  وال

   
ان رسددو  أ برندا عبدد هللا بدن  الدد اندا مالددك بدن أندب عدن بدن  ددهاب عدن أندب بدن مالدك [  1938]  



هللا صلى هللا عليده وسدلم د دل مكدة عدام الادت  وعلدى رأسده مغادر فلمدا ن عده جداره رجدل فقدا  ؤدا رسدو  
تلددوه قددا  عبددد هللا بددن هللا  دد ا بددن  طددل متعلددق ب سددتار الكعبددة فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اق

  الد وقرر على مالك قا  قا  بن  هاب ولم ؤكن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم نومي  محرما 
   
أ برنددا إسددماعيل بددن أبددان انددا معاوإددة بددن عمددار الددد ني عددن أبددي ال بيددر عددن جددابر قددا  [  1939]  

بغيددر إحددرام قددا  إسددماعيل  د ددل النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مكددة حددين افتتحهددا وعليدده عمامددة سددودار
 سمعه من أبي ال بير كان م  أبيه 

   
 باب ال ؤعطي الج ار من البدن  ييا 

   
حدددانا مسدددد انددا ؤحيددى بددن جددرإ  قددا  أ برنددي الحسددن بددن مسددلم وعبددد الكددرإم الجدد ري ان [  1940]  

لى هللا عليده وسدلم ان رسدو  هللا صدمجا دا أ بر ما ان عبد الرحمن بن أبي ليلى أ بدره ان عليدا أ بدره 
 أمره ان ؤقوم على بدنة وان ؤقسم بدنة كلها لحومها وجلود ا وجاللها وال ؤعطي في ج ارتها منها  ييا 

   
 باب في ج ار الضب  

   
أ برنددا أبددو نعدديم انددا جرإددر بددن حددازم قددا  سددمعت عبددد هللا بددن عبيددد بددن عميددر عددن عبددد [  1941]  

رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن الضدب  فقدا   دو صديد  سديلالرحمن بن أبي عامر عن جابر قا  
 وفيه كب  إعا أصابه المحرم 

   
أ برنددا أبددو عاصددم عددن بددن جددرإ  عددن عبددد هللا بددن عبيددد بددن عميددر عددن عبددد الددرحمن بددن [  1942]  

س لت جدابر بدن عبدد هللا عدن الضدب  آ لده قدا  نعدم قلدت  دو صديد قدا  نعدم عبد هللا بن أبي عمار قا  
معته مددن رسدو  هللا صددلى هللا عليدده وسدلم قددا  نعددم قيددل ئبدي محمددد مددا تقدو  فددي الضددب  ت  لدده قلدت سدد

 قا  انا أ ره أ له 
   

 باب فيمن نبيت بمكة ليالي منى من علة 
   



ان العبداس أ برنا عبد هللا بدن سدعيد اندا أبدو أسدامة عدن عبيدد هللا عدن نداف  عدن بدن عمدر [  1943]  
و  هللا صلى هللا عليه وسلم ليبيدت بمكدة ليدالي مندى مدن أجدل سدقانته فد عن بن عبد المطلب است عن رس

 له 
   
 نحوه حدانا سعيد بن المغيرة عن  يسى بن نونب عن عبيد هللا بن عمر [  1944]  
   

 من كتاب ائياحي 
   

 باب السنة في ائيحية 
   
ى رسددو  هللا صددلى هللا يددحأ برنددا سددعيد بددن عددامر عددن  ددعبة عددن قتددادة عددن أنددب قددا  [  1945]  

عليدده وسددلم بكبشددين أملحددين أقددرنين وإسددمي وإكبددر لقددد رأنتدده ندد بحها بيددده وايددعا علددى صددااحها قدمدده 
 قلت أنت سمعته قا  نعم 

   
أ برنا أحمد بن  الد انا محمد بدن إسدحاج عدن ن إدد بدن أبدي حبيدب عدن أبدي  يدا  عدن [  1946]  

هللا عليه وسلم بكبشين في ندوم العيدد فقدا  حدين وجههمدا يحى رسو  هللا صلى جابر بن عبد هللا قا  
ل إندددي وجهدددت وجهدددي للددد ي فطدددر السدددماوات وائرر حنيادددا ومدددا أندددا مدددن المشدددركين {  ل إن صدددالتي 
ونسكي ومحياي ومماتي ت رب العالمين ال  رإك له وب لك أمرت وأندا أو  المسدلمين {  اللهدم ان  د ا 

  وكبر وعب  منك ولك عن محمد وأمته ام سمى هللا
   

 باب ما ؤستد  من حدنث النبي صلى هللا عليه وسلم ان ائيحية ليب واجب 
   
أ برنا عبد هللا بن صال  حداني الليث حداني  الد ؤعني بن ن إد حدداني سدعيد ؤعندي بدن [  1947]  

عليده  أبي  ال  عن عمرو بن مسلم أ برني بن المسديب ان أم سدلمة أ برتده عدن رسدو  هللا صدلى هللا
مددن أراد ان ؤضدحي فدال ؤقلدم أظادداره وال ؤحلدق  دييا مدن  ددعره فدي العشدر ائو  مددن عي وسدلم انده قدا  

 الحجة 
   



أ برندا محمددد بددن أحمددد انددا سددشيان حددداني عبددد الددرحمن بددن حميددد عددن سددعيد بددن المسدديب [  1948]  
ان ؤضدحي فدال ؤمدب  إعا د لدت العشدر وأراد أحددكمعن أم سلمة عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  

 من  عره وال أظااره  ييا 
   

 باب ما ال ؤجوز في ائياحي 
   
أ برنا  الد بن مخلد انا مالك عن عمرو بن الحار  عدن عبيدد بدن فيدروز عدن البدرار بدن [  1949]  

سددديل رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم مدددا نتقدددى مدددن الضدددحاؤا قدددا  العدددورار البدددين عور دددا عدددازب قدددا  
 البين ظلعها والمرإضة البين مريها والعجاار والتي ال تنقى والعرجار 

   
حدانا سعيد بدن عدامر عدن  دعبة عدن سدليمان بدن عبدد الدرحمن عدن عبيدد بدن فيدروز قدا  [  1950]  

سدد لت البددرار عمدددا نهددى رسددو  هللا صدددلى هللا عليدده وسددلم مدددن ائيدداحي فقددا  أربددد  ال ؤجدد  ن العدددورار 
يددلعها والمرإضددة البددين مريددها والكسددير التددي ال تنقددى قددا  قلددت للبددرار البددين عور ددا والعرجددار البددين 

فدد ني أ دددره ان ؤكدددون فدددي السدددن نقدددع وفدددي اإلعن نقدددع وفدددي القدددرن نقدددع قدددا  فمدددا كر دددت فدعددده وال 
 تحرمه على أحد 

   
أ برنا أبو الوليد اندا  دعبة عدن سدلمة بدن كهيدل قدا  سدمعت حجيدة بدن عددي قدا  سدمعت [  1951]  

ؤا أمير المؤمنين البقرة قا  عن سبعة قلت القدرن قدا  ال ؤضدرو قدا  قلدت العدر  جل فقا  عليا وس له ر 
 قا  إعا بلغت المنسك ام قا  أمرنا رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ان نستشر  العين وائعن 

   
أ برنا عبيد هللا بن موسدى عدن إسدرا يل عدن أبدي إسدحاج عدن  درإ  بدن النعمدان العابددي [  1952]  
أمرنددا رسدو  هللا صددلى هللا عليدده وسدلم ان نستشددر  العددين وائعن ن علددي ريدى هللا تعددالى عندده قدا  عد

وان ال نضحي بمقابلة وال مددابرة وال  رقدار وال  درقار فالمقابلدة مدا قطد  ندر  أعنهدا والمددابرة مدا قطد  
 جانب اإلعن والخرقار الموقوبة والشرقار المشقوقة 

   
 باب ما ؤج   من الضحاؤا 

   



أ برندددا ن إدددد بدددن  دددارون اندددا  شدددام عدددن ؤحيدددى عدددن بعجدددة الجهندددي عدددن عقبدددة بدددن عدددامر [  1953]  
قسم رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم يدحاؤا بدين أصدحابه ف صدابني جد   فقلدت ؤدا رسدو  الجهني قا  

 هللا انها صارت لي ج عة فقا  ي  بها 
   
بددن أبددي حبيددب عددن أبددي الخيددر عددن عقبددة بددن  أ برنددا أبددو الوليددد انددا الليددث حددداني ن إددد[  1954]  

أعطدداني رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ينمددا أقسددمها علددى أصددحابه فقسددمتها وبقددي منهددا عددامر قددا  
عتددود فدد كرت علددك لرسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددا  يدد  بدده قددا  أبددو محمددد العتددود الجدد   مددن 

 المع  
   

 باب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة 
   
أ برنددا بعلددي انددا سددشيان عددن أبددي ال بيددر عددن جددابر قددا  نحرنددا نددوم الحدنبيددة سددبعين بدنددة [  1955]  

 ا تركوا في الهدي البدنة عن سبعة فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
نحرنددا مددد  أ برنددا  الددد بددن مخلددد انددا مالددك عددن أبددي ال بيددر عددن جددابر بددن عبددد هللا قددا  [  1956]  

 لى هللا عليه وسلم البقرة عن سبعة قيل ئبي محمد تقو  به قا  نعم رسو  هللا ص
   

 باب في لحوم ائياحي 
   
ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده أ برنددا أبددو عاصددم عددن بددن جددرإ  عددن ندداف  عددن بددن عمددر [  1957]  

 وسلم نهى عن لحوم ائياحي أو قا  ال ت  لوا لحوم ائياحي بعد اال  
   
ا عمرو بن عون عن  الد  و بن عبد هللا الطحان عن  الد الح ار عدن أبدي قالبدة أ برن[  1958]  

إنا كنا نهينا م عدن لحدوم ائيداحي ان عن أبي الملي  عن نبيشة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
ت  لو دا فددوج ادال  أؤددام كددي تسدعكم فقددد جددار هللا بالسدعة فكلددوا واد دروا واتجددروا قددا  أبدو محمددد اتجددروا 

 نلبوا فيها ائجر ا
   



أ برنا محمد بن عبد هللا الرقا ي انا ن إد بن زرإد  اندا محمدد بدن إسدحاج حدداني عبدد هللا [  1959]  
كدان رسدو  هللا صدلى بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عدن عا شدة ريدى هللا تعدالى عنهدا قدا  

عدام القابددل ويددحى النداس قلددت ؤددا هللا عليده وسددلم قدد نهددى عددن لحدوم ائيدداحي بعددد ادال  فلمددا كددان ال
رسددو  هللا ان كانددت  دد ه ائيدداحي لترفددق بالندداس كددانوا نددد رون مددن لحومهددا وودكهددا قددا  مددا ؤمددنعهم 
من علك اليوم قلت ؤا نبي هللا أو لم تنههم عام أو  عن ؤ  لوا لحومها فوج ادال  فقدا  إنمدا نهيدت عدن 

 ومها فيهم ف ما اآلن فلي  لوا وليد روا علك للحايرة التي حضرتم من أ ل البادؤة ليبووا لح
   
أ برنددا مددروان بددن محمددد انددا ؤحيددى بددن حمدد ة حددداني محمددد بددن الوليددد ال بيدددي عددن عبددد [  1960]  

الرحمن بن جبير بن ناير حداني أبي انه سم  اوبدان مدولى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤقدو  قدا  
أصددل  لنددا مددن  دد ا اللحددم ف صددلحت لدده مندده فلددم ندد   ى لددي رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ونحددن بمندد

 ؤ  ل منه حتى بلغنا المدننة 
   
أ برنددا سددعيد بددن الربيدد  انددا  ددعبة عددن عمددرو بددن دننددار قددا  سددمعت عطددار قددا  سددمعت [  1961]  

ان كنددا لنتدد ود مددن مكددة إلددى المدننددة علددى عهددد رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  أبددو جددابرا ؤقددو  
 لحوم ائياحي  محمد ؤعني

   
 باب في ال ب  قبل اإلمام 

   
أ برنا محمد بن نوسف اندا سدشيان عدن منصدور وزبيدد عدن الشدعبي عدن البدرار بدن عدازب [  1962]  

ان أبدا بددردة بددن نيددار يددحى قبددل ان ؤصددلي فلمددا صددلى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دعدداه فدد كر لدده مددا 
إنمدددا  دداتك  ددداة لحددم فقدددا  ؤدددا رسددو  هللا عنددددي عنددداج فعددل فقدددا  لدده رسدددو  هللا صدددلى هللا عليدده وسدددلم 

ج عة مدن المعد   دي أحدب إلدي مدن  داتين قدا  فضد  بهدا وال تجد ير عدن أحدد بعددو قدا  أبدو محمدد 
 قر  علي محمد عن سشيان ومن عب  بعد الصالة واإلمام ؤخطب أج أه 

   
ن ؤسدار عدن أبدي بدردة حدانا أبو علدي الحنادي اندا مالدك عدن ؤحيدى بدن سدعيد عدن بشدير بد[  1963]  

 ان رجال عب  قبل ان ننصر  النبي صلى هللا عليه وسلم ف مره ان ؤعيد بن نيار 
   



 باب في الار  والعتيرة 
   
أ برنا محمد بن  يسى انا بدن عييندة عدن ال  دري عدن سدعيد بدن المسديب عدن أبدي  رإدرة [  1964]  

 رة ال فر  وال عتيقا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
حدانا محمد بن  يسى انا أبو عواندة عدن ؤعلدى بدن عطدار عدن وكيد  بدن حددس عدن أبدي [  1965]  

قلت ؤا رسو  هللا اندا كندا ند ب  فدي رجدب فمدا تدرل قدا  ال بد س بد لك رزإن العقيلي لقيط بن عامر قا  
 قا  وكي  ال أدعه أبدا 

   
 باب السنة في العقيقة 

   
عن بن جرإ  قدا  أ برندي عطدار عدن حبيبدة بندت ميسدرة بدن أبدي  وديم أ برنا أبو عاصم [  1966]  

فدي العقيقدة عدن الغدالم  داتان مكافيتدان وعدن الجارإدة عن أم كرز عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
  اة 
   
أ برنا سعيد بن عامر عدن  شدام عدن حاصدة بندت سديرإن عدن سدلمان بدن عدامر الضدبي [  1967]  

 م  الغالم عقيقة ف  رإقوا عنه الدم وأميطوا عنه ائعل عليه وسلم قا   ان رسو  هللا صلى هللا
   
حددانا عمددرو بددن عددون اندا حمدداد بددن زإددد عدن عبيددد هللا بددن أبددي ن إدد عددن سددبا  بددن اابددت [  1968]  

 عن الغالم  اتان موالن وعن الجارإة  اة عن أم كرز قالت قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
أ برنددا عاددان انددا  مددام عددن قتددادة عددن الحسددن بددن سددمرة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم [  1969]  

كددل يددالم ر ينددة بعقيقددة ندد ب  عندده نددوم سددابعه وإحلددق وإدددامي وكددان قتددادة ؤصددف الدددم فيقددو  إعا قددا  
عبحددت العقيقددة نؤ دد  صددوفه فيسددتقبل بهددا أودا  ال بيحددة اددم نويدد  علددى ؤددافوا الصددبي حتددى إعا سدد   

فغسل رأسه ام حلق بعده قا  عاان انا أبان بهد ا الحددنث قدا  وإسدمي قدا  عبدد هللا وال أراه   به الخيط
 واجبا 

   



 باب في حسن ال بيحة 
   
حددددانا محمدددد بدددن نوسدددف عدددن سدددشيان عدددن  الدددد الحددد ار عدددن أبدددي قالبدددة عدددن عدددن أبدددي [  1970]  

عليده وسدلم اانتدين قدا  إن حا دت مدن رسدو  هللا صدلى هللا ائ عث الصنعاني عن  داد بن أوس قا  
هللا كتددب اإلحسددان علددى كددل  ددير فدد عا قتلددتم ف حسددنوا القتلددة وإعا عبحددتم ف حسددنوا الدد ب  وليحدددد أحدددكم 

  ارته ام ليرح عبيحته 
   

 باب ما ؤجوز به ال ب  
   
أن امددرأة كاندت ترعددى أ برندا ن إدد بددن  دارون ان ؤحيددى بدن سدعيد عددن نداف  عددن بدن عمدر [  1971]  

ب بددن مالددك ينمددا بسددل  فخافددت علددى  دداة منهددا ان تمددوت ف  دد ت حجددرا فدد بحتها بدده وان علددك آل  كعدد
 عكر لرسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ف مر م ب  لها 

   
 باب في عبيحة المتردي في البير 

   
أ برنا أبو الوليد وعومان بن عمر وعاان عدن حمداد بدن سدلمة عدن أبدي العشدرار عدن أبيده [  1972]  

ت ؤا رسو  هللا أما تكون ال كاة اال في الحلق واللبدة فقدا  لدو نعندت فدي فخد  ا ئجد أ عندك قدا  قلقا  
 حماد حملناه على المتردي 

   
 باب النهي عن موله الحيوان 

   
أ برنددا أبددو الوليددد انددا  ددعبة حددداني المنهددا  بددن عمددرو قددا  سددمعت سددعيد بددن جبيددر ؤقددو  [  1973]  

نرج المدننة ف عا بغلمة نرمون دجاجة فقا  بن عمر مدن فعدل  د ا   رجت م  بن عمر في نرإق من
 فتارقوا فقا  ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم لعن من مول بالحيوان 

   
أ برنا أبو عاصم عن عبد الحميدد بدن جعادر عدن ن إدد بدن أبدي حبيدب عدن بكيدر بدن عبدد [  1974]  

ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده أبدي أندوب ائنصداري  هللا بن ائ   عن أبيه عن عبيد هللا بن تعلدى عدن



 وسلم نهى عن صبر الدابة قا  أبو أنوب لو كانت دجاجة ما صبرتها 
   
ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده حدانا عادان اندا حمداد اندا قتدادة عدن عكرمدة عدن بدن  بداس [  1975]  

 وسلم نهى عن المجومة فقا  أبو محمد المجومة الصبورة 
   

 للحم نوجد فال ندري أعكر اسم هللا عليه أم ال باب ا
   
أ برنا محمد بن سعيد انا عبد الرحمن  و بن سليمان عن  شدام بدن عدروة عدن أبيده عدن [  1976]  

ان قوما قالوا لرسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم ان قومدا ؤ توندا بداللحم ال نددري أعكدر عا شة أم المؤمنين 
 مو أنتم وكلوا وكانوا حدنث عهد بجا لية اسم هللا عليه أم ال فقا  س

   
 باب في البهيمة إعا ندت 

   
أ برنا محمد بن نوسف عن سشيان عن أبيه  باؤدة بدن رفاعدة بدن رافد  عدن جدده رافد  بدن [  1977]  

أن بعيددرا نددد ولدديب فددي القددوم إال  يددل ؤسدديرة فرمدداه رجددل بسددهم فقددا  رسددو  هللا إن لهدد ه البهددا م  دددؤ  
 د الوح  فما يلبكم منها فاصنعوا به  ك ا أوابد ك واب

   
 باب من قتل  ييا من الدواب عبوا 

   
حددانا إسدماعيل أبددو معمدر بددن إبدرا يم اندا سددشيان عدن عمددرو و دو بدن دننددار عدن صددهيب [  1978]  

مدددن قتدددل مدددولى بدددن عمدددر قدددا  سدددمعت عبدددد هللا بدددن عمدددر ؤقدددو  قدددا  رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم 
 قه س له هللا عنه نوم القيامة قيل وما حقه قا  أن ت بحه فت  له عصاورا بغير ح

   
 باب في عكاة الجنين عكاة أمه 

   
أ برنا إسحاج بن إبدرا يم اندا عتداب بدن بشدير عدن عبيدد هللا بدن أبدي زإداد عدن أبدي ال بيدر [  1979]  

 محمد نؤكل قا  نعم  عكاة الجنين عكاة أمه قيل ئبيعن جابر عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  



   
 باب ماال نؤكل من السبا  

   
أ برنددا  الددد بددن مخلددد انددا مالددك عددن بددن  ددهاب عددن بددن إدرإددب الخددوالني عددن أبددي اعلبددة [  1980]  

 نهى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عن أ ل كل عي ناب من السبا  الخشبي قا  
   
ب بددن عددم مالددك بددن أنددب عددن ال  ددري عددن أبدددي أ برنددا عبددد هللا بددن مسددلمة انددا أبددو أوإدد[  1981]  

نهدددى رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم عدددن الخطادددة إدرإدددب الخدددوالني عدددن أبدددي اعلبدددة الخشدددبي قدددا  
 والمجومة والنهبة وعن أ ل كل عي ناب من السبا  

   
أ برنا ؤحيى بن حماد انا أبو عوانة عن أبي بشدر عدن ميمدون بدن مهدران عدن بدن  بداس [  1982]  

نهى رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم عدن أ دل كدل عي نداب مدن السدبا  وعدن ولدك عي مخلدب مدن قا  
 الطير 

   
 باب النهي عن لبب جلود السبا  

   
ان أ برنا معمر بن بشر عن بدن المبدارو عدن سدعيد عدن قتدادة عدن أبدي الملدي  عدن أبيده [  1983]  

 ن تاتر  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم نهى عن جلود السبا  ا
   
أ برنا مسدد انا ؤحيى بن سعيد عن قتدادة عدن أبدي الملدي  عدن أبيده عدن النبدي صدلى هللا [  1984]  

 نحوه عليه وسلم 
   

 باب االستمتا  بجلود الميتة 
   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف عددن سددشيان عددن زإددد بددن أسددلم عددن عبددد الددرحمن بددن وعلددة قددا  [  1985]  

ا  مدا أدري مدا أقدو  لدك ييددر أندي سدمعت رسدو  هللا صدلى هللا عليدده سد لت بدن  بداس عدن ائسدقية فقدد
 أؤما إ اب دب  فقد نهر وسلم ؤقو  



   
حدانا ؤعلى عن محمد بن إسدحاج عدن القعقدا  بدن حكديم عدن عبدد الدرحمن بدن وعلدة قدا  [  1986]  

ا قيدل ئبدي س لت بن  باس عن جلود الميتة فقدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم دبايهدا نهور د
 محمد عبد هللا تقو  به ا قا  نعم إعا كان نؤكل لحمه 

   
حدانا  الد بن مخلدد اندا مالدك عدن ن إدد بدن قسديط عدن محمدد بدن عبدد الدرحمن بدن اوبدان [  1987]  

 أمر رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ان ؤستمت  بجلود الميتة عن أمه عن عا شة قالت 
   
سددان انددا سددشيان بددن عيينددة عددن ال  ددري عددن عبيددد هللا بددن عبددد هللا عددن حدددانا ؤحيددى بددن ح[  1988]  

ماتددت  دداة لميمونددة فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لددو اسددتمتعتم ب  ابهددا قددالوا ؤددا بددن  بدداس قددا  
 رسو  هللا إنها ميتة قا  إنما حرم أ لها 

   
ن عبيد هللا عدن بدن  بداس عدن أ برنا محمد المصاى انا بقية عن ال بيدي عن ال  ري ع[  1989]  

نحددو  دد ا الحدددنث قيددل ئبددي محمددد مددا تقددو  فددي الوعالددب إعا دبغددت قددا  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم 
 أ ر ها 

   
 باب في لحوم الحمر ائ لية 

   
أ برنددا أحمددد بددن عبدددد هللا انددا مالددك عدددن ال  ددري عددن الحسددن وعبدددد هللا ابنددي محمددد عدددن [  1990]  

نهدى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن متعدة النسدار ندوم ليدا قدا  البدن  بداس أبيهما عن علدي ان ع
  يبر وعن لحوم الحمر اإلنسية 

   
قدام أ برنا محمد بن نوسف عن سشيان عن  شام عن بن سيرإن عن أنب بدن مالدك قدا  [  1991]  

هللا أفنيددت الحمددر رجددل نددوم  يبددر فقددا  ؤددا رسددو  هللا أ لددت الحمددر أو أفنيددت الحمددر اددم قددا  ؤددا رسددو  
وأ لددت الحمددر فدد مر رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم رجددال فنددادل إن هللا ورسددوله ننهيددانكم عددن لحددوم 

 الحمر ف نها رجب 
   



 باب في أ ل لحوم الخيل 
   
حدانا جعار بدن عدون عدن  شدام بدن عدروة عدن فانمدة بندت المند ر عدن أسدمار بندت أبدي [  1992]  

 على عهد رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم بالمدننة أ لنا لحم فرس بكر قالت 
   
أ برنا أبو النعمان انا حماد بدن زإدد عدن عمدرو بدن دنندار عدن محمدد بدن علدي عدن جدابر [  1993]  

نهددى رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم نددوم  يبددر عددن لحددوم الحمددر ائ ليددة وأعن فددي بددن عبددد هللا قددا  
 لحوم الخيل 

   
 ة باب النهي عن النهب

   
أ برنا أبو المغيرة انا ائوزاعي حداني ال  ري عن سعيد بدن المسديب وأبدي سدلمة بدن عبدد [  1994]  

ال ننتهدددب نهبدددة عات  دددر  نرفدددد  الدددرحمن عدددن أبدددي  رإدددرة ان رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم قدددا  
 المؤمنون فيها أبصار م و و حين ننتهبها مؤمن 

   
يم اندا و دب بدن جرإدر بدن حدازم عدن أبيده عدن ؤعلدى بدن حكديم عدن حدانا إسحاج بدن إبدرا [  1995]  

نهى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عن النهبة قدا  أبدو محمدد أبي لبيد عن عبد الرحمن بن سمرة قا  
   ا في الغ و إعا ينموا قبل ان ؤقسم 

   
 باب في أ ل الميتة للمضطر 

   
ؤدا رسدو  هللا ن بن عطية عدن أبدي واقدد قدا  قلندا حدانا أبو عاصم عن ائوزاعي عن حسا[  1996]  

انددا بدد رر ؤكددون بهددا المخمصددة فمددا ؤحددل لنددا مددن الميتددة قددا  إعا لددم تصددطبحوا ولددم تغتبقددوا ولددم تختاددوا 
 بقال فش نكم بها قا  الناس ؤقولون بالحار و  ا قا  بالخار 

   
 باب في الحالب ؤجهد الحلب 

   



أ ددنت لرسدو  عن ؤعقوب بن ؤحيدى عدن يدرار بدن ائزور قدا  أ برنا ؤعلى انا ائعم  [  1997]  
 هللا صلى هللا عليه وسلم لقحة ف مرني ان احلبها فحلبتها فجهدت في حلبها فقا  د  داعي اللبن 

   
 باب النهي عن قتل الضااد  والنحلة 

   
ريدي عدن سدعيد أ برنا عبيد هللا بن عبد المجيد انا بن أبدي عندب عدن سدعيد بدن  الدد القا[  1998]  

 ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم نهى عن قتل الضااد  بن المسيب عن عبد الرحمن بن عومان 
   
أ برنددا محمددد بددن ؤحيددى انددا عبددد الددرزاج انددا معمددر عددن ال  ددري عددن عبيددد هللا بددن عبددد هللا [  1999]  

ة مددن الدددواب النملددة نهددى رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن قتددل أربعددبددن عتبددة عددن بددن  بدداس قددا  
 والنحلة والهد د والصرد 

   
 باب في قتل الوزغ 

   
أ برنددا أبدددو عاصدددم عدددن بدددن جددرإ  عدددن عبدددد الحميدددد بدددن جبيددر بدددن  ددديبة عدددن سدددعيد بدددن [  2000]  

 ان النبي صلى هللا عليه وسلم أمر بقتل ائوزاغ المسيب عن أم  رإك 
   

 باب في الجاللة وما جار فيه من النهي 
   
حدانا أبو زإد سعيد بن الربيد  اندا  شدام الدسدتوا ي عدن قتدادة عدن عكرمدة عدن بدن  بداس [  2001]  

 أن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم نهى عن المجومة وعن لبن الجاللة وأن ؤشرب من في السقار 
   

  تاب الصيد 
   

 باب التسمية عند إرسا  الكلب وصيد الكالب 
   
سد لت رسدو  هللا صدلى عبيد انا زكرإا عن عامر عن عدي بن حداتم قدا  أ برنا ؤعلى بن [  2002]  



هللا عليه وسلم عن صيد الكلب فقا  ما أمسك عليدك كلبدك فكدل فد ن أ د ه عكاتده وإن وجددت معده كلبدا 
فخشيت أن ؤكون قد أ  ه معه وقد قتله فال ت  له ف نك إنما عكرت اسدم هللا علدى كلبدك ولدم تد كره علدى 

 ييره 
   
سدد   رسددو  هللا صددلى هللا أ برنددا أبددو نعدديم انددا عكرإددا عددن عددامر عددن عدددي بددن حدداتم قددا  [  2003]  

 عليه وسلم عن صيد المعرار ف كر موله 
   

 باب في اقتنار كلب الصيد أو الما ية 
   
أ برنددا أبددو نعدديم انددا سددشيان عددن عبددد هللا بددن دننددا عددن بددن عمددر قددا  رسددو  هللا صددلى هللا [  2004]  

 من اقتنى كلبا اال كلب صيد أو ما ية نقع من عمله كل نوم قيرانان  عليه وسلم
   
حدددانا الحكددم بددن المبددارو انددا مالددك عددن ن إددد بددن  صددياة عددن السددا ب بددن ن إددد اندده سددم  [  2005]  

سشيان بن ز ير ؤحد  ناسدا معده عندد بداب المسدجد قدا  سدمعت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤقدو  
غنى عنه زرعا وال يرعا نقع من عملده كدل ندوم قيدرا  قدالوا أندت سدمعت  د ا مدن من اقتنى كلبا ال ؤ

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  أي ورب   ا المسجد 
   
ان أ برندا و ددب بددن جرإددر انددا  ددعبة عددن أبددي التيدداح عددن مطددر  عددن عبددد هللا بددن مغاددل [  2006]  

الي وللكدالب ادم ر دع فدي كلدب الرعدي وكلدب النبي صلى هللا عليه وسدلم أمدر بقتدل الكدالب ادم قدا  مد
 الصيد 

   
 باب في قتل الكالب 

   
أمدر رسدو  هللا صدلى هللا عليده أ برنا  الد بن مخلد انا مالك عن ناف  عن بن عمدر قدا  [  2007]  

 وسلم بقتل الكالب 
   
و  هللا أ برندا سدعيد بددن عدامر انددا عدو  عددن الحسدن عددن عبدد هللا بددن مغادل قددا  قدا  رسدد[  2008]  



لوال ان الكالب أمة من ائمم ئمرت بقتلها كلها ولكدن اقتلدوا منهدا كدل أسدود بهديم صلى هللا عليه وسلم 
 قا  سعيد عامر البهيم ائسود كله 

   
 باب في صيد المعرار 

   
أ برندا سدليمان بددن حدرب انددا  دعبة عددن عبدد هللا بددن أبدي السددار عدن الشددعبي قدا  سددمعت [  2009]  

سدد لت النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم عددن المعددرار فقددا  إعا أصدداب بحدددة فكددل وإعا م قددا  عدددي بددن حددات
 أصاب بعريه فقتل ف نه وقيد فال ت  ل 

   
 باب في أ ل الجراد 

   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف عددن سددشيان عددن أبددي ؤعقددوب عددن عبددد هللا بددن أبددي أوفددى قددا  [  2010]  

   ي وات ن  ل الجراد ي ونا م  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم سب
   

 باب في صيد البحر 
   
أ برنا محمد بدن المبدارو قدرارة عدن مالدك عدن صداوان بدن سدليم عدن سدعيد بدن سدلمة مدن [  2011]  

سد   آ  ائزرج ان المغيرة بن أبدي بدردة و دو رجدل مدن بندي عبدد الددار أ بدره انده سدم  أبدا  رإدرة ؤقدو  
نركددب البحددر ونحمددل معندا القليددل مددن المدار فدد ن تويدد نا بدده  رجدل النبددي صددلى هللا عليده وسددلم فقددا  اندا

 عطشنا أفنتوي  من مار البحر فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  و الطهور ما ه الحل ميتتة 
   
بعوندددا أ برنددا زكرإددا بددن عدددي انددا بدددن عيينددة عددن عمددرو ؤعنددي بدددن دننددار عددن جددابر قددا  [  2012]  

فددي اددال  ما ددة ف صددابنا جددو  حتددى أتينددا البحددر وقددد قدد   دابددة ف  لنددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
منهدددا حتدددى اابدددت أجسدددامنا ف  ددد  أبدددو عبيددددة يدددلعا مدددن أيدددالعها فويدددعه ادددم حمدددل أندددو  رجدددل فدددي 

 الجي  على أع م بعير في الجي  فمر تحته   ا معناه 
   

 باب في أ ل ائرنب 



   
ام بن زإدد بدن أندب أ برندي قدا  سدمعت أندب بدن مالدك أ برنا أبو الوليد انا  عبة قا   ش[  2013]  

أناجنددا أرنبددا ونحددن بمددر ال هددران فسددعى القددوم فلغبددوا ف  دد تها وجيددت بهددا إلددى أبددي نلحددة فدد بحها ؤقددو  
 وبعث بوركيها أو فخ نها  ك  عبة إلى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فقبلها 

   
مددر  نددد عددن عددامر عددن محمددد بددن صدداوان اندده  أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا داود بددن أبددي[  2014]  

علدى النبددي صددلى هللا عليده وسددلم بدد رنبين معلقهمدا فقددا  ؤددا رسدو  هللا انددي د لددت يدنم أ لددي فاصددطدت 
   نن ائرنبين فلم أجد حدندة أعكيهما بها ف كيتهما بمروة أفآ ل قا  نعم 

   
 باب في أ ل الضب 

   
سدديل النبددي عددن عبددد هللا بددن دننددار عددن عمددر قددا   أ برنددا محمددد بددن نوسددف عددن سددشيان[  2015]  

 صلى هللا عليه وسلم عن الضب فقا  لست ب  له وال محرمه 
   
أ برنا سهل بن حماد انا  عبة انا الحكم قا  سدمعت زإدد بدن و دب ؤحدد  عدن البدرار بدن [  2016]  

 ت وهللا أعلم أتي النبي صلى هللا عليه وسلم بضب فقا  أمة مسخعازب عن اابت بن ودؤعة قا  
   
أ برنا عبد هللا بن صال  حداني الليث حداني نونب عدن بدن  دهاب انده قدا  أ برندي أبدو [  2017]  

أمامددة بددن سددهل بددن حنيددف ائنصدداري ان عبددد هللا بددن  بدداس أ بددره ان  الددد بددن الوليددد الدد ي ؤقددا  لدده 
زوجدة النبدي صدلى هللا عليده  انه د ل م  رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم علدى ميموندةسيف هللا أ بره 

وسلم و ي  الته و الة بن  بداس فوجدد عندد ا يدبا محندوعا قددمت بده أ تهدا حايددة بندت الحدار  مدن 
نجد فقدمت الضب لرسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وكان قلما ؤقدم ندده لطعدام حتدى ؤحدد  وإسدمى لده 

أة مددن نسددوة الحضددور أ بددرن رسددو  فدد  ول رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم نددده إلددى الضددب فقالددت امددر 
هللا صلى هللا عليه وسدلم مدا قددمتن لده قلدن  د ا الضدب فرفد  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ندده فقدا  
 الد بن الوليد أتحرم الضب ؤا رسدو  هللا قدا  ال ولكنده لدم ؤكدن بد رر قدومي ف جددني أعافده قدا   الدد 

 م نن ر فلم ننهني فاجتررته فآ لته ورسو  هللا صلى هللا عليه وسل
   



 باب في الصيد نبين منه العضو 
   
أ برنا عبد هللا بن عبد المجيد انا عبد الرحمن بن عبد هللا بن دننار انا زإدد بدن أسدلم قدا  [  2018]  

قددم رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم عبد الرحمن أحسبه عن عطار بن ؤسار عن أبي واقدد الليودي قدا  
ون أسددنمة اإلبددل وإليددات الغددنم فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا قطدد  مددن المدننددة والندداس ؤحبدد

 بهيمة و ي حية فهو ميتة 
   

  تاب ائنعمة 
   

 باب في التسمية على الطعام 
   
أ برنددا  الددد بددن مخلددد انددا مالددك عددن و ددب بددن كيسددان عددن عمددر بددن أبددي سددلمة ان النبددي [  2019]  

 م هللا وكل مما نليك سصلى هللا عليه وسلم قا  له 
   
أ برندددا ن إدددد بدددن  دددارون اندددا  شدددام عدددن بددددنل عدددن عبدددد هللا بدددن عبيدددد هللا بدددن عميدددر عدددن [  2020]  

ان النبي صلى هللا عليه وسلم كدان ؤ  دل نعامدا فدي سدتة نادر مدن أصدحابه فجدار أعرابدي ف  لده عا شة 
 لكادا م فد عا أ دل أحددكم فليد كر اسدم بلقمتين فقدا  النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أمدا انده لدو عكدر اسدم هللا

 هللا ف ن نسي أن ن كر اسم هللا فليقل بسم هللا أوله وآ ره 
   
أ برنا بندار انا معداع بدن  شدام عدن أبيده عدن بددنل عدن عبدد هللا بدن عبيدد بدن عميدر عدن [  2021]  

 به ا الحدنث أم كلووم عن عا شة 
   

 باب الدعار لصاحب الطعام إعا أنعم 
   
أ برنددا موسددى بددن  الددد انددا  يسددى بددن نددونب عددن صدداوان بددن عمددرو حدددانا عبددد هللا بددن [  2022]  

لددو صددنعت لرسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسددلم نعامددا بسدر وكانددت لدده صددحبة ؤسديرة قددا  قددا  أبددي ئمدي 
فصددنعت ارإدددة وقددا  بيدددة ؤقلددل فددانطلق أبددي فدددعاه فويدد  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم نددده علددى 



ادم قددا   د وا باسددم هللا ف  د وا مدن نواحيهددا فلمدا نعمددوا دعدا لهدم فقددا  اللهدم اياددر لهدم وارحمهددم  عروتهدا
 وبارو لهم في رزقهم 

   
 باب الدعار بعد الاراغ من الطعام 

   
كددان أ برنددا محمددد بددن القاسددم ائسدددي انددا اددور عددن  الددد بددن معدددان عددن أبددي أمامددة قددا  [  2023]  

وسدددلم إعا أ دددل أو  دددرب قدددا  الحمدددد ت حمددددا كويدددرا نيبدددا مباركدددا فيددده ييدددر رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده 
 مكاور وال مود  وال مستغنى عنه ربنا 

   
 باب في الشكر على الطعام 

   
أ برنا نعيم بن حماد عن عبد الع إ  بن محمدد عدن محمدد بدن عبدد هللا بدن أبدي حدرة عدن [  2024]  

الطدداعم الشددا ر كالصددا م   هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عمدده عددن سددنان بددن سددنة عددن أبيدده قددا  قددا  رسددو 
 الصابر 

   
 باب في لعق ائصاب  

   
حدددانا إسددحاج بددن  يسددى انددا حمدداد بددن سددلمة عددن اابددت عددن أنددب عددن النبددي صددلى هللا [  2025]  

 إعا أ ل أحدكم فليلعق أصابعه الوال  عليه وسلم قا  
   

 باب في المندنل عند الطعام 
   
 برنا عمرو بن عون اندا بدن عييندة عدن عمدرو بدن دنندار عدن عطدار عدن بدن  بداس ان أ[  2026]  

 إعا أ ل أحدكم فال ؤمس  نده حتى نلعق أصابعه أو نلعقها النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب في لعق الصحاة 
   



أم عاصددم  أ برندا ن إدد بددن  دارون انددا أبدو اليمددان و دو معلددى بدن را ددد قدا  حددداتني جددتي[  2027]  
د دل علينددا نبيشدة مددولى رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسددلم ونحدن ن  ددل نعامدا فدددعوناه ف  دل معنددا قالدت 

 ام قا  حدانا رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ان من أ ل في قصعة ام لحسها استغارت له القصعة 
   

 باب اللقمة إعا سقطت 
   
سددلمة عددن اابددت عددن أنددب قددا  قددا  رسددو  هللا أ برنددا إسددحاج بددن  يسددى انددا حمدداد بددن [  2028]  

 إعا سقطت لقمة أحدكم فليمس  عنها التراب وليسم هللا ولي  لها صلى هللا عليه وسلم 
   
كدان معقدل بدن ؤسدار أ برنا زكرإا بن عدي انا ن إد بن زرإد  عدن ندونب عدن الحسدن قدا  [  2029]  

ها فجعل أوليك الدد اقين نتغدام ون بده فقدالوا نتغدل فسقطت لقمته ف    ا ف ما  ما بها من أعل ام أ ل
لده مددا تددرل مدا ؤقددو   ددؤالر ائعداجم ؤقولددون ان ددروا إلدى مددا بددين ندؤده مددن الطعددام وإلدى مددا ؤصددن  بهدد ه 
اللقمة فقا  اندي لدم أ دن ئد  مدا سدمعت مدن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم بقدو   دؤالر ائعداجم اندا 

 ن ؤميط ما بها من ائعل وان ؤ  لها  نا نؤمر إعا سقطت من أحدنا لقمة ا
   

 باب ائ ل باليمين 
   
أ برنا أبو محمد الحناي انا مالدك عدن بدن  دهاب عدن أبدي بكدر بدن عبيدد هللا بدن عبدد هللا [  2030]  

إعا أ دل أحددكم فلي  دل بيميندده بدن عمدر عدن عبدد هللا بدن عمدر ان رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسدلم قدا  
 الشيطان ؤ  ل بشماله وإشرب بشماله  وليشرب بيمينه ف ن

   
أ برنا عمرو بن عون عن بن عييندة عدن ال  دري عدن أبدي بكدر عدن بدن عمدر عدن النبدي [  2031]  

 بنحوه صلى هللا عليه وسلم 
   
أ برنا أبو الوليد الطيالسدي اندا عكرمدة بدن عمدار حدداني إؤداس بدن سدلمة حدداني أبدي قدا  [  2032]  

 عليددده وسددلم بسدددر بددن راعدددي العيددر ؤ  دددل بشددماله فقدددا  كددل بيميندددك قدددا  ال أبصددر رسدددو  هللا صددلى هللا
 أستطي  قا  ال استطعت قا  فما وصلت ؤمينه إلى فيه 



   
 باب ائ ل بوال  أصاب  

   
أ برنددا محمددد بددن  يسددى انددا أبددو معاوإددة عددن  شددام بددن عددروة عددن عبددد الددرحمن بددن سددعد [  2033]  

كدان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ؤ  دل بدوال  أصداب  وال يده قدا  المدني عن بدن كعدب بدن مالدك عدن أب
 ؤمس  نده حتى نلعقها 

   
حدددانا موسددى بددن  الددد انددا  يسددى بددن موسددى عددن  شددام بددن عددروة عددن عبددد الددرحمن بددن [  2034]  

ان النبدي صدلى سعد المدنني ان عبد هللا بن كعب أو عبد الرحمن بن كعب  ك  شام أ بره عدن أبيده 
 وسلم ؤ  ل ب صابعه الوال  ف عا فرغ لعقها وأ ار  شام ب صابعه الوال   هللا عليه

   
 باب في الضيافة 

   
أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا محمددد بددن إسددحاج عددن سددعيد بددن أبددي سددعيد عددن أبددي  ددرإ  [  2035]  

كددرم مددن كددان نددؤمن بددا  واليددوم اآل ددر فليالخ اعددي قددا  سددمعت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ؤقددو  
جدداره ومددن كددان نددومن بددا  واليددوم اآل ددر فليكددرم يددياه جا  تدده نددوم وليلددة الضدديافة االاددة أؤددام ومددا بعددد 

 علك صدقة 
   
أ برنا عومان بن محمد انا سشيان بن عييندة عدن عمدرو بدن دنندار سدمعت نداف  بدن جبيدر [  2036]  

ن نددؤمن بددا  واليددوم اآل ددر مددن كدداعددن أبددي  ددرإ  الخ اعددي ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
فليكرم يياه ومن كان ندؤمن بدا  واليدوم اآل در فليحسدن إلدى جداره ومدن كدان ندؤمن بدا  واليدوم اآل در 

 فليقل  يرا أو ليسكت 
   
أ برنا ن إد بن  ارون اندا  دعبة عدن أبدي الجدودي عدن سدعيد بدن مهداجر عدن المقدداد بدن [  2037]  

أؤمدددا مسدددلم إيدددافة قومدددا ف صدددب  و  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم معددددي كدددرب أبدددي كرإمدددة قدددا  قدددا  رسددد
 الضيف محروما ف ن على كل مسلم نصره حتى ؤ    له بقرل ليلته من زرعه وماله 

   



 باب ال باب ؤق  في الطعام 
   
أ برندا عبددد هللا بددن مسددلمة اندا سددليمان بددن بددال  عدن عتبددة بددن مسددلم عدن عبيددد بددن حنددين [  2038]  

إعا سدقط الد باب فدي  دراب أحددكم   أبدا  رإدرة ؤقدو  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم أ بره انه سدم
 فليغمسه ف ن في أحد جناحيه دار وفي اآل ر  اارا 

   
حدددانا سددليمان بددن حددرب انددا حمدداد بددن سددلمة عددن امامددة بددن عبددد هللا بددن أنددب عددن أبددي [  2039]  

الددد باب فدددي أندددار أحددددكم فليغمسددده فددد ن فدددي أحدددد  إعا وقددد  رإدددرة عدددن النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم قدددا  
جناحيه دارا وفي اآل در  داارا قدا  أبدو محمدد قدا  ييدر حمداد امامدة عدن أندب مكدان أبدي  رإدرة وقدوم 

 ؤقولون عن القعقا  عن أبي  رإرة وحدنث عبيد بن حنين أص  
   

 باب المؤمن ؤ  ل في معي واحد 
   
ن أبددي ال بيددر عددن جددابر عددن النبددي صددلى هللا عليدده أ برنددا أبددو عاصددم عددن بددن جددرإ  عدد[  2040]  

 المؤمن ؤ  ل في معي واحد والكافر ؤ  ل في سبعة أمعار وسلم قا  
   
أ برنا عبيد هللا بن عمر القوارإري انا ؤحيى بدن سدعيد عدن عبيدد هللا حدداني نداف  عدن بدن [  2041]  

 عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   
 عن مجالد عن أبي الوداو عن أبي سعيد عن النبي صلى هللا عليه وسلم  وحداني ؤحيى[  2042]  
   
وحدداني ؤحيدى عدن محمدد بدن عمدرو عدن أبددي سدلمة عدن أبدي  رإدرة عدن النبدي صددلى هللا [  2043]  

 المؤمن ؤ  ل في معي والكافر ؤ  ل في سبعة أمعار عليه وسلم قا  
   

 باب نعام الواحد ؤكاي اإلانين 
   
أ برنددا أب وعاصددم عددن بددن جددرإ  عددن أبددي ال بيددر عددن جددابر عددن النبددي صددلى هللا عليدده [  2044]  



 نعام الواحد ؤكاي اإلانين ونعام اإلانين ؤكاي ائربعة ونعام ائربعة ؤكاي الومانية وسلم 
   

 باب في ال ي ؤ  ل مما نليه 
   
سدلمة ان النبدي صدلى  أ برنا  الد بن مخلد انا مالك عن و ب بن كيسان عدن عمدرو بدن[  2045]  

 سم هللا وكل مما نليك هللا عليه وسلم قا  له 
   

 باب النهي عن أ ل وسط الورإد حتى ؤ  ل جوانبه 
   
أ برنددا سددعيد بددن عددامر عددن  ددعبة عددن عطددار بددن السددا ب عددن سددعيد بددن جبيددر عددن بددن [  2046]  

إدد فقدا  كلدوا مدن حافاتهدا أو ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم أتي بجانة أو قا  قصدعة مدن ار  باس 
 قا  جوانبها وال ت  لوا من وسطها ف ن البركة تن   في وسطها 

   
 باب النهي عن أ ل الطعام الحار 

   
حدددانا عبددد الددرحمن بددن إبددرا يم الدمشددقي انددا و ددب عددن قددرة بددن عبددد الددرحمن عددن ال  ددري [  2047]  

ورإددد أمدددرت بدده فغطدددي حتددى نددد  ب فدددوره انهدددا كانددت إعا أتيدددت بعددن عدددروة عددن أسدددمار بنددت أبدددي بكددر 
 ود انه وتقو  اني سمعت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو   و أع م للبركة 

   
 باب أي اإلدام كان أحب إلى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 

   
 أ برنا ن إد بن  ارون انا المونى بن سعيد اندا نلحدة بدن نداف  أبدو سدشيان حددانا جدابر بدن[  2048]  

أ دد  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بيدددي عات نددوم إلددى من لدده فقددا   ددل مددن يدددار أو مددن عبددد هللا قددا  
عشار  ك نلحة قا  ف  ر  إليه فلق من  ب  فقا  ما من إدام قدالوا ال إال  دير مدن  دل فقدا   داتوه 

وسدلم فقدا   فنعم اإلدام الخل قا  جابر فما زلت أحدب الخدل مند  سدمعته مدن رسدو  هللا صدلى هللا عليده
 أبو سشيان فما زلت أحبه من  سمعته من جابر 

   



حدداني ؤحيددى بدن حسددان انددا سدليمان بددن بددال  عدن  شددام بدن عددروة عددن أبيده عددن عا شددة [  2049]  
 نعم اإلدام أو ائدم الخل عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  

   
 باب القر  

   
رأنددت بددن عبددد هللا بددن أبددي نلحددة عددن أنددب قددا  أ برنددا أبددو نعدديم انددا مالددك عددن إسددحاج [  2050]  

 النبي صلى هللا عليه وسلم أتي بمرقة فيها دبار وقدند فرأنته نتتب  الدبار ؤ  له 
   
كددان النبددي صددلى هللا عليدده أ برنددا ائسددود بددن عددامر انددا  ددعبة عددن قتددادة عددن أنددب قددا  [  2051]  

 ه بين ندؤه وسلم ؤعجبه القر  قا  فقدم إليه فجعلت أتناوله واجعل
   

 باب في فضل ال إت 
   
أ برنا أبو نعيم انا سشيان عدن عبدد هللا بدن  يسدى عدن عطدار ولديب بدابن أبدي ربداح عدن [  2052]  

كلدددوا ال إدددت ف نددده مبدددارو وا تددددموا بددده أبدددي أسددديد ائنصددداري قدددا  قدددا  رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم 
 واد نوا به ف نه ؤخر  من  جرة مباركة 

   
 ي أ ل الووم باب ف
   
حدانا مسدد انا ؤحيى بن سعيد عدن عبيدد هللا أ برندي نداف  عدن بدن عمدر ان النبدي صدلى [  2053]  

 من أ ل من   ه الشجرة ؤعني الووم فال ؤ تين المسجد هللا عليه وسلم قا  في ي وة  يبر 
   
ن أبي ن إدد عدن أبيده ان أم أ برنا علي بن عبد هللا انا سشيان بن عيينة حداني عبيد هللا ب[  2054]  

ن   علينا رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فتكلانا له نعاما فيده  دير مدن بعدض  د ه أنوب أ برته قا  
البقدو  فلمدا أتيندا بده كدره وقدا  ئصدحابه كلددوا فد ني لسدت ك حدد مدنكم اندي أ دا  ان أعل صداحبي قددا  

 أبو محمد إعا لم نؤع أحدا فال ب س ب  له 
   



 ل الدجا  باب في أ 
   
أ برندا عبددد هللا بددن سدعيد انددا بددن عليددة عدن أنددوب عددن القاسددم التميمدي عددن ز دددم الجرمددي [  2055]  

كنددا عنددد أبددي موسددى فقدددم نعامدده فقدددم فددي نعامدده لحددم دجددا  وفددي القددوم رجددل مددن بنددي تدديم هللا قددا  
 م ؤ  ل منه أحمر فلم ندن فقا  له أبو موسى ادن ف ني رأنت رسو  هللا صلى هللا عليه وسل

   
أ برنا محمد بن نوسف عن سشيان عن أنوب عن أبي قالبة عدن ز ددم الجرمدي عدن أبدي [  2056]  

 أنه عكر الدجا  فقا  رأنت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤ  له موسى 
   

 باب من كره أن ؤطعم نعامه إال ائتقيار 
   
ة اندا سدالم بدن يديالن أن الوليدد بدن قديب أ بدره أنده أ برنا عبد هللا بن ن إد المقري انا حيدو [  2057]  

سم  أبا سعيد أو عن أبي الهيوم عن أبدي سدعيد الخددري أنده سدم  نبدي هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤقدو  
 ال تصحب إال مؤمنا وال ؤ  ل نعامك إال تقي 

   
 باب من لم نر ب سا أن ؤجم  بين الشييين 

   
رأنددت ا إبددرا يم بددن سددعد عددن أبيدده عددن عبددد هللا بددن جعاددر قددا  أ برنددا محمددد بددن  يسددى اندد[  2058]  

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤ  ل القوار بالرنب 
   

 باب النهي عن القران 
   
كنددا بالمدننددة ف صددابتنا أ برنددا أبددو الوليددد الطيالسددي انددا  ددعبة حدددانا جبلددة بددن سددحيم قددا  [  2059]  

بددن عمددر ؤمددر بنددا وإقددو  ال تقددارنوا فدد ن رسددو  هللا صددلى هللا سددنة فكددان بددن ال بيددر نددرزج التمددر وكددان 
 عليه وسلم نهى عن القران إال أن ؤست عن الرجل أ اه 

   
 باب في التمر 



   
أ برنددا عبددد هللا بددن مسددلمة انددا ؤعقددوب بددن محمددد بددن نحددالر عددن أبددي الرجددا  عددن أمدده [  2060]  

ؤددا عا شددة و  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  عمددرة عددن عا شددة زو  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ان رسدد
 بيت ال تمر فيه جيا  أ له أو جا  أ له مرتين أو االاا 

   
أ برنا ؤحيى بن حسان انا سليمان بن بال  عن  شام بن عدروة عدن أبيده عدن عا شدة ان [  2061]  

 ال ؤجو  أ ل بيت عند م التمر النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
   
أ دددي إلددى النبددي ا أبددو نعدديم انددا مصددعب بددن سددليم قددا  سددمعت أنددب بددن مالددك ؤقددو  حدددان[  2062]  

صلى هللا عليه وسلم التمر ف    نهدؤه وقا  رأنت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤ  دل تمدرا متعبدا مدن 
 الجو  قا  أبو محمد نهدؤه ؤعني نرسله  هنا و هنا 

   
 باب في الويور بعد الطعام 

   
رنا عمرو بدن عدون عدن  الدد عدن سدهيل عدن أبيده عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  هللا أ ب[  2063]  

 من نام وفي نده رإ  يمر فعرر له عارر فال نلومن اال ناسه صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في الوليمة 
   
ان النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم قدددا  لعبدددد أ برندددا ن إدددد بدددن  دددارون اندددا حميدددد عدددن أندددب [  2064]  

 من بن عو  ورأل عليه ويرا من صارة مهيم قا  ت وجت قا  أولم ولو بشاة الرح
   
أ برنا عاان انا  مام انا قتادة عدن الحسدن عدن عبدد هللا بدن عومدان الوقادي عدن رجدل مدن [  2065]  

كان ؤقا  له معرو  أي نونى عليه  ير ان لدم ؤكدن اسدمه ز يدر بدن عومدان فدال أدري اقيف أعور قا  
النبي صلى هللا عليه وسلم قا  الوليمة أو  نوم حق والوداني معدرو  والوالدث سدمعة ورإدار ما اسمه ان 

قدا  قتددادة وحددداني رجددل عددن سدعيد بددن المسدديب اندده دعددي أو  ندوم ف جدداب ودعددي اليددوم الودداني ف جدداب 
 ودعي اليوم الوالث فحصب الرسو  ولم ؤجبه وقا  أ ل سمعة ورإار 



   
 دددر ة اندددا ائوزاعددي عددن ال  ددري عدددن ائعددر  عددن أبددي  رإدددرة أندده قددا  أ برنددا أبددو المغيددر [  2066]  

 الطعام نعام الوليمة ندعى إليه ائينيار وإترو المسا ين ومن ترو الدعوة فقد عصى هللا ورسوله 
   
جددار رجددل قددد أ برندا سددعيد بددن سددليمان عددن سدليمان بددن المغيددرة عددن اابددت عدن أنددب قددا  [  2067]  

 صدلى هللا عليده وسدلم ؤعندي فددعاه فقدا  ؤدا رسدو  هللا  كد ا وأومد  إليده بيدده صن  نعاما إلدى رسدو  هللا
قدا  ؤقدو  لده رسددو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم  كدد ا وأ دار إلدى عا شدة قددا  ال فد عرر عنده رسددو  هللا 
صلى هللا عليه وسلم ف وم  إليه الوانيدة وأومد  إليده رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فد عرر عنده رسدو  

 صدددلى هللا عليددده وسدددلم وأومددد  إليددده الوالودددة فقدددا  لددده رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم و ددد ه قدددا  نعدددم هللا
 فانطلق معه رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وعا شة ف  ال من نعامه 

   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف عددن سددشيان عددن ائعمدد  عددن أبددي وا ددل عددن أبددي مسددعود قددا  [  2068]  

عيب وكددان لدده يددالم لحددام فقددا  اصددن  لددي نعامددا أدعددو رسددو  هللا صددلى هللا  ددان رجددل ؤقددا  لدده أبددو  دد
عليه وسلم  امب  مسة فدعا رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  امب  مسة فتدبعهم رجدل فقدا  رسدو  
هللا صلى هللا عليه وسلم إندك دعوتندا  دامب  مسدة و د ا رجدل قدد تبعندا فد ن  ديت أعندت لده وإن  ديت 

 تركته قا  ف عن له 
   

 باب في فضل الورإد 
   
حددانا عمددرو بدن عددون انددا  الدد عددن أبددي نوالدة عبددد هللا بدن عبددد الددرحمن بدن معمددر عددن [  2069]  

فضددل عا شددة علددى النسددار كاضددل الورإددد علددى سددا ر أنددب قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 الطعام 

   
 باب فيمن استحب ان ننهب اللحم وال ؤقطعه 

   
حددانا علدي بدن المددنني اندا سدشيان اندا عبدد الكدرإم أبدو أميدة قدا  قدا  عبدد هللا بدن الحددار  [  2070]  

زوجني أبي فدي إمدارة عومدان فددعا ر طدا مدن أصدحاب رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فكدان بن نوفل 



م فيمن دعا صاوان بن أمية و دو  دي  كبيدر فقدا  ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  انهسدوا اللحد
 نهسا ف نه أ هى وأمرأ 

   
 باب في ائ ل متكيا 

   
أ برنددا أبددو نعدديم انددا سددشيان عددن علددي بددن ائقمددر حددداني أبددو جحياددة قددا  قددا  رسددو  هللا [  2071]  

 ال آ ل متكيا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في البا ورة 
   
أبيده عدن أبدي  رإدرة قدا  أ برنا نعيم بن حماد عن عبد الع إد  بدن محمدد عدن سدهيل عدن [  2072]  

 ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم إعا أتدي بالبدا ورة بد و  الومدرة قدا  اللهدم بدارو لندا فدي مددننتنا وفدي 
 امرتنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة م  بركة ام ؤعطيه أصغر من ؤحضره من الولدان 

   
 باب في إ رام الخادم عند الطعام 

   
إسماعيل بن أبي  الدد عدن أبيده عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى حدانا ؤعلى انا [  2073]  

 إعا جار  ادم أحدكم بالطعام فليجلسه ف ن أبى فليناوله هللا عليه وسلم 
   
حددانا أبدو الوليددد اندا  دعبة عددن محمدد بددن زإداد سدمعت أبددا  رإدرة ؤحدد  عددن النبدي صددلى [  2074]  

ة بطعددام فليجلسدده معدده أو ليناولدده لقمددة أو لقمتددين أو أ لددة أو إعا أتددى أحدددكم  ادمددهللا عليدده وسددلم قددا  
 أ لتين ف نه ولي حره ود انه 

   
 باب في الحلوار والعسل 

   
حدانا فروة بن أبي المغرار انا علي بدن مسدهر عدن  شدام بدن عدروة عدن أبيده عدن عا شدة [  2075]  

 ؤحب الحلوار والعسل  كان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلمريى هللا تعالى عنها قالت 



   
 باب في ائ ل والشرب على يير ويور 

   
حدددانا قبيصددة حدددانا سددشيان عددن عمددرو بددن دننددار عددن سددعيد بددن أبددي الحددوإر  عددن بددن [  2076]  

 ددر  النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم مدن البددراز فقددم إليده الطعددام فقيدل لده اال تويدد  قدا  فقددا   بداس قدا  
 إنما  و سعيد بن الحوإر   أصلي ف توي  قا  أبو محمد

   
حددانا أبدو نعدديم عدن سدشيان بددن عييندة عددن عمدرو بدن دننددار عدن سدعيد بددن الحدوإر  عددن [  2077]  

بن  باس قا  وسمعت أبا عاصم ؤحد  عن بدن جدرإ  عدن عمدرو بدن دنندار عدن سدعيد بدن الحدوإر  
 ب سناده عن بن  باس 

   
 باب في الجنب ؤ  ل 

   
ن حمدداد انددا  ددعبة عددن الحكددم قددا  سددمعت إبددرا يم ؤحددد  عددن ائسددود عددن حدددانا سددهل بدد[  2078]  

 كان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم إعا أجنب ف راد ان ؤ  ل أو ننام توي  عا شة قالت 
   

 باب في إ وار المار في القدر 
   
أبدي عر أ برنا أبو نعيم انا  عبة عن أبي عمران الجدوني عدن عبدد هللا بدن الصدامت عدن [  2079]  

أوصداني  ليلددي صدلى هللا عليده وسددلم فقدا  إعا نبخددت مرقدة فد  ور مار ددا ادم ان در أ ددل بيدت مددن قدا  
 جيرانك فاير  لهم منها 

   
 باب في  ل  النعا  عند ائ ل 

   
أ برندا محمددد بددن سددعيد انددا عقبددة بددن  الددد عددن موسددى بددن محمددد بددن إبددرا يم حددداني أبددي [  2080]  

إعا وي  الطعدام فدا لعوا نعدالكم ف نده أروح   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عن أنب بن مالك قا  قا
 ئقدامكم 



   
 باب في إنعام الطعام 

   
أ برنددا إبدددرا يم بددن موسدددى اندددا جرإددر عدددن عطددار بدددن السدددا ب عددن أبيددده عددن عبدددد هللا بدددن [  2081]  

سددالم وأنعمدوا الطعددام تددد لوا اعبدددوا الدرحمن وأفشددوا العمدرو قددا  قدا  رسددو  هللا صددلى هللا عليده وسددلم 
 الجنان 

   
 باب في الدعوة 

   
أ برنا الحكم بن المبارو انا عبد الع إ  بن محمد عن موسى بن عقبة عن نداف  عدن بدن [  2082]  

أجيبدوا الدداعي إعا دعيدتم قدا  وكدان عبدد هللا ؤد تي الددعوة عمر ان رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم قدا  
 عرس وإ ت بها و و صا م في العرس وفي يير ال

   
 باب الاارة تق  في السمن فماتت 

   
أ برنا علي بن عبد هللا اندا سدشيان عدن ال  دري عدن عبيدد هللا بدن عبدد هللا عدن بدن  بداس [  2083]  

ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم سيل عن فارة وقعت فدي السدمن فقدا  ألقو دا ومدا حولهدا عن ميمونة 
 بن نوسف بن عيينة ب سناده  وكلوا أ برنا محمد

   
حددانا  الدد بددن مخلدد انددا مالدك عددن بدن  دهاب عددن عبيدد هللا بددن عبدد هللا عددن بدن  بدداس [  2084]  

 سيل النبي صلى هللا عليه وسلم عن فارة وقعت في سمن فماتت فقا    و ا وما حولها فانرحوه قا  
   
  ب سنادهأ برنا محمد بن نوسف عن بن عيينة [  2085]  
   
حدددانا زإددد بددن ؤحيددى انددا مالددك عددن بددن  ددهاب عددن عبيددد هللا بددن عبددد هللا عددن بددن  بدداس [  2086]  

 نحوه قا  أبو محمد إعا كان عا با أ رإق عن ميمونة عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   



 باب في التخليل 
   
و سدعيد الخيدر عدن أبدي أ برنا أبو عاصم انا اور بن ن إد انا حصين الحميدري أ برندي أبد[  2087]  

مدددن أ دددل فليتخلدددل فمدددا تخلدددل  رإدددرة ريدددى هللا تعدددالى عنددده قدددا  قدددا  رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم 
 فليلا ه وما الو بلسانه فليبتل  

   
 ومن كتاب ائ ربة 

   
 باب ما جار في الخمر 

   
لمسديب انده سدم  أبدا أ برنا الحكم بن ناف  انا  عيب عدن ال  دري قدا  أ برندي سدعيد بدن ا[  2088]  

أتي النبي صلى هللا عليه وسلم ليلة أسري به ب نليدار بقددحين مدن الخمدر ولدبن فن در إليهمدا  رإرة ؤقو  
 ام أ   اللبن فقا  جبرا يل الحمد ت ال ي  داو للاطرة لو أ  ت الخمر يوت أمتك 

   
 باب في تحرإم الخمر كيف كان 

   
كندت سداقى القدوم فدي مند   ا حماد بن زإد انا اابت عن أنب قا  أ برنا أبو النعمان حدان[  2089]  

أبدددي نلحدددة قدددا  فنددد   تحدددرإم الخمدددر قدددا  فددد مر منادؤدددا فندددادل فقدددا  أبدددو نلحدددة أ دددر  فدددان ر مدددا  ددد ا 
فخرجت فقلت  د ا منداد نندادي اال ان الخمدر قدد حرمدت فقدا  لدي اع دب ف  رقهدا قدا  فجدرت فدي سدكك 

لاضدي  فقددا  بعدض القدوم قتددل قدوم و دي فددي بطدونهم فد ن   هللا عدد  المدنندة قدا  وكاندت  مددر م نوميد  ا
 وجل ل ليب على ال نن آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما نعموا إعا ما اتقوا وآمنوا {  اآلؤة 

   
 باب في التشدند على  ارب الخمر 

   
صدلى هللا عليده  أ برنا  الد بن مخلد انا مالك عن ناف  عن بدن عمدر قدا  قدا  رسدو  هللا[  2090]  

 من  رب الخمر في الدنيا ام لم نتب منها حرمها في اآل رة فلم ؤسقها وسلم 
   



حدانا محمد بن نوسف عن ائوزاعي قا  حداني ربيعة بدن ن إدد عدن عبدد هللا بدن الددنلمي [  2091]  
مخاصدر د لت على عبد هللا بن عمرو بن العاأل في حا ط له بالطا ف ؤقدا  لده الدو ط فد عا  دو قا  

فتى من قرإ  ن ن علك الاتى بشرب الخمر فقلت  صدا  بلغتندي عندك اندك تحدد  بهدا عدن رسدو  هللا 
صدلى هللا عليده وسددلم انده قددا  مدن  درب الخمددر  دربة لددم تقبدل لده صددالة أربعدين صددباحا فلمدا ان سددم  

حدد أن ؤقدو  علدي الاتى ب كر الخمر ا تل  نده من ند عبد هللا ام ولى فقا  عبد هللا هللا اندي ال أحدل ئ
ما لم أقل ف ني سمعت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقدو  مدن  درب الخمدر  دربة لدم تقبدل لده صدالة 
أربعين صباحا ف ن تاب تاب هللا عليه فال أدري فدي الوالودة أم الرابعدة كدان حقدا علدى هللا ان ؤسدقيه مدن 

 ردية الخبا  نوم القيامة 
   

 ندار عليها الخمر باب النهي عن القعود عن ما دة 
   
أ برنا مسلم بن إبرا يم انا الحسن بن أبي جعار انا أبو ال بيدر عدن جدابر قدا  قدا  رسدو  [  2092]  

 من كان نؤمن با  واليوم اآل ر فال ؤقعد على ما دة ؤشرب عليها الخمر هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في مدمن الخمر 
   
يددر البصددري انددا سددشيان عددن منصددور عددن سددالم بددن أبددي الجعددد عددن أ برنددا محمددد بددن كو[  2093]  

ال ندد ل الجندة ولدد زنيدة وال منددان جابدان عدن عبدد هللا بدن عمدرو عدن النبدي صددلى هللا عليده وسدلم قدا  
 وال عاج وال مدمن  مر 

   
حدانا أحمد بن الحجدا  اندا عبدد الدرحمن بدن مهددي اندا  دعبة عدن منصدور عدن سدالم بدن [  2094]  

لجعد عن نبيط بن  رإط عن جابان عن عبد هللا بن عمرو عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  أبي ا
 ال ند ل الجنة عاج وال منان وال مدمن  مر 

   
 باب ليب في الخمر  اار 

   
أ برنددا سددهل بددن حمدداد انددا  ددعبة انددا سددماو قددا  سددمعت علقمددة بددن وا ددل ؤحددد  عددن أبيدده [  2095]  



س   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عدن الخمدر فنهداه عنهدا ان ؤصدنعها فقدا  وا ل ان سوإد بن نارج 
 انها دوار فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم إنها ليست دوارا ولكنها دار 

   
 باب مما ؤكون الخمر 

   
أ برنا أبو المغيرة عن ائوزاعي قا  سمعت أبا كوير ؤقو  سدمعت أبدا  رإدرة ؤقدو  سدمعت [  2096]  
 الخمر في  اتين الشجرتين النخلة والعنب سو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  ر 
   

 باب ما قيل في المسكر 
   
ان حدددانا عبيددد هللا بددن عبددد المجيددد انددا مالددك عددن بددن  ددهاب عددن أبددي سددلمة عددن عا شددة [  2097]  

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم سيل عن البت  قا  كل  راب أسكر حرام 
   
أ برنا محمد بن نوسف عن إسدرا يل عدن أبدي إسدحاج عدن أبدي بدردة بدن أبدي موسدى عدن [  2098]  

بعونددي رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسددلم انددا ومعداع بددن جبددل إلددى الديمن فقددا  ا ددربوا وال تشددربوا أبيده قددا  
 مسكرا ف ن كل مسكر حرام 

   
بدن كويدر بدن سدنان حدداني الضدحاو بدن حدانا عبد هللا بن سدعيد اندا أبدو أسدامة اندا الوليدد [  2099]  

عومان عن بكيدر بدن عبدد هللا بدن ائ د  عدن عدامر بدن سدعد عدن سدعد عدن رسدو  هللا صدلى هللا عليده 
 أنها م عن قليل ما أسكر كويره وسلم قا  

   
حدانا زإد بن ؤحيى انا محمد بن را د عن أبي و ب الكالعي عن القاسدم بدن محمدد عدن [  2100]  

إن أو  مددا ؤكاددير قددا  زإددد ؤعنددي اإلسددالم عت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ؤقددو  عا شددة قالددت سددم
 ما ؤكا  اإلنار ؤعني الخمر فقيل كيف ؤا رسو  هللا وقدد بدين هللا فيهدا مدا بدين قدا  رسدو  هللا صدلى هللا 

 عليه وسلم ؤسمونها بغير اسمها فيستحلونها 
   
ن حمد ة حدداني بدن و دب عدن مكحدو  عدن أبدي اعلبدة أ برنا مروان بن محمد اندا ؤحيدى بد[  2101]  



أو  دندنكم نبدوة ورحمدة ادم الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
ملك ورحمة ام ملك أعار ام ملك وجبروت ؤستحل فيها الخمر والحرإر قدا  أبدو محمدد سديل عدن أعادر 

 فقا  ؤشبهه بالتراب وليب فيه  ير 
   
 اب النهي عن الخمر و را ها ب
   
أ برنددا سددهل بددن حمدداد انددا نعمددة انددا عمددر بددن بيددان التغلبددي عددن عددروة بددن المغيددرة بددن [  2102]  

من با  الخمدر فليشدقع الخندازإر قدا  أبدو  عبة عن أبيه عن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم انه قا  
 محمد إنما  و عمرو بن دننار 

   
عن محمد بن إسدحاج عدن القعقدا  بدن حكديم عدن عبدد الدرحمن بدن وعلدة قدا  حدانا ؤعلى [  2103]  

س لت بن  باس عن بيد  الخمدر فقدا  كدان لرسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم صددنق مدن اقيدف أو مدن 
دوس فلقيه بمكة عام الات  براوإة مدن الخمدر نهددنها لده فقدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤدا فدالن 

تعددالى قددد حرمهددا قددا  ف قبددل الرجددل علددى يالمدده فقددا  اع ددب فبعهددا فقددا  رسددو  هللا أمددا علمددت أن هللا 
صددلى هللا عليدده وسددلم بمدداعا أمرتدده ؤددا فددالن قددا  أمرتدده ببيعهددا فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إن 

 ال ي حرم  ربها حرم بيعها ف مر بها ف  ايت في البطحار 
   
يان عدن عمدرو ؤعندي بدن دنندار عدن نداوس عدن بدن  بداس حدانا محمد بن أحمدد اندا سدش[  2104]  

بل  عمر أن سمرة با   مرا فقا  قاتدل هللا سدمرة أمدا علدم أن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  لعدن قا  
 هللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملو ا فباعو ا قا  سشيان جلو ا أعابو ا 

   
 باب العقوبة في  رب الخمر 

   
عاصم بن علي انا بن أبي ع ب عدن الحدار  بدن عبدد الدرحمن عدن أبدي سدلمة عدن  حدانا[  2105]  

إعا سدكر فاجلددوه ادم إعا سدكر فاجلددوه ادم إعا سدكر أبي  رإرة قا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 فاجلدوه ام إعا سكر فايربوا عنقه ؤعني في الرابعة 

   



 باب في التغليال لمن  رب الخمر 
   
 برنا محمد بن نوسف عن ائوزاعي عن ال  ري عن أبي سلمة عن أبدي  رإدرة قدا  قدا  أ[  2106]  

ال ن نددى ال انددي حددين ن نددي و ددو مددؤمن وال ؤسددرج السددارج حددين ؤسددرج رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 و و مؤمن وال ؤشرب الخمر حين ؤشربها و و مؤمن 

   
 باب فيمن ننتب  للنبي صلى هللا عليه وسلم 

   
أ برنددا ن إددد بددن  ددارون عددن عبددد الملددك بددن أبددي سددليمان عددن أبددي ال بيددر عددن جددابر قددا  [  2107]  

  ان ننتب  للنبي صلى هللا عليه وسلم في السقار ف ن لم ؤكن سقار ننتب  له في تور من برام 
   

 باب في النقي  
   
ني عدن عبدد هللا بدن أ برنا محمد بن كوير عن ائوزاعدي عدن ؤحيدى بدن أبدي عمدرو الشديبا[  2108]  

ان أبدداه أو رجددال مددنهم سدد   النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددا  ؤددا رسددو  هللا انددا قددد الدددنلمي عددن أبيدده 
 رجنا من حيث علمت ون لنا بين ظهراني من قد علمت فمدن وليندا قدا  هللا ورسدوله قدالوا ؤدا رسدو  هللا 

الكرم قا  اصدنعوه زبيبدا قدالوا فمدا نصدن  انا كنا أصحاب كرم و مر وان هللا قد حرم الخمر فما نصن  ب
بال بيب قا  انقعوا في الشنان انقعوه على يدا كم وا دربوه علدى عشدا كم وانقعدوه علدى عشدا كم وا دربوه 

 على يدا كم ف نه إعا أتى عليه العصران كان حال قبل ان ؤكون  مرا 
   

 باب النهي عن النبي  الجر وما ننب  فيه 
   
سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ع رة عدن سدعيد بدن جبيدر أ برنا [  2109]  

سددد لت بدددن عمدددر عدددن نبيدد  الجدددر فقدددا  حرمددده رسدددو  هللا صددلى هللا عليددده وسدددلم فلقيدددت بدددن  بددداس قددا  
 ف  برته بقو  بن عمر فقا  صدج أبو عبد الرحمن 

   
ي قددا  حدداني أنددب بددن مالددك أ برندا الحكددم بددن نداف  عددن  ددعيب بدن أبددي حمدد ة عدن ال  ددر [  2110]  



 ال تنب وا في الدبار والم فت ان النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
   
سد لت بدن  بداس أ برنا أبو زإد انا  عبة عن سلمة بن كهيدل قدا  سدمعت أبدا الحكدم قدا  [  2111]  

 لت بدن أو سمعته سيل عن نبي  الجر فقا  نهى رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن الجدر والددبار وسد
ال بير فقا  نهى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن الجدر والددبار وسد لت بدن أبدي فقدا  مودل قدو  بدن 
 بدداس قددا  وقددا  بددن  بدداس مدددن سددره أن ؤحددرم مددا حددرم هللا ورسدددوله أو مددن كددان محرمددا مددا حدددرم هللا 

 عليدده وسددلم ورسددوله فليحددرم النبيدد  قددا  وحددداني أ ددي عددن أبددي سددعيد الخدددري ان رسددو  هللا صددلى هللا
 نهى عن الجر والدبار والم فت وعن البسر والتمر 

   
انده أتدى عبدد أ برنا أبوا لنعمان انا اابت بن ن إدد اندا عاصدم عدن فضديل بدن زإدد الرقا دي [  2112]  

هللا بددن مغاددل فقددا  أ برنددي بمددا ؤحددرم علينددا مددن الشددراب فقددا  الخمددر قددا  قلددت  ددو فددي القددرآن قددا  لددم 
ت محمدا صلى هللا عليه وسدلم بددأ باالسدم أو بالرسدالة قدا  نهدى عدن الددبار والحندتم أحداك اال ما سمع

 والنقير 
   

 باب في النهي عن الخليطين 
   
أ برندا ن إددد بدن  ددارون وسدعيد بددن عدامر واللاددال لي إدد قدداال اندا  شددام عدن ؤحيددى عدن عبددد [  2113]  

ال تنتبدد وا ال  ددو والرنددب جميعددا وال م قددا  هللا بددن أبددي قتددادة عددن أبيدده عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددل
 تنتب وا ال بيب والتمر جميعا وانتب وا كل واحد منهما على حدة 

   
 باب في النهي ان ؤسمى العنب الكرم 

   
أ برنا عومان بدن عمدر اندا  دعبة عدن سدماو عدن علقمدة بدن وا دل عدن أبيده ان رسدو  هللا [  2114]  

 ا الكرم وقولوا العنب والحبلة ال تقولو صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب في النهي ان ؤجعل الخمر  ال 
   



حدانا عبد هللا بن موسى عن إسرا يل عن السدي عن ؤحيى بن  بداد عدن أندب بدن مالدك [  2115]  
كددان فددي حجددر أبددي نلحددة نتددامى وا ددترل لهددم  مددرا فلمددا ندد   تحددرإم الخمددر أتددى النبددي صددلى هللا قددا  

 له فقا  اجعله  ال قا  ال ف  راقه  عليه وسلم ف كر علك
   

 باب في سنة الشراب كيف  ي 
   
رأل رسددو  هللا صددلى أ برنددا أبددو المغيددرة انددا ائوزاعددي انددا ال  ددري عددن أنددب بددن مالددك اندده [  2116]  

هللا عليه وسلم  رب لبنا وعن ؤساره أبو بكر وعدن ؤمينده رجدل أعرابدي فد عطى ائعرابدي فضدله قدا  ادم 
 ئؤمن ائؤمن فا

   
 باب في النهي عن الشرب من في السقار 

   
ان رسدو  هللا صدلى أ برنا عاان انا حماد بن سلمة انا قتدادة عدن عكرمدة عدن بدن  بداس [  2117]  

 هللا عليه وسلم نهى ان ؤشرب من في السقار 
   
نهدى ة قدا  أ برنا مسلم بن إبرا يم اندا و يدب عدن  الدد الحد ار عدن عكرمدة عدن أبدي  رإدر [  2118]  

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ان ؤشرب من في السقار 
   
أ برنا ن إد بن  دارون عدن بدن أبدي عندب عدن ال  دري عدن عبيدد هللا بدن عبدد هللا عدن أبدي [  2119]  

 أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن ا تنا  ائسقية سعيد الخدري 
   

 باب في الشرب بوالاة أنااس 
   
أ برنا أبدو نعديم اندا عد رة بدن اابدت عدن امامدة قدا  كدان أندب نتدناب فدي اإلندار مدرتين أو  [ 2120]  

 ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم كان نتناب في اإلنار مرتين أو االاا االاا وزعم 
   

 باب من  رب بناب واحد 



   
بددي المونددى أ برنددا إسددحاج بددن  يسددى عددن مالددك عددن أنددوب بددن حبيددب عددن ال  ددري عددن أ[  2121]  

كنددت عنددد مددروان فجددار أبددو سددعيد فقددا  قددا  رجددل ؤددا رسددو  هللا إنددي ال أرول مددن ناددب واحددد قددا  قددا  
 ف بن اإلنار عن فيك ام تناب قا  إني أرل الق اة قا  أ رقه 

   
حدانا أبو المغيرة انا ائوزاعي عن ؤحيدى عدن عبدد هللا بدن أبدي قتدادة قدا  حدداني أبدي انده [  2122]  

إعا بددا  أحدددكم فددال نلمددب عكددره بيميندده وال ؤسددتنجي بيميندده وال ي صددلى هللا عليدده وسددلم ؤقددو  سددم  النبدد
 نتناب في اإلنار 

   
 باب في ال ي ؤكر  في النهر 

   
أ برنددا إسددحاج بدددن  يسددى اندددا فلددي  بدددن سددليمان عددن سدددعيد بددن الحدددار  ائنصدداري عدددن [  2123]  

ه وسلم رجال من ائنصار ؤعدوده وجددو  ؤجدري فقدا  إن أتى النبي صلى هللا عليجابر بن عبد هللا قا  
  ان عندكم مار بات في الشن وإال كرعنا 

   
 باب في الشرب قا ما 

   
حدانا منصور بن سلمة الخ اعي انا  درإك عدن عبدد الكدرإم عدن البدرار بدن ابندة أندب عدن [  2124]  

 قا ما ان النبي صلى هللا عليه وسلم  رب من فم قربة أنب عن أم سليم 
   
حدددانا عومددان بددن عمددر انددا عمددران بددن حدددنر عددن أبددي البدد ري ن إددد بددن عطددارد عددن بددن [  2125]  

 كنا نشرب ونحن قيام ون  ل ونحن نسعى على عهد رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عمر قا  
   
مدر أ برنا أبو بكر بدن أبدي  ديبة اندا حادع بدن غيدا  عدن عبيدد هللا عدن نداف  عدن بدن ع[  2126]  

 نحوه 
   

 باب من كره الشرب قا ما 



   
ان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نهدى أ برنا مسدلم بدن إبدرا يم اندا  مدام اندا قتدادة عدن أندب [  2127]  

 عن الشرب قا ما قا  وس لته عن ائ ل قا  ف او أ بث 
   
عدن النبددي  رإدرة أ برندا سدعيد بدن الربيد  اندا  دعبة عدن أبدي زإداد الطحدان قدا  سدمعت أبدا [  2128]  

صلى هللا عليه وسلم قا  لرجل رآه ؤشدرب قا مدا قدي قدا  لدم قدا  أتحدب أن تشدرب مد  الهدر قدا  ال قدا  
 فقد  رب معك  ر منه الشيطان 

   
 باب الشرب في الماضض 

   
أ برنا أحمد بن نونب انا ليث بن سعد عن ناف  عدن زإدد بدن عبدد هللا بدن عمدر عدن عبدد [  2129]  

الددرحمن بددن أبددي بكددر عددن أم سددلمة انهددا أ برتدده ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا   هللا بددن عبددد
 ال ي ؤشرب في آنيه من فضه ف نما ؤجرجر في بطنه نار جهنم 

   
 رجندا حدانا عومان بن عمر انا بن عون عن مجا د عن عبد الرحمن بن أبي ليلدى قدا  [  2130]  

د قدان ب ندار مدن فضدة فرمدى بده فدي وجهده فقلندا اسدكتوا ف ندا ان م  ح ؤاة إلدى المددا ن فاستسدقى فاتداه 
س لناه لم ؤحدانا فلما كان بعد قا  أتدرون لدم رميتده قلندا ال قدا  اندي كندت نهيتده وعكدر النبدي صدلى هللا 
عليه وسلم انه نهى عن الشرب في آنية ال  ب والاضة وعدن لدبب الحرإدر والددنبا  وقدا   مدا لهدم فدي 

 آل رة الدنيا ولكم في ا
   

 باب في تخمير اإلنار 
   
أ برندددا أبدددو عاصدددم عدددن بدددن جدددرإ  عدددن أبدددي ال بيدددر عدددن جدددابر قدددا  حدددداني أبدددو حميدددد [  2131]  

 أتيت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم بلبن فقا  أال  مرته ولو تعرر عليه عودا الساعدي قا  
   
أمرندا رسدو  هللا أبدي  رإدرة قدا  حدانا عمرو بن عدون عدن  الدد عدن كهيدل عدن أبيده عدن [  2132]  

 بتغطية الويور وإبكار السقار وأ اار اإلنار 



   
 باب النهي عن النا  في الشراب 

   
أ برنددا  الددد بددن مخلددد انددا مالددك عددن أنددوب بددن حبيددب عددن أبددي المونددى الجهنددي قددا  قددا  [  2133]  

ى عددن الددنا  فددي الشددراب  ددل سددمعت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ننهددمددروان ئبددي سددعيد الخدددري 
 قا  نعم 

   
أ برنا عمرو بن عون عن بن عيينة عن عبد الكرإم الجرزي عن عكرمدة عدن بدن  بداس [  2134]  

 ان النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن النا  في الشراب 
   

 باب في ساقي القوم آ ر م  ربا 
   
بدن المغيدرة عدن اابدت عدن عبدد هللا بدن  حدانا عاان بن مسلم انا حماد بدن سدلمة وسدليمان[  2135]  

 ساقي القوم آ ر م  ربا رباح عن أبي قتادة قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 ومن كتاب الر إا 
   

 باب في قوله تعالى ل لهم البشرل في الحياة الدنيا 
   
ادة بددن الصددامت قددا  أ برنددا مسددلم بددن إبددرا يم انددا أبددان انددا ؤحيددى عددن أبددي سددلمة عددن  بدد[  2136]  

ؤا نبي هللا قو  هللا ل لهم البشرل في الحياة الدنيا وفي اآل رة { فقدا  سد لتني عدن  دير مدا سد لني قلت 
 عنه أحد قبلك أو أحد من أمتي قا   ي الر إا الصالحة نرا ا المسلم أو ترل له 

   
 باب في ر إا المسلم ج ر من ستة أربعين ج را من النبوة 

   
أ برنا ائسود بن عامر انا  عبة عن قتادة عن أندب عدن  بدادة بدن الصدامت عدن النبدي  [ 2137]  

 ر إا المؤمن ج ر من ستة أربعين ج را من النبوة صلى هللا عليه وسلم قا  



   
 باب ع بت النبوة وبقيت المبشرات 

   
ن إدد عددن أبيده عددن حددانا  دارون بددن عبدد هللا انددا سدشيان بددن عييندة عدن عبيددد هللا بدن أبددي [  2138]  

ع بددت النبددوة سددبا  بددن اابددت عددن أم كددرز الكعبيددة قالددت سددمعت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ؤقددو  
 وبقيت المبشرات 

   
 باب في ر إة النبي صلى هللا عليه وسلم في المنام 

   
أ برنددا أبددو نعدديم انددا سددشيان عددن أبددي إسددحاج عددن أبددي ائحددوأل عددن عبددد هللا قددا  قددا  [  2139]  

 من رآني في المنام فقد رآني ف ن الشيطان ال نتمول مولي رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
أ برنددا أبددو محمددد بددن المصدداى انددا محمددد بددن حددرب عددن ال بيدددي عددن ال  ددري عددن أبددي [  2140]  

 من رآني في المنام فقد رأل الحق سلمة عن أبي قتادة قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب فيمن نرل ر إا ؤكر ها 
   
أ برنا أبو المغيرة حدانا ائوزاعي عن ؤحيى عن عبد هللا بن أبي قتدادة عدن أبيده قدا  قدا  [  2141]  

الر إددا الصددالحة مددن هللا والحلددم مددن الشدديطان فدد عا حلددم أحدددكم حلمددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
  من الشيطان ف نها ال تضره ؤخافه فليبصق عن  ماله اال  مرات وليتعوع با 

   
أ برندددا أبدددو الوليدددد حددددانا  دددعبة عدددن عبدددد ربددده بدددن سدددعيد قدددا  سدددمعت أبدددا سدددلمة بدددن عبدددد [  2142]  

ان كندددت ئرل الر إدددا تمريدددني فددد كرت علددددك ئبدددي قتدددادة قدددا  وأندددا كندددت ئرل الر إددددا الدددرحمن ؤقدددو  
لصددالحة مددن هللا فدد عا رأل أحدددكم تمريدني حتددى سددمعت رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسددلم ؤقددو  الر إدا ا

ما ؤحب فليحمد هللا وال ؤحد  بها اال من ؤحب وإعا رأل ما ؤكر ه فليتال عن ؤسداره االادا وليتعدوع بدا  
 من  ر ا وال ؤحد  بها أحدا ف نها ال تضره 

   



 باب الر إا اال  
   
عدن أبدي  رإدرة قدا   أ برنا محمد بن كوير عن مخلد بن حسين عن  شام عن بن سديرإن[  2143]  

الر إددا ادددال  فالر إددا الحسددنة بشدددرل مددن هللا والر إدددا تحدد إن مدددن قددا  رسددو  هللا صدددلى هللا عليدده وسدددلم 
 الشيطان والر إا مما ؤحد  به اإلنسان ناسه ف عا رأل أحدكم ما ؤكر ه فال ؤحد  به وليقم وليصل 

   
 باب أصدج الناس ر إا أصدقهم حدنوا 

   
حمد بن كوير عن مخلد بن حسين عدن  شدام عدن بدن بدن سديرإن عدن أبدي  رإدرة أ برنا م[  2144]  

إعا اقتددرب ال مدان لددم تكددد ر إدا المددؤمن تكد ب وأصدددقهم ر إددا قدا  قددا  رسدو  هللا صددلى هللا عليدده وسدلم 
 أصدقهم حدنوا 

   
 باب النهي عن ان ؤحتلم الرجل ر إا لم نر ا 

   
ن عبدددد ائعلدددى عدددن أبدددي عبدددد الدددرحمن عدددن علدددي نرفددد  أ برندددا أبدددو نعددديم اندددا إسدددرا يل عددد[  2145]  

 من ك ب في حلمه كلف عقد  عيرة نوم القيامة الحدنث إلى النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب أصدج الر إا بائسحار 
   
أ برنددا مددروان بددن محمددد حدددانا عبددد هللا بددن و ددب عددن عمددرو بددن الحددار  عددن درا  أبددي [  2146]  

أصددج الر إدا عدن أبدي سدعيد الخددري قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم السم  عن أبدي الهيدوم 
 بائسحار 

   
 باب كرا ية ان ؤعبر الر إا اال على عالم أو ناص  

   
أ برنا محمد بن عبد هللا حدانا ن إدد بدن زرإد  حددانا سدعيد عدن قتدادة عدن بدن سديرإن عدن [  2147]  

 ال تقصوا الر إا اال على عالم أو ناص  م انه كان ؤقو  أبي  رإرة عن النبي صلى هللا عليه وسل



   
 باب الر إا ال تق  ما لم تعبر 

   
أ برنددا  ا ددم بددن القاسددم حدددانا  ددعبة عددن ؤعلددى بددن عطددار قددا  سددمعت وكيدد  بددن عدددس [  2148]  

الر إددا  ددي علددى ؤحددد  عددن عمدده أبددي رزإددن العقيلددي اندده سددم  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ؤقددو  
 ل نا ر ما لم ؤحد  بها ف عا حد  بها وقعت رج
   

 باب في ر إة الرب تعالى في النوم 
   
أ برنا محمد بدن المبدارو حدداني أبدو الوليدد حدداني أبدي عدن جدابر عدن  الدد بدن اللجدال  [  2149]  

رسدالة مكحددو  ان ؤحدادده قددا  سدمعت عبددد الددرحمن بددن عددا   ؤقدو  سددمعت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده 
رأنددت ربددي فددي أحسددن صددورة قددا  فدديم ؤختصددم المددر ائعلددى فقلددت أنددت أعلددم ؤددا رب قددا  قددو  وسددلم ؤ

فويد  كادده بدين كتاددي فوجددت برد ددا بدين ادددني فعلمدت مددا فدي السددماوات وائرر وتدال ل وكدد لك نددري 
 إبرا يم ملكوت السماوات وائرر وليكون من الموقنين {  

   
مجيددد بددن عبددد الددرحمن عددن قطبددة عددن نوسددف عددن بددن أ برنددا نعدديم بددن حمدداد عددن عبددد ال[  2150]  

 من رأل ربه في المنام د ل الجنة سيرإن قا  
   

 باب في القمع والبير واللبن والعسل والسمن والتمر ويير علك في النوم 
   
أ برندددا عبدددد هللا بدددن صدددال  حددددانا إبدددرا يم  دددو بدددن سدددعد عدددن صدددال  بدددن كيسدددان عدددن بدددن [  2151]  

ن سهل بدن حنيدف عدن أبدي سدعيد الخددري انده سدم  رسدو  هللا صدلى هللا عليده  هاب عن أبي أمامة ب
بينددا إعا انددا نددا م رأنددت الندداس ؤعريددون علددي وعلدديهم قمددع منهددا مددا نبلدد  الودددي ومنهددا مددا وسددلم ؤقددو  

نبل  دون علك وعرر علي عمر بن الخطاب وعليه قميع ؤجره فقدا  مدن حولده فمداعا ت ولدت علدك ؤدا 
 ن رسو  هللا قا  الدن

   
كندت فدي أ برنا أبو علي الحناي حددانا عبدد هللا  دو بدن عمدر عدن نداف  ان بدن عمدر قدا  [  2152]  



عهد النبي صلى هللا عليده وسدلم ومدا لدي مبيدت اال فدي مسدجد النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وكدان النبدي 
 ددييا فرأنددت كددان صدلى هللا عليدده وسددلم إعا أصدب  ؤ توندده فيقصددون عليدده الر إدا قددا  فقلددت مدالي ال أرل 

الناس ؤحشرون فيرمى بهم على أرجلهدم فدي ركدي ف  د ت فلمدا دندى إلدى البيدر قدا  رجدل  د وا بده عات 
اليمين فلمدا اسدتيق ت  متندي ر إداي وأ داقت منهدا فسد لت حاصدة عنهدا فقالدت نعدم مدا رأندت فقلدت لهدا 

 صلي من الليل سلي النبي صلى هللا عليه وسلم فس لته فقا  نعم الرجل عبد هللا لو كان ؤ
   
حدانا موسى بن  الد عن إبرا يم بن محمد الا اري عن عبيد هللا عدن نداف  عدن بدن عمدر [  2153]  

 به ا الحدنث قا  بن عمر وكنت إعا نمت لم أقم حتى أصب  قا  ناف  وكان بن عمر ؤصلي الليل 
   
عددن حمدد ة بددن عبددد هللا أ برنددا محمددد بددن الصددلت انددا بددن المبددارو عددن نددونب عددن ال  ددري [  2154]  

بينددا أندا نددا م إعا أتيدت بقدددح مددن بدن عمددر عدن بددن عمدر قددا  سدمعت النبددي صددلى هللا عليده وسددلم ؤقدو  
لددبن فشددربت مندده حتددى أنددي ئرل الددري فددي ظاددري أو قددا  فددي أظادداري اددم ناولددت فضددله عمددر فقددالوا ؤددا 

 رسو  هللا ما أولته قا  العلم 
   
رو أ برنددا الوليددد انددا جددابر حددداني محمددد بددن قدديب حددداني بعددض أ برنددا الحكددم بددن المبددا[  2155]  

اللددبن الاطددرة والسدداينة نجدداة أصدحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم عددن النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 والجمل ح ن والخضرة الجنة والمرأة  ير 

   
هللا بدن عبدد هللا  أ برنا محمد بن كويدر حددانا سدليمان  دو بدن كويدر عدن ال  دري عدن عبيدد[  2156]  

ان رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم كدددان ممدددا ؤقدددو  ئصدددحابه مدددن رأل مدددنكم ر إدددا عدددن بدددن  بددداس 
فليقصددها علددي فاعبر ددا لدده قددا  فجددار رجددل فقددا  ؤددا رسددو  هللا رأنددت ظلددة بددين السددمار وائرر تنطددف 

نهدددا فمسدددتكور عسدددال أو سدددمنا ورأندددت سدددببا واصدددال مدددن السدددمار إلدددى ائرر ورأندددت أناسدددا نتكاادددون م
ومستقل ف   ت به فعلوت ف عالو هللا ام أ   به ال ي بعدو فعال ف عاله هللا ادم أ د ه الد ي بعدده فعدال 
ف عاله هللا ام أ  ه ال ي بعده فقط  به ام وصدل فاتصدل فقدا  أبدو بكدر ؤدا رسدو  هللا ا د ن لدي فاعبر دا 

عليه وسدلم فقدا  أمدا ال لدة فاإلسدالم وأمدا  فقا  أعبر ا وكان أعبر الناس للر إا بعد رسو  هللا صلى هللا
العسل والسمن فالقرآن حالوة العسل ولبن السمن وأما الد نن نتكاادون منده فمسدتكور ومسدتقل فهدم حملدة 
القرآن وأما السدبب الواصدل مدن السدمار إلدى ائرر فدالحق الد ي أندت عليده ت  د  بده فيعليدك هللا بده ادم 



   به رجل آ در فيعلدو بده ادم ؤ  د  بده رجدل آ در فينقطد  بده ادم ؤ    به رجل من بعدو فيعلو به ام ؤ 
نوصل له فيعلو به ف  برني ؤا رسو  هللا ب بي أنت وأمدي أصدبت أم أ طد ت فقدا  رسدو  هللا صدلى هللا 

 عليه وسلم أصبت وأ ط ت فقا  فما ال ي أصبت وما ال ي أ ط ت ف بى أن ؤخبره 
   
مسدكين الحراندي عدن جعادر بدن برقدان عدن ن إدد بدن ائصدم أ برنا محمد بن مهران حددانا [  2157]  

رأنت في المنام كان  مسا أو قمرا  ك أبدو جعادر فدي ائرر ترفد  عن العباس بن عبد المطلب فقا  
إلى السمار ب  دطان  دداد فد كر علدك للنبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدا  عاو بدن أ يدك ؤعندي رسدو  هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ناسه 
   
أ برنا عبد هللا بن سعيد انا أبو أسامة عن ن إد عن أبدي بدردة عدن أبدي موسدى عدن النبدي [  2158]  

رأنت في ر إاي   ه اني  د زت سدياا فدانقط  صددره فد عا  دو مدا أصديب مدن صلى هللا عليه وسلم قا  
مددا  المددؤمنين نددوم أحددد اددم   زتدده أ ددرل فعدداد ك حسددن مددا كددان فدد عا  ددو مددا جددار هللا بدده مددن الاددت  واجت

المؤمنين ورأنت فيها أؤضا بقدرا وهللا  يدر فد عا  دو النادر مدن المدؤمنين ندوم أحدد وإعا الخيدر مدا جدار هللا 
 به من الخير واواب الصدج ال ي أتانا بعد نوم البدر 

   
أ برنا الحجا  بن منها  حدانا حماد بن سدلمة حددانا أبدو ال بيدر عدن جدابر ان رسدو  هللا [  2159]  

رأنددت كدد ني فددي در  حصددينة ورأنددت بقددرا ننحددر ف ولددت ان الدددر  المدننددة وان ه وسددلم قددا  صددلى هللا عليدد
البقدددر نادددر وهللا  يدددر ولدددو أقمندددا بالمدنندددة فددد عا د لدددوا عليندددا قاتلندددا م فقدددالوا وهللا مدددا د لدددت عليندددا فدددي 

لنبددي الجا ليدة أفتددد ل علينددا فددي اإلسدالم قددا  فشدد نكم إعا وقالددت ائنصددار بعضدها لددبعض رددنددا علددى ا
صلى هللا عليه وسلم رأؤه فجا وا فقالوا ؤدا رسدو  هللا  د نك فقدا  اآلن انده لديب لنبدي إعا لدبب المتده أن 

 ؤضعه حتى ؤقاتل 
   
أ برنا محمد بن عبد هللا الرقا دي حددانا ن إدد بدن زرإد  حددانا سدعيد عدن قتدادة عدن محمدد [  2160]  

أ ددره الغدل وأحددب القيدد القيددد لم انده كددان ؤقدو  بدن سديرإن عددن أبدي  رإددرة عدن النبددي صدلى هللا عليدده وسد
 ابات في الدنن 

   
أ برنا سليمان بن داود الها مي حدانا بن أبدي ال نداد عدن موسدى بدن عقبدة عدن سدالم بدن [  2161]  



رأندت فدي المندام امدرأة سدودار ادا رة عبد هللا عدن أبيده قدا  سدمعت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤقدو  
 ت من المدننة ف سكنت مهيعة ف ولتها وبار المدننة ننقلها هللا إلى مهيعة الشعر ناله أ رج

   
أ برنا محمد بدن العدالر اندا ؤحيدى بدن عبدد الدرحمن اندا عبيددة بدن ائسدود عدن مجالدد عدن [  2162]  

إندي رأندت فدي المندام أن رجدال عامر عن جابر عن النبي صلى هللا عليه وسلم انه قا  نوما مدن ائؤدام 
بكيلدة مدن تمددر ف  لتهدا فوجددت فيهدا نددواة فدآعتني حدين مضدغتها اددم أعطداني كيلدة أ درل فقلددت ان  أتداني

ال ي أعطيتني وجدت فيها نواة آعتني ف  لتها فقا  أبو بكدر نامدت عيندك ؤدا رسدو  هللا  د ه السدرإة التدي 
ؤقدو  ال إلده  بعوت بها ينمدوا مدرتين كلتا مدا وجددوا رجدال ننشدد عمتدك فقلدت لمجالدد مدا ننشدد عمتدك قدا 

 إال هللا 
   
أ برنا عبيد بن ؤعي  حدانا نونب  و بن بكيدر أ برندا بدن إسدحاج عدن محمدد بدن عمدرو [  2163]  

كاندت امدرأة مدن أ دل بن عطار عن سليمان بن ؤسار عن عا شة زو  النبي صلى هللا عليه وسلم قالت 
هدا وقلمددا ؤغيددب اال تركهددا حددامال المدنندة لهددا زو  تدداجر ؤختلددف فكانددت تدرل ر إددا كلمددا يدداب عنهددا زوج

فتدداتي رسددو  هللا صدددلى هللا عليدده وسدددلم فتقددو  ان زوجدددي  ددر  تدداجرا فتركندددي حددامال فرأندددت فيمددا ندددرل 
النددا م ان سدددارإة بيتددي انكسدددرت وأندددي ولدددت يالمدددا أعدددورا فقددا  رسدددو  هللا صدددلى هللا عليدده وسدددلم  يدددر 

بددرا فكانددت ترا دا مددرتين أو االادا كددل علددك  نرجد  زوجددك عليدك ان  ددار هللا تعددالى صدالحا وتلدددنن يالمدا
ت تي رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فيقو  علك لها فيرجد  زوجهدا وتلدد يالمدا فجدارت نومدا كمدا كاندت 
ت تيددده ورسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم يا دددب وقدددد رأت تلدددك الر إدددا فقلدددت لهدددا عدددم تسددد لين رسدددو  هللا 

ر إددا كنددت أرا ددا فددآتي رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فاسدد له صددلى هللا عليدده وسددلم ؤددا أمددة هللا فقالددت 
عنهددا فيقددو   يددرا فيكددون كمددا قددا  فقلددت فدد  برإني مددا  ددي قالددت حتددى ؤدد تي رسددو  هللا صددلى هللا عليدده 
وسدلم ف عريدها عليده كمدا كندت أعدرر فدوهللا مدا تركتهدا حتدى أ برتندي فقلدت وهللا لدين صددقت ر إداو 

اجرا فقعدددت تبكددي فقددا  لهامددا لهددا ؤددا عا شددة ف  برتدده الخبددر ومددا ت ولددت ليمددوتن زوجددك وتلدددنن يالمددا فدد
لهدا فقددا  رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسددلم مده ؤددا عا شددة إعا عبدرتم المسددلم الر إددا فاعبرو دا علددى الخيددر 

 ف ن الر إا تكون على ما ؤعبر ا صاحبها فمات وهللا زوجها وال أرا ا اال ولدت يالما فاجرا 
   

 لنكاح ومن كتاب ا
   



 باب الحث على الت وإ  
   
أ برنددا أبددو عاصددم عددن بددن جددرإ  عددن أبددي المغلددب عددن أبددي نجددي  قددا  قددا  رسددو  هللا [  2164]  

 من قدر على ان ننك  فلم ننك  فليب منا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب من كان عنده نو  فليت و  
   
كنددا بددد الددرحمن بددن ن إددد قددا  قددا  عبددد هللا أ برنددا ؤعلددى حدددانا ائعمدد  عددن عمددارة عددن ع[  2165]  

مدد  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم  ددباب لدديب لنددا  ددير فقددا  ؤددا معشددر الشددباب مددن اسددتطا  مددنكم 
 البارة فليت و  ف نه أيض للبصر وأحصن للار  ومن لم ؤستط  فعليه بالصوم ف ن الصوم له وجار 

   
ائعمد  عدن إبدرا يم عدن علقمدة عدن عبدد هللا  حدانا محمدد بدن نوسدف حددانا سدشيان عدن[  2166]  

لقيه عومان وأنا معه فقا  له ؤا أبا عبد الرحمن  ل لك في جارإة بكدر تد كرو فقدا  لدين قلدت عاو قا  
فقدددد سدددمعت رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم ؤقدددو  ؤدددا معشدددر الشدددباب مدددن كدددان ؤسدددتطي  مدددنكم البدددارة 

 م ؤستط  فليصم ف ن الصوم له وجار فليت و  ف نه أيض للبصر وأحصن للار  ومن ل
   

 باب النهي عن التبتل 
   
أ برنا أبو اليمان انا  عيب عن ال  ري أ برني سعيد بن المسيب انه سدم  سدعد بدن أبدي [  2167]  

 لقد رد علك رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم على عومان ولو أجاز له التبتل ال تصينا وقاأل ؤقو  
   
إسحاج انا حماد بن مسعدة انا ائ عث بدن عبدد الملدك عدن الحسدن عدن سدعيد بدن  أ برنا[  2168]  

 نهى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عن التبتل  شام عن عا شة 
   
حدددانا محمددد بددن ن إددد الحدد ام انددا نددونب بددن بكيددر حددداني بددن إسددحاج حددداني ال  ددري عددن [  2169]  

كدان مدن أمدر عومدان بدن م عدون الد ي كدان ممدن لمدا سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقداأل قدا  
تدرو النسددار بعددث إليدده رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقدا  ؤددا عومددان انددي لددم أومددر بالر بانيددة أريبددت 



عددن سددنتي قددا  ال ؤددا رسددو  هللا قددا  ان مددن سددنتي ان أصددلي وأنددام وأصددوم وأنعددم وأنكدد  وأنلددق فمددن 
ليك حقا ولناسك عليك حقا قدا  سدعد فدوهللا لقدد كدان ريب عن سنتي فليب مني ؤا عومان ان ئ لك ع

أجمدد  رجددا  مددن المسددلمين علددى أن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إن  ددو أقددر عومددان علددى مددا  ددو 
 عليه أن نختصي فنتبتل 

   
 باب تنك  المرأة على أرب  

   
أبدي سدعيد عددن حددانا صددقة بدن الاضدل اندا ؤحيدى بدن سدعيد عدن عبيدد هللا عدن سدعيد بدن [  2170]  

تددنك  النسددار ئربدد  للدددنن والجمددا  والمددا  أبيدده عددن أبددي  رإددرة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 والحسب فعليك ب ات الدنن تربت نداو 

   
أ برندا محمدر بدن عيينددة عدن علدي بددن مسدهر عدن عبددد الملدك عدن عطددار عدن جدابر عددن [  2171]  

 به ا الحدنث النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب الر صة في الن ر للمرأة عند الخطبة 
   
أ برنا قبيصة انا سشيان عن عصام ائحو  عن بكر بن عبد هللا الم ندي عدن المغيدرة بدن [  2172]  

أندده  طددب امددرأة مدن ائنصددار فقددا  لدده رسدو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اع دب فددان ر إليهددا ف ندده  دعبة 
 أجدر أن نؤدم بينكما 

   
   الرجل ما ؤقا  له باب إعا ت و 

   
أ برنددا محمددد بددن كويددر العبدددي البصددري انددا سددشيان عددن نددونب عددن الحسددن قددا  سددمعته [  2173]  

قدم عقيل بن أبي نالب البصرة فت و  امرأة من بني جشم فقالوا لده بالرفدار والبندين فقدا  ال تقولدوا ؤقو  
 ان نقو  بارو هللا لك وبارو عليك  علك ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم نهانا عن علك وأمرنا

   
حدانا نعيم بن حماد انا عبد الع إ  عن سهيل عدن أبيده عدن أبدي  رإدرة عدن النبدي صدلى [  2174]  



 انه كان إعا رف  اإلنسان قا  بارو هللا لك وبارو عليك وجم  بينكما في  ير هللا عليه وسلم 
   

 باب النهي عن  طبة الرجل على  طبة أ يه 
   
أ برنا أبو الوليدد الطيالسدي اندا  دعبة عدن سدهيل بدن أبدي صدال  عدن أبيده عدن أبدي  رإدرة [  2175]  

 انه نهى عن ان ؤخطب الرجل على  طبة أ يه عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   
حددانا عبدد هللا بدن سدعيد اندا عقبدة بدن  الددد عدن عبيدد هللا قدا  حدداني نداف  عدن بدن عمددر [  2176]  

ال ؤخطددب أحدددكم علددى  طبددة أ يدده وال نبيدد  علددى بيدد  أ يدده  صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  ان رسددو  هللا
 حتى ؤ عن له 

   
أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا محمددد بددن عمددرو عددن أبددي سددلمة عددن فانمددة بنددت قدديب أنهددا [  2177]  

لددى أنهددا كانددت تحددت رجددل مددن قددرإ  مددن بنددي مخدد وم فطلقهددا البتددة ف رسددلت إحداتدده وكتبدده منهددا كتابددا 
أ لدده تبتغددي مددنهم الناقددة فقددالوا لدديب لددك ناقددة فبلدد  علددك رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددا  لدديب لددك 
ناقدة وعليدك العددة وانتقلدي إلدى بيدت أم  درإك وال تاوتيندا بناسدك ادم قدا  إن أم  درإك امدرأة ندد ل عليهددا 

إن ويدعت ايابددك لدم نددر إ وانهدا مدن المهدداجرإن ولكدن انتقلدي إلددى بيدت بددن أم مكتدوم ف نده رجددل أعمدى 
 ييا وال تاوتينا بناسك فانطلقت إلدى بيدت بدن أم مكتدوم فلمدا حلدت عكدرت أن معاوإدة وأبدا جهدم  طبا دا 
فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم أمدا معاوإدة فرجدل ال مدا  لده وأمدا أبدو جهدم فدال ؤضد  عصداة عدن 

ال أنكد  إال الد ي قدا  رسدو  هللا صدلى  عاتقده فد نن أندت مدن أسدامة فكدان أ لهدا كر دوا علدك فقالدت وهللا
هللا عليه وسلم فنكحت أسامة قا  محمد بن عمرو قا  محمد بن إبرا يم ؤا فانمدة اتقدي هللا فقدد علمدت 
فدي أي  دير كدان  د ا قددا  وقدا  بدن  بداس قدا  هللا تعددالى ل ال تخرجدو ن مدن بيدوتهن وال ؤخددرجن إال 

 على أ لها ف عا فعلت علك فقد حل لهم أن ؤخرجو ا  أن ؤ تين بااحشة مبينة {  والااحشة أن تبدو
   

 باب الحا  التي ؤجوز للرجل أن ؤخطب فيها 
   
ان رسددو  أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا داود ؤعنددي بددن أبددي  نددد انددا عددامر حدددانا أبددو  رإددرة [  2178]  

ا أو المدرأة علدى  التهدا هللا صلى هللا عليه وسلم نهى ان تنك  المرأة على عمتها والعمة على ابنة أ يهد



 أو الخالة على بنت أ تها وال تنك  الصغرل على الكبرل وال الكبرل على الصغرل 
   
أن حددانا عبيددد هللا بددن عبددد المجيددد انددا مالددك عدن أبددي ال ندداد عددن ائعددر  عددن أبددي  رإددرة [  2179]  

 و التها رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم نهى أن ؤجم  بين المرأة وعمتها والمرأة 
   

 باب في النهي عن الشغار 
   
نهددى رسددو  هللا عددن الشددغار حدددانا  الددد بددن مخلددد انددا مالددك عددن ندداف  عددن بددن عمددر قددا  [  2180]  

قددا  مالددك والشددغار ان ندد و  الرجددل اآل ددر ابنتدده علددى ان ن وجدده اآل ددر ابنتدده بغيددر صددداج قيددل ئبددي 
 محمد ترل بينهما نكاحا قا  ال ؤعجبني 

   
 نكاح الصالحين والصالحات  باب في

   
أ برندا أبدو عاصدم عدن إبدرا يم عدن عمدرو بدن كيسدان عدن أبيده عدن و دب بدن أبدي مغيددث [  2181]  

أنكحدددوا الصدددالحين حدددداتني أسدددمار بندددت أبدددي بكدددر عدددن عا شدددة عدددن النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم قدددا  
 عهم بعد فحسن فهو حسن والصالحات قا  أبو محمد وسقط علي الحدنث فما تبعهم بعد فحسن فما تب

   
 باب النهي عن النكاح بغير ولي 

   
أ برندا مالددك بددن إسددماعيل انددا إسدرا يل عددن أبددي إسددحاج عددن أبدي بددردة عددن أبيدده قددا  قددا  [  2182]  

 ال نكاح اال بولي رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
ن أبدي موسدى عدن النبدي حدانا علي بن حجر انا  رإك عن أبي إسحاج عن أبدي بدردة عد[  2183]  

 ال نكاح اال بولي صلى هللا عليه وسلم قا  
   
حدددانا أبدددو عاصدددم عدددن بدددن جددرإ  عدددن سدددليمان بدددن موسدددى عددن ال  دددري عدددن عدددروة عدددن [  2184]  

أؤمدا امددرأة نكحدت بغيددر أعن وليهدا فنكاحهددا باندل فنكاحهددا عا شدة عدن النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم قددا  



وا قا  أبو عاصم وقا  مرة ف ن تشداجروا فالسدلطان ولدي مدن ئولدى لده بانل فنكاحها بانل ف ن ا تجر 
 ف ن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها قا  أبو عاصم أماله علي سنة ست أربعين وما ة 

   
 باب في اليتيمة ت و  ناسها 

   
ن أبدددي أ برنددا أبدددو نعددديم اندددا ندددونب بدددن أبدددي إسدددحاج حددداني أبدددو بدددردة بدددن أبدددي موسدددى عددد[  2185]  

تسددت مر اليتيمددة فددي ناسددها فدد ن سددكتت فقددد أعنددت وان موسددى قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 أبت لم تكره باب 

   
 باب استيمار البكر والويب 

   
أ برنددا أبددو المغيددرة انددا ائوزاعددي حددداني ؤحيددى عددن أبددي سددلمة عددن أبددي  رإددرة قددا  قددا  [  2186]  

ال تدددنك  الويدددب حتدددى تسدددت مر وال تدددنك  البكدددر حتدددى تسدددت عن وأعنهدددا م رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددل
 الصموت 

   
أ برنا و ب بن جرإر انا  شدام عدن ؤحيدى عدن أبدي سدلمة ان أبدا  رإدرة حداده عدن رسدو  [  2187]  

 به ا الحدنث هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
نداف  بدن جبيدر بدن مطعدم عدن  حدانا  الد بن مخلد انا مالك عن عبد هللا بدن الاضدل عدن[  2188]  

ائؤددم أحددق بناسددها مددن وليهددا والبكددر تسددت عن فددي بددن  بدداس قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 ناسها وأعنها صماتها 

   
حدانا إسحاج بدن  يسدى حدداني مالدك أو   دير سد لته عنده اندا عبدد هللا بدن الاضدل عدن [  2189]  

 تست عن البكر وأعنها صماتها   هللا صلى هللا عليه وسلم ناف  بن جبير عن بن  باس قا  قا  رسو 
   
أ برنا عبيد هللا بن عبد المجيد حداني عبيد هللا بن عبد الرحمن بن و ب أ برندا نداف  بدن [  2190]  

ائؤددم أملددك ب مر ددا مددن وليهددا جبيددر بددن مطعددم عددن بددن  بدداس أن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  



 سها وصمتها إقرار ا والبكر تست مر في نا
   

 باب الويب ن وجها أبو ا و ي كار ة 
   
أ برنددا ن إدددد بدددن  دددارون أندددا ؤحيدددى بدددن سدددعيد أندده سدددم  القاسدددم بدددن محمدددد أنددده سدددم  عبدددد [  2191]  

أن رجددال مددنهم مددن ائنصددار ندددعى ح امددا أنكدد  الددرحمن بددن ن إددد ومجمدد  بددن ن إددد ائنصددارإين حدددااه 
تدت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فد كرت علدك لده فدرد عنهدا نكداح أبيهدا بنتا له فكر دت نكداح أبيهدا ف 

 فنكحت أبا لبابة بن عبد المن ر ف كر ؤحيى أنه بلغه أنها كانت ايبا 
   
أ برنددا  الددد بددن مخلددد انددا مالددك عددن عبددد الددرحمن بددن القاسددم عددن أبيدده عددن عبددد الددرحمن [  2192]  

ح ام زوجها أبو ا و دي ايدب فكر دت علدك ف تدت رسدو  هللا ان  نسار بنت ومجم  ابني ن إد بن جارإة 
 صلى هللا عليه وسلم فرد نكاحها 

   
 باب المرأة ن وجها الوليان 

   
أ برنا ن إد بن  دارون اندا سدعيد عدن قتدادة عدن الحسدن عدن عقبدة بدن عدامر أو سدمرة بدن [  2193]  

وليددان فهددي لددرو  منهمددا وأؤمددا رجددل  أؤمددا امددرأة زوجهدداجندددب ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 با  بيعا من رجلين فهو لرو  منهما 

   
حدانا عاان انا حمداد بدن سدلمة اندا قتدادة عدن الحسدن عدن سدمرة عدن رسدو  هللا صدلى هللا [  2194]  

 بنحوه عليه وسلم 
   

 باب النهي عن متعة النسار 
   
بدن عبدد الع إد  عدن الربيد  بدن سدبرة ان  أ برنا جعار بن عدون عدن عبدد الع إد  بدن عمدر[  2195]  

أنهددم سدداروا مدد  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي حجددة الددودا  فقددا  اسددتمتعوا مددن  دد ه أبدداه حدادده 
النسار واالستمتا  عندنا الت وإ  فعريدنا علدك علدى النسدار فد بين اال ان ال ؤضدرب بينندا وبيدنهن آجدال 



ا فخرجدت اندا وابددن عدم لدي معده بددرد ومعدي بدرد وبدرده أجددود فقدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسددلم افعلدو 
من بردي وأنا أ ب منده ف تيندا علدى امدرأة ف عجبهدا  دبابي وأعجبهدا بدرده فقالدت بدرد كبدرده وكدان ائجدل 
بيني وبينها عشرا فبت عند ا تلك الليلة ام يدوت ف عا رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم قدا م بدين الدركن 

ا النداس اندي قدد كندت أعنددت لكدم فدي االسدتمتا  مدن النسدار اال وان هللا قدد حدرم علددك والبداب فقدا  ؤدا أنهد
 إلى نوم القيامة فمن كان عنده منهن  ير فليخل سبيلها وال ت   وا مما آتيتمو ن  ييا 

   
أ برنا محمد بدن نوسدف اندا بدن عييندة عدن ال  دري عدن الربيد  بدن سدبرة الجهندي عدن أبيده [  2196]  

   هللا صلى هللا عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الات  نهى رسو قا  
   
حدانا محمدد حدداني بدن عييندة عدن ال  دري عدن الحسدن وعبدد هللا عدن أبيهمدا قدا  سدمعت [  2197]  

ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم نهددى عددن المتعددة متعددة النسددار وعددن لحددوم عليددا ؤقددو  البددن  بدداس 
 الحمر ائ لية عام  يبر 

   
 في نكاح المحرم  باب
   
أ برنا عومان بن محمد اندا بدن عييندة عدن أندوب بدن موسدى عدن نبيده بدن و دب عدن أبدان [  2198]  

 المحرم ال ننك  وال ننك  بن عومان عن عومان عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب كم كانت مهور أزوا  النبي صلى هللا عليه وسلم وبناته 
   
نعيم بدن حمداد اندا عبدد الع إد   دو بدن محمدد عدن ن إدد بدن عبدد هللا عدن محمدد بدن  أ برنا[  2199]  

سد لت عا شدة كدم كدان صدداج أزوا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قالدت إبرا يم عدن أبدي سدلمة قدا  
 ددان صددداقه ئزواجدده اانتددي عشددرة أوقيددة ونشدد  وقالددت أتدددري مددا الددن  قددا  قلددت ال قالددت نصددف أوقيددة 

 و  هللا صلى هللا عليه وسلم ئزواجه فه ا صداج رس
   
أ برنا عمرو بن عون انا  شديم عدن منصدور بدن زاعان عدن بدن سديرإن عدن أبدي العجادار [  2200]  

سددمعت عمددر بددن الخطدداب ؤخطددب فحمددد هللا وأانددى عليدده اددم قددا  أال ال تغددالوا فددي صددداج السددلمي قددا  



هللا كددان أوال ددم بهددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده النسددار ف نهددا لددو كانددت مكرمددة فددي الدددنيا أو تقددول عنددد 
وسددلم مددا أصدددج امددرأة مددن نسددا ه وال أصدددقت امددرأة مددن بناتدده فددوج انتددي عشددرة أوقيددة اال وان أحدددكم 
 ليغالي بصداج امرأته حتى نبقى لها في ناسه عداوة حتى ؤقو  كلات لك علق القربة أو عرج القربة 

   
 باب ما ؤجوز ان ؤكون مهرا 

   
أتدت امدرأة حدانا عمرو بن عون انا حماد بن زإد عن أبي حازم عدن سدهل بدن سدعد قالدت [  2201]  

إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقالددت انهددا و بددت ناسددها ت ولرسددوله فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده 
ولددو  وسددلم مددالي فددي النسددار مددن حاجددة فقددا  رجددل زوجنيهددا فقددا  أعطهددا اوبددا فقددا  ال أجددد قددا  أعطهددا

  اتما من حدند فاعتل له فقا  ما معك من القرآن قا  ك ا وك ا قا  فقد زوجتكها لما معك من القرآن 
   

 باب في  طبة النكاح 
   
حدددانا أبددو الوليددد وحجددا  قدداال حدددانا  ددعبة قدددا  انددا أبددو إسددحاج قددا  سددمعت أبددو عبيددددة [  2202]  

عليدده وسددلم  طبددة الحاجددة الحمددد ت أو ان الحمددد علمنددا رسددو  هللا صددلى هللا ؤحددد  عددن عبددد هللا قددا  
ت نحمده ونستعينه ونستغاره ونعوع با  من  رور أناسنا من نهدي هللا فدال مضدل لده ومدن ؤضدلل فدال 
 ددادي لدده أ ددهد ان ال إلدده إال هللا وأ ددهد ان محمددد عبددده ورسددوله اددم ؤقددرأ اددال  آؤددات ل ؤددا أنهددا الدد نن 

 تمددوتن إال وأنددتم مسددلمون {  ل ؤددا أنهددا الندداس اتقددوا ربكددم الدد ي  لقكددم مددن آمنددوا اتقددوا هللا حددق تقاتدده وال
ناب واحدة و لدق منهدا زوجهدا {  ل ؤدا أنهدا الد نن آمندوا اتقدوا هللا وقولدوا قدوال سددندا ؤصدل  لكدم أعمدالكم 

 وإغار لكم عنوبكم ومن ؤط  هللا ورسوله فقد فاز فوزا ع يما {  ام نتكلم بحاجته 
   

 ي النكاح باب الشر  ف
   
أ برندا أبدو عاصدم عدن عبدد الحميدد بدن جعادر عدن زإدد بدن أبدي حبيدب عدن مرادد بدن عبددد [  2203]  

ان أحدددق الشدددرو  ان توفدددوا بددده بمدددا هللا عدددن عقبدددة بدددن عدددامر عدددن النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم قدددا  
 استحللتم به من الارو  

   



 باب في الوليمة 
   
ان النبددي صدلى هللا عليده وسددلم حمداد بدن زإدد عددن اابدت عدن أندب أ برندا أبدو النعمدان انددا [  2204]  

رأل على عبد الرحمن بن عو  صارة فقا  ما   ه الصارة قا  ت وجت امرأة علدى وزن ندواة مدن ع دب 
 قا  بارو هللا أولم ولو بشاة 

   
 باب في إجابة الوليمة 

   
هللا عدن نداف  عدن بدن عمدر قدا  قدا   أ برنا عبد هللا بن سعيد انا عقبة بن  الد عن عبيد[  2205]  

إعا دعددي أحدددكم إلددى الوليمددة فليجددب قددا  أبددو محمددد ننبغددي ان ؤجيددب رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 وليب ائ ل عليه بواجب 

   
 باب في العد  بين النسار 

   
ي حدددانا أبددو الوليددد انددا  مددام عددن قتددادة عددن النضددر بددن أنددب عددن بشددير بددن نهيددك عددن أبدد[  2206]  

مددن كانددت لدده امرأتددان فمددا  إلددى إحدددا ما جددار نددوم القيامددة  رإددرة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 و قه ما ل 

   
 باب في القسمة بين النسار 

   
أ برنددا عمددرو بددن عاصددم انددا حمدداد بددن سددلمة عددن أنددوب عددن أبددي قالبددة عددن عبددد هللا بددن [  2207]  

 صددلى هللا عليدده وسددلم ؤقسددم فيعددد  وإقددو  اللهددم  دد ا كددان رسددو  هللان إددد الخطمددي عددن عا شددة قالددت 
 قسمي فيما أملك فال تلومني فيما تملك وال أملك 

   
 باب الرجل ؤكون عنده النسوة 

   
أ برنا إسدماعيل اندي بدن المبدارو عدن ندونب بدن ن إدد عدن ال  دري عدن عدروة عدن عا شدة [  2208]  



 ر أقر  بين نسا ه ف نتهن  ر  سهمها  ر  بها معه كان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم إعا سافقالت 
   

 باب اإلقامة عند الويب والبكر إعا بنى بهما 
   
أ برنا ؤعلى انا محمد بدن إسدحاج عدن أندوب عدن أبدي قالبدة عدن أندب بدن مالدك قدا  قدا  [  2209]  

 للبكر سب  وللويب اال  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
هللا بن محمد بن أبي  يبة انا ؤحيى بن سعيد عن سدشيان عدن محمدد بدن أبدي أ برنا عبد [  2210]  

ان بكددر عددن عبددد الملددك بددن أبددي بكددر بددن عبددد الددرحمن بددن الحددار  بددن  شددام عددن أبيدده عددن أم سددلمة 
رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم لما ت و  أم سلمة أقام عند ا االاا وقا  إنده لديب بدك علدى أ لدك  دوان 

 وان سبعت لك سبعت لسا ر نسا ي ان  يت سبعت لك 
   

 باب بنار الرجل ب  له في  وا  
   
أ برنا عبيد هللا بن موسى عن سشيان عن إسدماعيل بدن أميدة عدن عبدد هللا بدن عدروة عدن [  2211]  

ت وجني رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم في  وا  وأد لت عليه فدي  دوا  فد ي عروة عن عا شة قالت 
 ده مني قالت وكانت تستحب ان ند ل على النسار في  وا  باب نسا ه كان أح ى عن

   
 باب القو  عند الجما  

   
أ برنا عبيد هللا بن موسى عن إسرا يل عن منصور عن سدالم عدن كرإدب عدن بدن  بداس [  2212]  

نبندا ما ؤمن  أحدكم ان ؤقو  حدين ؤجدام  أ لده بسدم هللا اللهدم جقا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
 الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ف ن قضى هللا ولدا لم ؤضره الشيطان 

   
 باب النهي عن آتيان النسار في أعجاز ن 

   
أ برنا عبيد هللا بن سعيد انا أبو أسامة عن الوليد بدن كويدر عدن عبيدد هللا بدن عبدد هللا بدن [  2213]  



رمدي بدن عبدد هللا قدا  سدمعت   إمدة بدن الحصين عن عبد الملدك بدن عمدرو بدن قديب الخطمدي عدن  
إن هللا ال ؤسدتحي مدن الحدق ال تد توا النسدار فدي اابت قا  سمعت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقدو  

 أعجاز ن 
   
أن اليهددود حدددانا  الددد بددن مخلددد انددا مالددك عددن محمددد بددن المنكدددر عددن جددابر بددن عبددد هللا [  2214]  

ي مدددبرة جددار ولدده أحددو  فد ن   هللا تعددالى ل نسدداوكم حدر  لكددم فدد توا قدالوا للمسددلمين مدن أتددى امرأتدده و د
 حراكم أنى  يتم 

   
 باب الرجل نرل المرأة فيخا  على ناسه 

   
أ برنا قبيصة انا سشيان عن أبي إسدحاج عدن عبدد هللا بدن حدالم عدن عبدد هللا بدن مسدعود [  2215]  

تدده فدد تى سددودة و ددي تصددن  نيبددا وعنددد ا نسددار رأل رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم امددرأة ف عجبقددا  
 ف  لينه فقضى حاجته ام قا  أؤما رجل رأل امرأة تعجبه فليقم إلى أ له ف ن معها مول ال ي معها 

   
 باب في ت وإ  ائبكار 

   
كندا أ برنا عبد هللا بن مطي  انا  شيم انا سيار عن الشعبي حدانا جدابر بدن عبدد هللا قدا  [  2216]  

  هللا صددلى هللا عليددده وسدددلم فددي سدددار فلمدددا قالنددا تعجلدددت فلحقنددي را دددب قدددا  فالتاددت فددد عا أندددا مدد  رسدددو 
برسدو  هللا صددلى هللا عليدده وسدلم فقددا  لددي مدا أعجلددك ؤددا جددابر قدا  إنددي حدددنث عهدد بعددرس قددا  أفبكددرا 

الكيب ت وجتهددا أم ايبددا قددا  قلددت بددل ايبددا قددا  فهددال بكددرا تالعبهددا وتال بددك قددا  اددم قددا  لددي إعا قدددمت فدد
الكيب قا  فلما قددمن ع بندا ندد ل قدا  امهلدوا حتدى تدد ل لديال أي عشدار لكدي تمشدط الشدعوة وتسدتحد 

 المغيبة 
   

 باب في الغيلة 
   
أ برندا  الدد بدن مخلدد اندا مالدك عدن محمددد بدن عبدد الدرحمن بدن نوفدل ائسددي عدروة عددن [  2217]  

لقدد  ممدت أن أنهدى صدلى هللا عليده وسدلم  عا شة عن ج امدة بندت و دب ائسددؤة قالدت قدا  رسدو  هللا



عددن الغيلددة حتددى عكددرت أن فددارس والددروم ؤصددنعون علددك فددال ؤضددر أوالد ددم قددا  أبددو محمددد الغيلددة أن 
 ؤجامعها و ي تري  

   
 باب في النهي عن يرب النسار 

   
 مدا يدرب رسدو  هللاحدانا جعار بن عون انا  شام بن عدروة عدن أبيده عدن عا شدة قالدت [  2218]  

 صلى هللا عليه وسلم  ادما قط وال يرب بيده  ييا قط اال ان ؤجا د في سبيل هللا 
   
أ برنددا محمددد بددن أحمددد بددن أبددي  لددف انددا سددشيان عددن ال  ددري عددن عبيددد هللا بددن عبددد هللا [  2219]  

جدار ال تضدربوا إمدار هللا فعن إؤاس بن عبد هللا بن أبي عباب قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم 
عمدر بدن الخطداب إلددى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسددلم فقدا  قدد ع درن علددى أزواجهدن فدر ع لهدم فددي 
يددربهن ف نددا  بددآ  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم نسددار كويددر ؤشددكون أزواجهددن فقددا  فقددا  النبددي 

 صلى هللا عليه وسلم لقد نا  بآ  محمد نسار كوير ؤشكون أزواجهن ليب أوليك بخياركم 
   
 طددب أ برنددا جعاددر بددن عددون انددا  شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن عبددد هللا بددن زمعددة قددا  [  2220]  

رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسددلم النداس نومددا ووع هدم فددي النسددار فقدا  مددا بدا  الرجددل ؤجلدد امرأتدده جلددد 
 العبد ولعله ؤضاجعها في آ ر نومه 

   
 باب مداراة الرجل أ له 

   
بن عبدد هللا الرقا دي اندا عبدد الدوار  اندا الجرإدري عدن أبدي العدالر عدن نعديم أ برنا محمد [  2221]  

ان المددرأة  لقددت مددن يددل  فدد ن تقمهددا بددن قعنددب عددن أبددي عر ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
  سرتها فدار ا ف ن فيها أودا وبلغة 

   
عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  أ برنا  الد بن مخلد انا مالك بدن أبدي ال نداد عدن ائعدر  [  2222]  

 إنما المرأة كالضل  ان تقمها تكسر ا وان تستم  بها تستم  وفيها عو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   



 باب في الع   
   
أ برنا سليمان بن داود الها مي عدن إبدرا يم بدن سدعد عدن ال  دري عدن عبيدد هللا بدن عبدد [  2223]  

رجدل رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن العد   فقدا  أو تاعلدون  س  هللا بن عتبة عن أبي سعيد قا  
 علك فال عليكم ان ال تاعلوا ف نه ليب من نسمة قضى هللا تعالى ان تكون إال كانت 

   
أ برنا ن إد بن  ارون انا بن عون عن محمدد بدن سديرإن عدن عبدد الدرحمن بدن بشدير ندرد [  2224]  

ؤدا رسدو  هللا الرجدل ؤكدون لده الجارإدة فيصديب منهدا وإكدره ان ندا الحدنث إلدى أبدي سدعيد الخددري قدا  قل
تحمل أفيع   عنها وتكون عنده المرأة تري  فيصيب منهدا وإكدره ان تحمدل فيعد   عنهدا قدا  ال علديكم 
أن ال تاعلوا ف نما  و القدر قا  بن عون ف كرت علك للحسن فقا  وهللا لكدان  د ا زجدر وهللا لكدان  د ا 

 زجر 
   

 الغيرة باب في 
   
حدانا ؤعلى انا ائعم  عن  قيق عن عبدد هللا قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم [  2225]  

 ليب أحد أيير من هللا ل لك حرم الاواح  وليب أحد أحب إليه المدح من هللا 
   
حدداني بدن أ برنا أبو المغيرة انا ائوزاعدي اندا ؤحيدى بدن أبدي كويدر عدن محمدد بدن إبدرا يم [  2226]  

مددن الغيدرة مدا ؤحددب هللا ومنهدا مددا جدابر بدن عتيددك حدداني أبدي ان رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم قدا  
 نبغض هللا فالغيرة في الرإبة والغيرة التي نبغض هللا الغيرة في يير رإبة 

   
حدددانا زكرإددا بددن عدددل انددا عبددد هللا بددن عمددرو عددن عبددد الملددك بددن عمددر عددن وراد مددولى [  2227]  

بلد  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ان سدعد بدن  بدادة ؤقدو  لدو وجددت معهدا المغيدرة عدن المغيدرة قدا  
رجال لضربتها بالسديف ييدر مصدا  فقدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم أتعجبدون مدن ييدرة سدعد اندا 

ن هللا أيير من سعد وهللا أييدر مندي ولد لك حدرم الادواح  مدا ظهدر منهدا ومدا بطدن وال  دخع أييدر مد
وال أحب إليده مدن المعداعنر ولد لك بعدث النبيدين مبشدرإن ومند رإن وال  دخع أحدب إليده المددح مدن هللا 

 ول لك وعد الجنة 



   
 باب في حق ال و  على المرأة 

   
حدانا  ا م بن القاسم انا  عبة انا قتادة عن زرارة بن أوفدى العدامري عدن أبدي  رإدرة عدن [  2228]  

 إعا باتت المرأة  اجرة لارا  زوجها لعنتها المال كة حتى ترج  ه وسلم قا  النبي صلى هللا علي
   

 باب في اللعان 
   
حدددانا عبيددد هللا بددن عبددد المجيددد انددا مالددك عددن بددن  ددهاب عددن سددهل بددن سددعد ان عددوإمر [  2229]  

عدل فقدا  رسدو  ؤا رسو  هللا أرأنت رجال وجدد مد  امرأتده رجدال أؤقتلده فيقتلونده أم كيدف ؤاالعجالني قا  
هللا صدلى هللا عليدده وسددلم قددد أند   هللا فيددك وفددي صدداحبتك فاع دب فدد ت بهددا قددا  سدهل فتالعنددا وأنددا مدد  
الناس عندد رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فلمدا فريدا مدن تالعنهمدا قدا  كد بت عليهدا ؤدا رسدو  هللا ان 

م قددا  بددن  ددهاب وكانددت تلددك بعددد أمسددكتها فطلقهددا االاددا قبددل ان ؤدد مره رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددل
 سنة المتالعنين 

   
ان عدوإمرا أتدى حدانا محمد بن نوسف عدن ائوزاعدي عدن بدن  دهاب عدن سدهل بدن سدعد [  2230]  

 عاصم بن عدي وكان سيد بني عجالن ف كر موله ولم ن كر نلقها االاا 
   
سددمعت سدعيد بددن جبيدر ؤقددو  أ برندا ن إدد بددن  دارون انددا عبدد الملددك بدن أبدي سددليمان قدا  [  2231]  

سديلت عدن المتالعنددين فدي إمدارة مصددعب بدن ال بيدر أؤاددرج بينهمدا فمدا درإددت مدا أقدو  قددا  فقمدت حتددى 
أتيدت مند   عبدد هللا بددن عمدر فقلدت للغدالم اسددت عن لدي عليده فقدا  اندده قا دل ال تسدتطي  ان تدد ل عليدده 

جدار بدك  د ه السداعة إال حاجددة قدا  فسدم  بدن عمدر صدوتي فقدا  بدن جبيدر فقلدت نعدم فقدا  اد دل فمدا 
قددا  فددد لت عليدده فوجدتدده و ددو ماتددر  بردعددة رحلدده متوسددد مرفقددة أو قددا  نمرقددة  ددك عبددد هللا حشددو ا 
ليف فقلت ؤا أبا عبد الرحمن المتالعندان أؤادرج بينهمدا قدا  سدبحان هللا نعدم ان أو  مدن سد   عدن علدك 

نا رأل امرأتدده علددى فاحشددة كيددف ؤصددن  ان فددالن فقددا  ؤددا رسددو  هللا صددلى هللا عليددك أرأنددت لددو ان أحددد
سكت سكت على أمر ع يم وان تكلم فمول علك قا  فسكت رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فلدم ؤجبده 
فقام لحجته فلما كان بعد علك أتى النبي صدلى هللا عليده وسدلم فقدا  ؤدا رسدو  هللا ان الد ي سد لتك عنده 



آلؤدات التدي فدي سدورة الندور ل والد نن نرمدون أزواجهدم { حتدى قد ابتليت به قا  فد ن   هللا تعدالى  دؤالر ا
 دتم  دؤالر اآلؤدات قدا  فددعا الرجدل فدتال ن عليده وعكدره بدا  وأ بدره ان عد اب الددنيا أ دون مدن عدد اب 
اآل درة فقدا  مددا كد بت عليهدا اددم دعدا المددرأة فوع هدا وعكر دا وأ بر ددا ان عد اب الددنيا أ ددون مدن عدد اب 

وك بالحق انه لكاعب فدعا الرجل فشهد أرب   دهادات بدا  انده لمدن الصدادقين ل اآل رة فقالت وال ي بع
والخامسة إن لعنة هللا عليه إن كان من الك ابين {  ام أتى بالمرأة فشدهدت أربد   دهادات بدا  انده لمدن 

 الكاعبين ل والخامسة أن يضب هللا عليها إن كان من الصادقين {  ام فرج بينهما 
   
أ برندا محمدد بدن عبددد هللا الرقا دي حدداني مالددك قدا  سدمعت نافعدا عددن عبدد هللا بدن عمددر [  2232]  

 فرج رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم بين المتالعنين والحق الولد ب مه قا  
   

 باب في العبد نت و  بغير أعن من سيده 
   
عقيدل قدا  سدمعت جدابرا  أ برنا أبو نعيم انا الحسن بن صال  عدن عبدد هللا بدن محمدد بدن[  2233]  

 سمعت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم أؤما عبد ت و  بغير أعن مواليه أو أ له فهو عا ر ؤقو  
   
حدانا مالك بن إسماعيل انا مند  عن بدن جدرإ  عدن موسدى بدن عقبده عدن نداف  عدن بدن [  2234]  

 يه فهو زان أؤما عبد ت و  بغير أعن موالعمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب الولد للارا  
   
أ برنا محمد بن نوسف انا بن عييندة عدن ال  دري عدن بدن المسديب عدن أبدي  رإدرة نرفعده [  2235]  

 الولد للارا  وللعا ر الحجر قا  
   
حددانا عبددد هللا بددن مسددلمة انددا مالددك عددن ال  دري عددن عددروة عددن عا شددة زو  النبددي صددلى [  2236]  

 الولد للارا  ن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  هللا عليه وسلم ا
   
حدانا الحكدم بدن نداف  اندا  دعيب عدن ال  دري أ برندي عدروة عدن عا شدة زو  النبدي صدلى [  2237]  



كان عتبة بن أبي وقاأل عهد إلدى أ يده سدعد بدن أبدي وقداأل ان ؤقدبض إليده بدن هللا عليه وسلم قالت 
قدددم النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم زمددن الاددت  أ دد  سددعد بددن أبددي  وليدددة زمعددة فقددا  عتبددة اندده ابنددي فلمددا

وقاأل بن وليدة زمعة ف عا  و أ به الناس بعتبة بدن أبدي وقداأل فقدا  النبدي صدلى هللا عليده وسدلم  دو 
لك ؤا عبد بن زمعة من أجل انه ولد على فرا  أبيه وقا  النبي صلى هللا عليده وسدلم احتجبدي منده ؤدا 

 من  بهه بعتبة بن أبي وقاأل وسودة بنت زمعة  سودة بنت زمعة مما رأل
   

 باب من جحد ولده و و ؤعرفه 
   
حدددانا عبددد هللا بددن صددال  حددداني الليددث حددداني ن إددد بددن عبددد هللا عددن عبددد هللا بددن نددونب [  2238]  

حدين أن لدت آؤدة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي  رإرة انه سم  رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم ؤقدو  
العندة أؤمدا امدرأة أد لددت علدى قدوم نسددبا لديب مدنهم فليسددت مدن هللا فدي  ددير ولدن ندد لها هللا الجنددة الم

وأؤما رجل جحد ولده و و نن ر إليه احتجب هللا منه وفضدحه علدى ر وس ائولدين واآل درإن قدا  عبدد 
صدلى هللا  هللا قا  محمد بن كعب القرظي وسعيد ؤحداه بده بهد ا قدد بلغندي  د ا الحددنث عدن رسدو  هللا

 عليه وسلم 
   

 باب الرجل نت و  امرأة أبيه 
   
حدانا عبد هللا بن جعار الرقي اندا عبيدد هللا بدن عمدرو وعدن زإدد عدن عددي بدن اابدت عدن [  2239]  

لقيددت عمددي ومعدده راؤددة فقلددت أنددن ترإددد فقددا  بعونددي رسددو  هللا صددلى هللا ن إددد بددن البددرار عددن أبيدده قددا  
 رأة أبيه ف مرني ان ايرب عنقه وأ   ماله عليه وسلم إلى رجل نك  ام

   
 باب قو  هللا تعالى ل ال ؤحل لك النسار من بعد {  

   
حددداني ؤعلددى بددن  ددداد قددا  انددا و يددب عددن داود بددن أبددي  نددد عددن محمددد بددن موسددى عددن [  2240]  

يده وسدلم أرأنت لو ان أزوا  النبدي صدلى هللا علرجل من ائنصار ؤسمى زإادا قا  قلت ئبي بن كعب 
مددتن كددان ؤحددل لدده ان نتدد و  قددا  نعددم إنمددا أحددل هللا لدده يددربا مددن النسددار ووصددف لدده صدداة فقددا  ل ال 

 ؤحل لك النسار من بعد {  من بعد   ه الصاة 



   
أ برنا المعلى انا و يب عن بن جدرإ  عدن عطدار عدن عبيدد بدن عميدر عدن عا شدة قالدت [  2241]  

 م حتى أحل هللا له ان نت و  من النسار ما  ار ما توفي رسو  هللا صلى هللا عليه وسل
   

 باب في ائمة ؤجعل عتقها صداقها 
   
ان رسدو  هللا صدلى هللا حدانا مسدد انا حماد بن زإدد عدن  دعيب بدن الحبحداب عدن أندب [  2242]  

 عليه وسلم أعتق صشية وجعل عتقها صداقها 
   
ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قتدادة عدن أندب أ برنا أبو النعمان اندا أبدو عواندة عدن [  2243]  

 أعتق صشية وت وجها وجعل عتقها صداقها 
   

 باب فضل من أعتق أمة ام ت وجها 
   
كنددت عنددد الشددعبي أ برنددا عمددرو بددن عددون انددا  شدديم عددن صددال  بددن حددي الهمددداني قددا  [  2244]  

 ددل  راسددان ؤقولددون فددي الرجددل إعا فاتدداه رجددل مددن أ ددل  راسددان فقددا  ؤددا أبددا عمددرو ان مددن قبلنددا مددن أ 
أعتق أمته ادم ت وجهدا فهدو كالرا دب بدنتده فقدا  الشدعبي حدداني أبدو بدردة بدن أبدي موسدى عدن أبيده قدا  
قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم االاددة نؤتددون أجددر م مددرتين رجددل مددن أ ددل الكتدداب أمددن بنبيدده اددم 

مملددوو أدل حددق هللا وحددق مواليدده فلدده أجددران  أدرو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددآمن بدده واتبعدده وعبددد
ورجددل كانددت لدده أمددة فغدد ا ا ف حسددن يدد ار ا وأدبهددا ف حسددن أدبهددا ف عتقهددا وت وجهددا فلدده أجددران اددم قددا  
للرجددل  دد   دد ا الحدددنث بغيددر  ددير فقددد كددان نرحددل فيمددا دون  دد ا إلددى المدننددة فقددا   شدديم أفدددادوني 

 بالبصرة ف تيته فس لته عنه 
   
برنا سهل بن حماد عن  عبة عن صال  بن حي عدن الشدعبي عدن أبدي بدردة عدن أبيده أ [  2245]  

 نحو   ا الحدنث عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب الرجل نت و  من المرأة فيموت قبل ان ؤارر لها 



   
فدي أ برنا محمد بن نوسف انا سشيان عدن منصدور عدن إبدرا يم عدن علقمدة عدن عبدد هللا [  2246]  

ت و  امرأة ولم ؤكن فرر لها  ييا ولم ند ل بها ومات عنها قا  فيهدا لهدا صدداج نسدا ها وعليهدا رجل 
العدددة ولهددا الميددرا  قددا  معقددل ائ ددجعي قضددي رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي بددرو  بنددت وا ددق 

 امرأة من بني رواس بمول ما قضيت قا  فارح ب لك قا  محمد وسشيان ن    به ا 
   

 حرم من الريا  باب ما ؤ
   
أ برنا إسحاج اندا روح اندا مالدك عدن عبدد هللا بدن أبدي بكدر بدن عمدرو بدن حد م عدن عمدرة [  2247]  

انهددا كانددت مدد  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي بيددت حاصددة فسددمعت صددوت إنسددان قالددت عددن عا شددة 
اه فالندا لعددم حاصددة قلدت ؤددا رسددو  هللا سدمعت إنسددان فددي بيتدك فقددا  رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسددلم أر 

من الرياعة قالت عا شة ؤا رسو  هللا ولو كان فالنا حيا لعمها من الريداعة د دل علدي فقدا  رسدو  
 هللا صلى هللا عليه وسلم نعم ؤحرم من الرياعة ما ؤحرم من الوالدة 

   
 ان عمهددا أ دداأ برنددا جعاددر بددن عددون انددا  شددام بددن عددروة عددن أبيدده قددا  أ برتنددي عا شددة [  2248]  

أبي القعيب جار ؤست عن عليهدا بعدد مدا يدرب الحجداب ف بدت ان تد عن لده حتدى ؤد تي رسدو  هللا صدلى 
هللا عليه وسلم فاست عنه فلما جار النبي صلى هللا عليه وسلم عكرت علك له فقالت جدار عمدي أ دو أبدي 

الرجدل فقدا  القعيب فرددته حتى است عنك قا  أو ليب بعمدك قالدت إنمدا أريدعتني المدرأة ولدم نريدعني 
 إنه عمك فليل  عليك فقالت وكانت عا شة تقو  ؤحرم من الرياعة ما ؤحرم من الوالدة 

   
أ برنددا صدددقة بددن الاضددل انددا ؤحيددى بددن سددعيد عددن مالددك حددداني عبددد هللا بددن دننددار عددن [  2249]  

ا ؤحددرم مدن الريدداعة مددسدليمان بددن ؤسدار عددن عدروة عددن عا شددة عدن النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم قدا  
 ؤحرم من الوالدة 

   
قا  مالك وحداني عبد هللا بن أبدي بكدر عدن عمدرة عدن عا شدة عدن النبدي صدلى هللا عليده [  2250]  

 موله وسلم 
   



 باب كم ريعة تحرم 
   
حددددانا عبدددد هللا بدددن صدددال  حدددداني الليدددث حدددداني ندددونب عدددن بدددن  دددهاب عدددن عدددروة عدددن [  2251]  

 ال تحرم المصة والمصتان ا  عا شة عن النبي صلى هللا عليه وسلم ق
   
أ برنددا سددليمان بددن حددرب انددا حمدداد بددن ن إددد عددن أنددوب عددن أبددي الخليددل عددن عبددد هللا بددن [  2252]  

أن رجددال أتددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددا  ؤددا رسددو  هللا إنددي قددد ت وجددت الحددار  عددن أم الاضددل 
  تحرم اإلمالجة وال اإلمالجتان امرأة وعندي أ رل ف عمت ائولى أنها أريعت الحداى فقا  ال

   
أ برنددا إسددحاج انددا روح انددا مالددك عددن عبددد هللا بددن أبددي بكددر عددن عمددرة عددن عا شددة قالددت [  2253]  

ندد   القددرآن بعشددر ريددعات معلومددات ؤحددرمن اددم نسددخن بخمددب معلومددات فتددوفي رسددو  هللا صددلى هللا 
 عليه وسلم و ن مما ؤقرأ من القرآن 

   
 الريا  باب ما ن  ب م مة 

   
حدانا عومان بن محمد انا عبدة عن  شام عن أبيه عدن حجدا  بدن حجدا  ائسدلمي عدن [  2254]  

 ؤا رسو  هللا ما ن  ب عني م مة الريا  قا  الغرة العبد أو ائمة أبيه انه قا  
   

 باب  هادة المرأة الواحدة على الريا  
   
ي مليكدة قدا  حدداني عقبدة بدن الحدار  ادم قدا  حدانا أبو عاصم عن بن جرإ  عن بدن أبد[  2255]  

ت وجدددت بنددت أبددي إ ددداب فجددارت أمددة سدددودار فقالددت اندددي لددم ؤحدانيدده ولكدددن سددمعته ؤحددد  القدددوم قددا  
أريددعتكما ف تيددت النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فدد كرت علددك لدده فدد عرر عنددي قددا  أبددو عاصددم قددا  فددي 

اصدم وقدا  عمدرو بدن سدعيد بدن أبدي حسدين عدن الوالوة أو الرابعة كيف وقد قيل ونهاه عنهدا قدا  أبدو ع
 بن أبي مليكة فكيف وقد قيل ولم ؤقل نهاه عنها قا  أبو محمد ك ا عندنا 

   
 باب في رياعة الكبير 



   
أ برنددا أبددو الوليددد الطيالسددي انددا  ددعبة عددن أ ددعث بددن سددليم عددن أبيدده عددن مسددروج عددن [  2256]  

عليها وعندد ا رجدل فتغيدر وجهده وك نده كدره علدك فقلدت أن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم د ل عا شة 
 انه أ ي من الرياعة فقا  ان رن ما إ وانكن ف نما الرياعة من المجاعة 

   
أ برنددا أبددو اليمددان الحكددم بددن ندداف  انددا  ددعيب عددن ال  ددري عددن عددروة عددن عا شددة قالددت [  2257]  

ن ربيعددة رسددو  هللا صددلى هللا جدارت سددهلة بنددت سددهيل بددن عمددرو وكانددت تحددت أبدي ح ؤاددة بددن عتبددة بدد
عليده وسددلم فقالددت ان سددالما مددولى أبدي ح ؤاددة نددد ل علينددا وأنددا فضددل وإنمدا نددراه ولدددا وكددان أبددو ح ؤاددة 
تبناه كما تبنى النبي صلى هللا عليه وسدلم زإددا فد ن   هللا تعدالى ل ادعدو م آلبدا هم  دو أقسدط عندد هللا {  

 ان تري  سالما قا  أبو محمد   ا لسالم  اصة  ف مر ا النبي صلى هللا عليه وسلم عند علك
   

 باب في النهي عن التحليل 
   
لعددن رسددو  هللا أ برنددا أبددو نعدديم انددا سددشيان عددن أبددي قدديب عددن الهدد نل عددن عبددد هللا قددا  [  2258]  

 صلى هللا عليه وسلم المحلل والمحلل له 
   

 باب في وجوب ناقة الرجل على أ له 
   
ان  نددا أم معاوإدة امدرأة جعار بن عون اندا  شدام بدن عدروة علدى أبيده عدن عا شدة أ برنا [  2259]  

أبي سشيان أتت رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم فقالدت ؤدا رسدو  هللا ان أبدا سدشيان رجدل  دحي  وانده ال 
ؤعطيني ما ؤكايني وبني اال ما أ  ت منه و و ال ؤعلم فهل علي في علدك جنداح فقدا   د ي مدا ؤكشيدك 

 بالمعرو   وولدو
   

 باب في حسن معا رة النسار 
   
أ برندا محمددد بدن نوسددف انددا سدشيان عددن  شددام بدن عددروة عدن أبيدده عددن عا شدة قالددت قددا  [  2260]  

  يركم  يركم ئ له وإعا مات صاحبكم فدعوه رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 



   
 باب في ت وإ  الصغار إعا زوجهن آبا  ن 

   
إسدددماعيل بدددن  ليدددل اندددا علدددي بدددن مسدددهر عدددن  شدددام عدددن أبيددده عدددن عا شدددة قالدددت أ برندددا [  2261]  

ت وجني رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا بنت سدت سدنين فقددمنا المدنندة فن لندا فدي بندي الحدار  بدن 
الخ ر  فوعكت فتم ج رأسدي فد وفى جميمدة فد تتني أم رومدان وإندي لادي أرجوحدة ومعدي صدواحبات لدي 

مدا أدري مدا ترإدد ف  د ت بيددي حتدى أوقاتندي علدى بداب الددار وإندي ئنهد  حتدى فصدر ت بدي ف تيتهدا و 
سكن بعض ناسي ام أ  ت  ييا من مدار فمسدحت بده وجهدي ورأسدي ادم أد لتندي الددار فد عا نسدوة مدن 
ائنصار في بيت فقلن على الخيدر والبركدة وعلدى  يدر ندا ر ف سدلمتني إلديهن ف صدلحن مدن  د ني فلدم 

 صلى هللا عليه وسلم يحى ف سلمتني إليه وأنا نومي  ابنة تس  سنين  نرعني إال رسو  هللا
   

 ومن كتاب الطالج 
   

 باب السنة في الطالج 
   
انه نلق امرأتده و دي حدا ض فد كر أ برنا  الد بن مخلد انا مالك عن ناف  عن بن عمر [  2262]  

ام تطهدر ادم ان  دار أمسدك وان علك عمر للنبي فقا  مره ان نراجعها وإمسكها حتى تطهر ام تحيض 
  ار نلق قبل ان ؤمب فتلك العدة التي أمر هللا ان ؤطلق لها النسار 

   
أ برنا عبيد هللا بن موسى انا سشيان عن محمد بن عبدد الدرحمن قدا  سدمعت سدالما ند كر [  2263]  

ه فليراجعهدا ان عمر قا  للنبدي صدلى هللا عليده وسدلم حدين نلدق بدن عمدر امرأتده فقدا  مدر عن بن عمر 
 ام ليطلقها و ي نا رة قا  أبو محمد رواه بن المباركة ووكي  أو حامل 

   
 باب في الرجعة 

   
حدانا إسماعيل بن  ليل وإسدماعيل بدن أبدان قداال اندا ؤحيدى بدن أبدي زا ددة عدن صدال  بدن [  2264]  

 صدلى نلدق رسدو  هللاصال  عدن سدلمة بدن كهيدل عدن سدعيد بدن جبيدر عدن بدن  بداس عدن عمدر قدا  



 هللا عليه وسلم حاصة ام راجعها 
   
ان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أ برنددا سددعيد بددن سددليمان عددن  شدديم عددن حميددد عددن أنددب [  2265]  

نلق حاصة ام راجعها قا  أبدو محمدد كدان علدي بدن المددنني أنكدر  د ا الحددنث وقدا  لديب عنددنا  د ا 
 الحدنث بالبصرة عن حميد 

   
 ح باب ال نالج قبل نكا

   
أ برنا الحكم بن موسى انا ؤحيى بن حم ة عن سدليمان بدن داود حدداني ال  دري عدن أبدي [  2266]  

أفصددل أن بكددر بددن محمددد بددن عمددرو بددن حدد م عددن أبيدده عددن جددده قددا  الحكددم قددا  لددي ؤحيددى بددن حمدد ة 
ل رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم كتدددب إلدددى أ دددل الددديمن أن ال ؤمدددب القدددرآن اال ندددا ر وال ندددالج قبددد

 أمالو وال عتاج حتى نبتا  قيل ئبي محمد قا  أحسب ك نها من كتاب عمر بن عبد الع إ  
   

 باب ما ؤحل المرأة ل وجها ال ي نلقها فبت نالقها 
   
أ برندددا محمدددد بدددن نوسدددف اندددا بدددن عييندددة عدددن ال  دددري قدددا  سدددمعت عدددروة بدددن ال بيدددر عدددن [  2267]  

رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم وعندده أبدو بكدر و الدد بدن جارت امرأة رفاعة القرظي إلى عا شة قالت 
سعيد بن العاأل على الباب ننت ر أن نؤعن له علدى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقالدت ؤدا رسدو  
هللا اندددي كندددت عندددد رفاعدددة فطلقندددي فبدددت نالقدددي قدددا  أترإددددنن ان ترجعدددي إلدددى رفاعدددة ال حتدددى نددد وج 

ن سعيد أبا بكر اال ترل مدا تجهدر بده  د ه عندد رسدو  هللا صدلى عسيلتك وت وقي عسيلته فنادل  الد ب
 هللا عليه وسلم 

   
نلددق حدددانا فددروة انددا علددي بددن مسددهر عددن  شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن عا شددة قالددت [  2268]  

رفاعدة رجدل مددن بندي قرإ دة امرأتدده فت وجهدا عبدد الددرحمن بدن ال بيدر فددد لت علدى رسدو  هللا صددلى هللا 
ت ؤددا رسددو  هللا وهللا ان معدده اال موددل  دددبتي  دد ه فقددا  لهددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده عليدده وسددلم فقالدد

 وسلم لعلك ترإدنن ان ترجعي إلى رفاعة ال حتى ن وج عسيلتك أو قا  ت وقي عسيلته 
   



 باب في الخيار 
   
عدن سد لت عا شدة أ برنا ؤعلى انا إسماعيل بدن أبدي  الدد عدن الشدعبي عدن مسدروج قدا  [  2269]  

 الخيرة فقالت قد  يرنا رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم أفكان نالقا 
   

 باب النهي ان تس   المرأة زوجها نالقها 
   
حدانا محمد بن الاضدل اندا حمداد بدن زإدد عدن أندوب عدن أبدي قالبدة عدن أبدي أسدمار عدن [  2270]  

جهددا الطددالج مدن ييددر بدد س فحددرام أؤمددا امدرأة سدد لت زو اوبدان قددا  قددا  رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسددلم 
 عليها را حة الجنة 

   
 باب في الخل  

   
ان حبيبدة بندت سددهل أ برندا ن إدد بدن  ددارون أ برندا ؤحيدى  ددو أبدو سدعيد أن عمدرة أ برتدده [  2271]  

ت وجهددا اابددت بددن قدديب بددن  ددماس فدد كرت ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم كددان  ددم ان نت وجهددا 
ابتدا يدربها ف صدبحت علدى بداب رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي الغلدب وان وكاندت جدارة لده وان ا

رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم  ددر  فددرأل إنسددانا فقددا  مددن  دد ا قالددت انددا حبيبددة بنددت سددهل فقددا  مددا 
 دد نك قالددت ال انددا وال اابددت فدد تى اابددت إلددى رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددا  لدده  دد  منهددا و ددل 

 ت ؤا رسو  هللا عندي كل  ير أعطانيه ف    منها وقعدت عند أ لها سبيلها فقال
   

 باب في الطالج البتة 
   
حدددانا سددليمان بددن حددرب انددا جرإددر بددن حددازم عددن ال بيددر عددن سددعيد رجددل مددن بنددي عبددد [  2272]  

قدا  الطلب قا  بلغني حدنث عن عبد هللا بن علدي بدن ن إدد بدن ركاندة و دو فدي قرإدة لده ف تيتده فسد لته ف
اندده نلددق امرأتدده البتددة فدد تى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فدد كر علددك لدده فقددا  مددا حددداني أبددي عددن جدددي 

 أردت فقا  واحدة قا  آ  قا  آ  قا   و ما نوإت 
   



 باب في ال هار 
   
حدانا زكرإا بن عدي انا عبد هللا بن إدرإب عن محمدد بدن إسدحاج عدن محمدد بدن عمدرو [  2273]  

كندت امدرأ أصديب مدن النسدار مدا ال ؤصديب بدن ؤسدار عدن سدلمة بدن صدخر البيايدي قدا   عن سدليمان
ييددري فلمددا د ددل  ددهر رمضددان  اددت ان أصدديب فددي ليلددي  ددييا فيتتدداب  بددي علددك إلددى ان أصددب  قددا  
فت ددا رت إلددى ان ننسددل  فبينددا  دددي فددي ليلددة تخدددمني إع ؤكشددف لدددي منهددا  ددير فمددا لبوددت ان نددد وت 

لى قومي ف  برتهم وقلت امشوا معي إلى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم عليها فلما أصبحت  رجت إ
فقددالوا ال وهللا ال نمشددي معددك مددا ندد من ان نندد   فيددك القددرآن أو ان ؤكددون فيددك مددن رسددو  هللا صددلى هللا 
عليددده وسدددلم مقالدددة نل مندددا عار دددا ولنسدددلمنك بجرإرتدددك فانطلقدددت إلدددى رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم 

بددري فقددا  ؤددا سددلمة أنددت بدد لك قلددت انددا بدد لك قددا  ؤددا سددلمة أنددت بدد لك قلددت انددا بدد لك فقصصددت عليدده  
قا  ؤا سلمة أنت ب لك قلت انا ب لك و ا انا صابر ناسدي فداحكم فدي مدا أراو هللا قدا  فد عتق رقبدة قدا  
فضددربت صدداحة رقبتددي فقلددت فوالدد ي بعوددك بددالحق مددا أصددبحت أملددك رقبددة يير ددا قددا  فصددم  ددهرإن 

ت و دل أصدابني الد ي أصدابني فدي الصديام قدا  فد نعم وسدقا مدن تمدر سدتين مسدكينا فقلددت متتدابعين قلد
وال ي بعوك بالحق لقد بتندا ليلتندا وحشدي مالندا مدن الطعدام قدا  فدانطلق إلدى صداحب صددقة بندي زرإدق 
فليدددفعها إليددك وأنعددم سددتين مسددكينا وسدددقا مددن تمددر وكددل بقيتدده أندددت و يالددك قددا  ف تيددت قددومي فقلدددت 

م الضدديق وسددور الددرأي ووجدددت عنددد رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم السددعة وحسددن الددرأي وجدددت عندددك
 وقد أمرني بصدقتكم 

   
 باب في المطلقة االاا لها السكنى والناقة أم ال 

   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا سددشيان عددن سددلمة بددن كهيددل عددن الشددعبي عددن فانمددة بنددت [  2274]  

جعل لها النبي صلى هللا عليه وسلم ناقة وال سكنى قدا  سدلمة فد كرت ان زوجها نلقها االاا فلم ؤقيب 
علدك إلبدرا يم فقدا  قدا  عمدر بددن الخطداب ال ندد  كتداب ربندا وسدنة نبيدده بقدو  امدرأة فجعدل لهدا السددكنى 

 والناقة 
   
ان زوجهدا نلقهدا االادا ف مر دا أ برنا معلى انا زكرإا عن عامر حداتني فانمة بندت قديب [  2275]  
 بي صلى هللا عليه وسلم ان تعتد عند بن عمها بن أم مكتوم الن



   
أ برنا محمد بن العالر انا حاع بن غيدا  عدن ائ دعث عدن الحكدم وحمداد عدن إبدرا يم [  2276]  

 ال ند  كتاب ربنا وسنة نبيه بقو  امرأة المطلقة االاا لها السكنى والناقة عن ائسود عن عمر قا  
   
لددق بددن ينددام عددن حاددع بددن غيددا  عددن ائعمدد  عددن إبددرا يم عددن ائسددود عددن أ برنددا ن[  2277]  

 نحوه عمر 
   
أ برنا عبد هللا بن محمد قا  حدانا حاع عن ائعم  عن إبرا يم عن ائسود قدا  قدا  [  2278]  

ال أرل السددكنى عمدر ال نجيد  قدو  امدرأة فدي دندن هللا المطلقدة االادا لهدا السدكنى والناقدة قدا  أبدو محمدد 
 لناقة للمطلقة وا
   

 باب في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة 
   
أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا ؤحيددى بددن سددعيد ان سددليمان بددن ؤسددار أ بددره ان أبددا سددلمة بددن [  2279]  

انه اجتم   و وابن  باس عند أبي  رإرة ف كروا الرجل نتدوفى عدن المدرأة فتلدد بعدده عبد الرحمن أ بره 
 ل فقا  بن  باس حلها آ ر ائجلين وقدا  أبدو سدلمة إعا ويدعت فقدد حلدت فتراجعدا فدي علدك بليا  قال

بينهمددا فقددا  أبددو  رإددرة انددا مدد  بددن أ ددي ؤعنددي أبددا سددلمة فبعوددوا كرإبددا مددولى بددن  بدداس إلددى أم سددلمة 
فسدد لها فدد كرت أم سددلمة ان سددبيعة بنددت الحددار  ائسددلمية مددات عنهددا زوجهددا فناسددت بعددده بليددا  وان 

ال مدن بندي عبدد الددار ؤكندى أبدا السدنابل  طبهدا وأ بر دا انهدا قدد حلدت فد رادت ان تتد و  ييدره فقددا  رجد
 لها أبو السنابل ف نك لم تحلين ف كرت سبيعة علك لرسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ف مر ا ان تت و  

   
ار عدن كرإدب أ برنا محمد بن نوسف انا سشيان عن ؤحيى بن سدعيد عدن سدليمان بدن ؤسد[  2280]  

تددوفي زو  سددبيعة بنددت الحددار  فويددعت بعددد وفدداة زوجهددا ب ؤددام ف مر ددا رسددو  هللا عددن أم سددلمة قالددت 
 صلى هللا عليه وسلم ان تت و  

   
أ برنا بشر بن عمر ال  راني انا أبدو ائحدوأل اندا منصدور عدن إبدرا يم عدن ائسدود عدن [  2281]  

هدا بعدد وفداة زوجهدا ببضد  وعشدرإن ليلدة فلمدا تعافدت ويعت سبيعة بنت الحدار  حملأبي السنابل قا  



من نااسها تشوفت فعيب علك عليهدا فد كرت أمر دا لرسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدا  إن تاعدل فقدد 
 انقضى أجلها 

   
أن سدددبيعة أ برندددا محمدددد بدددن نوسدددف عدددن سدددشيان عدددن منصدددور عدددن إبدددرا يم عدددن ائسدددود [  2282]  

فتشوفت فعاب أبدو السدنابل فسد لت أو عكدرت أمر دا لرسدو  هللا صدلى هللا ويعت بعد وفاة زوجها ب ؤام 
 عليه وسلم ف مر ا ان تت و  

   
 باب في إحداد المرأة على ال و  

   
أ برنا محمد بن كوير انا سليمان بدن كويدر عدن ال  دري عدن عدروة عدن عا شدة عدن النبدي [  2283]  

بدا  واليدوم اآل در وتدؤمن بدا  أن تحدد علدى أحدد فدوج ال ؤحدل المدرأة تدؤمن صلى هللا عليه وسلم قالت 
 االاة أؤام إال على زوجها 

   
أ برنددا  ا ددم بددن القاسددم انددا  ددعبة عددن حميددد بددن ندداف  قددا  سددمعت زإنددب بنددت أبددي سددلمة [  2284]  

أن أ ا لها مدات أو حميمدا لهدا فعمددت إلدى صدارة فجعلدت تمسد  تحد  عن أم حبيبة بنت أبي سشيان 
لت إنما أفعل   ا ئن النبي صلى هللا عليده وسدلم قدا  ال ؤحدل المدرأة تدؤمن بدا  واليدوم اآل در ند ا وقا

 أن تحد فوج االاة إال على زوجها ف نها تحد أربعة أ هر وعشرا 
   
أ برنددا  ا ددم بددن القاسددم أنددا  ددعبة عددن حميددد بددن ندداف  قددا  سددمعت زإنددب بنددت أم سددلمة [  2285]  

 نحوه ن أزوا  النبي صلى هللا عليه وسلم تحد  عن أمها أو امرأة م
   

 باب النهي للمرأة عن ال إنة في العدة 
   
أ برندا محمددد بددن نوسددف انددا زا دددة عددن  شددام بددن حسددان عددن حاصددة بنددت سدديرإن عددن أم [  2286]  

ال تحددد المددرأة فددوج االاددة أؤددام إال علددى زوجهددا ف نهددا تحددد عطيددة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
أربعددة أ ددهر وعشددرا ال تلددبب اوبددا مصدددبويا إال اددوب عصددب وال تكتحددل وال تمددب نيبددا إال فدددي  عليدده

 أدنى نهر ا إعا ايتسلت من محيضها نب ة من كست وأظاار 



   
 باب  رو  المتوفى عنها زوجها 

   
أ برندا عبيددد هللا بددن عبددد المجيددد اندا مالددك عددن سددعد بددن إسدحاج بددن كعددب بددن عجددرة عددن [  2287]  

سد لت رسددو  هللا صدلى هللا عليدده زإندب بنددت كعدب بددن عجدرة أن الارإعدة بنددت مالدك أ برتهددا أنهدا عمتده 
وسددلم أن ؤدد عن لهددا أن ترجدد  إلددى أ لهددا فدد ن زوجددي قددد  ددر  فددي نلددب أعبددد لدده أبقددوا فدد دركهم حتددى إعا 

أجلده   ان بطر  القدوم قتلوه فقدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم امكودي فدي بيتدك حتدى نبلد  الكتداب
فقلددت إندده لددم ندددعني فددي بيددت أملكدده وال ناقددة فقددا  امكوددي حتددى نبلدد  الكتدداب أجلدده فاعتدددت فيدده أربعددة 

 أ هر وعشرا قالت فلما كان عومان أرسل إلي فس لني عن علك ف  برته فاتب  علك وقضى به 
   
ادت ان نلقدت  دالتي فد ر أ برنا أبو عاصم عن بن جدرإ  عدن أبدي ال بيدر عدن جدابر قدا  [  2288]  

تجد نخال لها فقا  لها رجل ليب لك ان تخرجدي قالدت ف تيدت النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فد كرت علدك 
 له فقا  ا رجي فجدي نخلك فلعلك ان تصدقي أو تصنعي معروفا 

   
 باب في تخيير ائمة تكون تحت العبد فتعتق 

   
انهدددا عددن ائسددود عددن عا شددة أ برنددا سددهل بددن حمدداد اندددا  ددعبة عددن الحكددم عددن إبدددرا يم [  2289]  

أرادت ان تشددتري برإددرة فدد راد مواليهددا ان ؤشددترنوا والر ددا فدد كرت علددك لرسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
فقدا  ا دترإها ف نمددا الدوالر لمدن أعتددق فا دترتها ف عتقتهدا و ير ددا مدن زوجهدا وكددان حدرا وان النبدي صددلى 

 ج به على برإرة فقا   و لها صدقة ولنا  دؤة هللا عليه وسلم أتي بلحم فقا  من أنن   ا قيل تصد
   
أ برنددا إسددماعيل بددن  ليددل انددا علددي بددن مسددهر انددا  شددام بددن عددروة عددن عبددد الددرحمن بددن [  2290]  

د دل النبدي صدلى هللا عليده وسدلم علدي فقربدت إليده نعامدا لديب فيدده القاسدم عدن أبيده عدن عا شدة قالدت 
سو  هللا   ا لحم تصدج بده علدى برإدرة ف  ددت لندا قدا   دو لحم فقا  ألم أر لكم قدرا منصوبة قلت ؤا ر 

 عليها صدقة ولنا  دؤة وكان لها زو  فلما عتقت  يرت 
   
أ برندا عبدد الدرحمن بدن الضدحاو عدن المغيددرة بدن عبدد الدرحمن المخ ومدي عدن  شدام بددن [  2291]  



ا شدة كدان زوجهدا عبددا أن برإدرة حدين أعتقتهدا ععروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عا شدة 
فجعددل رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ؤحضددها عليدده فجعلددت تقددو  لرسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 

 أليب لي أن أفارقه قا  بلى قالت فقد فارقته 
   
أ برنا عمرو بدن عدون اندا  الدد بدن عبدد هللا عدن  الدد ؤعندي الحد ار عدن عكرمدة عدن بدن [  2292]  

ان عبدا ؤقا  له مغيث ك ني ان ر إليه ؤطو   لاهدا نبكدي ودموعده تسديل علدى ان زو  برإرة ك باس 
لحيتدده فقددا  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم للعبدداس ؤددا  بدداس اال تعجددب مددن  دددة حددب مغيددث برإددرة ومددن 
 ددد بغددض برإددرة مغيوددا فقددا  لهددا لددو راجعتيدده ف ندده أبددو ولدددو فقالددت ؤددا رسددو  هللا أتدد مرني قددا  إنمددا انددا 

 ال حاجة لي فيه  اف  قالت 
   

 باب في تخيير الصبي بين أبوإه 
   
أ برنا أبو عاصم انا بن جدرإ  قدا  أ برندي زإداد بدن سدعد عدن  دال  بدن أسدامة عدن أبدي [  2293]  

كنددت عنددد أبددي  رإددرة فجارتدده امددرأة فقالددت ان زوجددي نرإددد ان ميمونددة سددليمان مددولى ئ ددل المدننددة قددا  
عندددد رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم إع جارتددده امدددرأة فقالدددت ان نددد  ب بولددددي فقدددا  أبدددو  رإدددرة كندددت 

زوجي نرإد ان ن  ب بولدي أو بابني وقد ناعندي وسدقاني مدن بيدر أبدي عنبدة فقدا  رسدو  هللا صدلى هللا 
عليدده وسددلم اسددتهما أو قددا  تسددا ما أبددو عاصددم الشدداو فجددار زوجهددا فقددا  مددن ؤخاصددمني فددي ولدددي أو 

ى هللا عليده وسدلم ؤدا يدالم  د ا أبدوو و د ه أمدك فخد  بيدد أنهمدا  ديت وقدد في ابندي فقدا  رسدو  هللا صدل
 قا  أبو عاصم فاتب  أنهما  يت ف    بيد أمه فانطلقت به 

   
 باب في نالج ائمة 

   
أ برنا أبو عاصم انا بن جدرإ  أ برندي م دا ر و دو بدن أسدلم انده سدم  القاسدم بدن محمدد [  2294]  

لرمددة تطليقتددان وقر و ددا حيضددتان قددا  أبددو عاصددم عليدده وسددلم قددا   عددن عا شددة عددن النبددي صددلى هللا
 سمعته من م ا ر 

   
 باب في استبرار ائمة 



   
أ برنددا عمددرو بددن عددون انددا  ددرإك عددن قدديب بددن و ددب عددن أبددي الددوداو عددن أبددي سددعيد [  2295]  

تحدديض فددي سددباؤا أونداس ال توندد  حامددل حتددى تضدد  حملهدا وال ييددر عات حمددل حتددى ورفعده اندده قددا  
 حيضة 

   
 ومن كتاب الحدود 

   
 باب رف  القلم عن االاة 

   
أ برنددا عاددان حدددانا حمدداد بددن سددلمة انددا حمدداد عددن إبددرا يم عددن ائسددود عددن عا شددة عددن [  2296]  

رف  القلم عن االاة عدن الندا م حتدى ؤسدتيقال وعدن الصدغير حتدى ؤحدتلم النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
 قد قا  حماد أؤضا وعن المعتوه حتى ؤعقل وعن المجنون حتى ؤعقل و 

   
 باب ما ؤحل به دم المسلم 

   
أ برنددا أبددو النعمددان انددا حمدداد بددن زإددد عددن ؤحيددى بددن سددعيد عددن أبددي أمامددة بددن سددهل بددن [  2297]  

ال ؤحل دم امدر  مسدلم اال ب حددل حنيف عن عومان قا  سمعت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  
 ؤمان أو ب نا بعد إحصان أو ؤقتل ناسا بغير ناب فيقتل اال  بكار بعد إ

   
حددانا ؤعلددى اندا ائعمدد  عددن عبدد هللا بددن مدرة عددن مسددروج عدن عبددد هللا قدا  قددا  رسددو  [  2298]  

ال ؤحددل دم رجددل ؤشددهد ان ال إلدده إال هللا وأنددي رسددو  هللا اال أحددد االاددة ناددر هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 ل اني والتارو لدننه الماارج للجماعة الناب بالناب والويب ا

   
 باب السارج نو ب منه السرقة بعدما سرج 

   
كدددان أ برندددا سدددعد بدددن حادددع اندددا سدددشيان عدددن أ دددعث عدددن عكرمدددة عدددن بدددن  بددداس قدددا  [  2299]  

صدداوان بددن أميددة نا مددا فددي المسددجد ف تدداه رجددل و ددو نددا م فاسددتل رداره مددن تحددت رأسدده فتنبدده بدده فلحقدده 



به إلى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فقدا  ؤدا رسدو  هللا كندت نا مدا فدي المسدجد ف تداني ف   ه فانطلق 
  ا فاستل ردا ي من تحدت رأسدي فلحقتده ف   تده فد مر بقطعدة فقدا  صداوان ؤدا رسدو  هللا إن ردا دي لدم 

 نبل  ان ؤقط  فيه   ا قا  فهال قبل ان ت تيني به 
   

 باب ما ؤقط  فيه اليد 
   
أ برنددا سددليمان بددن داود الها ددمي انددا إبددرا يم بددن سددعد بددن حاددع عددن ال  ددري عددن عمددرة [  2300]  

تقطددد  اليدددد فدددي ربددد  دنندددار بندددت عبدددد الدددرحمن عدددن عا شدددة ان رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم قدددا  
 فصاعدا 

   
 أ برنا أبو نعيم انا سشيان عن أنوب وإسماعيل بن أميدة وعبيدد هللا وموسدى بدن عقبدة عدن[  2301]  

 قط  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم من مجن قيمته االاة درا م ناف  عن بن عمر قا  
   

 باب الشااعة في الحدود دون السلطان 
   
ان أ برنددا أحمددد بددن عبددد هللا انددا الليددث عددن بددن  ددهاب عددن عددروة بددن ال بيددر عددن عا شددة [  2302]  

ن ؤكلددم فيهددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قرإشددا أ مهددم  ددان المددرأة المخ وميددة التددي سددرقت فقددالوا مدد
قددالوا ومدددن ؤجتددر  عليددده اال أسددامة بدددن زإددد حدددب رسددو  هللا صدددلى هللا عليدده وسدددلم فكلمددة أسدددامة فقدددا  
رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم أتشا  في حد من حدود هللا ام قدام و طدب فقدا  إنمدا  لدك الد نن قدبلكم 

وإعا سددرج فدديهم الضددعيف أقدداموا عليدده الحددد وأؤددم هللا لددو ان  انهددم كددانوا إعا سددرج فدديهم الشددرإف تركددوه
 فانمة بنت محمد سرقت لقطعت ند ا 

   
 باب المعتر  بالسرقة 

   
أ برنا حجا  بدن منهدا  اندا حمداد بدن سدلمة عدن إسدحاج بدن عبدد هللا بدن أبدي نلحدة عدن [  2303]  

لى هللا عليده وسدلم أتدي بسدارج قدد ان رسدو  هللا صدأبي المن ر مولى أبي عر عن أبدي أميدة المخ ومدي 
اعتر  اعترافدا لدم نوجدد معده متدا  فقدا  مدا أ الدك سدرقت قدا  بلدى قدا  مدا أ الدك سدرقت قدا  بلدى قدا  



فاع بوا فاقطعوا نده ام جييوني به فقطعوا نده ام جا وا بده فقدا  اسدتغار هللا وتدب إليده فقدا  أسدتغار هللا 
 عليه  وأتوب إليه فقا  اللهم تب عليه اللهم تب

   
 باب ما ال ؤقط  فيه من الومار 

   
أ برندا ن إددد بددن  ددارون انددا ؤحيددى  ددو بددن سدعيد ان محمددد بددن ؤحيددى بددن حبددان أ بددره عددن [  2304]  

 ال قط  في امر وال كور راف  بن  دؤ  قا  سمعت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  
   
ن ؤحيددى بدن سددعيد عددن محمدد بددن ؤحيددى بددن حددانا الحسددين بددن منصدور انددا أبددو أسدامة عدد[  2305]  

ال قطد  فدي امدر وال حبان عن رجل من قومه عن راف  بن  دؤ  عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
  ور 
   
أ برنا إسدحاج اندا وكيد  عدن سدشيان عدن ؤحيدى بدن سدعيد عدن محمدد بدن ؤحيدى بدن حبدان [  2306]  

ال قطد  فدي امدر   هللا صدلى هللا عليده وسدلم عن عمه واس  بن حبان عن راف  بن  دؤ  قا  قا  رسو 
 وال كور 

   
حددانا أبدو نعديم اندا سدشيان عدن ؤحيدى بدن سدعيد عدن محمدد بدن ؤحيدى بدن حبدان عدن رافد  [  2307]  

 بنحوه بن  دؤ  عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   
بددن حبددان أ برنددا إسددحاج انددا جرإددر الوقاددي عددن ؤحيددى بددن سددعيد أ برنددي محمددد بددن ؤحيددى [  2308]  

ال قطدد  فددي امددر وال كوددر قددا  و ددو عددن رافدد  بددن  دددؤ  قددا  سددمعت النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ؤقددو  
  حم النخل والكور الجمار 

   
أ برنددا سددعيد بددن منصددور انددا عبددد الع إدد  بددن محمددد عددن ؤحيددى بددن سددعيد عددن محمددد بددن [  2309]  

ال نبدي صدلى هللا عليده وسدلم ؤقدو  ؤحيى بن حبدان عدن أبدي ميموندة عدن رافد  بدن  ددؤ  قدا  سدمعت ال
 قط  في كور قا  أبو محمد القو  ما قا  أبو أسامة 

   



 باب ما ال ؤقط  من السراج 
   
أ برنددا أبددو عاصددم عددن بددن جددرإ  قددا  انددا أبددو ال بيددر قددا  جددابر قددا  رسددو  هللا صددلى هللا [  2310]  

 قط  ليب على المنتهب وال على المختلب وال على الخا ن عليه وسلم 
   

 باب في حد الخمر 
   
ان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أتدي حدانا  ا م بن القاسدم اندا  دعبة عدن قتدادة عدن أندب [  2311]  

برجل قد  رب  مرا فضدربه بجرإددتين ادم فعدل أبدو بكدر مودل علدك فلمدا كدان عمدر استشدار النداس فقدا  
 عبد الرحمن بن عو  أ ف الحدود امانين قا  فاعل 

   
حدانا مسلم بن إبدرا يم اندا عبدد الع إد  بدن المختدار اندا عبدد هللا بدن الددانا  حددانا حصدين [  2312]  

 هدت عومان بن عاان وأتى بالوليد بدن عقبدة فقدا  علدي جلدد النبدي صدلى هللا بن المن ر الرقا ي قا  
 عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر امانين وكل سنة 

   
 إعا أوتي به الرابعة  باب في  ارب الخمر

   
حدانا محمد بن عبد هللا الرقا ي انا ن إد  و بدن زرإد  اندا محمدد  دو بدن إسدحاج اندا عبدد [  2313]  

هللا بن عتبة بن عروة بدن مسدعود الوقادي عدن عمدرو بدن الشدرإد عدن أبيده قدا  سدمعت رسدو  هللا صدلى 
ربوه اددم ان عدداد فايددربوه اددم ان عدداد إعا  ددرب أحدددكم فايددربوه اددم ان عدداد فايددهللا عليدده وسددلم ؤقددو  

 الرابعة فاقتلوه 
   

 باب التع إر في ال نوب 
   
أ برنا عبد هللا بن ن إد انا سعيد  و بدن أبدي أندوب حدداني ن إدد بدن أبدي حبيدب عدن بكيدر [  2314]  

بدن عبددد هللا بددن ائ د  عددن سددليمان بدن ؤسددار عددن عبدد الددرحمن بددن جدابر عددن أبددي بدرده بددن نيددار قددا  
ال ؤحل ئحد ان ؤضرب أحدا فوج عشدرة أصدوات اال فدي ت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  سمع



 حد من حدود هللا 
   

 باب االعترا  بال نار 
   
أن رجدال مدن أ برنا أبو عاصم انا بن جرإ  أ برني بن  هاب عن أبي سدلمة عدن جدابر [  2315]  

زنى فشهد على ناسه أنه زنى أربعدا فد مر برجمده وكدان أسلم أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فحداه أنه 
 قد أحصن 

   
أتددي أ برنددا عبيددد هللا بددن موسددى عددن إسددرا يل عددن سددماو أندده سددم  جددابر بددن سددمرة ؤقددو  [  2316]  

النبدي صدلى هللا عليده وسدلم بمداع  بدن مالدك رجدل قصدير فدي إزار مدا عليده ردار ورسدو  هللا صددلى هللا 
ة على ؤسداره فكلمده فمدا أدري مدا ؤكلمده بده وأندا بعيدد منده بيندي وبينده القدوم عليه وسلم متكي على وساد

فقا  اع بوا به فارجموه ام قا  ردوه فكلمه أؤضا وأنا أسم  يير أني بيني وبينه القوم ادم قدا  اع بدوا بده 
لددف فدارجموه ادم قدام النبددي صدلى هللا عليده وسددلم فخطدب وأندا أسدمعه اددم قدا  كلمدا نارنددا فدي سدبيل هللا  

 أحد م له نبيب كنبيب التيب ؤمن  إحدا ن الكوبة من اللبن وهللا ال أقدر على أحد منهم إال نكلت به 
   
أ برنا محمد بن نوسف انا بن عيينة عن ال  ري عن عبيد هللا بن عبدد هللا بدن عتبدة عدن [  2317]  

يده وسدلم فقدا  أنشددو هللا اال جار رجل إلى رسدو  هللا صدلى هللا علأبي  رإرة وزإد بن  الد و بل قالوا 
قضدديت بيننددا بكتدداب هللا فقددا   صددمه وكددان أفقدده مندده صدددج اقددض بيننددا بكتدداب هللا وأعن لددي ؤددا رسددو  
هللا ان أتكلددم فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددل فقددا  ان ابنددي كددان عسددياا علددى أ ددل  دد ا ف نددى 

 مدن أ ددل العلدم فدد  بروني أن علدى ابنددي جلددد بامرأتده فافتدددنت منده بما ددة  داة و ددادم وأندي سدد لت رجدداال
ما دة وتغرإدب عددام وان علدى امددرأة  د ا الددرجم فقدا  والدد ي ناسدي بيددده ئقضدين بينكمددا بكتداب هللا الما ددة 
 دداة والخددادم رد عليددك وعلددى ابنددك جلددد ما ددة وتغرإددب عددام وإددا أندديب ايددد علددى امددرأة  دد ا فسددلها فدد ن 

 اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها 
   
 ب المعتر  نرج  عن اعترافه با
   
أ برندا محمددد بدن عبددد هللا الرقا دي انددا ن إدد بددن زرإدد  اندا محمددد  دو بددن إسدحاج بددن ؤسددار [  2318]  



كندت فديمن رجمده انا محمد بن إبرا يم التيمي عن أبي الهيوم بن نصر بن د ر ائسلمي عن أبيه قدا  
ة جد   ج عدا  ددندا قدا  فد كرنا علدك لرسدو  قا  أبو محمد ؤعني ماع  بن مالك فلمدا وجدد مدب الحجدار 

 هللا صلى هللا عليه وسلم قا  فهال تركتموه 
   

 باب الحار لمن نراد رجمه 
   
أ برنا محمد بن  يسى اندا ؤحيدى بدن أبدي زا ددة عدن داود عدن أبدي نضدرة عدن أبدي سدعيد [  2319]  

مالك فارجموه فانطلقندا بده إلدى بقيد  انطلقوا بماع  بن الخدري قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
 الغرقد فوهللا ما أواقناه وال حارنا له ولكن قام فرميناه بالع ام والخ   والجند  

   
كندت جالسدا حدانا أبو نعيم انا بشير بن المهداجر حدداني عبدد هللا بدن برإددة عدن أبيده قدا  [  2320]  

ع  بدن مالدك فداعتر  عندده بال ندار فدرده ادال  عند النبي صلى هللا عليه وسلم فجاره رجدل ؤقدا  لده مدا
مددرات اددم جددار الرابعددة فدداعتر  فدد مر بدده النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فحاددر لدده حاددرة فجعددل فيهددا إلددى 

 صدره وأمر الناس ان نرجموه فقتلوه 
   

 باب في الحكم بين أ ل الكتاب إعا تحا موا إلى حكام المسلمين 
   
ان اليهدود هللا اندا ز يدر اندا موسدى بدن عقبدة عدن نداف  عدن بدن عمدر أ برنا أحمد بن عبد [  2321]  

جا وا إلى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم برجل منهم وامرأة قدد زنيدا فقدا  كيدف تاعلدون بمدن زندى مدنكم 
قالوا ال نجد فيها  ييا فقا  لهم عبدد هللا بدن سدالم كد بتم فدي التدوراة الدرجم فد توا بدالتوراة فاتلو دا إن كندتم 

ادقين فجاروا بالتوراة فوي  مدارسها ال ي ندرسدها مدنهم كادة علدى آؤدة الدرجم فقدا  مدا  د ه فلمدا رأوا ص
علددك قدددا   دددي آؤدددة الدددرجم فددد مر بهمدددا رسدددو  هللا صددلى هللا عليددده وسدددلم فرجمدددا قرإبدددا مدددن حيدددث تويددد  

 الجنا   عند المسجد قا  عبد هللا فرأنت صاحبها ؤحني عليها ؤقيها الحجارة 
   

 حد المحصنين بال نار  باب في
   
أ برندا  الددد بددن مخلددد انددا مالددك عددن ال  ددري عددن عبيددد هللا بددن عبددد هللا بددن عتبددة عددن بددن [  2322]  



ان هللا تعالى بعث محمددا صدلى هللا عليده وسدلم بدالحق وأند   عليده الكتداب وكدان  باس قا  قا  عمر 
و  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ورجمنددا بعددده فيمددا أندد   آؤددة الددرجم فقرأنا ددا ووعينا ددا وعقلنا ددا ورجددم رسدد

ف  شى ان نا  الناس زمان ان ؤقو  القا ل ال نجد آؤة الرجم فدي كتداب هللا والدرجم فدي كتداب هللا حدق 
 على من زنى من الرجا  والنسار إعا أحصن إعا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو االعترا  

   
انا العقدي انا  عبة عن قتادة عدن ندونب بدن جبيدر ؤحدد   أ برنا محمد بن ن إد الرفاعي[  2323]  

الشدي  عن كوير بن الصلت عن زإد بن اابت قا  أ هد لسمعت رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤقدو  
 والشيخة إعا زنيا فارجمو ما البتة 

   
 باب الحامل إعا اعترفت بال نار 

   
كندت جالسدا داني عبد هللا بدن برإددة عدن أبيده قدا  أ برنا أبو نعيم انا بشير بن المهاجر ح[  2324]  

عند النبي صلى هللا عليه وسلم فجارتده امدرأة مدن بندي يامدد فقالدت ؤدا نبدي هللا اندي قدد زنيدت وأندي أرإدد 
ان تطهرنددي فقددا  لهددا ارجعددي فلمددا كددان مددن الغددد أتتدده أؤضددا فاعترفددت عنددده بال نددار فقالددت ؤددا نبددي هللا 

رددت مداع  بدن مالدك فدوهللا إندي لحبلدى فقدا  لهدا النبدي صدلى هللا عليده نهرني فلعلك ان ترددندي كمدا 
وسدلم ارجعدي حتدى تلددي فلمدا ولددت جدارت بالصدبي تحملدده فدي  رقدة فقالدت ؤدا نبدي هللا  د ا قدد ولدددت 
فقا  اع بدي ف ريدعيه ادم افطميده فلمدا فطمتده جارتده بالصدبي فدي ندده كسدرة  بد  فقالدت ؤدا نبدي هللا قدد 

صددلى هللا عليدده وسددلم بالصددبي فدددف  إلددى رجددل مددن المسددلمين وأمددر بهددا فحاددر لهددا  فطمتدده فدد مر النبددي
حاددرة فجعلددت فيهددا إلددى صدددر ا اددم أمددر الندداس أن نرجمو ددا ف قبددل  الددد بددن الوليددد بحجددر فرمددى رأسددها 
فتلط  الدم على وجنة  الدد بدن الوليدد فسدبها فسدم  النبدي صدلى هللا عليده وسدلم سدبه إؤا دا فقدا  مده ؤدا 

تسددبها فوالدد ي ناسددي بيددده لقددد تابددت توبددة لددو تابهددا صدداحب مكددب لغاددر لدده فدد مر بهددا فصددلى   الددد ال
 عليها ودفنت 

   
حددانا و ددب بددن جرإدر انددا  شددام عدن ؤحيددى عددن أبدي قالبددة عددن أبدي المهلددب عددن عمددران [  2325]  

ا رسدو  ان امرأة من جهينة أتت النبي صلى هللا عليده وسدلم و دي حبلدى مدن ال ندار فقالدت ؤدبن حصين 
هللا اندي أصدبت حدددا ف قمده علدى فدددعا رسدو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم وليهدا فقددا  اع دب ف حسدن إليهددا 
فد عا ويدعت حملهدا فد تني بهدا فاعددل فد مر بهدا رسدو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم فشدكت عليهدا ايابهدا اددم 



فقدا  لقدد تابدت توبدة أمر بهدا فرجمدت ادم صدلى عليهدا فقدا  عمدر ؤدا رسدو  هللا أتصدلي عليهدا وقدد زندت 
 لو قسمت بين سبعين من أ ل المدننة لوسعتهم و ل وجدت أفضل من ان جادت بناسها ت ع  وجل 

   
 باب في المماليك إعا زنوا ؤقيم عليم سادتهم الحدود دون السلطان 

   
زإدد  حدانا  الد بن مخلد انا مالك عن بن  هاب عن عبيد هللا بدن عبدد هللا بدن عتبدة عدن[  2326]  

أن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم سديل عدن ائمدة ت ندي ولدم تحصدن قدا  إن بن  الد الجهني وأبي  رإرة 
زندددت فاجلددددو ا ادددم إن زندددت فاجلددددو ا ادددم إن زندددت فاجلددددو ا قدددا  فمدددا أدري فدددي الوالودددة أو فدددي الرابعدددة 

 فبيعو ا ولو بضاير 
   

 {  باب في تاسير قو  هللا تعالى ل أو ؤجعل هللا لهن سبيال
   
أ برنا بشدر بدن عمدر ال  راندي اندا حمداد بدن سدلمة عدن قتدادة عدن الحسدن عدن حطدان بدن [  2327]  

 دد وا عنددي  دد وا عنددي قددد عبددد هللا عددن  بددادة بددن الصددامت أن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 جعل هللا لهن سبيال البكر بالبكر جلد ما ة وناي سنة والويب بالويب جلد ما ة والرجم 

   
أ برنددا عمددرو بددن عددون انددا  شدديم عددن منصددور عددن الحسددن عددن حطددان بددن عبددد هللا عددن [  2328]  

 بنحوه  بادة بن الصامت عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب فيمن ؤق  على جارإة امرأته 
   
أ برنددا ؤحيددى بددن حمدداد انددا أبددان بددن ن إددد عددن قتددادة قددا  كتددب إلددي  الددد بددن عرفطددة عددن [  2329]  
ان يالمددا كددان ننبدد  قرقددورا فوقدد  علدى جارإددة امرأتدده فرفدد  علددك إلددى النعمددان بددن بشددير بيدب بددن سددالم ح

قا  ئقضين فيه بقضار  دا  ان كاندت أحلتهدا لده جلدتده ما دة وان كاندت لدم تحدل لده رجمتده فقيدل لهدا 
 زوجك فقالت اني قد أحللتها له فضربه ما ة قا  ؤحيى  و مرفو  

   
قة بددن الاضددل انددا محمددد بددن جعاددر عددن  ددعبة عددن أبددي بشددر عددن  الددد بدددن حدددانا صددد[  2330]  



 نحوه عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب الحد كاارة لمن أقيم عليه 
   
أ برنا مروان بن محمد الدمشقي انا بن و دب عدن أسدامة بدن زإدد عدن محمدد بدن المنكددر [  2331]  
مدن أقديم عليده حدد يادر لده ن بن   إمة بن اابت عن أبيده قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ع

 علك ال نب 
   

  تاب الن ور وائؤمان 
   

 باب الوفار بالن ر 
   
ان أ برنددا سددهل بددن حمدداد انددا  ددعبة عددن أبددي بشددر عددن سددعيد بددن جبيددر عددن بددن  بدداس [  2332]  

أ و دا إلدى رسددو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فسد له عدن علدك فقدا  لدده امدرأة ند رت ان تحد  فماتدت فجدار 
رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لددو كددان عليهددا دنددن أ نددت قايددية قددا  نعددم قددا  فاقضددوا الندد ر فالندد ر 

 أحق بالوفار 
   
حدددانا عبددد هللا بددن سددعيد انددا حاددع انددا عبيددد هللا عددن ندداف  عددن بددن عمددر عددن عمددر قددا  [  2333]  

 رسو  هللا إني ن رت ن را في الجا لية ام جار اإلسالم قا  أو  بن رو قلت ؤا 
   

 باب في كاارة الن ر 
   
أ برنا جعار بن عون انا ؤحيى بن سدعيد عدن عبيدد هللا بدن زجدر عدن أبدي سدعيد الرعيندي [  2334]  

مختمددرة ند رت أ تددي ان تحد  ت ما دية ييدر عدن عبدد هللا بدن مالددك عدن عقبدة بدن عددامر الجهندي قدا  
 ف كرت علك لرسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فقا  قل ئ تك فلتختمر ولتركب ولتصم االاة أؤام 

   
أن أ ددت أ برندا أبددو الوليددد الطيالسددي اندا  مددام أ برنددي قتددادة عددن عكرمدة عددن بددن  بدداس [  2335]  



ي عددن ندد ر أ تددك عقبددة ندد رت أن تمشددي إلددى البيددت فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إن هللا لغندد
 لتركب ولتهد  دؤا 

   
حدانا سعيد بن منصور انا عبد الع إ  بن محمد عدن عمدرو بدن أبدي عمدرو عدن ائعدر  [  2336]  

أن رسددو  هللا صدددلى هللا عليدده وسددلم أدرو  دديخا ؤمشددي بدددين ابنيدده فقددا  مددا  دد ن  ددد ا عددن أبددي  رإددرة 
 عنك وعن ن رو الشي  فقا  ابناه ن ر أن ؤمشي فقا  اركب ف ن هللا يني 

   
 باب ال ن ر في معصية هللا 

   
أ برنا أبو نعيم انا حمداد بدن زإدد عدن أندوب عدن أبدي قالبدة عدن أبدي المهلدب عدن عمدران [  2337]  

ال وفدار لند ر فدي معصدية هللا وال فيمدا ال ؤملدك بدن بن حصين قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
 آدم 
   
مخلد انا مالك عن نلحة بن عبد الملك ائنلي عدن القاسدم بدن محمدد عدن حدانا  الد بن [  2338]  

مددن ند ر ان ؤطيدد  هللا فليطعدده ومدن ندد ر ان ؤعصددي عا شدة قالددت قدا  رسددو  هللا صددلى هللا عليده وسددلم 
 هللا فال ؤعصه 

   
 باب من ن ر ان ؤصلي في بيت المقدس أؤج  ه ان ؤصلي بمكة 

   
ندا حمدداد بدن سدلمة عدن حبيدب بددن أبدي بقيعدة المعلدم عدن عطددار حددانا حجدا  بدن منهدا  ا[  2339]  

أن رجدال قدا  ؤدا رسدو  هللا إندي ند رت إن فدت  هللا عليدك أن أصدلي بن أبي رباح عن جابر بن عبد هللا 
 في بيت المقدس فقا  صل  هنا ف عاد عليه اال  مرات فقا  النبي صلى هللا عليه وسلم فش نك إعن 

   
 باب النهي عن الن ر 

   
أ برنا عمرو بن عون انا أبو عوانة عن منصور عدن عبدد هللا بدن مدرة عدن بدن عمدر قدا  [  2340]  

 إن الن ر ال نرد  ييا وإنما ؤخر  به من البخيل الشحي  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 



   
 باب النهي عن أن ؤحلف بغير هللا 

   
ان رسدو  هللا صددلى أندب عددن نداف  عدن بددن عمدر  أ برندا الحكدم بددن المبدارو اندا مالددك بدن[  2341]  

هللا عليه وسلم أدرو عمر بن الخطاب و و ؤسير في ركب و و ؤحلدف ب بيده فقدا  رسدو  هللا صدلى هللا 
 عليه وسلم إن هللا ننها م أن تحلاوا بآبا كم فمن كان حالاا فليحلف با  أو ليصمت 

   
 باب في االستونار في اليمين 

   
رنا أبو الوليد الطيالسي انا حماد بن سلمة عن أنوب عن ناف  عن بدن عمدر ان النبدي أ ب[  2342]  

 من حلف على ؤمين ام قا  ان  ار هللا فقد استونى صلى هللا عليه وسلم قا  
   
أ برنددا حجددا  انددا حمدداد بددن سددلمة انددا أنددوب عددن ندداف  عددن بددن عمددر ان رسددو  هللا صددلى [  2343]  

ف علددى ؤمددين اددم قددا  ان  ددار هللا فهددو بالخيددار ان  ددار فعددل وان  ددار لددم مددن حلددهللا عليدده وسددلم قددا  
 ؤاعل 
   

 باب القسم ؤمين 
   
أ برنددا عبددد هللا بددن صددال  حددداني الليددث حددداني نددونب عددن بددن  ددهاب عددن عبيددد هللا بددن [  2344]  

د الحددنث ال تقسدم قدا  أبدو محمدعبد هللا عن بن  باس ان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  ئبدي بكدر 
 فيه نو  

   
 باب من حلف على ؤمين فرأل يير ا  يرا منها 

   
سدمعت رجدال ؤقدا  لدده أ برندا أبدو الوليدد الطيالسدي اندا  ددعبة عدن عمدرو و دو بدن مددرة قدا  [  2345]  

عبددد هللا بددن عمددرو زمددن الجمدداجم ؤحددد  قددا  سدد   رجددل عدددل بددن حدداتم فحلددف ان ال ؤعطيدده  ددييا اددم 
و  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  مدن حلدف علدى ؤمدين فدرأل يير دا  يدرا منهدا قا  لوال اني سمعت رس



 فلي ت ال ي  و  ير وليكار عن ؤمينه 
   
أ برنا محمد بن الاضل انا جرإر بن حازم انا الحسن انا عبدد الدرحمن بدن سدمرة قدا  قدا  [  2346]  

إلمدارة ف ندك ان أعطيتهدا عدن مسد لة ؤا عبد الرحمن بدن سدمرة ال تسد   ارسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
وكلدت إليهددا وان أعطيتهدا مددن ييدر مسدد لة أعندت عليهددا فدد عا حلادت علددى ؤمدين فرأنددت يير دا  يددرا منهددا 

 فكار عن ؤمينك وأت ال ي  و  ير 
   
أ برنا محمد بن نوسف انا سشيان عن نونب عن الحسن عن عبد الدرحمن بدن سدمرة قدا  [  2347]  

 ف كر نحوه  عليه وسلم قا  رسو  هللا صلى هللا
   

 باب إعا كان على الرجل رقبة مؤمنة 
   
أ برنا أبو الوليد الطيالسدي اندا حمداد بدن سدلمة عدن محمدد بدن عمدرو عدن أبدي سدلمة عدن [  2348]  

أتيت النبي صدلى هللا عليده وسدلم فقلدت إن علدى أمدي رقبدة وإن عنددي جارإدة سدودار نوإبيدة الشرإد قا  
 اد  بها فقا  أتشهدنن أن ال إله إال هللا قالت نعم قا  اعتقها ف نها مؤمنة  أفتج لر عنها قا 

   
 باب الرجل ؤحلف على الشير و و نورو على ؤمينه 

   
أ برنا عومان بن محمد انا  شيم انا عبد هللا بن أبي صال  عدن أبيده عدن أبدي  رإدرة قدا  [  2349]  

 ى ما صدقك به صاحبك ؤمينك علقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب ب ي أسمار هللا حلات ل مك 
   
أ برنا عبيد هللا بن موسى عن سدشيان عدن موسدى بدن عقبدة عدن سدالم عدن بدن عمدر قدا  [  2350]  

  انت ؤمين رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم التي ؤحلف بها ال ومقلب القلوب وهللا أعلم بالصواب 
   

 ومن كتاب الدؤات 



   
 دؤة في قتل العمد باب ال

   
أ برنا ن إد بن  دارون اندا محمدد بدن إسدحاج عدن الحدار  بدن فضديل عدن سدشيان بدن أبدي [  2351]  

مدن أصديب العوجار السلمي عن أبي  رإ  الخ اعي قا  سمعت رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤقدو  
فخدد وا علددى ندؤدده بددين ان  بدددم أو  بددل والخبددل الجددرح فهددو بالخيددار بددين إحدددل اددال  فدد ن أراد الرابعددة

 ؤقتع أو ؤعاوا أو ؤ    العقل ف ن أ   من علك من  ير ام عدا بعد علك فله النار  الدا فيها مخلدا 
   
أ برنا الحكم بن موسى انا ؤحيى بن حم ة عن سدليمان بدن داود حدداني ال  دري عدن أبدي [  2352]  

 صدلى هللا عليده وسدلم كتدب إلدى أ دل ان رسدو  هللابكر بن محمد بن عمرو بن ح م عن أبيه عن جده 
اليمن وكدان فدي كتابده أن مدن اعتدبط مؤمندا قدتال عدن بيندة ف نده قدود ندؤده إال أن نريدى أوليدار المقتدو  

 قا  أبو محمد اعتبط قتل من يير علة 
   

 باب في القسامة 
   
حاج انددا بشددير بددن حدددانا محمددد بددن عبددد هللا الرقا ددي انددا ن إددد بددن زرإدد  انددا محمددد بددن إسدد[  2353]  

 ر  عبد هللا بن سهل أحد بني حاراة إلى  يبر مد  نادر مدن قومده ؤسار عن سهيل بن أبي حومة قا  
نرإدون الميرة بخيبر قا  فعدي على عبد هللا فقتل فتلت عنقه حتى نخ  ام ندرح فدي منهدل مدن منا دل 

صدددلى هللا عليددده وسدددلم   يبدددر فاستصدددرا عليددده أصدددحابه فاسدددتخرجوه فغيبدددوه ادددم قددددموا علدددى رسدددو  هللا
المدننة فتقددم أ دوه عبدد الدرحمن بدن سدهل وكدان عا قددم مد  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم وابندا عمده 
معدده حوإصددة بددن مسددعود ومحيصددة فددتكلم عبددد الددرحمن وكددان أحددداهم سددنا و ددو صدداحب الدددم وعا قدددم 

اسدت  ر فدتكلم حوإصدة ومحيصدة القوم فلما تكلدم قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم كبدر الكبدر قدا  ف
اددم  ددو فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم تسددمون قدداتلكم اددم تحلاددون عليدده  مسددين ؤمينددا اددم نسددلمه 
إلدديكم قددالوا ؤددا رسددو  هللا مددا كنددا لنحلددف علددى مددا ال نعلددم مددا ندددري مددن قتلدده أال إن اليهددود عدددونا وبددين 

دم صاحبكم ام نبدر ون منده قدالوا مدا كندا لنقبدل أؤمدان أظهر م قتل قا  فيحلاون لكم با  إنهم لبرآر من 
نهود مدا فديهم أ ودر مدن أن ؤحلادوا علدى إادم قدا  فدوداه رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن عندده بما دة 

 ناقة 



   
 باب القود بين الرجا  والنسار 

   
ل  دري عدن أبدي أ برنا الحكم بن موسى انا ؤحيى بن حم ة عن سدليمان بدن داود حدداني ا[  2354]  

ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم كتدب إلدى أ دل بكر بن محمد بن عمرو بن ح م عن أبيه عن جده 
 اليمن وكان في كتابه إن الرجل ؤقتل بالمرأة 

   
 باب كيف العمل في القود 

   
مدن  أن جارإدة رر رأسدها بدين حجدرإن فقيدل لهداأ برنا عاان انا  مام انا قتادة عن أندب [  2355]  

فعدل بدك  د ا فدالن أفدالن حتددى سدمي اليهدودي ف ومد ت برأسدها فبعدث إليدده فجدير بده فداعتر  فد مر بدده 
 النبي صلى هللا عليه وسلم فرر رأسه بين حجرإن 

   
 باب ال ؤقتل مسلم بكافر 

   
قلدت لعلدي ؤدا أميدر أ برنا إسحاج أنا جرإر عن مطر  عن الشعبي عن أبدي جحيادة قدا  [  2356]  

 ل علمت  دييا مدن الدوحي إال مدا فدي كتداب هللا تعدالى قدا  ال والد ي فلدق الجندة وبدرأ النسدمة  المؤمنين
مددا أعلمدده إال فهمددا ؤعطيدده هللا الرجددل فددي القددرآن ومددا فددي الصددحياة قلددت ومددا فددي الصددحياة قددا  العقددل 

 وفكاو ائسير وال ؤقتل مسلم بمشرو 
   

 باب القود بين الوالد والولد 
   
نا جعار بن عون عن إسماعيل بدن مسدلم عدن عمدرو بدن دنندار عدن نداوس عدن بدن أ بر [  2357]  

 ال تقام الحدود في المساجد وال ؤقاد بالولد الوالد  باس قا  قا  النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب القود بين العبد وبين سيده 
   



جنددب ان رسدو   أ برنا سدعيد بدن عدامر عدن  دعبة عدن قتدادة عدن الحسدن عدن سدمرة بدن[  2358]  
من قتل عبده قتلناه ومن جد  جددعناه قدا  ادم نسدي الحسدن  د ا الحددنث هللا صلى هللا عليه وسلم قا  
 وكان ؤقو  ال ؤقتل حر بعبد 

   
 باب لمن ؤعاو عن قاتله 

   
أ برنددا أحمددد بددن عبددد هللا الهمددداني انددا أبددو أسددامة عددن عددو  عددن حمدد ة أبددي عمددر عددن [  2359]  

 دهدت النبدي صدلى هللا عليده وسدلم حدين أوتدي الحضرمي عن أبيه وا دل بدن حجدر قدا   علقمة بن وا ل
بالرجددل القاتددل ؤقدداد فددي نسددعة فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لددولي المقتددو  أتعاددو قددا  ال قددا  
فت  د  الدؤددة قددا  ال قددا  فتقتلدده قددا  نعددم قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم انددك ان عاددوت عندده ف ندده 

 بور ب امك وإام صاحبك قا  فتركه قا  ف نا رأنته ؤجر نسعته قد عاا عنه ن
   

 باب التشدند في قتل الناب المسلمة 
   
أ برنا محمد بن بشار انا محمد بن جعار انا  عبة عدن فدراس عدن الشدعبي عدن عبدد هللا [  2360]  

وعقوج الوالددنن وقتدل الدناب  دعبة الكبا ر اإل راو با  بن عمرو عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
 الشاو أو اليمين الغموس 

   
 باب التشدند على من قتل ناسه 

   
حدددانا و ددب بددن جرإددر انددا  شددام عددن ؤحيددى عددن أبددي قالبددة عددن اابددت بددن الضددحاو ان [  2361]  

م لعدن المدؤمن كقتلده ومدن قتدل ناسده بشدير فدي الددنيا عد ب بده ندو رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم قدا  
 القيامة 

   
حدددانا ؤعلددى بددن عبيددد انددا ائعمدد  عددن أبددي صددال  عددن أبددي  رإددرة قددا  قددا  رسددو  هللا [  2362]  

مدن قتدل ناسده بحدنددة فحدندتده فدي ندده نتوجد  بهدا فدي بطنده فدي ندار جهدنم  الددا صلى هللا عليده وسدلم 
مخلددا فيهددا أبددا ومددن مخلددا فيهدا أبدددا ومدن قتددل ناسده بسدم فسددمه فدي نددده نتحسداه فددي ندار جهدنم  الدددا 



 تردل من جبل فقتل ناسه فهو نتردل في نار جهنم  الدا مخلدا فيها أبدا 
   

 باب كم الدؤة من الورج وال  ب 
   
حدانا معاع بن  اني انا محمد بن مسلم اندا عمدرو بدن دنندار عدن عكرمدة عدن بدن  بداس [  2363]  

وسدلم فجعدل النبدي صدلى هللا عليده وسدلم دنتده قتل رجل رجال على عهد رسدو  هللا صدلى هللا عليده قا  
 ااني عشر ألاا ف لك قوله ل وما نقموا منهم إال أن أينا م هللا ورسوله من فضله {  ب    م الدؤة 

   
حدانا الحكم بن موسى انا ؤحيى بدن حمد ة عدن سدليمان بدن داود قدا  حدداني ال  دري عدن [  2364]  

ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم كتدب إلدى يه عدن جدده أبي بكر بن محمد بن عمرو بن ح م عن أب
 أ ل اليمن وعلى أ ل ال  ب ألف دننار 

   
 باب كم الدؤة من اإلبل 

   
أ برنا الحكم بن موسى انا ؤحيى بن حم ة عن سدليمان بدن داود حدداني ال  دري عدن أبدي [  2365]  

هللا عليدده وسددلم كتددب إلددى أ ددل  ان رسددو  هللا صددلىبكددر محمددد بددن عمددرو بددن حدد م عددن أبيدده عددن جددده 
الددديمن بسدددم هللا الدددرحمن الدددرحيم مدددن محمدددد النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم إلدددى  دددرحبيل بدددن عبدددد كدددال  
والحدار  بددن عبدد كددال  ونعدديم بدن عبددد كددال  قيدل عي رعددين ومعدافر و مدددان فكددان فدي كتابدده وإن فددي 

 الناب الدؤة ما ة من اإلبل 
   
ى انا ؤحيى بدن حمد ة عدن سدليمان بدن داود حدداني ال  دري عدن أبدي حدانا الحكم بن موس[  2366]  

ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم كتدب إلدى أ دل بكر بن محمد بن عمرو بن ح م عن أبيه عن جده 
الديمن وكددان فددي كتابدده وفددي ائنددف إعا أوعددب جدعدده الدؤددة وفددي اللسددان الدؤددة وفددي الشدداتين الدؤددة وفددي 

الدؤة وفي الصلب الدؤة وفي العينين الدؤة وفي الرجل الواحددة نصدف الدؤدة  البيضتين الدؤة وفي ال كر
 وفي الم مومة الث الدؤة وفي الجا اة الث الدؤة وفي المنقلة  مب عشرة من اإلبل 

   
 باب كيف العمل في أ   دؤة الخط  



   
ن  شددف بددن أ برنددا عبددد هللا بددن سددعيد انددا أبددو معاوإددة عددن حجددا  عددن زإددد بددن جبيددر عدد[  2367]  

 ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم جعل الدؤة في الخط  أ ماسا مالك عن عبد هللا 
   

 باب القصاأل بين العبيد 
   
أ برنا محمد بن ن إد الرفاعي انا معاع بدن  شدام عدن أبيده عدن أبدي قتدادة عدن أبدي نضدرة [  2368]  

أينيدار فد تى أ لده النبدي صددلى هللا  ان عبددا ئنداس فقدرار قطدد  ندد يدالم ئنداسعدن عمدران بدن حصدين 
 عليه وسلم فقالوا ؤا رسو  هللا انه ئناس فقرار فلم ؤجعل عليه النبي صلى هللا عليه وسلم  ييا 

   
 باب في دؤة ائصاب  

   
أ برندددا أبدددو الوليدددد اندددا  دددعبة عدددن يالدددب التمدددار عدددن مسدددروج بدددن أوس عدددن أبدددي موسدددى [  2369]  

 ائصاب  سوار قا  فقلت عشر عشر قا  نعم عليه وسلم قا  ائ عري عن النبي صلى هللا 
   
حدانا أبو نعيم انا  عبة عن قتادة عن عكرمة عدن بدن  بداس عدن النبدي صدلى هللا عليده [  2370]  

   ا و  ا سوار وقا  بخنصره وإبهامه وسلم قا  
   
اني ال  ددري حددداني حددانا الحكددم بدن موسددى انددا ؤحيدى بددن حمدد ة عدن سددليمان بددن داود حدد[  2371]  

ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم كتدب إلدى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن ح م عدن أبيده عدن جدده 
 أ ل اليمن في كل من أصاب  اليد والرجل عشرة من اإلبل 

   
 باب في المويحة 

   
أ برنددا عومددان بددن محمددد انددا عبدددة عددن سددعيد عددن مطددر عددن عمددرو بددن  ددعيب عددن أبيدده [  2372]  

 قضى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم في المواي   مسا  مسا من اإلبل عن جده قا  
   



حدانا الحكم بن موسى انا ؤحيى بدن حمد ة عدن سدليمان بدن داود حدداني ال  دري عدن أبدي [  2373]  
ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم كتددب إلددى أ ددل الدديمن بكددر بددن عمددرو بددن حدد م عددن أبيدده عددن جددده 

 ب  من أصاب  اليد والرجل عشر من اإلبل وفي المويحة  مب من اإلبل وفي كل أص
   

 باب دؤة ائسنان 
   
أ برنددا عومددان بددن محمددد انددا عبدددة عددن سددعيد عددن مطددر عددن عمددرو بددن  ددعيب عددن أبيدده [  2374]  

 قل قضى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم في ائسنان  مسا  مسا من اإلبل عن جده 
   
نا الحكم بن موسى انا ؤحيى بن حم ة عن سدليمان بدن داود حدداني ال  دري عدن أبدي أ بر [  2375]  

ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم كتدب إلدى أ دل بكر بن محمد بن عمرو بن ح م عن أبيه عن جده 
 اليمن وفي السن  مب من اإلبل 

   
 باب فيمن عض ند رجل فانت   المعضور نده 

   
القاسم انا  عبة قا  قتادة أ برني قا  سدمعت زرارة بدن أوفدى عدن عمدران حدانا  ا م بن [  2376]  

ان رجددال عددض نددد رجددل قددا  فندد   نددده فوقعددت انيتدداه فا تصددموا إلددى رسددو  هللا صددلى هللا بددن حصددين 
 عليه وسلم فقا  ؤعض أحدكم أ اه كما ؤعض الاحل ال دؤة لك 

   
 باب العجمار جرحها جبار 

   
بن  ارون انا محمد بن عمرو عن أبدي سدلمة عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  أ برنا ن إد [  2377]  

 العجمار جرحها الجبار والبير جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمب هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
أ برنا  الد بن مخلد انا مالك عن بن  هاب عن سعيد بن المسيب وأبدي سدلمة عدن أبدي [  2378]  

جرح العجمار جبدار والبيدر جبدار والمعددن جبدار وفدي الركداز لى هللا عليه وسلم قا   رإرة عن النبي ص
 الخمب 



   
أ برنددا عبيددد هللا بددن موسددى عددن سددشيان عددن أبددي ال ندداد عددن ائعددر  عددن أبددي  رإددرة عددن [  2379]  

 المعدن جبار والسا مة جبار والبير جبار وإف الركاز الخمب النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب في دؤة الجنين 
   
حدددانا الوليددد انددا  ددعبة عددن منصددور عددن إبددرا يم عددن عبيددد بددن فضدديلة عددن المغيددرة بددن [  2380]  

ان امدرأتين كانتدا تحددت رجدل فتغانرتدا فضددربت إحددا ما ائ ددرل  دعبة عدن النبددي صدلى هللا عليده وسددلم 
وسددلم فقضدى فيدده الغددرة وجعلهددا  بعمدود فقتلتهددا ومددا فدي بطنهددا فا تصددما إلددى رسدو  هللا صددلى هللا عليدده

 على عاقلة المرأة 
   
ان حدانا أبدو عاصدم اندا بدن جدرإ  عدن عمدرو  دو بدن دنندار عدن نداوس عدن بدن  بداس [  2381]  

عمددر نشددد الندداس قضددار رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي الجنددين فقددام حمددل بددن مالددك بددن النابغددة 
بمسدط  فقضدى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فددي فقدا  كندت بدين امدرأتين فضدربت إحددا ما ائ ددرل 

 جنينها بغرة وان تقتل بها 
   

 باب دؤة الخط  على من  ي 
   
أ برنا عومان بن عمر انا نونب عن ال  ري عن سعيد بدن المسديب وأبدي سدلمة عدن أبدي [  2382]  

بطنهدا فا تصدموا فدي  أن امرأتين من   نل اقتتلتا فرمدت إحددا ما ائ درل بحجدر فقتلتهدا ومدا فدي رإرة 
الدؤة إلى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فقضى أن دؤة جنينها يدرة عبدد أو وليددة وقضدى بددنتها علدى 
عاقلتهددا ووراهددا ولددد ا ومددن معهددا فقددا  حمددل بددن النابغددة الهدد لي كيددف أيددرم مددن ال  ددرب وال أ ددل وال 

لم إنمدا  دو مدن إ دوان الكهدان مدن نطق وال استهل فمودل علدك ؤطدل فقدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسد
 أجل سجعه ال ي سج  

   
 باب الدؤة في  به العمد 

   



أ برنا سليمان بن حرب انا  عبة عن أنوب عن القاسم بن ربيعة عدن عبدد هللا بدن عمدرو [  2383]  
دؤددة قتيددل الخطدد   ددبه العمددد مددا كددان بالسددو  والعصددا منهددا قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 

 بعون في بطونها أوالد ا أر 
   

 باب من انل  في دار قوم بغير آعنهم 
   
ان حدانا محمدد بدن نوسدف اندا ائوزاعدي عدن ال  دري عدن سدهل بدن سدعد السداعدي أ بدره [  2384]  

رجال انل  من حجر في حجرة النبي صلى هللا عليه وسلم وم  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم مددري 
سدو  هللا صددلى هللا عليده وسدلم فقدا  لدو أعلدم انددك تن رندي لطعندت بهدا فدي عينددك ؤخلدل بهدا رأسده فدرآه ر 

 وقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم إنما جعل اإلعن من أجل الن ر 
   
بينمددا أ برنددا عبيددد هللا بددن موسددى عددن بددن أبددي ع ددب عددن ال  ددري عددن سددهل بددن سددعد قددا  [  2385]  

ومعده مددري ؤحدك بده رأسده انلد  عليده رجدل فقدا  رسدو  هللا رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فدي حجدرة 
 صلى هللا عليه وسلم لو أعلم انك تن ر لقمت حتى أنعن به عينك إنما جعل اإلعن من أجل الن ر 

   
 باب ال ؤقتل قر ي صبرا 

   
أ برنددا جعاددر بددن عددون عددن زكرإددا عددن الشددعبي عددن عبددد هللا بددن مطيدد  عددن مطيدد  قددا  [  2386]  

ال ؤقتل قر دي صدبرا بعدد  د ا اليدوم إلدى ندوم هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  نوم فت  مكة  سمعت رسو 
 القيامة 

   
حدانا ؤعلى انا زكرإدا عدن عدامر قدا  قدا  عبدد هللا بدن مطيد  سدمعت مطيعدا ؤقدو  سدمعت [  2387]  

علددى الكاددر  فدد كر نحددوه قددا  أبددو محمددد فسددروا علددك ان ال ؤقتددل قر دديرسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 ؤعني ال ؤكون   ا ان ؤكار قر ي بعد علك اليوم ف ما في القود فيقتل 

   
 باب ال نؤا   أحد بجناؤة ييره 

   



أ برنا نونب بن محمد انا جرإر ؤعني بن حازم قا  سدمعت عبدد الملدك بدن عميدر حدداني [  2388]  
ن رأنندا رسدو  هللا صدلى هللا عليده قددمت المدنندة ومعدي بدن لدي ولدم ؤكدإؤاد بن لقيط عن أبدي رمودة قدا  

وسددلم ف تيتدده فخددر  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وعليدده اوبددان أ ضددران فلمددا رأنتدده عرفتدده بالصدداة 
ف تيته فقا  من   ا ال ي معك قلدت ابندي ورب الكعبدة فقدا  ابندك فقلدت أ دهد بده قدا  فد ن ابندك  د ا ال 

 ؤجني عليك وال تجني عليه 
   
قددا  انطلقددت مدد  أبددي نحددو أبددو الوليددد انددا عبيددد هللا بددن إؤدداد انددا إؤدداد عددن أبددي رموددة  أ برنددا[  2389]  

رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فقا  ئبي ابنك   ا فقا  إي ورب الكعبة قا  حقدا أ دهد بده قدا  فتبسدم 
رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسددلم يداحكا مددن ابدت  ددبهي فددي أبدي ومددن حلدف أبددي علدي فقددا  إن ابنددك 

ال ؤجندددي عليدددك وال تجندددي عليددده قدددا  وقدددرأ رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم ل وال تددد ر وازرة وزر   ددد ا
 أ رل { 

   
 بسم هللا الرحمن الرحيم  
   

  تاب الجهاد 
   

 باب الجهاد في سبيل هللا أفضل العمل 
   
عبدد هللا  أ برنا محمد بن كوير عن ائوزاعي عن ؤحيى بن أبي كويدر عدن أبدي سدلمة عدن[  2390]  

قعددددنا نادددر مدددن أصدددحاب رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم فتددد ا رنا فقلندددا لدددو نعلدددم أي بدددن سدددالم قدددا  
ائعما  أحب إلى هللا تعدالى لعملندا فد ن   هللا تعدالى ل سدب  ت مدا فدي السدماوات ومدا فدي ائرر و دو 

حتدى  تمهدا قدا  عبدد هللا فقرأ دا   الع إ  الحكيم ؤا أنها ال نن آمنوا لم تقولدون مدا ال تاعلدون كبدر مقتدا {
علينددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم حتددى  تمهددا قددا  أبددو سددلمة فقرأ ددا علينددا بددن سددالم قددا  ؤحيددى 

 فقرأ ا علينا أبو سلمة وقرأ ا علينا ؤحيى وقرأ ا علينا ائوزاعي وقرأ ا علينا محمد 
   

 باب فضل الجهاد 
   



ى عددن سددشيان عددن أبددي ال ندداد عددن ائعددر  عددن أبددي  رإددرة قددا  أ برنددا عبيددد هللا بددن موسدد[  2391]  
تكاددل هللا لمددن  ددر  مددن بيتدده ال ؤخرجدده اال الجهدداد فددي سددبيل هللا قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 

 وتصدنق بكلماته ان ند له الجنة أو نرده إلى مسكنة ال ي  ر  منه م  ما نا  من أجر أو ينيمة 
   

 باب أي الجهاد أفضل 
   
أ برنا محمد بن نوسف انا مالك بن مغو  عدن ائعمد  عدن أبدي سدشيان عدن جدابر قدا  [  2392]  

 قيل ؤا رسو  هللا أي الجهاد أفضل قا  من عقر جواده وأ رإق دمه 
   

 باب أي ائعما  أفضل 
   
أ برنددا عبددد هللا بددن صددال  حددداني إبددرا يم بددن سددعد عددن بددن  ددهاب عددن بددن المسدديب عددن [  2393]  
سدديل رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أي ائعمددا  أفضددل قددا  إؤمددان بددا  ورسددوله قددا  ي  رإددرة قددا  أبدد

 قيل ام ماعا قا  ام الجهاد في سبيل هللا قيل ام ماعا قا  ام ح  مبرور 
   

 باب من قاتل في سبيل هللا فواج ناقة 
   
معددان عدن مالدك بدن ؤخدامر عدن أ برنا نعيم بدن حمداد اندا بقيدة عدن بحيدر عدن  الدد بدن [  2394]  

مددن قاتددل فددي سددبيل هللا فددواج ناقددة وجبددت لدده معدداع بددن جبددل قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 الجنة و و قدر ما تدر حلبها لمن حلبها 

   
 باب أفضل الناس رجل ممسك برأس فرسه في سبيل هللا 

   
د بدددن  الدددد عدددن إسدددماعيل بدددن عبدددد أ برندددا عاصدددم بدددن علدددي اندددا بدددن أبدددي ع دددب عدددن سدددعي[  2395]  

ان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم  در  علديهم الرحمن بن أبي ع ب عن عطدار بدن ؤسدار عدن بدن  بداس 
و م جلوس فقا  أال أ بركم بخير الناس من لة قلنا بلى قا  رجل ممسدك بدرأس فرسده أو قدا  فدرس فدي 

عددم ؤدددا رسددو  هللا قددا  امددرأ معتدد   فدددي سددبيل هللا حتددى ؤمددوت أو ؤقتددل قددا  فددد  بركم بالدد ي نليدده فقلنددا ن



 ددعب ؤقدديم الصددالة وإددؤتي ال كدداة وإعتدد    ددرور الندداس قددا  فدد  بركم بشددر الندداس من لددة فقلنددا نعددم ؤددا 
 رسو  هللا قا  ال ي ؤس   با  الع يم وال ؤعطي به 

   
 باب في فضل مقام الرجل في سبيل هللا 

   
يدى بدن أندوب عدن  شدام عدن الحسدن عدن عمدران بدن أ برنا عبد هللا بن صدال  حدداني ؤح[  2396]  

مقام الرجل في الصف فدي سدبيل هللا أفضدل مدن  بدادة حصين أن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  
 الرجل ستين سنة 

   
 باب في فضل الغبار في سبيل هللا 

   
 بدن سدليمان أ برنا القاسم بن كوير قا  سمعت عبد الرحمن بن  رإ  ؤحد  عدن عبدد هللا[  2397]  

أن مالك بن عبد هللا مدر علدى حبيدب بدن مسدلمة أو حبيدب مدر علدى مالدك و دو ؤقدود فرسدا و دو ؤمشدي 
فقا  أال تركب حملك هللا فقا  إن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  مدن ايبدرت قددماه فدي سدبيل هللا 

 حرمه هللا على النار 
   

 باب الغدوة في سبيل هللا ع  وجل والروحة 
   
حدددانا محمددد بددن نوسددف عددن سددشيان عددن أبددي حددازم عددن سددهل بددن سددعد قددا  رسددو  هللا [  2398]  

 لغدوة في سبيل هللا أو روحه في سبيل هللا  ير من الدنيا وما فيها صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب من صام نوما في سبيل هللا ع  وجل 
   
هل بددن أبددي صددال  عددن النعمددان بددن أ برنددا حجددا  بددن منهددا  انددا حمدداد بددن سددلمة عددن سدد[  2399]  

مدا مددن عبددد ؤصدوم نومددا فددي أبدي  يددا  عدن أبددي سددعيد الخددري عددن النبدي صددلى هللا عليدده وسدلم قددا  
 سبيل هللا ابتغار وجه هللا إال باعد هللا بين وجهه وبين النار سبعين  رإاا 

   



 باب في ال ي ؤسهر في سبيل هللا حارسا 
   
وير قا  سمعت عبد الرحمن بن  درإ  ؤحدد  عدن أبدي الصدباح محمدد أ برنا القاسم بن ك[  2400]  

كددان مدد  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي بددن سددمير عددن أبددي علددي الهمددداني عددن أبددي رإحانددة اندده 
يدد وة فسددمعه عات ليلددة و ددو ؤقددو  حرمددت النددار علددى عددين سددهرت فددي سددبيل هللا وحرمددت النددار علددى 

والوة فنسديتها قدا  أبدو  درإ  سدمعت مدن ؤقدو  عاو حرمدت الندار عين دمعت من  شية هللا قا  وقا  ال
 على عين يضت عن محارم هللا أو عين فقيت في سبيل هللا ع  وجل 

   
أ برنددا الحكددم بددن المبددارو انددا بددن الدددراوردي عددن صددال  بددن محمددد بددن زا دددة قددا  سددمعت [  2401]  

رحدم هللا حدارس هللا عليده وسدلم قدا  عمر بن عبد الع إ  عن عقبة بن عامر الجهني عن النبدي صدلى 
 الحرس قا  عبد هللا وعمر بن عبد الع إ  لم نلق عقبة بن عامر 

   
 باب في فضل الناقة في سبيل هللا ع  وجل 

   
حدانا عبد هللا بن عمر انا جرإر عن ائعم  عن أبي عمدرو الشديباني عدن أبدي مسدعود [  2402]  

فقدا   د ه فدي سدبيل هللا فقدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم جار رجل بناقدة مخطومدة ائنصاري قا  
 لك بها نوم القيامة سب  ما ة ناقة كلها مخطومة 

   
 باب من أناق زوجين من ماله في سبيل هللا ع  وجل 

   
لقيدت أبدا عر أ برنا عومان بن عمر انا  شام عن الحسدن عدن صعصدعة بدن معاوإدة قدا  [  2403]  

و ؤقددوده فددي عنقدده قربددة فقلددت ؤددا أبددا عر مالددك مالددك قددا  لددي عملددي فقلددت مالددك و ددو ؤسددوج جمددال لدده أ
مالك قا  لي عملي قلت حداني حددنوا سدمعته مدن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  سدمعت رسدو  
هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ؤقددو  مدددا مددن مسددلم أناددق زوجددين مدددن مددا  فددي سددبيل هللا اال ابتدرتدده حجبددده 

 حمد  و در مين أو أمتين أو عبدنن أو دابتين الجنة قا  أبو م
   

 باب في فضل الرمي وائمر به 



   
أ برندا عبددد هللا بددن ن إددد المقددر  اندا سددعيد بددن أبددي أنددوب حدداني ن إددد بددن أبددي حبيددب عددن [  2404]  

{   انه تال   ه اآلؤة ل وأعددوا لهدم مدا اسدتطعتم مدن قدوةأبي الخير مراد بن عبد هللا عن عقبة بن عامر 
 أال ان القوة الرمي 

   
أ برنددا و ددب بددن جرإددر انددا  شددام عددن ؤحيددى عددن أبددي سددالم عددن عبددد هللا بددن زإددد ائزرج [  2405]  

إن هللا عدد  وجددل نددد ل الوالاددة بالسددهم عددن عقبددة بددن عددامر قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
بده وقددا  رسدو  هللا صدلى هللا عليدده الواحدد الجندة صددانعه ؤحتسدب فدي صددنعه الخيدر والممدد بدده والرامدي 

وسلم ارمدوا واركبدوا وئن ترمدوا أحدب إلدى مدن أن تركبدوا وقدا  كدل  دير نلهدو بده الرجدل باندل إال رمدي 
الرجل بقوسه وت دنبه فرسه ومال بة أ له ف نهن من الحق وقا  مدن تدرو الرمدي بعدد مدا علمده فقدد كادر 

 ال ي علمه 
   

 جرحا  باب في فضل من جرح في سبيل هللا
   
أ برندا محمددد بددن عبددد هللا الرقا ددي اندا ن إددد بددن زرإدد  انددا محمدد بددن إسددحاج حددداني عمددي [  2406]  

مددا مددن مجددروح ؤجددرح فددي موسددى بددن ؤسددار عددن أبددي  رإددرة قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 واللون لون الدم  سبيل هللا ع  وجل اال بعوه هللا ع  وجل نوم القيامة وجرحه ندمي الرإ  رإ  المسك

   
 باب فيمن س   هللا الشهادة 

   
أ برنا القاسم بن كوير قا  سمعت عبدد الدرحمن بدن  درإ  ؤحدد  انده سدم  سدهل بدن أبدي [  2407]  

مدن أمامة بدن سدهل بدن حنيدف ؤحدد  عدن أبيده عدن جدده قدا  ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
  مناز  الشهدار وان مات على فرا ه س   هللا الشهادة صادقا من قلبه بلغه هللا

   
 باب في فضل الشهيد 

   
أ برنددا محمددد بددن ن إددد الرفدداعي انددا صدداوان بددن  يسددى عددن بددن عجددالن عددن القعقددا  بددن [  2408]  



مدا ؤجدد الشدهيد مدن ألدم حكيم عن أبي صال  عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 من ألم القرصة القتل إال كما ؤجد أحدكم 

   
 باب ما نتمنى الشهيد من الرجعة إلى الدنيا 

   
أ برنا أبو علي الحناي اندا  دعبة عدن قتدادة عدن أندب قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده [  2409]  

ما من نادب تمدوت فتدد ل الجندة فتدود انهدا رجعدت إلديكم ولهدا الددنيا ومدا فيهدا اال الشدهيد ف نده ود وسلم 
 وك ا مرة لما رأل من الوواب  انه قتل ك ا

   
 باب أرواح الشهدار 

   
أ برنددا سددعيد بددن عددامر عددن  ددعبة عددن سددليمان عددن عبددد هللا بددن مددرة عددن مسددروج قددا  [  2410]  

س لنا عبد هللا عن أرواح الشهدار ولوال عبد هللا لدم ؤحددانا أحدد قدا  أرواح الشدهدار عندد هللا ندوم القيامدة 
نادنل معلقة بالعر  تسرح في الجندة حيدث  دارت ادم ترجد  إلدى قنادنلهدا في حواصل نير  ضر لها ق

 فيشر  عليهم ربهم فيقو  الكم حاجة ترإدون  ييا فيقولون ال إال ان نرج  إلى الدنيا فنقتل مرة أ رل 
   

 باب في صاة القتل في سبيل هللا 
   
صدددفي انددا صدداوان بددن عمددرو أ برنددا محمددد بددن المبددارو انددا معاوإددة بددن ؤحيددى قددا   ددو ال[  2411]  

القتلددى عدن أبدي الموندى ائملدوكي عدن عتبددة بدن عبدد السدلمي قدا  قددا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
االاة مدؤمن جا دد بناسده ومالده فدي سدبيل هللا إعا لقدي العددو قاتدل حتدى قتدل قدا  النبدي صدلى هللا عليده 

 ؤاضدله النبيدون اال بدرجدة النبدوة ومدؤمن وسلم فيه ف لك الشدهيد الممدتحن فدي  يمدة هللا تحدت عر ده ال
 لددط عمددال صددالحا وآ ددر سددييا جا ددد بناسدده ومالدده فددي سددبيل هللا إعا لقددي العدددو قاتددل حتددى ؤقتددل قددا  
النبي صلى هللا عليه وسلم فيه مصمصة محت عنوبه و طاؤاه ان السيف محدار للخطاؤدا وأد دل الجندة 

لده فد عا لقدي العددو قاتدل حتدى قتدل فد او فدي الندار ان من أي أبواب الجنة  ار ومنافق جا د بناسه وما
 السيف ال ؤمحو النااج قا  عبد هللا ؤقا  للووب إعا يسل مصمع 

   



 باب فيمن قاتل في سبيل هللا صابرا محتسبا 
   
أ برنا عبيد هللا بن عبد المجيدد اندا بدن أبدي ع دب عدن المقبدري عدن عبدد هللا بدن أبدي قتدادة [  2412]  

رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قام فخطدب فحمدد هللا وأاندى عليده ادم عكدر الجهداد فلدم ندد   انعن أبيه 
 ييا أفضل منه اال الارا ض فقام رجل فقا  ؤا رسدو  هللا أرأندت مدن قتدل فدي سدبيل هللا فهدو علدك مكادر 

بر اال عندده  طاؤدداه فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم نعددم إعا قتددل صددابرا محتسددبا مقددبال ييددر مددد
 الدنن ف نه م  وع به كما زعم لي جبرإل 

   
 باب ما ؤعد من الشهدار 

   
أ برندا ن إدد بدن  ددارون اندا سدليمان  ددو التيمدي عدن أبددي عومدان عدن عددامر بدن مالدك عددن [  2413]  

الطدداعون  ددهادة والغددرج  ددهادة والغدد و  ددهادة صدداوان بددن أميددة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 والناسار  هادة  والبطن  هادة

   
أ برندددا عبيدددد هللا بدددن موسدددى عدددن إسدددرا يل عدددن منصدددور عدددن أبدددي بكدددر بدددن حادددع عدددن [  2414]  

القتدل فدي سددبيل  درحبيل بدن السدمط عدن  بدادة بدن الصدامت قددا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 هللا  هادة والطاعون  هادة والبطن  هادة والمرأة ؤقتلها ولد ا جمعا  هادة 

   
 باب ما أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم في مغازإهم من الشدة 

   
كندا نغد و مد  رسدو  هللا أ برنا ؤعلى نا إسماعيل عن قيب عن سعد بدن أبدي وقداأل قدا  [  2415]  

صددلى هللا عليدده وسددلم مالنددا نعددام اال  دد ا الومددر وورج الحبلددة حتددى ان أحدددنا ليضدد  كمددا تضدد  الشدداة 
 و أسد ؤعيروني لقد  بت أعن ويل عملي ماله  لط ام أصبحت بن

   
 باب من ي ا ننوي  ييا فله ما نول 

   
أ برنا الحجا  بن منها  انا حماد بن سلمة انا صدلة بدن عطبدة عدن ؤحيدى بدن الوليدد بدن [  2416]  



مددن يدد ا فددي سددبيل هللا و ددو ال ننددوي فددي  بددادة بددن الصددامت ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 ال عقاال فله ما نول ي اته ا

   
 باب الغ و ي وان 

   
أ برنا نعيم بن حماد انا بقية بن الوليد عن بحير بن سدعد عدن  الدد بدن معددان عدن أبدي [  2417]  

الغد و يد وان ف مدا مدن يد ا ابتغدار بحيرإة عن معاع بن جبدل قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
ة وبا ر الشرإك واجتنب الاساد فد ن نومده ونبهده أجدر كلده وامدا مدن وجه هللا وأنا  اإلمام وأناق الكرإم

 ي ا فخرا ورإارا وسمعه وعصى اإلمام وأفسد في ائرر ف نه ال نرج  بالكاا  
   

 باب فيمن مات ولم ؤغ  
   
أ برنددا الحكددم بددن المبددارو انددا الوليددد بددن مسددلم انددا ؤحيددى بددن الحددار  عددن القاسددم بددن عبددد [  2418]  

مددن لددم ؤغدد  ولددم ؤجهدد  يازإددا أو ؤخلددف ن أبددي أمامددة ان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  الددرحمن عدد
 يازإا في أ له بخير أصابه هللا بقارعة قبل نوم القيامة 

   
 باب في فضل من جه  يازإا 

   
أ برنددا ؤعلددى انددا عبددد الملددك عددن عطددار عددن زإددد بددن  الددد الجهنددي عددن النبددي صددلى هللا [  2419]  

مدن جهد  يازإدا فدي سدبيل هللا و لاده فدي أ لده كتدب هللا لده مودل أجدره اال انده ال ندنقع قدا  عليده وسدلم 
 من أجر الغازي  ييا 

   
 باب الع ر في التخلف عن الجهاد 

   
لمدا ن لدت  د ه أ برنا أبدو الوليدد اندا  دعبة قدا  حددانا أبدو إسدحاج قدا  سدمعت البدرار ؤقدو  [  2420]  

ن المدددؤمنين { دعدددا رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم زإددددا فجدددار بكتدددف اآلؤدددة ل ال ؤسدددتوي القاعددددون مددد
 فكتبها و كا بن أم مكتوم يررا به فن لت ل ال ؤستوي القاعدون من المؤمنين يير أولي الضرر {  



   
 باب في فضل ي اة البحر 

   
ى بدن أ برنا سدليمان بدن حدرب اندا حمداد بدن زإدد عدن ؤحيدى بدن سدعيد عدن محمدد بدن ؤحيد[  2421]  

فددي حبددان عددن أنددب بددن مالددك قددا  حددداتني أم حددرام بنددت ملحددان ان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
بيتهددا نومددا فاسددتيقال و ددو ؤضددحك فقلددت ؤددا رسددو  هللا مددا أيددحكك قددا  رأنددت قومددا مددن أمتددي نركبددون 

نهم اددم ظهددر  دد ا البحددر كددالملوو علددى ائسددرة قلددت ؤددا رسددو  هللا اد  هللا ان ؤجعلنددي مددنهم قددا  أنددت مدد
نام أؤضا فاستيقال و و ؤضحك فقلت ؤا رسو  هللا ما أيحكك قدا  رأندت قومدا مدن أمتدي نركبدون ظهدر 
  ا البحر كالملوو على ائسرة قلدت ؤدا رسدو  هللا اد  هللا ان ؤجعلندي مدنهم قدا  أندت مدن ائولدين قدا  

غلدة لتركبهدا فصددرعتها فت وجهدا  بدادة بدن الصدامت فغد ا فددي البحدر فحملهدا معده فلمدا قدددموا قربدت لهدا ب
 فدقت عنقها فماتت 

   
 باب في النسار ؤغ ون م  الرجا  

   
أ برنا عاصم بن نوسف حدانا أبدو إسدحاج الاد اري عدن  شدام عدن حاصدة عدن أم عطيدة [  2422]  

يدد وت مدد  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم يدد وات أداوي الجرحددى أو الجددرإ  وأصددن  لهددم الطعددام قالددت 
 م وأ لاهم في رحاله

   
 باب في  رو  النبي صلى هللا عليه وسلم م  بعض نسا ه في الغ و 

   
أ برنا أبو نعيم انا عبد الواحد بن أؤمدن قدا  حدداني بدن أبدي مليكدة عدن القاسدم بدن محمدد [  2423]  

كددان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إعا  ددر  أقددر  بددين نسددا ه فطددارت القرعددة علددى عدن عا شددة قالددت 
 ة فخرجتا معه جميعا عا شة وحاص

   
 باب فضل من رابط نوما وليلة 

   
أ برنددا أبددو الوليددد حدددانا ليددث بددن سددعد حدددانا أبددو عقيددل ز ددرة بددن معبددد عددن أبددي صددال  [  2424]  



اندي كندت كتمدتكم حددنوا سدمعته مدن رسدو  هللا مولى عومان قا  سمعت عومان على المنبر و دو ؤقدو  
م عنددي اددم بدددا لددي ان أحددداكموه ليختددار امددر  لناسدده مددا بدددا لدده انددي صددلى هللا عليدده وسددلم كرا يددة تاددرقك

سمعت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  ربا  ندوم فدي سدبيل هللا  يدر مدن ألدف عدام فيمدا سدواه مدن 
 المناز  

   
 باب فضل من مات مرابطا 

   
بدن عدامر ؤقدو  سدمعت أ برنا عبد هللا بن ن إد انا بن لهيعة عن مشرح قا  سمعت عقبة [  2425]  

كل ميت ؤختم على عملدة اال المدرابط فدي سدبيل هللا انده ؤجد ل لده رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  
 عمله حتى نبعث 

   
 باب فضل الخيل في سبيل هللا 

   
أ برنددا ؤعلددى انددا زكرإددا عددن عددامر عددن عددروة البددارقي قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده [  2426]  

 ل معقود بنواصيها الخير إلى نوم القيامة ائجر والمغنم الخيوسلم 
   
أ برنا سعيد بن الربي  حدانا  عبة عن حصين وعبد هللا بن أبي السدار عدن الشدعبي عدن [  2427]  

الخيدددل معقدددود فدددي نواصددديها الخيدددر إلدددى ندددوم عدددروة البدددارقي قدددا  قدددا  رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم 
 القيامة ائجر والمغنم 

   
 باب ما ؤستحب من الخيل وما ؤكره 

   
أ برنددا أحمدددد بدددن عبددد الدددرحمن الدمشدددقي انددا الوليدددد حدددداني بددن لهيعدددة عدددن ن إددد بدددن أبدددي [  2428]  

أن رجددال قددا  ؤددا رسددو  هللا إنددي أرإددد أن أ ددتري حبيددب عددن علددي بددن ربدداح عددن أبددي قتددادة ائنصدداري 
اليمندى أو مدن الكميدت علدى  د ه الشدية تغدنم فرسا ف نهدا أ دتري قدا  ا دتر أد دم أرادم محجدل نلدق اليدد 

 وتسلم 
   



 باب في السبق 
   
كدان رسدو  هللا صدلى هللا عليده حدانا  الد بن مخلد انا مالك عن ناف  عدن بدن عمدر قدا  [  2429]  

وسددلم ؤسددابق بددين الخيددل المضددمرة مددن الحشيددا إلددى الونيددة والتددي لددم تضددمر مددن الونيددة إلددى مسددجد بنددي 
 كان فيمن سابق بها  زرإق وان بن عمر

   
 باب في ر ان الخيل 

   
أجرإدت الخيدل أ برنا عاان انا سعيد بن زإد حدداني ال بيدر بدن الخرإدت عدن أبدي لبيدد قدا  [  2430]  

في زمن الحجدا  والحكدم بدن أندوب علدى البصدرة ف تيندا الر دان فلمدا جدارت الخيدل قدا  قلندا لدو ملندا إلدى 
نددون علددى عهددد رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  ف تيندداه و ددو فددي أنددب بددن مالددك فسدد لناه أ ددانوا نرا 

قصره في ال اوإة فس لناه فقلنا له ؤدا أبدا حمد ة أ ندتم ترا ندون علدى عهدد رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
أ ددان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم نددرا ن قددا  نعددم لقددد را ددن وهللا علددى فددرس ؤقددا  لدده سددبحة فسددبق 

 ل لك وأعجبه قا  عبد هللا أنهشه ؤعني أعجبه  الناس ف نه 
   

 باب في جهاد المشركين باللسان واليد 
   
أ برندا عمددرو بددن عاصددم اندا حمدداد بددن سددلمة انددا حميدد عددن أنددب ان رسددو  هللا صددلى هللا [  2431]  

 جا دوا المشركين ب موالكم وأناسكم وألسنتكم عليه وسلم قا  
   

 ائمة ؤقاتلون على الحق باب ال ن ا  نا اة من   ه 
   
أ برنا جعار بن عون انا إسماعيل بن أبي  الد عن قديب بدن أبدي حدازم عدن المغيدرة بدن [  2432]  

ال ند ا  قدوم مدن أمتدي ظدا رإن علدى النداس حتدى ؤد تي  عبة قا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 أمر هللا و م ظا رون 

   
ر انا أبو داود الطيالسي انا  مام عدن قتدادة عدن عبدد هللا بدن برإددة أ برنا أبو بكر بن بشا[  2433]  



ال عن سليمان بن الربي  عن عمر بن الخطاب قا  سدمعته ؤقدو  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 ن ا  ناس من أمتي ظا رإن على الحق 

   
 باب في قتا  الخوار  

   
ندا سدليمان  دو بدن المغيدرة عدن حميدد بدن  دال  عدن أ برنا عبد هللا بن مسدلمة بدن قعندب ا[  2434]  

إن مددن بعدددي مددن أمتددي عبددد هللا بددن الصددامت عددن أبددي عر قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
قوما ؤقر ون القدرآن ال ؤجداوز أحالفهدم ؤخرجدون مدن الددنن كمدا ؤخدر  السدهم مدن الرميدة ادم ال ؤعدودون 

  حميد قا  عبد هللا بدن الصدامت فلقيدت رافعدا أا الحكدم بدن فيه  م  ر الخلق والخليقة قا  سليمان قا
 عمرو الغااري فحدات   ا الحدنث قا  راف  وأنا أؤضا سمعته من رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 

   
  تاب السير 

   
 باب بارو ئمتي في بكور ا 

   
نددد عددن صددخر حددانا سددعيد بددن عدامر عددن  ددعبة عدن ؤعلددى بددن عطدار عددن عمددارة بدن حد[  2435]  

اللهدم بدارو ئمتدي فدي بكور دا وكدان رسدو  هللا صددلى الغامددي ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
هللا عليدده وسدددلم إعا بعدددث سدددرإة بعوهدددا مددن أو  النهدددار قدددا  فكدددان  ددد ا الرجددل رجدددال تددداجرا فكدددان نبعدددث 

 يلمانه من أو  النهار فكور ماله 
   

 باب في الخرو  نوم الخميب 
   
حدددانا عومددان بددن عمددر انددا نددونب عددن ال  ددري عددن عبددد الددرحمن بددن كعددب عددن أبيدده قددا  [  2436]  

 قلما كان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤخر  إعا أراد سارا اال نوم الخميب 
   

 باب في حسن الصحابة 
   



سدم  أبدا عبدد  حدانا عبد هللا بن ن إد انا حيدوة وابدن لهيعدة قداال اندا  درحبيل بدن  درإك انده[  2437]  
الددرحمن الحبلددى ؤحددد  عددن عبددد هللا بددن عمددرو بددن العدداأل عددن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  

  ير ائصحاب عند هللا  ير م لصاحبه و ير الجيران عند هللا  ير م لجاره 
   

 باب في  ير ائصحاب والسراؤا والجيو  
   
ن ندونب وعقيددل عدن بدن  دهاب عدن عبيددد حددانا محمدد بدن الصدلت اندا حبددان بدن علدي عد[  2438]  

 يددر ائصدحاب أربعددة و يددر هللا بدن عبددد هللا عدن بددن  بداس قددا  قدا  رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم 
 الجيو  أربعة آال  و ير السراؤا أرب  ما ة وما بل  اانا عشر ألاا فصبروا وصدقوا فغلبوا من قلة 

   
 باب وصية اإلمام في السراؤا 

   
أ برنا محمد بن نوسف عدن سدشيان عدن علقمدة بدن مرادد عدن سدليمان بدن برإددة عدن أبيده [  2439]  

كان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم إعا أمدر رجدال علدى سدرإة أوصداه فدي  اصدة ناسده بتقدول هللا قا  
وا وبمن معه من المسلمين  يرا وقا  ايد وا بسدم هللا وفدي سدبيل هللا قداتلوا مدن كادر بدا  ايد وا وال تغددر 

 وال تغلوا وال تمولوا وال تقتلوا وليدا 
   

 باب ال تتمنوا لقار العدو 
   
أ برنددا عبددد هللا بددن ن إددد انددا عبددد الددرحمن بددن زإدداد عددن عبددد هللا بددن ن إددد عددن عبددد هللا بددن [  2440]  

يتمددو م ال تتمنددوا لقددار العدددو واسدد لوا هللا العافيددة فدد عا لقعمددرو ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 فاابتوا وأ وروا عكر هللا ف ن أجلبوا ويجوا فعليكم بالصمت 

   
 باب في الدعار عند القتا  

   
أ برنا حجا  بن منها  اندا حمداد عدن اابدت عدن عبدد الدرحمن بدن أبدي ليلدى عدن صدهيب [  2441]  

 بك أقاتل ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم كان ندعوا أؤام حنين اللهم بك أحاو  وبك أصاو  و 



   
 باب في الدعوة إلى اإلسالم قبل القتا  

   
أ برنا محمد بن نوسف عدن سدشيان عدن علقمدة بدن مرادد عدن سدليمان بدن برإددة عدن أبيده [  2442]  

كدددان رسدددو  هللا صددددلى هللا عليددده وسدددلم إعا أمددددر رجدددال علدددى سدددرإة أوصدددداه إعا لقيدددت عددددوو مددددن قدددا  
اددال   صددا  فدد نتهم أجددابوو إليهددا ف قبددل مددنهم وكددف  المشددركين فددادعهم إلددى إحدددل اددال   ددال  أو

عنهم ادعهم إلى اإلسالم ف ن  م أجابوو ف قبل منهم وكف عنهم ام ادعهم إلى التحو  من دار دم إلدى 
دار المهاجرإن وأ بر م ان  م فعلوا ان لهم ما للمهاجرإن وان علديهم مدا علدى المهداجرإن فد ن  دم أبدوا 

المسدلمين ؤجدري علديهم حكدم هللا الد ي ؤجدري علدى المسدلمين ولديب لهدم ف  بر م انهم ؤكوندون كد عراب 
فددي الاددير والغنيمددة نصدديب اال ان ؤجا دددوا مدد  المسددلمين فدد ن  ددم أبددوا ان نددد لوا فددي اإلسددالم فسددلهم 
إعطدار الج إدة فد ن فعلدوا ف قبدل مدنهم وكدف عدنهم فد ن  دم أبدو فاسدتعن بدا  وقداتلهم وان حاصدرت أ دل 

تجعل لهدم عمدة هللا وعمدة نبيده فدال تجعدل لهدم عمدة هللا وال عمدة نبيده ولكدن اجعدل  حصن ف ن أرادوو ان
لهم عمتك وعمة أبيك وعمة أصدحابك فد نكم ان تخادروا عمدتكم وعمدة آبدا كم أ دون علديكم مدن ان تخادروا 
عمددة هللا وعمددة رسددوله وان حاصددرت حصددنا فدد رادوو ان نن لددوا علددى حكددم هللا فددال تندد لهم علددى حكددم هللا 

 ن أن لهم على حكمك ف نك ال تدري أتصيب حكم هللا فيهم أم ال ام اقض فيهم بما  يت ولك
   
قددا  علقمددة فحدددات بدده مقاتددل بددن حيددان فقددا  حددداني مسددلم بددن  يصددم عددن النعمددان بددن [  2443]  

 موله مقرن عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   
مدا ي نجي  عن أبيده عدن بدن  بداس قدا  أ برنا عبيد هللا بن موسى عن سشيان عن بن أب[  2444]  

قاتل رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قوما حتى دعا م قا  عبد هللا سشيان لدم ؤسدم  مدن بدن أبدي نجدي  
 ؤعني   ا الحدنث 

   
 باب اإليارة على العدو 

   
أن النبدي صدلى هللا عليده حدانا حجا  بن منها  اندا حمداد بدن سدلمة عدن اابدت عدن أندب [  2445]  
 سلم كان ؤغير عند صالة الاجر وكان ؤستم  ف ن سم  أعانا أمسك وإن لم ؤسم  أعانا أيار و 



   
 باب في القتا  على قو  النبي صلى هللا عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى ؤقولوا ال إله إال هللا 

   
بددن أبددي أوس أ برنددا  ا ددم بددن القاسددم انددا  ددعبة عددن النعمددان بددن سددالم قددا  سددمعت أوس [  2446]  

أتيدت رسددو  هللا صدلى هللا عليده وسددلم فدي وفدد اقيدف قددا  وكندت فدي أسددال القبدة لديب فيهددا الوقادي قدا  
أحد إال النبي صلى هللا عليه وسلم نا م إع أتاه رجل فساره فقا  اع ب فاقتلده ادم قدا  ألديب ؤشدهد أن ال 

ي أمدرت أن أقاتدل النداس حتدى ؤقولدوا إله إال هللا قا   دعبة وأ دك أن محمددا رسدو  هللا قدا  بلدى قدا  إند
ال إله إال هللا ف عا قالو ا حرمت علي دما  م وأموالهم إال بحقها وحسدابهم علدى هللا قدا  و دو الد ي قتدل 

 أبا مسعود قا  وما مات حتى قتل  ير إنسان بالطا ف 
   

 باب ال ؤحل دم رجل ؤشهد أن ال إله إال هللا 
   
عمد  عدن عبدد هللا بدن مدرة عدن مسدروج عدن عبدد هللا قدا  قدا  رسدو  أ برنا ؤعلدى اندا ائ[  2447]  

ال ؤحدل دم رجددل ؤشدهد ان ال إلده إال هللا اال ب حدددل االادة ناددر الدناب بددالناب هللا صدلى هللا عليده وسددلم 
 والويب ال اني والتارو لدننه الماارج للجماعة 

   
 باب في بيان قو  النبي صلى هللا عليه وسلم الصالة جامعة 

   
حدانا سليمان بن حرب انا ائسود بن  ديبان عدن  الدد بدن  دمير قدا  قددم عليندا عبدد هللا [  2448]  

ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بعددث بددن ربدداح ائنصدداري وكانددت ائنصددار تاقهدده حدددانا أبددو قتددادة 
وسددلم المنبددر فدد مر جددي  ائمددرار قددا  فددانطلقوا فلبوددوا مددا  ددار هللا اددم صددعد رسددو  هللا صددلى هللا عليدده 

 فنودي الصالة جامعة 
   

 باب المستشار مؤتمن 
   
أ برندددا ائسدددود بدددن عدددامر اندددا  دددرإك عدددن ائعمددد  عدددن أبدددي عمدددرو الشددديباني عدددن أبدددي [  2449]  

 المستشار مؤتمن مسعود ائنصاري عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  



   
 باب في الحرب  دعة 

   
 إد الح ام انا بدن المبدارو عدن معمدر عدن ال  دري عدن عبدد الدرحمن بدن أ برنا محمد بن ن[  2450]  

 كان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم إعا أراد ي وة ورل بغير ا  عب عن كعب بن مالك قا  
   

 باب الشعار 
   
حددانا إسدحاج بددن إبدرا يم اندا وكيدد  عدن أبددي عمديب عدن إؤدداس بدن سدلمة بددن ائ دو  عددن [  2451]  

زت رجددال فقتلدده فنالنددي رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم سددلبه فكددان  ددعارنا مدد   الددد بددن بددار أبيدده قددا  
 الوليد أمت ؤعني اقتل 

   
 باب قو  النبي صلى هللا عليه وسلم  ا ت الوجوه 

   
حدانا حجا  بن منها  وعاان قاال اندا حمداد بدن سدلمة عدن ؤعلدى بدن عطدار عدن عبدد هللا [  2452]  

كندا مد  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي م عن أبي عبد الدرحمن الاهدري قدا  بن ؤسار عن أبي  ما
ي وة حنين فكنا في نوم قا ال  دند الحر فن لنا تحت ظال  الشجر ف كر القصة ام أ د  كادا مدن تدراب 
قدا  فحدداني الد ي  دو أقدرب إليده مندي اندده يدرب بده وجدو هم وقدا   دا ت الوجدوه فهد م هللا المشددركين 

 فحداني أبنا  م ان آبار م قالوا فما بقي منا أحد اال امترت عيناه وفمه ترابا  قا  ؤا علي
   

 باب في بيعة النبي صلى هللا عليه وسلم 
   
حدددانا عومددان بددن عمددر انددا نددونب عددن ال  ددري عددن أبددي إدرإددب عددن  بددادة بددن الصددامت [  2453]  

بدداؤعوني علددى ان ال تشددركوا بددا  لددب قددا  قددا  لنددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ونحددن معدده فددي مج
 ييا وال تسرقوا وال ت نوا وال تقتلدوا أوالدكدم وال تد توا ببهتدان تاترونده بدين أنددؤكم وأرجلكدم فمدن وفدي مدنكم 
فدد جره علددى هللا ومددن أصدداب  ددييا مددن علددك فسددتره هللا فدد مره إلددى هللا ان  ددار عاقبدده وان  ددار عاددا عندده 

 نيا فهو كاارة له قا  فباؤعناه على علك ومن أصاب  ييا فعوقب به في الد



   
 باب في بيعة ان ال ؤاروا 

   
أ برنا أحمد بن عبد هللا انا ليث بدن سدعد عدن أبدي ال بيدر عدن جدابر بدن عبدد هللا انده قدا  [  2454]  

  نا نوم الحدنبية ألاا وأرب  ما ة فباؤعناه وعمر آ   بيدده تحدت الشدجرة و دي امدرة وقدا  باؤعنداه علدى ان
 ال نار ولم نباؤعه على الموت 

   
 باب في حار الخندج 

   
كددان أ برنددا أبددو الوليددد انددا  ددعبة حدددانا أبددو إسددحاج قددا  سددمعت البددرار بددن عددازب ؤقددو  [  2455]  

رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ننقددل معنددا التددراب نددوم ائحدد اب وقددد وارل التددراب بيددار إبطيدده و ددو 
 ؤقو  

 ا تدننا اللهم لو ال أنت ما  
 وال تصدقنا وال صلينا  
  
 ف ن لن سكينة علينا  
 وابت ائقدام إن القينا  
  
 إن ائولى قد بغوا علينا  
  
 وإن أرادوا فتنة أبينا  
 وإرف  بها صوته  
   

 باب كيف د ل النبي صلى هللا عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغار 
   
ان النبدي صدلى هللا عليده انا مالك عن ال  دري عدن أندب  حدانا عبد هللا بن  الد بن حازم[  2456]  

وسلم د ل مكة عدام الادت  وعلدى رأسده المغادر فلمدا ن عده جداره رجدل فقدا  ؤدا رسدو  هللا  د ا بدن  طدل 



 متعلق ب ستار الكعبة فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم اقتلوه 
   

 باب في قبيعة سيف رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
كددان قبيعددة سدديف النبددي أ برنددا أبددو النعمددان انددا جرإددر بددن حددازم عددن قتددادة عددن أنددب قددا  [  2457]  

 صلى هللا عليه وسلم من فضة 
   
عدن النبدي صدلى قا  عبد هللا  شام الدستوا ي  الاه قا  قتادة عن سدعيد بدن أبدي الحسدن [  2458]  

 هللا عليه وسلم وزعم الناس انه  و المحاو  
   

 بي صلى هللا عليه وسلم إعا ظهر على قوم أقام بالعرصة االاة باب ان الن
   
أ برنددا المعلددى بددن أسددد انددا معدداع بددن معدداع انددا سددعيد بددن أبددي عروبددة عددن قتددادة عددن أنددب [  2459]  

 ان النبي صلى هللا عليه وسلم كان إعا ظهر على قوم أحب ان ؤقيم بعرصتهم االاا عن أبي نلحة 
   

 صلى هللا عليه وسلم نخل بني النضير باب في تحرإق النبي 
   
حدرج حدانا عبد هللا بن سعيد انا عقبة بن  الد اندا عبيدد هللا عدن نداف  عدن بدن عمدر قدا  [  2460]  

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم نخل بني النضير 
   

 باب في النهي عن التع نب بع اب هللا 
   
انا عبدد الدرحيم بدن سدليمان عدن محمدد بدن إسدحاج عدن  أ برنا عبد هللا بن عمرو بن أبان[  2461]  

ن إد بن أبي حبيب عن بكير بن عبدد هللا بدن ائ د  عدن أبدي إسدحاج الدوسدي عدن أبدي  رإدرة الدوسدي 
بعونددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي سددرإة فقددا  إن ظاددرتم باددالن وفددالن ف حرقو مددا بالنددار قددا  

ي قددد كنددت أمددرتكم بتحرإدق  دد نن الددرجلين ادم رأنددت أندده ال ننبغددي حتدى إعا كددان الغددد بعدث إلينددا فقددا  إند
 ئحد أن ؤع ب بالنار إال هللا ف ن ظارتم بهما فاقتلو ما 



   
 باب النهي عن قتل النسار والصبيان 

   
أ برنددا محمددد بددن عيينددة عددن علددي بددن مسددهر عددن عبيددد هللا  ددو بددن عمددر بددن حاددع بددن [  2462]  

وجد في بعض مغازي رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم امدرأة مقتولدة   عاصم عن ناف  عن بن عمر قا
 فنهى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عن قتل النسار والصبيان 

   
أ برنددا عاصددم بددن نوسددف انددا أبددو إسددحاج الادد اري عددن نددونب بددن عبيددد عددن الحسددين عددن [  2463]  

بالمشددركين ف سددر  الندداس فددي القتددل حتددى  رجنددا مدد  رسددو  هللا فددي يدد اة ف ارنددا ائسددود بددن سددرإ  قددا  
قتلوا ال رإة فبلد  علدك النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدا  مدا بدا  أقدوام ع دب بهدم القتدل حتدى قتلدوا ال رإدة 

 أال ال تقتلوا عرإة االاا 
   

 باب حد الصبي متى ؤقتل 
   
عريدنا علدى أ برنا محمد بن نوسدف عدن عبدد الملدك بدن عميدر عدن عطيدة القرظدي قدا  [  2464]  

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نوميدد  فمددن أنبددت  ددعرا قتددل ومددن لددم ننبددت تددرو فكنددت انددا ممددن لددم ننبددت 
 الشعر فلم ؤقتلوني ؤعني نوم قرإ ة 

   
 باب في فكاو ائسير 

   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف عددن سددشيان عددن منصددور عددن أبددي وا ددل عددن أبددي موسددى عددن [  2465]  

 فكوا العاني وأنعموا الجا   قا  النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في فدار ائسارل 
   
أ برنا أبو نعيم انا حمداد بدن زإدد عدن أندوب عدن أبدي قالبدة عدن أبدي المهلدب عدن عمدران [  2466]  

 ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فادل رجال برجلين بن حصين 



   
 باب الغنيمة ال تحل ئحد قبلنا 

   
ؤحيى بن حماد انا أبو عوانة عن سليمان بن مجا د عن عبيد بدن عميدر عدن أبدي  أ برنا[  2467]  

أعطيت  مسا لم ؤعطهن نبدي قبلدي بعودت إلدى ائحمدر وائسدود عر ان النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
وجعلددت لددي ائرر مسددجدا ونهددورا وأحلددت لددي الغنددا م ولددم تحددل ئحددد قبلددي ونصددرت بالرعددب  ددهرا 

يرة  هر وقيل لي سدل تعطده فا تبد ت دعدوتي  دااعة ئمتدي و دي نا لدة مدنكم ان نرعب مني العدو مس
  ار هللا تعالى من ال ؤشرو با   ييا 

   
 باب قسمة الغنا م في بالد العدو 

   
قسدم رسددو  هللا حددانا سدليمان بدن حددرب اندا حمداد بدن زإددد عدن عاصدم عدن أبددي وا دل قدا  [  2468]  

 ن بالجعرانة قا  عبد هللا عبد هللا بن مسعود في اإلسناد صلى هللا عليه وسلم ينا م حني
   

 باب في قسمة الغنا م كيف تقسم 
   
أ برندددا عبدددد هللا بدددن جعادددر الرقدددي اندددا عبيدددد هللا بدددن عمدددرو عدددن زإدددد بدددن الحكدددم عدددن عبدددد [  2469]  

ه م  دددهدت فدددت   يبدددر مددد  رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم فدددانالدددرحمن بدددن أبدددي ليلدددى عدددن أبيددده قدددا  
المشركون فوقعنا في رحالهم فابتدر النداس مدا وجددوا مدن جد ر قدا  فلدم ؤكدن علدك ب سدر  مدن أن فدارت 
القدددور فدد مر بهددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ف  ايددت قددا  اددم قسددم بيننددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده 

م فكندا عشدرة بينندا وسلم فجعل لكل عشرة  اة قا  وكان بنو فالن معه تسعة وكندت وحددي فالتادت إلديه
  اة قا  عبد هللا بلغني ان صاحبكم ؤقو  عن قيب بن مسلم ك نه ؤقو  انه لم ؤحا ه 

   
أ برنا زكرإا بن عدي عن عبيد هللا بن عمدرو عدن زإدد و دو بدن أبدي أنيسدة عدن أبيده عدن [  2470]  

نحددوه قددا  م قدديب بددن مسددلم عددن عبددد الددرحمن بددن أبددي ليلددى عددن أبيدده عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددل
 فالتات إليهم قا  أبو محمد الصواب عندي ما قا  زكرإا في اإلسناد 

   



 باب سهم عي القربى 
   
أ برنا أبو النعمان انا جرإر بن حازم حداني قيب بن سعد عدن ن إدد بدن  رمد  قدا  كتدب [  2471]  

لقربدى الد ي عكدره اندك سد لت عدن سدهم عي انجدة بن عامر إلى بن  باس ؤس له عن أ يار فكتب إليده 
 هللا وإنا كنا نرل ان قرابة رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  م ف بى علك علينا قومنا 

   
 باب في سهمان الخيل 

   
أ برنا إسحاج بن  يسى انا محمد بدن حدازم أبدو معاوإدة عدن عبدد هللا بدن عمدر عدن نداف  [  2472]  

 نوم  يبر للاارس االاة أسهم وللراجل سهما ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم أسهم عن بن عمر 
   
 نحوه حدانا محمد بن نوسف عن سشيان عن عبيد هللا عن ناف  عن بن عمر [  2473]  
   

 باب في ال ي ؤقدم بعد الات   ل ؤسهم له 
   
أ برندا حجدا  بدن منهدا  اندا حمدداد بدن سدلمة عدن علدي بدن زإددد عدن عمدار بدن أبدي عمددار [  2474]  

مددا  ددا دت مدد  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مغنمددا اال قسددم لددي اال نددوم  يبددر رة قددا  عددن أبددي  رإدد
 ف نها كانت ئ ل الحدنبية  اصة وكان أبو موسى وأبو  رإرة جارا بين الحدنبية و يبر 

   
 باب في سهام العبيد والصبيان 

   
ر مدولى آبددي اللحددم قددا  أ برندا إسددماعيل بددن  ليدل انددا حاددع اندا محمددد بددن زإدد عددن عميدد[  2475]  

 ددهدت  يبددر وأنددا عبددد مملددوو ف عطدداني رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن  راددي المتددا  وأعطدداني 
 سياا فقا  تقلد به ا 

   
 باب في النهي عن بي  المغانم حتى تقسم 

   



أ برنددا أحمددد بددن حميددد انددا أبددو أسددامة عددن عبددد الددرحمن بددن ن إددد بددن جددابر عددن القاسددم [  2476]  
 أنه نهى أن تبا  السهام حتى تقسم مكحو  عن أبي أمامة عن النبي صلى هللا عليه وسلم و 
   

 باب في استبرار ائمة 
   
أ برنددا أحمددد بددن  الددد انددا محمددد بددن إسددحاج عددن ن إددد بددن أبددي حبيددب عددن أبددي مددرزوج [  2477]  

اابدددت ائنصددداري ي وندددا المغدددرب وعليندددا روإاددد  بدددن مدددولى لنجيدددب قدددا  حدددداني حدددن  الصدددنعاني قدددا  
فافتتحنا قرإة ؤقا  لها جرإة فقام فينا روإاد  بدن اابدت ائنصداري  طيبدا فقدا  اندي ال أقدوم فديكم إال بمدا 
سددمعت مددن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددام فينددا نددوم  بيددر حددين افتتحنا ددا مددن كددان نددؤمن بددا  

 واليوم اآل ر فال ؤ تي  ييا من السبي حتى ؤستبر ها 
   

 ي النهي عن و ر الحبالى باب ف
   
أ برنددا أسددد بددن موسددى انددا  ددعبة عددن ن إددد بددن  ميددر أبددو عمددرو الشددامي الهمددداني قددا  [  2478]  

ان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم رأل سمعت عبد الدرحمن بدن جبيدر بدن نايدر عدن أبيده عدن أبدي الددردار 
نعددم قددا  لقددد  ممددت أن ألعندده لعنددة امددرأة مجحددة ؤعنددي حبلددى ببدداب فسددطا  فقددا  لعلدده قددد ألددم بهددا قددالوا 

 تد ل معه قبره كيف نوراه و و ال ؤحل له وكيف ؤستخدمه و و ال ؤحل له 
   

 باب النهي عن التارإق بين الوالدة وولد ا 
   
أ برنا القاسم بن كوير عن الليث بن سعد قرارة عن عبد الرحمن بن جندادة عدن أبدي عبدد [  2479]  

ب كدان فدي جدي  فادرج بدين الصدبيان وبدين أمهداتهم فدرآ م نبكدون فجعدل ندرد أن أبا أندو الرحمن الحبلى 
الصددبي إلددى أمدده وإقددو  إن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  مددن فددرج بددين الوالدددة وولددد ا فددرج هللا 

 بينه وبين ائحبار نوم القيامة 
   

 باب الحربي إعا قدم مسلما 
   



عبددد هللا البجلددي عددن عومددان بددن أبددي حددازم عددن صددخر بددن أ برنددا أبددو نعدديم انددا أبددان بددن [  2480]  
أ د ت عمدة المغيدرة بدن  دعبة فقددمت بهدا علدى رسدو  هللا صدلى هللا العيلة ومنهم من ؤقدو  الغيلدة قدا  

عليه وسلم فس   النبي صلى هللا عليده وسدلم عمتده فقدا  ؤدا صدخر ان القدوم إعا أسدلموا أحدرزوا أمدوالهم 
ار لبندي سدليم ف سدلموا فد توه فسد لوه علدك فددعاني فقدا  ؤدا صدخر ان القدوم ودمار م فادفعها إليه وكان مد

 إعا أسلموا أحرزوا أموالهم ودمار م فادفعه إليهم فدفعته 
   

 باب في ان النال إلى اإلمام 
   
بعددث رسددو  هللا صددلى هللا أ برنددا  الددد بددن مخلددد انددا مالددك عددن ندداف  عددن بددن عمددر قددا  [  2481]  

هدا بدن عمدر فغنمدوا إبدال كويدرة فكاندت سدهامهم أاندى عشدر بعيدرا أو أحدد عشدر بعيدرا عليه وسلم سرإة في
 ونالوا بعيرا بعيرا 

   
 باب في ان ننال في البدأة الرب  وفي الرجعة الولث 

   
أ برنا محمدد بدن عييندة اندا أبدو إسدحاج الاد اري عدن عبدد الدرحمن بدن  يدا  عدن سدليمان [  2482]  

كدان رسددو  هللا صددلى أبددي أمامدة البددا لي عدن  بددادة بددن الصدامت قددا  بدن موسددى عدن أبددي سدالم عددن 
 هللا عليه وسلم إعا أيار في أرر العدو نال الرب  وإعا اقبل راجعا وكل الناس نال الولث 

   
 باب النال بعد الخمب 

   
أ برندا أبدو عاصدم عددن سدشيان عدن ن إدد بددن جدابر عدن مكحدو  عددن زإدادة بدن جارإدة عددن [  2483]  

 ان النبي صلى هللا عليه وسلم نال الولث بعد الخمب بن مسلمة حبيب 
   

 باب من قتل قتيال فله سلبه 
   
أ برنددا حجددا  بددن منهددا  انددا حمدداد بددن سددلمة انددا إسددحاج بددن عبددد هللا بددن أبددي نلحددة عددن [  2484]  

نوميددد  مدددن قتدددل كددافرا فلددده سدددلبه فقتددل أبدددو نلحدددة أنددب بدددن مالدددك ان النبددي صدددلى هللا عليددده وسددلم قدددا  



 عشرإن وأ   أسالبهم 
   
أ برنا محمد بن نوسف عن سشيان بن عيينة عن ؤحيى بن سدعيد عدن بدن كويدر بدن أفلد  [  2485]  

بدارزت رجدال فقتلتده فنالندي رسدو   و عمر بن كوير عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قا  
 هللا صلى هللا عليه وسلم سلبه 

   
 وقا  ليرده قوي المؤمنين على يعياهم باب في كرا ية ائناا  

   
حددانا محمددد بدن عيينددة اندا أبددو إسدحاج الادد اري عدن عبددد الدرحمن بددن  يدا  عددن سددليمان [  2486]  

أن النبددي صددلى هللا عليدده بددن موسددى عددن أبددي سددالم عددن أبددي أمامددة البددا لي عددن  بددادة بددن الصددامت 
 يعياهم وسلم كان ؤكره ائناا  وإقو  ليرد قوي المسلمين على 

   
 باب ما جار أنه قا  أدو الخيا  والمخيط 

   
أدوا الخيدددا  والمخددديط وإؤدددا م وبهددد ا اإلسدددناد أن النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم كدددان ؤقدددو  [  2487]  

 والغلو  ف نه عار على أ له نوم القيامة 
   

 باب النهي عن ركوب الدابة من المغنم ولبب الووب منه 
   
مددد بددن  الددد انددا محمددد  ددو بددن إسددحاج عددن ن إددد  ددو بددن أبددي حبيددب عددن أبددي أ برنددا أح[  2488]  

ي ونددددا المغددددرب وعلينددددا روإادددد  بددددن اابددددت مددددرزوج مددددولى لنجيددددب قددددا  حددددداني حددددن  الصددددنعاني قددددا  
ائنصاري فافتتحنا قرإة ؤقا  لها جرإة فقام فينا روإا  بدن اابدت ائنصداري  طيبدا فقدا  إندي أقدوم فديكم 

 صددلى هللا عليدده وسددلم قددام فينددا نددوم  يبددر حددين افتتحنا ددا مددن كددان نددؤمن إال مددا سددمعت مددن رسددو  هللا
بدا  واليددوم اآل ددر فددال نددركبن دابددة مددن فددير المسدلمين حتددى إعا أجحاهددا أو قددا  أعجاهددا رد ددا قددا  أبددو 
محمد أنا  او فيه ومن كان نؤمن با  واليوم اآل ر فال نلبب اوبا من فير المسدلمين حتدى إعا أ لقده 

 فيه رده 
   



 باب ما جار في الغلو  من الشدة 
   
حدددانا أبددو الوليددد انددا عكرمددة بددن عمددار حددداني أبددو زميددل حددداني بددن  بدداس حددداني عمددر [  2489]  

قتل نار نوم  يبدر فقدالوا فدالن  دهيد حتدى عكدروا رجدال فقدالوا فدالن  دهيد فقدا  رسدو  بن الخطاب قا  
الندددار فدددي  بدددارة أو فدددي بدددردة يلهدددا ادددم قدددا  لدددي ؤدددا بدددن  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم كدددال اندددي رأنتددده فدددي

 الخطاب قم فناد في الناس انه ال ند ل الجنة اال المؤمنون فقمت فنادنت في الناس 
   

 باب في عقوبة الغا  
   
حدددانا سددعيد بددن منصددور عددن عبددد الع إدد  بددن محمددد عددن سددالم بددن محمددد بددن زا دددة عددن [  2490]  

من وجددتموه يدل فايدربوه عن جده قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم سالم بن عبد هللا عن أبيه 
 واحرقوا متاعه 

   
 باب في الغا  إعا جار بما يل به 

   
أ برنا محمد بن حاتم المكتب انا القاسم بن مالك حداني كوير بدن عبدد هللا بدن عمدرو بدن [  2491]  

ال نهدب وال إيدال  وال إسدال  هللا عليده وسدلم  عو  الم ني عن أبيه عن جده قا  قا  رسو  هللا صدلى
 ومن ؤغلل ؤ ت بما يل نوم القيامة قا  أبو محمد اإلسال  السرقة 

   
 باب في ان ال ؤقط  ائندي في الغ و 

   
حددانا بشدر بددن عمدر ال  راندي انددا عبدد هللا  ددو بدن لهيعدة انددا  يدا  بدن  بدداس عدن  ددييم [  2492]  

أميدة قدا  لدوال اندي سدمعت بدن أرنداة ؤقدو  قدد سدمعت رسدو  هللا صدلى هللا بن نيتان عن جنادة بن أبي 
 ال تقط  ائندي في الغ و لقطعتها عليه وسلم ؤقو  

   
 باب في العامل إعا أصاب في عمله  ييا 

   



أ برنددا الحكددم بددن ندداف  انددا  ددعيب عددن ال  ددري أ برنددي عددروة بددن ال بيددر عددن أبددي حميددد [  2493]  
ان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم اسددتعمل عددامال علددى الصدددقة فجدداره العامددل حددين  السدداعدي اندده أ بددره

فرغ مدن عملده فقدا  ؤدا رسدو  هللا  د ا الد ي لكدم و د ا أ ددل لدي فقدا  النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فهدال 
قعدددت فددي بيددت أبيددك وأمددك فن ددرت أنهدددي لددك أم ال اددم قددام النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم عشددية بعددد 

المنبر فتشهد فحمد هللا وأانى عليه بما  و أ لده ادم قدا  أمدا بعدد فمدا بدا  العامدل نسدتعمله الصالة على 
في تينا فيقو    ا من عملكم و  ا أ دي لي فهال قعد فدي بيدت أبيده وأمده فين در أنهددل لده أم ال والد ي 

ان بعيدرا جدار ناب محمد بيده ال ؤغل أحدكم منها  ييا اال جار بده ندوم القيامدة ؤحملده علدى عنقده ان كد
به له ريار وان كانت بقرة جار بها لها  وار وان كانت  اة جار بها تيعر فقدد بلغدت قدا  أبدو حميدد ادم 
رفدد  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ندؤدده حتددى انددا لنن ددر إلددى عاددرة إبطيدده قددا  أبددو حميددد وقددد سددم  علددك 

 معي من رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم زإد بن اابت فسلوه 
   

 في قبو   داؤا المشركين باب 
   
أن ملدك عي ند ن أ برنا عمرو بن عون انا عمارة بن زاعان عن اابت عن أندب بدن مالدك [  2494]  

 أ دل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم حلة أ   ا بوالاة واالاين بعيرا أو اال  واالاين ناقة فقبلها 
   
بدال  عدن عمدرو بدن ؤحيدى عدن  بداس بدن سدهل  أ برنا عبد هللا بن سلمة اندا سدليمان بدن[  2495]  

بعدث صداحب آنلدة إلدى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم بكتداب الساعدي عن أبي حميد السداعدي قدا  
 وأ دل له بغلة بيضار فكتب إليه رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وأ دل له بردا 

   
 باب قو  النبي صلى هللا عليه وسلم انا ال نستعين بالمشرو 

   
أ برنا إسحاج بدن إبدرا يم اندا وكيد  عدن مالدك بدن أندب عدن عبدد هللا بدن دنندار عدن عدروة [  2496]  

إنا ال نستعين بمشرو أ برندا إسدحاج عدن روح عدن عن عا شة ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  
أندو   مالك عن فضيل  و بن أبي عبد هللا  و الخطمي عن عبد هللا بن دننار عن عدروة عدن عا شدة

 منه 
   



 باب إ را  المشركين من ج إرة العرب 
   
أ برنددا عاددا  انددا ؤحيددى بددن سددعيد القطددان انددا إبددرا يم بددن ميمددون رجددل مددن أ ددل الكوفددة [  2498]  

حداني سعيد بن سمرة بن جندب عن أبيه سمرة عن أبي عبيددة بدن الجدراح قدا  كدان فدي آ در مدا تكلدم 
 ا رجوا اليهود من الحجاز وأ ل نجران من ج إرة العرب ا  به رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ق

   
 باب في الشرب في آنية المشركين 

   
أ برندا أبددو عاصدم عددن حيددوة بدن  ددرإ  حدداني ربيعددة بددن ن إدد حددداني أبدو إدرإددب حددداني [  2499]  

كتدداب فن  ددل أتيددت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقلدت ؤددا رسددو  هللا إنددا بدد رر أ ددل الأبدو اعلبددة قددا  
في آنيتهم فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم إن كنت بد رر كمدا عكدرت فدال ت  دل فدي آنيدتهم إال أن 

 ال تجدوا منها بدا ف ن لم تجدوا منها بدا فايسلو ا ام كلوا فيها 
   

 باب أ ل الطعام قبل أن تقسم الغنيمة 
   
ن المغيرة عن حميد عن عبد هللا بدن مغادل قدا  حدانا عبد هللا بن مسلمة انا سليمان  و ب[  2500]  

دلددي جددراب مددن  ددحم نددوم  يبددر قددا  ف تيتدده فالت متدده قددا  اددم قلددت ال أعطددي مددن  دد ا أحدددا اليددوم  ددييا 
فالتات ف عا رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم نتبسم إلي قا  عبد هللا أرجو أن ؤكون حميد سدم  مدن عبدد 

 هللا 
   

 وس باب في أ   الج إة من المج
   
لددم ؤكددن أ برندا محمددد بدن نوسددف عددن بدن عيينددة عددن عمدرو عددن بجالدة قددا  سددمعته ؤقدو  [  2501]  

عمدر آ د  الج إدة مدن المجدوس حتدى  دهد عبدد الدرحمن بدن عدو  ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 أ   ا من مجوس  جر 

   
 باب ؤجير على المسلمين أدنا م 



   
عبد المجيد انا مالك عن أبدي النضدر أن أبدا مدرة مدولى عقيدل بدن أبدي أ برنا عبيد هللا بن [  2502]  

ع بدت إلدى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم نالب أ بره انه سم  أم  اني بنت أبي نالدب تحدد  انهدا 
عام الات  فقالت ؤا رسو  هللا زعم بن أمي انه قاتدل رجدال آجرتده فدالن بدن  بيدرة فقدا  رسدو  هللا صدلى 

 قد آجرنا من أجرت ؤا أم  اني  هللا عليه وسلم
   

 باب في النهي عن قتل الرسل 
   
أ برنا عبد هللا بن سعيد انا أبو بكدر بدن  يدا  عدن عاصدم عدن أبدي وا دل عدن بدن معيدر [  2503]  

 رجت أسدار فرسدا لدي مدن الشدجر فمدررت علدى مسدجد مدن مسداجد بندي حنيادة فسدمعتهم السعدي قا  
رجعددت إلددى عبددد هللا بددن مسددعود ف  برتدده فبعددث إلدديهم الشددر  ف  دد و م ؤشددهدون ان مسدديلمة رسددو  هللا ف

فجددير بهددم فتدداب القددوم فرجعددوا عددن قددولهم فخلددى سددبيلهم وقدددم رجددال مددنهم ؤقددا  لدده عبددد هللا بددن تواحددة 
فضددرب عنقدده فقددالوا لدده تركددت القددوم وقتلددت  دد ا فقددا  انددي كنددت عنددد رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 

ل وافدنن من عندد مسديلمة فقدا  لهمدا رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم أتشدهدان جالسا إع د ل   ا ورج
أنددي رسددو  فقدداال لدده نشددهد أن مسدديلمة رسددو  هللا فقددا  آمنددت بددا  ورسددله لددو كنددت قدداتال وفدددا لقتلتكمددا 

 فل لك قتلته وأمر بمسجد م فهدم 
   

 باب في النهي عن قتل المعا د 
   
ن إد انا عيينة بن عبد الرحمن بن جو دن الغطاداني عدن أبيده عدن أبدي  أ برنا عبد هللا بن[  2504]  

 من قتل معا دا في يير كنهه حرم هللا عليه الجنة بكرة أن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب إعا أحرز العدو من ما  المسلمين 
   
ن أبدي المهلدب عدن عمدران أ برنا أبو نعيم انا حمداد بدن زإدد عدن أندوب عدن أبدي قالبدة عد[  2505]  

كاندددت العضددبار لرجددل مددن بندددي عقيددل ف سددر وأ دد ت العضدددبار فمددر عليدده رسدددو  هللا بددن حصددين قددا  
صدددلى هللا عليددده وسدددلم و دددو فدددي وااقددده فقدددا  ؤدددا محمدددد علدددي مدددا ت  ددد وني وت  ددد ون سدددابقة الحدددا  وقدددد 



كدل الادالح فقدا  رسدو  أسلمت فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم لدو قلتهدا وأندت تملدك أمدرو أفلحدت 
هللا صلى هللا عليه وسلم ن   و بجرإرة حلاا دك وكاندت اقيدف قدد أسدروا رجلدين مدن أصدحاب رسدو  هللا 
صلى هللا عليه وسلم وجار رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم على حمدار عليده قطيادة فقدا  ؤدا محمدد اندي 

ه وسددلم  دد ه حاجتددك اددم ان الرجددل جددا   فدد نعمني وأنددي ظمددآن فاسددقني فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدد
فدددي بدددرجلين فحدددبب رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم العضدددبار لرحلددده وقدددا  ييدددره برجلددده وكاندددت مدددن 
سددوابق الحددا  اددم ان المشددركين أيدداروا علددى سددرح المدننددة فدد  بوا بدده فيهددا العضددبار وأسددروا امددرأة مددن 

هم في أفنيتهم فلمدا كدان عات ليلدة قامدت المدرأة المسلمين وكانوا إعا ن لوا قا  أبو محمد ام عكر كلمة إبل
وقدد نومدوا فجعلدت ال تضدد  نددنها علدى بعيددر إال ريدا حتدى أتددت علدى العضدبار ف تددت علدى ناقدة رسددو  
هللا صلى هللا عليه وسلم علدو  مجرسدة فركبتهدا ادم توجهدت قبدل المدنندة وند رت لدين هللا نجا دا لتنحرنهدا 

قدة رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فد توا بهدا النبدي صدلى هللا عليده قا  فلما قدمت عرفت الناقة فقيدل نا
وسلم وأ برت المرأة بند ر ا فقدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم بيسدما ج إتيهدا ان هللا نجا دا لتنحرنهدا 

 اال ال وفار لن ر في معصية هللا وال فيما ال ؤملك بن آدم 
   

 باب في الوفاة للمشركين بالعهد 
   
أ برندا بشددر بددن اابددت انددا  ددعبة عددن المغيددرة عددن الشددعبي عددن محددرز بددن أبددي  رإددرة عددن [  2506]  

كنددت مدد  علددي بددن أبددي نالددب لمددا بعودده رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فنددادل بدد رب  حتددى أبيدده قددا  
صهل صوته أال ال ند ل الجنة إال ناب مسلمة وال ؤحجن بعدد العدام مشدرو وال ؤطدو  بالبيدت عرإدان 

كددان بينددده وبددين رسدددو  هللا صددلى هللا عليددده وسددلم عهددد فددد ن أجلدده إلدددى أربعددة أ دددهر فدد عا مضدددت ومددن 
 ائربعة ف ن هللا بر  من المشركين ورسوله 

   
 باب في صل  النبي صلى هللا عليه وسلم نوم الحدنبية 

   
مددر اعتحدددانا محمددد بددن نوسددف عددن إسددرا يل انددا أبددو إسددحاج عددن البددرار بددن عددازب قددا  [  2507]  

رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي عي القعددة فد بى أ دل مكدة ان نددعوه ان ندد ل مكدة حتدى قايدا م 
على ان ؤقيم االاة أؤام فلمدا كتبدوا  د ا مدا قايدى عليده محمدد رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدالوا ال 

فقدا  أندا رسدو  هللا وأندا نقر به ا لو نعلم أنك رسدو  هللا مدا منعنداو  دييا ولكدن أندت محمدد بدن عبدد هللا 



محمدد بدن عبددد هللا فقدا  لعلددي امد  محمددد رسدو  هللا فقدا  ال وهللا ال أمحددوه أبددا ف  دد  رسدو  هللا صددلى 
هللا عليه وسلم الكتاب وليب ؤحسن ؤكتب فكتدب مكدان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم  د ا مدا قايدى 

ف فددي القددراب وأن ال ؤخدر  مددن أ لهددا أحدددا عليده محمددد بددن عبدد هللا أن ال نددد ل مكددة بسددالح إال السدي
أراد أن نتبعدده وال ؤمندد  أحدددا مددن أصددحابه أراد أن ؤقدديم بهددا فلمددا د لهددا ومضددى ائجددل أتددوا عليددا فقددالوا 

 قل لصاحبك فليخر  عنا فقد مضى ائجل 
   

 باب في عبيد المشركين ؤارون إلى المسلمين 
   
 الدد عدن الحجدا  عدن الحكدم عدن مقسدم عدن بدن  بداس  أ برنا عبد هللا بن سعيد اندا أبدو[  2508]  

 أتى النبي صلى هللا عليه وسلم عبدان من الطا ف ف عتقهما أحد ما أبو بكرة قا  
   

 باب ن و  أ ل قرإ ة على حكم سعد بن معاع 
   
حدانا أحمد بن عبدد هللا اندا ليدث بدن سدعد عدن أبدي ال بيدر عدن جدابر بدن عبدد هللا انده قدا  [  2509]  
مي نوم ائح اب سعد بن معاع فقطعوا أبجله فحسمه رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم بالندار فانتاخدت ر 

نده في قه فحسمه أ رل فانتاخت نده فمدا رأل علدك قدا  اللهدم ال تخدر  ناسدي حتدى تقدر عيندي مدن بندي 
قتددل قرإ ددة فاستمسددك عرقدده فمددا قطددر قطددرة حتددى ن لددوا علددى حكددم سددعد ف رسددل إليدده سددعد فحكددم أن ت

رجالهم وتستحي نسا  م وعرارإهم ليستعين بهم المسلمون فقدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم أصدبت 
 حكم هللا فيهم وكانوا أرب  ما ة فلما فرغ من قتلهم اناتق عرقه فمات 

   
 باب إ را  النبي صلى هللا عليه وسلم من مكة 

   
داني عقيددل عددن بددن  ددهاب أ برنددي أبددو سددلمة أ برنددا عبددد هللا بددن صددال  حددداني الليددث حدد[  2510]  

رأنت رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم و دو بن عبد الرحمن ان عبد هللا بن عدي بن حمرار ال  ري قا  
علدى راحلتده واقادا بددالح ورة ؤقدو  وهللا اندك لخيدر أرر هللا وأحددب أرر هللا إلدى هللا ولدوال اندي أ رجددت 

 منك ما  رجت 
   



 ائموات  باب في النهي عن سب
   
حدانا سعيد بن الربي  انا  عبة عن سدليمان عدن مجا دد قدا  قالدت عا شدة قدا  رسدو  هللا [  2511]  

 ال تسبوا ائموات ف نهم أفضوا إلى ما قدموا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب ال  جرة بعد الات  
   
عددن ندداوس عددن بددن أ برنددا عبيددد هللا بددن موسددى عددن إسددرا يل عددن منصددور عددن مجا ددد [  2512]  

ال  جدرة بعدد الادت  ولكدن جهداد  باس قا  لما كان ندوم فدت  مكدة قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 ونية وإعا استنارتم فاناروا 

   
 باب ان الهجرة ال تنقط  

   
حدانا الحكم بن ناف  عن حرإ  بن عومان عدن بدن أبدي عدو  و دو عبدد الدرحمن عدن بدن [  2513]  

لي وكان من السلف قا  ت ا روا الهجدرة عندد معاوإدة و دو علدى سدرإره فقدا  سدمعت النبدي أبي  ند البج
ال تنقطددد  الهجدددرة حتدددى تنقطددد  التوبدددة االادددا وال تنقطددد  التوبدددة حتدددى تطلددد  صدددلى هللا عليددده وسدددلم ؤقدددو  

 الشمب من مغربها 
   

 باب قو  النبي صلى هللا عليه وسلم لوال الهجرة لكنت امرأ من ائنصار 
   
أ برنا ن إد بن  ارون انا محمد بن عمرو عدن أبدي سدلمة عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  [  2514]  

 لوال الهجرة لكنت امرأ من ائنصار هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في التشدند في اإلمارة 
   
عدن  أ برنا حجا  بن منها  انا حماد بن سلمة عن ؤحيدى بدن سدعيد عدن سدعيد بدن ؤسدار[  2515]  

ما من أمير عشرة اال نؤتى به ندوم القيامدة مغلولدة ندداه أبي  رإرة ان نبي هللا صلى هللا عليه وسلم قا  



 إلى عنقه أنلقه الحق أو بقه 
   

 باب في النهي عن ال لم 
   
أ برنددا أبددو الوليددد انددا  ددعبة أ برنددي عمددرو قددا  سددمعت عبددد هللا بددن الحددار  ؤحددد  عددن [  2516]  

إؤدا م وال لدم فد ن سمعت عبد هللا بن عمرو ؤحد  عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  أبي كوير قا  
 ال لم ظلمات نوم القيامة 

   
 باب ان هللا نؤإد   ا الدنن بالرجل الااجر 

   
أ برنا الحكم بن ناف  انا  دعيب عدن ال  دري أ برندي سدعيد بدن المسديب ان أبدا  رإدرة قدا  [  2517]  

 إن هللا نؤإد   ا الدنن بالرجل الااجر عليه وسلم قا  ان النبي صلى هللا 
   

 باب في افتراج   ه ائمة 
   
أ برنا أبو المغيرة انا صاوان حدداني أز در بدن عبدد هللا الحدرازي عدن أبدي عدامر عدن عبدد [  2518]  

فقدا  أال  أن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدام فينداهللا بن الحي الهوزني عن معاوإة بدن أبدي سدشيان 
إن من كان قبلكم من أ دل الكتداب افترقدوا علدى انتدين وسدبعين ملدة وان  د ه ائمدة سدتاترج علدى ادال  

 وسبعين اانتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة قا  عبد هللا الحراز قبيلة من أ ل اليمن 
   

 باب في ل وم الطاعة والجماعة 
   
اد بدددن زإددددد عدددن الجعددددد أبدددي عومدددان حدددددانا أبدددو رجددددار حددددانا حجدددا  بددددن منهدددا  انددددا حمددد[  2519]  

مدن رأل مددن أميدره  ددييا العطداردي قددا  سدمعت بددن  بداس نروإدده عدن النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم قددا  
 ؤكر ه فليصبر ف نه ليب من أحد ؤاارج الجماعة  برا فيموت إال مات ميتة جا لية 

   
 باب من حمل علينا السالح فليب منا 



   
برندا أبددو الوليددد انددا عكرمددة بددن عمددار حدددانا إؤدداس بددن سددلمة عددن أبيدده عددن النبددي صددلى أ [  2520]  

 من سل علينا السالح فليب منا هللا عليه وسلم قا  
   

 باب اإلمارة في قرإ  
   
أ برنا الحكم بن ناف  عن  عيب بن أبي حم ة عن ال  دري قدا  كدان محمدد بدن جبيدر بدن [  2521]  

ه قا  و و عنده فدي وفدد مدن قدرإ  اندي سدمعت رسدو  هللا صدلى هللا عليده مطعم ؤحد  عن معاوإة ان
 ان   ا ائمر في قرإ  ال ؤعادنهم أحد اال كبه هللا على وجهه ما أقاموا الدنن وسلم ؤقو  

   
 باب في فضل قرإ  

   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف عددن سددشيان عددن سددعد بددن إبددرا يم عددن عبددد الددرحمن بددن  رمدد  [  2522]  

قدرإ  وائنصدار وم إندة وجهيندة وأسدلم عن أبي  رإرة قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم  ائعر 
 وياار وأ ج  ليب لهم مولى دون هللا ورسوله 

   
حددانا حجددا  بددن منهدا  انددا حمدداد بدن سددلمة عددن علددي بدن زإددد عددن عبدد الددرحمن بددن أبددي [  2523]  

أرأنددتم إن كددان أسددلم وياددار  يددرا مددن الحلياددين أسددد  بكددرة عددن أبيدده ان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا 
ويطادان أتددرونهم  سدروا قددالوا نعددم قدا  فدد نهم  يددر مدنهم قددا  أفدرأنتم إن كانددت م إنددة وجهيندة  يددرا مددن 

 تميم وعامر بن صعصعة ومد بها صوته أترونهم  سروا قالوا نعم قا  ف نهم  ير منهم 
   

 باب فضل أسلم وياار 
   
عبد هللا بن مسلمة انا سليمان  و بن المغيرة عدن حميدد بدن  دال  عدن عبدد هللا بدن  حدانا[  2524]  

 ياار يار هللا لها وأسلم سالمها هللا الصامت عن أبي عر قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
ن أ برنا الحكم بن المبارو انا عبد الع إ  عن موسى بن عقبدة عدن عبدد هللا بدن دنندار عد[  2525]  



يادار يادر هللا لهدا وأسدلم سدالمها هللا وعصدية عصدت بن عمر ان رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم قدا  
 هللا ورسوله 

   
 باب ال حلف في اإلسالم 

   
أ برنا أبدو نعديم اندا  درإك عدن سدماو عدن عكرمدة عدن بدن  بداس قيدل لشدرإك عدن النبدي [  2526]  

الم والحلددف فددي الجا ليددة لددم ندد ده اإلسددالم اال  دددة نعددم ال حلددف فددي اإلسددصددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 وحدة 
   

 باب في مولى القوم وابن أ تهم منهم 
   
أ ددان أنددب ند كر ان النبددي صددلى هللا أ برندا أبددو نعدديم اندا  ددعبة قددا  قلدت لمعاوإددة بددن قدرة [  2527]  

 عليه وسلم قا  للنعمان بن مقرن بن أ ت القوم منهم قا  نعم 
   
انا سعيد بن المغيرة حددانا  يسدى بدن ندونب عدن كويدر بدن عبدد هللا عدن أبيده عدن جدده حد[  2528]  

 مولى القوم منهم وحليف القوم منهم وابن أ ت القوم منهم قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في ال ي ننتمي إلى يير مواليه 
   
اندددا قتددادة عدددن  ددهر بدددن حو ددب عدددن عبدددد حدددانا مسدددلم بددن إبدددرا يم انددا  شدددام الدسددتوا ي [  2529]  

كندت تحدت ناقدة النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فسدمعته ؤقدو  الرحمن بن ينم عن عمرو بدن  ارجدة قدا  
مدددن ادعدددى إلدددى ييدددر أبيددده أو انتمدددى إلدددى ييدددر مواليددده رغبدددة عدددنهم فعليددده لعندددة هللا والمال كدددة والنددداس 

 أجمعين ال ؤقبل منه صر  وال عد  
   
سعيد بن عامر عن  عبة عدن عاصدم عدن أبدي عومدان عدن سدعد وأبدي بكدرة انهمدا  أ برنا[  2530]  

مدن ادعدى إلدى ييدر أبيده و دو ؤعلدم انده ييدر أبيده فالجندة حداا ان رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم قدا  
 عليه حرام 



   
 ومن كتاب البيو  

   
 باب في الحال  بين والحرام بين 

   
كرإدا عدن الشدعبي قدا  سدمعت النعمدان بدن بشدير ؤقدو  سدمعت رسدو  أ برنا أبو نعيم انا ز [  2531]  

الحددال  بددين والحددرام بددين وبينهمددا مشددتبهات ال ؤعلمهددا كويددر مددن الندداس هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ؤقددو  
فمدن اتقدى الشددبهات اسدتبرأ لعريدده ودننده ومددن وقد  فدي الشددبهات وقد  فددي الحدرام كددالراعي نرعدى حددو  

ان لكددل ملددك حمدددى وان حمددى هللا محارمدده اال وان فدددي الجسددد مضدددغة إعا الحمددى فيو ددك ان نواقعددده و 
 صلحت صل  الجسد كله وإعا فسدت فسد الجسد كله اال و ي القلب 

   
 باب د  ما نرإبك إلى ما ال نرإبك 

   
أ برنددا سددعيد بددن عددامر انددا  ددعبة عددن زإددد بددن أبددي مددرإم عددن أبددي الجددوزار السددعدي قددا  [  2532]  

لي ما تحاال من رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  سد له رجدل عدن مسد لة مدا أدري قلت للحسن بن ع
 ما  ي فقا  د  ما نرإبك إلى ما ال نرإبك 

   
حدانا سليمان بن حدرب اندا حمداد بدن سدلمة عدن ال  راندي عبدد السدالم عدن أندوب بدن عبدد [  2533]  

 صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  لوابصددة هللا بددن مكددرز الاهددري عددن وابصددة بددن معبددد ائسدددي ان رسددو  هللا
جيددت تسدد   عددن البددر وائاددم قددا  قلددت نعددم قددا  فجمدد  أصددابعه فضددرب بهددا صدددره وقددا  اسددتات ناسددك 
استات قلبك ؤا وابصة االاا البر ما انم نت إليده الدناب وانمد ن إليده القلدب واإلادم مدا حداو فدي الدناب 

 وتردد في الصدر وان أفتاو الناس وأفتوو 
   

 الربا ال ي كان في الجا لية باب في 
   
حددانا حجددا  بددن منهدا  انددا حمدداد بدن سددلمة انددا علددي بدن زإددد عددن أبدي حددرة الرقا ددي عددن [  2534]  

كنددت آ دد ا ب مددام ناقددة رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي أوسددط أؤددام التشددرإق أعود الندداس عمدده قددا  



 قضددى ان أو  ربددا نويدد  ربددا  بدداس بددن عندده فقددا  أال ان كددل ربددا فددي الجا ليددة مويددو  اال وان هللا
 عبد المطلب لكم ر وس أموالكم ال ت لمون وال ت لمون 

   
 باب في لعن آ ل الربا وم  له 

   
لعددن رسددو  هللا أ برنددا أبددو نعدديم انددا سددشيان عددن أبددي قدديب عددن  دد نل عددن عبددد هللا قددا  [  2535]  

 صلى هللا عليه وسلم آ ل الربا وم  له 
   

 ند في أ ل الربا باب في التشد
   
حدانا أحمد بن عبد هللا بن نونب انا بدن أبدي ع دب عدن سدعيد المقبدري عدن أبدي  رإدرة ان [  2536]  

 لي تين زمان ال نبالي المرر بما أ   الما  بحال  أم بحرام رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب في الكسب وعمل الرجل بيده 
   
انددا سدشيان عددن منصددور عدن إبددرا يم عددن عمدارة بددن عميددر عدن عمتدده عددن  أ برندا قبيصددة[  2537]  

ان أحددق مددا أ ددل الرجددل مددن أنيددب كسددبه وان ولددده عا شددة قالددت قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 من أنيب كسبه 

   
 باب في التجار 

   
يل بدن رفاعدة أ برنا أبو نعيم انا سشيان عن عبدد هللا  دو بدن عومدان بدن  وديم عدن إسدماع[  2538]  

 ر  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم إلدى البقيد  فقدا  ؤدا معشدر التجدار حتدى إعا عن أبيه عن جده قا  
ا درأبوا قددا  التجددار ؤحشددرون نددوم القيامددة فجددارا اال مددن اتقدى هللا وبددر وصدددج قددا  أبددو محمددد كددان أبددو 

 نعيم ؤقو  عبد هللا بن رفاعة وإنما  و إسماعيل بن عبيد بن رفاعة 
   

 باب في التاجر الصدوج 



   
أ برنا قبيصة اندا سدشيان عدن أبدي حمد ة عدن الحسدن عدن أبدي سدعيد عدن النبدي صدلى هللا [  2539]  

التاجر الصدوج ائمين مد  النبيدين والصددؤقين والشدهدار قدا  عبدد هللا ئعلدم لدي بده ان عليه وسلم قا  
 را يم و و ميمون ائعور الحسن سم  من أبي سعيد وقا  أبو حم ة   ا  و صاحب إب

   
 باب في النصيحة 

   
باؤعدت رسدو  هللا حدانا ؤعلى بن عبيدد اندا إسدماعيل بدن قديب عدن جرإدر بدن عبدد هللا قدا  [  2540]  

 صلى هللا عليه وسلم على أقام الصالة وإنتار ال كاة والنص  لكل مسلم 
   

 باب في النهي عن الغ  
   
ت اندا أبدو عقيدل ؤحيدى بدن المتوكدل قدا  أ برندي القاسدم بدن عبدد هللا حدانا محمد بن الصل[  2541]  

أن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددر بطعددام بسددوج المدننددة ف عجبدده حسددنه عددن سددالم عددن بددن عمددر 
ف د ل رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم نده في جوفه ف  ر   ييا لديب بال دا ر فد فف لصداحب الطعدام 

 ين من يشنا فليب منا ام قا  ال ي  بين المسلم
   

 باب في الغدر 
   
حدانا سعيد بن الربي  انا  عبة عن سليمان قدا  سدمعت أبدا وا دل عدن عبدد هللا عدن النبدي [  2542]  

 لكل يادر لوار نوم القيامة ؤقا    ه يدرة فالن صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب في النهي عن االحتكار 
   
الدد اندا محمدد بدن إسدحاج عدن محمدد بدن إبدرا يم عدن سدعيد بدن المسديب حدانا أحمد بن  [  2543]  

ال عن معمر بن عبد هللا بن ناف  بن نضلة العددوي قدا  سدمعت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤقدو  
 ؤحتكر إال  اني مرتين 



   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف عددن إسددرا يل عددن علددي بددن سددالم عددن علددي بددن زإددد بددن جدددعان [  2544]  

 الجالب مرزوج والمحتكر ملعون عيد بن المسيب عن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  عن س
   

 باب في النهي عن ان ؤسعر في المسلمين 
   
أ برنا عمرو بن عون عن عاصدم اندا حمداد بدن سدلمة عدن حميدد واابدت وقتدادة عدن أندب [  2545]  

ا  النداس ؤدا رسدو  هللا يدال السدعر فسدعر لندا قا  يال السعر على عهدد النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقد
إن هللا  دو الخدالق القدابض الباسدط الدرازج المسدعر وأندي أرجدو ان فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم 

 ألقي ربي وليب أحد منكم ؤطلبني بم لمة ظلمتها إؤاه بدم وال ما  
   

 باب في السماحة 
   
اندا منصدور بدن المعتمدر عدن ربعدي بدن حدرا  ان ح ؤادة حدانا أحمد بدن ندونب اندا ز يدر [  2546]  

تلقدت المال كدة روح رجدل ممدن قدبلكم فقدالوا عملدت مدن حداهم قا  قا  رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
الخيدر  دييا فقدا  ال قدالوا تد كر قدا  كندت أداندن النداس فدآمر فتيداني ان نن دروا المعسدر وإتجداوزوا عددن 

 عنه الموسر قا  قا  هللا تجاوزوا 
   

 باب في البيعان بالخيار ما لم نتارقا 
   
أ برنددا سددعيد بدددن عددامر عددن سدددعيد عددن قتددادة عدددن صددال  أبددي الخليدددل عددن عبددد هللا بدددن [  2547]  

البيعددان بالخيدار مدا لدم نتارقدا فدد ن الحدار  عدن حكديم بدن حد ام ان رسددو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
 ك با وكتما محق بركة بيعهما صدقا وبينا بورو لهما في بيعهما وان 

   
 ب سناده موله باب أ برنا أبو الوليد انا  عبة عن قتادة [  2548]  
   

 باب إعا ا تلف المتباؤعان 



   
أ برنا عومان بن محمد انا  شيم انا أبي ليلى عدن القاسدم بدن عبدد الدرحمن عدن أبيده عدن [  2549]  

البيعدان إعا ا تلاددا والمبيد  قدا م بعينده ولدديب وسدلم ؤقدو   عبدد هللا قدا  سدمعت رسدو  هللا صددلى هللا عليده
 بينهما بينة فالقو  ما قا  البا   أو نترادان البي  

   
 باب ال نب  على بي  أ يه 

   
أ برندا محمددد بددن عبددد هللا الرقا دي انددا ن إددد بددن زرإد  انددا محمددد  ددو بدن إسددحاج عددن ن إددد [  2550]  

سة عن عقبة بن عدامر قدا  سدمعت رسدو  هللا صدلى هللا عليده بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن  ما
 ال ؤحل المر  نؤمن با  واليوم اآل ر ان نبي  على بي  أ يه حتى نتركه وسلم ؤقو  

   
 باب في الخيار والعهدة 

   
حدددانا مسددلم بددن إبددرا يم انددا أبددان بددن ن إددد انددا قتددادة عددن الحسددن عددن عقبددة بددن عددامر ان [  2551]  

 عهدة الرقيق االاة أؤام هللا عليه وسلم قا   النبي صلى
   
أ برنددا ن إددد بددن  ددارون عددن  مددام عددن قتددادة عددن الحسددن عددن عقبددة بددن العددامر قددا  قددا  [  2552]  

عهدد الرقيدق االادة أؤدام فاسدره قتدادة ان وجدد فدي الوالدث عيبدا رده بغيدر بيندة النبي صلى هللا عليده وسدلم 
 ببينة وان وجده بعد االاة لم نرده اال 

   
 باب في المجاالت 

   
حدانا محمد بن المنها  انا ن إد بن زرإد  اندا  شدام  دو بدن حسدان عدن محمدد بدن سديرإن [  2553]  

مددن ا ددترل  دداة مصددراة أو لقحددة مصددراة فهددو عدن أبددي  رإددرة قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 مرار بالخيار االاة أؤام ف ن رد ا رد معها صاعا من نعام ال س

   
 باب في النهي عن بي  الغرر 



   
أ برنا محمد بن  يسدى اندا ؤحيدى القطدان عدن عبيدد هللا عدن أبدي ال نداد عدن ائعدر  عدن [  2554]  

 نهى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عن بي  الغرر أبي  رإرة قا  
   

 باب في النهي عن بي  الومار حتى نبدو صالحها 
   
نهدى رسدو  هللا صدلى هللا عليده د بن مخلد انا مالك عن ناف  عن بن عمر قا  أ برنا  ال[  2555]  

 وسلم عن بي  الومار حتى نبدو صالحها نهى البا   والمشتري 
   

 باب في الجا حة 
   
أ برندا عومددان بددن عمدر انددا بددن جددرإ  عدن أبددي ال بيددر عدن جددابر ان رسددو  هللا صددلى هللا [  2556]  

 امرة ف صابته جا حة فال ؤ   ن منه  ييا بم ت    ما  أ يك بغير حق من ابتا  عليه وسلم قا  
   

 باب في المحاقلة والم ابنة 
   
أ برنددا عمددرو بددن عددون انددا  الددد بددن عبددد هللا عددن محمددد بددن عمددر ح وحدددانا مسدددد انددا [  2557]  

وسددلم  نهدى رسددو  هللا صددلى هللا عليددهؤحيدى عددن محمددد بددن عمدرو عددن أبددي سددلمة عدن أبددي سددعيد قددا  
 عن المحاقلة والم ابنة قا  عبد هللا المحاقلة بي  ال ر  بالبر وقالوا ك لك ؤقو  بن المسيب 

   
 باب في العراؤا 

   
أ برنا محمد بن نوسف عن ائوزاعي عن بن  هاب عن سالم عن بن عمر عدن زإدد بدن [  2558]  

لتمر والرندب ولدم ندر ع فدي ييدر ر ع رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي بيد  العراؤدا بدااابت قا  
 علك 
   

 باب النهي عن بي  الطعام قبل القبض 



   
أ برنا  الد بن مخلد حدانا مالك عن ناف  عن بن عمدر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم [  2559]  

 من ابتا  نعاما فال نبعه حتى ؤقبضه قا  
   

 باب في النهي عن  رنين في بي  
   
د بدن  ددارون عدن حسددين المعلدم عددن عمددرو بدن  ددعيب عدن أبيدده عدن جددده قددا  أ برندا ن إدد[  2560]  

 نهى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عن سلف وبي  وعن  رنين في بي  وعن رب  ما لم ؤضمن 
   

 باب فيمن با  عبدا وله ما  
   
قدا  أ برنا عبد هللا بدن مسدلمة عدن بدن أبدي ع دب عدن بدن  دهاب عدن سدالم عدن أبيده قدا  [  2561]  

 من ا ترل عبدا ولم ؤشتر  ماله فال  ير له رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في النهي عن المناب ة والمالمسة 
   
أ برنا عمرو بن عون انا سشيان عن ال  ري عن عطدار بدن ن إدد عدن أبدي سدعيد الخددري [  2562]  

ن وعددن بيدد  المنابدد ة والمالمسددة قددا  نهددى رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن بيعتددين وعددن لبسددتيقددا  
 عبد هللا المناب ة نرمي   ا إلى علك وإرمي عاو إلى   ا قا  كان   ا في الجا لية 

   
 باب في بي  الحصاة 

   
أ برنا عبد هللا بن سعيد اندا عقبدة بدن  الدد اندا عبيدد هللا عدن أبدي ال نداد عدن ائعدر  عدن [  2563]  

صلى هللا عليده وسدلم عدن بيد  الغدرر وعدن بيد  الحصداة قدا  عبدد هللا إعا نهى رسو  هللا أبي  رإرة قا  
 رمى بحصا وجب البي  

   
 باب في النهي عن بي  الحيوان بالحيوان 



   
أ برندا سدعيد بدن عدامر وجعادر بدن عدون عددن سدعيد عدن قتدادة عدن الحسدن عدن سدمرة بددن [  2564]  

الحيدوان بدالحيوان نسديية ادم ان الحسدن نسدي  نهدى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن بيد جندب قا  
   ا الحدنث ولم ؤقل جعار ام ان الحسن نسي   ا الحدنث 

   
 باب في الر صة في استقرار الحيوان 

   
أ برنددا الحكددم بددن المبددارو عددن مالددك قددرارة عليدده عددن زإددد بددن أسددلم عددن عطددار بددن ؤسددار [  2565]  

اسددتلف رسدو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم بكددرا وسددلم قدا   عدن أبدي رافدد  مدولى رسددو  هللا صدلى هللا عليده
فجدارت إبددل مدن إبددل الصدددقة قدا  أبددو رافدد  فد مرني أن اقضددي الرجددل بكدرة فقلددت لددم أجدد فددي اإلبددل إال 
جمال  يارا ربا يا فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم أعطه إؤاه فد ن  يدر النداس أحسدنهم قضدار قدا  

 قو  الحيوان بالحيوان عبد هللا   ا ؤقوي قو  من ؤ
   

 باب النهي عن تلقي البيو  
   
أ برنا محمد بن المنها  انا ن إد بن زرإ  انا  شام بن حسدان عدن محمدد عدن أبدي  رإدرة [  2566]  

ال تلقددوا الجلددب مددن تلقدداه فا ددترل مندده  ددييا فهددو بالخيددار إعا قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 د ل السوج 

   
 بي  على بي  أ يه باب ال 

   
أ برنا  الد بن مخلد انا مالك عن ناف  عن بدن عمدر قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده [  2567]  

 ال نبي  بعضكم على بي  بعض وال تلقوا السل  حتى نهبط به ائسواج وال تناجشوا وسلم 
   

 باب في النهي عن امن الكلب 
   
بدن عييندة حدداني ال  دري عدن أبدي بكدر بدن عبدد الدرحمن عدن  أ برنا محمد بن نوسف اندا[  2568]  



نهى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عن امن الكلب ومهدر البغدي وحلدوان الكدا ن قدا  أبي مسعود قا  
 عبد هللا حلوان الكا ن ما ؤعطي على كهانته 

   
 باب في النهي عن بي  الخمر 

   
لمددا ن لددت اآلؤددة فددي عددن مسددروج عددن عا شددة قالددت أ برنددا ؤعلددى انددا ائعمدد  عددن مسددلم [  2569]  

آ ر سورة البقرة في الربا  ر  رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم فدتال ن علدى النداس ادم حدرم التجدارة فدي 
 الخمر 

   
أ برنددا إسددحاج بددن إبددرا يم انددا جرإددر عدددن منصددور عددن أبددي الضددحى عددن مسددروج عدددن [  2570]  

سورة البقرة  در  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدرأ ن علدى  لما ن لت اآلؤات في أوا رعا شة قالت 
 الناس ام نهى عن التجارة في الخمر 

   
أ برندددا أحمدددد بدددن  الدددد اندددا محمدددد  دددو بدددن إسدددحاج عدددن عبدددد الدددرحمن بدددن ن إدددد عدددن أبدددي [  2571]  

  هللا س لت بن  باس عن جلود الميتة فقدا  قدا  رسدو القعقا  بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعلة قا  
صلى هللا عليه وسلم دبايها نهور ا وس لته عن بي  الخمدر مدن أ دل ال مدة فقلدت لده إن لندا أعنابدا وأندا 
نتخد  منهدا  د ه الخمدور فنبيعهدا مددن أ دل ال مدة قدا  بدن  بدداس أ ددل رجدل مدن اقيدف أو دوس لرسددو  

 عليدده وسددلم أمددا هللا صددلى هللا عليدده وسددلم رواؤددة مددن  مددر فددي حجددة الددودا  فقددا  لدده النبددي صددلى هللا
علمت ؤا أبدا فدالن أن هللا قدد حرمهدا قدل ال وهللا قدا  فد ن هللا قدد حرمهدا فالتادت إلدى يالمده فقدا  أ در  
بهددا إلددى الحدد ورة فبعهددا فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أومددا علمددت ؤددا أبددا فددالن أن الدد ي حددرم 

  ربها حرم بيعها قا  ف مر بها ف فريت في البطحار 
   

 في النهي عن بي  الوالر باب 
   
نهدى رسدو  هللا أ برنا  الدد بدن مخلدد اندا مالدك عدن عبدد هللا بدن دنندار عدن بدن عمدر قدا  [  2572]  

 صلى هللا عليه وسلم عن بي  الوالر وعن  بته قا  عبد هللا ائمر على   ا ال نبا  وال نو ب باب 
   



 باب في بي  المدبر 
   
القاسددم انددا  ددعبة عددن عمددرو بددن دننددار قددا  سددمعت جددابر بددن عبددد هللا أ برنددا  ا ددم بددن [  2573]  

أعتددق رجدل منددا عبدددا لده عددن دبددر قددا  فددعا بدده رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسددلم فباعدده ائنصداري قددا  
 قا  جابر وإنما مات عام أو  قيل لعبد هللا تقو  به قا  قوم ؤقولون 

   
 باب في بي  أمهات ائوالد 

   
برنددا أبددو نعدديم انددا  ددرإك عددن حسددين بددن عبددد هللا بددن عبيددد هللا بددن  بدداس عددن عكرمددة أ [  2574]  

إعا ولدت أمة الرجل منده فهدي معتقدة عدن دبدر منده عن بن  باس عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
 أو بعده 

   
 باب في صا  المدننة ومد ا 

   
اج بددن عبددد هللا بددن أبددي نلحددة عددن أ برنددا أبددو محمددد الحناددي المدددني انددا مالددك عددن إسددح[  2575]  

اللهددم بددارو لهددم فددي مكيددالهم وبددارو لهددم فددي أنددب بددن مالددك ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 صاعهم ومد م ؤعني المدننة 

   
 باب في النهي عن بي  الطعام إال موال بمول 

   
كددان ن بددال  قددا  أ برنددا عومددان بددن عمددر انددا إسددرا يل عددن أبددي إسددحاج عددن مسددروج عدد[  2576]  

عندي مد تمر للنبي صلى هللا عليه وسلم فوجدت أنيب منده صداعا بصداعين فا دترإت منده ف تيدت بده 
النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدا  مدن أندن لددك  د ا ؤدا بدال  قلدت ا دترإت صداعا بصداعين قددا  رده ورد 

 علينا تمرنا 
   
ال  عددن عبددد المجيددد بددن سددهيل بددن عبددد أ برنددا عبددد هللا بددن مسددلمة انددا سددليمان  ددو بددن بدد[  2577]  

ان رسدو  هللا صدلى الرحمن انه سدمه سدعيد بدن المسديب ؤحدد  ان أبدا سدعيد الخددري وأبدا  رإدرة حددااه 



هللا عليدده وسددلم بعددث أا بنددي عدددي ائنصدداري فاسددتعمله علددى  يبددر فقدددم بتمددر جنيددب قددا  بددن مسددلمة 
تمدر  يبدر  كد ا قدا  ال وهللا ؤدا رسدو  هللا اندا  ؤعني جيدا فقدا  لده رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم أ دل

لنشتري الصا  بالصداعين مدن الجمد  فقدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال تاعلدوا ولكدن مدوال بمودل 
 أو بيعوا من   ا وا تروا بومنه من   ا وك لك المي ان 

   
 باب في النهي عن الصر  

   
بدن إسدحاج عدن ال  دري عدن مالدك بدن أوس بدن الحدداان أ برنا ن إد بن  ارون انا محمدد [  2578]  

النصددري عددن عمددر بددن الخطدداب ريددى هللا تعددالى عندده قددا  سددمعت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
الدد  ب بالدد  ب  ددار و ددار والاضددة بالاضددة  ددار و ددار والتمددر بددالتمر  ددار و ددار والبددر بددالبر  ددار ؤقددو  

 ما و ار والشعير بالشعير  ار و ار ال فضل بينه
   
أ برندددا عمدددرو بدددن عدددون اندددا  الدددد عدددن  الدددد الحددد ار عدددن أبدددي قالبدددة عدددن أبدددي ائ دددعث [  2579]  

الصددنعاني قددا  قددام أندداس فددي إمددارة معاوإددة نبيعددون آنيددة الدد  ب والاضددة إلددى العطددار فقددام  بددادة بددن 
والبدر  ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم نهدى عدن بيد  الد  ب بالد  ب والاضدة بالاضدةالصامت فقا  

 بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والمل  بالمل  اال موال بمول سوار بسوار فمن زاد وازداد فقد أربى 
   

 باب ال ربا اال في النسيية 
   
أ برندا أبدو عاصدم عدن بدن جرإدر عدن عبيددد هللا بدن أبدي ن إدد عدن بدن  بداس قدا  أ برنددي [  2580]  

إنمددا الربددا فددي الدددنن قددا  عبددد هللا معندداه در ددم  عليدده وسددلم قددا  أسددامة بددن زإددد ان رسددو  هللا صددلى هللا
 بدر مين 

   
 باب الر صة في اقتضار الورج من ال  ب 

   
أ برنددا أبددو الوليددد انددا حمدداد بددن سددلمة عددن سددماو بددن حددرب عددن سددعيد بددن حبيددر عددن بددن [  2581]  

أبيد  بالددرا م وآ د  الددنانير وربمدا قدا  كندت أبيد  اإلبدل بدالبقي  فد بي  بالددنانير وآ د  الددرا م و عمر قدا  



اقبض ف تيت رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم فقلدت ؤدا رسدو  هللا روإددو أسد لك اندي أبيد  اإلبدل بدالبقي  
ف بي  بالدنانير وآ   الدرا م وأبي  بالدرا م وآ   الدنانير قا  ال ب س ان ت    بسدعر نومدك مدا لدم تاترقدا 

 وبينكما  ير 
   

 ر ن باب في ال
   
تددوفي رسدو  هللا صددلى أ برندا ن إدد بددن  دارون انددا  شدام عددن عكرمدة عددن بدن  بدداس قدا  [  2582]  

 هللا عليه وسلم وان درعه لمر ونة عند رجل من اليهود بوالاين صاعا من  عير 
   

 باب في السلف 
   
ر عددن أبددي أ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا سددشيان عددن بددن أبددي نجددي  عددن عبددد هللا بددن كويدد[  2583]  

قدددم رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم المدننددة و ددم ؤسددلاون فددي الومددار فددي المنهددا  عددن بددن  بدداس قددا  
سنتين واال  فقا  رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم أسدلاوا فدي الومدار فدي كيدل معلدوم ووزن معلدوم وقدد 

  ان سشيان ن كره زمانا إلى أجل معلوم ام  ككه  باد بن كوير 
   

 حسن القضار باب في 
   
سددمعت جددابرا أن رسددو  هللا صددلى هللا حدددانا سددعيد بددن الربيدد  انددا  ددعبة عددن محددارب قددا  [  2584]  

 عليه وسلم وزن له درا م ف رجحها 
   

 باب الرجحان في الوزن 
   
جلبدت أ برنا محمد بن نوسف عن سدشيان عدن سدماو بدن حدرب عدن سدوإد بدن قديب قدا  [  2585]  

بدد ا مددن البحددرإن إلددى مكددة ف تانددا رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ؤمشددي فسدداومنا  انددا ومخرمددة العبدددي
بسراوإل أو ا تري منا سراوإل وام وزان ن ن بائجر فقا  للوزان زن وأرج  فلما ع دب ؤمشدي قدالوا  د ا 

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 



   
 باب في مطل الغني ظلم 

   
مالك عن أبي ال نداد عدن ائعدر  عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو   حدانا  الد بن مخلد انا[  2586]  

 مطل الغني ظلم وإعا أتب  أحدكم على ملير فليتب  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في أن ار المعسر 
   
انده تقايدى حدانا عومان بن عمر انا نونب عن ال  ري عن عبيد هللا بن كعدب عدن أبيده [  2587]  

ننا كان له عليه في المسجد فارتاعت أصدواتهما حتدى سدمعها النبدي صدلى هللا عليده من بن أبي حدرد د
وسلم و و في بيته فخر  إليهما فندادل ؤدا كعدب قدا  لبيدك ؤدا رسدو  هللا فقدا  يد  مدن دنندك ف ومد  إليده 

 الشطر قا  قد فعلت قا  قم فاقضه 
   

 باب فيمن ان ر معسرا 
   
انددا زا دددة عددن عبددد الملددك بددن عميددر عددن ربعددي أبددي اليسددر قددا  حدددانا أحمددد بددن عبددد هللا [  2588]  

مدن ان در معسدرا أو ويد  عنده أظلده هللا فدي ظلده ندوم ال سمعت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  
 ظل اال ظله قا  فب ج في صحياته فقا  اع ب فهي لك لغرإمه وعكر انه كان معسرا 

   
بن سلمة أبو جعار الخطمي عن محمد بدن كعدب القرظدي حدانا عاان بن مسلم انا حماد [  2589]  

من ناب عن يرإمه أو محدا عنده كدان عن أبي قتادة قا  سمعت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  
 في ظل العر  نوم القيامة 

   
 باب فيمن وجد متاعه عند المالب 

   
 بددره اندده سددم  عمددر بددن عبددد أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا ؤحيددى ان أبددا بكددرة بددن محمددد أ[  2590]  

الع إدد  ؤحددد  اندده سددم  أبددا بكددر بددن عبددد الددرحمن بددن الحددار  بددن  شددام اندده سددم  أبددا  رإددرة ؤقددو  قددا  



مدن أدرو مالده بعينده عندد إنسدان قدد أفلدب أو عندد رجدل قدد أفلدب فهدو رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم 
 أحق به من ييره باب 

   
 باب ما جار في التشدند في الدنن 

   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف عددن سددشيان عددن سددعد بددن إبددرا يم عددن عمددر بددن أبددي سددلمة عددن [  2591]  

 ناب المؤمن معلقة ما كان عليه دنن أبيه عن أبي  رإرة قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
م بدن أبدي أ برنا محمد بن عبد هللا الرقا ي انا ن إد بن زرإ  انا سعيد عدن قتدادة عدن سدال[  2592]  

الجعد عن معدان بن أبي نلحة عن اوبان مدولى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ان رسدو  هللا صدلى 
 من فارج الروح الجسد و و بر  من اال  د ل الجنة من الكبر والغلو  والدنن هللا عليه وسلم قا  

   
 باب في الصالة على من مات وعليه دنن 

   
ر وأبو الوليد عن  عبة عن عومدان بدن عبدد هللا بدن مو دب عدن عبدد أ برنا سعيد بن عام[  2593]  

ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم أتي برجل ليصدلي عليده فقدا  صدلوا علدى هللا بن أبي قتادة عن أبيه 
 صاحبكم ف ن عليه دننا قا  أبو قتادة  و علي ؤا رسو  هللا قا  بالوفار قا  بالوفار فصلى عليه 

   
 في الصالة عليه  باب في الر صة

   
أ برنددا عبيددد هللا بددن موسددى عددن سددشيان عددن أبددي ال ندداد عددن ائعددر  عددن أبددي  رإددرة قددا  [  2594]  

والد ي ناسدي بيددده مدا علدى ائرر مدؤمن اال وأنددا أولدى النداس بدده قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم 
ه مدن كددان قدا  عبددد هللا يددياعا فمدن تددرو دنندا أو يددياعا فدرد  لدده ف ندا مددواله ومدن تددرو مداال فلعصددبت

 ؤعني  ياال وقا  فرد  له ؤعني ادعوني له اقض عنه 
   

 باب في الدا ن معان 
   



أ برنا إبرا يم بن المن ر الح ام انا محمد بن إسماعيل بن أبدي فددؤك اندا سدعيد بدن سدشيان [  2595]  
  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا مدولى ائسددلميين عددن جعاددر بددن محمددد عددن أبيدده عدن عبددد هللا بددن جعاددر قددا

ان هللا مد  الددا ن حتدى ؤقضدي دننده مدا لدم ؤكدن فيمدا ؤكدره هللا قدا  وكدان عبدد هللا بدن جعادر عليه وسدلم 
ؤقو  لخازنه اع ب فخ  لدي بددنن فد ني أ دره ان أبيدت ليلدة اال وهللا معدي بعدد مدا سدمعت مدن رسدو  هللا 

 صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في العارإة مؤداة 
   
أ برنا محمد بن المنها  انا ن إد بن زرإ  اندا سدعيد بدن أبدي عدروة عدن قتدادة عدن الحسدن [  2596]  

 على اليد ما أ  ت حتى تؤدؤه عن سمرة بن جندب قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في أدار ائمانة واجتناب الخيانة 
   
ينددام عددن  ددرإك وقديب عددن أبددي حصددين عددن أبددي  أ برندا محمددد بددن العددالر انددا نلدق بددن[  2597]  

أد ائمانددة إلددى مددن ا تمنددك وال تخددن مددن صددال  عددن أبددي  رإددرة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
  انك 

   
 باب من كسر  ييا فعليه موله 

   
أ ددل بعدض أزوا  النبدي صدلى هللا عليده أ برندا ن إدد بدن  دارون اندا حميدد عدن أندب قدا  [  2598]  

صعة فيها ارإد و دو فدي بيدت بعدض أزواجده فضدربت القصدعة فانكسدرت فجعدل النبدي صدلى هللا وسلم ق
عليه وسدلم ؤ  د  الورإدد فيدرده فدي الصدحاة و دو ؤقدو  كلدوا يدارت أمكدم ادم انت در حتدى جدارت بقصدعة 

 صحيحة ف    ا ف عطا ا صاحبه القصعة المكسورة قا  عبد هللا نقو  به ا 
   

 باب في اللقطة 
   
أ برنا محمد بن العدالر اندا أبدو أسدامة عدن الوليدد بدن كويدر قدا  حدداني عمدرو بدن  دعيب [  2599]  



ان سدشيان بددن عبددد هللا وجدد عيبددة فدد تى عدن عمددرو وعاصدم ابنددي سددشيان بدن عبددد هللا بددن ربيعدة الوقاددي 
 بهدا عمدر بدن الخطداب فقدا  عرفهدا سدنة فد ن عرفدت فد او وإال فهدي لدك فلدم ؤعدر  فلقيده بهدا فدي العددام
المقبل في الموسم ف كر ا له فقا  عمر  ي لك ف ن رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم أمرندا بد لك قدا  ال 

 حاجة لي بها فقبضها عمر فجعلها في بيت الما  
   

 باب في النهي عن لقطة الحا  
   
ندا أ برنا معداع بدن  داني مدن أ دل البصدرة حددانا حدرب بدن  دداد اندا ؤحيدى بدن أبدي كويدر ا[  2600]  

انده عدام فتحدت مكدة قدام رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدا  ان هللا حدبب أبو سلمة حدانا أبدو  رإدرة 
عن مكة الايل وسلط عليهم رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم والمؤمنين اال وإنهدا لدم تحدل ئحدد قبلدي وال 

ها وال نلدتقط سداقطتها اال تحل ئحد بعدي اال وإنها ساعتي  ده حرام ال ؤختلي  ال ا وال ؤعضدد  دجرت
 لمنشد 

   
 باب في الضالة 

   
حدانا سعيد بن عامر عن  عبة عدن  الدد الحد ار عدن ن إدد بدن عبدد هللا بدن الشدخير عدن [  2601]  

 يالة المسلم حرج النار أبي مسلم عن الجارود قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
الجرإدري عدن أبدي العدالر عدن أبدي مسدلم الجرمدي عدن الجدارود أ برنا ن إد بدن  دارون اندا [  2602]  

يددالة المسددلم حددرج النددار يددالة المسددلم حددرج النددار يددالة قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
المسلم حرج النار ال تقربنها قدا  فقدا  رجدل ؤدا رسدو  هللا اللقطدة نجدد ا قدا  انشدد ا وال تكدتم وال تغيدب 

 ليه وإال فما  هللا نؤتيه من ؤشار وإن جار ربها فادفعها إ
   

 باب فيمن اقتط  ما  امر  مسلم بيمينه 
   
أ برنا أحمد بدن ؤعقدوب الكدوفي عدن إسدماعيل بدن جعادر عدن العدالر عدن معبدد بدن كعدب [  2603]  

مدن اقتطد  السلمي عن أ يه عبد هللا بن كعب عن أبي أمامة أن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  



مسلم بيمينه فقد أوجدب هللا لده الندار وحدرم عليده الجندة فقدا  لده رجدل وإن كدان  دييا ؤسديرا ؤدا حق امر  
 رسو  هللا قا  وإن قضيبا من أراو 

   
أ برنا عبد هللا بن سعيد انا أبو أسامة عن الوليد بن كويدر عدن محمدد بدن كعدب بدن مالدك [  2604]  

با أمامة الحاراي حداه انده سدم  رسدو  هللا صدلى انه سم  أ اه عبد هللا بن كعب بن مالك ؤحد  ان أ
 ف كر نحوه هللا عليه وسلم 

   
 باب في اليمين الكاعبة 

   
أ برنا أبو الوليد وحجا  قاال انا  دعبة قدا  حدداني علدي بدن مددرو قدا  سدمعت أبدا زرعدة [  2605]  

الادة ال ؤكلمهدم هللا اؤحد  عن  ر ة بدن الحدر عدن أبدي عر قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
وال نن دددر إلددديهم ندددوم القيامدددة وال نددد كيهم ولهدددم عددد اب ألددديم فقلدددت ؤدددا رسدددو  هللا مدددن  دددم  دددابوا و سدددروا 

 ف عاد ا فقلت من  م ؤا رسو  هللا فقا  المسبل والمنان والمناق سلعته بالحلف كاعبا 
   

 باب من أ    برا من ائرر 
   
 ددعيب عددن ال  ددري حددداني نلحددة بددن عبددد هللا بددن عددو  أن أ برنددا الحكددم بددن ندداف  عددن [  2606]  

مددن عبددد الددرحمن بددن سددهل أ بددره أن سددعيد بددن زإددد قددا  سددمعت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ؤقددو  
 ظلم من ائرر  برا ف نه ؤطوقه من سب  أريين 

   
 باب من أحيى أريا ميتة فهي له 

   
امة عن  شام بن عدروة قدا  أ برندي عبيدد هللا بدن عبدد أ برنا عبد هللا بن سعيد انا أبو أس[  2607]  

مدن أحيدى أريددا الدرحمن بدن رافد  ان جدابر بددن عبدد هللا أ بدره ان رسدو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم قدا  
 ميتة فله فيها أجر وما أ لت العافية منها فله منها صدقة قا  أبو محمد العافية الطير ويير علك 

   
 باب في القطا   



   
أ برنا عبد هللا بن ال بير الحميدي انا الادر  بدن سدعيد بدن علقمدة بدن سدعيد بدن أبديض بدن [  2608]  

حمددا  السدددبا ي المدد ربي حدددداني عددن اابدددت بددن سدددعيد بدددن أبدديض ان أبددداه سددعيد بدددن أبدديض حداددده عدددن 
اسدتقط  الملد  مدن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم الد ي ؤقدا  لده ملد   د ا أبيض بن حما  حداده انده 

رب ف قطعه ام ان ائقر  بن حابب التميمدي قدا  ؤدا نبدي هللا اندي قدد وردت الملد  فدي الجا ليدة و دو بم 
ب رر ليب لهدا مدار ومدن ورده أ د ه و دو مودل مدار العدد فاسدتقا  النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ائبديض 

عليده وسدلم في قطيعته في المل  فقلت قدد أقلتده علدى ان تجعلده مندي صددقة فقدا  رسدو  هللا صدلى هللا 
 و منك صدقة و و مول مار العد من ورده أ  ه قا  وقطد  لده رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم أريدا 

 ونخال ال ي بالجر  جر  مراد مكانه حين أقاله منه قا  الار  فهو على علك من ورده أ  ه 
   
بدن وا دل عدن أ برنا محمد بن بشار انا يندر انا  دعبة عدن سدماو بدن حدرب عدن علقمدة [  2609]  

ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أقطعدده أريددا قددا  ف رسددل معددي معاوإددة قددا  أعطهددا إؤدداه قددا  أبيدده 
 ؤحيى انا محمد بن بشار انا يندر به ا الحدنث 

   
 باب في فضل الغرس 

   
 أ برنددا المعلددى بددن أسددد انددا عبددد الواحددد بددن زإدداد انددا سددليمان ائعمدد  انددا أبددو سددشيان قددا [  2610]  

د دل علدي رسدو  هللا صدلى سمعت جابر بن عبد هللا ؤقدو  حدداني أم مبشدر امدرأة زإدد بدن حارادة قالدت 
هللا عليه وسلم في حا ط لي فقا  ؤا أم مبشدر أمسدلم يدرس  د ا أم كدافر قلدت مسدلم فقدا  مدا مدن مسدلم 

 ؤغرس يرسا في  ل منه إنسان أو دابة أو نير اال كانت له صدقة 
   

 باب في الحمى 
   
أ برنا عبد هللا بدن ال بيدر اندا الادر  بدن سدعيد قدا  أ برندي عمدي اابدت بدن سدعيد عدن أبيده [  2611]  

س   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عدن حمدى ائراو فقدا  رسدو  سعيد عن جده أبيض بن حما  انه 
عليده وسدلم  هللا صلى هللا عليده وسدلم ال حمدى فدي اآلراو فقدا  أرا دة فدي ح داري فقدا  النبدي صدلى هللا

 ال حمى في اآلراو قا  فر  ؤعني بن أبيض بح اري ائرر التي فيها ال ر  المحا  عليها 



   
 باب في النهي عن بي  المار 

   
حدانا محمد بن نوسف اندا بدن عييندة عدن عمدرو بدن دنندار عدن أبدي المنهدا  قدا  سدمعت [  2612]  

عليده وسدلم قدا  ال تبيعدوا المدار فد ني سدمعت إؤاس بن عبد الم ني وكان من أصدحاب النبدي صدلى هللا 
ننهدى عددن بيد  المددار وقددا  عمدرو بددن دنندار ال ندددري أي مدار قددا  ؤقددو  ال النبدي صددلى هللا عليده وسددلم 

 أدري مار جارإا أو المار المستقى 
   

 باب في ال ي ال ؤحل منعه 
   
بيدده عددن بهيسددة عددن حدددانا عومددان بددن عمددر انددا كهمددب عددن سدديار رجددل مددن قددرارة عددن أ[  2613]  

أتددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فاسددت عنه فددد ل بيندده وبددين أبيهددا عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم اندده 
قميصه وقد قا  عومدان فالت مده فقدا  مدا الشدير الد ي ال ؤحدل منعده فقدا  الملد  والمدار فقدا  مدا لشدير 

ال ؤحددل منعدده قددا  ان تاعدددل  الدد ي ال ؤحددل منعدده قدددا  ان تاعددل الخيددر  يددر لدددك قددا  مددا الشددير الددد ي
 الخير  ير لك وانتهى إلى المل  والمار قيل لعبد هللا تقو  به ف وم  برأسه 

   
 باب ان النبي صلى هللا عليه وسلم عامل  يبر 

   
ان رسددو  هللا صددلى هللا حدددانا مسدددد انددا ؤحيددى عددن عبيددد هللا حددداني ندداف  عددن عبددد هللا [  2614]  

 طر ما ؤخر  منها ما تمرة أو زر  عليه وسلم عامل  يبر بش
   

 باب في النهي عن المخابرة 
   
كنددا نخددابر أ برنددا أبددو الحسددن عددن زكرإددا بددن إسددحاج انددا أبددو ال بيددر اندده سددم  جددابرا ؤقددو  [  2615]  

قبدل ان ننهاندا رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم عددن الخبدر بسدنتين أو اددال  علدى الولددث والشدطر و ددي 
رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن كانددت لدده أرر فليحراهددا فدد ن كددره أن ؤحراهدددا  مددن تددبن فقددا  لنددا

 فليمنحها أ اه ف ن كره أن ؤمنحها أ اه فليدعها 



   
 باب في النهي عن الم ارعة بالولث والرب  

   
أ برندا محمددد بدن عيينددة عدن علددي بدن مسددهر عدن أبددي إسدحاج الشدديباني عدن عبددد هللا بددن [  2616]  

ان   سدد لت عبددد هللا بدددن مغاددل عددن الم ارعددة فقددا  أ برندددي اابددت بددن الضددحاو ائنصددداري السددا ب قددا
 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم نهى عن الم ارعة قا  لعبد هللا تقو  به قا  ال أقو  بائو  

   
 باب في النهي عن بي  ائرر سنتين 

   
نهدى رسدو  هللا صدلى هللا عليدده ر قدا  أ برندا أبدو نعديم اندا ز ددري عدن أبدي ال بيدر عدن جدداب[  2617]  

 وسلم عن بي  ائرر البيضار سنتين أو االاا 
   

 باب في الر صة في كرار ائرر بال  ب والاضة 
   
أ برندا إسدحاج بدن إبدرا يم اندا ن إددد بدن  دارون اندا إبدرا يم بددن سدعد عدن محمدد بدن عكرمددة [  2618]  

عبد الرحمن بدن أبدي لبيبدة عدن سدعيد بدن المسديب بن عبد الرحمن بن الحار  بن  شام عن محمد بن 
كندا نكددري ائرر علددى عهدد رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم بمددا علددى عدن سددعد بدن أبددي وقداأل قددا  

السواقي من ال ر  وبمدا سدعد مدن المدار منهدا فنهاندا رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن علدك وأعن لندا 
 رج أو قا  ر ع لنا في ان نكرإها بال  ب والو 

   
 باب في الخرأل 

   
حدانا  ا م بن القاسم انا  عبة عن  بيب بن عبد الرحمن عدن عبدد الدرحمن بدن مسدعود [  2619]  

بددن نيددار ائنصدداري قددا  جددار سددهل بددن أبددي حومددة إلددى مجلسددنا فحددد  ان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم 
 الرب  إعا  رصتم فخ وا ودعوا دعوا الولث ف ن لم تدعوا الولث فدعوا قا  
   

 باب في النهي عن كسب ائمة 



   
حددانا سدهل بددن حمداد انددا  دعبة انددا محمدد بددن جحدادة عددن أبدي حددازم عدن أبددي  رإدرة قددا  [  2620]  

 نهى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عن كسب اإلمار 
   

 باب في النهي عن كسب الحجام 
   
بدرا يم بدن عبدد هللا بدن قدار  ان السدا ب أ برنا و ب بدن جرإدر اندا  شدام عدن ؤحيدى عدن إ[  2621]  

كسددب الحجددام  بيددث بددن ن إددد حدادده ان رافدد  بددن  دددؤ  حدادده ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 ومهر البغي  بيث امن الكلب  بيث 

   
 باب في الر صة في كسب الحجام 

   
سدو  هللا صدلى هللا عليده ان ر أ برنا ن إد بن  ارون انا حميد الطوإدل عدن أندب بدن مالدك [  2622]  

 وسلم حجمه أبو نيبة وأمر له بصاعين من نعام 
   

 باب في النهي عن عسب الاحل 
   
أ برندا محمدد بددن  يسدى انددا بدن فضدديل عدن ائعمد  عددن أبدي حددازم عدن أبددي  رإدرة قددا  [  2623]  

 نهى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عن امن عسب الاحل 
   
نهدى بن إبرا يم انا القاسم بن الاضل انا أبي عن المهري قدا  قدا  أبدو  رإدرة أ برنا مسلم [  2624]  

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عن عسب الاحل وأجر المؤمسة 
   

 باب فيمن با  دارا فلم ؤجعل امنها في مولها 
   
ملدك بددن أ برندا أبدو نعديم اندا إسدماعيل  دو بدن إبددرا يم بدن مهداجر قدا  سدمعت عبدد عبدد ال[  2625]  

عميدر قدا  سددمعت عمدرو بدن حرإددث عدن أ يده سددعيد بدن حرإدث وكانددت لده صدحبة قددا  سدمعت رسددو  



 من با  منكم دارا أو عقارا قمن ان ال نبارو له اال ان ؤجعله في موله هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  
   

 باب في حرإم البير 
   
د الشدامي اندا إسدماعيل بدن مسدلم عدن الحسدن أ برنا إسحاج بن إبرا يم انا عرعرة بن البرن[  2626]  

مدن احتاددر بيدرا فلدديب ئحدد ان ؤحاددر عدن عبددد هللا بدن مغاددل عدن رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم قددا  
 حوله أربعين عراعا عطنا لما يته 

   
 باب في الشاعة 

   
فددي لم أ برنددا ؤعلددى انددا عبددد الملددك عددن عطددار عددن جددابر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسدد[  2627]  

 الشاعة إعا كان نرإقها واحدا قا  نن ر بها وان كان صاحبها يا با 
   
أ برنا محمد بن العدالر اندا عبدد هللا بدن إدرإدب عدن بدن جدرإ  عدن أبدي ال بيدر عدن جدابر [  2628]  

قضى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم بالشاعة في كل  رو لم ؤقسم ربعده أو حدا ط ال ؤحدل لده ان قا  
نؤعن  رإكه ف ن  دار أ د  وان  دار تدرو فد ن بدا  فلدم نؤعنده فهدو أحدق بده قيدل ئبدي محمدد  نبي  حتى

 تقو  به ا قا  نعم 
   

 ومن كتاب االستي ان 
   

 باب االستي ان اال  
   
أن أ برنا أبدو النعمدان اندا ن إدد بدن زرإد  اندا داود عدن أبدي نضدرة عدن أبدي سدعيد الخددري [  2629]  

 عن علددى عمددر اددال  مددرات فلددم نددؤعن لدده فرجدد  فقددا  مددا رجعددك قددا  سددمعت أبددا موسددى ائ ددعري اسددت
رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسددلم ؤقددو  إعا اسدت عن المسددت عن ادال  مددرات فدد ن أعن لده وإال فليرجدد  فقددا  
لتدد تين بمددن ؤشددهد معددك أو ئفعلددن وئفعلددن قددا  أبددو سددعيد وأتانددا وأنددا فددي قددوم مددن أصددحاب رسددو  هللا 

وسددلم فددي المسددجد و ددو فدد   مددن وعيددد عمددر إؤدداه فقددام علينددا فقددا  أنشددد هللا مددنكم رجددال صددلى هللا عليدده 



سم  علك من رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم اال  هد لي بده قدا  فرفعدت رأسدي فقلدت أ بدره اندي معدك 
 على   ا وقا  عاو آ رون فسري عن أبي موسى 

   
 باب كيف االستي ان 

   
لربيدد  انددا  ددعبة عددن محمددد بددن المنكدددر قددا  سددمعت جددابر بددن عبددد هللا أ برنددا سددعيد بددن ا[  2630]  

 أتيت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فضربت بابه فقا  من عا فقلت انا فقا  أنا أنا فكره علك قا  
   

 باب في النهي ان ؤطرج الرجل أ له ليال 
   
ار ند كر عدن جدابر بدن عبدد أ برنا محمد بن نوسف انا سشيان قا  سمعت محارب بدن داد[  2631]  

نهى رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ان ؤطدرج الرجدل أ لده لديال أو ؤخدونهم أو نلدتمب عودراتهم هللا قا  
 قا  سشيان قوله أو ؤخونهم أو نلتمب عوراتهم ما أدري  ير قاله محارب أو  ير  و في الحدنث 

   
 باب في افشار السالم 

   
لمدا قددم مر عن عو  عن زرارة بدن أوفدى عدن عبدد هللا بدن سدالم قدا  أ برنا سعيد بن عا[  2632]  

رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم المدنندة استشدرفه النداس فقدالوا قددم رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
فخرجت فيمن  در  فلمدا رأندت وجهده عرفدت ان وجهده لديب بوجده كد اب فكدان أو  مدا سدمعته ؤقدو  ؤدا 

 سالم وأنعموا الطعام وصلوا ائرحام وصلوا والناس نيام تد لون الجنة بسالم أنها الناس أفشوا ال
   

 باب في حق المسلم على المسلم 
   
أ برنا عبيدد هللا عدن إسدرا يل عدن أبدي إسدحاج عدن الحدار  عدن علدي قدا  قدا  رسدو  هللا [  2633]  

ته إعا عطدددب وإعدددوده إعا للمسدددلم علدددى المسدددلم سدددت ؤسدددلم عليددده إعا لقيددده وإشدددمصدددلى هللا عليددده وسدددلم 
 مرر وإجيبه إعا دعاه وإشهده إعا توفي وإحب له ما ؤحب لناسه وإنص  له بالغيب 

   



 باب في تسليم الرا ب على الما ي 
   
أ برنا أبدو  داني الخدوالني ان أبدا علدي الجندب حداده عدن فضدالة بدن عبيدد عدن رسدو  هللا [  2634]  

 على الما ي والقا م على القاعد والقليل على الكوير ؤسلم الرا ب صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب في رد السالم على أ ل الكتاب 
   
أ برندا  الددد بددن مخلددد اندا مالددك عددن عبددد هللا بدن دننددار عددن بددن عمدر قددا  قددا  رسددو  هللا [  2635]  

 ان اليهود إعا سلم أحد م ف نما ؤقو  السام عليك قل عليك صلى هللا عليه وسلم 
   
 ب في التسليم على الصبيان با
   
كندت أمشدي مد  اابدت البنداني فمدر بصدبيان حدانا سهل بن حماد انا  عبة عن سيار قا  [  2636]  

فسلم علديهم وحدد  اابدت انده كدان مد  أندب فمدر بصدبيان فسدلم علديهم وحدد  أندب انده كدان مد  النبدي 
 صلى هللا عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم 

   
 م على النسار باب في التسلي

   
أ برنددا الحكددم بددن ندداف  عددن  ددعيب بددن أبددي حمدد ة عددن بددن أبددي حسددين حددداني  ددهر عددن [  2637]  

بينددا  ددي فددي نسددوة فمددر علدديهن النبددي أسددمار بنددت ن إددد بددن السددكن إحدددل نسددار بنددي عبددد ائ ددهل انهددا 
 صلى هللا عليه وسلم فسلم عليهن 

   
 باب إعا أقرير على الرجل السالم كيف نرد 

   
أ برنددا الحكددم بددن ندداف  عددن  ددعيب بددن أبددي حمدد ة عددن ال  ددري قددا  حددداني أبددو سددلمة بددن [  2638]  

ؤددا عبدد الدرحمن ان عا شدة زو  النبدي صددلى هللا عليده وسدلم قالدت قدا  رسددو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 ل ماال أرل عا     ا جبرإل ؤقرأ عليك السالم قالت وعليه السالم ورحمة هللا وبركاته قالت و و نر 



   
 باب في رد السالم 

   
حدانا عبد هللا بن مسلمة انا سليمان  و بن المغيرة عدن حميدد بدن  دال  عدن عبدد هللا بدن [  2639]  

صلى رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم ف تيتده حدين قضدى صدالته فكندت أو  الصامت عن أبي عر قا  
 ممددن أنددت قددا  قلددت مددن ياددار قددا  فدد  ول بيددده مددن حيددا بتحيددة اإلسددالم قددا  عليددك السددالم ورحمددة هللا

 قلت في ناسي كره اني انتميت إلى ياار 
   

 باب في فضل التسليم ورده 
   
حدددانا محمددد بددن كويددر انددا جعاددر بددن سددليمان عددن عددو  عددن أبددي رجددار عددن عمددران بددن [  2640]  

عليدده وقددا  عشددر اددم جددار رجددل إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددا  السددالم علدديكم فددرد حصددين قددا  
جدار رجدل فسدلم فقدا  السدالم علديكم ورحمدة هللا وبركاتده فدرد عليده فقدا  عشدرون وجدار رجدل فسدلم فقدا  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته فرد عليه وقا  االاون 
   

 باب إعا سلم على الرجل و و نبو  
   
عددن الحسددن عددن الحصددين عددن  أ برندا إسددحاج انددا معدداع بددن  شددام حددداني أبددي عددن قتددادة[  2641]  

انه سلم على النبي صلى هللا عليه وسلم و دو نبدو  فلدم ندرد عليده السدالم حتدى تويد  المهاجر بن قنا  
 فلما توي  رده عليه 

   
 باب في النهي عن الد و  على النسار 

   
 أ برنددا ؤحيددى بددن بسددطام انددا ليددث بددن سددعد عددن ن إددد بددن أبددي حبيددب عددن أبددي الخيددر عددن[  2642]  

ال تددد لوا علددى النسددار قيددل ؤددا رسددو  هللا اال عقبدة بددن عددامر قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 الحمو قا  الحمو الموت قا  ؤحيى الحمو قرابة لل و  

   



 باب في ن رة الاج ة 
   
حددانا محمدد بدن نوسدف وأبدو نعديم عدن سدشيان عدن ندونب عدن عمدرو بدن سدعيد عدن أبددي [  2643]  

سد لت النبدي صدلى هللا عليده وسدلم عدن ن درة الاجد ة عمرو عن جرإر عن أبيده عدن جدده قدا  زرعة بن 
 فقا  اصر  بصرو 

   
 باب في عنو  النسار 

   
أ برنا أحمد بن  الد انا محمدد  دو بدن إسدحاج عدن نداف  عدن صدشية بندت أبدي عبيدد عدن [  2644]  

ى هللا عليده وسددلم عددن عندل المددرأة فقددا  سديل النبددي صددلأم سدلمة زو  النبددي صددلى هللا عليده وسددلم قالددت 
 ددبرا فقلددت ؤددا رسددو  هللا أعن تبدددو أقدددامهن قددا  فدد راعا ال ندد دن عليدده قددا  عبددد هللا الندداس ؤقولددون عددن 

 ناف  عن سليمان بن ؤسار 
   

 باب في كرا ية إظهار ال إنة 
   
ن امددرأة عددن أ برندا محمددد بدن نوسددف اندا سددشيان عدن منصددور حدداني ربعددي بدن حددرا  عد[  2645]  

ؤا معشر النسار أمدا لكدن فدي الاضدة مدا أ ت لح ؤاة قالت  طبنا رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فقا  
 تحلين به أما انه ليست منكن امرأة تحلى ال  ب فت هره اال ع بت به 

   
 باب في النهي عن الطيب إعا  رجت 

   
أؤمددا امددرأة قدديب عددن أبددي موسددى  أ برنددا أبددو عاصددم عددن اابددت بددن عمددار عددن يندديم بددن[  2646]  

 استعطرت ام  رجت فيوجد رإحها فهي زانية وكل عين زان وقا  أبو عاصم نرفعه بعض أصحابنا 
   

 باب في الواصلة والمستوصلة 
   
أ برنا محمد بن نوسف عن سشيان عن منصور عن إبرا يم عن علقمة عن عبدد هللا قدا  [  2647]  



ت والمتنمصددات والمتالجددات للحسددن المغيددرات  لددق هللا فبلدد  علددك امددرأة لعددن هللا الوا ددمات والمستو ددما
من بني أسد ؤقا  لها أم ؤعقوب فجارت فقالت بلغني انك لعنت كيت وكيدت فقدا  ومدا لدي ال ألعدن مدن 
لعن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم و و في كتاب هللا فقالت لقد قرأت ما بدين اللدوحين فمدا وجددت فيده 

لين كندت قرأتيده لقدد وجدتيده أمدا قدرأت ل مدا آتدا م الرسدو  فخد وه ومدا نهدا م عنده فدانتهوا {  ما تقو  قا  
فقالدت بلدى قدا  ف نده قدد نهددى عنده فقالدت فد ني أرل أ لدك ؤاعلددون قدا  فداد لي فدان ري فدد لت فن ددرت 

 فلم تر من حاجتها  ييا فقا  لو كان ك لك ما جامعتها 
   

 رجل والمرأة المرأة باب في النهي عن مكامعة الرجل ال
   
أ برنددا عومددان بددن محمددد انددا ن إددد بددن حبدداب حددداني ؤحيددى بددن أنددوب الحضددرمي أ برنددي [  2648]  

 يا  بن  باس الحميري عن أبي الحصين الحجدري عدن أبدي عدامر قدا  سدمعت أبدا رإحانده صداحب 
عددن عشددر  صددا  كددان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ننهددى رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ؤقددو  

مكامعددة الرجددل الرجددل فددي  ددعار واحددد لدديب بينهمددا  ددير ومكامعددة المددرأة المددرأة فددي  ددعار واحددد لدديب 
بينهمدددا  دددير والنتدددف والو دددم والنهبدددة وركدددوب النمدددور واتخددداع الددددنبا   هندددا علدددى العددداتقين وفدددي أسدددال 

 الوياب قا  عبد هللا أبو عامر  ي  لهم والمكامعة المضاجعة 
   

 مخنوين والمترجالت باب لعن ال
   
أ برنددا ن إددد بدددن  ددارون وو ددب بدددن جرإددر قدداال اندددا  شددام  ددو الدسدددتوا ي عددن ؤحيددى عدددن [  2649]  

ان النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم لعدددن المخنودددين مدددن الرجدددا  والمتدددرجالت مدددن عكرمدددة عدددن بدددن  بددداس 
وأ ددر  عمددر فالنددا أو  النسددار وقددا  أ رجددو م مددن بيددوتكم قددا  فددا ر  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فالنددا

 فالنة قا  عبد هللا ف  ك 
   

 باب في ان الاخ  عورة 
   
أ برنا الحكم بدن المبدارو اندا مالدك عدن أبدي النضدر عدن زرعدة بدن عبدد الدرحمن عدن أبيده [  2650]  

جلب عندنا رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وفخد ي منكشداة فقدا   مدر وكان من أصحاب الصاة قا  



 ت ان الاخ  عورة عليك أما علم
   

 باب في النهي عن د و  المرأة الحمام 
   
د دل علدى أ برنا ؤعلى حددانا ائعمد  عدن عمدرو بدن مدرة عدن سدالم بدن أبدي الجعدد قدا  [  2651]  

عا شة نسوة من أ ل حمع ؤستاتينها فقالت لعلكن من النسوة الالتي ند لن الحمامدات قلدن نعدم قالدت 
ليه وسلم ؤقو  مدا مدن امدرأة تضد  ايابهدا فدي ييدر بيدت زوجهدا اال  تكدت سمعت رسو  هللا صلى هللا ع
 ما بينها وبين هللا ع  وجل 

   
قا  أبو محمد أ برنا عبيد هللا عن إسرا يل عن منصور عن سدالم عدن أبدي المليحدي عدن [  2652]  

   ا الحدنث عا شة 
   

 باب ال ؤقيمن أحدكم أ اه من مجلسه 
   
دد انا بشر بن الماضل انا عبيد هللا عن ناف  عن بدن عمدر قدا  قدا  رسدو  هللا أ برنا مس[  2653]  

 ال ؤقيم الرجل ؤعني أ اه من مجلسه ام ؤقعد فيه ولكن تاسحوا أو توسعوا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب إعا قام من مجلسه ام رج  إليه فهو أحق به 
   
هيل عدن أبيدده عددن أبددي  رإدرة قددا  قددا  رسددو  هللا حددانا أحمددد بددن عبددد هللا اندا ز يددر انددا سدد[  2654]  

 إعا قام أحدكم أو الرجل من مجلسه ام رج  إليه فهو أحق به صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في النهي عن الجلوس في الطرقات 
   
ان رسددو  هللا صددلى هللا أ برنددا أبددو الوليددد الطيالسددي انددا  ددعبة انددا أبددو إسددحاج عددن البددرار [  2655]  

وسدلم مددر بنداس جلددوس مدن ائنصدار فقددا  إن كندتم فدداعلين فا ددوا السدبيل وأفشددوا السدالم وأعينددوا عليده 
 الم لوم قا   عبة لم ؤسم    ا الحدنث أبو إسحاج من البرار 



   
 باب في وي  إحدل الرجلين على ائ رل 

   
عدن  بداد بدن أ برنا محمد بن أحمد بن أبي  لدف اندا سدشيان قدا  سدمعت ال  دري ؤحدد  [  2656]  

رأنددت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مسددتلقيا فددي المسددجد وايددعا إحدددل رجليدده تمدديم عددن عمدده قددا  
 على ائ رل 

   
 باب ال نتناجى اانان دون صاحبهما 

   
أ برندا عبيددد هللا بددن موسددى عددن ائعمدد  عددن أبدي وا ددل عددن عبددد هللا قددا  قددا  رسددو  هللا [  2657]  

 كنتم االاة فال نتناجى اانان دون صاحبهما ف ن علك ؤح نه  إعاصلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في كاارة المجلب 
   
حدانا ؤعلى بن عبيد انا حجا  ؤعني بن دننار عدن أبدي  ا دم عدن رفيد  عدن أبدي العاليدة [  2658]  

لدب لمدا كدان بدآ رة كدان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم إعا جلدب فدي المجعن أبي برزة ائسلمي قا  
فددد راد أن ؤقدددوم قدددا  سدددبحانك اللهدددم وبحمددددو أ دددهد أن ال إلددده إال أندددت أسدددتغارو وأتدددوب إليدددك فقدددالوا ؤدددا 

 رسو  هللا إنك لتقو  اآلن كالما ما كنت تقوله فيما  ال فقا    ا كاارة لما ؤكون في المجالب 
   

 باب إعا عطب الرجل ما ؤقو  
   
محمددد بددن عبددد الددرحمن بددن أبددي ليلددى عددن أ يدده أ برنددا سددعيد بددن عددامر عددن  ددعبة عددن [  2659]  

 يسى عن أبيه عبدد الدرحمن بدن أبدي ليلدى عدن أبدي أندوب ائنصداري عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم 
العدددانب ؤقدددو  الحمدددد ت علدددى كدددل حدددا  وإقدددو  الددد ي ؤشدددمته ندددرحمكم هللا وإدددرد عليددده نهددددؤكم هللا قدددا  

 وإصل  بالكم 
   

 ه باب إعا لم ؤحمد هللا ال ؤشمت



   
عطددب رجددالن عنددد النبددي أ برنددا أحمددد بددن عبددد هللا انددا ز يددر عددن سددليمان عددن أنددب قددا  [  2660]  

صلى هللا عليه وسلم فشدمت أو  دمت أحدد ما ولدم ؤشدمت اآل در فقيدل لده ؤدا رسدو  هللا  دمت  د ا ولدم 
 مي تشمت اآل ر فقا  إن   ا حمد هللا وان   ا لم ؤحمد هللا قا  عبد هللا سليمان  و التي

   
 باب كم ؤشمت العانب 

   
أ برنددا أبددو الوليددد انددا عكرمددة  ددو بددن عمددار قددا  حددداني إؤدداس بددن سددلمة قددا  حددداني أبددي [  2661]  

 عطب رجل عند النبي صلى هللا عليه وسلم فقا  نرحمك هللا ام عطب أ رل فقا  الرجل م كوم قا  
   

 باب في النهي عن التصاوإر 
   
بن عامر عن  عبة عن عبدد الدرحمن بدن القاسدم عدن أبيده قدا  قالدت عا شدة  أ برنا سعيد[  2662]  

 دان لنددا ادوب فيدده تصداوإر فجعلتدده بدين ندددي النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم و ددو ؤصدلي فنهدداني أو قالددت 
 فكر ه قا  فجعلته وسا د 

   
 باب ال تد ل المال كة بيتا فيه تصاوإر 

   
د الواحددد بددن زإدداد انددا عمددارة بددن القعقددا  انددا الحددار  العكلددي أ برنددا أبددو النعمددان حدددانا عبدد[  2663]  

عن أبي زرعة بن عمرو بن جرإر عن عبد هللا بن نجي عن علي ان النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
 ان المال كة ال تد ل بيتا فيه كلب وال صورة وال جنب 

   
 باب في الناقة على العيا  

   
 دددعبة قدددا  عددددي بدددن اابدددت أ برندددي قدددا  سدددمعت عبدددد هللا بدددن ن إدددد حددددانا أبدددو الوليدددد اندددا [  2664]  

المسدلم إعا أنادق ناقدة علدى أ لده ؤحد  عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى هللا عليه وسلم انه قا  
 و و ؤحتسبها فهي له صدقة 



   
 باب في الدابة نركب عليها االاة 

   
  عاصددم ائحددو  عددن مددورج عددن عبددد هللا بددن أ برنددا أبددو النعمددان انددا اابددت بددن ن إددد قددا[  2665]  

كددان رسدو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم إعا قادل تلقددي بدي وبالحسدن أو بالحسددين قدا  وأراه قددا  جعادر قدا  
الحسددن فحملنددي بددين ندؤدده والحسددن وراره قدددمنا المدننددة ونحددن علددى الدابددة التددي عليهددا النبددي صددلى هللا 

 عليه وسلم 
   

 بصدر ا باب في صاحب الدابة أحق 
   
أ برنا سعيد بن سليمان عن إسحاج بن ؤحيى بن نلحة عن المسديب بدن رافد  ومعبدد بدن [  2666]  

أتينا قيب بن سعيد بن  بدادة فدي بيتده  الد عن عبد هللا بن ن إد الخطمي وكان أميرا على الكوفة قا  
علديهم بد مير فقدا  رجدل ف عن المؤعن للصالة وقلنا لقيب قم فصل لنا فقا  لدم ؤكدن ئصدلي بقدوم لسدت 

لدديب بدوندده ؤقددا  لدده عبددد هللا بددن حن لددة بددن الغسدديل قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الرجددل أحددق 
بصدر دابته وصدر فرا ه وان نوم في رحلة فقا  قيب بن سعد عند علك ؤدا فدالن لمدولى لده قدم فصدل 

 لهم 
   

 باب ما جار ان على كل عروة بعير  يطانا 
   
أ برنددا عبيددد هللا بددن موسددى عددن أسددامة بددن زإددد عددن محمددد بددن حمدد ة بددن عمددرو ائسددلمي [  2667]  

قددا  وقددد صددحب أبددوه رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  سددمعت أبددي ؤقددو  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا 
 على عروة كل بعير  يطان ف عا ركبتمو ا فسموا هللا وال تقصروا على حاجاتكم عليه وسلم 

   
 ي عن ان نتخ  الدواب كراسي باب في النه

   
أ برنا عومان بن محمد انا  بابة بن سوار انا ليث بن سعد عن ن إد بدن أبدي حبيدب عدن [  2668]  

سدهل بدن معداع بدن أندب عددن أبيده وكدان مدن أصدحاب النبددي صدلى هللا عليده وسدلم ان رسدو  هللا صددلى 



 راسي اركبوا   ه الدواب سالمة وال تتخ و ا كهللا عليه وسلم قا  
   
 أ برنا عبد هللا بن صال  عن الليث اال انه مخالف  بابة في  ير [  2669]  
   

 باب السار قطعة من الع اب 
   
أ برنا  الد بن مخلد انا مالك عدن سدمي عدن أبدي صدال  عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  [  2670]  

ونعامه و درابه فد عا قضدى أحددكم  السار قطعة من الع اب ؤمن  أحدكم نومههللا صلى هللا عليه وسلم 
 نهمته من ساره فليعجل الرجعة إلى أ له 

   
 باب ما ؤقو  إعا ود  رجال 

   
حدانا مسلم بن إبرا يم انا سعيد بن أبدي كعدب اندا أبدو الحسدن العبددي قدا  حدداني موسدى [  2671]  

سدلم فقدا  لده ؤدا نبدي هللا جار رجل إلى النبي صلى هللا عليه و بن ميسرة العبدي عن أنب بن مالك قا  
اني أرإد السار فقا  له متى قا  يدا ان  ار هللا قا  فاتاه ف   ه بيده فقدا  لده فدي حادال هللا وفدي كناده 
زودو هللا التقددول وياددر لددك عنبددك ووجهددك للخيددر أننمددا تو يددت أو أننمددا توجهددت  ددك سددعيد فددي إحدددل 

 الكلمتين 
   

 باب في الدعار إعا سافر 
   
كدان أ برنا ن إد بن  ارون حداني  عبة انا عاصم ائحو  عن عبد هللا بدن سدرجب قدا  [  2672]  

النبي صلى هللا عليه وسدلم إعا سدافر قدا  اللهدم إندي أعدوع بدك مدن وعودار السدار وكآبدة المنقلدب والحدور 
 بعد الكور ودعوة الم لوم وسور المن ر في ائ ل والما  

   
ا حماد بدن سدلمة عدن أبدي ال بيدر عدن علدي بدن عبدد هللا البدارقي أ برنا ؤحيى بن حسان ان[  2673]  

ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم كان إعا سدافر فركدب راحلتده كبدر االادا وإقدو  عن عبد هللا بن عمر 
ل سبحان ال ي سخر لنا  د ا ومدا كندا لده مقدرنين وإندا إلدى ربندا لمنقلبدون {  اللهدم اندي أسد لك فدي سداري 



ل ومدددن العمدددل مدددا تريدددى اللهدددم  دددون عليندددا السدددار واندددو لندددا بعدددد ائرر اللهدددم أندددت  ددد ا البدددر والتقدددو 
 الصاحب في السار والخلياة في ائ ل اللهم اصحبنا في سارنا وا لانا في أ لنا بخير 

   
 باب ما ؤقو  عند الصعود والهبو  

   
كندا إعا صدعدنا بر قدا  أ برنا أحمد بن عبد هللا انا أبو زبيد عن حصين عن سالم عن جدا[  2674]  

  برنا وإعا  بطنا سبحنا 
   

 باب في النهي عن الجرس 
   
أ برندددا الحكدددم بدددن المبدددارو اندددا مالدددك عدددن نددداف  عدددن أبدددي الجدددراح مدددولى أم حبيبدددة عدددن أم [  2675]  

 العير التي فيها الجرس ال تصحبها المال كة حبيبة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
   
نا أحمد بن عبد هللا اندا ز يدر اندا سدهيل بدن أبدي صدال  عدن أبيده عدن أبدي  رإدرة عدن أ بر [  2676]  

 ال تصحب المال كة رفقة فيها كلب أو جرس النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب النهي عن لعن الدواب 
   
ن أ برنا سليمان بن حرب انا حماد بن زإد عن أنوب عدن أبدي قالبدة عدن أبدي المهلدب عد[  2677]  

ان النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم كددان فدي سددار فسددم  لعنددة فقدا  مددا  دد ا قددالوا فالنددة عمدران بددن حصددين 
 لعنت راحلتها فقا  يعوا عنها ف نها ملعونة قا  عمران ك ني ان ر إليها ناقة ورقار 

   
 باب ال تسافر المرأة اال ومعها محرم 

   
أبددي سددعيد قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا  حدددانا ؤعلددى انددا ائعمدد  عددن أبددي صددال  عددن[  2678]  

ال تسددافر المددرأة سددارا االاددة أؤددام فصدداعدا اال ومعهددا أبو ددا أو أ و ددا أو زوجهددا أو عو رحددم عليدده وسددلم 
 محرم منهما 



   
 باب ان الواحد في السار  يطان 

   
ا  قدا  أ برنا الهيوم بن جميل انا عاصم  دو بدن محمدد العمدري عدن أبيده عدن بدن عمدر قد[  2679]  

 لو ؤعلم الناس ما في الوحدة لم ؤسر را ب بليل وحده أبدا النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب ما ؤقو  إعا ن   من ال 
   
أ برنا أحمد بن إسحاج وعاان قاال اندا و يدب محمدد بدن عجدالن عدن ؤعقدوب بدن عبدد هللا [  2680]  

بنددت حكدديم قالددت سددمعت رسددو  هللا بددن ائ دد  عددن سددعيد بددن المسدديب عددن سددعد بددن مالددك عددن  ولددة 
لو ان أحدكم إعا ند   مند ال قدا  أعدوع بكلمدات هللا التامدات مدن  در مدا  لدق صلى هللا عليه وسلم ؤقو  

 لم ؤضره في علك المن    ير حتى نرتحل منه 
   

 باب في الركعتين إعا ن   من ال 
   
ان النبددي صددلى هللا عليددده  أ برنددا أبددو عاصددم عددن عومدددان بددن سددعيد عددن أنددب بدددن مالددك[  2681]  

وسددلم كددان إعا ندد   مندد ال لددم نرتحددل مندده حتددى ؤصددلي ركعتددين أو نددود  المندد   بددركعتين قددا  عبددد هللا 
 عومان بن سعد يعيف 

   
 باب ما ؤقو  إعا قال من السار 

   
أ برنا ؤحيى بن حسان انا حماد بدن سدلمة عدن أبدي ال بيدر عدن علدي بدن عبدد هللا البدارقي [  2682]  
أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إعا رج  من سداره قدا  آنبدون إن  دار تدا بون ن عبد هللا بن عمر ع

 عابدون لربنا حامدون 
   

 باب الدعار عند النوم 
   



ان أ برنددا أبددو الوليددد انددا  ددعبة قددا  انددا أبددو إسددحاج قددا  سددمعت البددرار بددن عددازب ؤقددو  [  2683]  
مر رجال إعا أ   مضجعه ان ؤقدو  اللهدم أسدلمت ناسدي إليدك ووجهدت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم أ

وجهي إليك وفويت أمري إليك وألج ت ظهري إليك رغبة ور بة إليدك ال ملجد  وال منجدا مندك إال إليدك 
 آمنت بكتابك ال ي أن لت ونبيك ال ي أرسلت ف ن مات مات على الاطرة 

   
إددد عددن عبيددد هللا بددن عمددر عددن سددعيد بددن أبددي سددعيد أ برنددا أبددو النعمددان انددا حمدداد بددن ز [  2684]  

إعا آول أحدددكم إلددى فرا دده فليددناض المقبددري عددن أبددي  رإددرة قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
فرا ددده بددددا ل إزاره ف نددده ال نددددري مدددا  لاددده فيددده وليقدددل اللهدددم بدددك ويدددعت جنبدددي وبدددك أرفعددده اللهدددم إن 

  ها بما تحاال به  بادو الصالحين أمسكت ناسي فايار لها وإن أرسلتها فاحا
   

 باب في التسبي  عند النوم 
   
أ برنا ن إد بن  ارون انا العدوام بدن حو دب قدا  حدداني عمدرو بدن مدرة عدن عبدد الدرحمن [  2685]  

أتاندا رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم حتدى ويد  قدمده بيندي وبدين فانمددة بدن أبدي ليلدى عدن علدي قدا  
أ  نا مضاجعنا االاا واالادين تسدبيحة واالادا واالادين تحميددة وأربعدا واالادين تكبيدرة فعلمنا ما نقو  إعا 

 قا  علي فما تركتها بعد فقا  له رجل وال ليلة صاين قا  وال ليلة صاين 
   

 باب ما ؤقو  إعا انتبه من نومه 
   
را  عدن أ برنا محمد بن نوسف عدن سدشيان عدن عبدد الملدك بدن عميدر عدن ربعدي بدن حد[  2686]  

كدان النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم إعا اسدتيقال قدا  الحمدد ت الدد ي أحياندا بعدد مدا أماتندا وإليدده ح ؤادة قدا  
 النشور 

   
أ برنا محمد بن ن إد الح ام انا الوليد بن مسدلم اندا ائوزاعدي قدا  حدداني عميدر بدن  داني [  2687]  

بددن الصددامت عددن النبددي صددلى هللا عليدده  العنسددي قددا  حددداني جنددادة بددن أبددي أميددة قددا  حددداني  بددادة
مددن تعددار مددن الليددل فقددا  ال إلدده إال هللا وحددده ال  ددرإك لدده الملددك ولدده الحمددد و ددو علددى كددل وسددلم قددا  

 دير قدددنر سددبحان هللا والحمددد ت وال إلدده إال هللا وهللا أ بددر وال حددو  وال قددوة إال بددا  اددم قددا  رب اياددر 



  م فتوي  ام صلى تقبل صالته لي أو قا  ام دعا استجيب له ف ن ع
   

 باب ما ؤقو  إعا أصب  
   
أ برنا محمد بن نوسف عن سشيان عن سلمة بن كهيل عن عبد هللا بدن عبدد الدرحمن بدن [  2688]  

كدان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إعا أصدب  قدا  أصدبحنا علدى فطدرة اإلسدالم وكلمدة أب ل عن أبيه قا  
 هللا عليه وسلم وملة أبينا إبرا يم حنياا مسلما  اإل الأل ودنن نبينا محمد صلى

   
أ برنددا سددعيد بددن عددامر عددن  ددعبة عددن ؤعلددى بددن عطددار عددن عمددرو بددن عاصددم عددن أبددي [  2689]  

ؤدا رسدو  هللا مرندي بشدير أقولده إعا أصدبحت وإعا أمسديت قدا  قدل اللهدم فدانر  رإدرة قدا  قدا  أبدو بكدر 
كدل  دير ومليكده أ دهد ان ال إلده اال أندت أعدوع بدك مددن  السدماوات وائرر عدالم الغيدب والشدهادة رب

  ر ناسي ومن  ر الشيطان و ركه قا  قله إعا أصبحت وإعا أمسيت وإعا أ  ت مضجعك 
   

 باب ما ؤقو  إعا لبب اوبا جدندا 
   
أ برنددا عبددد هللا بددن سددعيد ؤعنددي بددن ن إددد المقبددري انددا سددعيد  ددو بددن أبددي أنددوب عددن أبددي [  2690]  

مددن لدبب اوبددا سدهل بددن معداع بددن أندب عددن أبيده قددا  قدا  رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم  مرحدوم عددن
 فقا  الحمد ت ال ي كساني   ا ورزقنيه من يير حو  مني وال قوة يار له ما تقدم من عنبه 

   
 باب ما ؤقو  إعا د ل المسجد وإعا  ر  

   
بن بدال  عدن ربيعدة عدن عبدد الملدك بدن سدعيد أ برنا عبد هللا بن مسلمة انا سليمان ؤعني [  2691]  

إعا د ددل أحدددكم المسددجد فليقددل عددن أبددي حميددد أو أبددي أسدديد قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 اللهم افت  لي أبواب رحمتك وإعا  ر  فليقل اللهم اني أس لك من فضلك 

   
 باب ما ؤقو  إعا د ل السوج 

   



انا أز ر بن سنان عدن محمدد بدن واسد  قدا  قددمت مكدة فلقيدت بهدا أ برنا ن إد بن  ارون [  2692]  
مدن د دل السدوج أ ي سالم بن عبد هللا فحداني عن أبيه عن جده ان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  

فقددا  ال إلدده إال هللا وحددده ال  ددرإك لدده الملددك ولدده الحمددد ؤحيددي وإميددت و ددو حددي ال ؤمددوت بيددده الخيددر 
ب هللا لده ألدف ألدف حسدنة ومحدا عنده ألدف ألدف سديية ورفد  لده ألدف ألدف و و على كدل  دير قددنر كتد

درجة قا  فقدمت  راسان فلقيت قتيبة بدن مسدلم فقلدت اندي آتيدك بهدؤدة فحداتده فكدان نركدب فدي موكبده 
 في تي السوج فيقوم فيقولها ام نرج  

   
 باب تسموا باسمي وال تكنوا بكنيتي 

   
 شام عن محمد بن سيرإن عن أبي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  هللا  أ برنا سعيد بن عامر عن[  2693]  

 تسموا باسمي وال تكنوا بكنيتي صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في حسن ائسمار 
   
حددانا عاددان بددن مسددلم انددا  شدديم انددا داود بددن عمددرو عددن عبددد هللا بددن أبددي زكرإددا الخ اعددي [  2694]  

إنكددم تدددعون نددوم القيامددة ب سددما كم وأسددمار  عليدده وسددلم عددن أبددي الدددردار قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا
 آبا كم ف حسنوا أسمار م 

   
 باب ما ؤستحب من ائسمار 

   
أ برندا محمدد بددن كويدر انددا عبيدد هللا بددن عمدر عدن ندداف  عدن بددن عمدر قددا  قدا  رسددو  هللا [  2695]  

 أحب ائسمار إلى هللا عبد هللا وعبد الرحمن صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب ما ؤكره من ائسمار 
   
ان النبدي صدلى هللا عليده أ برنا زكرإا بن عدي انا معتمر عن الركين عن أبيه عن سدمرة [  2696]  

 وسلم نهى ان ؤسمى أرقا نا أربعة أسمار أفل  وناف  ورباح ونجاح 



   
 باب في تغيير ائسمار 

   
ة عدن عبيدد هللا عدن نداف  عدن بدن عمدر عدن حدانا حجا  بن منها  انا حماد  و بن سدلم[  2697]  

 كان ؤقا  لها عاصية فسما ا النبي صلى هللا عليه وسلم جميلة أم عاصم 
   
حددانا مسددد انددا ؤحيدى بددن سدعيد انددا  دعبة انددا  دعبة انددا عطدار بددن أبدي ميمونددة عدن أبددي [  2698]  

 وسلم زإنب  كان اسم زإنب برة فسما ا النبي صلى هللا عليهراف  عن أبي  رإرة قا  
   

 باب في النهي عن ان ؤقو  ما  ار هللا و ار فالن 
   
أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا  ددعبة عددن عبددد الملددك بددن عميددر عددن ربعددي بددن حددرا  عددن [  2699]  

قددا  رجددل مددن المشددركين لرجددل مددن المسددلمين نعددم القددوم لددوال انكددم تقولددون مددا الطايددل أ ددي عا شددة قددا  
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددا  ال تقولددوا مددا  ددار هللا و ددار محمددد ولكددن   دار هللا و ددار محمددد فسددم 

 قولوا ما  ار هللا ام  ار محمد 
   

 باب ال ؤقا  للعنب الكرم 
   
أ برنا ن إد بن  ارون انا محمدد  دو بدن إسدحاج عدن صدال  بدن إبدرا يم عدن عبدد الدرحمن [  2700]  

ال تقولوا لحدا ط العندب الكدرم إنمدا الكدرم هللا عليه وسلم  ائعر  عن أبي  رإرة قا  قا  رسو  هللا صلى
 الرجل المسلم 

   
 باب في الم اح 

   
كدان يدالم ؤسدوج بد زوا  حدانا أبو عاصم عن عبيد هللا بن عبيد هللا عدن بدن  بداس قدا  [  2701]  

 النبي صلى هللا عليه وسلم فقا  ؤا أنجشة روإدا سوقك بالقوارإر 
   



 ب ليضحك به الناس باب في ال ي ؤك 
   
أ برنددا ن إددد بددن  ددارون أ برنددا بهدد  بددن حكدديم عددن أبيدده عددن جددده قددا  سددمعت رسددو  هللا [  2702]  

 وإل لل ي ؤحد  فيك ب ليضحك به القوم وإل له وإل له صلى هللا عليه وسلم ؤقو  
   

 باب في الشعر 
   
بدن إسدحاج عدن ؤعقدوب بدن عتبدة أ برنا محمد بن  يسى انا عبدة بن سليمان عن محمد [  2703]  

صدج النبي صلى هللا عليده وسدلم أميدة بدن أبدي الصدلت فدي  دير مدن عن عكرمة عن بن  باس قا  
  عره فقا  

 رجل واور تحت رجل ؤمينه  
 والنسر لر رل وليث مرصد  فقا  النبي صلى هللا عليه وسلم صدج فقا   
 والشمب تطل  كل آ ر ليلة  
 رد  فقا  النبي صلى هللا عليه وسلم صدج فقا  قا ل حمرار ؤصب  لونها نتو  
 ت بى فما تطل  لنا في رسلها  
 إال مع بة وإال تجلد  فقا  النبي صلى هللا عليه وسلم صدج  
   

 باب في ان من الشعر حكمة 
   
أ برنا أبو عاصم عن بن جرإ  عن زإداد  دو ان سدعد قدا  أ برندي بدن  دهاب أ بدره عدن [  2704]  

بن عبد الرحمن بن  شام عن مدروان بدن الحكدم عدن عبدد الدرحمن بدن ائسدود بدن عبدد ؤغدو   أبي بكر
 ان من الشعر حكمة عن أبي كعب عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  

   
 باب ئن ؤمتلىر جو  أحدكم 

   
 أ برنا عبيد هللا بن موسى حدانا حن لة عن سالم بن عمير قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا[  2705]  

 إلن ؤمتلي جو  أحدكم قيحا أو دما  ير له من ان ؤمتلي  عرا عليه وسلم 



   
 ومن كتاب الرقاج 

   
 باب من نرد هللا به  يرا ؤاقهه في الدنن 

   
أ برنا سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن جعار عدن عبدد هللا بدن سدعيد بدن أبدي  ندد عدن [  2706]  

 من نرد هللا به  يرا ؤاقهه في الدنن صلى هللا عليه وسلم أبيه عن بن  باس قا  قا  رسو  هللا 
   

 باب في الصحة والاراغ 
   
أ برنددا المكددي بددن إبددرا يم انددا عبددد هللا  ددو بددن سددعيد اندده سددم  أبدداه ؤحددد  عددن بددن  بدداس [  2707]  

ويدر مدن ان الصحة والاراغ نعمتدان مدن نعدم هللا مغبدون فيهمدا كقا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
 الناس 

   
 باب في حاال السم  

   
أ برنا عمرو بدن عدون اندا  الدد ؤعندي بدن عبدد هللا عدن  الدد الحد ار عدن عكرمدة عدن بدن [  2708]  

مدن اسدتم  إلدى حددنث قدوم و دم لده كدار ون صدب فدي إعنده  باس عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
 اآلنك 

   
ا حمدداد بددن سدددلمة عددن محمددد بددن إسددحاج عددن محمددد بدددن أ برنددا أبددو الوليددد الطيالسددي اندد[  2709]  

ال تتبدد  الن ددرة إبدرا يم عددن سدلمة عددن أبددي الطايدل عددن علددي قدا  قددا  رسدو  هللا صددلى هللا عليدده وسدلم 
 الن رة ف ن ائولى لك واآل رة عليك 

   
 باب في حاال اللسان 

   
ت عبدد هللا بدن سدشيان عدن أ برنا سعيد بن الربي  انا  عبة عن ؤعلى بن عطار قدا  سدمع[  2710]  



قلددت ؤددا رسددو  هللا أ برنددي بعمددل فددي اإلسددالم ال أسدد   عندده أحدددا قددا  اتددق هللا اددم اسددتقم قددا  أبيدده قددا  
 قلت ام أي  ير قا  ف  ار إلى لسانه 

   
أ برنا أبو نعيم انا إبرا يم ؤعني بن إسماعيل بن مجمد  قدا  أ برندي بدن  دهاب عدن عبدد [  2711]  

قلت ؤا رسو  هللا مرندي بد مر اعتصدم بده قدا  قدل ربدي هللا عن سشيان بن عبد هللا قا  الرحمن بن معاع 
ام استقم قا  قلدت ؤدا نبدي هللا مدا أ ودر مدا تخدو  علدي قدا  ف  د  نبدي هللا صدلى هللا عليده وسدلم بلسدانه 

 ام قا    ا 
   
ن جدابر قدا  أ برنا محمد بن نوسف انا مالك بن مغو  عدن ائعمد  عدن أبدي سدشيان عد[  2712]  

 قيل ؤا رسو  هللا أي اإلسالم أفضل قا  من سلم المسلمون من لسانه وإده 
   

 باب في الصمت 
   
أ برندددا إسدددحاج بدددن  يسدددى عدددن عبدددد هللا بدددن عقبدددة عدددن ن إدددد بدددن عمدددرو عدددن أبدددي عبدددد [  2713]  

مدن صدمت  الرحمن الحلبي عن عبد هللا بن عمرو بن العاأل قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم
 نجا 
   

 باب ما جار في الغيبة 
   
أ برنا نعيم بن حماد عن عبد الع إ  بن محمد عدن العدالر عدن أبيده عدن أبدي  رإدرة عدن [  2714]  

انده قيدل لده مدا الغيبدة قدا  عكدرو أ داو بمدا ؤكدره قيدل وان كدان فدي أ دي مدا النبي صلى هللا عليه وسدلم 
 فيه فقد بهته  أقو  ف ن كان فيه فقد ايتبته وان لم ؤكن

   
 باب في الك ب 

   
أ برنددددا عومددددان بددددن محمددددد انددددا جرإددددر عددددن إدرإددددب ائودي عددددن أبددددي إسددددحاج عددددن أبددددي [  2715]  

إن  درار الرواؤدا رواؤدا الكد ب ائحوأل ان عبدد هللا نرفد  الحددنث إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  



ال ننجد  لده ان الصددج نهددي إلدى البدر وان وال ؤصل  مدن الكد ب جددا وال  د ال وال ؤعدد الرجدل ابنده ادم 
البددر نهدددي إلددى الجنددة وان الكدد ب نهدددي إلددى الاجددور وان الاجددور نهدددي إلددى النددار واندده ؤقددا  للصددادج 
صدددج وبددر وإقددا  للكدداعب كدد ب وفجددر وان الرجددل ليصدددج حتددى ؤكتددب عنددد هللا صدددؤقا وإكدد ب حتددى 

 ضة وإن العضة  ي النميمة التي تاسد بين الناس ؤكتب عند هللا ك ابا وإنه قا  لنا  ل أنبيكم ما الع
   

 باب في حاال اليد 
   
أ برنا أبو نعيم انا زكرإا عن الشعبي قا  سمعت عبدد هللا بدن عمدرو ؤقدو  قدا  رسدو  هللا [  2716]  

 المسلم من سلم المسلمون من لسانه وإده صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في أ ل الطيب 
   
أبو نعيم انا الاضيل بن مدرزوج اندا عددي بدن اابدت عدن أبدي حدازم عدن أبدي  رإدرة  أ برنا[  2717]  

ؤدددا أنهدددا النددداس ان هللا نيدددب ال ؤقبدددل اال نيبدددا وان هللا أمدددر قدددا  قدددا  رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم 
ن المؤمنين بما أمر به المرسلين قا  ل ؤدا أنهدا الرسدل كلدوا مدن الطيبدات واعملدوا صدالحا إندي بمدا تعملدو 

علدديم {  وقددا  ل ؤددا أنهددا الدد نن آمنددوا كلددوا مددن نيبددات مددا رزقنددا م { قددا  اددم عكددر الرجددل ؤطيددل السددار 
أ ددعت أيبددر ؤمددد ندؤدده إلددى السددمار ؤددا رب ؤددا رب ومطعمدده حددرام وملبسدده حددرام ومشددربه حددرام ويدد ي 

 بالحرام ف نى ؤستجاب ل لك 
   

 باب ما ؤكاي من الدنيا 
   
مداد بدن سدلمة عدن الجرإدري عدن أبدي نضدرة عدن عبدد هللا بدن مدوالة عدن حدانا عادان اندا ح[  2718]  

 ؤكاي أحدكم من الدنيا  ادم ومركب برإدة ائسلمي قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في ع اب الصالحين 
   
حددانا سدعيد بددن منصدور اندا أبددو عواندة عددن بيدان  دو بددن بشدير ائحمسدي عددن قديب عددن [  2719]  



نددد  ب الصدددالحون أسدددالفا وإبقدددى حوالدددة س ائسدددلمي قدددا  قدددا  رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم مدددردا
  حوالة الشعير 

   
 باب في المحاف ة على الصوم 

   
أ برنا إسحاج بن  يسى عن عبد الدرحمن بدن أبدي ال نداد عدن عمدرو بدن أبدي عمدرو عدن [  2720]  

كدم مدن صدا م لديب لده مدن صديامه يده وسدلم قدا  سعيد المقبري عدن أبدي  رإدرة عدن النبدي صدلى هللا عل
 إال ال م  وكم من قا م ليب له من قيامه إال السهر 

   
 باب في المحاف ة على الصالة 

   
أ برندا عبدد هللا بدن ن إدد حددانا سددعيد  دو بدن أبدي أندوب قددا  حدداني كعدب بدن علقمدة عددن [  2721]  

اندده عكددر الصددالة صددلى هللا عليدده وسددلم   يسددى بددن  ددال  الصدددفي عددن عبددد هللا بددن عمددرو عددن النبددي
نوما فقا  من حافال عليها كانت لده ندورا وبر اندا ونجداة مدن الندار ندوم القيامدة ومدن لدم ؤحدافال عليهدا لدم 

 تكن له نورا وال نجاة وال بر انا وكان نوم القيامة م  قارون وفرعون و امان وأبي بن  لف 
   

 باب في قيام الليل 
   
عبد هللا بن صال  قا  حداني الليدث قدا  حدداني بدن عجدالن عدن حسدين بدن عبيدد أ برنا [  2722]  

ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم كان نريدب فدي قيدام الليدل هللا بن  باس عن عكرمة عن بن  باس 
 حتى قا  ولو بركعة 

   
 باب في االستغاار 

   
ن عبيدد بدن عمدر أبدي المغيدرة عدن أ برنا محمد بدن نوسدف اندا إسدرا يل اندا أبدو إسدحاج عد[  2723]  

كان فدي لسداني عرب علدى أ لدي ولدم ؤكدن ؤعددو م إلدى ييدر م فسد لت النبدي صدلى هللا عليده ح ؤاة قا  
وسلم فقا  أندن أندت مدن االسدتغاار اندي ئسدتغار هللا كدل ندوم ما دة مدرة قدا  أبدو إسدحاج فحددات بده أبدا 



 عليدده وسدددلم اسدددتغار هللا كددل ندددوم ما دددة مدددرة بددردة وأبدددا بكدددر بنددي أبدددي موسدددى قدداال قدددا  النبدددي صدددلى هللا
 استغار هللا وأتوب إليه 

   
 باب في تقول هللا 

   
حدانا الحكم بدن المبدارو عدن سدلم بدن قتيبدة عدن سدهيل القطعدي عدن اابدت عدن أندب عدن [  2724]  

تقددى فمددن أندده قددرأ ل أ ددل التقددول وأ دل المغاددرة { قددا  قددا  ربكددم أنددا أ ددل أن االنبدي صددلى هللا عليدده وسددلم 
 اتقاني ف نا أ ل أن ايار له 

   
حدانا عومان بن محمد قا  انا معتمر عن كهمدب بدن الحسدن عدن أبدي السدلييل عدن أبدي [  2725]  

إنددي ئعلدم آؤدة لددو أ د  النداس بهددا لكادتهم ل ومدن نتددق هللا عر قدا  قدا  رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسدلم 
 ؤجعل له مخرجا {  

   
 باب في المحقرات 

   
أ برندا منصدور بدن سدلمة اندا سدعيد  دو بدن مسدلم بدن باندك عدن مالدك عدن عدامر بدن عبددد [  2726]  

ؤددا هللا بددن ال بيددر عددن عددو  بددن الحددار  عددن عا شددة قالددت قددا  لددي رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 عا   إؤاو ومحقرات ال نوب ف ن لها من هللا نالبا 

   
 باب في التوبة 

   
بن إبرا يم انا علي بن مسعدة البدا لي اندا قتدادة عدن أندب قدا  قدا  رسدو  هللا  حدانا مسلم[  2727]  

 كل بني آدم  ط  و ير الخطا ين التوابين صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب هللا أفرح بتوبة العبد 
   
أ برنددا النضددر بددن  ددميل انددا حمدداد بددن سددلمة عددن سددماو بددن حددرب عددن النعمددان  ددو بددن [  2728]  



سددافر رجددل فددي ائرر تنوفددة فقددا  تحددت ؤقددو  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم  بشددير أندده سددمعه
 جرة ومعه راحلة وعليها زاده ونعامه فاستيقال وقد ع بت راحلته فعال  رفا فلم ندر  دييا ادم عدال  درفا 
فلدم ندر  دييا ادم عددال  درفا فلدم ندر  ددييا قدا  فالتادت فد عا  ددو بهدا تجدر  طامهدا فمددا  دو ب  دد فرحدا بهددا 

 من هللا بتوبة عبده إعا تاب إليه 
   

 باب في ائمل وائجل 
   
حدانا مسدد انا ؤحيى عدن سدشيان عدن أبيده عدن أبدي ؤعلدى عدن الربيد  بدن  وديم عدن عبدد [  2729]  

 ط لنا رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  طا مربعا ام  دط وسدطه  طدا ادم  دط حولده  طوندا هللا قا  
   دد ا اإلنسددان للخددط ائوسددط و د ا ائجددل محدديط بدده و دد ه ائعددرار و دط  طددا  ارجددا مددن الخددط فقدا

 للخطو  ف عا أ ط ه واحد نهشه اآل ر و  ا ائمل للخط الخار  
   

 باب ما ع بان جا عان 
   
أ برنا أبوا لنعمان انا عبد هللا بن المبارو عن زكرإا عن محمد بدن عبدد الدرحمن بدن سدعد [  2730]  

مدا ع بدان جا عددان مالدك عدن أبيده قددا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليدده وسدلم بدن زرارة عدن بدن كعدب بددن 
 أرسال في ينم ب فسد لها من حرأل المرر على المار والشر  لدننه 

   
 باب حسن ال ن با  

   
أ برنا أبو النعمان انا عبد هللا بن المبارو انا  شام بن الغداز عدن حيدان أبدي النضدر عدن [  2731]  

انددا عنددد ظددن عبدددي بددي سددق  عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  قددا  هللا تبددارو وتعددالى واالددة بددن ائ
 فلي ن بي ما  ار 

   
 باب ل وأن ر عشيرتك ائقربين 

   
حددانا الحكدم بدن نداف  عدن  دعيب عدن ال  ددري قدا  أ برندي سدعيد بدن المسديب وأبدو سددلمة [  2732]  



ى هللا عليددده وسدددلم حدددين أنددد   هللا تعدددالى ل وأنددد ر قدددام النبدددي صدددلبدددن عبدددد الدددرحمن ان أبدددا  رإدددرة قدددا  
عشدديرتك ائقددربين { فقددا  ؤددا معشددر قددرإ  ا ددتروا أناسددكم مددن هللا ال أينددي عددنكم مددن هللا  ددييا ؤددا بنددي 
عبد منا  ال أيني عنكم من هللا  ييا ؤا  باس بن عبد المطلب ال أيني عندك مدن هللا  دييا ؤدا صدشية 

هللا  ييا ؤدا فانمدة بندت محمدد سدليني مدا  ديت ال أيندي عندك مدن بنت عبد المطلب ال أيني عنك من 
 هللا  ييا 

   
 باب ال ننجي أحدكم عمله 

   
أ برندا الحسدن بدن الربيد  اندا أبدو ائحدوأل عددن ائعمد  عدن أبدي سدشيان عدن جدابر قددا  [  2733]  

عملده قدالوا ؤدا رسدو   قاربوا وسددوا واعلموا ان أحدا منكم لن ننجيدهقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
 هللا وال أنت قا  وال انا اال ان نتغمدني هللا برحمة منه وفضل 

   
 باب ما من أحد اال ومعه قرإنة من الجن 

   
أ برنا محمد بن نوسف عدن سدشيان عدن منصدور عدن سدالم بدن أبدي الجعدد عدن أبيده عدن [  2734]  

كم من أحد اال ومعه قرإنه مدن الجدن وقرإنده مدن ما منعبد هللا قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
المال كدة قدالوا وإؤدداو قدا  نعددم وإؤداي ولكددن هللا أعدانني عليدده ف سدلم قددا  أبدو محمددد مدن الندداس مدن ؤقددو  

 أسلم استسلم أقو  علك 
   

 باب لو تعلمون ما أعلم 
   
ى هللا عليده وسدلم حدانا أبو الوليد انا  عبة عن موسى بدن أندب عدن أندب عدن النبدي صدل[  2735]  

 لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كويرا قا  
   
 بمول   ا حدانا عاان انا  مام انا قتادة عن أنب عن النبي صلى هللا عليه وسلم [  2736]  
   

 باب في  وان الدنيا على هللا 



   
ان النبدي صدلى هللا عليده أ برنا حجا  انا حماد بن سلمة عن أبي المه م عن أبدي  رإدرة [  2737]  

وسلم مر بسخلة جربار قد أ رجها أ لها قا  ترون   ه  ينة على أ لها قالوا نعم قدا  وهللا للددنيا أ دون 
 على هللا من   ه على أ لها 

   
 باب أي ائعما  أفضل 

   
أ برنددا جعاددر بددن عددون انددا  شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن أبددي المددراوح عددن أبددي عر قددا  [  2738]  

 س   رجل النبي صلى هللا عليه وسلم فقا  أي ائعما  أفضل قا  إؤمان با  وجهاد في سبيل هللا 
   
أ برنا ن إد بن  ارون اندا  شدام عدن أبدي ؤحيدى عدن أبدي جعادر انده سدم  أبدا  رإدرة ؤقدو  [  2739]  

بددو محمددد أبددو أفضددل ائعمددا  عنددد هللا إؤمددان ال  ددك فيدده قددا  أقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 جعار رجل من ائنصار 

   
 باب ال نؤمن أحدكم حتى ؤحب ئ يه ما ؤحب لناسه 

   
أ برندا ن إددد بدن  ددارون اندا  ددعبة عدن قتددادة عدن أنددب قدا  قددا  رسدو  هللا صددلى هللا عليدده [  2740]  

 ال نؤمن أحدكم حتى ؤحب ئ يه ما ؤحب لناسه وسلم 
   
ا ددم بددن القاسددم قدداال انددا  ددعبة عددن قتددادة عددن أنددب عددن النبددي أ برنددا ن إددد بددن  ددارون و [  2741]  

 ال نؤمن أحدكم حتى أ ون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب أي المؤمنين  ير 
   
أ برنا أبو نعيم انا ز ير عن علي بن زإد بن جدعان عن عبد الدرحمن بدن أبدي بكدرة عدن [  2742]  

ان رجدال قدا  ؤدا رسدو  هللا أي النداس  يدر قدا  مدن ندا  عمدره وحسدن عملده قدا  فد ي النداس بكرة أبي 
  ر قا  من نا  عمره وسار عمله 



   
 ب سناده موله حدانا حجا  انا حماد بن سلمة عن علي بن زإد [  2743]  
   

 باب في فضل آ ر   ه ائمة 
   
اعي انا أسيد بن عبدد الدرحمن عدن  الدد بدن درإدك عدن بدن أ برنا أبو المغيرة قا  انا ائوز [  2744]  

محيرإدد  قددا  قلددت ئبددي جمعددة رجددل مددن الصددحابة حدددانا حدددنوا سددمعته مددن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده 
تغددددننا مدد  رسددو  هللا صدددلى هللا عليدده وسدددلم ومعنددا أبدددو عبيدددة بدددن وسددلم قددا  نعدددم أحددداك حددددنوا جيدددا 
ندا أسدلمنا وجا ددنا معدك قدا  نعدم قدوم ؤكوندون مدن بعددكم نؤمندون الجراح فقا  ؤا رسو  هللا أحدد  يدر م

 بي ولم نروني 
   

 باب في تعا د القرآن 
   
أ برنا عبيد هللا بن عبد المجيدد اندا  دعبة عدن منصدور قدا  سدمعت أبدا وا دل عدن عبدد هللا [  2745]  

ت بدددل  دددو نسدددي بيسدددما ئحددددكم ان ؤقددو  نسددديت آؤدددة كيدددت وكيدددعددن النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم قدددا  
 فاست كروا القرآن ف نه أسر  تاصيا من صدور الرجا  من النعم من عقلها 

   
 باب ال ننبغي ئحد ان ؤقو  انا  ير من نونب بن متى 

   
أ برندا أبددو نعدديم انددا سددشيان عددن ائعمدد  عدن أبددي وا ددل عددن عبددد هللا قددا  قددا  رسددو  هللا [  2746]  

 انا  ير من نونب بن متى  ال ؤقولن أحدكمصلى هللا عليه وسلم 
   

 باب على كل مسلم صدقة 
   
أ برنددا محمددد بددن جعاددر المدددانني انددا  ددعبة عددن سددعيد بددن أبددي بددردة عددن أبيدده عددن أبددي [  2747]  

على كدل مسدلم صددقة قدالوا ؤدا رسدو  هللا فد ن موسى ائ عري قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
بيدؤدده في  ددل مندده وإتصدددج قددا  أفرأنددت إن لددم ؤاعددل قددا  ؤعددين عا لددم ؤسددتط  أو لددم ؤاعددل قددا  ؤعتمددل 



الحاجددة الملهددو  قددا  أفرأنددت إن لددم ؤاعددل قددا  ؤدد مر بددالخير قددا  أفرأنددت إن لددم ؤاعددل قددا  ؤمسددك عددن 
 الشر ف نها له صدقة 

   
 باب من رأل رأل هللا به 

   
نه سم  مكحدوال ؤقدو  حدداني أبدو أ برنا عبد هللا بن ن إد انا حيوة قا  حداني أبو صخر ا[  2748]  

مددن قدام مقددام رإددار وسدمعة رأل هللا بدده نددوم  ندد الددداري انده سددم  رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسددلم ؤقدو  
 القيامة وسم  

   
 باب مول المؤمن مول ال ر  

   
حددانا محمدد بدن نوسددف اندا سدشيان عدن سددعد بدن إبدرا يم عدن عبددد هللا بدن كعدب عدن أبيدده [  2749]  

موددل المددؤمن موددل الخامددة مددن الدد ر  تايؤ ددا ن مالددك قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم  عددب بدد
الرإاح تعد لها مرة وتضجعها أ رل حتدى ؤ تيده المدوت ومودل الكدافر كمودل ائرزة المج ؤدة علدى أصدلها 

 ال ؤصيبها  ير حتى ؤكون انجعافها مرة واحدة قا  أبو محمد الخامة الضعيف 
   

  ضرة حلوة باب الدنيا 
   
أ برنا محمدد بدن نوسدف عدن ائوزاعدي عدن بدن  دهاب عدن سدعيد بدن المسديب وعدروة بدن [  2750]  

سدد لت رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسددلم ف عطدداني ادم سدد لته ف عطدداني اددم ال بيدر ان حكدديم بددن حد ام قددا  
لمدا   ضدر حلدو فمدن س لته ف عطاني ام س لته فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤدا حكديم ان  د ا ا

أ  ه بسخاوة ناب بورو له فيه ومدن أ د ه ب  درا  نادب لدم نبدارو لده فيده وكدان كالد ي ؤ  دل وال ؤشدب  
 واليد العليا  ير من اليد السالى 

   
 باب ان هللا كره لكم قيل وقا  

   
وراد حدددانا زكرإددا بددن عدددي انددا عبيددد هللا بددن عمددرو الرقددي عددن عبددد الملددك بددن عميددر عددن [  2751]  



نهددى رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن وأد البنددات وعقددوج ائمهددات مددولى المغيددرة عددن المغيددرة قددا  
 وعن من  و ات وعن قيل وقا  وكورة السؤا  وإياعة الما  

   
 باب في ائ مة المضلين 

   
عدن  أ برنا سليمان بن حرب انا حمداد بدن زإدد عدن أندوب عدن أبدي قالبدة عدن أبدي أسدمار[  2752]  

 إنما أ ا  على أمتي ائ مة المضلين اوبان ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب انصر أ او ظالما أو م لوما 
   
حدددانا أبددو نعدديم انددا ز يددر عددن أبددي ال بيددر عددن جددابر ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم [  2753]  

 لينهه ف نه نصره وإن كان م لوما فلينصره  لينصر الرجل أ اه ظالما أو م لوما ف ن كان ظالماقا  
   

 باب الدنن النصيحة 
   
أ برنا جعار بن عون عن  شام بن سعد عن زإدد بدن أسدلم ونداف  عدن بدن عمدر قدا  قدا  [  2754]  

الدددنن النصدديحة قددا  قلنددا لمددن ؤددا رسددو  هللا قددا  ت ولرسددوله ولكتابدده رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 ن وعامتهم وئ مة المسلمي

   
 باب ان اإلسالم بدأ يرإبا 

   
حددددانا زكرإدددا بدددن عددددي اندددا حادددع بدددن غيدددا  عدددن ائعمددد  عدددن أبدددي إسدددحاج عدددن أبدددي [  2755]  

إن اإلسدددالم بدددأ يرإبدددا وسددديعود ائحددوأل عدددن عبددد هللا قدددا  قدددا  لنددا رسدددو  هللا صدددلى هللا عليدده وسدددلم 
 ا  الن ا  من القبا ل يرإبا أظن حاصا قا  فطوبى للغربار قيل ومن الغربار ق

   
 باب في حب لقار هللا 

   



أ برنا حجا  بن منهدا  اندا  مدام عدن قتدادة عدن أندب عدن  بدادة بدن الصدامت ان رسدو  [  2756]  
مددن أحدب لقدار هللا أحددب هللا لقداره ومددن كدره لقدار هللا كددره هللا لقداره فقالددت هللا صدلى هللا عليده وسددلم قدا  
نكره الموت قدا  لديب عاو ولكدن المدؤمن إعا حضدره المدوت بشدر بريدوان عا شة أو بعض أزواجه انا ل

هللا وكرامتدده فلدديب  ددير أحددب إليدده ممددا أمامدده ف حددب لقددار هللا وأحددب هللا لقدداره وان الكددافر إعا حضددره 
 الموت بشر بع اب هللا وعقوبته فليب أ ره إليه مما أمامه فكره لقار هللا وكره هللا لقاره 

   
 ين في هللا باب في المتحاب

   
أ برنددا الحكدددم بدددن المبدددارو اندددا مالددك عدددن عبدددد هللا بدددن عبدددد الددرحمن بدددن معمدددر عدددن أبدددي [  2757]  

ان هللا تعدالى ؤقدو  ندوم الحباب سعيد بن سيار عن أبي  رإرة قا  قا  رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 ي القيامة أنن المتحابون بجاللي اليوم أظلهم في ظلي نوم ال ظل اال ظل

   
 باب ال نتمنى أحدكم الموت 

   
حددددانا الحكدددم بدددن نددداف  أ برندددي  دددعيب عدددن ال  دددري قدددا  أ برندددي أبدددو عبيدددد مدددولى عبدددد [  2758]  

ال ندددتمن أحددددكم الدددرحمن بدددن عدددو  ان أبدددا  رإدددرة قدددا  سدددمعت رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم ؤقدددو  
 ن ؤستعتب الموت أما محسنا فلعله ان ن داد إحسانا واما مسييا فلعله ا

   
 باب في قو  النبي صلى هللا عليه وسلم بعوت انا والساعة كهاتين 

   
حدانا و ب بن جرإر انا  عبة عن أبي التياح عدن أندب عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم [  2759]  

 بعوت انا والساعة كهاتين وأ ار و ب بالسبابة والوسطى قا  
   

 م أنتم آ ر ائمم باب في قو  النبي صلى هللا عليه وسل
   
أ برنددا النضدددر بددن  دددميل اندددا بهدد  بدددن حكدديم عدددن أبيددده عددن جدددده قددا  سدددمعت رسدددو  هللا [  2760]  

 إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم آ ر ا وأ رمها على هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  



   
 باب في فضل أ ل بدر 

   
ان عن أبي صال  عدن أبدي  رإدرة حدانا عمرو بن عاصم انا حماد بن سلمة عن عاصم [  2761]  

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  أنددن فددالن فعيددره رجددل مددنهم فقددا  اندده واندده فقددا  النبددي صددلى هللا عليدده 
وسلم ألديب قدد  دهد بددرا قدالوا بلدى قدا  فلعدل هللا انلد  علدى أ دل بددر فقدا  اعملدوا مدا  ديتم فقدد يادرت 

 لكم 
   

  باب النهي ان ؤقو  مطرنا بنور ك ا ك ا
   
حدانا عاان انا حماد بن سلمة قا  أ برنا عمرو بن دننار عدن عتداب بدن حندين عدن أبدي [  2762]  

لددو حددبب هللا القطددر عددن أمتددي عشددر سددنين اددم سددعيد الخدددري ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
لددده أن لدده ئصدددبحت نا ادددة مدددن أمتدددي بهدددا كدددافرإن ؤقولدددون  ددو بندددور مجددددح قدددا  المجددددح كوكدددب ؤقدددا  

 الدبران 
   

 باب الحسنة بعشرة أموالها 
   
أ برندا عمددرو بدن عددون اندا  الددد بدن عبددد هللا عددن واصدل مددولى أبدي عيينددة عدن بشددار بددن [  2763]  

أبدي سدديف عدن الوليددد بددن عبدد الددرحمن عدن  يددار بددن يطيدف قددا  أتيندا أبددا عبيدددة بدن الجددراح نعددوده 
 الحسنة بعشر أموالها فقا  سمعت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  

   
 باب ما قيل في عي الوجهين 

   
أ برنا ائسود بن عامر انا  رإك عن الركين عدن نعديم بدن حن لدة قدا   درإك وربمدا قدا  [  2764]  

مدن كدان عا وجهدين فدي الددنيا كدان النعمان بن حن لة عن عمار عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
 له نوم القيامة لسانان من نار 

   



 باب في قو  النبي صلى هللا عليه وسلم أؤما رجل لعنته أو سببته 
   
حدانا المعلى بن أسد انا عبد الواحد بن زإاد انا ائعم  عن أبدي صدال  عدن أبدي  رإدرة [  2765]  

اللهدددم اندددا بشدددر فددد ي المسدددلمين لعنتددده أو  دددتمته أو جلدتددده قدددا  قدددا  رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم 
 صالة ورحمة وقربة تقربه بها إليك نوم القيامة فاجعلها له 

   
حدانا محمد بن عبد هللا بن نمير عدن أبيده عدن ائعمد  عدن أبدي سدشيان عدن جدابر عدن [  2766]  

 موله اال ان فيه زكاة ورحمة النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في قو  النبي صلى هللا عليه وسلم لو ان لي مول أحد ع با 
   
حدانا سليمان بدن حدرب اندا  دعبة عدن عمدرو بدن مدرة قدا  سدمعت سدوإد بدن الحدار  عدن [  2767]  

مدا ؤسدرني ان جبدل أحدد لدي ع بدا امدوت ندوم أبي عر قا  سمعت رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم ؤقدو  
 اموت عندي دننار أو نصف دننار اال لغرإم 

   
 باب في الموبقات 

   
ليمان بددن حددرب قدداال حدددانا حمدداد  ددو بددن زإددد قددا  انددا أنددوب حدددانا محمددد بددن الاضددل وسدد[  2768]  

انكددم لتدد تون أمددورا  ددي أدج فددي أعيددنكم مددن الشددعر كنددا عددن حميددد بددن  ددال  عددن  بددادة بددن قددر  قددا  
نعددد ا علددى عهددد رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن الموبقددات فدد كر لمحمددد ؤعنددي بددن سدديرإن فقددا  

 صدج ف رل جر اإلزار من علك 
   

 لحمى من في  جهنم باب ا
   
حدددانا محمددد بددن نوسددف عددن سددشيان عددن أبيدده عددن  باؤددة بددن رفاعددة عددن رافدد  بددن  دددؤ  [  2769]  

 الحمى من في  جهنم أو من فور جهنم ف بردو ا بالمار قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   



 باب المرر كاارة 
   
لقمة بن مراد عن القاسم بدن مخيمدرة عدن عبدد هللا أ برنا ن إد بن  ارون انا سشيان عن ع[  2770]  

مدا أحدد مدن المسدلمين ؤصداب بدبالر فدي جسدده اال بن عمرو قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
أمر هللا الحا ة ال نن ؤحا ونه فقا  ا تبوا لعبدي فدي كدل ندوم وليلدة مودل مدا كدان ؤعمدل مدن الخيدر مدا 

  ان محبوسا في وااقي 
   

 المرإض باب أجر 
   
أ برنا ؤعلى بن عبيدة حدانا ائعم  عن إبرا يم التيمي عدن الحدار  بدن سدوإد عدن عبدد [  2771]  

د لت على رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم و و نوعك فويدعت نددي عليده فقلدت ؤدا رسدو  هللا هللا قا  
ن لددك أجددرإن قددا  إنددك لتوعددك وعكددا  دددندا فقددا  إنددي أوعددك كمددا نوعددك رجددالن مددنكم قددا  قلددت علددك بدد 

 أجل وما من مسلم ؤصيبه أعل مرر فما سواه إال حط عنه من سيياته كما تحط الشجرة ورقها 
   

 باب فضل الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم 
   
أ برنا ؤحيى بدن حسدان اندا إسدماعيل بدن جعادر المددني عدن العدالر بدن عبدد الدرحمن عدن [  2772]  

 من صلى علي صالة واحدة صلى هللا عليه وسلم عشرا   رسو  هللا أبيه عن أبي  رإرة قا  قا
   
حدانا سليمان بن حرب انا حماد بن سلمة عن اابدت عدن سدليمان مدولى الحسدن بدن علدي [  2773]  

جددار النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نومددا و ددو نددري البشددر فددي عددن عبددد هللا بددن أبددي نلحددة عددن أبيدده قددا  
نا نرل في وجهك بشرا لم نكن نراه قا  أجل ان ملكا أتداني فقدا  لدي ؤدا محمدد وجهه فقيل ؤا رسو  هللا ا

ان ربك ؤقو  لك أما نرييك ان ال ؤصلي عليك أحد من أمتدك اال صدليت عليده عشدرا وال ؤسدلم عليدك 
 اال سلمت عليه عشرا قا  قلت بلى 

   
اعان عددن عبددد هللا بددن حدددانا محمددد بددن نوسددف انددا سددشيان عددن عبددد هللا بددن السددا ب عددن ز [  2774]  

ان ت مال كددة سدياحين فدي ائرر نبلغدوني عددن مسدعود قدا  قدا  قدا  رسددو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 



 أمتي السالم 
   

 باب في أسمار النبي صلى هللا عليه وسلم 
   
أ برنددا الحكددم بددن ندداف  أ برنددا  ددعيب بددن أبددي حمدد ة عددن ال  ددري قددا  أ برنددي محمددد بددن [  2775]  

إن لي أسمار اندا محمدد وأندا ن مطعم عن أبيه قا  سمعت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  جبير ب
أحمدد وأنددا المدداحي الدد ي ؤمحددو هللا بددي الكاددر وأنددا الحا در الدد ي ؤحشددر الندداس علددى قدددمي وأنددا العاقددب 

 والعاقب ال ي ليب بعده أحد 
   

 باب في أ ل السحت 
   
انددا حمدداد بددن سددلمة انددا عبددد هللا بددن عومددان بددن  يددوم عددن عبددد أ برنددا حجددا  بددن منهددا  [  2776]  

ؤدا كعدب بدن عجدرة انده الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد هللا ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قدا  
 لن ند ل الجنة لحم نبت من سحت 

   
 باب المؤمن نؤجر في كل  ير 

   
اندا اابدت عدن عبدد الدرحمن بدن أبدي ليلدى عدن  أ برنا أبو حاتم البصري انا حماد بن سلمة[  2777]  

بينمدددا رسددو  هللا صددلى هللا عليددده وسددلم جدددالب إع يددحك فقددا  أال تسددد لوني ممددا ايدددحك صددهيب قددا  
فقالوا مم تضحك قا  عجبدا مدن أمدر المدؤمن كلده لده  يدر ان أصدابه مدا ؤحدب حمددا ت عليده فكدان لده 

 د أمره  ير له اال المؤمن  ير وان أصابه ما ؤكره فصبر كان له  ير وليب كل أح
   

 باب لو كان البن آدم وادؤان من ما  
   
كندت أسدم  رسدو  هللا صدلى هللا أ برنا ن إد بن  ارون انا  عبة عن قتدادة عدن أندب قدا  [  2778]  

عليدده وسددلم فددال أدري أ ددير أندد   عليدده أم  ددير ؤقولدده و ددو ؤقددو  لددو كددان البددن آدم وادؤددان مددن مددا  
 الوا وال ؤمر جو  بن آدم اال التراب وإتوب هللا على من تاب البتغى إليهما ا



   
 باب في النهي عن القصع 

   
حددانا أبدو نعديم اندا عبدد هللا بدن عدامر عدن عمددرو بدن  دعيب عدن أبيده عدن جدده قدا  قددا  [  2779]  

ا كنددا ال ؤقددع إال أميددر أو مدد مور أو مرا ددي قلددت لعمددرو بددن  ددعيب إنددرسدو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 نسم  متكلف فقا    ا ما سمعت 

   
 باب في الر صة في القصع 

   
أ برنا محمد بن العالر انا ؤحيى بن أبي بكيدر عدن  دعبة عدن عبدد الملدك بدن ميسدرة قدا  [  2780]  

سمعت كردوسا وكان قاصا ؤقو  أ برني رجل مدن أ دل بددر انده سدم  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
ول   ا المجلب أحب إلي من ان أعتدق أربد  رقداب قدا  قلدت اندا أي مجلدب ؤعندي ئن أقعد في مؤقو  

 قا  كان حيني  ؤقع قا  أبو محمد الرجل من أصحاب بدر  و علي 
   

 باب ال نلدغ المؤمن من جحر مرتين 
   
أ برنددا عبددد هللا بددن صددال  قددا  حددداني الليددث قددا  انددا عقيددل عددن بددن  ددهاب قددا  أ برنددي [  2781]  

ال نلددددغ المددؤمن مدددن ن المسدديب ان أبدددا  رإددرة أ بدددره ان رسددو  هللا صدددلى هللا عليدده وسدددلم قددا  سددعيد بددد
 جحر واحد مرتين 

   
 باب الشيطان ؤجري من بن آدم مجرل الدم 

   
أ برنا محمد بن العالر انا أبدو أسدامة عدن مجالدد عدن عدامر عدن جدابر قدا  وربمدا سد لت [  2782]  

ال تد لوا على المغيبدات فد ن الشديطان ؤجدري وربمدا ى هللا عليه وسلم عن جابر قا  قا  رسو  هللا صل
 قا  ؤسلك الشيطان من بن آدم مجرل الدم قالوا ومنك قا  نعم ولكن هللا أعانني عليه ف سلم 

   
 باب في أ د الناس بالر 



   
 سدديل النبدديأ برندا أبددو نعدديم انددا سددشيان عددن عاصددم عددن مصددعب بددن سددعد عددن سددعد قددا  [  2783]  

صلى هللا عليه وسلم أي الناس أ د بالر قا  ائنبيار ام ائمول فائمول نبتلى الرجل علدى حسدب دننده 
فدد ن كددان فددي دنندده صددالبة زإددد صددالبة وان كددان فددي دنندده رقددة  اددف عندده وال ندد ا  الددبالر بالعبددد حتددى 

 ؤمشي على ائرر ماله  طيية 
   

 باب قو  النبي صلى هللا عليه وسلم ال تطروني 
   
أ برنا عومان بن عمدر اندا مالدك عدن ال  دري عدن عبيدد هللا عدن بدن  بداس عدن عمدر ان [  2784]  

ال تطروندي كمدا تطدري النصدارل  يسدى بدن مدرإم ولكدن قولدوا عبدد رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قدا  
 هللا ورسوله 

   
 باب ان هللا ما ة رحمة 

   
ال  ددري قددا  أ برنددي سددعيد بددن المسدديب عددن أبددي حدددانا الحكددم ان ندداف  عددن  ددعيب عددن [  2785]  

جعددل هللا الرحمددة ما ددة جدد ر وأمسددك عنددده تسددعة  رإددرة قددا  سددمعت النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ؤقددو  
وتسددعين وأندد   فددي ائرر جدد را واحددد فمددن علددك الجدد ر نتددراحم الخلددق حتددى ترفدد  الاددرس حافر ددا عددن 

 ولد ا  شية ان تصيبه 
   

 باب من  م بحسنة 
   
حدانا عادان اندا جعادر بدن سدليمان اندا الجعدد أبدو عومدان قدا  سدمعت أبدا رجدار العطداردي [  2786 ] 

قددا  سددمعت بددن  بدداس عددن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فيمددا نروإدده عددن ربدده عدد  وجددل قددا  قددا  
ان ربكددم رحدديم مدن  ددم بحسددنة فلدم ؤعملهددا كتبددت لده حسددنة فدد ن عملهددا رسدو  هللا صددلى هللا عليدده وسدلم 

تبدت عشددرا إلدى سددبعما ة يدعف إلددى أيددعا  كويدرة ومددن  دم بسدديية فلددم ؤعملهدا كتبددت لده حسددنة فدد ن  
 عملها كتبت واحدة أو ؤمحو ا وال نهلك على هللا اال  الك 

   



 باب المرر من أحب 
   
أ برنددا سددعيد بدددن سددليمان عدددن سددليمان بدددن المغيددرة عدددن حميددد بدددن  ددال  عدددن  بددادة بدددن [  2787]  

قلدت ؤدا رسدو  هللا الرجدل ؤحدب القدوم وال ؤسدتطي  ان ؤعمدل مودل عملهدم قدا  عر قدا  الصامت عن أبي 
 أنت ؤا أبا عر م  من أحببت قلت ف ني أحب هللا ورسوله قا  أنت م  من أحببت 

   
 باب إعا تقرب العبد إلى هللا 

   
د ؤكدرب أ برنا أبو النعمان انا مهدي انا ييالن عدن  دهر بدن حو دب عدن عمدرو بدن معد[  2788]  

ؤدا بدن آدم اندك مدا دعدوتني ورجدوتني عن أبي عر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نروإده عدن ربده قدا  
يادرت لدك علدى مدا كدان فيدك بدن آدم اندك ان تلقداني بقدراب ائرر  طاؤدا لقيتدك بقرابهدا مغادرة بعدد ان 

 ايار لك وال أبالي ال تشرو بي  ييا بن آدم انك ان ت نب حتى نبل  عنبك عنان السمار ام تستغارني 
   

 باب في البر واإلام 
   
أ برنددا أبددو المغيددرة انددا صدداوان  ددو بددن عمددرو قددا  حددداني ؤحيددى بددن جددابر القايددي عددن [  2789]  

سد لت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن البدر واإلادم فقدا  البدر حسدن الخلدق النواس بن سمعان قدا  
 ناس واإلام ما حاو في ناسك وكر ت ان ؤعلمه ال

   
أ برندا إسدحاج بدن  يسدى عددن معدن بدن  يسدى عدن معاوإددة بدن صدال  عدن عبدد الددرحمن [  2790]  

 س لت النبي صلى هللا عليه وسلم ف كر بنحوه بن جبير بن ناير عن أبيه عن النواس بن سمعان قا  
   

 باب في حسن الخلق 
   
ميمدون بدن أبدي  دبيب عدن أبدي  حدانا أبدو نعديم اندا سدشيان عدن حبيدب بدن أبدي اابدت عدن[  2791]  

اتددق هللا حيومددا كنددت واتبدد  السدديية الحسددنة تمحهددا و ددالق عر قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 الناس بخلق حسن 



   
حدددانا عبددد هللا بددن ن إددد انددا سددعيد  ددو بددن أبددي أنددوب قددا  حددداني محمددد بددن عجددالن عددن [  2792]  

أ مدددل رإدددرة قدددا  قدددا  رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم القعقدددا  بدددن حكددديم عدددن أبدددي صدددال  عدددن أبدددي  
 المؤمنين إؤمانا أحسنهم  لقا 

   
 باب في الرفق 

   
حددانا حجدا  بددن منهدا  اندا حمدداد  دو بددن سدلمة عدن نددونب وحميدد عدن الحسددن عدن عبددد [  2793]  

ال ؤعطددي  ان هللا ؤحددب الرفددق وإعطددي عليدده مدداهللا بددن مغاددل ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 على العنف 

   
حدانا محمد بن نوسف عن ائوزاعي عن ال  ري عن عروة عدن عا شدة قالدت قدا  رسدو  [  2794]  

 ان هللا ؤحب الرفق في ائمر كله هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب فيمن ع ب بصره فصبر 
   
أبي صدال  عدن أبدي  رإدرة أ برنا عبد هللا بن محمد الكرماني انا جرإر عن ائعم  عن [  2795]  

مددن أع بدت حبيبتيده فصدبر واحتسدب لدم أرر لده بوددواب دون قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
 الجنة 

   
 باب في العد  بين الر ية 

   
أ برنددا أبددو نعدديم انددا أبددو ائ ددهب عددن الحسددن أن عبيددد هللا بددن زإدداد عدداد معقددل بددن ؤسددار [  2796]  

قا  له إندي محدداك بحددنث سدمعته مدن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم لدو في مريه ال ي مات فيه ف
مدا مدن عبدد ؤسدتر يه علمت أن لي حياة مدا حدداتك إندي سدمعت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤقدو  

 هللا ر ية ؤموت نوم ؤموت و و يا  لرعيته اال حرم هللا عليه الجنة 
   



 باب في الطاعة ول وم الجماعة 
   
حدددانا الحكددم بددن المبددارو انددا الوليددد بددن مسددلم عددن عبددد الددرحمن بددن ن إددد بددن جددابر قددا  [  2797]  

أ برنددي زرإددق بددن حيددان مددولى بنددي فدد ارة اندده سددم  مسددلم بددن قرظدده ائ ددجعي ؤقددو  سددمعت عددو  بددن 
 يدددار أ مددددتكم الددد نن تحبددددونهم مالدددك ائ دددجعي ؤقددددو  سدددمعت رسدددو  هللا صددددلى هللا عليددده وسددددلم ؤقدددو  

ون علددديهم وإصدددلون علددديكم و دددرار أ مدددتكم الددد نن تبغضدددونهم وإبغضدددونكم وتلعندددونهم وإحبدددونكم وتصدددل
وإلعنونكم قلنا أفال نناب  م ؤا رسو  هللا عند علك قدا  ال مدا أقداموا فديكم الصدالة إال مدن ولدي عليده وا  

ابر فرآه ؤ تي  ييا من معصدية هللا فليكدره مدا ؤد تي مدن معصدية هللا وال نند عن نددا مدن ناعدة قدا  بدن جد
فقلددت ؤددا أبددا المقدددام آ  أسددمعت  دد ا مددن مسددلم بددن قرظدده فاسددتقبل القبلددة وجوددا علددى ركبتيدده فقددا  آ  
سددمعت  دد ا مددن مسددلم بددن قرظدده ؤقددو  عمددي عددو  بددن مالددك ؤقددو  سددمعت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده 

 وسلم ؤقو  
   

 باب في نا  الصور 
   
ان التيمدي عددن أسدلم العجلدي عددن بشدر بددن حددانا محمدد بددن نوسدف عددن سدشيان عدن سددليم[  2798]  

 سيل النبي صلى هللا عليه وسلم عن الصور فقا  قرن ننا  فيه  غا  عن عبد هللا بن عمرو قا  
   

 باب في   ن الساعة ون و  الرب تعالى 
   
حددانا الحكدم بددن نداف  انددا  دعيب عددن ال  دري قدا  سددمعت أبدا سددلمة بدن عبددد الدرحمن قددا  [  2799]  

ؤقدبض هللا ائرر وإطدوي السدمار  رإدرة قدا  سدمعت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤقدو   سمعت أبا
 بيمينه ام ؤقو  انا الملك أنن ملوو ائرر 

   
حدانا محمد بن الاضدل اندا الصدعق بدن حد ن عدن علدي بدن الحكدم عدن عومدان بدن عميدر [  2800]  

قيدل لده مدا المقدام المحمدود قدا  عاو ا  عن أبي وا ل عن بن مسعود عن النبي صلى هللا عليده وسدلم قد
نوم نن   هللا تعالى على كرسيه نيط كما نيط الرحل الجدند مدن تضداؤقه بده و دو كسدعة مدا بدين السدمار 
وائرر وإجار بكم حااة عراة يدرال فيكدون أو  مدن ؤكسدى إبدرا يم ؤقدو  هللا تعدالى ا سدوا  ليلدي فيدؤتي 



علددى أاددره اددم أقددوم عددن ؤمددين هللا مقامددا ؤغبطنددي ائولددون  بددرإطتين بيضدداوإن مددن رإددا  الجنددة اددم أ سددى
 واآل رون 

   
 باب الن ر إلى هللا تعالى 

   
حددددانا أبدددو اليمدددان بدددن نددداف  عدددن  دددعيب بدددن أبدددي حمددد ة عدددن ال  دددري أ برندددي سدددعيد بدددن [  2801]  

ه وسددلم  ددل ان الندداس قددالوا للنبددي صددلى هللا عليددالمسديب وعطددار بددن ن إددد الليوددي ان أبددا  رإددرة أ بر مددا 
نرل ربنا نوم القيامة فقا  النبي صلى هللا عليه وسلم  ل تمارون في ر إة القمدر ليلدة البددر لديب دونده 
سحاب قالوا ال ؤا رسو  هللا قا  فهل تمارون فدي الشدمب لديب دونهدا سدحاب قدالوا ال قدا  فد نكم ترونده 

   لك 
   

 باب في صاة الحشر 
   
يالسددي انددا  ددعبة قددا  انددا المغيددرة بددن النعمددان قددا  سددمعت سددعيد بددن حدددانا أبددو الوليددد الط[  2802]  

ؤدددا أنهدددا النددداس انكدددم جبيدددر ؤحدددد  عدددن بدددن  بددداس قدددا   طدددب رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم فقدددا  
 تحشرون إلى هللا تعالى حااة عراة يرال ام قرأ ل كما بدأنا أو   لق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين {  

   
 المؤمنين نوم القيامة باب في سجود 

   
أ برنددا محمددد بددن ن إددد البدد از عددن نددونب بددن بكيددر قددا  أ برنددي بددن إسددحاج قددا  أ برنددي [  2803]  

إعا جمدد  هللا سدعيد بدن ؤسدار قدا  سدمعت أبدا  رإدرة ؤقددو  سدمعت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤقدو  
ن فيلحدق كددل قدوم بمدا كدانوا ؤعبدددون العبداد فدي صدعيد واحدد نددادل منداد ليلحدق كدل قددوم بمدا كدانوا ؤعبددو 

وإبقى الناس على حالهم في تيهم فيقو  ما با  الناس ع بدوا وأندتم  هندا فيقولدون ننت در إلهندا فيقدو   دل 
تعرفونده فيقولدون إعا تعدر  إليندا عرفنداه فيكشدف لهدم عدن سداقه فيقعدون سدجودا وعلدك قدو  هللا تعددالى ل 

ؤسدتطيعون {  وإبقدى كدل مندافق فدال ؤسدتطي  ان ؤسدجد نوم ؤكشف عن ساج وإدعون إلى السدجود فدال 
 ام ؤقود م إلى الجنة 

   



 باب في الشااعة 
   
حددانا عبدد هللا بدن ن إدد اندا عبدد الدرحمن بدن زإداد اندا د دين الحجدري عدن عقبدة بدن عدامر [  2804]  

قضدى بيددنهم  إعا جمد  هللا ائولدين واآل درإنالجهندي قدا  سدمعت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسددلم ؤقدو  
وفددرغ مددن القضددار قددا  المؤمنددون قددد قضددي بيننددا ربنددا فمددن ؤشددا  لنددا إلددى ربنددا فيقولددون انطلقددوا إلددى آدم 
فدد ن هللا  لقدده بيددده وكلمدده فيدد تون فيقولددون قددم فا ددا  لنددا إلددى ربنددا فيقددو  آدم علدديكم بنددوح فيدد تون نوحددا 

وسى فيدلهم على  يسى فيد تون  يسدى فيدلهم على إبرا يم في تون إبرا يم فيدلهم على موسى في تون م
فيقددو  أدلكددم علددى النبددي ائمددي قددا  فيدد توني فيدد عن تعددالى لددي ان أقددوم إليدده فيوددور مجلسددي أنيددب رإدد  
 مها أحد قط حتى آتي ربدي فيشداعني وإجعدل بدي ندورا مدن  دعر رأسدي إلدى ظادر قددمي فيقدو  الكدافر 

فا دا  لندا إلدى ربدك ف ندك أندت أيدللتنا قدا  عند علك إلبليب قد وجد المؤمنون مدن ؤشدا  لهدم فقدم أندت 
فيقددوم فيوددور مجلسدده أنددتن رإدد   ددمها أحددد قددط اددم نددؤمهم لجهددنم فيقددو  عنددد علددك ل وقددا  الشدديطان لمددا 

 قضي ائمر إن هللا وعدكم وعد الحق ووعدتكم ف  لاتكم {  إلى آ ر اآلؤة 
   

 باب ان لكل نبي دعوة 
   
 ددعيب عددن ال  دري قددا  حددداني أبددو سدلمة بددن عبددد الددرحمن ان أ برندا الحكددم بددن نداف  انددا [  2805]  

لكدل نبدي دعدوة وأرإدد ان  دار هللا تعدالى ان ا تبد  دعدوتي أبا  رإرة قا  قا  النبي صلى هللا عليه وسلم 
  ااعة ئمتي نوم القيامة 

   
سديد حدانا الحكم بن ناف  اندا  دعيب عدن ال  دري قدا  أ برندي عمدرو بدن أبدي سدشيان بدن أ[  2806]  

 بن جارإة مول علك عن أبي  رإرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب ند ل الجنة سبعون ألاا من أمتي بغير 
   
حدددانا أبددو الوليددد انددا  ددعبة عددن محمددد بددن زإدداد قددا  سددمعت أبددا  رإددرة ؤحددد  عددن النبددي [  2807]  

حسداب فقددا  عكا دة ؤددا رسددو  نددد ل الجندة سددبعون ألادا مددن أمتدي بغيددر صدلى هللا عليدده وسدلم اندده قدا  
 هللا اد  هللا ان ؤجعلني منهم فدعا فقا  رجل آ ر اد  هللا تعالى لي فقا  سبقك بها عكا ة 



   
 باب في قو  النبي صلى هللا عليه وسلم ند ل الجنة بشااعة رجل أمتي سبعون ألاا 

   
يق عددن عبدد هللا بددن أبددي أ برندا المعلددى بدن أسددد اندا و يددب عدن  الددد عددن عبدد هللا بددن  دق[  2808]  

ليدد لن الجندة بشدااعة رجدل مدن أمتدي أ ودر الجدعار قا  سمعت رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلم ؤقدو  
 من بني تميم قالوا سواو ؤا رسو  هللا قا  سواي 

   
 باب قو  هللا تعالى ل نوم تبد  ائرر يير ائرر والسموات {  

   
قلدت لعا شدة ؤدا أم د عن داود عن الشعبي عدن مسدروج قدا  حدانا عمرو بن عون انا  ال[  2809]  

المدؤمنين أرأنددت قددو  هللا تعددالى ل نددوم تبدد  ائرر ييددر ائرر والسددموات وبددرزوا ت الواحددد القهددار {  
 أنن الناس نومي  قالت س لت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عن علك فقا  على الصرا  

   
 باب في ورود النار 

   
سدد لت مددرة عددن قددو  هللا عدد  وجددل ل وإن أ برنددا عبيددد هللا عددن إسددرا يل عددن السدددي قددا  [  2810]  

منكم إال وارد ا { فحداني ان عبد هللا بدن مسدعود حدداهم قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ندرد 
ب الندداس النددار اددم ؤصدددون عنهددا ب عمددالهم فدد ولهم كلمدد  البددرج اددم كددالرإ  اددم كحضددر الاددرس اددم كالرا دد

 في رحله ام كشد الرجل ام كمشيه 
   

 باب في عب  الموت 
   
أ برنا حجا  بن منها  عدن حمداد بدن سدلمة عدن عاصدم عدن أبدي صدال  عدن أبدي  رإدرة [  2811]  

ندؤتى بدالموت ك نده كدب  أيبدر فيوقدف بدين الجندة والندار فيقدا  ؤدا عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
قا  ؤدا أ دل الندار فيشدر بون وإن درون وإدرون ان قدد جدار الادر  فيد ب  أ ل الجنة فيشر بون وإن رون وإ

 وإقا   لود وال موت 
   



 باب في تح نر النار 
   
سدمعت رسدو  هللا حدانا عومان بن عمر انا  عبة عن سماو عدن النعمدان بدن بشدير قدا  [  2812]  

ر فمدا زا  ؤقولهدا حتدى لدو كدان فدي صلى هللا عليه وسلم ؤخطب أن رتكم النار أن رتكم النار أند رتكم الندا
 مقامي   ا لسمعه أ ل السوج وحتى سقطت  ميصة كانت عليه عند رجليه 

   
 باب فيمن قا  إعا مت فاحرقوني بالنار 

   
أ برنا النضر بن  دميل قدا  أ برندا بهد  بدن حكديم عدن أبيده عدن جدده قدا  سدمعت رسدو  [  2813]  

مدن  بداد هللا وكدان ال نددنن ت دنندا وإنده لبدث حتدى ع دب منده  كدان عبددهللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  
عمر وبقي عمر فعلم أنه لم نبتير عند هللا  يرا فدعا بنيه فقا  أي أب تعلموني قدالوا  يدرا ؤدا أباندا قدا  
فدد ني ال أد  عددن أحددد مددنكم مدداال  ددو منددي إال أ  تدده مندده أو لددتاعلن مددا آمددركم قددا  ف  دد  مددنهم ميواقددا 

ا أندا إعا مدت فخد وني فداحرقوني بالندار حتدى إعا كندت حممدا فددقوني ادم اعروندي فدي الدرإ  وربي قا  أم
قددا  فاعلددوا علددك بدده ورب محمددد حددين مددات فجددير بدده أحسددن مددا كددان قددط فعددرر علددى ربدده فقددا  مددا 
حملددك علددى النددار قددا   شدديتك ؤددا رب قددا  إنددي أسددمعك لرا بددا قددا  فتيددب عليدده قددا  أبددو محمددد نبتيددر 

 ند ر 
   

 د لت امرأة النار في  رة باب 
   
أ برندا الحكددم بدن المبددارو اندا مالددك عدن ندداف  عدن بددن عمدر قددا  قدا  رسددو  هللا صددلى هللا [  2814]  

د لت امرأة النار في  رة فقيل ال أنت أنعمتها وسقيتها وال أنت أرسدلتها فت  دل مدن  شدا  عليه وسلم 
 ائرر 

   
 باب في  دة ع اب النار 

   
انا عبدد هللا بدن ن إددد اندا سدعيد بدن أبددي أندوب بدن مقدالأل مددولى أبدي  رإدرة وكنيتده أبددو حدد[  2815]  

ؤحيددى قددا  سددمعت دراجددا أبددا السددم  ؤقددو  سددمعت أبددا الهيددوم ؤقددو  سددمعت أبددا سددعيد الخدددري ؤقددو  قددا  



ليسدلط علددى الكدافر فددي قبدره تسددعة وتسدعون تنينددا تنهشده وتلديدده حتددى رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسددلم 
 الساعة ولو ان تنينا منها نا  في ائرر ما نبتت  ضرار  تقوم
   

 باب في أودؤة جهنم 
   
أ برنا ن إد بن  ارون انا أز در بدن سدنان عدن محمدد بدن واسد  قدا  د لدت علدى بدال  بدن [  2816]  

ان فددي جهددنم وادؤدا ؤقددا  لدده أبدي بددردة فقلدت ان أبدداو حددداني عدن أبيدده عددن النبدي صددلى هللا عليدده وسدلم 
 ب ؤسكنه كل جبار ف ؤاو ان تكون منهم  به
   

 باب ما ؤخر  هللا من النار برحمته 
   
أ برنا عمرو بن عون عن  الد بن عبد هللا عن سعيد بن ن إد أبي سلمة عدن أبدي نضدرة [  2817]  

أمددا أ ددل النددار الدد نن  ددم أ ددل النددار عددن أبددي سددعيد الخدددري قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
ال ؤموتددون فددي النددار وامددا أندداس مددن الندداس فدد ن النددار تصدديبهم علددى قدددر عنددوبهم فيحرقددون فيهددا  فدد نهم

حتى إعا صاروا فحما أعن في الشااعة فيخرجدون مدن الندار يدبا ر يدبا ر فينودرون علدى أنهدار الجندة 
فددي فيقدا  ئ دل الجنددة أفيضدوا علديهم مددن المدار قددا  فيشيضدون علديهم فينبددت لحدومهم كمدا ننبددت الحبدة 

 حميل السيل 
   

 باب في أبواب الجنة 
   
حدانا أحمد بن حميد انا معاوإة بن  شام عن  رإك عن عومدان الوقادي عدن أبدي صدادج [  2818]  

 الجنة امانية أبواب عن عبد الرحمن بن ن إد عن عبد هللا عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب من ند ل الجنة ننعم ال نبؤس 
   
حددانا حجدا  بدن منهدا  اندا حمداد بدن سدلمة عدن اابدت عدن أندوب عدن أبدي رافد  عدن أبدي [  2819]  

مددن د ددل الجنددة نددنعم ال نبددؤس ال تبلددى ايابدده وال ؤانددى  رإددرة ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  



  بابه وله في الجنة ما ال عين رأت وال أعن سمعت وال  طر على قلب بشر 
   

 في الجنة  ير من الدنيا وما فيها باب لموي  سو  أحدكم 
   
أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا محمددد بددن عمددرو عددن أبددي سددلمة عددن أبددي  رإددرة عددن النبددي [  2820]  

لمويد  سدو  أحددكم فدي الجندة  يدر مدن الددنيا ومدا فيهدا واقدر وا مدا  ديتم ل صلى هللا عليده وسدلم قدا  
 فمن زح ح عن النار وأد ل الجنة فقد فاز {  اآلؤة 

   
 باب في بنار الجنة 

   
أ برنا أبو عاصم عن سعدان الجهني عن أبي مجا د حدانا أبو مدله انده سدم  أبدا  رإدرة [  2821]  

الجنددة مددا بنا  ددا قددا  لبنددة مددن ع ددب ولبنددة مددن فضددة مالنهددا المسددك ائعفددر ؤقددو  قلنددا ؤددا رسددو  هللا 
فيهددا نددنعم ال نبددؤس ال ؤانددى  ددبابهم وال وحصددبا ا اليدداقوت واللؤلددؤ وترابهددا ال عاددران مددن نددد لها ؤخلددد 

 تبلى ايابهم 
   

 باب في جنات الاردوس 
   
حدانا أبو نعيم انا أبو قدامة عن أبي عمدران الجدوني عدن أبدي بكدر بدن عبدد هللا بدن قديب [  2822]  

جندددات الادددردوس أربددد  انتدددان مدددن ع دددب حليتهمدددا عدددن أبيددده قدددا  قدددا  رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم 
ما وما فيهما وانتان مدن فضدة حليتهمدا وآنيتهمدا ومدا فيهمدا ولديب بدين القدوم وبدين ان نن دروا إلدى وآنيته

ربهم إال ردار الكبرإار على وجهه في جنات عددن و د ه ائنهدار تشدخب مدن جندات عددن فدي جوبدة ادم 
 ؤصعد بعد أنهارا قا  عبد هللا جوبة ما ؤجاب عنه ائرر 

   
 ة باب في أو  زمرة ند لون الجن

   
أ برنا ن إد بن  ارون انا محمد بن عمرو عدن أبدي سدلمة عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  [  2823]  

ان أو  زمدرة ندد لون الجندة مدن أمتدي علدى صدورة القمدر ليلدة البددر ادم الد نن هللا صدلى هللا عليده وسدلم 



 ان ؤجعلندي مدنهم نلونهم على أحسن كوكب إيارة في السدمار فقدام عكا دة فقدا  ؤدا رسدو  هللا اد  هللا
فقدا  اللهدم اجعلدده مدنهم اددم قدام رجددل آ در فقدا  ؤددا رسدو  هللا اد  هللا ان ؤجعلنددي مدنهم فقددا  سدبقك بهددا 

 عكا ة 
   

 باب ما ؤقا  ئ ل الجنة إعا د لو ا 
   
أ برندددا عبيدددد بدددن ؤعدددي  اندددا ؤحيدددى بدددن آدم عدددن حمددد ة بدددن حبيدددب عدددن أبدددي إسدددحاج عدددن [  2824]  

ل وندودوا أن تلكدم الجندة أوراتمو دا { وأبي سعيد عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم  ائعر  عن أبي  رإرة
 قا  نودوا صحوا وال تسقموا وانعموا فال تبؤسوا و بوا فال تهرموا وا لدوا فال تموتوا 

   
 باب في أ ل الجنة ونعيمها 

   
سدمعت زإدد بددن  أ برندا جعادر بددن عدون عدن ائعمدد  عدن امامدة بددن عقبدة المحداربي قددا [  2825]  

ان الرجددل مددن أ ددل الجنددة ليعطددي قددوة ما ددة رجددل فددي أرقددم نوقددل قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
ائ ل والشدرب والجمدا  والشدهوة فقدا  رجدل مدن اليهدود ان الد ي ؤ  دل وإشدرب تكدون منده الحاجدة فقدا  

 ؤشيض من جلده عرج ف عا بطنه قد يمر 
   
الرفاعي اندا معداع ؤعندي بدن  شدام عدن أبيده عدن عدامر ائحدو  عدن أ برنا محمد بن ن إد [  2826]  

أ دل الجندة  دباب جدرد مدرد كحدل  هر بن حو ب عن أبي  رإرة عن النبي صلى هللا عليده وسدلم قدا  
 ال تبلى ايابهم وال ؤانى  بابهم 

   
عاصدم  أ برنا أبو عاصم عن بن جرإ  قا  أ برندي أبدو ال بيدر انده سدم  جدابرا قيدل ئبدي[  2827]  

نعدم أ دل الجندة ال نبولدون وال ؤمتخطدون وال نتغوندون وإكدون علدك عن النبي صلى هللا عليه وسلم قدا  
 منهم جشار ؤ  لون وإشربون وإلهمون التسبي  والحمد كما نلهمون الناب 

   
 باب ما أعد هللا لعباده الصالحين 

   



سدلمة عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  أ برنا ن إد بن  ارون انا محمد بن عمرو عدن أبدي [  2828]  
أعدددت لعبدادي الصدالحين مداال عدين رأت وال أعن سدمعت هللا صلى هللا عليه وسلم ؤقو  هللا عد  وجدل 

وال  طر على قلب بشر واقر وا ان  ديتم ل فدال تعلدم نادب مدا أ ادي لهدم مدن قدرة أعدين جد ار بمدا كدانوا 
 ؤعملون {  

   
 باب في أدنى أ ل الجنة من ال 

   
أ برنا ن إد بن  ارون انا محمد بن عمرو عدن أبدي سدلمة عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  [  2829]  

ان أدنى أ ل الجنة من ال من نتمنى على هللا فيقا  لده لدك علدك ومولده معده اال هللا صلى هللا عليه وسلم 
ا  رسدو  هللا صدلى انه نلقى فيقو  ك ا ك ا فيقا  لده علدك لدك ومولده معده قدا  أبدو سدعيد الخددري قدا  قد

 هللا عليه وسلم فيقا  له عاو وعشرة أمواله 
   

 باب في ير  الجنة 
   
أ برنددا مسددلم بددن إبددرا يم انددا و يددب انددا أبددو حددازم عددن سددهل بددن سددعد قددا  قددا  رسددو  هللا [  2830]  

 إن أ ل الجنة ليترا ن أ ل الغر  كما ترون الكوكب الدري في السمار صلى هللا عليه وسلم 
   
قدددا  أبدددو حدددازم فحددددات بهددد ا الحددددنث النعمدددان بدددن أبدددي  يدددا  فحدددداني عدددن أبدددي سدددعيد [  2831]  

 الكوكب الدري في السمار الشرقي والغربي الخدري انه قا  
   

 باب في صاة الحور العين 
   
أ برنا محمد بن المنها  انا ن إد بن زرإ  انا  شدام القردوسدي عدن محمدد بدن سديرإن عدن [  2832]  

مددا فددي الجنددة أحددد اال لدده زوجتددان اندده ليددرل مدد   رإددرة قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أبددي 
 ساقهما من ورار سبعين حلة ما فيها من ع ب 

   
 باب في  يام الجنة 



   
أ برنا ن إد بن  ارون انا  مام انا أبو عمران الجوني عن أبي بكدر بدن عبدد هللا بدن قديب [  2833]  

ان الخيمدة درة مجوفدة نولهدا فدي السدمار سدتون مديال   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عن أبيه قا  قا
 في كل زاوإة منها أ ل للمؤمن ال نرا م اآل رون 

   
 باب في ولد أ ل الجنة 

   
أ برنا محمد بن ن إد القوارإري عن معاع بن  شدام عدن أبيده عدن عدامر ائحدو  عدن أبدي [  2834]  

إن المددؤمن إعا ا ددتهى ي سددعيد الخدددري عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  الصدددنق الندداجي عددن أبدد
 الولد في الجنة كان حمله وويعه وسنه في ساعة كما ا تهى 

   
 باب في صاو  أ ل الجنة 

   
أ برنددا محمددد بددن العددالر قددا  انددا معاوإددة بددن  شددام عددن سددشيان عددن علقمددة بددن مراددد عددن [  2835]  

أ دل الجندة عشدرون وما دة ه عن أبيده قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم سليمان بن برإدة قا  أرا 
 صف امانون منها أمتي وأربعون سا ر الناس 

   
 باب في أنهار الجنة 

   
أ برنددا ن إددد بددن  ددارون قدددا  انددا الجرإددري عددن حكدديم بدددن معاوإددة عددن أبيدده ان رسدددو  هللا [  2836]  

 بحرا للبن وبحرا للعسل وبحرا للخمر ام تشقق منه ائنهار ان في الجنة صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب في الكوار 
   
أ برنددا عمددرو بددن عددون انددا أبددو عوانددة عددن عطددار بددن السددا ب عددن محددارب بددن داددار قددا  [  2837]  

لما ن لت ل إنا أعطينداو الكدوار { قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم  دو حدانا عبد هللا بن عمر قا  
في الجنة حافتاه من ع ب ؤجدري علدى الددر واليداقوت تربتده أنيدب مدن رإد  المسدك ونعمده أحلدى نهر 



 من العسل وما ه أ د بيايا من الول  
   

 باب في أ جار الجنة 
   
أ برنا ن إد بن  ارون انا محمد بن عمرو عدن أبدي سدلمة عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  [  2838]  

ي الجنددة  ددجرة ؤسددير الرا ددب فددي ظلهددا ما ددة عددام ال ؤقطعهددا واقددر وا إن ان فددهللا صدلى هللا عليدده وسددلم 
  يتم ل وظل ممدود 

   
أ برنا عبد الصمد بن عبد الوار  انا  عبة عن أبي الضحاو قدا  سدمعت أبدا  رإدرة عدن [  2839]  

ي إن فددي الجندة  ددجرة ؤسدير الرا دب فددي ظلهدا ما دة عددام ال ؤقطعهدا  ددالنبدي صدلى هللا عليدده وسدلم قدا  
  جرة الخلد 

   
 باب في العجوة 

   
أ برندددا ن إدددد بدددن  دددارون اندددا  بددداد  دددو بدددن منصدددور قدددا  سدددمعت  دددهر بدددن حو دددب ؤقدددو  [  2840]  

 العجوة من الجنة و ي  اار من السم سمعت أبا  رإرة ؤقو  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في سوج الجنة 
   
ان فددي نددا حميددد عددن أنددب عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  أ برنددا ن إددد بددن  ددارون ا[  2841]  

الجندة لسدوقا قددالوا ومدا  ددي قدا  كوبددان مدن مسدك ؤخرجددون إليهدا فيجمعددون فيهدا فيبعددث هللا علديهم رإحددا 
 فتد ل بيوتهم فيقو  لهم أ لو م لقد ازددتم بعدنا حسنا وإقولون ئ ليهم مول علك 

   
ر عن حماد بن سلمة عدن اابدت عدن أندب عدن النبدي صدلى هللا حدانا سعيد بن عبد الجبا[  2842]  

 بنحوه عليه وسلم 
   

 باب حات الجنة بالمكاره 



   
أ برنا سليمان بن حرب انا حماد بن سلمة عن اابت عدن أندب قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى [  2843]  

 حات الجنة بالمكاره وحات النار بالشهوات هللا عليه وسلم 
   

 قرار الجنة قبل ائينيار باب في د و  الا
   
حدددانا عبددد هللا بددن صددال  قددا  حددداني معاوإددة ان عبددد الددرحمن بددن جبيددر حدادده عددن أبيدده [  2844]  

بيندا اندا قاعدد فدي المسدجد وحلقدة مدن فقدرار المهداجرإن قعدود جبير بن ناير عن عبد هللا بدن عمدرو قدا  
م فقا  النبدي صدلى هللا عليده وسدلم لهدم ليبشدر إع د ل النبي صلى هللا عليه وسلم فقعد إليهم فقمت إليه

فقددرار المهدداجرإن بمددا ؤسددر وجددو هم فدد نهم نددد لون الجنددة قبددل ائينيددار بدد ربعين عامددا قددا  فلقددد رأنددت 
 ألوانهم أسارت قا  عبد هللا بن عمرو حتى تمنيت ان أ ون معهم أو منهم 

   
 باب في ناب جهنم 

   
 ددعيب عددن ال  ددري قددا  أ برنددي أبددو سددلمة عددن أبددي  رإددرة اندده  أ برنددا الحكددم بددن ندداف  انددا[  2845]  

 ددكت النددار إلددى ربهددا فقالددت ؤددا رب أ ددل بعضددي بعضددا سددمعه ؤقددو  قددا  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم 
ف عن هللا تبارو وتعالى لهدا بناسدين نادب فدي الشدتار ونادب فدي الصديف فهدو أ دد مدا تجددون مدن الحدر 

 وأ د ما تجدون من ال مهرإر 
   
أ برنددا حجددا  انددا حمدداد بددن سددلمة عددن عاصددم بددن بهدلددة عددن أبددي صددال  عددن أبددي  رإددرة [  2846 ] 

 بنحوه عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في قو  النبي صلى هللا عليه وسلم ناركم   ه ج ر من ك ا ج را 
   
سددو  هللا أ برنددا جعاددر بددن عددون انددا الهجددري عددن بددن  يددار عددن أبددي  رإددرة قددا  قددا  ر [  2847]  

 ان ناركم   ه ج ر من سبعين ج را من نار جهنم صلى هللا عليه وسلم 
   



 باب في أ ون أ ل النار ع ابا 
   
أ برنددا أبددو عاصددم عددن بددن عجددالن عددن أبيدده عددن أبددي  رإددرة عددن النبددي صددلى هللا عليدده [  2848]  

 أ ون الناس ع ابا من له نعالن ؤغلى منهما دمايه وسلم قا  
   

 تعالى ل  ل من م إد  باب قوله
   
أ برنا حجا  بن منهدا  اندا حمداد بدن سدلمة عدن عمدار بدن أبدي عمدار عدن أبدي  رإدرة ان [  2849]  

نلقي في النار أ لهدا وتقدو   دل مدن م إدد  دل مدن م إدد االادا حتدى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  
 ؤ تيها ربها فيض  قدمه عليها فتن وي وتقو  قط قط قط 

   
 كتاب الارا ض  ومن
   

 باب في تعليم الارا ض 
   
تعلمددوا أ برندا ن إددد بددن  دارون انددا عاصددم عددن مدورج العجلددي قددا  قددا  عمدر بددن الخطدداب [  2850]  

 الارا ض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن 
   
تعلمدددوا حددددانا محمدددد بدددن نوسدددف اندددا سدددشيان عدددن ائعمددد  عدددن إبدددرا يم قدددا  قدددا  عمدددر [  2851]  

 ض ف نها من دننكم الارا 
   
لددو  لددك عومددان وزإددد حدددانا محمددد بددن  يسددى انددا نوسددف الماجشددون قددا  قددا  بددن  ددهاب [  2852]  

 في بعض ال مان لهلك علم الارا ض لقد أتى على الناس زمان وما ؤعلمها يير ما 
   
والاددرا ض ف ندده  تعلمددوا القددرآنحددانا أبددو نعدديم انددا المسدعودي عددن القاسددم قددا  قددا  عبدد هللا [  2853]  

 نو ك ان ؤاتقر الرجل إلى علم كان ؤعلمه أو نبقى في قوم ال ؤعلمون 
   



مدن علدم القدرآن حدانا أبو نعيم انا زإاد بن أبي مسلم عن أبي الخليل قا  قدا  أبدو موسدى [  2854]  
 ولم ؤعلم الارا ض ف ن موله مول الرأس ال وجه له أو ليب له وجه 

   
قلدت لعلقمدة مدا أدري د بن عبد هللا انا أبو  هاب عن ائعم  عن إبرا يم قا  حدانا أحم[  2855]  

 ما أس لك عنه أمت جيرانك 
   
حدانا أبو نعيم اندا محمدد بدن أبدي نلحدة عدن القاسدم بدن الوليدد الهمدداني عدن عبدد هللا بدن [  2856]  

 تعلموا الارا ض والطالج والح  ف نه من دننكم مسعود قا  
   
كددانوا نريبددون فددي حدددانا سددليمان بددن حددرب انددا حمدداد بددن زإددد عددن كويددر عددن الحسددن قددا  [  2857]  

 تعليم القرآن والارا ض والمناسك 
   
مدن أ برنا محمد بن نوسف عن سشيان عن أبي إسحاج عن أبي عبيدة عن عبد هللا قدا  [  2858]  

قددرآن فدد ن قددا  نعددم قددا  تاددرر فدد ن قدرأ القددرآن فليددتعلم الاددرا ض فدد ن لقيدده أعرابددي قددا  ؤددا مهدداجر أتقددرأ ال
 قا  نعم فهو زإادة و ير وان قا  ال قا  فما فضلك علي ؤا مهاجر 

   
سدد لنا مسددروقا حدددانا عبددد هللا بددن سددعيد انددا عقبددة بددن  الددد عددن ائعمدد  عددن مسددلم قددا  [  2859]  

ؤسدد لونها  انددت عا شددة تحسددن الاددرا ض قددا  والدد ي ال إلدده ييددره لقددد رأنددت ائ ددابر مددن أصددحاب محمددد 
 عن الارا ض 

   
 باب من ادعى إلى يير أبيه 

   
أ برنا سعيد بن عامر عدن  دعبة عدن عاصدم عدن أبدي عومدان عدن سدعد بدن أبدي وقداأل [  2860]  

وعددن أبددي بكددر قددا   ددعبة  دد ا أو  مددن رمددى بسددهم فددي سددبيل هللا و دد ا تدددلى مددن حصددن الطددا ف إلددى 
مدن ادعدى إلدى ييدر رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم انهما حداا ان 
 أبيه و و ؤعلم انه يير أبيه فالجنة عليه حرام 

   



حدانا محمد بن نوسف انا سشيان عن ائعم  عن عبد هللا بدن مدرة عدن أبدي معمدر عدن [  2861]  
 ن دج كار با  ادعار إلى نسب ال ؤعر  وكار با  تبر  من نسب وإأبي بكر الصدنق قا  

   
حددانا محمدد بدن نوسدف اندا سدشيان عدن زكرإدا بدن ؤحيدى قدا  سدمعت أبدا وا دل ؤحدد  عدن [  2862]  

 نحوا منه بن مسعود 
   
حددانا محمددد بددن العددالر اندا إسددحاج بددن منصددور السددلولي عدن جعاددر ائحمددر عددن السددري [  2863]  

لم ئباؤعده فجيدت وقدد قدبض أتيدت النبدي صدلى هللا عليده وسدبدن إسدماعيل عدن قديب بدن أبدي حدازم قدا  
وأبو بكر قا م في مقامده ف ندا  الوندار وأ ودر البكدار فقدا  سدمعت رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤقدو  

  ار با  انتاار من نسب وان دج وادعار نسب ال ؤعر  
   
حدددانا محمددد بددن نوسددف انددا عبددد الحميددد بددن بهددرام عددن  ددهر بددن حو ددب عددن بددن  بدداس [  2864]  

أؤمددا رجددل ادعددى إلددى ييددر والددده أو تددولى ييددر مواليدده الدد نن   رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  قددا
 أعتقوه ف ن عليه لعنة هللا والمال كة والناس أجمعين إلى نوم القيامة ال ؤقبل منه صر  وال عد  

   
 باب في زو  وأبوإن وامرأة وأبوإن 

   
كدان عمدر إعا ائعم  عن إبرا يم قا  قدا  عبدد هللا  أ برنا ن إد بن  ارون انا  رإك عن[  2865]  

 سلك بنا نرإقا وجدناه سهال ف نه قا  في زو  وأبوإن لل و  النصف ولرم الث ما بقي 
   
س لت سدعيد بدن المسديب عدن رجدل أ برنا ن إد بن  ارون انا  مام حدانا ن إد الر ك قا  [  2866]  

 بت من أربعة ترو امرأته وأبوإه فقا  قسمها زإد بن اا
   
ان عومددان حددانا سدعيد بددن عدامر عددن  دعبة عددن أندوب عددن أبدي قالبددة عدن أبددي المهلدب [  2867]  

 بن عاان قا  في امرأة وأبوإن للمرأة الرب  ولرم الث ما بقي 
   
حدددانا حجددا  بددن منهددا  انددا حمدداد بددن سددلمة عددن أنددوب عددن أبددي قالبددة عددن أبددي المهلددب [  2868]  



 للمرأة الرب  سهم من أربعة ولرم الث ما بقي سهم ولرب سهمان ن انه قا  عن عومان بن عاا
   
اندده سدد   الحددار  ائعددور عددن أ برنددا حجددا  انددا حمدداد عددن حجددا  عددن عمددر بددن سددعيد [  2869]  

 امرأة وأبوإن فقا  مول قو  عومان 
   
فدي بدن اابدت انده قدا  حدانا أبو نعيم انا  شام عن قتدادة عدن سدعيد بدن المسديب عدن زإدد [  2870]  

 امرأة تركت زوجها وأبوإها لل و  النصف ولرم الث ما بقي 
   
فدددي امدددرأة أ برندددا عبيدددد هللا بدددن موسدددى عدددن بدددن أبدددي ليلدددى عدددن عدددامر الشدددعبي عدددن علدددي [  2871]  

 وأبوإن قا  من أربعة للمرأة الرب  ولرم الث ما بقي وما بقي فلرب 
   
ن سدشيان عدن ائعمد  ومنصدور عدن إبدرا يم عدن عبدد هللا قدا  حدانا محمد بن نوسف ع[  2872]  

 ان عمر إعا سدلك بندا نرإقدا اتبعنداه فيده وجددناه سدهال وانده قضدى فدي امدرأة وأبدوإن مدن أربعدة فد عطى 
 المرأة الرب  وائم الث ما بقي وائب سهمين 

   
 مول علك ابت حدانا محمد بن نوسف انا سشيان عن  يسى عن الشعبي عن زإد بن ا[  2873]  
   
كددان ؤقددو  مددا أ برنددا محمددد انددا سددشيان عددن أبيدده عددن المسدديب بددن رافدد  عددن عبددد هللا قددا  [  2874]  

  ان هللا ليراني أن أفضل أما على أب 
   
أ برنا سعيد بن عامر اندا  دعبة عدن الحكمعدن عكرمدة قدا  أرسدل بدن  بداس إلدى زإدد بدن [  2875]  

 إنما أنت رجل تقو  برأؤك وأنا رجل أقو  برأني ما بقي فقا  زإد  اابت أتجد في كتاب هللا لرم الث
   
حددانا حجدا  بدن منهدا  اندا حمداد بدن سددلعة عدن حجدا  عدن الشدعبي وحجدا  عدن عطددار [  2876]  

 في زو  وأبوإن لل و  النصف ولرم الث جمي  الما  وما بقي فلرب عن بن  باس انهما قاال 
   
لدرم الدث نهدا  اندا أبدو عواندة عدن ائعمد  عدن إبدرا يم عدن علدي قدا  حدانا حجا  بن م[  2877]  



 جمي  الما  في المرأة وأبوإن وفي زو  وأبوإن 
   
حدانا محمدد بدن  يسدى اندا بدن إدرإدب عدن أبيده عدن الاضديل بدن عمدرو عدن إبدرا يم قدا  [  2878]  

 ا   الف بن  باس أ ل القبلة في امرأة وأبوإن جعل لرم الولث من جمي  الم
   

 باب في بنت وأ ت 
   
أ برنا محمد بدن نوسدف عدن سدشيان الودوري عدن أ دعث بدن أبدي الشدعوار عدن ائسدود بدن [  2879]  

 قضى معاع بن جبل باليمن في بنت وأ ت ف عطى البنت النصف وائ ت النصف ن إد قا  
   
أن بدن ود بدن ن إدد أ برنا محمد بن نوسف انا سشيان عدن ائعمد  عدن إبدرا يم عدن ائسد[  2880]  

ال بيددر كدددان ال نددور  ائ دددت مددن ائب وائم مددد  البندددت حتددى حداددده ائسددود أن معددداع بددن جبدددل جعدددل 
للبنددت النصددف ولر ددت النصددف فقددا  أنددت رسددولي إلددى عبددد هللا بددن عتبددة فدد  بره بدد لك وكددان قايدديه 

 بالكوفة 
   
بنتدددا وأ تدددا فقدددا  البنتددده  حدددانا بشدددر بدددن عمدددر قدددا  سددد لت بدددن أبدددي ال ندداد عدددن رجدددل تدددرو[  2881]  

ان زإدد بددن اابدت كدان ؤجعدل ائ ددوات النصدف وئ تده مدا بقدي وقددا  أ برندي عدن أبدي  ارجددة بدن ن إدد 
 م  البنات عصبة ال ؤجعل لهن اال ما بقي 

   
 باب في المشركة 

   
فدي زو  وأم وأ دوه حدانا محمد بن نوسف انا سشيان عدن منصدور وائعمد  عدن إبدرا يم [  2882]  
 ب وأم وأ وة ئم قا  كان عمر وعبد هللا وزإد ؤشركون وقا  عمر لم ن د م ائب إال قربا ئ
   
 انه كان ال ؤشرو حدانا محمد انا سشيان عن أبي إسحاج عن الحار  عن علي [  2883]  
   
ان عومدان كدان ؤشدرو وعلدي أ برنا محمد انا سدشيان عدن سدليمان التيمدي عدن أبدي مجلد  [  2884]  



  ؤشرو  ان ال
   
 ان زإدا كان ؤشرو حدانا محمد انا سشيان عن أبي عكوان [  2885]  
   
 انه كان ؤشرو حدانا محمد انا سشيان عن عبد الملك بن عمير عن  رإ  [  2886]  
   
حدانا محمد بن الصلت انا بن  هاب عن الحجا  عن عبد الملدك بدن المغيدرة عدن سدعيد [  2887]  

 في المشركة لم ن د م ائب اال قربا عمر قا   بن فيروز عن أبيه ان
   

 باب في ابني عم أحد ما زو  وائ ر أا ئم 
   
أتددي عبددد هللا فددي أ برنددا أبددو نعدديم انددا ز يددر عددن أبددي إسددحاج عددن الحددار  ائعددور قددا  [  2888]  

ا مدن ائب فرإضة ابني عم أحد م أا ئم فقا  المدا  أجمد  ئ يده ئمده ف ن لده بحسداب أو بمن لدة ائ
وائم فلما قددم علدي سد لته عنهدا وأ برتده بقدو  عبدد هللا فقدا  نرحمده هللا ان كدان لاقيهدا أمدا اندا فلدم أ دن 

 ئزإده على ما فرر هللا له سهم السدس ام ؤقاسمهم كرجل منهم 
   
اندده أتددي فددي حددانا محمددد بددن نوسددف اندا سددشيان عددن أبددي إسدحاج عددن الحددار  عددن علدي [  2889]  

أحدد ما أا ئم فقيدل لعلدي ان بدن مسدعود كدان ؤعطيده المدا  كلده فقدا  علدي ريدى هللا تعدالى  ابني عم
 عنه ان كان لاقيها ولو كنت انا أعطيته السدس وما بقي كان بينهم 

   
 باب في بنت وابنة بن وأ ت ئب وأم 

   
ن  ددرحبيل حددانا محمدد بدن نوسددف اندا سدشيان الوددوري عدن أبدي قديب ائودي عددن   إدل بد[  2890]  

جار رجل إلى أبي موسى ائ عري وإلى سليمان بن ربيعدة فسد لهما عدن بندت وبندت بدن وأ دت ئم قا  
وأب فقدداال لالبنددة النصددف ومددا بقددي فلال ددت وأت بددن مسددعود ف ندده سدديتابعنا فجددار الرجددل إلددى عبددد هللا 

رسدو  هللا صدلى فس له عن علدك فقدا  لقدد يدللت إعا ومدا اندا مدن المهتددنن وأندي اقضدي بمدا قضدى بده 
 هللا عليه وسلم لالبنة النصف والبنة االبن السدس وما بقي فلال ت 



   
 باب في ائ وة وائ وات والولد وولد الولد 

   
أ برنا أحمد بن عبد هللا انا أبو  هاب عن ائعم  عن مسلم عدن مسدروج عدن عبدد هللا [  2891]  

ب قدددا  لر دددوات لدددرب وائم الولودددان ومدددا بقدددي انددده كدددان ؤقدددو  فدددي أ دددوات ئب وأم وأ دددوة وأ دددوات ئ
فلل كور دون اإلنا  فقدم مسروج المدنندة فسدم  قدو  زإدد فيهدا ف عجبده فقدا  لده بعدض أصدحابه أتتدرو 
قو  عبد هللا قا  اني أتيت المدننة فوجدت زإد بن اابت من الراسدخين فدي العلدم قدا  أحمدد فقلدت ئبدي 

 م  هاب وكيف قا  زإد فيها قا   رو بينه
   
عكرندا عندد حكديم بدن جدابر حدانا سعيد بن المغيرة عن  يسدى بدن نونسدعن إسدماعيل قدا  [  2892]  

ان بددن مسددعود قددا  فددي أ ددوات ئب وأم وأ ددوة وأ ددوات ئب اندده كددان ؤعطددي لر ددوات مددن ائب وائم 
أن نددر   الولوددين ومددا بقددي فللدد كور دون اإلنددا  فقددا  حكدديم قددا  زإددد بددن اابددت  دد ا مددن عمددل الجا ليددة

 الرجا  دون النسار وإن أ وتهن قد ردوا عليهن 
   
انهدا كاندت حدانا محمد بن نوسف انا سشيان عن معبد بن  الد عن مسدروج عدن عا شدة [  2893]  

تشدرو بدين ابنتددين وابندة بددن وابدن بددن تعطدي االبنتدين الولوددين ومدا بقددي فشدركهم وكددان عبدد هللا ال ؤشددرو 
   ائ وات بمن لة البنات ؤعطي ال كور دون اإلنا  وقا

   
ان بدن مسدعود كدان ؤقدو  أ برنا محمد بن نوسدف اندا سدشيان عدن أبدي سدهل عدن الشدعبي [  2894]  

في بنت وبنات بن وابن بدن ان كاندت المقاسدمة بيدنهم أقدل مدن السددس أعطدا م السددس وان كدان أ ودر 
 من السدس أعطا م السدس 

   
اندده كددان ؤشددرو فقددا  لدده ائعمدد  عددن إبددرا يم عددن مسددروج حدددانا محمددد انددا سددشيان عددن [  2895]  

علقمدة  دل أحددد مدنهم أابددت مدن عبددد هللا فقدا  ال ولكنددي رأندت زإددد بدن اابددت وأ دل المدننددة ؤشدركون فددي 
 ابنتين وبنت بن وابن بن وأ تين 

   
فدي امدرأة حدانا محمدد بدن نوسدف اندا سدشيان عدن  شدام عدن محمدد بدن سديرإن عدن  درإ  [  2896]  



زوجها وأمهدا وأ تهدا ئبيهدا وأمهدا وأ تهدا ئبيهدا وإ وتهدا ئمهدا جعلهدا مدن سدتة ادم رفعهدا فبلغدت  تركت
عشددرة للدد و  النصدددف االاددة أسدددهم ولر ددت مدددن ائب وائم النصددف االادددة أسددهم ولدددرم السدددس سدددهم 

 ولإل وة من ائم الولث سهمان ولر ت من ائب سهم تكملة الولوين 
   

 ل الكتاب باب في المملوكين وأ 
   
أن عليدا وزإددا كددان حددانا محمدد بدن عييندة عدن علدي بدن مسدهر عدن أ دعث عدن الشدعبي [  2897]  

ال ؤحجبدددان بالكادددار وال بدددالمملوكين وال نورادددانهم  دددييا وكدددان عبدددد هللا ؤحجدددب بالكادددار وبدددالمملوكين وال 
 نوراهم 

   
المملددوكين ان عليددا وزإدددا قدداال  حدددانا سددليمان بددن حددرب انددا  ددعبة عددن الحكمعددن إبددرا يم[  2898]  

 وأ ل الكتاب ال ؤحجبون وال نراون وقا  عبد هللا ؤحجبون وال نراون 
   

 باب الجد 
   
ان عمددر كددان كتددب ميددرا  الجددد حتددى إعا أ برنددا ن إددد بددن  ددارون أ برنددا ؤحيددى بددن سددعيد [  2899]  

 نعن دعا به فمحاه ام قا  سترون رأؤكم فيه 
   
قلدت لعبيددة حدداني عدن الجدد فقدا  اندي ئحادال ن إد انا أ عث عدن بدن سديرإن قدا  أ برنا [  2900]  

 في الجد امانين قضية مختلاة 
   
أ برنا أبو يسان انا إسرا يل عن أبدي إسدحاج عدن عبدد هللا بدن عمدرو الخدارفي عدن علدي [  2901]  

 أتاه رجل فس له عن فرإضة فقا  ان لم ؤكن فيها جد فهاتها قا  
   
حدددانا محمددد بددن نوسددف انددا سددشيان عددن أنددوب السددختياني عددن سددعيد بددن جبيددر عددن رجددل [  2902]  

 سم  عليا ؤقو  من سره ان ؤقتحم جراايم جهنم فليقض بين الجد واال وة من مراد 
   



 باب قو  أبي بكر في الجد 
   
دري وحددانا أ برنا مسلم بن إبرا يم انا و يب انا  الدد عدن أبدي نضدرة عدن أبدي سدعيد الخد[  2903]  

 ان أبا بكر الصدنق جعل الجد أبا عكرمة 
   
حدانا محمد بن نوسدف اندا سدشيان عدن سدليمان الشديباني عدن كدردوس عدن أبدي بدردة عدن [  2904]  

 ان أبا بكر الصدنق جعل الجد أبا أبي موسى 
   
وسددى عددن حددانا أحمددد بددن عبددد هللا انددا أبدو  ددهاب عددن الشدديباني عددن أبدي بددردة بددن أبددي م[  2905]  

 ان أبا بكر جعل الجد أبا  ردوس عن أبي موسى 
   
أ برنددا ائسددود بددن عددامر انددا  ددعبة عددن عمددرو بددن مددرة عددن أبددي بددردة عددن مددروان عددن [  2906]  

 ان أبا بكر كان ؤجعل الجد أبا عومان 
   
 حدانا عبيد هللا ومحمد بن نوسف عن إسرا يل عن أبي إسحاج عن أبي بدردة عدن مدروان[  2907]  

 ان أبا بكر كان ؤجعل الجد أبا عن عومان 
   
لقيدت مدروان بدن أ برنا ائسود بن عامر انا  عبة عدن عمدرو بدن مدرة عدن أبدي بدردة قدا  [  2908]  

الحكم بالمدننة فقدا  ؤدا بدن أبدي موسدى ألدم أ بدر أن الجدد ال نند   فديكم من لدة ائب وأندت ال تنكدر قدا  
ف ندا أ دهد علدى عومدان بدن عادان أنده  دهد علدى أبدي بكدر أنده قلت ولو كندت أندت لدم تنكدر قدا  مدروان 

 جعل الجد أبا إعا لم ؤكن دونه أب 
   
حددانا ائسدود بددن عدامر انددا  دعبة عددن  الدد الحد ار عددن أبدي نضددرة عدن عكرمددة عدن بددن [  2909]  

 أن أبا بكر كان ؤجعل الجد أبا  باس 
   
ب عددن عكرمددة عددن بددن  بدداس قددا  جعلدده الدد ي حددانا مسددلم بددن إبددرا يم انددا و يددب انددا أنددو [  2910]  

لددو كنددت متخدد ا أحدددا  ليددل التخ تدده  لدديال ولكددن أ ددوة اإلسددالم قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 



 أفضل ؤعني أبا بكر جعله أبا ؤعني الجد 
   
أن أبدا بكدر جعدل الجدد حدانا مسلم انا و يب انا أنوب عدن بدن أبدي مليكدة عدن بدن ال بيدر [  2911]  
  أبا
   
إن الجدد قدد مضدت سدنته وإن أبدا بكدر حدانا ن إد بن  ارون أنا ائ عث عدن الحسدن قدا  [  2912]  

 جعل الجد أبا ولكن الناس تخيروا 
   

 باب في قو  عمر في الجد 
   
ان أو  جددد أ برنددا محمددد بددن عيينددة عددن علددي بددن مسددهر عددن عاصددم عددن الشددعبي قددا  [  2913]  

 ور  في اإلسالم عمر 
   
أو  جددد ور  فددي اإلسددالم عمددر حدددانا أبددو نعدديم انددا حسددن عددن عاصددم عددن الشددعبي قددا  [  2914 ] 

 ف    ماله فاتاه علي وزإد فقاال ليب لك عاو إنما أنت ك حد ائ وإن 
   
كددان عمددر ؤقاسددم بالجددد حدددانا عبيددد هللا بددن موسددى عددن  يسددى الخيددا  عددن الشددعبي قددا  [  2915]  

 ا أعطاه الولث وكان ؤعطيه م  الولد السدس م  ائا وائ وإن ف عا زادو 
   
ان حددانا مسدلم بدن إبددرا يم اندا و يدب انددا  شدام بدن عددروة عدن أبيده عددن مدروان بدن الحكددم [  2916]  

عمر بن الخطاب لما نعن استشار م في الجد فقا  اندي كندت رأندت فدي الجدد رأؤدا فد ن رأندتم ان تتبعدوه 
 ف نه ر د وان نتب  رأي الشي  فلنعم عو الرأي كان فاتبعوه فقا  له عومان ان نتب  رأؤك 

   
 باب قو  علي في الجد 

   
كتددب بددن أ برنددا محمددد بددن عيينددة عددن علددي بددن مسددهر عددن الشدديباني عددن الشددعبي قددا  [  2917]  

 باس إلى علي وابن  باس بالبصرة وأني أتيت بجد وسدتة أ دوة فكتدب إليده علدي ان أعدط الجدد سدسدا 



 ده وال تعطه أحدا بع
   
فددي سددتة أ ددوة وجددد قددا  أعددط الجددد حدددانا أبددو نعدديم انددا حسددن عددن إسددماعيل عددن الشددعبي [  2918]  

 السدس قا  أبو محمد ك نه ؤعني على الشعبي نروإه عن علي 
   
أن عليدا كدان حدانا سليمان بن حرب انا  عبة عن عمرو بدن مدرة عدن عبدد هللا بدن سدلمة [  2919]  

 سادسا ؤجعل الجد أ ا متى ؤكون 
   
أن عليدا كدان ؤشدرو الجدد مد  ائ دوة أ برنا أبو النعمدان اندا و يدب اندا ندونب عدن الحسدن [  2920]  

 إلى السدس 
   
كدان علدي حدانا  ا م بن القاسم انا  عبة عن عمرو بن مرة عدن عبدد هللا بدن سدلمة قدا  [  2921]  

 ؤشرو بين الجد واال وة حتى ؤكون سادسا 
   
ان عليددا كددان ؤشددرو الجددد مدد  ائ ددوة أبددو النعمددان انددا و يددب انددا نونسددعن الحسددن  أ برنددا[  2922]  

 السدس 
   
كددان علدي ؤشددرو الجددد حددانا محمددد بدن نوسددف اندا سددشيان عدن ائعمدد  عدن إبددرا يم قدا  [  2923]  

إلى ستة م  ائ وة ؤعطي كل صاحب فرإضة فرإضدة وال ندور  أ دا ئم مد  جدد وال أ تدا ئم وال ن إدد 
مدد  الولددد علددى السدددس إال أن ؤكددون ييددره وال ؤقاسددم بدد ا ئب مدد  أا ئب وأم وإعا كانددت أ ددت الجددد 

ئب وأم وأا ئب أعطدددى ائ دددت النصدددف والنصدددف اآل دددر بدددين الجدددد وائا نصددداين وإعا كدددانوا أ دددوة 
 وأ وات  ركهم م  الجد إلى السدس 

   
 باب قو  بن العباس في الجد 

   
سدف عدن سدشيان عدن العيسدى  دو عبدد هللا بدن  الدد عدن عبدد الدرحمن حدانا محمدد بدن نو [  2924]  

سيل بن  باس عن الجد فقا  أي أب لك أ بر فقلت اندا آدم قدا  ألدم تسدم  إلدى قدو  هللا بن معقل قا  



 تعالى ل ؤا بني آدم 
   
أ برنا محمد بن نوسف انا سشيان عن إسماعيل بن سدمي  عدن رجدل عدن بدن  بداس قدا  [  2925]  

 اني وال نن ؤخالاونني تالعنا أننا أسوأ قوال لوددت 
   
انده جعدل الجدد حدانا مسلم بدن إبدرا يم اندا و يدب اندا بدن نداوس عدن أبيده عدن بدن  بداس [  2926]  

 أبا 
   

 باب قو  بن مسعود في الجد 
   
د لددت علددى  ددرإ  وعنددده عددامر وإبددرا يم أ برندا أبددو نعدديم انددا ز يددر عددن أبددي إسدحاج قددا  [  2927]  
عبدد الدرحمن بدن عبددد هللا فدي فرإضدة امدرأة منددا العاليدة تركدت زوجهدا وأمهددا وأ ا دا ئبيهدا وجدد ا فقددا  و 

لي  دل مدن أ دت قلدت ال قدا  للبعدل الشدطر ولدرم الولدث قدا  فجهددت علدى ان ؤجيبندي فلدم ؤجبندي اال 
ة جيدت بهدا ب لك فقا  إبرا يم وعامر وعبد الرحمن بن عبد هللا ما جار أحدد بارإضدة أعضدل مدن فرإضد

قددا  ف تيددت عبيدددة السددلماني وكددان ؤقددا  لدديب بالكوفددة أحددد أعلددم بارإضددة مددن عبيدددة والحددار  ائعددور 
وكددان عبيددددة ؤجلدددب فددي المسدددجد فددد عا وردت علددى  دددرإ  فرإضدددة فيهددا جدددد رفعهدددم إلددى عبيددددة فادددرر 

النصددف  فسدد لته فقددا  ان  دديتم نبدد تكم بارإضددة عبددد هللا بددن مسددعود فددي  دد ا جعددل للدد و  االاددة أسددهم
 ولرم الث ما بقي و و السدس من رأس الما  ولرا سهم وللجد سهم قا  أبو إسحاج الجد أبو ائب 

   
 باب قو  زإد في الجد 

   
ان زإدا كدان ؤشدرو الجدد مد  ائ دوة إلدى أ برنا أبو النعمان انا و يب انا نونسعن الحسن [  2928]  

 الولث 
   
انده ا  اندا أبدي اندا ائعمد  عدن إبدرا يم عدن زإدد بدن اابدت حدانا عمر بن حادع بدن غيد[  2929]  

  ان ؤقاسم بالجد م  ائ وة إلى الولث ام ال ننقصه 
   



   مدن أمدر الجدد حدانا سعيد بن المغيرة عن  يسى بن نونسعن إسماعيل قا  قا  عمر [  2930]  
 ما اجتم  الناس عليه قا  أبو محمد ؤعني قو  زإد 

   
 وأ ت ئب وأم وجد وأم باب ائ درإة زو  

   
ان زإدد بدن اابدت قدا  فدي أ دت وأم وزو  وجدد حدانا سعيد بن عامر عن  مام عدن قتدادة [  2931]  

 قا  جعلها من سب  وعشرإن لرم ستة ولل و  تسعة وللجد امانية ولر ت أربعة 
   

 باب في الجدات 
   
ان أو  جددددة عددن بدددن مسدددعود قدددا   أ برنددا ن إدددد بدددن  دددارون انددا ائ دددعث عدددن بدددن سددديرإن[  2932]  

 أنعمت في اإلسالم سهما أم أب وابنها حي 
   
ان النبدي صدلى هللا عليده حدانا أبدو نعديم اندا  درإك عدن ليدث عدن نداوس عدن بدن  بداس [  2933]  

 وسلم أنعم جدة سدسا 
   
ان سديب حدانا أبو نعيم انا سشيان عن بن جرإ  عن إبدرا يم بدن ميسدرة عدن سدعيد بدن الم[  2934]  

 عمر ور  جدة م  ابنها 
   
حدددانا حجددا  بددن منهددا  انددا  ددعبة أ برنددي منصددور بددن المعتمددر قددا  سددمعت إبددرا يم قددا  [  2935]  

أنعدم رسدو  هللا صددلى هللا عليده وسددلم ادال  جدددات سدسدا قدا  قلددت إلبدرا يم مددن  نده قددا  جددتاو مددن 
 قبل أبيك وجدتك من قبل أمك 

   
 تر  الجدة وابنها حي منها  انا ن إد بن إبرا يم قا  أنب ني الحسن قا  حدانا حجا  بن [  2936]  
   
ال تددر  أم ائب حدددانا سددليمان بددن حددرب انددا حمدداد بددن سددلمة عددن داود عددن الشددعبي قددا  [  2937]  

 ائم ابنها ال ي تدلى به ال نر  فكيف تر   ي 



   
ن علقمدة عدن حميدد بدن  دال  عددن أ برندا أبدو معمدر عدن إسدماعيل بدن عليدة عددن سدلمة بد[  2938]  

 تر  الجدة وابنها حي أبي الد مار عن عمران بن حصين قا  
   

 باب قو  أبي بكر الصدنق في الجدات 
   
جدارت إلددى أبدي بكدر جدددة أم أب أو أ برندا ن إدد بدن  ددارون اندا ائ دعث عددن ال  دري قدا  [  2939]  

لدددي نصدديبا فمدددالي فقددا  أبدددو بكددر مدددا سدددمعت  أم أم فقالددت ان بدددن ابنددي أو بدددن ابنتددي تدددوفي وبلغنددي ان
رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسددلم قدا  فيهدا  ددييا وسد   النداس فلمددا صدلى ال هدر فقددا  أؤكدم سدم  رسددو  
هللا صلى هللا عليه وسلم قا  في الجدة  ييا فقا  المغيرة بن  عبة انا قدا  مداعا قدا  أعطا دا رسدو  هللا 

عاو أحدد ييدرو فقدا  محمدد بدن سدلمة صددج ف عطا دا أبدو بكدر صلى هللا عليده وسدلم سدسدا قدا  أؤعلدم 
السدس فجارت إلى عمر مولها فقا  ما أدري ما سمعت من رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم فيهدا  دييا 
وس سدد   الندداس فحددداوه بحدددنث المغيددرة بددن  ددعبة ومحمددد بددن مسددلمة فقددا  عمددر أؤكمددا  لددت بدده فلهددا 

 السدس ف ن اجتمعتا فهو بينكما 
   

 باب قو  علي وزإد في الجدات 
   
إعا كانددت الجدددات أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا ائ ددعث عددن الشددعبي عددن علددي وزإددد قدداال [  2940]  

سددوار ور  اددال  جدددات جدددتا أبيدده أم أمدده وأم أبيدده وجدددة أمدده فدد ن كانددت إحدددا ن أقددرب فالسددهم لدد وي 
 القربى 

   
انهمددا كانددا ال نوراددان عددن الشددعبي عددن علددي وزإددد  أ برنددا أبددو نعدديم انددا حسددن عددن أ ددعث[  2941]  

 الجدة أم ائب م  ائب 
   
ان عومدان كدان ال ندور  حدانا سعيد بن المغيرة عدن بدن المبدارو عدن معمدر عدن ال  دري [  2942]  

 الجدة وابنها حي 
   



 باب قو  بن مسعود في الجدات 
   
ان الجددات لديب رإن عدن بدن مسدعود قدا  أ برنا ن إد بن  دارون اندا ائ دعث عدن بدن سدي[  2943]  

 لهن ميرا  إنما  ي نعمة أنعمتها والجدات أقربهن وأبعد ن سوار 
   
تددر  أ برنددا حجددا  بددن منهددا  انددا أبددو عوانددة عددن المغيددرة عددن إبددرا يم قددا  قددا  عبددد هللا [  2944]  

 الجدة وابنها حي 
   

 باب قو  مسروج في الجدات 
   
جدددين أربددد  جددددات نتسددداوقن إلدددى ن  دددارون اندددا ائ دددعث عدددن الشدددعبي قدددا  أ برندددا ن إدددد بددد[  2945]  

 مسروج ف لقى أم أب ائب وور  االاا جدتي أبيه أم أمه وأم أبيه وجدة أمه 
   

 باب قو  علي وعبد هللا وزإد في الرد 
   
ة فددي ابنددة وابنددأ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا  ددرإك عددن ائعمدد  عددن إبددرا يم عددن عبددد هللا [  2946]  

 بنت قا  النصف والسدس وما بقي فرد على البنت 
   
اندده حددانا محمددد بددن  يسدى انددا جرإددر عدن منصددور عددن إبدرا يم عددن علقمددة عدن عبددد هللا [  2947]  

أتي في أ وة ئم وأم ف عطى ائ وة من ائم الولث وائم سدا ر المدا  وقدا  ائم عصدبة مدن ال عصدبة 
 له 
   
سدد لت الشددعبي عددن رجددل مددات وتددرو ابنتدده ال انا حسددن عددن أبيدده قددا  حدددانا أبددو نعدديم حددد[  2948]  

 ؤعلم له وار  يير ا قا  لها الما  كله 
   
ان بدن مسدعود كدان ال حدانا محمد بن نوسف انا سشيان عن محمد بن سالم عن الشعبي [  2949]  

نددة بددن مدد  ابنددة نددرد علددى أا ئم مدد  أم وال علددى جدددة إعا كددان معهددا يير ددا مددن لدده فرإضددة وال علددى اب



 الصلب وال على امرأة وزو  وكان علي نرد على كل عي سهم اال المرأة وال و  
   
أ برنا محمد انا سشيان قا  أ برني محمد بن سالم عن  ارجة بن زإدد عدن زإدد بدن اابدت [  2950]  

عددن انده أتددي فدي ابنددة أو أ دت ف عطا ددا النصدف وجعددل مددا بقدي فددي بيدت المددا  وقدا  ن إددد بدن  ددارون 
 محمد بن سالم عن الشعبي عن  ارجة 

   
 باب في ميرا  بن المالعنة 

   
أ برنا محمدد بدن عييندة عدن علدي بدن مسدهر عدن سدعيد عدن أبدي معشدر عدن إبدرا يم عدن [  2951]  

 في بن المالعنة قا  ميرااه ئمه عبد هللا قا  
   
رجدال سد   عطدار بدن أبدي ربداح سدمعت أ برنا معاع بن  اني اندا إبدرا يم بدن نهمدان قدا  [  2952]  

 عن ولد المتالعنين لمن ميرااه قا  ئمه وأ لها 
   
فدي بدن المالعندة تدرو أ برنا أبو نعيم انا حسن عن أبي سهل عن الشعبي قا  قدا  علدي [  2953]  

أ دداه ئمدده وأمدده ئ يدده السدددس وئمدده الولددث اددم نددرد علدديهم فيصددير لددرا الولددث ولددرم الولوددان وقددا  بددن 
 د ئ يه السدس وما بقي فلرم مسعو 
   
فدي بدن المالعندة تدرو بدن أا وجددا أ برنا أبو نعيم انا حسين عن أبي سهل عدن الشدعبي [  2954]  

 قا  الما  البن ائا 
   
أ برنددا محمددد بددن  يسددى انددا سددالم بددن نددوح عددن عمددر بددن عددامر عددن قتددادة عددن سددعيد بددن [  2955]  

 المالعنة ئمه الولث والولوان لبيت الما   في ميرا  بنالمسيب عن زإد بن اابت 
   
حدانا محمد بن  يسى انا سالم بدن ندوح عدن عمدر بدن عدامر عدن حمداد عدن إبدرا يم عدن [  2956]  

ميرااه ئمه تعقل عنه عصبة أمه وقا  قتادة عن الحسدن ئمده الولدث وبقيدة المدا  لعصدبة عبد هللا قا  
 أمه 



   
فددي   انددا حمدداد بددن سددلمة أ برنددا قتددادة ان عليددا وابددن مسددعود قدداال أ برنددا حجددا  بددن منهددا[  2957]  

ولدددد المالعندددة تدددرو جدتددده وإ وتددده ئمددده قدددا  للجددددة الولدددث ولال دددوة الولودددان وقدددا  زإدددد بدددن اابدددت للجددددة 
 السدس ولال وة لرم الولث وما بقي فلبيت الما  

   
 راه أمه ؤعني بن المالعنة تحدانا حجا  انا حماد انا نونب وحميد عن الحسن قا  [  2958]  
   
 تراه أمه أ برنا حجا  انا حماد حدانا حجا  ان النخعي والشعبي قاال [  2959]  
   
أ برنا محمد بن نوسف انا سشيان عن داود بن أبي  ند عن عبدد هللا بدن عبيدد بدن عميدر [  2960]  

يدده وسددلم فددي بددن المالعنددة كتبددت إلددى أا لددي مددن بنددي زرإددق أسدد له لمددن قضددى النبددي صددلى هللا علقدا  
فكتب إلي ان النبي صلى هللا عليه وسلم قضدى بده ئمده  دي بمن لدة أمده وأبيده وقدا  سدشيان المدا  كلده 

 لرم  ي بمن لة أبيه وأمه 
   
فدي بدن المالعندة تدرو أمده وعصدبة أ برنا أ برنا محمد انا سشيان عن  شام عدن الحسدن [  2961]  

 عصبة أمه أمه قا  الولث ئمه وما بقي فل
   
فدي بدن المالعندة أ برنا عبيد هللا بن موسى عن أبدي ليلدى عدن عدامر عدن علدي وعبدد هللا [  2962]  

 قاال عصبته عصبة أمه 
   
انده كدان حدانا أبو الوليد الحلبي موسى بدن  الدد اندا بدن المعتمدر عدن ندونب عدن الحسدن [  2963]  

 ا من أمه قا  له السدس ؤقو  ميرا  ولد المالعنة ئمه قلت ف ن كان له أ
   
ولددد المالعندة ئمدده تدر  فرإضددتها مندده حددانا أبددو المغيدرة انددا ائوزاعدي حدددانا ال  ددري قدا  [  2964]  

 وسا ر علك في بيت الما  
   
إعا تالعنددا أ برندا عبيدد هللا بدن موسدى عدن موسدى بدن عبيدددة عدن نداف  عدن بدن عمدر قدا  [  2965]  



 الولد ئمه ؤقا  بن فالنة  ي عصبة نراها وتراه ومن دعاه ل نية جلد  فرج بينهما ولم ؤجتمعا ودعي
   
فدي ولدد المتالعندين حدانا معاع بن  اني انا إبرا يم بن نهمدان اندا الشديباني عدن الشدعبي [  2966]  

 انه تراه عصبة أمه و م ؤعقلون عنه 
   
يد بدن جبيدر عدن بدن  بدداس حددانا سدهل بدن حمداد اندا  مددام عدن قتدادة عدن عد رة عدن سددع[  2967]  

 في ولد المالعنة  و ال ي ال أب له تراه أمه وإ وته من أمه وعصبة أمه ف ن ق فه قاع  جلد قاعفه 
   
أندده سدديل عدددن أ برنددا محمددد بددن المبددارو انددا ؤحيددى بددن حمدد ة عددن النعمددان عددن مكحددو  [  2968]  

وسدلم ئمده فدي سدببه لمدا لقيدت مدن ميدرا  ولدد المالعندة لمدن  دو قدا  جعلده رسدو  هللا صدلى هللا عليده 
البالر وئ وتده مدن أمده وقدا  مكحدو  فد ن ماتدت ائم وتركدت ابنهدا ادم تدوفي ابنهدا الد ي جعدل لهدا كدان 
ميرااه ئ وته من أمه كله ئنه كدان ئمهدم وجدد م وكدان ئمهدا السددس مدن بدن بنتده ولديب ندر  الجدد 

  ائ وة مدن ائم أمهدم وور  الجدد ابنتده ئنده جعدل اال في   ه المن لة ئنه إنما  و أب ائم وإنما ور 
 لها فالما  ال ي للولد لوراة ائم و و ؤجر مرة الجد وجدة إعا لم ؤكن ييره 

   
أ برنددا محمددد بددن العددالر انددا ؤحيددى بددن أبددي كويددر انددا إبددرا يم بددن نهمددان عددن سددماو بددن [  2969]  

يددددى هللا تعددددالى عندددده فددددي ولددددد ان قومددددا ا تصددددموا إلددددى علددددي ر حددددرب عددددن عكرمددددة عددددن بددددن  بدددداس 
المتالعنين فجار عصبة أبيده ؤطلبدون ميرااده فقدا  ان أبداه تبدرأ منده فلديب لكدم مدن ميرااده  دير فقضدى 

 بميرااه ئمه وجعلها عصبة 
   

 باب في ميرا  الخنوى 
   
أ برنا عبيد هللا بن موسى عن إسرا يل عن عبد ائعلدى انده سدم  محمدد بدن علدي ؤحدد  [  2970]  

 في الرجل ؤكون له ما للرجل وما للمرأة أنهما نور  فقا  من أنهما با  علي عن 
   
فدي الخنودى حدانا أبو بكر بن  يبة انا  شيم عن مغيرة عن  باو عن الشعبي عن علدى [  2970]  

 قا  نور  من قبل مباله 



   
كر وال أنودى لديب لده سيل عامر عن مولود ولدد ولديب بد حدانا أبو نعيم انا أبو  اني قا  [  2971]  

مدا للد كر ولديب لده مدا لرنوددى ؤخدر  مدن سدرته كهيد ة البدو  والغددا ط سديل عدن ميرااده فقدا  نصدف حددال 
 ال كر ونصف حال ائنوى 

   
 باب الكاللة 

   
سدديل أبدو بكددر عدن الكاللددة فقدا  إنددي أ برندا ن إددد بدن  ددارون اندا عاصددم عدن الشددعبي قدا  [  2972]  

صوابا فمدن هللا وإن كدان  طد  فمندي ومدن الشديطان أراه مدا ال الوالدد والولدد  س قو  فيها برأني ف ن كان
 فلما استخلف عمر قا  إني ئستحيي هللا أن أرد  ييا قاله أبو بكر 

   
حددانا عبدد هللا بددن ن إدد اندا سددعيد  دو بدن أبددي أندوب قدا  حددداني ن إدد بدن أبددي حبيدب عددن [  2973]  

مدا أعضدل ب صدحاب رسدو  هللا صدلى هللا ن عامر الجهندي انده قدا  ن إد بن عبد هللا الي ني عن عقبة ب
 عليه وسلم  ير ما أعضلت بهم الكاللة 

   
حددانا محمددد بددن نوسددف انددا سددشيان عددن عمددرو بددن دننددار عددن الحسددن بددن محمددد عددن بددن [  2974]  

 الكاللة ما  ال الوالد والولد  باس قا  
   
انده كددان بددن عطدار عدن القاسددم بدن عبددد هللا عدن سددعد أ برندا محمدد انددا سدشيان عددن ؤعلدى [  2975]  

 ؤقرأ   ه اآلؤة ل وإن كان رجل نور  كاللة أو امرأة وله أا أو أ ت ئم 
   

 باب في ميرا  عوي ائرحام 
   
أ برنددا عبدددد هللا بدددن ن إددد اندددا حيدددوة اندددا أبددو ائسدددود محمدددد بدددن عبددد الدددرحمن بدددن نوفدددل ان [  2976]  

أن عمددر بددن الخطدداب الددتمب مددن نددر  بددن الدحداحددة فلددم نصدداري أ بددره عاصددم بددن عمددر بددن قتددادة ائ
 ؤجد واراا فدف  ما  بن الدحداحة إلى أ وا  بن الدحداحة 

   



هللا أ برندا أبدو عاصدم عدن بدن جدرإ  عدن عمدرو بدن مسدلم عدن نداوس عدن عا شدة قالدت [  2977]  
 ورسوله ولى من ال مولى له والخا  وار  من ال وار  له 

   
أتددي عمددر فددي أ برندا محمددد بددن نوسددف انددا سددشيان عددن فددراس عدن الشددعبي عددن زإدداد قددا  [  2978]  

 عم ئم و الة ف عطى العم لرم الولوين وأعطي الخالة الولث 
   
ان عمدر بدن الخطداب أعطدى أ برندا محمدد بدن نوسدف اندا سدشيان عدن ندونب عدن الحسدن [  2979]  

 الخالة الولث والعمة الولوين 
   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف حدددانا سددشيان عددن الحسددن بددن عمددرو عددن يالددب بددن  بدداد عددن  [ 2980]  

أتي عبد الملك بن مروان في  الة وعمة فقام  دي  فقدا   دهدت عمدر بدن قيب بن حبتر النهشلي قا  
 الخطاب أعطى الخالة الولث والعمة الولوين قا  فهم ان ؤكتب به ام قا  أنن زإد عن   ا 

   
محمدد اندا سدشيان عدن محمدد بدن سدالم عدن الشدعبي عدن مسدروج عدن عبدد هللا قدا   أ برندا[  2981]  

الخالدة بمن لدة ائم والعمددة بمن لدة ائب وبنددت ائا بمن لدة ائا وكدل عي رحددم بمن لدة رحمدده التدي ندددلي 
 بها إعا لم ؤكن وار  عو قرابة 

   
 باب العصبة 

   
عدن عبدد هللا بدن عتبددة قدا  حدداني الضددحاو أ برندا ن إدد بدن  ددارون اندا  شدام عدن محمددد [  2982]  

ان عمر قضى في أ ل ناعون عمواس أو ناعون في اإلسالم انهدم كدانوا إعا كدانوا مدن قبدل بن قيب 
 ائب سوار فبنو ائم أحق وإعا كان بعضهم أقرب من بعض ب ب فهم أحق بالما  

   
ج الشدديباني عددن عبيددد بددن أبددي حدددانا أحمددد بددن عبددد هللا انددا أبددو  ددهاب حددداني أبددو إسددحا[  2983]  

أصدديب سددالم مددولى أبددي ح ؤاددة نددوم اليمامددة فبلدد  ميراادده الجعددد عددن عبددد هللا بددن  ددداد بددن الهدداد قددا  
 ما تي در م فقا  عمر احبسو ا على أمه حتى ت تي على آ ر ا 

   



حدددانا أبددو نعدديم انددا ز يددر عددن أبددي إسددحاج عددن الحددار  عددن علددي عددن النبددي صددلى هللا [  2984]  
 ائ وة من ائم نتواراون دون بني العالت نر  الرجل أ اه ئبيه وأمه دون أ يه ئبيه ليه وسلم قا  ع
   
قلددت البددن عمددر أرأنددت رجددال حدددانا سددهل بددن حمدداد انددا  ددعبة عددن النعمددان بددن سددالم قددا  [  2985]  

 ترو بن ابنته أنراه قا  ال 
   
ائم عصدددبة مدددن ال عصدددبة لددده   قدددا  عبدددد هللا حددددانا ؤعلدددى اندددا ائعمددد  عدددن إبدددرا يم قدددا[  2986]  

 وائ ت عصبة من ال عصبة له 
   
حدانا مسلم بن إبرا يم انا و يب انا بن ناوس عن أبيه عدن بدن  بداس عدن النبدي صدلى [  2987]  

 الحقوا الارا ض ب  لها فما بقي فهو ئولى رجل عكر هللا عليه وسلم قا  
   

 سالم باب في ميرا  أ ل الشرو وأ ل اإل
   
ان أ برندا ن إددد بددن  ددارون انددا ؤحيددى ان سددليمان بدن ؤسددار أ بددره عددن محمددد بددن ائ ددعث [  2988]  

عمددة لدده توفيددت نهودؤددة بدداليمن فدد كر علددك لعمددر بددن الخطدداب فقددا  نراهددا أقددرب الندداس إليهددا مددن أ ددل 
 دننها 
   
ماتددت هاب قدا  حددانا محمدد بددن نوسدف اندا سددشيان عدن قدديب بدن مسدلم عددن ندارج بدن  دد[  2989]  

 عمة ائ عث بن قيب و ي نهودؤة ف تى عمر بن الخطاب فقا  أ ل دننها نراونها 
   
أ دل حدانا محمد بن نوسف انا سشيان عن حماد عدن إبدرا يم قدا  قدا  عمدر بدن الخطداب [  2990]  

 الشرو ال نراهم وال نراونا 
   
ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده عبي حدددانا أبددو نعدديم انددا حسددن عددن  يسددى الخيددا  عددن الشدد[  2991]  

 وسلم وأبا بكر وعمر قالوا ال نتوار  أ ل دننين 
   



 ال نتوار  أ ل ملتين حدانا أبو نعيم انا ز ير عن مطر  عن عامر عن عمر قا  [  2992]  
   
أ برندا أبدو نعدديم اندا  درإك عددن ائ دعث عدن الحسددن عدن جدابر قددا  قدا  النبدي صددلى هللا [  2993]  

 ال نر  أ ل الكتاب وال نراونا اال ان ؤموت للرجل عبده أو أمته سلم عليه و 
   
حدانا محمد بن  يسى انا  رإك عن ائ عث عن الحسدن عدن جدابر قدا  قدا  رسدو  هللا [  2994]  

 ال نر  أ ل الكتاب وال نراونا اال الرجل نر  عبده أو أمته صلى هللا عليه وسلم 
   
كدان حرب اندا حمداد بدن سدلمة عدن داود عدن الشدعبي عدن مسدروج قدا  حدانا سليمان بن [  2995]  

معاوإة نور  المسلم مدن الكدافر وال ندور  الكدافر مدن المسدلم قدا  قدا  مسدروج ومدا حدد  فدي اإلسدالم 
 قضار أحب إلي منه قيل ئبي محمد تقو  به ا قا  ال 

   
المع لدة بندت الحدار  توفيددت ان حددانا ن إدد بدن  دارون عددن داود بدن أبدي  ندد عدن عددامر [  2996]  

باليمن و ي نهودؤة فركب ائ عث بدن قديب وكاندت عمتده إلدى عمدر فدي ميرااهدا فقدا  عمدر لديب علدك 
 لك نراها أقرب الناس منها من أ ل دننها ال نتوار  ملتان 

   
حددددانا سدددليمان بدددن حدددرب اندددا حمددداد بدددن زإدددد حددددانا أندددب بدددن سددديرإن قدددا  قدددا  عمدددر بدددن [  2997]  

 نتوار  ملتان  تى وال ؤحجب من ال نر   الالخطاب 
   
حددانا نصددر بددن علددي انددا عبددد ائعلددى عددن معمدر عددن ال  ددري عددن علددي بددن حسددين عددن [  2998]  

ال ندر  المسدلم الكدافر وال عمرو بن عومان عن أسامة بن زإد ان رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
 الكافر المسلم 

   
إعا مدات الميدت وجبدت عدن سدعيد عدن أبدي معشدر عدن إبدرا يم قدا  حدانا جعار بن عدون [  2999]  

 الحقوج ئ لها ولم ؤجعل لمن أسلم أو أعتق قبل ان ؤقسم الميرا   ييا 
   
أ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا سددشيان عددن عبددد هللا بددن  يسددى عددن ال  ددري عددن علددي بددن [  3000]  



ال نددر  المسددلم الكددافر وال الكددافر وسددلم حسددين عددن أسددامة بددن زإددد قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده 
 المسلم 

   
حدانا عمرو بن عون انا سشيان عن ال  دري عدن علدي بدن حسدين عدن عمدرو بدن عومدان [  3001]  

 ال نر  المسلم الكافر وال الكافر المسلم عن أسامة بن زإد عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
   

 باب المكاتب 
   
لديب للمكاتدب ميدرا  مدا بقدي لنعمان انا أبو عوانة عدن مغيدرة عدن إبدرا يم قدا  حدانا أبو ا[  3002]  

 عليه  ير من مكاتبته 
   
فددي رجددل لدده بنددون قددد أعتددق مددن بعضددهم النصددف حدددانا ؤعلددى انددا عبددد الملددك عددن عطددار [  3003]  

 ومن بعض الولث ومن بعض الرب  قا  ال نوراون حتى ؤعتقوا 
   
بدن جعادر الرقدي وسدعيد بدن المغيدرة عدن بدن المبدارو عدن معمدر عدن حمداد  حدانا عبد هللا[  3004]  

في رجل ا ترل ابنه فدي مريده قدا  ان  در  مدن الولدث وراده وان وقعدت عليده السدعاؤة لدم عن إبرا يم 
 نر  
   
 حد المكاتب حد المملوو حتى ؤعتق حدانا أبو نعيم انا حسن عن أبيه عن الشعبي قا  [  3005]  
   

 ر باب الوال
   
حددانا محمددد بدن  يسددى اندا سددعيد بدن عبددد الدرحمن انددا ندونب عددن ال  دري قددا  قدا  النبددي [  3006]  

 المولى أا في الدنن والر نعمة وأحق الناس بميرااه أقربهم من المعتق صلى هللا عليه وسلم 
   
عبي حدانا محمدد بدن  يسدى اندا  شديم اندا منصدور عدن الحسدن ومحمدد بدن سدالم عدن الشد[  3007]  

 في رجل أعتق مملوكا ام مات المولى والمملوو وترو المعتق أباه وابنه قا  الما  لالبن 



   
حدددانا محمددد بددن  يسددى انددا  بدداد عددن عمددر بددن عددامر عددن قتددادة عددن سددعيد بددن المسدديب [  3008]  

 في رجل ترو أباه وابن ابنه فقا  الوالر البن االبن عن زإد بن اابت 
   
ان امددرأة أعتقددت د بددن  يسددى انددا معمددر انددا  صدديف عددن زإدداد بددن أبددي مددرإم حدددانا محمدد[  3009]  

عبدددا لهددا اددم توفيددت وتركددت ابنهددا وأ ا ددا اددم تددوفي موال ددا فدد تى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بددن المددرأة 
وأ و ا في ميرااه فقدا  النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ميرااده البدن المدرأة فقدا  أ و دا ؤدا رسدو  هللا لدو أنده 

 رإرة على من كانت قا  عليك جر ج
   
سد لت إبدرا يم عدن رجدل أعتدق مملوكدا حدانا محمد بن الصلت انا  شيم أ برنا مغيرة قدا  [  3010]  

 له فمات ومات المولى فترو المعتق أباه وابنه فقا  ئبيه ك ا وما بقي فالبنه 
   
  و لالبن وحمادا ؤقوالن  حدانا محمد بن الصلت انا  شيم عن  عبة قا  سمعت الحكم[  3011]  
   
ان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم  در  إلدى أ برنا ن إد بدن  دارون اندا ائ دعث عدن الحسدن [  3012]  

البقي  فرأل رجال نبا  فاتاه فساوم به ام تركه فرآه رجل فا تراه ف عتقه ادم جدار بده إلدى النبدي صدلى هللا 
رل فيددده فقدددا   دددو أ ددوو ومدددوالو قدددا  مدددا تدددرل فدددي عليدده وسدددلم فقدددا  اندددي ا دددترإت  ددد ا ف عتقتدده فمدددا تددد

صحبته قدا  ان  دكرو فهدو  يدر لده و در لدك وان كادرو فهدو  يدر لدك و در لده قدا  مدا تدرل فدي مالده 
 قا  ان مات ولم نترو عصبة ف نت واراه 

   
أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا ائ ددعث عددن الحكددم وسددلمة بددن كهيددل عددن عبددد هللا بددن كهيددل [  3013]  

ان ابنة حم ة أعتقت عبدا لهدا فمدات وتدرو ابنتده وموالتده بندت حمد ة فقسدم رسدو   بن  داد عن عبد هللا
 هللا صلى هللا عليه وسلم ميرااه بين ابنته وموالته بنت حم ة نصاين 

   
حدانا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عدن الشديباني عدن الحكدم عدن  دموس الكندؤدة [  3014]  

ب مدددات لدددم ندددد  أحددددا ييدددري ومدددوالة ف عطددداني النصدددف وأعطدددى مدددوالة قايددديت إلدددى علدددي فدددي أقالددت 
 النصف 



   
أ برنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن بن أبدي ليلدى عدن الحكدم عدن أبدي الكندود [  3015]  

أنه أتي بابنة ومولى ف عطى االبنة النصف والمولى النصدف قدا  الحكدم فمن لدي  د ا نصديب عن علي 
 مواله المولى ال ي وراه عن 

   
أ برنددا إبددرا يم بددن موسددى عددن بددن إدرإددب عددن أ ددعث عددن الحكددم عددن عبددد الددرحمن بددن [  3016]  

 انه مات وترو ابنته ومواليه ف عطى علي ابنته النصف ومواليه النصف مدل  
   
أن آبا دا مدات فجعدل حدانا إبرا يم عن بن إدرإب عن الشيباني عن الحكم عدن الشدموس [  3017]  

 ولمواليه النصف لها النصف 
   
حددانا محمدد بدن  يسددى اندا حادع بددن غيدا  اندا أ ددعث عدن جهدم بددن دنندار عدن إبددرا يم [  3018]  

أنده سديل عدن أ تددين ا دترت إحددا ما آبا دا ف عتقتدده ادم مدات قدا  لهمددا الولودان فرإضدتهما فدي كتدداب هللا 
 وما بقي فللمعتقة دون ائ رل 

   
فدي امدرأة أعتقدت آبا دا فمدات إسرا يل انا ائ دعث عدن الشدعبي حدانا محمد بن نوسف انا [  3019]  

 ائب وترو أرب  بنات  ي إحدا ن قا  ليب عليه منه لهن الولوان و ي معهن 
   

 باب فيمن أعطى عوي ائرحام دون الموالي 
   
كندت عندد سدوإد بدن يالدة فجداره رجدل حدانا أبو نعيم انا ز ير عن حيدان بدن سدلمان قدا  [  3020]  
سدد له عددن فرإضددة رجددل تددرو ابنتدده وامرأتدده قددا  انددا أنبيددك قضددار علددي قددا  حسددبي قضددار علددي قددا  ف

 قضى علي المرأته الومن والبنته النصف ام رد البقية على ابنته 
   
ان مدوالة إلبدرا يم توفيدت وتركدت حدانا عبيد هللا عدن إسدرا يل عدن أبدي الهيدوم عدن إبدرا يم [  3021]  

 قا  ان لها عا قرابة ماال فقلت إلبرا يم ف
   



 باب الوالر للكبر 
   
أ برنا ن إد بن  ارون انا أ عث عن الشعبي عدن عمدر وعلدي وزإدد قدا  وأحسدبه قدد عكدر [  3022]  

 الوالر للكبر ؤعنون بالكبر ما كان أقرب باب أو أم عبد هللا أؤضا وقالوا 
   
كتدب إلدي عمدر فدي  د ن بدن عتبدة قدا   حدانا ن إد انا أ عث عن بن سيرإن عدن عبدد هللا[  3023]  

فكيهة بنت سدمعان انهدا ماتدت وتركدت بدن أ يهدا ئبيهدا وأمهدا وابدن أ يهدا ئبيهدا فكتدب عمدر ان الدوالر 
 للكبر 

   
حدددانا أحمددد بددن عبددد هللا اندددا أبددو  ددهاب عددن الشدديباني عدددن الشددعبي أن عليددا وزإدددا قددداال [  3024]  

 راة الوالر للكبر وقا  عبد هللا و رإ  للو 
   
قضددى عمددر حدددانا محمددد بددن عيينددة عددن علددي بددن مسددهر عددن أ ددعث عددن الشددعبي قددا  [  3025]  

 وعبد هللا وعلي وزإد للكبر بالوالر 
   
توفيددت فكيهدددة بنددت سدددمعان حدددانا أبددو نعددديم انددا  دددرإك عددن أ دددعث عددن بدددن سدديرإن قدددا  [  3026]  

 عمر بن أ يها ئبيها وتركت بن أ يها ئبيها وبني بني أ يها ئبيها وأمها فور  
   
حدددانا محمددد بددن  يسددى انددا عبددد السددالم بددن حددرب عددن ائعمدد  عددن إبددرا يم عددن عمددر [  3027]  

 الوالر للكبر وعلي وزإد انهم قالوا 
   
فدي أ دوإن ورادا مدولى كدان حدانا محمدد بدن  يسدى اندا أبدو عواندة عدن مغيدرة عدن إبدرا يم [  3028]  

ولدددا قددا  كددان علددي وزإددد وعبددد هللا ريددى هللا تعددالى عددنهم ؤقولددون  أعتقدده أبو مددا فمددات أحددد ما وتددرو
 الوالر للكبر 

   
حدانا محمد بن  يسى اندا حمداد بدن زإدد قدا  سدمعت مطدر الدوراج ؤقدو  قدا  عمدر وعلدي [  3029]  

 الوالر للكبر 



   
أ برنا محمدد بدن  يسدى عدن روح عدن بدن جدرإ  عدن عطدار وابدن جدرإ  عدن بدن نداوس [  3030]  

 الوالر للكبر أبيه قا   عن
   
 الوالر للكبر أ برنا عبيد هللا بن موسى عن إسرا يل عن منصور عن إبرا يم قا  [  3031]  
   

 باب في الرجل نوالي الرجل 
   
فددي حددانا أبدو نعدديم اندا سدشيان عددن مطدر  عدن الشددعبي وسدشيان عدن نددونب عدن الحسدن [  3032]  

 سلمين قا  سشيان وك لك نقو  الرجل نوالي الرجل قاال  و بين الم
   
حدددانا أبددو نعدديم انددا عبددد الع إدد  بددن عمددر بددن عبددد الع إدد  عددن عبددد هللا بددن مو ددب قددا  [  3033]  

سددد لت رسددو  هللا صددلى هللا عليددده وسددلم فقلدددت ؤددا رسددو  هللا مدددا السددنة فدددي سددمعت تميمددا الدددداري ؤقددو  
رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم  ددو الرجددل مددن أ ددل الكاددر ؤسددلم علددى ندددي رجددل مددن المسددلمين فقددا  

 أولى الناس بمحياه ومماته 
   
سديل عدن رجدل مدن أ دل السدواد حدانا عبيد هللا عن إسرا يل عن منصور عن إبدرا يم قدا  [  3034]  

 إعا أسلم على ندي رجل قا  ؤعقل عنه وإراه 
   

 باب من قا  ان المرأة تر  من دؤة زوجها في العمد والخط  
   
تدر  المدرأة مدن دؤدة زوجهدا حدانا سليمان بدن حدرب اندا  دعبة عدن مغيدرة عدن إبدرا يم قدا  [  3035]  

 في العمد والخط  
   
 الدؤة على فرا ض هللا حدانا أبو النعمان انا أبو عوانة عن مغيرة عن إبرا يم قا  [  3036]  
   
 الدؤة سبيلها سبيل الميرا    حدانا مسلم بن إبرا يم انا و يب انا أنوب عن أبي قالبة قا[  3037]  



   
ان عمددر بددن حدددانا سددليمان بددن حددرب انددا حمدداد بددن سددلمة عددن حميددد وداود بددن أبددي  نددد [  3038]  

 عبد الع إ  كتب ان نور  ائ وة من ائم من الدؤة 
   
العقددل ميددرا  حدددانا عبددد هللا بددن صددال  حددداني الليددث حددداني نددونب عددن بددن  ددهاب قددا  [  3039]  

 القتيل على كتاب هللا وفرا ضه  بين وراة
   
حددانا قبيصدة اندا سددشيان عدن عمدرو بدن دننددار عدن بعدض ولدد بددن الحنيادة عدن علدي قددا  [  3040]  

 لقد ظلم من لم نور  ائ وة من ائم من الدؤة 
   
حدانا عبد هللا بن سعيد انا أبو  الد انا بن سدالم عدن الشدعبي عدن عمدر وعلدي وزإدد قدالوا [  3041]  
 دؤة تور  كما نور  الما   ط ه وعمده ال
   

 باب من قا  ال نور  
   
كان علدي ال ندور  ائ دوة مدن ائم وال حدانا جعار بن عون انا إسماعيل عن عامر قا  [  3042]  

 ال و  وال المرأة من الدؤة  ييا قا  عبد هللا بعضهم ند ل بين إسماعيل وعامر رجال 
   
ال نددور  حدرب عددن حمدداد بددن سدلمة عددن زإدداد ائعلددم عدن الحسددن قددا   حددانا سددليمان بددن[  3043]  

 ائ وة من ائم من الدؤة 
   

 باب ميرا  الغرقى 
   
حدانا ؤحيى بن حسان انا بدن أبدي ال نداد عدن أبيده عدن  ارجدة بدن زإدد عدن زإدد بدن اابدت [  3044]  

 اهم ائحيار كل قوم متواراون عمى موتهم في  دم أو يرج ف نهم ال نتواراون نر قا  
   
قدرأت فدي بعدض كتدب حدانا ؤحيى بن حسدان اندا حمداد بدن زإدد عدن ؤحيدى بدن عتيدق قدا  [  3045]  



عمدددر بدددن عبدددد الع إددد  فدددي القدددوم ؤقددد  علددديهم البيدددت ال نددددري أنهمدددا مدددات قبدددل قدددا  ال ندددور  ائمدددوات 
 بعضهم من بعض وإور  ائحيار من ائموات 

   
ان أم كلودوم وابنهدا عبد الع إد  بدن محمدد حددانا جعادر عدن أبيده حدانا نعيم بن حماد عن [  3046]  

زإدا ماتا في نوم واحدد فالتقدت الصدا حتان فدي الطرإدق فلدم ندر  كدل واحدد منهمدا مدن صداحبه وان أ دل 
 الحرة لم نتواراوا وان أ ل صاين لم نتواراوا 

   
ي الشددام وقدد  علددى قددوم ان بيتددا فددأ برنددا جعاددر بددن عددون انددا بددن أبددي ليلددى عددن الشددعبي [  3047]  

 فور  عمر بعضهم من بعض 
   
اندده ور  أ ددوإن قددتال بصدداين حدددانا أبددو نعدديم انددا سددشيان عددن حددرإ  عددن أبيدده عددن علددي [  3048]  

 أحد ما من اآل ر 
   

 باب ميرا  عوي ائرحام 
   
و عمتده ان رجدال  لدك وتدر أ برنا ن إد بدن  دارون اندا حميدد عدن بكدر بدن عبدد هللا الم ندي [  3049]  

 و الته ف عطى عمر العمة نصيب ائا وأعطى الخالة نصيب ائ ت 
   
مددن أدلددى بددرحم أ برنددا أحمددد بددن عبددد هللا انددا أبددو  ددهاب عددن ائعمدد  عددن إبددرا يم قددا  [  3050]  

 أعطي برحمه التي ندلي بها 
   
فدي عدن الشدعبي  حدانا أحمد بن عبد هللا انا أبدو  دهاب قدا  حدداني أبدو إسدحاج الشديباني[  3051]  

 رجل ترو عمته وابنة أ يه قا  الما  البنة أ يه 
   
حدددانا أبددو نعدديم انددا  ددرإك عددن ليددث عددن محمددد بددن المنكدددر عددن أبددي  رإددرة عددن النبددي [  3052]  

 الخا  وار  من ال وار  له صلى هللا عليه وسلم قا  
   



 وعبد هللا رأؤا ان نوراا  اال  ان عمرحدانا أبو نعيم انا حسن عن عبيدة عن إبرا يم [  3053]  
   
فددي عمددة وبنددت أا حدددانا أبددو نعدديم انددا حسددن عددن سددليمان بددن أبددي إسددحاج عددن الشددعبي [  3054]  

 قا  الما  البنة ائا 
   
 للعمة حدانا أبو نعيم انا حسن عن سليمان عن بعضهم عن إبرا يم قا  [  3055]  
   
فددي عمددة وابنددة أا يمان عدن أبددي إسددحاج عددن الشددعبي أ برندا أبددو نعدديم انددا حسددن عددن سددل[  3056]  

 قا  الما  البنة ائا 
   
فدي بندت أا وعمدة قدا  أعطدى المدا  حدانا أبو نعيم انا سشيان عن الشيباني عن الشدعبي [  3057]  

 البنة ائا 
   
فددي رجددل تددوفي ولدديب لدده وار  اال ابنددة حدددانا ؤعلددى انددا زكرإددا عددن عددامر عددن مسددروج [  3058]  

 ه و اله قا  للخا  نصيب أ ته والبنة ائا نصيب أبيها أ ي
   
كددان مسددروج نندد   العمددة بمن لددة ائب إعا لددم حدددانا أبددو نعدديم انددا نددونب عددن عددامر قددا  [  3059]  

 ؤكن أب والخالة بمن لة ائم إعا لم تكن أم 
   
عمده واسد  بدن حدانا ؤعلى عن محمد بن إسحاج عن محمد بن حبان نسبه إلى جده عن [  3060]  

توفي بن الدحداحة وكان أتيا و و ال ي ال ؤعر  له أصل فكان في بندي العجدالن ولدم نتدرو حبان قا  
عقبا فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم لعاصم بن عدي  دل تعلمدون لده فديكم نسدبا قدا  مدا نعرفده ؤدا 

 رسو  هللا فدعا بن أ ته ف عطاه من ميرااه 
   
انده أعطدى بن حاع بن غيدا  اندا أبدي عدن ائعمد  عدن إبدرا يم عدن عمدر حدانا عمر [  3061]  

  اال الما  
   



سديل عدامر عدن امددرأة أو رجدل تدوفي وتدرو  الدة وعمددة حددانا أبدو نعديم اندا أبدو  دداني قدا  [  3062]  
لدديب لددده وار  وال رحددم يير مدددا فقددا  كدددان عبددد هللا بدددن مسددعود ننددد   الخالددة بمن لدددة أمدده وإنددد   العمدددة 

 ة أ يها بمن ل
   

 باب االدعار واإلنكار 
   
في رجدل اعتدر  عندد موتده حدانا أحمد بن عبد هللا انا أبو  هاب عن عمرو عن الحسن [  3063]  

ب لف در م لرجل وأقام آ ر بيندة بد لف در دم وتدرو الميدت ألدف در دم فقدا  المدا  بينهمدا نصداين إال أن 
 ؤكون مالسا فال ؤجوز إقراره 

   
برنا أبو نعيم قا  قلدت لشدرإك كيدف عكدرت فدي ائ دوإن نددعى أحدد ما أ دا قدا  ندد ل أ [  3064]  

 عليه في نصيبه قلت من عكره قا  جابر عن عامر عن علي 
   
حدددانا أبددو بكددر بددن أبدددي  دديبة انددا عبددد الددرحمن بدددن محمددد المحدداربي عددن ائعمدد  عدددن [  3065]  

قدا  ندد ل معهدم بمن لدة عبدد ؤكدون بدين ائ دوة في ائ وة ندعي بعضهم ائا وإنكدر اآل درون إبرا يم 
فيعتدددق أحدددد م نصددديبه قدددا  وكدددان عدددامر والحكدددم وأصدددحابهما ؤقولدددون ال ندددد ل اال فدددي نصددديب الددد ي 

 اعتر  به 
   
إعا كاندا أ دوإن فدادعى أحدد ما أ دا وأنكدره اآل در قدا  كدان حدانا أبو بكدر عدن وكيد  قدا  [  3066]  

 لم ند  االاة وللمدعي سهمان وللمدعي سهم بن أبي ليلى ؤقو   ي من ستة لل ي 
   
فدي الرجدل ؤكدون لده االادة بندين حدانا نونب بن محمد انا أبو عوانة عن مغيرة عن حمداد [  3067]  

فقا  الوي مالي ئصغر بني فقا  ائوسط انا أجي  وقا  ائ بر اندا ال أجيد  قدا   دي مدن تسدعة ؤخدر  
حمدداد نددرد السددهم علدديهم جميعددا وقددا  عددامر الدد ي رد إنمددا رد االاددة فلدده سددهمه وسددهم الدد ي أجدداز وقددا  

 على ناسه 
   
حدانا أبو بكدر بدن أبدي  ديبة اندا ؤحيدى بدن آدم عدن  درإك عدن  الدد عدن بدن سديرإن عدن [  3068]  



 في رجل أقر ب ا قا  بينته انه أ وه  رإ  
   
فددي رجددل أقددر عنددد العكلددي أ برنددا أبددو النعمددان حدددانا أبددو عوانددة عددن مغيددرة عددن الحددار  [  3069]  

موتده بدد لف در ددم مضدداربة وألددف دننددار ولددم نددد  اال ألددف در ددم قددا  نبدددأ بالدددنن فدد ن فضددل فضددل كددان 
 لصاحب المضاربة 

   
فدي رجدل مدات وتدرو االادة ما دة در دم حدانا أبو نعيم انا حسدن عدن مطدر  عدن الشدعبي [  3070]  

فد قر لده أحدد م قدا  ندد ل عليده بالحصدة ادم قدا  واالاة بنين فجار رجل ندعي ما ة در م على الميدت 
 الشعبي ما أرل ان ؤكون ميرااا حتى ؤقضي الدنن 

   
حدددانا أبددو  يومدددة مصددعب بددن سدددعيد الحرانددي انددا محمدددد بددن عبددد هللا عدددن ائ ددعث عدددن [  3071]  

رجدل في رجل  لك وترو ابنين وترو الاي در م فاقتسما ائلاي در دم ويداب أحدد االبندين فجدار الحسن 
فاسددتحق علددى الميددت ألددف در ددم قددا  ؤ  دد  جميدد  مددا فددي نددد الشددا د وإقددا  لدده اتبدد  أ دداو الغا ددب فخدد  

 نصف ما في نده 
   
إعا أقددر حدددانا سددليمان بددن حددرب عددن حمدداد بددن سددلمة عددن زإدداد ائعلددم عددن الحسددن قددا  [  3072]  

 بعض الوراة بدنن فهو عليه بحصته 
   
إعا  ددهد ن حمدداد بددن سددلمة عددن أبددي  شددام عددن إبددرا يم قددا  حدددانا سددليمان بددن حددرب عدد[  3073]  

 اانان من الوراة بدنن فهو من جمي  الما  إعا كانوا عدوال وقا  الشعبي عليهما في نصيبهما 
   

 باب في ميرا  المرتد 
   
حدانا محمد بن  يسى انا اابت بن الوليد بن جميد  قدا  أ برندي أب عدن القاسدم بدن عبدد [  3074]  

 كان بن مسعود نور  أ ل المرتد إعا قتل قا   الرحمن
   
ان علددي حددانا الحجددا  بدن منهددا  اندا أبددو عواندة عددن ائعمد  عددن أبدي عمددرو الشديباني [  3075]  



 بن أبي نالب جعل ميرا  المرتد لوراته من المسلمين 
   
مرتدد ئ لده مدن ان عليدا قضدى فدي ميدرا  الأ برنا ن إد بن  ارون انا الحجا  عن الحكم [  3076]  

 المسلمين 
   

 باب ميرا  القاتل 
   
إعا قتدل حدانا زكرإا بن عدي انا عبيد هللا  دو بدن عمدرو عدن عبدد الكدرإم عدن الحكدم قدا  [  3077]  

الرجل أ اه عمدا لم نور  من ميرااده وال مدن دنتده فد عا قتلده  طد  ور  مدن ميرااده ولدم ندور  مدن دنتده 
 قا  وكان عطار ؤقو  علك 

   
حددانا محمددد بددن عيينددة عدن علددي بددن مسددهر عدن سددعيد عددن قتددادة عدن  ددالس عددن علددي [  3078]  

رمدى رجدل أمده بحجدر فقتلهدا فطلدب الميدرا  مدن أ وتده فقدا  لده أ وتده ال ميدرا  لدك فدارتاعوا إلددى قدا  
 علي فجعل عليه الدؤة أ رجه من الميرا  

   
ان الرجدل إعا قتدل امرأتده  طد  عدن الحكدم  حدانا أبو نعديم اندا ز يدر عدن الحسدن بدن الحدر[  3079]  

 انه ؤمن  ميرااه من العقل وييره 
   
ال نددر  القاتددل مددن أ برندا أبددو نعدديم انددا سددشيان عدن ليددث عددن مجا ددد عددن بدن  بدداس قددا  [  3080]  

 المقتو   ييا 
   
جدار فدي رجدل قد   امرأتده و حدانا سعيد بن المغيرة عن بن المبارو عن معمدر عدن قتدادة [  3081]  

 بشهود فرجمت قا  نراها 
   
فدي رجدل جلدد الحدد أراه مدات  دك أبدو النعمدان حدانا أبو النعمان انا أبو عوانة عن حمداد [  3082]  

 قا  نتواراان 
   



القاتدل ال حدانا أبدو النعمدان اندا أبدو عواندة عدن محمدد بدن سدالم عدن عدامر عدن علدي قدا  [  3083]  
 نر  وال ؤحجب 

   
 ال نور  القاتل أبو نعيم انا حسن عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قا   حدانا[  3084]  
   
ال نددر  قاتددل  طدد  وال حدددانا زكرإددا بددن عدددي انددا أبددو بكددر عددن مطددر  عددن الشددعبي قددا  [  3085]  

 عمد 
   
ال نددر  أ برنددا محمددد بددن نوسددف عددن سددشيان عددن ليددث عددن ندداوس عددن بددن  بدداس قددا  [  3086]  

 القاتل 
   

 الارا ض للمجوس باب 
   
إعا اجتمدد  نسددبان أ برنددا محمددد بددن  يسددى انددا عبددد ائعلددى عددن معمددر عددن ال  ددري قددا  [  3087]  

 ور  ب  بر ما ؤعني المجوس 
   
نددر  مدددن حدددانا حجددا  بددن منهددا  انددا حمدداد بددن سددلمة عددن حمدداد بددن أبددي سددليمان قددا  [  3088]  

 ل  الجانب ال ي ؤصل  وال نر  من الجانب ال ي ال ؤص
   
ان عليددا وابددن مسددعود حدددانا حجددا  انددا حمدداد عددن سددشيان الوددوري عددن رجددل عددن الشددعبي [  3089]  

 قاال في المجوس إعا أسلموا نراون من القرابتين جميعا 
   

 باب ميرا  ائسير 
   
فددي امددرأة أ برنددا ؤحيددى بددن حسددان انددا بددن أبددي ال ندداد عددن أبيدده عددن عمددر بددن عبددد الع إدد  [  3090]  

 ر انها تراه وإراها ائسي
   



حدانا محمد بن الاضدل اندا عبدد هللا بدن المبدارو حدداني معمدر عدن إسدحاج بدن را دد عدن [  3091]  
 أجي  له وصيته ما دام على دننه لم نتغير عن دننه عمر بن عبد الع إ  في ائسير نوصي قا  

   
نددور  ائسددير  درإ  قددا   أ برندا محمددد بددن نوسدف انددا سددشيان عددن داود عدن الشددعبي عددن[  3092]  

 إعا كان في أندي العدو 
   
 نور  ائسير حدانا محمد قا  انا سشيان حداني من سم  إبرا يم ؤقو  [  3093]  
   
انددده كدددان ال ندددور  حددددانا المعلدددى بدددن أسدددد اندددا و يدددب عدددن داود عدددن سدددعيد بدددن المسددديب [  3094]  

 ائسير 
   

 باب في ميرا  الحميل 
   
كتدب عمدر بددن الخطداب إلدى  ددرإ  ا ن إدد بددن  دارون اندا ائ ددعث عدن الشدعبي قددا  أ برند[  3095]  

 ان ال نور  الحميل اال ببينة وان جارت به في  رقها 
   
 نور  الحميل أ برنا عبيد هللا عن إسرا يل عن منصور عن إبرا يم قا  [  3096]  
   
 بدددن أبدددي مدددرإم عدددن يدددمرة حددددانا أبدددو سدددعيد عدددن أبدددي أميدددة عدددن أبدددي بكدددر بدددن عبدددد هللا[  3097]  

 ال نور  الحمالر والاضيل بن فضالة وابن أبي عو  ورا د وعطية قالوا 
   
عكددر عنددده حدددانا سددعيد بددن المغيددرة قددا  قددا  بددن المبددارو حدددانا بددن عددون عددن محمددد قددا  [  3098]  

فددي  قددو  مددن ؤقددو  فددي الحميددل فدد نكر علددك وقددا  قددد تددوار  المهدداجرون وائنصددار بنسددبهم الدد ي كددان
 الجا لية 

   
ال حدانا أبدو بكدر بدن أبدي  ديبة عدن بدن إدرإدب عدن  شدام عدن الحسدن وابدن سديرإن قداال [  3099]  

 نور  الحميل اال ببينة 



   
لددم ؤكددن أبددو بكددر وعمددر حدددانا أبددو بكددر انددا جرإددر عددن ليددث عددن حمدداد عددن إبددرا يم قددا  [  3100]  

 وعومان نوراون الحميل 
   
أقدرت كر انا عبد الرحيم المحاربي عدن زا ددة عدن أ دعث بدن أبدي الشدعوار قدا  حدانا أبو ب[  3101]  

 امرأة من بني محارب بنسب لها جليب فوراه عبد هللا بن عتبة من أ ته 
   
قدا  عندد حدانا عبدد هللا بدن صدال  حدداني الليدث حدداني ندونب عدن بدن  دهاب عدن رجدل [  3102]  

اده لمدن سدمى انده مدواله عندد فدراج الددنيا اال أن ؤد توا عليده ببيندة فراج الدنيا انا مولى فالن قدا  ندرد ميرا
 بغير علك نردون به قوله فيرد ميرااه إلى ما قامت به البينة 

   
 باب في ميرا  ولد ال نا 

   
ولددد أ برندا أبدو نعديم انددا  درإك عدن محمددد بدن سدالم عددن الشدعبي عدن علددي وعبدد هللا قداال [  3103]  

 عنة ال نا بمن لة بن المال
   
ان ولددد ال ندا ال نرادده الدد ي أ برندا أبددو نعديم انددا ز يددر عدن الحسددن بدن الحددر حددداني الحكدم [  3104]  

 ند يه وال نراه المولود 
   
حدانا أبو بكر بن أبي  يبة انا روح عن محمد بن أبي حاصة عن ال  دري عدن علدي بدن [  3105]  

  انه كان ال نور  ولد ال نا وان ادعاه الرجلحسين 
   
حددانا عبدد هللا بدن صدال  حددداني بكدر بدن مضدر عدن عمددرو ؤعندي بدن الحدار  عدن بكيددر [  3106]  

أؤما رجل أتى إلى يالم ف عم انه بن له وانه زنى ب مده ولدم ندد  علدك الغدالم عن سليمان بن ؤسار قا  
بلغندا ان أحد فهو نراده قدا  بكيدر وسد لت عدروة عدن علدك فقدا  مودل قدو  سدليمان بدن ؤسدار وقدا  عدروة 

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا  الولد للارا  وللعا ر الحجر 
   



بدن المالعندة حدانا إبرا يم بن موسدى عدن حادع بدن غيدا  عدن عمدرو عدن الحسدن قدا  [  3107]  
 مول ولد ال نا تراه أمه ووراته وراة أمه 

   
 ال نور  ولد ال نا م قا  حدانا أبو النعمان انا أبو عوانة عن مغيرة عن إبرا ي[  3108]  
   
حددانا سدعيد بددن المغيدرة عددن بدن المبددارو عدن معمدر أو نددونب عدن ال  ددري فدي أوالد ال نددا [  3109]  

 نتواراون من قبل ائمهات وان ولدت نوما فمات ور  السدس قا  
   
ال ا  حددانا أبدو بكدر بددن أبدي  ديبة قددا  حددانا  شديم عددن مغيدرة عدن سددماو عدن إبدرا يم قدد[  3110]  

 نر  ولد ال نا إنما نر  من لم ؤقم على أبيه الحد أو تملك أمه بنكاح أو  رار 
   
فدي حدانا إسماعيل بن أبدان عدن موسدى بدن محمدد ائنصداري عدن إسدماعيل عدن الحسدن [  3111]  

 الرجل ؤاجر بالمرأة ام نت وجها قا  ال ب س اال ان تكون حبلى ف ن الولد ال نلحقه 
   
انا زإددد بددن ؤحيددى عددن محمددد بددن را ددد عددن سددليمان بددن موسددى عددن عمددرو بددن  ددعيب حدد[  3112]  

أن رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قضدى أن كدل مسدتلحق اسدتلحق بعدد أبيده الد ي عدن أبيده عدن جدده 
ادعاه وراته بعده فقضى ان كان من أمة ؤملكها نوم ؤطؤ ا فقدد لحدق بمدن اسدتلحقه ولديب لده ممدا قسدم 

 ددير ومددا أدرو مددن ميددرا  لددم ؤقسددم فلدده نصدديبه وال نلحددق إعا كددان الدد ي ندددعي لدده قبلدده مددن الميددرا  
أنكدره وان كدان مددن أمدة ال ؤملكهددا أو حدرة عا ر دا ف ندده ال نلحدق وال نددر  وان كدان الد ي ندددعى لده  ددو 

 ادعاه و و ولد ال نا ئ ل أمه من كانوا حرة أو أمة 
   
س لت الشعبي عن مملدوو لدي ولدد زندا ن ن إد قا  حدانا أبو نعيم عن الحسن عن عمير ب[  3113]  

 قا  التبعه وال ت  ل امنه واستخدمه 
   
سديل عدن ولدد زنددا ؤمدوت قدا  ان كدان بددن حددانا مدروان بدن محمددد عدن سدعيد عدن ال  ددري [  3114]  

عربيددة وراددت أمدده الولددث وجعددل بقيددة مالدده فددي بيددت المددا  وان كددان بددن مددوالة وراددت أمدده الولددث وور  
 ال نن أعتقو ا ما بقي قا  مروان سمعت مالكا ؤقو  علك  مواليها



   
حدددانا مددروان بددن محمددد انددا الهيددوم بددن حميددد عددن العددالر بددن الحددار  حددداني عمددرو بددن [  3115]  

ان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قضددى بميددرا  بددن المالعنددة ئمدده كلدده لمددا  ددعيب عددن أبيدده عددن جددده 
 لقيت فيه من العنار 

   
حدانا إسماعيل بن أبان عن موسى بن محمد ائنصاري قدا  حدداني الحدار  بدن حضديرة [  3116]  

 في ولد ال نا ئوليار أمه   وه إنكم تراونه وتعقلونه وال نراكم عن زإد بن و ب عن علي انه قا  
   

 باب ميرا  السا بة 
   
بدن كهيدل عدن أبدي عمددرو  أ برندا أبدو نعديم وعبدد هللا بدن ن إدد قداال حددانا  دعبة عدن سدلمة[  3117]  

السا بة ؤض  ماله حيث  دار قدا  عبدد هللا بدن ن إدد قدا   دعبة لدم ؤسدم   د ا الشيباني قا  قا  عبد هللا 
 من سلمة أحد ييري 

   
سدديل عددن ميددرا  أ برنددا الحكددم بددن المبددارو انددا حدداتم بددن وردان عددن نددونب عددن الحسددن [  3118]  

 السا بة فقا  كل عتيق سا بة 
   
الصددددقة والسدددا بة أ برندددا ن إدددد بدددن  دددارون اندددا سدددليمان عدددن أبدددي عومدددان قدددا  قدددا  عمدددر [  3119]  

 ليومهما 
   
سديل عدامر عدن المملدوو ؤعتدق سدا بة لمدن وال ه حدانا أبو نعيم اندا زكرإدا عدن عدامر قدا  [  3120]  

 قا  لل ي أعتقه 
   
ضددل اندددا عبددد الددرحمن بدددن حدددانا أبددو حدداتم البصدددري  ددو روح بددن أسددلم اندددا بشددر بددن الما[  3121]  

مددات مددولى علددى عهددد عومددان لدديب لدده وا  فدد مر بمالدده إسددحاج عددن أبيدده عددن عبددد هللا بددن عمددرو قددا  
 ف د ل بيت الما  

   



فدي رجدل مدات ولدم ؤكدن لده مدولى عتاقدة حدانا ؤعلى انا إسماعيل عن عامر عن مسروج [  3122]  
 لما  قا  ماله حيث أوصى به ف ن لم ؤكن أوصى فهو في بيت ا

   
حدانا أبو سعيد بن عمرو عن أبي بكر بن أبي مرإم عن يمرة ورا دد بدن سدعد ويير مدا [  3123]  

 فيمن أعتق سا بة ان والره لمن أعتقه إنما سيبه من الرج ولم ؤسيبه من الوالر قالوا 
   
را يم حدددانا أبددو بكددر بددن أبددي  دديبة انددا أبددو داود عددن  ددعبة قددا  أ برنددي منصددور عددن إبدد[  3124]  

 ال ب س ببي  والر السا بة و بته والشعبي قاال 
   
أعتددق رجددل يالمددا سددا بة فدد تى عبدددد هللا حدددانا أبددو نعدديم انددا المسددعودي عددن القاسددم قددا  [  3125]  

وقا  اني قد أعتقت يالما لدي سدا بة و د ه تركتده قدا   دي لدك قدا  ال حاجدة لدي فيهدا قدا  فضدعها فد ن 
  هنا واراا كويرا 

   
 را  الصبي باب مي

   
إعا اسدتهل أ برنا ن إد بن  ارون انا ائ دعث عدن أبدي ال بيدر عدن جدابر بدن عبدد هللا قدا  [  3126]  

 الصبي ور  وصلى عليه 
   
إعا اسددتهل حدددانا أبددو نعدديم انددا  ددرإك عددن أبددي إسددحاج عددن عطددار عددن بددن  بدداس قددا  [  3127]  

 الصبي ور  وصلى عليه 
   
لديب مدن إسماعيل انا إسرا يل عن سماو عن عكرمة عن بن  بداس قدا  حدانا مالك بن [  3128]  

 مولود اال ؤستهل واستهالله بعصر الشيطان بطنه فيصي  اال  يسى بن مرإم عليه السالم 
   
حدددانا ؤحيددى بددن حسددان انددا ؤحيددى  ددو بددن حمدد ة عددن زإددد بددن واقددد عددن مكحددو  قددا  قددا  [  3129]  

 ر  المولود حتى ؤستهل صار ا وان وق  حيا ال نرسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   



إعا اسددتهل المولددود صددلى حدددانا ؤعلددى انددا محمددد بددن إسددحاج عددن عطددار عددن جددابر قددا  [  3130]  
 عليه وور  

   
أرل العطدداس حدددانا عبددد هللا بددن محمددد انددا معددن عددن بددن أبددي ع ددب عددن ال  ددري قددا  قددا  [  3131]  

 استهالال 
   
ال ندور  المولدود حتدى ؤسدتهل لنعمان انا أبو عوانة عن مغيرة عن إبرا يم قدا  حدانا أبو ا[  3132]  

 وال ؤصلى عليه حتى ؤستهل ف عا استهل صلي عليه وور  وكملت الدؤة 
   
وسد لناه عدن السدقط حدانا عبد هللا بدن صدال  حدداني الليدث حدداني ندونب عدن بدن  دهاب [  3133]  

 حتى ؤستهل صار ا  فقا  ال ؤصلى عليه وال ؤصلى على مولود
   

 باب في والر المكاتب 
   
إعا ابتددددا  حددددانا  دددارون بددددن معاوإدددة عددددن أبدددي سددددشيان عدددن معمدددر عددددن أبدددي قتددددادة قدددا  [  3134]  

المكاتبددان أحددد ما اآل ددر  دد ا مددن سدديده و دد ا مددن سدديده فددالبي  لددرو  وإقددو  أ ددل المدننددة الددوالر لسدديد 
 كاتب فالوالر للسيد البا   وإقولون إنما ابتا    ا ما على الم

   
 باب في الحر نت و  ائمة 

   
أؤمدا حدر نتد و  أمدة فقدد أرج حدانا ن إدد بدن  دارون حددانا ؤحيدى عدن سدعيد ان عمدر قدا  [  3135]  

 نصاه وأؤما عبد ت و  حرة فقد أعتق نصاه قا  أبو محمد ؤعني الولد 
   

 باب ميرا  الوالر 
   
فدي العبدد نتد و  المدرأة اندا أبدو  دهاب عدن الشديباني عدن الشدعبي  حددانا أحمدد بدن عبدد هللا[  3136]  

 ام ؤطلقها وله منها ولد قا  ان كانت حرة فالناقة على أمه وان كان عبدا ؤعني الصبي فعلى مواليه 



   
حدددانا محمددد بددن  يسددى انددا  شدديم انددا زكرإددا عددن عددامر ح وحدددانا جرإددر عددن مغيددرة عددن [  3137]  

  ه لمن بدأ بالعتق أو  مرة والإبرا يم انهما قاال 
   

 باب في العبد ؤكون بين الرجلين فيعتق أحد ما نصيبه 
   
حدددانا محمددد بددن  يسددى انددا  شدديم انددا نددونب عددن الحسددن ح وحدددانا جرإددر عددن أبددان بددن [  3138]  

 ان يمن كان الوالر له وان استسعى العبد كان الوالر بينهم تغلب عن الحكم وأبو نعيم انهما قاال 
   
فدددي عبدددد بدددين رجلدددين أعتدددق أحدددد ما حددددانا ؤعلدددى عدددن إبدددرا يم قددداال اندددا زكرإدددا عدددن عدددامر [  3139]  

نصدديبه فقددا  نددتمم لدده عتقدده فدد ن لددم ؤكددن لدده مددا  استسددعى العبددد فددي النصددف بقيمددة عددد  والددوالر لمددن 
 أعتق 
   
أبيدده  حددانا  ددارون بددن معاوإدة عددن أبددي سدشيان المعمددري عددن معمدر عددن بددن نداوس عددن[  3140]  

 في عبد بين رجلين أعتق أحد ما نصيبه وأمسكه اآل ر قا  ميرااه بينهما 
   
ميرااده للد ي أمسدكه وقدا  قتدادة حدانا  ارون عن أبي سشيان عن معمدر عدن ال  دري قدا  [  3141]  

  و للمعتق كله وامنه عليه وبه ؤقو  أ ل الكوفة 
   

 باب ما للنسار من الوالر 
   
فدي الرجدل ؤمدوت وإتدرو مكاتبدا ولده بندون على بن عبيد اندا عبدد الملدك عدن عطدار حدانا ؤ[  3142]  

وبندددات أؤكدددون للنسدددار مدددن الدددوالر  دددير قدددا  تدددر  النسدددار ممدددا علدددى ظهدددره مدددن مكاتبتددده وإكدددون الدددوالر 
 للرجا  دون النسار اال ما كاتبن أو أعتقن 

   
ر  النسددار مدددن الددوالر اال مدددا ال تددحدددانا أبددو نعددديم انددا  دددرإك عددن ليددث عدددن ندداوس قدددا  [  3143]  

 اعتقن أو أعتق من أعتقن 



   
تدوفي رجدل حدانا محمد بن  يسى انا أبو سشيان عن معمر عن ؤحيى بن أبي كويدر قدا  [  3144]  

وتدرو مكاتبدا اددم مدات المكاتدب وتددرو مداال فجعددل بدن المسديب وأبددو سدلمة بددن عبدد الدرحمن مددا بقدي مددن 
نسار على ميرااهم ومدا فضدل مدن المدا  بعدد كتابتده فللرجدا  مدنهم مدن مكاتبته بين بني مواله الرجا  وال

 بني مواله دون النسار 
   
أ برنددا محمددد بددن  يسددى انددا عبددد السددالم بددن حددرب عددن ائعمدد  عددن إبددرا يم عددن عمددر [  3145]  

 الوالر للكبر وال نوراون النسار من الوالر اال ما عتقن أو كاتبن وعلي وزإد انهم قالوا 
   
حددانا محمددد بددن  يسدى انددا إسددماعيل بددن إبدرا يم عددن  الددد عددن أبدي قالبددة ح وحدددانا بددن [  3146]  

و ب عن نونب عن ال  ري عن سعيد بن المسيب ح وحدانا بدن أبدي ال نداد عدن أبيده عدن سدليمان بدن 
 انهم قالوا ال تر  النسار من الوالر اال ما اعتقن أو كاتبن ؤسار 

   
ال تدر  النسدار مدن الدوالر  يسى عن معاع عن ائ عث عن الحسن قا  حدانا محمد بن [  3147]  

 اال ما اعتقن أو أعتق من اعتقن اال المالعنة ف نها تر  من أعتق ابنها ال ي انتاى منه أبوه 
   
انده كدان حدانا محمد بن  يسى اندا بدن و دب عدن ندونب عدن ال  دري عدن سدالم عدن أبيده [  3148]  

 عمر نر  موالي عمر دون بنات 
   
فددي امددرأة أ برندا عمددرو بددن عددون عدن  الددد بددن عبددد هللا عدن  الددد الحدد ار عددن أبدي قالبددة [  3149]  

 ماتت وتركت بنيها فوراو ا ماال وموالي ام مات بنو ا قا  نرج  الوالر إلى عصبة المرأة 
   
بددا لده ادم سد لت إبدرا يم عدن رجدل كاتدب عحددانا عبيدد هللا عدن إسدرا يل عدن منصدور قدا  [  3150]  

 مات وترو ولدا رجاال ونسار قا  لل كور دون اإلنا  
   
انده كدان ؤقدو  فدي امدرأة ماتدت وتركدت حدانا أبو النعمان انا و يب اندا ندونب عدن الحسدن [  3151]  

 مولى قا  الوالر لبنيها ف عا ماتوا رج  إلى عصبتها 



   
لدديب للنسددار مددن الددوالر إبددرا يم قددا  حدددانا سددعيد بددن عددامر أ برنددا  ددعبة عددن مغيددرة عددن [  3152]  

  ير اال ما أعتقت  ي ناسها 
   
مدات مدولى لعمدر فسد   بدن عمدر زإدد حدانا سعيد بن عامر عن بن عون عن محمد قدا  [  3153]  

 بن اابت فقا   ل لبنات عمر من ميرااه  ير قا  ما أرل لهن  ييا وإن  يت أن تعطيهن أعطيتهن 
   
ؤحددرز الددوالر مددن ؤحددرز  بددن سددعيد انددا أبددو أسددامة عددن  شددام عددن أبيدده قددا  حدددانا عبددد هللا[  3154]  

 الميرا  
   
ان امدرأة حدانا عبد هللا بن سعيد انا أبو  الدد اندا ؤحيدى عدن أبدي بكدر بدن عمدرو بدن حد م [  3155]  

من محارب و بت والر عبد ا لناسه ف عتقته فو ب والر ناسه لعبد الدرحمن بدن عمدرو بدن حد م وماتدت 
اصمت الموالي إلى عومان فددعا عومدان البيندة علدى مدا قدا  قدا  فد تى البيندة فقدا  لده عومدان اع دب فخ

 فوا  من  يت قا  أبو بكر فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن ح م 
   

 باب بي  الوالر 
   
نهدى رسدو  هللا صدلى حدانا أبو نعيم انا سشيان عن عبد هللا بن دنندار عدن بدن عمدر قدا  [  3156]  
  عليه وسلم عن بي  الوالر وعن  بته هللا
   
ان النبدي صدلى هللا عليده وسدلم حدانا مسلم انا  عبة اندا عبدد هللا بدن دنندار عدن بدن عمدر [  3157]  

 نهى عن بي  الوالر وعن  بته 
   
ال نبددا  الدددوالر وال حدددانا ؤعلددى انددا عبددد الملدددك عددن عطددار قددا  سددمعت بدددن  بدداس ؤقددو  [  3158]  

 ر لمن أعتق نو ب والوال
   
الددوالر حدددانا جعاددر بددن عددون عددن سددعيد عددن أبددي معشددر عددن إبددرا يم قددا  قددا  عبددد هللا [  3159]  



 لحمة كلحمة النسب ال نبا  وال نو ب 
   
 انهما كر ا بي  الوالر حدانا مسلم انا  مام انا قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب [  3160]  
   
ال عيد اندا بدن إدرإدب عددن بدن جدرإ  عدن عطدار قدا  قدا  بدن  بدداس حددانا عبدد هللا بدن سد[  3161]  

 نبا  الوالر أنؤكل برقبة رجل مرتين 
   

 باب في عو  الارا ض 
   
الادرا ض حدانا محمد بن نوسف انا سشيان عن بن جرإ  عن عطدار عدن بدن  بداس قدا  [  3162]  

 من ستة ال نعيلها 
   
ة بددن ميسددرة عددن  ددرإ  عددن أنددوب بددن الحددار  قددا  حدددانا محمددد بددن عمددران عددن معاوإدد[  3163]  

ا تصم إلى  رإ  في بنتين وأبوإن وزو  فقضى فيها ف قبل ال و  ؤشدكوه فدي المسدجد ف رسدل إليده عبدد 
هللا بن رباح ف   ه وبعث إلى  رإ  فقا  ما تقو    ا قا    ا ؤخالني امدرأ جدا را وأندا أ الده امدرأ فداجرا 

فقا  له الرجل ما تقو  في بنتدين وأبدوإن وزو  فقدا  للد و  الربد  مدن  ؤ هر الشكول وإكتم قضار سا را
جمي  الما  ولربوإن السدسان وما بقي فلالبنتين ف ي  ير نقصدتني قدا  لديب أندا نقصدتك هللا نقصدك 

 لالبنتين الولوان ولربوإن السدسان ولل و  الرب  فهي من سبعة ونصف فرإضة فرإضتك عا لة 
   

  باب حق جر الوالر
   
حدانا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أ عث عن الشعبي عن علدي وعمدر وزإدد [  3164]  

 الوالد ؤجر والر ولده قالوا 
   
 الجد ؤجر الوالر حدانا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أ عث عن الشعبي قا  [  3165]  
   
عددن بددن سدديرإن عددن  ددرإ  قددا  حدددانا محمددد بددن عيينددة عددن علددي بددن مسددهر عددن أ ددعث [  3166]  



 الوالد ؤجر والر ولده 
   
في مملوو توفي وله أب حدر ولده بندون مدن امدرأة حدرة حدانا أبو نعيم انا زكرإا عن عامر [  3167]  

 لمن والر ولده قا  لموالي الجد 
   
فدددي مكاتدددب مدددات وقدددد أدل نصدددف حددددانا أبدددو نعددديم اندددا إسدددرا يل عدددن مغيدددرة عدددن إبدددرا يم [  3168]  
 اتبته وله ولد من امرأة حرة قا  ما أراه اال قد جر والر ولده مك
   
حدددانا سددليمان بددن حددرب انددا  ددعبة عددن الحكددم عددن إبددرا يم قددا  كددان  ددرإ  ال نرجدد  عددن [  3169]  

إعا ت و  المملدوو الحدرة فولددت أوالدا أحدرارا ادم عتدق بعدد قضار ؤقضي به فحداه ائسود ان عمر قا  
 لي أبيهم ف    به  رإ  علك رج  الوالر لموا

   
المملددوو ؤكددون تحتدده الحددرة ؤعتددق حدددانا ؤعلددى عددن ائعمدد  عددن إبددرا يم قددا  قددا  عمددر [  3170]  

 الولد بعتق أمه ف عا عتق ائب جر الوالر 
   
فدي الحددرة تحدت العبددد قددا  حددانا مسددلم اندا عبددد الدوار  عددن كويدر بددن  ددن ير عدن عطددار [  3171]  

 عبد فوال  م ئ ل نعمتها وما ولدت منه و و حر فوال  م ئ ل نعمته أما ما ولدت منه و و 
   
إعا كاندددت الحددرة تحدددت حدددانا جعاددر بدددن عددون عددن ائعمددد  عددن إبددرا يم قدددا  قددا  عمددر [  3172]  

المملوو فولدت له يالما ف نه ؤعتق بعتق أمه ووال ه لموالي أمه ف عا أعتق العبدد جدر الدوالر إلدى مدوالي 
 أبيه 
   
حدددانا الحكدددم بددن المبدددارو حدددانا محمدددد بددن سدددلمة عددن بدددن إسددحاج عدددن العددالر بدددن عبدددد [  3173]  

كانددت أمددي مددوالة للحرقددة وكددان أبددي ؤعقددوب مكاتبددا لمالددك بددن أوس بددن الحددداان الددرحمن عددن أبيدده قددا  
النصري ام ان أبي أدل كتابتده فدد ل الحرقدي علدى عومدان فسد   لدي الحدق ؤعندي العطدار وعندده مالدك 

 فقا  علك موالي وا تصما إلى عومان فقضى به للحرقي  بن أوس
   



 باب الرجل ؤموت وال ند  عصبه 
   
ان رجدال تدوفي ولديب لده حدانا عبد هللا بن ن إد اندا حيدوة أ برندي سدهم بدن ن إدد الحمدراوي [  3174]  

ؤ  دد  وار  فكتددب فيدده إلددى عمددر بددن عبددد الع إدد  و ددو  لياددة فكتددب ان اقتسددموا ميراادده علددى مددن كددان 
 معهم العطار فقسم ميرااه على من كان ؤ    معهم العطار في عرافته 

   
 ومن كتاب الوصاؤا 

   
 باب من استحب الوصية 

   
حدددانا محمددد بددن عبيددد أ برنددا عبيددد هللا عددن ندداف  عددن بددن عمددر أن رسددو  هللا صددلى هللا [  3175]  

 فيه اال ووصيته مكتوبة عنده  ما حق امر  مسلم نبيت ليلتين وله  ير نوصىعليه وسلم قا  
   
ال ؤ  ددل فددي كددل بطندده وال ندد ا  حدددانا عاددان انددا أبددو ائ ددهب حدددانا الحسددن قددا  المددؤمن [  3176]  

 وصيته تحت جنبه 
   

 باب فضل الوصية 
   
أ برنا عبد هللا انا سليمان بن حرب انا حماد بن سلمة عدن داود بدن أبدي  ندد عدن القاسدم [  3177]  

مدا فعدل أبدوو قلدت مدات قدا  فهدل أوصدى ف نده كدان ؤقدا  إعا أوصدى   لدي امامدة بدن حد ن بن عمر قدا
 الرجل كان وصيته تماما لما يي  من زكاته قا  أبو محمد وقا  ييره القاسم بن عمرو 

   
كدان ؤقدا  مدن حدانا أبو النعمان انا حماد بدن زإدد اندا داود بدن أبدي  ندد عدن الشدعبي قدا  [  3178]  

 فلم ؤجر ولم ؤحف كان له من ائجر مول ما ان لو تصدج به في حياته أوصى بوصية 
   
أوأل أ برنا سهل بن حماد انا  دعبة عدن أبدي ندونب عدن ق عدة قدا  قيدل لهدرم بدن حيدان [  3179]  

قددا  أوصدديكم باآلؤددات ائوا ددر مددن سددورة النحددل وقددرأ بددن حيددان ل اد  إلددى سددبيل ربددك بالحكمددة {  إلددى 



 سنون { قوله ل وال نن  م مح
   

 باب من لم نوأل 
   
حدددانا محمددد بددن نوسددف عددن مالددك بددن مغددو  عددن نلحددة بددن مصددر  اليددامي قددا  سدد لت [  3180]  

أوصددى رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  ال قلددت فكيددف كتددب علددى الندداس عبددد هللا بددن أبددي أوفددى 
أبددو بكددر كددان نتدد مر علددى الوصددية أو أمددروا بالوصددية فقددا  أوصددى بكتدداب هللا وقددا    إددل بددن  ددرحبيل 

وصددي رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ود أبددو بكددر اندده وجددد مددن رسددو  صددلى هللا عليدده وسددلم عهدددا 
 فخ م أناه بخ امة علك 

   
ل إن تدرو  يدرا الوصدية { قدا  الخيدر المدا  كدان ؤقدا  ألادا أ برنا ن إد اندا  مدام عدن قتدادة [  3181]  

 فما فوج علك 
   

 وصية من التشهد والكالم باب ما ؤستحب بال
   
انده أوصدى عكدر مدا أوصدى أ برنا ن إد بن  ارون أ برنا بن عدون عدن محمدد بدن سديرإن [  3182]  

بده أو  دد ا عكدر مددا أوصدى بدده محمدد بددن أبددي عمدرة بنيدده وأ دل بيتدده ان ل اتقدوا هللا وأصددلحوا عات بيددنكم 
إبددرا يم بنيدده وإعقددوب ل ؤددا بنددي إن هللا  وأنيعددوا هللا ورسددوله إن كنددتم مددؤمنين { وأوصددا م بمددا وصددى بدده

اصددطاى لكددم الدددنن فددال تمددوتن إال وأنددتم مسددلمون { وأوصددا م ان ال نريبددوا ان ؤكونددوا مددوالي ائنصددار 
وإ دوانهم فدي الدددنن وان العادة والصددج  يددر وأبقدى مدن ال نددار والكد ب ان حدد  بدده حدد  فدي مريددي 

   ا قبل ان أيير وصيتي   ه ام عكر حاجته 
   
أ برندا أحمدد بدن عبددد هللا اندا أبدو بكددر اندا  شدام بدن حسددان عدن بدن سدديرإن عدن أندب قددا  [  3183]  

 كدد ا كددانوا نوصددون  دد ا مددا أوصددى بدده فددالن بددن فددالن اندده ؤشددهد ان ال إلدده إال هللا وحددده ال  ددرإك لدده 
ر {  وأ ددددهد ان محمدددددا عبددددده ورسددددوله ل وإن السدددداعة آتيددددة ال رإددددب فيهددددا وأن هللا نبعددددث مددددن فددددي القبددددو 

وأوصددى مدددن تدددرو بعدددده مدددن أ لددده ان نتقددوا هللا وإصدددلحوا عات بيدددنهم وان ؤطيعدددوا هللا ورسدددوله ان كدددانوا 
مدؤمنين وأوصدا م بمدا أوصدى بدده إبدرا يم بنيدة وإعقدوب ل ؤدا بنددي إن هللا اصدطاى لكدم الددنن فدال تمددوتن 



 إال وأنتم مسلمون { وأوصى ان حد  به حد  من وجعه   ا ان حاجته ك ا وك ا 
   
حدددانا الحكددم بددن المبددارو أ برنددا الوليددد عددن حاددع بددن يدديالن عددن مكحددو  حددين أوصددى [  3184]  

نشددهد  دد ا ف  ددهد بدده أن ال إلدده إال هللا وحددده ال  ددرإك لدده وأن محمدددا عبددده ورسددوله وإددؤمن بددا  قددا  
إن وإكاددر بالطددايوت علددى علددك ؤحيددى إن  ددار هللا وإمددوت وإبعددث وأوصددى فيمددا رزقدده هللا فيمددا تدددرو 

 حد  به حد  و و ك ا وك ا إن لم ؤغير  ييا مما في   ه الوصية 
   
 د ه وصدية أبدي حدانا الحكم اندا الوليدد قدا  أ برندي بدن اوبدان عدن أبيده عدن مكحدو  قدا  [  3185]  

 الدردار 
   
 حدانا جعار بن عون [  3186]  
   
يم وصدية بسدم هللا الدرحمن الدرحيم كتب الربيد  بدن  ودحدانا أبو حيان التيمي عن أبيه قا  [  3187]  

 دد ا مددا أوصددى بدده الربيدد  بددن  ودديم وأ ددهد هللا عليدده وكاددى بددا   ددهيدا وجازإددا لعبدداده الصددالحين ومويبددا 
ف ني رييت با  ربا وباإلسالم دننا وبمحمد صدلى هللا عليده وسدلم نبيدا وأندي آمدر ناسدي ومدن أنداعني 

 نن وان ننص  لجماعة المسلمين ان نعبد هللا في العابدنن ونحمده في الحامد
   

 باب من لم نر الوصية في الما  القليل 
   
حددددانا أبدددو النعمدددان اندددا حمددداد بدددن زإدددد عدددن  شدددام عدددن أبيددده أن عليدددا د دددل علدددى مدددرإض [  3188]  

ل إن تددرو  يدرا { وال أراه تددرو  يددرا قدا  حمدداد فحا دت أندده تددرو فد كروا لدده الوصدية فقددا  علددي قدا  هللا 
 ما ة  أ ور من سب 

   
د ددل علددي بددن أبددي نالددب علددى رجددل حدددانا محمددد بددن كناسددة حدددانا  شددام عددن أبيدده قددا  [  3189]  

 من قومه ؤعوده فقا  أوصى قا  ال لم تد  ماال فد  مالك لولدو 
   

 باب في ال ي نوصي ب  ور من الولث 



   
لورادة  دهود مقدرون فدي رجدل أوصدى واحدانا أبو زإدد اندا  دعبة عدن منصدور عدن إبدرا يم [  3190]  

 فقا  ال ؤجوز قا  أبو محمد ؤعني إعا أنكر وأبعد 
   
س لت الحكدم وحمدادا عدن ائوليدار ؤجيد ون الوصدية حدانا سليمان بن حرب انا  عبة قا  [  3191]  

 ف عا مات لم ؤجي وا قاال ال ؤجوز 
   
فددي الرجددل نوصددى أ برنددا ن إددد بددن  ددارون عددن داود بددن أبددي  نددد عددن عددامر عددن  ددرإ  [  3192]  

ب  ور من الوه قا  ان إجازته الوراة أج نداه وان قالدت الورادة أج نداه فهدم بالخيدار إعا ناضدوا أنددنهم مدن 
 القبر 
   
أن رجدددال اسدددت عن وراتددده أن حددددانا أبدددو نعددديم اندددا المسدددعودي عدددن بدددن عدددون عدددن القاسدددم [  3193]  

فسيل عبد هللا عن علدك فقدا   د ا التكدره ال  نوصي ب  ور من الولث ف عنوا له ام رجعوا فيه بعد ما مات
 ؤجوز 

   
عدن الحسدن فدي الرجدل نوصدى بد  ور مدن حدانا أبو النعمدان اندا حمداد بدن زإدد عدن  شدام [  3194]  

 الولث فريى الوراة قا   و جا   قا  أبو محمد أج ناه ؤعني في الحياة 
   

 باب الوصية بالولث 
   
السددي انددا  مددام انددا قتددادة عددن نددونب بددن جبيددر عددن محمددد بددن سددعد حدددانا أبددو الوليددد الطي[  3195]  

ان النبي صلى هللا عليه وسدلم د دل عليده و دو بمكدة ولديب لده اال ابندة فقلدت لده انده لديب لدي عن أبيه 
اال ابنة واحدة ف وصدي بمدالي كلده فقدا  النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ال قلدت ف وصدي بالنصدف فقدا  لده 

لم ال قددا  ف وصددي بالولددث قددا  فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الولددث النبددي صددلى هللا عليدده وسدد
 والولث كوير 

   
أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا محمددد بددن إسددحاج عددن ال  ددري عددن عددامر بددن سددعد عددن أبيدده [  3196]  



ا ددتكيت مدد  النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي حجددة الددودا  حتددى إعا أدناددت فددد ل علددي رسددو  هللا قددا  
 عليدده وسددلم ؤعددودني فقلددت ؤددا رسددو  هللا مددا أرانددي اال ألددم بددي وأنددا عو مددا  كويددر وإنمددا نرانددي صددلى هللا

ابندة لددي أف تصدددج بمدالي كلدده قددا  ال قلدت فنصدداه قددا  ال قلدت فالولددث قددا  الولدث والولددث كويددر انددك ان 
قدة إال آجدرو هللا تتدرو وراتدك أينيدار  يدر مدن ان تتدركهم فقدرار نتكاادون النداس ب نددنهم وإندك ال تنادق نا

 فيها حتى ما تجعل في في امرأتك 
   

 باب الوصية ب قل من الولث 
   
ان حددانا سدليمان بددن حدرب انددا حمداد بددن زإدد عدن إسددحاج بدن سددوإد عدن العددالر بدن زإدداد [  3197]  

 أباه زإاد بن مطر أوصى فقا  وصيتي ما اتاق عليه فقهار أ ل البصرة فس لت فاتاقوا على الخمب 
   
أن حددانا سدليمان بددن حدرب انددا حمداد بددن زإدد عدن إسددحاج بدن سددوإد عدن العددالر بدن زإدداد [  3198]  

رجدال سدد   عمدر بددن الخطداب فقددا  إن وارادي كاللددة أف وصدي بالنصددف قدا  ال قددا  فالولدث قددا  ال قددا  
 فالرب  قا  ال قا  فالخمب قا  ال حتى صار إلى العشر فقا  أوأل بالعشر 

   
إنمدا كدانوا نوصدون بدالخمب والربد  وكدان الولدث علدى اندا إسدماعيل عدن عدامر قدا  حددانا ؤ[  3199]  

 منتهى الجام  قا  أبو محمد ؤعني بالجام  الارس الجموح 
   
أوصديت إلدى حميدد حدانا سليمان بن حدرب اندا حمداد بدن سدلمة عدن حميدد عدن بكيدر قدا  [  3200]  

 نوصى بالولث بن عبد الرحمن فقا  ما كنت ئقبل وصية رجل له ولد 
   
الولدث جهدد حدانا قبيصدة أ برندا سدشيان عدن  شدام عدن محمدد بدن سديرإن عدن  درإ  قدا  [  3201]  

 و و جا   
   
كددان السدددس أحددب إلدديهم مددن حدددانا عبيددد هللا عددن إسددرا يل عددن منصددور عددن إبددرا يم قددا  [  3202]  

 الولث 
   



 باب ما ؤجوز للوصي وما ال ؤجوز 
   
 قا  الوصي أمين فيما أوصي إليه به بو الوليد انا  رإك عن مغيرة عن إبرا يم حدانا أ[  3203]  
   
أمدر الوصدي حدانا محمد بن المبارو انا ؤحيدى بدن حمد ة عدن بدن و دب عدن مكحدو  قدا  [  3204]  

 جا   في كل  ير اال في االبتيا  وإعا با  بيعا لم ؤقل و و رأي ؤحيى بن حم ة 
   
قددا  الوصددي بددن المبددارو انددا الوليددد عددن ائوزاعددي عددن ؤحيددى بددن أبددي كويددر حدددانا محمددد [  3205]  

 أمين في كل  ير اال في العتق ف ن عليه ان ؤقيم الوالر 
   
فدي مدا  اليتديم ؤعمدل بده الوصدي إعا حدانا عبيد هللا عن إسرا يل عن منصور عن إبدرا يم [  3206]  

 أوصى إلى الرجل 
   
وصدي اليتديم ت انا موسى بن محمد عن إسماعيل عدن الحسدن قدا  حدانا محمد بن الصل[  3207]  

 ؤ    له بالشاعة والغا ب على  اعته 
   
أ برنا محمد بن المبارو حدانا ؤحيى بن حم ة عن بن عكرمدة عدن  دي  مدن أ دل دمشدق [  3208]  

يددنا كنددت عنددد عمددر بددن عبددد الع إدد  وعنددده سددليمان بددن  بيددب وأبددو قالبددة إع د ددل يددالم فقددا  أر قددا  
بمكان ك ا وك ا باعكم الوصي ونحن أناا  فالتات إلي سليمان بدن  بيدب فقدا  مدا تقدو  قدا  ف يدج  
في القو  فالتات إلى أبي قالبة فقا  ما تقو  فقدا  رد علدى الغدالم أريده قدا  إعا نهلدك مالندا قدا  أندت 

 أ لكته 
   

 باب إعا أوصى لرجل بالنصف وآل ر بالولث 
   
فدي رجدل أوصدى برا يم بن موسى عن محمد بن عبد هللا عدن أ دعث عدن الحسدن أ برنا إ[  3209]  

 لرجل بنصف ماله وآل ر بولث ماله قا  ؤضربان ب لك في الولث   ا بالنصف و  ا بالولث 
   



 باب الرجو  عن الوصية 
   
وصدية ؤغيدر صداحب الحدانا أبو الوليد الطيالسي انا زا دة عن الشيباني عدن الشدعبي قدا  [  3210]  

 منها ما  ار يير العتاقة 
   
حدانا أبو الوليد الطيالسي انا  مدام اندا قتدادة عدن عمدرو بدن  دعيب عدن عبدد هللا بدن أبدي [  3211]  

 قا  ؤحد  الرجل في وصيته ما  ار ومالو الوصية آ ر ا ربيعة ان عمر بن الخطاب 
   
ان أبداه أعتدق حدداني عمدر بدن دنندار  حدانا سهل بن حماد انا  مام قا  حداني قتادة قدا [  3212]  

رقيقددا لدده فددي مريدده اددم بدددا لدده ان نددرد م وإعتددق ييددر م قددا  فخاصددموني إلددى عبددد الملددك بددن مددروان 
 ف جاز عتق اآل رإن وأبطل عتق ائولين 

   
حدددانا سددهل بددن حمدداد انددا  مددام عددن عمددرو بددن  ددعيب عددن عبددد هللا بددن أبددي ربيعددة عددن [  3213]  

ؤحد  الرجل في وصيته ما  دار ومدالو الوصدية آ ر دا قدا  أبدو محمدد قا  عمر  الشرإد بن سوإد قا 
  مام لم ؤسم  من عمرو وبينهما قتادة 

   
فددي الرجددل نوصددي حدددانا سددعيد بددن المغيددرة قددا  بددن المبددارو انددا عددن معمددر عددن ال  ددري [  3214]  

 بوصية ام نوصي ب  رل قا   ما جا  تان في ماله 
   
مدددالو يد عدددن بددن المبددارو عدددن معمددر عددن قتدددادة قددا  قددا  عمدددر بددن الخطدداب حدددانا سددع[  3215]  

 الوصية آ ر ا 
   

 باب في الوصي المتهم 
   
إعا أتهددم القايددي أ برنددا محمددد بددن المبددارو انددا أبددو الوليددد عددن ائوزاعددي عددن ؤحيددى قددا  [  3216]  

 الوصي لم ؤع له ولكن نوكل معه ييره و و رأل ائوزاعي 
   



 مرإض باب وصية ال
   
ؤجدددوز بيددد  المدددرإض و دددرا ه حددددانا أبدددو الوليدددد اندددا  دددرإك عدددن الشددديباني عدددن عدددامر قدددا  [  3217]  

 ونكاحه وال ؤكون من الولث 
   
مدا جدار بده المدرإض حدانا أبو الوليد انا أبدو عواندة عدن مطدر  عدن الحدار  العكلدي قدا  [  3218]  

 في مريه من بي  أو  رار فهو في الوه قيمة عد  
   
أعطدت المدرأة مدن أ لندا حدانا أبو النعمدان اندا حمداد بدن زإدد عدن ؤحيدى  دو بدن سدعيد قدا  [  3219]  

و ددي حامددل فسدديل القاسددم فقددا   ددو مددن جميدد  المددا  قددا  ؤحيددى ونحددن نقددو  إعا يددربها المخددار فمددا 
 أعطت فمن الولث 

   
رجدل قدا  لغالمدده ان فدي حددانا أحمدد بدن عبدد هللا انددا أبدو  دهاب عدن عمدرو عددن الحسدن [  3220]  

د لدت دار فدالن فغالمدي حدر ادم د لهدا و دو مدرإض قدا  ؤعتدق مدن الولدث وان د دل فدي صدحته عتددق 
 من جمي  الما  

   
 باب فيمن رد على الوراة من الولث 

   
إعا حدددانا مددروان بددن محمددد انددا ؤحيددى بددن حمدد ة انددا النعمددان بددن المندد ر عددن مكحددو  قددا  [  3221]  

 فال أر ب سا ان نرد عليهم من الولث قا  ؤحيى ف كرت علك لروزاعي ف عجبه  ان الوراة محاوإ  
   

 باب إعا  هد اانان في الوراة 
   
إعا حددانا أبدو النعمددان اندا  شديم انددا ندونب عدن الحسددن ح وأ برندا مغيدرة عددن إبدرا يم قدداال [  3222]  

 بحصته  هد  ا دان من الوراة جاز على جميعهم وإعا  هد واحد فاي نصيبه 
   
إعا  ددهد رجدددل مدددن حدددانا أبدددو النعمددان اندددا  شدديم حددددانا مطدددر  اندده سدددم  الشددعبي ؤقدددو  [  3223]  



 الوراة فاي نصيبه بحصته ام قا  بعد علك في جمي  حصته 
   

 باب ما ؤكون في الوصية من العين والدنن 
   
ن ائعمد  عدن إبدرا يم قدا  حدانا أبو الوليد الطيالسي انا أبو  هاب عبد ربده بدن نداف  عد[  3224]  

إعا أوصى الرجل بالولث والرب  فاي العين والدنن وإعا أوصى بخمسين أو سدتين إلدى الما دة فادي العدين 
 حتى نبل  الولث 

   
 باب من أحب الوصية ومن كره 

   
أ برنا مروان بن محمد انا سليمان بن بال  انا جعار بن محمد عن ن إدد بدن عبدد هللا بدن [  3225]  
 المرر أحق بولث ماله ؤضعه في أي ما   ار سيط قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ق
   
سد لت أبدا حدانا عبد الصمد بن عبد الوار  انا  عبة انا أبو إسدحاج عدن أبدي حبيبدة قدا  [  3226]  

وسدلم مودل الدردار عن رجل جعل درا دم فدي سدبيل هللا فقدا  أبدو الددردار قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده 
 ال ي نتصدج عند موته أو ؤعتق كال ي نهدي بعد ما  ب  

   
 باب ما نبدأ به من الوصاؤا 

   
فدي الرجدل نوصدي ب  ديار ومنهدا حدانا المعلى بدن أسدد اندا و يدب عدن ندونب عدن الحسدن [  3227]  

 العتق فيجاوز الولث قا  نبدأ بالعتق 
   
 بالحصع أنوب عن محمد قا   حدانا المعلى بن أسد انا و يب عن[  3228]  
   
مدن أوصدى أو حدانا الحسين بن بشر انا المعافى عن عومان بن ائسود عدن عطدار قدا  [  3229]  

أعتدق فكدان فددي وصديته عدو  د ددل العدو  علددى أ دل العتاقدة وأ ددل الوصدية قدا  عطددار ان أ دل المدننددة 
 يلبونا نبد ون بالعتاقة قبل 



   
فدي الد ي نوصدي بعتددق حددانا حمداد بددن زإدد قدا  قدا  عمدرو بددن دنندار  حددانا أبدو النعمدان[  3230]  

 وييره في إد على الولث قا  بالحصع 
   
فددي رجددل حدددانا سددليمان بددن حددرب انددا حمدداد بددن زإددد عددن كويددر بددن  ددن ير عددن الحسددن [  3231]  

 أوصى ب  ور من الولث وفيه عتق قا  نبدأ بالعتق 
   
 نبدأ بالعتاقة قبل الوصية ا يل عن منصور عن إبرا يم قا  حدانا عبيد هللا عن إسر [  3232]  
   

 باب في ال ي نوصي لبني فالن بسهم من ماله 
   
فدي رجدل نوصدي لبندي فدالن أ برنا المعلى بن أسد قا  انا و يب عدن ندونب عدن الحسدن [  3233]  

 قا  ينيهم وفقير م وعكر م وأنوا م سوار 
   
إعا أوصدي لبندي فدالن  انا أبو  هاب عن عمدرو عدن الحسدن قدا  حدانا أحمد بن عبد هللا[  3234]  

 فال كر وائنوى فيه سوار 
   
أن اابتدا أتدى حدانا أبو نعديم حددانا زا ددة بدن موسدى الهمدداني حدداني سديار بدن أبدي كدرب [  3235]  

 رإحا فس له عن رجل أوصى بسهم مدن مالده قدا  تحسدب الارإضدة فمدا بلد  سدهمانها أعطدي الموصدى 
 له سهما ك حد ا 

   
 باب إعا تصدج الرجل على بعض وراته 

   
إعا تصددج الرجددل علدى بعددض وراتدده أ برندا مددروان بدن محمددد اندا سددعيد عددن مكحدو  قددا  [  3236]  

و و صحي  ب  ور من النصف رد إلى الولث وإعا أعطى النصدف جداز لده علدك قدا  سدعيد وكدان قضداة 
 أ ل دمشق ؤقضون ب لك 

   



 الكان من جمي  الما  باب من قا  
   
حدانا عبد هللا بن محمد بن أبدي  ديبة اندا حادع عدن إسدماعيل بدن أبدي  الدد عدن الحكدم [  3237]  

 الكان من جمي  الما  عن إبرا يم قا  
   
في رجل مات وتدرو قيمدة الادي حدانا إبرا يم بن موسى عن معاع عن أ عث عن الحسن [  3238]  

 قا  ؤكان منها وال ؤعطي دننه در م وعليه مولها أو أ ور 
   
 نبدأ بالكان ام بالدنن ام بالوصية حدانا قبيصة حدانا سشيان عمن سم  إبرا يم قا  [  3239]  
   
في المرأة تموت قا  تكادن مدن مالهدا لديب حدانا قبيصة انا سشيان عن فراس عن الشعبي [  3240]  

 على ال و   ير 
   
الحندو  والكادن مدن يرة عن بن المبارو عن بن جرإ  عن عطار قا  حدانا سعيد بن المغ[  3241]  

 رأس الما  
   
الكاددن مددن حدددانا محمددد بددن عيينددة عددن علددي بددن مسددهر عددن إسددماعيل عددن الحسددن قددا  [  3242]  

 وسط الما  فيكان على قدر ما كان نلبب في حياته ام ؤخر  الدنن ام الولث 
   

 ا ب باب إعا أوصى الرجل إلى الرجل و و ي
   
انده كدان ؤقدو  إعا أوصدى الرجدل إلدى حدانا أبو النعمان انا  شيم انا منصور عن الحسدن [  3243]  

 الرجل و و يا ب فليقبل وصيته وان كان حايرا فهو بالخيار ان  ار قبل وان  ار ترو 
   
عددن  سدد لت الحسددن ومحمددداحدددانا صددال  بددن عبددد هللا انددا حمدداد بددن ن إددد عددن أنددوب قددا  [  3244]  

 الرجل نوصى إلى الرجل قا  أؤختار أن ؤقبل 
   



إعا أوصددى الرجددل إلددى حدددانا محمددد بددن سددعيد انددا أبددو بكددر عددن  شددام عددن الحسددن قددا  [  3245]  
 الرجل و و يا ب ف عا قبل لم ؤكن له ان نرده 

   
ى إعا أوصدى الرجدل إلددحددانا الويداح بددن ؤحيدى اندا أبددو بكدر عدن  شددام عدن الحسدن قددا  [  3246]  

 الرجل فعريت إليه وصية وكان يا با فقبل لم ؤكن له ان نرج  
   

 باب الوصية للميت 
   
إعا أوصدددى الرجدددل حددددانا جعادددر بدددن عدددون عدددن  دددعبة عدددن أبدددي معشدددر عدددن إبدددرا يم قدددا  [  3247]  

 إلنسان و و يا ب فكان ميتا و و ال ندري فهي راجعة 
   

 باب الوصية للعبد 
   
إعا أوصددى لعبددده ن  يسددى انددا ن إددد بددن زرإدد  انددا نددونب عددن الحسددن قددا  حدددانا محمددد بدد[  3248]  

 الث ماله رب  ماله  مب ماله فهو من ماله د لته عتاقة 
   

 باب من كره ان ؤارج ماله عند الموت 
   
كدان ؤقدا  ان الرجدل ليحدرم بركدة مالده فدي حياتده حدانا ؤعلى عن إسماعيل عن قديب قدا  [  3249]  

 وت ت ود بنحوه ف عا كان عند الم
   
حدانا أحمد بن عبد هللا انا أبو زبيد انا حصين عن إبرا يم التيمي عدن أبيده قدا  قدا  عبدد [  3250]  

 المران اإلمساو في الحياة والتب نر عند الموت قا  أبو محمد ؤقا  مر في الحياة ومر عند الموت هللا 
   

 باب الرجل نوصي بمول نصيب بعض الوراة 
   
إعا أوصددى الرجدل ئ در بموددل حددانا عبيدد هللا عدن إسددرا يل عدن منصدور عددن إبدرا يم قدا  [  3251]  



 نصيب ابنه فال نتم له مول نصيبه حتى ننقع منه 
   
فدي رجدل حدانا سليمان بن حدرب اندا حمداد بدن سدلمة عدن داود بدن أبدي  ندد عدن الشدعبي [  3252]  

 كانوا أربعة قا  الشعبي ؤعطي الخمب   ان له االاة بنين ف وصى لرجل مول نصيب أحد م لو
   
سدد لنا عددامرا عددن حددانا محمددد بددن  يسددى انددا ن إددد بددن زرإدد  حددانا داود بددن أبددي  نددد قددا  [  3253]  

 رجل ترو ابنين وأوصى بمول نصيب أحد م لو كانوا االاة قا  أوصى بالرب  
   
في رجدل أوصدى بمودل نصديب يم قا  حدانا أبو النعمان انا أبو عوانة عن مغيرة عن إبرا [  3254]  

 بعض الوراة قا  ال ؤجوز وان كان أقل من الولث قا  أبو محمد  و حسن 
   

 باب في الرجل نوصي بغلة عبده 
   
فدي رجدل أوصدى فدي يلدة عبدده حدانا قبيصة انا سدشيان عدن بدن أبدي السدار عدن الشدعبي [  3255]  

 بدر م ويلته ستة قا  له سدسه 
   

 وار  باب الوصية لل
   
إعا أقدر لدوار  أو لغيدر وار  بما دة در دم قدا  أرل حدانا قبيصة قا  سدمعت سدشيان ؤقدو  [  3256]  

 أن أبطلهما جميعا 
   
ال ؤجدوز إقدرار لدوار  قددا  حددانا مسدلم اندا  مدام اندا قتددادة عدن بدن سديرإن عدن  ددرإ  قدا  [  3257]  

 م اآل رة وآ ر نوم من أؤام الدنيا وقا  الحسن أحق ما جاز عليه عند موته أو  نوم من أؤا
   
 ال ؤجوز لوار  وصية حدانا عمرو بن عون انا  الد عن  الد عن أبي قالبة قا  [  3258]  
   
ان رجدددال ؤكندددى أبدددا اابدددت أقدددر حددددانا سدددليمان بدددن حدددرب حددددانا حمددداد بدددن زإدددد عدددن حميدددد [  3259]  



 ا ف جازه الحسن المرأته عند موته ان لها عليه أرب  ما ة در م من صداقه
   
حدددانا مسدددلم بددن إبدددرا يم انددا  شدددام الدسددتوا ي اندددا قتددادة عدددن  ددهر بدددن حو ددب عدددن عبدددد [  3260]  

كنددت تحدت ناقددة النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم و ددي تقصدد  الدرحمن بددن يدنم عددن عمدرو بددن  ارجدده قدا  
ه فدددال ؤجدددوز بجرتهدددا ولعابهدددا وإندددوأل بدددين كتادددي سدددمعته ؤقدددو  أال ان هللا قدددد أعطدددى كدددل عي حدددق حقددد

 وصية لوار  
   
ل إعا حضددر أحدددكم المددوت إن تددرو  يددرا أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا  مددام عددن قتددادة قددا  [  3261]  

الوصية {  للوالدنن وائقربين ف مر ان نوصى لوالدؤه وأقاربه ام نسد  بعدد علدك فدي سدورة النسدار فجعدل 
وليسدت لهدم وصدية فصدارت الوصدية لمدن ال  للوالدنن نصيبا معلوما وألحق لكل عي ميرا  نصديبه منده

 نر  من قرإب وييره 
   
كدان حدانا محمد بن نوسف انا ورقار عن بدن أبدي نجدي  عدن عطدار عدن بدن  بداس قدا  [  3262]  

المدددا  للولدددد وكاندددت الوصدددية للوالددددنن وائقدددربين فنسددد  هللا مدددن علدددك مدددا أحدددب فجعدددل للددد كر مودددل حدددال 
منهمدددا السددددس والولدددث وجعدددل للمدددرأة الدددومن والربددد  وللددد و  الشدددطر ائنويدددين وجعدددل لربدددوإن لكدددل واحدددد 

 والرب  
   
حددددانا أحمدددد بدددن إسدددماعيل اندددا أبدددو تميلدددة عدددن الحسدددين بدددن واقدددد عدددن ن إدددد عدددن عكرمدددة [  3263]  

 ل إن ترو  يرا الوصية للوالدنن وائقربين { فكانت الوصية ك لك حتى نسختها آؤة الميرا  والحسن 
   

 غني باب الوصية لل
   
سديل عدن رجدل أوصدى حدانا سليمان بن حرب انا حماد بن سلمة عن حميدد عدن الحسدن [  3264]  

وله أا موسر أنوصي له قا  نعم وان كان رب عشرإن ألاا ام قا  وان كان رب ما دة ألدف فد ن ينداره 
 ال ؤمنعه الحق 

   
 باب الرجل نوصي لاالن ف ن مات فلاالن 



   
نددا حمدداد بددن سددلمة انددا قتددادة عددن الحسددن وسددعيد بددن المسدديب فددي رجددل قددا  حدددانا عاددان ا[  3265]  

سددياي لاددالن فدد ن مددات فددالن فلاددالن فدد ن مددات فددالن فمرجعدده إلددي قدداال  ددو لددرو  قددا  وقددا  حميددد بددن 
 عبد الرحمن ؤمضي كما قا  

   
طددي فددي الرجددل ؤعحدددانا عاددان انددا حمدداد بددن سددلمة حدددانا  شددام بددن عددروة ان عددروة قددا  [  3266]  

الرجل العطار فيقو   و لك ف عا مدت فلادالن فد عا مدات فدالن فلادالن فد عا مدات فدالن فمرجعده إلدي قدا  
 ؤمضي كما قا  ولو كانوا ما ة 

   
 باب في الرجل نوصي لغير قرابته 

   
حدانا مسلم بن إبرا يم اندا حمداد بدن زإدد حددانا  ديبة بدن  شدام الراسدبي وكويدر بدن معددان [  3267]  

لنا سالم بن عبد هللا عن الرجل نوصي في يير قرابته فقا  سالم  ي حيدث جعلهدا قدا  فقلندا ان س قاال 
 الحسن ؤقو  نرد على ائقربين ف نكر علك وقا  قوال  دندا 

   
إعا أوصدى الرجدل فدي حدانا أحمد بن عبد هللا انا أبو  دهاب عدن عمدرو عدن الحسدن قدا  [  3268]  

 ر وائنوى فيه سوار قرابته فهو ئقربهم ببطن ال ك
   

 باب إعا قا  أحد يالمي حر ام مات ولم نبين 
   
فدي رجدل قدا  أحدد يالمدي حدانا أحمد بن عبد هللا اندا أبدو بكدر عدن مطدر  عدن الشدعبي [  3269]  

 حر ام مات ولم نبين قا  الوراة بمن لته ؤعتقون أنهما  ير 
   

 باب وإعا أوصى بالعتق في مريه ام برأ 
   
ان رجددال قددا  فددي حدددانا سددليمان بددن حددرب انددا حمدداد بددن سددلمة عددن نددونب عددن الحسددن [  3270]  

 مريه لاالن ك ا ولاالن ك ا وعبدي فالن حر ولم ؤقل ان حد  بي حد  فبرأ قا   و مملوو 



   
 باب إعا أعتق يالمه عند الموت وليب له ما  ييره 

   
فدي رجدل أعتدق يالمده عندد مطر  عدن الشدعبي حدانا أحمد بن عبد هللا انا أبو بكر عن [  3271]  

 الموت وليب له ما  ييره وعليه دنن قا  ؤسعى للغرمار في امنه 
   
ان رجددال ا ددترل عبدددا بسددب  ما ددة در ددم حدددانا أبددو الوليددد انددا  مددام انددا قتددادة عددن الحسددن [  3272]  

 ف عتقه ولم ؤقبض امن العبد ولم نترو  ييا فقا  علي ؤسعى العبد في امنه 
   

 باب من قا  المدبر من الولث 
   
المددبر مدن حدانا منصور بن سلمة عن  رإك عن ائ دعث عدن نداف  عدن بدن عمدر قدا  [  3273]  

 الولث 
   
 المدبر من الولث حدانا منصور بن سلمة عن  رإك عن منصور عن إبرا يم قا  [  3274]  
   
المعتدق عدن دبدر مدن كوير عدن الحسدن قدا  حدانا سليمان بن حرب انا حماد بن زإد عن [  3275]  

 الولث 
   
المعتقدة عدن دبدر حدانا سليمان بن حدرب اندا حمداد بدن سدلمة عدن حميدد عدن الحسدن قدا  [  3276]  

 وولد ا من الولث 
   
المعتددق عددن دبددر مددن حدددانا أبددو الوليددد انددا  ددعبة قددا  منصددور أ برنددي عددن إبددرا يم قددا  [  3277]  

 الولث 
   
نا أبو النعمان انا حماد بن زإد عن أبي عبد هللا التستري وأبدي  ا دم عدن إبدرا يم قدا  حدا[  3278]  

 المدبر من جمي  الما  



   
المعتددق أ برنددا الحكددم بددن المبددارو انددا أبددو عوانددة عددن أبددي بشددر عددن سددعيد بددن جبيددر قددا  [  3279]  

 عن دبر من جمي  الما  قا  سيل أبو محمد ب نهما تقو  قا  من الولث 
   

 باب من قا  ال تشهد على وصية حتى تقرأ عليك 
   
ال تشدهد علدى وصدية حتدى أ برنا سعيد بدن المغيدرة اندا مخلدد عدن  شدام عدن الحسدن قدا  [  3280]  

 تقرأ عليك وال تشهد على من ال تعر  
   

 باب من أوصى ئمهات أوالده 
   
ان عمدر بدن الخطداب عدن الحسدن أ برنا سليمان بن حرب انا حماد بن سدلمة عدن حميدد [  3281]  

 أوصى ئمهات أوالده ب ربعة آال  لكل امرأة منهن 
   

 باب الوصية للغالم 
   
اندده أجدداز حدددانا ؤحيددى بددن حسددان انددا بددن أبددي ال ندداد عددن أبيدده عددن عمددر بددن عبددد الع إدد  [  3282]  

 وصية بن اال  عشرة سنة 
   
قا  أوصى يالم من الحي بدن سدب  سدنين فقدا  حدانا أبو نعيم انا ز ير عن أبي إسحاج [  3283]  

 إعا أصاب الغالم في وصيته جازت قا  أبو محمد ؤعجبني والقضاة ال ؤجي ون  رإ  
   
أنده  دهد  درإحا أجداز حدانا جعار بن عون أ برنا نونب حدانا أبو إسحاج بدن إسدماعيل [  3284]  

 صبي  وصية  باس بن إسماعيل بن مراد ل يره من أ ل الحيرة و باس
   
إعا اتقدى الصدبي الركيدة حدانا جعار بن عون انا نونب حدانا أبو إسدحاج قدا  قدا   درإ  [  3285]  

 جازت وصيته 



   
ان يالمدا مدنهم حدين تغدر ؤقدا  لده مرادد أوصدى حدانا قبيصة انا سشيان عن أبي إسدحاج [  3286]  

 ب الحق أج ناه ل ير له من أ ل الحيرة ب ربعين در ما ف جازه  رإ  وقا  من أصا
   
ان أبددا بكددر بددن محمددد بددن عمددرو بددن حدد م أ بددره ان حدددانا ن إددد بددن  ددارون أ برنددا ؤحيددى [  3287]  

يالما بالمدننة حضره الموت ووراته بالشام وأنهم عكروا لعمر انه ؤمدوت فسد لوه ان نوصدى فد مره عمدر 
لادا عكدر أبدو بكدر ان الغدالم كدان ان نوصي ف وصى ببير ؤقا  لها بير جشم وان أ لها باعو ا بوالاين أ

 بن عشر سنين أو انتي عشرة 
   
ؤجدوز وصدية الصدبي فدي مالده حدانا ن إد عن  شام الدستوا ي عن حماد عن إبرا يم قا  [  3288]  

في الولث فمدا دونده وإنمدا ؤمنعده وليده علدك فدي الصدحة ر بدة الااقدة عليده ف مدا عندد المدوت فلديب لده ان 
 ؤمنعه 

   
حدددانا قبيصددة انددا سددشيان عددن  الددد الحدد ار وأنددوب عددن بددن سدديرإن عددن عبددد هللا بددن عتبددة [  3289]  

 أنه أتي في جارإة أوصت فجعلوا ؤصغرونها فقا  من أصاب الحق أج ناه 
   
ان سدليم الغسدداني مدات و ددو حددانا قبيصدة انددا سدشيان عددن ؤحيدى بددن سدعيد عددن أبدي بكددر [  3290]  

يددر لده قيمتهددا االادون ألاددا ف جاز دا عمددر بدن الخطدداب قدا  أبددو بدن عشدر أو انتددي عشدر سددنة ف وصدى بب
 محمد الناس ؤقولون عمرو بن سليم 

   
موددل علددك حدددانا قبيصددة انددا سددشيان عددن ابنيدده عبددد هللا ومحمددد بنددي أبددي بكددر عددن أبيهمددا [  3291]  

ي ابنددي ييدر ان أحدد ما قدا  بدن اددال  عشدرة وقدا  اآل در قبددل ان ؤحدتلم قدا  أبدو محمددد عدن ابنيده ؤعند
 أبي بكر 

   
 باب من قا  ال ؤجوز 

   
انه كدان ؤقدو  وصديته ليسدت حدانا نصر بن علي انا عبد ائعلى عن معمر عن ال  ري [  3292]  



 بجا  ة اال ما ليب ب ي با  ؤعني الغالم قبل ان ؤحتلم 
   
م وال ال ؤجدوز نددالج الغددالحددانا عمددرو بدن عددون اندا  شدديم عددن نوسدف عددن الحسدن قددا  [  3293]  

 وصيته وال  بته وال صدقته وال عتاقة حتى ؤحتلم 
   
حدانا سعيد بن المغيرة عن حاع بن غيدا  عدن حجدا  عدن عطدار عدن بدن  بداس قدا  [  3294]  

 ال ؤجوز نالج الصبي وال عتقه وال وصيته وال  را ه وال بيعه وال  ير 
   
ال ؤجددوز بددن عبددد الددرحمن الحميددري قددا  حدددانا أبددو الوليددد انددا  مددام عددن قتددادة عددن حميددد [  3295]  

 نالج وال وصية اال في عقل اال النشوان ؤعني السكران ف نه ؤجوز نالقه وإضرب ظهره 
   

 باب إعا أوصى بعتق عبد له آبق 
   
سد لت القاسدم بددن حددانا عمدر بدن عدون  الدد بدن عبدد هللا عدن ؤحيدى بدن أبدي إسدحاج قدا  [  3296]  

ة عدن رجدل قدا  فدي وصديته كدل مملدوو لدي حدر ولده مملدوو آبدق فقداال  دو عبد الرحمن ومعاوإة بن قدر 
 حر وقا  الحسن وإؤاس وبكر بن عبد هللا ليب بحر 

   
 باب الوصية للنسار 

   
ان عمدر أوصدى إلدى حدانا عبد هللا بن سلمة انا عبيد هللا العمري عن ناف  عن بدن عمدر [  3297]  

 حاصة أم المؤمنين 
   

 ال مة باب الوصية ئ ل 
   
ان صدشية أوصدت لنسديب لهدا حدانا أبو نعيم انا سشيان عن ليث عدن نداف  عدن بدن عمدر [  3298]  

 نهودي 
   



حدانا أبو نعيم انا ز ير عن أبي إسحاج قدا  أوصدى يدالم مدن الحدي ؤقدا  لده  بداس بدن [  3299]  
إعا أصداب الغدالم فدي   مراد بن سب  سدنين ل يدر لده نهودؤدة مدن أ دل الحيدرة بد ربعين در مدا فقدا   درإ

 وصيته جازت وإنما أوصى ل ي حق قا  أبو محمد انا أقو  به 
   

 باب في الوقف 
   
أن ال بيددر جعددل دوره صدددقة أ برندا عبددد هللا بددن سددعيد اندا أبددو أسددامة عددن  شددام عدن أبيدده [  3300]  

ر بهدددا فدد ن  دددي علددى بنيدده ال تبدددا  وال تددور  وأن للمدددردودة مددن بناتددده أن تسددكن ييددر مضدددرة وال مضددا
 استغنت ب و  فال حق لها 

   
 باب إعا مات الموصى له قبل الموصي 

   
فددي الرجددل نوصددي للرجدددل حدددانا الحكددم بددن المبددارو انددا الوليددد عددن حاددع عددن مكحددو  [  3301]  

بدددنانير فددي سددبيل هللا فيمددوت الموصددى لدده قبددل الموصدددي قددا   ددي جددا  ة لوراددة الموصددى لدده قبدددل ان 
 ه قا   ي إلى أوليار المتوفى الموصى ننا ونها في سبيل هللا ؤخر  بها من أ ل

   
فددي الرجددل نوصددي حدددانا محمددد بددن عيينددة عددن علددي بددن مسددهر عددن أ ددعث عددن الحسددن [  3302]  

 للرجل بالوصية فيموت الموصى له قبل الموصي قا   ي جا  ة لوراة الموصى له 
   
عددن أ ددعث عددن أبددي إسددحاج السددبيعي قددا  حدددانا محمددد بددن عيينددة عددن علددي بددن مسددهر [  3303]  

 ان عليا كان ؤجي  ا مول قو  الحسن حدات 
   

 باب إعا أوصى بشير في سبيل هللا 
   
حدانا الحكم بن المبارو انا عبد الع إ   و بن محمد عدن موسدى  دو بدن عقبدة عدن نداف  [  3304]  

يل هللا ولديب  د ا زمدان ؤخدر  ان رجال جار إلى بن عمر فقا  ان رجال أوصى إلي وجعل ناقة فدي سدب
 إلى الغ و فاحمل عليها في الح  فقا  بن عمر الح  والعمرة في سبيل هللا 



   
أ برنا عبيد هللا بن موسى عدن موسدى بدن عبيددة عدن واقدد بدن محمدد بدن زإدد بدن عبدد هللا [  3305]  

عمدا  هللا قدا   ان رجال أوصى بماله فدي سدبيل هللا فسد   الوصدي عدن علدك عمدر فقدا  أعطدهبن عمر 
 ومن عما  هللا قا  حا  بيت هللا 

   
 ومن كتاب فضا ل القرآن 

   
 باب فضل من قرأ القرآن 

   
حددانا عمدرو بدن زرارة اندا جرإدر عدن قدابوس عدن أبيده عدن بدن  بداس قدا  قدا  رسدو  هللا [  3306]  

 رب ان الرجل ال ي ليب في جوفه  ير من القرآن كالبيت الخصلى هللا عليه وسلم 
   
أ برنا عبد هللا بن  الد بن حازم اندا محمدد بدن سدلمة اندا أبدو سدنان عدن أبدي إسدحاج عدن [  3307]  

ان  دد ا القددرآن م دبددة هللا فخدد وا مندده مددا اسددتطعتم فدد ني ال أعلددم  ددييا أبددي ائحددوأل عددن عبددد هللا قددا  
  ددير  ددرب أصددغر مددن بيددت لدديب فيدده مددن كتدداب هللا  ددير وان القلددب الدد ي لدديب فيدده مددن كتدداب هللا

  خراب البيت ال ي ال سا ن له 
   
حدانا أبو عامر قبيصة انا سشيان عن عطار بن السا ب عن أبي ائحدوأل عدن عبدد هللا [  3308]  

تعلمددوا  دد ا القددرآن فدد نكم تددؤجرون بتالوتدده بكددل حددر  عشددر حسددنات أمددا انددي ال أقددو  بدد لم ولكددن قددا  
 ب لف والم وميم بكل حر  عشر حسنات 

   
حددانا معدداع بددن  دداني انددا حددرب بددن  ددداد اندا ؤحيددى  ددو بددن أبددي كويددر حددداني حاددع بددن [  3309]  

ان البيدت ليتسد  علدى أ لده وتحضدره المال كدة وتهجدره الشديانين غيا  الحناي ان أبدا  رإدرة كدان ؤقدو  
إقدل وإكور  يره ان ؤقرأ فيه القرآن وان البيدت ليضديق علدى أ لده وتهجدره المال كدة وتحضدره الشديانين و 

  يره ان ال ؤقرأ فيه القرآن 
   
حددانا عبدد هللا بدن ن إدد اندا بدن لهيعدة عددن مشدرح بدن عا دان قدا  سدمعت عقبدة بدن عددامر [  3310]  



لددو جعددل القددرآن فددي إ دداب اددم القددي فددي النددار مددا ؤقددو  سددمعت رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ؤقددو  
 احترج 

   
ن عبيدددد هللا بدددن عمدددرو عدددن زإدددد بدددن أبدددي أنيسدددة عدددن حددددانا عبدددد هللا بدددن جعادددر الرقدددي عددد[  3311]  

اقدر وا القدرآن ف نده نعدم الشدشي  ندوم القيامدة انده ؤقدو  عاصم عن أبي صال  قا  سمعت أبا  رإرة ؤقدو  
نددوم القيامددة ؤددا رب حلدده حليددة الكرامددة فيحلددى حليددة الكرامددة ؤددا رب ا سدده كسددوة الكرامددة فيكسددى كسددوة 

 ؤا رب أرر عنه فليب بعد رياو  ير الكرامة ؤا رب البسه تا  الكرامة 
   
حددانا موسدى بددن  الدد انددا إبدرا يم بدن محمددد الاد اري عددن سدشيان عدن عاصددم عدن مجا ددد [  3312]  

ؤجددير القددرآن ؤشددا  لصدداحبه ؤقددو  ؤددا رب لكددل عامددل عمالددة مددن عملدده وأنددي كنددت عددن بددن عمددر قددا  
ن هللا اددم ؤقددا  أبسددط  ددمالك فدديمر مددن امنعدده اللدد ة والنددوم ف  رمدده فيقددا  أبسددط ؤمينددك فدديمر مددن ريددوا

 ريوان هللا وإكسى كسوة الكرامة وإحلى حلية الكرامة وإلبب تا  الكرامة 
   
أ برنا موسى بن  الد انا إبرا يم بن محمد الا اري عن الحسن بن عبيدد هللا عدن المسديب [  3313]  

ادم ؤقدو  رب زده فيكسدى تدا   القدرآن ؤشدا  لصداحبه فيكسدى حلدة الكرامدةبدن رافد  عدن أبدي صدال  قدا  
الكرامدة قددا  فيقدو  رب زده فآتدده فآتده ؤقددو  ريدا ي قددا  أبددو محمدد قددا  و يدب بددن الدورد اجعددل قرارتددك 

 القرآن علما وال تجعله عمال 
   
حدددانا موسددى بددن  الددد انددا إبددرا يم الادد اري عددن ائعمدد  عددن أبددي صددال  عددن أبددي  رإددرة [  3314]  

أؤحدب أحددكم إعا أتدى أ لده ان ؤجدد ادال   لادات سدمان قدالوا عليده وسدلم  قا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا
 نعم ؤا رسو  هللا قا  فوال  آؤات ؤقر  ن أحدكم  ير له منهن 

   
ان  د ا حدانا جعار بن عون انا إبرا يم  و الهجري عن أبي ائحوأل عدن عبدد هللا قدا  [  3315]  

م ان  دد ا القددرآن حبدل هللا والنددور والشدداار الندداف  عصددمه القدرآن م دبددة هللا فتعلمددوا مددن م دبدة مددا اسددتطعت
لمددن تمسددك بدده ونجدداة لمددن اتبعدده ال ن إدد  فيسددتعتب وال ؤعددو  فيقددوم وال تنقضددي عجا بدده وال ؤخلددق عددن 
 ورة الرد ف تلوه ف ن هللا ؤ جركم على تالوته بكل حدر  عشدر حسدنات أمدا اندي ال أقدو  ألدم ولكدن بد لف 

 والم وميم 



   
قدام رسددو  حددانا جعادر بدن عدون اندا أبدو حيدان عدن ن إدد بدن حيدان عدن زإدد بدن أرقدم قدا  [  3316]  

هللا صدلى هللا عليده وسدلم نومددا  طيبدا فحمدد هللا وأانددى عليده ادم قدا  ؤددا أنهدا النداس إنمددا اندا بشدر نو ددك 
سدددكوا ان ؤددد تيني رسدددو  ربدددي ف جيبددده وأندددي تدددارو فددديكم الوقلدددين أولهمدددا كتددداب هللا فيددده الهددددل والندددور فتم

 بكتاب هللا و  وا به فحث عليه وريب فيه ام قا  وأ ل بيتي أعكركم هللا في أ ل بيتي اال  مرات 
   
ان  ددد ا الصدددرا  حددددانا جعادددر بدددن عدددون أنبددد  ائعمددد  عدددن أبدددي وا دددل قدددا  قدددا  عبدددد هللا [  3317]  

 بل هللا القرآن محتضر تحضره الشيانين ننادون ؤا عبد هللا   ا الطرإق فاعتصموا بحبل هللا ف ن ح
   
ان قددار  القدرآن والمددتعلم تصددلي علدديهم أ برندا المغيددرة انددا عبددة عددن  الددد بددن معددان قددا  [  3318]  

المال كة حتدى ؤختمدوا السدورة فد عا اقدرأ أحددكم السدورة فليدؤ ر منهدا آنتدين حتدى ؤختمهدا مدن آ در النهدار 
 لى آ ره  ي ما تصلي المال كة على القار  والمقر  من أو  النهار إ

   
انده كدان أ برنا الحكم بن ناف  اندا جرإدر عدن  درحبيل بدن مسدلم الخدوالني عدن أبدي أمامدة [  3319]  

 ؤقو  اقر وا القرآن وال ؤغرنكم   ه المصاحف المعلقة ف ن هللا لن ؤع ب قلبا وعى القرآن 
   
عددن أبددي أمامددة  حدددانا عبددد هللا بددن صددال  حددداني معاوإددة بددن صددال  عددن سددليم بددن عددامر[  3320]  

 اقر وا القرآن وال ؤغرنكم   ه المصاحف المعلقة ف ن هللا ال ؤع ب قلبا وعار للقرآن البا لي قا  
   
لدديب أ برندا محمدد بدن نوسدف اندا مسدعر عدن معددن بدن عبدد الدرحمن عدن بدن مسدعود قدا  [  3321]  

 من مؤدب اال و و ؤحب ان نؤتى أدبه وان أدب هللا القرآن 
   
كددان حدددانا سددهل بددن حمدداد انددا  ددعبة عددن عبددد الملددك بددن ميسددرة عددن أبددي ائحددوأل قددا  [  3322]  

 عبد هللا ؤقو  ان   ا القرآن م دبة هللا فمن د ل فيه فهو أمن 
   
أ برنا ؤحيى بن حماد انا أبو عواندة عدن ائعمد  عدن إبدرا يم عدن عبدد الدرحمن بدن ن إدد [  3323]  

 ر من أحب القرآن فليبشعن عبد هللا قا  



   
مدن أحدب حدانا ؤعلى انا ائعم  عن إبرا يم عن عبد الرحمن بن ن إد عن عبد هللا قدا  [  3324]  

 القرآن فليبشر 
   
حدددانا ن إددد بددن  ددارون انددا  مددام عددن عاصددم بددن أبددي النجددود عددن الشددعبي ان بددن مسددعود [  3325]  

إلددى الجنددة وإشددهد عليدده وإكددون ؤجددير القددرآن نددوم القيامددة فيشددا  لصدداحبه فيكددون لدده قا دددا  ددان ؤقددو  
 سا قا به إلى النار 

   
حددانا مسددلم بددن إبدرا يم انددا الحسددن بدن أبددي جعاددر اندا بدددنل عددن أندب قددا  قددا  رسددو  هللا [  3326]  

 ان ت آ لين من الناس قيل من  م ؤا رسو  هللا قا  أ ل القرآن صلى هللا عليه وسلم 
   
اد بدن سدلمة عدن عاصدم بدن بهدلدة عدن مغيدث عدن كعدب حددانا عمدرو بدن عاصدم اندا حمد[  3327]  

علديكم بدالقرآن ف نده فهدم العقدل وندور الحكمدة وإندابي  العلدم وأحدد  الكتدب بدالرحمن عهددا وقدا  فدي قدا  
 التوراة ؤا محمد إني من   عليك توراة حدنوة تات  فيها أعينا عميا وآعانا صما وقلوبا يلاا 

   
 ددعبة انددا زإداد بددن مخدراج عددن أبددي  بداس عددن أبدي كنانددة عددن  حددانا سددهل بدن حمدداد اندا[  3328]  

ان  د ا القددرآن كددا ن لكددم أجدرا وكددا ن لكددم عكددرا وكدا ن بكددم نددورا وكددا ن علدديكم وزرا أبدي موسددى اندده قددا  
اتبعدوا  د ا القدرآن وال نتبعدنكم القدرآن ف نده مدن نتبد  القدرآن نهدبط بده فدي رإدار الجندة ومدن اتبعده القددرآن 

 فه في جهنم قا  أبو محمد ن ا ندف  ن ا في قااه فيق 
   
أ دد  حددانا عبدد هللا بدن ن إدد اندا موسدى بدن أنددوب قدا  سدمعت عمدي إؤداس بدن عمدر ؤقدو  [  3329]  

علي بن أبي نالب بيدي ام قا  إندك إن بقيدت سديقرأ القدرآن االادة أصدنا  فصدنف ت وصدنف للجددا  
 وصنف للدنيا ومن نلب به أدرو 

   
ليمان بدن حددرب عدن حمدداد بدن زإددد عددم أندوب عددن أبدي قالبددة ان رجدال قددا  ئبددي حددانا سدد[  3330]  

ان إ وانك من أ دل الكوفدة مدن أ دل الد كر ؤقر ندك السدالم فقدا  وعلديهم السدالم ومدر م فليعطدوا الدردار 
 القرآن بخ ا مهم ف نه ؤحملهم على القصد والسهولة وإجنبهم الجور والح ونة 



   
ن إددد الرفدداعي انددا الحسددين الجعاددي عددن حمدد ة ال إددات عددن أبددي المختددار  أ برنددا محمددد بددن[  3331]  

د لدددت المسدددجد فددد عا أنددداس ؤخويدددون فدددي أحادندددث الطدددا ي عدددن بدددن أ دددي الحدددار  عدددن الحدددار  قدددا  
فدد لت علددى علددي فقلددت اال تددرل ان أناسددا ؤخويددون فددي ائحادنددث فددي المسددجد فقددا  قددد فعلو ددا قلددت 

ى هللا عليده وسدلم ؤقدو  سدتكون فدتن قلدت ومدا المخدر  منهدا قدا  نعم قا  أما اني سمعت رسو  هللا صدل
 تاب هللا كتاب هللا فيه نب  ما قبلكم و بر مدا بعددكم وحكدم مدا بيدنكم  دو الاصدل لديب بداله    دو الد ي 
من تركه مدن جبدار قصدمه هللا ومدن ابتغدى الهددل فدي ييدره أيدله هللا فهدو حبدل هللا المتدين و دو الد كر 

المستقيم و و ال ي ال ت إ  به ائ وار وال تلتبب به ائلسنة وال ؤشدب  منده العلمدار  الحكيم و و الصرا 
وال ؤخلددق عددن كوددرة الددرد وال تنقضددي عجا بدده و ددو الدد ي لددم ننتدده الجددن إع سددمعته ان قددالوا ل إنددا سددمعنا 
قرآنا عجبا {  و ال ي مدن قدا  بده صددج ومدن حكدم بده عدد  ومدن عمدل بده أجدر ومدن دعدا إليده  ددل 

 صرا  مستقيم    ا إليك ؤا أعور  إلى
   
حدانا محمد بن العالر انا زكرإا بن عدي انا محمد بن مسدلمة عدن بدن سدنان عدن عمدرو [  3332]  

قيدل ؤدا رسدو  هللا ان أمتدك سدتاتن مدن بعددو قدا  بن مرة عن أبي البختري عن الحدار  عدن علدي قدا  
منهددا قددا  الكتدداب الع إدد  الدد ي ل ال ؤ تيدده  فسدد   رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أو سدديل مددا المخددر 

البانل من بين ندؤده وال مدن  لاده تن إدل مدن حكديم حميدد {  مدن ابتغدى الهددل فدي ييدره فقدد أيدله هللا 
ومدددن ولدددي  ددد ا ائمدددر مدددن جبدددار فحكدددم بغيدددره قصدددمه هللا  دددو الددد كر الحكددديم والندددور المبدددين والصدددرا  

حكدم مدا بيدنكم و دو الاصدل لديب بداله   و دو الد ي سدمعته المستقيم فيه  بر من قبلكم ونب  ما بعدكم و 
الجدددن فلدددم تتنا دددا ان قدددالوا ل إندددا سدددمعنا قرآندددا عجبدددا نهددددي إلدددى الر دددد {  وال ؤخلدددق عدددن كودددرة الدددرد وال 

 تنقضي عبره وال تانى عجا به ام قا  علي للحار     ا إليك ؤا أعور 
   
ل ومددن نددؤت الحكمددة فقددد رة عددن إبددرا يم أ برنددا محمددد بددن نوسددف انددا سددشيان عددن أبددي حدد[  3333]  

 أوتي  يرا كويرا { قا  الاهم بالقرآن 
   
ل نددؤتي الحكمددة مددن أ برنددا محمددد بددن نوسددف عددن ورقددار عددن بددن أبددي نجددي  عددن مجالددد [  3334]  

 ؤشار {  قا  الكتاب نؤتى أصابته من ؤشار 
   



قددا  المرأتدده إؤدداو ان مددة قددا  أ برنددا محمددد بددن ن إددد انددا أبددو بكددر عددن ائعمدد  عددن  يو[  3335]  
 تد لي بيت من ؤشرب الخمر بعد ان كان ؤقرأ فيه القرآن كل اال  

   
مددا ؤمندد  أحدددكم إعا حدددانا أبددو نعدديم انددا فطددر عددن الحكددم عددن مقسددم عددن بددن  بدداس قددا  [  3336]  

 رج  من سوقه أو من حاجته فاتك  على فرا ه ان ؤقرأ اال  آؤات من القرآن 
   

 من تعلم القرآن وعلمه باب  ياركم 
   
أ برنا مسدلم بدن إبدرا يم اندا عبدد الواحدد اندا عبدد الدرحمن بدن إسدحاج اندا النعمدان بدن سدعد [  3337]  

  يركم من تعلم القرآن وعلمه عن علي قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
سددمعت سددعد بددن عبيدددة  حدددانا الحجددا  بددن منهددا  انددا  ددعبة أ برنددي علقمددة بددن مراددد قددا [  3338]  

ان  يددركم مددن علددم عددن أبددي عبددد الددرحمن السددلمي عددن عومددان عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
القرآن أو تعلمه قدا  اقدرأ القدرآن أبدو عبدد الدرحمن فدي إمدرة عومدان حتدى كدان الحجدا  قدا  علدك أقعددني 

 مقعدي   ا 
   
اندا عاصددم بدن بهدلدة عددن مصدعب بدن سددعد حددانا المعلدى بدن أسددد اندا الحدار  بددن نبهدان [  3339]  

 يداركم مدن تعلدم القدرآن وعلدم القدرآن قدا  ف  د  بيددي عن أبيه قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم 
 وأقعدني   ا المقعد أقري 

   
 باب من تعلم القرآن ام نسيه 

   
عدن سدعد  حدانا سعيد بدن عدامر عدن  دعبة عدن ن إدد بدن أبدي زإداد عدن  يسدى عدن رجدل[  3340]  

مددا مددن رجددل ندتعلم القددرآن اددم ننسدداه إال لقددي هللا نددوم بدن  بددادة أن رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسدلم قددا  
 القيامة و و أج م قا  أبو محمد  يسى  و بن فا د 

   
 باب في تعا د القرآن 



   
جيدة حدانا جعار بن عبدد هللا بدن عدون اندا موسدى بدن عبيددة عدن صداوان بدن سدليم عدن نا[  3341]  

أ ودروا تدالوة القدرآن قبدل ان نرفد  قدالوا  د ه المصداحف بن عبد هللا بن عتبة عن أبيه عدن عبدد هللا قدا  
ترف  فكيف بما فدي صددور الرجدا  قدا  ؤسدرل عليده لديال فيصدبحون منده فقدرار وإنسدون قدو  ال إلده إال 

 هللا وإقعون في قو  الجا لية وأ عار م وعلك حين ؤق  عليهم القو  
   
كددان قتددادة ؤقددو  اعمددروا بدده حدددانا المعلددى بددن أسددد حدددانا سددالم ؤعنددي بددن أبددي مطيدد  قددا  [  3342]  

 قلوبكم وعمروا به بيوتكم قا  أراه ؤعني القرآن 
   
حدددانا عمددرو بددن عاصددم انددا حمدداد بددن سددلمة عددن عاصددم عددن زر عددن بددن مسددعود قددا  [  3343]  

 وال في قلب أحد اال رفعت ليسرإن على القرآن عات ليلة وال نترو آؤة في مصحف 
   
مدا جدالب القدرآن أحدد فقدام عنده حدانا محمد بن كوير عن عبد هللا بن واقد عدن قتدادة قدا  [  3344]  

اال ب إددادة أو نقصددان اددم قددرأ ل ونندد   مددن القددرآن مددا  ددو  دداار ورحمددة للمددؤمنين وال ن إددد ال ددالمين إال 
  سارا 

   
كددان قدددة الغسدداني حدددانا اابددت بددن عجددالن ائنصدداري قددا  حدددانا مددروان بددن محمددد انددا ر [  3345]  

ؤقا  ان هللا ليرإد الع اب ب  ل ائرر ف عا سم  تعليم الصبيان الحكمة صدر  علدك عدنهم قدا  مدروان 
 ؤعني بالحكمة القرآن 

   
أ برنا محمد بن المبارو انا صدقة بن  الدد عدن بدن جدابر اندا  دي  ؤكندى أبدا عمدرو عدن [  3346]  

سيبلى القرآن في صدور أقوام كما نبلى الووب فيتهافدت ؤقر ونده ال ؤجددون لده  دهوة جبل قا   معاع بن
وال ل ة نلبسون جلود الض ن على قلوب ال  اب أعمالهم نم  ال ؤخالطده  دو  إن قصدروا قدالوا سدنبل  

 وإن أسا وا قالوا سيغار لنا إنا ال نشرو با   ييا 
   
عبد المجيد عن  عبة عدن منصدور قدا  سدمعت أبدا وا دل عدن عبدد هللا حدانا عبيد هللا بن [  3347]  

بيسدددما ئحددددكم ان ؤقددو  نسددديت آؤدددة كيدددت وكيدددت بدددل  دددو نسدددي عددن النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم قدددا  



 واست كروا القرآن ف نه أسر  تاصيا من صدور الرجا  من النعم من عقلها 
   
ي قددا  سددمعت أبددي قددا  سددمعت عقبددة بددن حدددانا و ددب بددن جرإددر انددا موسددى ؤعنددي بددن علدد[  3348]  

تعلموا كتاب هللا وتعا ددوه وتغندوا بده واقتندوه فوالد ي ناسدي بيدده أو فوالد ي نادب محمدد بيدده عامر ؤقو  
 فهو أ د تالتا من المخار في العقل 

   
حددانا عبددد هللا بددن صدال  قددا  حددداني موسددى عدن أبيدده عددن عقبددة بدن عددامر عددن أبيدده ان [  3349]  

تعلموا كتاب هللا وتعا دوا واقتندوه وتغندوا بده فوالد ي ناسدي بيدده لهدو صلى هللا عليه وسلم قا   رسو  هللا
 أ د تالتا من المخار في العقل 

   
ان عكرمددة بددن أ برنددا سددليمان بددن حددرب انددا حمدداد بددن زإددد عددن أنددوب عددن بددن أبددي مليكددة [  3350]  

 ربي  أبي جهل كان ؤض  المصحف على وجهه وإقو  كتاب ربي كتاب
   
إعا صدلى حدانا مسلم بن إبرا يم انا  مام حدانا اابت قا  كان عبد الرحمن بدن أبدي ليلدى [  3351]  

 الصب  قرأ المصحف حتى تطل  الشمب قا  وكان اابت ؤاعله 
   

 باب القرآن كالم هللا 
   
ل ف مددا قددا  أ برنددا محمددد بددن عبددد هللا الرقا ددي عددن ن إددد بددن زرإدد  عددن سددعيد عددن قتددادة [  3352]  

 ال نن آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم { قا  أي ؤعلمون انه كالم الرحمن 
   
حددانا عبددد هللا بدن صددال  عدن معاوإددة بدن صددال  عدن أبددي بكدر بددن أبدي مددرإم عدن عطيددة [  3353]  

 مدا مدن كدالم أع دم عندد هللا مدن كالمده ومدا رد العبداد إلدى هللاقا  قا  رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
  الما أحب إليه من كالمه 

   
حدددانا محمددد بدددن نوسددف عدددن إسددرا يل اندددا عومددان بدددن المغيددرة الوقادددي عددن سدددالم بددن أبدددي [  3354]  

كدان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم ؤعدرر ناسده فدي الموسدم علدى الجعد عن جابر بدن عبدد هللا قدا  



 إشا منعوني ان أبل  كالم ربي الناس في الموقف فيقو   ل من رجل ؤحملني إلى قومه ف ن قر 
   
حدانا إسحاج انا جرإر عن ليث عن سلمة بدن كهيدل عدن أبدي ال عدرار قدا  قدا  عمدر بدن [  3355]  

 إن   ا القرآن كالم هللا فال ؤغرنكم ما عطاتموه على أ وا كم الخطاب 
   

 باب فضل كالم هللا على سا ر الكالم 
   
يم الترجماني انا محمد بن الحسن الهمداني عدن عمدرو بدن قديب أ برنا إسماعيل بن إبرا [  3356]  

مدن  دغله قدرارة القدرآن عدن عن عطية عن أبي سعيد الخدري قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليده وسدلم 
 مس لتي وعكري أعطيته أفضل اواب السا لين وفضل كالم هللا على سا ر الكالم كاضل هللا على  لقه 

   
ان بددن حددرب انددا حمدداد بددن سددلمة عددن أ ددعت الحددداني عددن  ددهر بددن حو ددب حدددانا سددليم[  3357]  

 فضل كالم هللا على كالم  لقه كاضل هللا على  لقه قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
حددانا عبدد هللا بدن صدال  اندا ؤحيدى بدن أندوب عدن عبيدد هللا بدن أبدي جعادر عدن رجدل مدن [  3358]  

القدرآن أحدب هللا بن عمرو عن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم انه قدا   يوا مصر انه حداه عن عبد 
 إلى هللا من السماوات وائرر ومن فيهن 

   
 باب إعا ا تلاتم بالقرآن فقوموا 

   
حدانا أبو النعمان انا  ارون ائعور عن أبي عمران الجوني عدن جنددب ان النبدي صدلى [  3359]  

 ن ما ا تلاتم عليه ف عا ا تلاتم فيه فقوموا اقر ا القرآهللا عليه وسلم قا  
   
اقددر وا أ برنددا ن إددد بددن  ددارون انددا  مددام أبددو عمددران الجددوني عددن جندددب بددن عبددد هللا قددا  [  3360]  

 القرآن ما أتلات عليه قلوبكم ف عا ا تلاتم فيه فقوموا 
   
ان الجدوني عدن جنددب قدا  حدانا أبو يسان مالك بن إسماعيل انا أبو قدامة اندا أبدو عمدر [  3361]  



 اقر ا القرآن ما ا تلات عليه قلوبكم ف عا ا تلاتم فيه فقوموا قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب مول المؤمن ال ي ؤقرأ القرآن 
   
حدددانا أبددو نعدديم انددا فطددر عددن أبددي إسددحاج عددن الحددار  عددن علددي ريددى هللا تعددالى عندده [  3362]  

اإلؤمدان وال ندؤتى القدرآن ومدنهم مدن ندؤتى القدرآن وال ندؤتى اإلؤمدان ومدنهم مدن  من الناس مدن ندؤتىقا  
نددؤتى القددرآن واإلؤمددان ومددنهم مددن ال نددؤتي القددرآن وال اإلؤمددان اددم يددرب لهددم مددوال قددا  ف مددا مددن أوتددي 
ت اإلؤمان ولم نؤت القرآن فموله مول التمرة حلوة الطعم ال رإد  لهدا وامدا مودل الد ي أوتدي القدرآن ولدم ندؤ 

اإلؤمان فمول اآلسة نيبدة الدرإ  مدرة الطعدم وامدا الد ي أوتدي القدرآن واإلؤمدان فمودل ائترجدة نيبدة الدرإ  
 حلوة الطعم واما ال ي لم نؤت القرآن وال اإلؤمان فمول الحن لة مرة الطعم ال رإ  لها 

   
وسدى ائ دعري حدانا أبو النعمان اندا أبدو عواندة عدن قتدادة عدن أندب بدن مالدك عدن أبدي م[  3363]  

مودل المدؤمن الد ي ؤقدرأ القدرآن مودل ائترجدة نعمهدا نيدب ورإحهدا عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
نيب ومول المؤمن ال ي ال ؤقرأ القرآن مول التمرة نعمها حلدو ولديب لهدا رإد  ومودل المندافق الد ي ؤقدرأ 

قدرأ القدرآن مودل الحن لدة لديب لهدا القرآن مول الرإحانة رإحها نيب ونعمها مر ومول المندافق الد ي ال ؤ
 رإ  ونعمها مر 

   
مودل الد ي أوتدي أ برنا عبيد هللا عن إسرا يل عن أبي إسحاج عن الحدار  عدن علدي قدا  [  3364]  

اإلؤمان ولم نؤت القرآن مول التمرة نعمها نيب وال رإ  لها ومول الد ي أوتدي القدرآن ولدم ندؤت اإلؤمدان 
يددب ونعمهددا مددر وموددل الدد ي أوتددي القددرآن واإلؤمددان موددل ائترجددة رإحهددا موددل الرإحانددة اآلسددنة رإحهددا ن

 نيب ونعمها نيب ومول ال ي لم نؤت اإلؤمان وال القرآن مول الحن لة رإحها  بيث ونعمها  بيث 
   

 باب إن هللا نرف  به ا القرآن أقواما وإض  آ رإن 
   
أن ال  ددري حددداني عددامر بددن واالددة  أ برنددا الحكددم بددن ندداف  عددن  ددعيب بددن أبددي حمدد ة عددن[  3365]  

نداف  بددن عبدد الحددار  لقدي عمددر بدن الخطدداب بعسداان وكددان عمدر اسددتعمله علدى أ ددل مكدة فسددلم علددى 
عمددر فقددا  لدده عمددر مددن اسددتخلات علددى أ ددل الددوادي فقددا  ندداف  اسددتخلات علدديهم بددن أبدد ل فقددا  عمددر 



ى فقددا  ؤددا أميددر المددؤمنين اندده ومددن بددن أبدد ل فقددا  مددولى مددن موالينددا فقددا  عمددر فاسددتخلات علدديهم مددول
لقار  لكتاب هللا عالم بالارا ض فقا  عمر أمدا ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدد قدا  ان هللا نرفد  

 به ا الكتاب أقواما وإض  به آ رإن 
   

 باب فضل من استم  إلى القرآن 
   
 ي ؤقددرأ القددرآن لدده أجددر وان ان الددحدددانا أبددو المغيددرة انددا عبدددة عددن  الددد بددن معدددان قددا  [  3366]  

 ال ي ؤستم  له أجران 
   
حدددانا رزإددن بددن عبددد هللا بددن حميددد عددن عبددد الددرزاج عددن أبددي جددرإ  عددن عطددار عددن بددن [  3367]  

 من استم  إلى آؤة من كتاب هللا كانت له نورا  باس قا  
   

 باب فضل من ؤقرأ القرآن وإشتد عليه 
   
م اندا  شدام و مدام قداال اندا قتدادة عدن زرارة بدن أبدي أوفدى عدن سدعد أ برنا مسدلم بدن إبدرا ي[  3368]  

ان الد ي ؤقدرأ القدرآن و دو مدا ر بده فهدو مد  بن  شام عن عا شة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
 السارة الكرام البررة وال ي ؤقر ه و و ؤشتد عليه فله أجران 

   
د الع إ  عن إسماعيل بن عبيدد هللا عدن و دب حدانا مروان بن محمد انا سعيد  و بن عب[  3369]  

من أتاه هللا القرآن فقام به أنار الليل وإنار النهدار وعمدل بمدا فيده ومدات علدى الطاعدة بعوده ال ماري قا  
هللا نوم القيامة م  السارة وائحكام قا  سعيد السدارة المال كدة وائحكدام ائنبيدار قدا  ومدن كدان حرإصدا 

ندعدده أوتددي أجددره مددرتين ومددن كددان عليدده حرإصددا و ددو نتالددت مندده ومددات علددى و ددو نتالددت مندده و ددو ال 
الطاعددة فهددو مددن أ ددرافهم وفضددلوا علددى الندداس كمددا فضددلت النسددور علددى سددا ر الطيددور وكمددا فضددلت 
مرجددة  ضددرار علددى مددا حولهددا مددن البقددا  فدد عا كددان نددوم القيامددة قيددل أنددن الدد نن كددانوا نتلددون كتددابي لددم 

عطددى الخلددد والنعدديم فدد ن كددان أبددواه ماتددا علددى الطاعددة جعددل علددى ر وسددهما تددا  نلههددم اتبددا  ائنعددام في
 الملك فيقوالن ربنا ما بلغت   ا أعمالنا فيقو  بلى إن ابنكما كان نتلو كتابي 

   



 باب فضل فاتحة الكتاب 
   
ليده أ برنا قبيصة أ برنا سشيان عن عبد الملك بدن عميدر قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا ع[  3370]  

 في فاتحة الكتاب  اار من كل دار وسلم 
   
حددددانا بشدددر بدددن عمدددر ال  راندددي اندددا  دددعبة عدددن  بيدددب بدددن عبدددد الدددرحمن عدددن حادددع بدددن [  3371]  

مددر بددي رسددو  هللا صددلى هللا عليدده عاصددم عددن أبددي عاصددم عددن أبددي سددعيد بددن المعلددى ائنصدداري قددا  
سدددتجيبوا ت وللرسدددو  إعا دعدددا م {  قدددا  أال وسدددلم فقدددا  ألدددم ؤقدددل هللا عددد  وجدددل ل ؤدددا أنهدددا الددد نن آمندددوا ا

أعلمدددك أع دددم سدددورة فدددي القدددرآن قبدددل ان أ دددر  مدددن المسدددجد فلمدددا أراد ان ؤخدددر  قدددا  ل الحمدددد ت رب 
 العالمين { و ي السب  المواني والقرآن الع يم ال ي أوتيتم 

   
عددالر بددن عبددد حدددانا محمددد بددن سددعيد انددا أبددو أسددامة عددن عبددد الحميددد بددن جعاددر عددن ال[  3372]  

فاتحددة الددرحمن عددن أبيدده عددن أبددي  رإددرة عددن أبددي بددن كعددب قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 
 الكتاب  ي السب  المواني 

   
حدانا نعيم بن حماد انا عبد الع إ  بن محمدد عدن العدالر بدن عبدد الدرحمن عدن أبيده عدن [  3373]  

مدا أن لدت فدي التدوراة وال فدي اإلنجيدل وال بدور والقدرآن   أبي  رإرة ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قدا
 مولها ؤعني أم القرآن وإنها لسب  من المواني والقرآن الع يم ال ي أعطيت 

   
أ برنا أبو علي الحناي حداني بن أبدي ع دب عدن المقبدري عدن أبدي  رإدرة قدا  قدا  رسدو  [  3374]  

 وأم الكتاب والسب  المواني الحمد ت أم القرآن هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في فضل سورة البقرة 
   
مدا مدن أ برنا أبو نعيم حدانا فطر عن أبدي إسدحاج عدن أبدي ائحدوأل عدن عبدد هللا قدا  [  3375]  

 بيت ؤقرأ فيه سورة البقرة اال  ر  منه الشيطان وله يرا  
   



البقددرة تعليمهددا بركددة وتركهددا   سددورة حدددانا أبددو المغيددرة انددا عبدددة عددن  الددد بددن معدددان قددا[  3376]  
 حسرة وال ؤستطيعها البطلة و ي فسطا  القرآن 

   
حدانا عمدرو بدن عاصدم اندا حمداد بدن سدلمة عدن عاصدم عدن أبدي ائحدوأل عدن عبدد هللا [  3377]  

ان لكل  ير سناما وان سنام القرآن سورة البقرة وان لكل  دير لبابدا وان لبداب القدرآن الماصدل انه قا  
   أبو محمد اللباب الخالع قا
   
حدانا إسماعيل بن أبان عن محمد بن نلحدة عدن زبيدد عدن عبدد الدرحمن بدن ائسدود قدا  [  3378]  

 من قرأ سورة البقرة تو  بها تاجا في الجنة 
   
ان حدددانا أبددو نعدديم انددا  ددعبة عددن سددلمة بددن كهيددل عددن أبددي ائحددوأل قددا  قددا  عبددد هللا [  3379]  

   سورة البقرة تقرأ في بيت  ر  منه الشيطان إعا سم
   

 باب فضل أو  سورة البقرة وأؤة الكرسي 
   
ؤددا رسددو  حدددانا أبددو المغيددرة انددا صدداوان حددداني أؤادد  بددن عبددد هللا الكالعددي قددا  قددا  رجددل [  3380]  

 ال هللا أي سور القرآن أع م قا  قدل  دو هللا أحدد قدا  فد ي آؤدة فدي القدرآن أع دم قدا  آؤدة الكرسدي ل هللا
إله إال  و الحي القيوم { قا  ف ي آؤة ؤا نبي هللا تحب ان تصديبك وأمتدك قدا   اتمدة سدورة البقدرة ف نهدا 
مددن  دد ا ن رحمددة هللا مددن تحددت عر دده أعطا ددا  دد ه ائمددة لددم تتددرو  يددرا مددن  يددر الدددنيا واآل ددرة اال 

 ا تملت عليه 
   
لقددي الشددعبي قددا  قددا  عبددد هللا بددن مسددعود حدددانا أبددو نعدديم انددا أبددو عاصددم الوقاددي حدددانا [  3381]  

رجددل مددن أصددحاب محمددد صدددلى هللا عليدده وسددلم رجددال مددن الجدددن فصددارعه فصددرعه اإلنسددي فقددا  لددده 
اإلنسي اني ئراو يييال  خيتا ك ن عرإعتك عرإعتي كلدب فكد او أندتم معشدر الجدن أم أندت مدن بيدنهم 

فدد ن صددرعتني علمتدك  ددييا نناعدك قددا  نعددم  د لك قددا  ال وهللا إندي مددنهم لضددلي  ولكدن عدداودني الوانيدة 
قا  تقرأ ل هللا ال إله إال  و الحي القيوم { قا  نعم قا  ف نك ال تقر  ا في بيدت إال  در  منده الشديطان 
لدده  ددب  كخددب  الحمددار اددم ال ند لدده حتددى ؤصددب  قددا  أبددو محمددد الضددييل الدددقيق والشددخيت المهدد و  



 والضلي  جيد ائيال  والخب  الرإ  
   
مدن قدرأ عشدر آؤدات حدانا جعادر بدن عدون اندا أبدو العمديب عدن الشدعبي قدا  قدا  عبدد هللا [  3382 ] 

مددن سددورة البقددرة فددي ليلددة لددم نددد ل علددك البيددت  دديطان تلددك الليلددة حتددى ؤصددب  أربعددا مددن أولهددا وأؤدددة 
 الكرسي وآنتان بعد ا واال   واتيمها أولها ل ت ما في السماوات 

   
مدن قددرأ رو بدن عاصددم اندا حمداد عدن عاصددم عدن الشدعبي عدن بددن مسدعود قدا  أ برندا عمد[  3383]  

أربدد  آؤددات مددن أو  سددورة البقددرة وآؤددة الكرسددي وآنتددان بعددد آؤددة الكرسددي واالاددا مددن آ ددر سددورة البقددرة لددم 
 ؤقربه وال أ له نومي   يطان وال  ير ؤكر ه وال ؤقرأن على مجنون اال أفاج 

   
مدا كندت أرل ان عن  عبة عن أبي إسدحاج عمدن سدم  عليدا ؤقدو  حدانا سعيد بن عامر [  3384]  

 أحدا ؤعقل ننام حتى ؤقرأ  ؤالر اآلؤات من آ ر سورة البقرة وإنهن لمن كن  تحت العر  
   
حددانا إسدحاج بدن  يسدى عدن أبدي ائحدوأل عددن أبدي سدنان عدن المغيدرة بدن سدبي  وكددان [  3385]  

ن البقرة عند منامه لدم ندنب القدرآن أربد  آؤدات مدن أولهدا من قرأ عشر آؤات ممن أصحاب عبد هللا قا  
وأؤة الكرسي وآنتان بعد ا واال  من آ ر ا قا  إسحاج لم ننب ما قد حا ه قا  أبدو محمدد مدنهم مدن 

 ؤقو  المغيرة بن سمي  
   
حدانا إسحاج بدن  يسدى عدن أبدي معاوإدة  دو محمدد بدن حدازم عدن عبدد الدرحمن بدن أبدي [  3386]  

مدددن قدددرأ آؤدددة كدددي عدددن أبدددي سدددلمة عدددن أبدددي  رإدددرة قدددا  قدددا  رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم بكددر الملي
الكرسي وفاتحة حم المؤمن إلى قوله ل إليه المصدير { لدم ندر  دييا ؤكر ده حتدى ؤمسدي ومدن قرأ دا حدين 

 ؤمسي لم نر  ييا ؤكر ه حتى ؤصب  
   
رحمن الجرمددي عددن أبدي قالبددة عددن حددانا عاددان اندا حمدداد بددن سدلمة انددا أ ددعث بدن عبددد الد[  3387]  

إن هللا كتددب أبددي ائ ددعث الصددنعاني عددن النعمددان بددن بشددير ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 تابا قبل ان ؤخلق السدماوات وائرر بد لاي عدام فد ن   منده آنتدين  دتم بهمدا سدورة البقدرة وال تقدرآن فدي 

 دار اال  ليا  فيقر بها الشيطان 



   
انا سعيد بن عامر عن  عبة عن منصور عن إبدرا يم عدن عبدد الدرحمن بدن ن إدد عدن حد[  3388]  

 من قرأ اآلنتين اآل رتين من سورة البقرة كاتاه أبي مسعود عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
   
حددانا أبددو عاصددم انددا عبيددد هللا بددن أبددي زإدداد عدن  ددهر بددن حو ددب عددن أسددمار بنددت ن إددد [  3389]  

اسم هللا ائع م فدي  داتين اآلنتدين ل هللا ال إلده إال  دو الحدي و  هللا صلى هللا عليه وسلم قالت قا  رس
 القيوم { ل وإلهكم إله واحد 

   
حددانا مجا دد  دو بددن موسدى اندا معدن انددا معاوإدة بدن صدال  عددن أبدي ال ا رإدة عدن جبيددر [  3390]  

سددورة البقدددرة بددآنتين أعطيتهمددا مددن كنددد ه  ان هللا  ددتمبددن نايددر ان رسددو  هللا صددلى هللا عليددده وسددلم قددا  
 ال ي تحت العر  فتعلمو ن وعلمو ن نسار م ف نهما صالة وقرآن ودعار 

   
 باب في فضل سورة البقرة وآ  عمران 

   
كنددت حدددانا أبددو نعدديم انددا بشددير  ددو بددن المهدداجر حددداني عبددد هللا بددن برإدددة عددن أبيدده قددا  [  3391]  

يه وسلم فسدمعته ؤقدو  تعلمدوا سدورة البقدرة فد ن أ د  ا بركدة وتركهدا حسدرة جالسا عند النبي صلى هللا عل
وال ؤسددتطيعها البطلددة اددم سددكت سدداعة اددم قددا  تعلمددوا سددورة البقددرة وآ  عمددران ف نهمددا ال  ددراوان وإنهمددا 
ت الن صاحبهما نوم القيامة ك نهمدا يمامتدان أو غيانتدان أو فرقدان مدن نيدر صدوا  وإن القدرآن نلقدى 

القيامددة حددين ننشددق عندده القبددر كالرجددل الشدداحب فيقددو  لدده  ددل تعرفنددي فيقددو  مددا أعرفددك  صدداحبه نددوم
فيقددو  انددا صدداحبك القددرآن الدد ي أظم تددك فددي الهددواجر وأسددهرت ليلددك وان كددل تدداجر مددن ورار تجارتدده 
وإنددك اليددوم مددن ورار كدددل تجددارة فيعطددى الملددك بيمينددده والخلددد بشددماله وإويدد  علدددى رأسدده تددا  الوقدددار 

لدؤه حلتان ال ؤقوم لهما الدنيا فيقوالن بم كسديتنا  د ا وإقدا  لهمدا ب  د  ولددكما القدرآن ادم ؤقدا  وإكسى وا
 له اقرا واصعد في در  الجنة ويرفها فهو في صعود ما دام ؤقرأ   ا كان أو ترتيال 

   
حدددانا عبددد هللا بددن صددال  حددداني معاوإددة عددن أبددي ؤحيددى سددليم بددن عددامر اندده سددم  أبددا [  3392]  
إن أ ددا لكدددم أرل فددي المندددام أن الندداس ؤسدددلكون فددي صدددد  جبددل وعدددر نوإددل وعلدددى رأس امددة ؤقدددو  أم

الجبل  جرتان  ضراوان تهتاان  ل فيكم مدن ؤقدرأ سدورة البقدرة  دل فديكم مدن ؤقدرأ سدورة آ  عمدران فد عا 



 ن قا  الرجل نعم دن ب ع اقهما حتى نتعلق بهما فتخطران به الجبل قا  أبو محمد ائع اج ائيصا
   
حدددانا عبدددد هللا بددن جعادددر الرقدددي عددن عبيدددد هللا بددن عمدددرو عدددن زإددد عدددن جددابر عدددن أبدددي [  3393]  

قددرأ رجددل عنددد عبددد هللا البقددرة وآ  عمددران فقددا  قددرأت سددورتين الضددحى عددن مسددروج عددن عبددد هللا قددا  
 فيهما اسم هللا ائع م ال ي إعا دعي به أجاب وإعا سيل به أعطي 

   
مددد بددن إسدددماعيل بددن سددعيد انددا عبدددد السددالم بددن حددرب عدددن الجرإددري عددن أبدددي حدددانا مح[  3394]  

 من قرأ البقرة وآ  عمران جارتا نوم القيامة تقوالن ربنا ال سبيل عليه عطا  عن كعب قا  
   

 باب في فضل آ  عمران 
   
بدد هللا حدانا أبو نعيم انا إسرا يل عن أبي إسحاج عن سليم بن حن لة البكدري قدا  قدا  ع[  3395]  

 من قرأ آ  عمران فهو يني والنسار محبرة قا  أبو محمد محبرة م إنه بن مسعود 
   
حدددانا إسددحاج بددن  يسددى عددن بددن لهيعددة عددن ن إددد بددن أبددي حبيددب عددن أبددي الخيددر عددن [  3396]  

 من قرأ آ ر آ  عمران في ليله كتب له قيام ليله عومان بن عاان قا  
   
مدن بارو انا صدقة بدن  الدد عدن ؤحيدى بدن الحدار  عدن مكحدو  قدا  حدانا محمد بن الم[  3397]  

 قرأ سورة آ  عمران نوم الجمعة صلت عليه المال كة إلى الليل 
   
حدددانا القاسددم بددن سددالم أبددو عبيددد قددا  حددداني عبيددد هللا ائ ددجعي حددداني عبددد هللا حددداني [  3398]  

نعدم كند  الصدعلوو سدورة آ  عمدران ؤقدوم هللا  جابر قبل ان ؤق  فيما وق  فيه عن الشعبي قا  قا  عبد
 بها في آ ر الليل 

   
أصداب رجدل دمدا حدانا محمد بن سعيد انا عبد السالم عن الجرإري عن أبي السدليل قدا  [  3399]  

قددا  فددد ول إلدددى وادي مجندددة واد ال ؤمشددي فيددده أحدددد إال أصدددابته جندددة وعلددى  ددداير الدددوادي را بدددان فلمدددا 
ه  لددك وهللا الرجددل قددا  فددافتت  سددورة آ  عمددران قدداال فقددرأ سددورة نيبددة لعلدده أمسددى قددا  أحددد ما لصدداحب



 سينجو قا  ف صب  سليما قا  أبو محمد أبو السليل يرإب بن ناير ؤعني بن ناير 
   

 باب فضا ل ائنعام والسور 
   
  عبدد حدانا معاع بن  اني انا إبرا يم بن نهمان انا عاصم عن المسيب بن راف  قدا  قدا[  3400]  

 السب  الطوا  مول التوراة والميين مول اإلنجيل والمواني مول ال بور وسا ر القرآن بعد فضل هللا 
   
ائنعددام حددانا أبددو نعديم انددا ز يدر عددن أبدي إسددحاج عددن عبدد هللا بددن  ليادة عددن عمدر قددا  [  3401]  

 من نواجب القرآن 
   
عمران الجوني عدن عبدد هللا بدن ربداح عدن كعدب حدانا مسلم بن إبرا يم انا  مام عن أبي [  3402]  

 فاتحة التوراة ائنعام و اتمتها  ود قا  
   
أ برنا ن إد بدن  دارون اندا  مدام عدن أبدي عمدران الجدوني عدن عبدد هللا بدن ربداح ان النبدي [  3403]  

 اقر ا سورة  ود نوم الجمعة صلى هللا عليه وسلم قا  
   
اندا  مدام اندا أبدو عمدران الجدوني عدن عبدد هللا بدن ربداح عدن كعدب  حدانا مسلم بن إبدرا يم[  3404]  

 اقر ا سورة  ود نوم الجمعة قا  قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب في فضل سورة الكهف 
   
مددن قددرأ عشددر آؤددات مددن الكهددف لددم حددانا أبددو المغيددرة انددا عبدددة عددن  الددد بددن معددان قددا  [  3405]  

 ؤخف الدجا  
   
مدن قدرأ آ در سدورة حدانا محمد بن كوير عن ائوزاعي عدن عبددة عدن زر بدن حبدي  قدا  [  3406]  

 الكهف لساعة نرإد ؤقوم من الليل قامها قا  عبدة فجربناه فوجدنا ك لك 
   



حدددانا أبددو النعمددان انددا  شدديم انددا أبددو  ا ددم عددن أبددي مجلدد  عددن قدديب بددن  بدداد عددن أبددي [  3407]  
 سورة الكهف ليلة الجمعة أيار له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق من قرأ سعيد الخدري قا  

   
 باب في فضل سورة تن إل السجدة وتبارو 

   
اقددر وا المنجيددة و ددي ألددم تن إددل أ برنددا أبددو المغيددرة حدددانا عبدددة عددن  الددد بددن معدددان قددا  [  3408]  

كويدر الخطاؤدا فنشدرت جناحهدا عليده وقالددت ف نده بلغندي ان رجدال كدان ؤقر  دا مدا ؤقدرأ  دييا يير دا وكدان 
رب اياددر لدده ف ندده كددان ؤكوددر قرارتددي فشدداعها الددرب فيدده وقددا  ا تبددوا لدده بكددل  طييددة حسددنة وارفعددوا لدده 

 درجة 
   
مدن حدانا عاان انا حماد بدن سدلمة اندا أبدو ال بيدر عدن عبدد هللا بدن يدمرة عدن كعدب قدا  [  3409]  

الملك كتب لده سدبعون حسدنة وحدط عنده بهدا سدبعون سديية ورفد  لده قرأ تن إل السجدة وتبارو ال ي بيده 
 بها سبعون درجة 

   
حددانا عبددد هللا بدن صددال  حددداني معاوإدة بددن صدال  اندده سددم  أبدا  الددد عدامر بددن جشدديب [  3410]  

ان ألم تن إل تجاد  عن صاحبها فدي القبدر ؤقدو  اللهدم وبجير بن سعد ؤحداان ان  الد بن معدان قا  
ن كتابدددك فشددداعني فيددده وان لدددم أ دددن مدددن كتابدددك فدددامحني عنددده وإنهدددا تكدددون كدددالطير تجعدددل ان كندددت مددد

 جناحها عليه فيشا  له فتمنعه من ع اب القبر وفي تبارو موله فكان  الد ال نبيت حتى ؤقرأ بهما 
   
كدان النبدي صدلى هللا أ برنا أبو نعديم اندا سدشيان عدن ليدث عدن أبدي ال بيدر عدن جدابر قدا  [  3411]  
 يه وسلم ال ننام حتى ؤقرأ ألم تن إل السجدة وتبارو عل
   
فضددلتا علددى كددل سددورة فددي حدددانا موسددى بددن  الددد انددا معتمددر عددن ليددث عددن ندداوس قددا  [  3412]  

 القرآن بستين حسنة 
   
سدمعت مدرة ؤقدو  أتدي رجدل أ برنا حجا  بن منها  اندا  دعبة حدداني عمدرو بدن مدرة قدا  [  3413]  

قبره فجعلدت سدورة مدن القدرآن االادين آؤدة تجداد  عنده قدا  فن رندا اندا ومسدروج فلدم في قبره ف تى جانب 



 نجد في القرآن سورة االاين آؤة اال تبارو 
   

 باب في فضل سورة نه وإب 
   
حدددانا إبددرا يم بددن المندد ر انددا إبددرا يم بددن المهدداجر بددن المسددمار عددن عمددر بددن حاددع بددن [  3414]  

ان هللا تبدارو وتعدالى  رإدرة قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم  عكوان عن مولى الحرقة عن أبي
قددرأ ندده وإددب قبددل ان ؤخلددق السددماوات وائرر بدد لف عددام فلمددا سددمعت المال كددة القددرآن قالددت نددوبى 

 ئمة نن     ا عليها ونوبى ئجوا  تحمل   ا ونوبى ئلسنة تتكلم به ا 
   

 باب في فضل ؤب 
   
مدن الوليدد موسدى بدن  الدد حددانا معتمدر عدن أبيده قدا  بلغندي عدن الحسدن قدا   حدانا أبدو[  3415]  

 قرأ ؤب في ليلة ابتغار وجه هللا أو مرياة هللا يار له وقا  بلغني انها تعد  القرآن كله 
   
حدانا محمد بن سعيد انا حميدد بدن عبدد الدرحمن عدن الحسدن بدن صدال  عدن  دارون أبدي [  3416]  

ان لكدل  دير ان عن قتادة عن أنب قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم محمد عن مقاتل بن حي
 قلبا وان قلب القرآن ؤب من قرأ ا فك نما قرأ القرآن عشر مرات 

   
حدددانا الوليددد بددن  ددجا  حددداني أبددي حددداني زإدداد بددن  يومددة عددن محمددد بددن جحددادة عددن [  3417]  

مددن قددرأ ؤددب فددي ليلددة ابتغددار وجدده هللا عليدده وسددلم  الحسدن عددن أبددي  رإددرة قددا  قددا  رسددو  هللا صددلى هللا
 يار له في تلك الليلة 

   
حدددانا الوليددد بددن  ددجا  حددداني أبددي حددداني زإدداد بددن  يومددة عددن محمددد بددن جحددادة عددن [  3418]  

مدن قدرأ ؤدب فدي صددر النهدار عطار بن أبدي ربداح قدا  بلغندي ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
 قضيت حوا جه 

   
حدانا عمرو بن زرارة انا عبد الو اب اندا را دد أبدو محمدد الحمداني عدن  دهر بدن حو دب [  3419 ] 



مدن قدرأ ؤدب حدين ؤصدب  أعطدي ؤسدر نومده حتدى ؤمسدي ومدن قرأ دا فدي صددر ليلدة قا  قا  بن  بداس 
 أعطي ؤسر ليلته حتى ؤصب  

   
 باب في فضل حم الد ان والحواميم والمسبحات 

   
انده مدن قدرأ حدم الدد ان ليلدة ى انا إسماعيل عن عبد هللا بن  يسدى قدا  أ بدرت حدانا ؤعل[  3420]  

 الجمعة إؤمانا وتصدؤقا بها أصب  مغاورا له 
   
مدن حدانا محمد بن المبارو انا صدقة بن  الد عن ؤحيى بن الحار  عدن أبدي رافد  قدا  [  3421]  

 العين قرأ الد ان في ليلة الجمعة أصب  مغاورا له وزو  من الحور 
   
 كن الحواميم ؤسمين العرا ب حدانا جعار بن عون عن مسعر عن سعد بن إبرا يم قا  [  3422]  
   
من قرأ ادال  مدن آ در سدورة الحشدر إعا حدانا سعيد بن عامر عن  شام عن الحسن قا  [  3423]  

 بطاب  الشهدار  أصب  فمات من نومه علك نب  بطاب  الشهدار وان قرأ إعا أمسى فمات في ليلته نب 
   
حدانا إسحاج بدن  يسدى عدن معدن عدن معاوإدة بدن صدال  عدن بجيدر بدن سدعد عدن  الدد [  3424]  

انه كان ؤقرأ المسبحات عند النوم وإقدو  إن فديهن آؤدة تعدد  بن معدان عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
 ألف آؤة 

   
هللا بدن ال بيدر اندا  الدد بدن نهمدان أبدو حدانا محمد بن الار  البغدادي انا محمد بدن عبدد [  3425]  

مدن العالر الخاا  حداني ناف  بن أبي ناف  عن معقل بدن ؤسدار عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
قا  حين ؤصب  أعوع با  السمي  العليم من الشيطان الرجيم واال  آؤات مدن آ در سدورة الحشدر وكدل 

 وان قالها مسار فمول علك حتى ؤصب  هللا به سبعين ألف ملك ؤصلون عليه حتى ؤمسي 
   

 باب في فضل قل ؤا أنها الكافرون 
   



جدار رجدل زمدن زإداد حدانا أبو زإد سعيد بن الربي  انا  عبة عن أبي الحسن مهداجر قدا  [  3426]  
إلددى الكوفددة فسددمعته ؤحددد  اندده كددان مدد  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي مسددير لدده قددا  وركبتددي 

ركبته فسم  رجال ؤقرأ قل ؤا أنها الكافرون قا  بدرير مدن الشدرو وسدم  رجدال ؤقدرأ قدل  تصيب أو تمب
  و هللا أحد قا  يار له 

   
حدانا أبو نعيم انا ز ير عن أبي إسحاج عن فروة بن نوفل عدن أبيده ان رسدو  هللا صدلى [  3427]  

د منددامي قددا  فدد عا أ ددد ت مجددير مددا جددار بددك قددا  جيددت لتعلمنددي  ددييا أقولدده عنددهللا عليدده وسددلم قددا  
 مضجعك فاقرأ قل ؤا أنها الكافرون ام نم على  اتمتها ف نها برارة من الشرو 

   
 باب في فضل قل  و هللا أحد 

   
ان هللا جدد أ القددرآن حددانا أبددو المغيددرة اندا صدداوان انددا إؤدداس البكدالي عددن نددو  البكدالي قددا  [  3428]  

 الث القرآن على االاة أج ار فجعل قل  و هللا أحد 
   
حدانا عبد هللا بن ن إدد اندا حيدوة قدا  أ برندي أبدو عقيدل انده سدم  سدعيد بدن المسديب ؤقدو  [  3429]  

من قرأ قل  دو هللا أحدد عشدر مدرات بندي لده بهدا قصدر فدي الجندة ومدن قدرأ عشدرإن مدرة ان نبي هللا قا  
ور فددي الجنددة فقددا  عمددر بددن بنددي لدده بهددا قصددران فددي الجنددة ومددن قرأ ددا االاددين مددرة بنددي لدده االاددة قصدد

الخطدداب وهللا ؤددا رسددو  هللا إعن لنكوددرن قصددورنا فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم هللا أوسدد  مددن 
 علك قا  أبو محمد أبو عقيل ز رة بن معبد وزعموا أنه كان من ائبدا  

   
قدرأ سدورة فختمهدا  انده كدان إعاأ برنا أبو المغيرة عدن عتبدة بدن يدمرة بدن حبيدب عدن أبيده [  3430]  

 اتبعها بقل  و هللا أحد 
   
حدانا مسلم بدن إبدرا يم عدن أبدان بدن ن إدد العطدار اندا قتدادة عدن سدالم بدن أبدي الجعدد عدن [  3431]  

أؤعجد  أحددكم ان ؤقدرأ معدان بن أبي نلحة عن أبدي الددردار قدا  قدا  رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
وأيدعف مدن علدك فقدا  إن هللا جد أ القدرآن االادة أجد ار فجعدل قدل  في ليلة الث القرآن قالوا نحدن أعجد 

  و هللا أحد الث القرآن 



   
حدانا أبو نعديم عدن إبدرا يم بدن إسدماعيل بدن مجمد  قدا  أ برندي بدن  دهاب ان حميدد بدن [  3432]  

 قل  و هللا أحد تعد  الث القرآن عبد الرحمن حداه ان أبا  رإرة كان ؤقو  
   
قدل رنا المعلى بن أسد عن سالم بن أبي مطي  عن عاصدم عدن زر عدن عبدد هللا قدا  أ ب[  3433]  

  و هللا أحد تعد  الث القرآن 
   
 موله حدانا عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد هللا [  3434]  
   
قددا  وهللا انددي ان رجددال حدددانا ن إددد بددن  ددارون انددا مبددارو بددن فضددالة انددا اابددت عددن أنددب [  3435]  

 ئحب   ه السورة قل  و هللا أحد فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم حبك إؤا ا أد لك الجنة 
   
حدانا عبد هللا بن مسلمة انا محمد بن عبد هللا بن مسلم عن محمد بدن  دهاب عدن حميدد [  3436]  

 ددو هللا أحددد فقددا  الددث ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم سدديل عددن قددل بددن عبددد الددرحمن عددن أبيدده 
 القرآن أو تعدله 

   
حدانا عبيد هللا بن موسدى عدن إسدرا يل عدن منصدور عدن  دال  عدن الربيد  بدن  وديم عدن [  3437]  

عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من ائنصدار عدن أبدي أندوب قدا  أتا دا فقدا  
ه وسددلم قالددت رب  يددر قددد أتانددا بدده رسددو  هللا صددلى أال تددرإن إلددى مددا جددار بدده رسددو  هللا صددلى هللا عليدد

أؤعجدد  أحدددكم ان ؤقددرأ الددث القددرآن فددي ليلددة قددا  ف  دداقنا أن نرإدددنا هللا عليدده وسددلم فمددا  ددو قددا  قددا  لنددا 
على أمر نعج  عنه فلم نرج  إليه  ييا حتى قالها اال  مرات ادم قدا  أمدا ؤسدتطي  أحددكم ان ؤقدرأ قدل 

  و هللا أحد هللا الصمد 
   
حددانا نصدر بددن علدي عدن نددوح بدن قديب عددن محمدد الوندار عددن أم كويدر ائنصدارإة عددن [  3438]  

مدن قددرأ قددل  دو هللا أحددد  مسددين مدرة ياددر لدده أندب بددن مالددك قدا  قددا  رسددو  هللا صدلى هللا عليدده وسددلم 
 عنوب  مسين سنة 

   



 باب في فضل المعوعتين 
   
وابدن لهيعدة قداال سدمعنا ن إدد بدن أبدي حبيدب ؤقدو  حدداني حدانا عبد هللا بن ن إدد اندا حيدوة [  3439]  

تعلقددت بقدددم رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقلددت لدده ؤددا أبددو عمددران اندده سددم  عقبددة بددن عددامر ؤقددو  
رسدو  هللا أقر نددي سددورة  ددود وسددورة نوسددف فقددا  لددي رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ؤددا عقبددة انددك لددن 

 وال أبلدد  عندده مددن ل قدل أعدوع بددرب الالدق {  قددا  ن إدد فلددم ؤكدن أبددو تقدرأ مدن القددرآن سدورة أحددب إلدى هللا
 عمران ندعها كان ال ن ا  ؤقر  ا في صالة المغرب 

   
حدددانا أحمددد بددن عبددد هللا انددا ليددث عددن بددن عجددالن عددن سددعيد بددن أبددي سددعيد المقبددري ان [  3440]  

قدل ؤدا عقبدة فقلدت أي  دير أقدو  مشيت م  النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدا  لدي عقبة بن عامر قا  
قا  فسكت عني ادم قدا  ؤدا عقبدة قدل فقلدت أي  دير أقدو  قدا  ل قدل أعدوع بدرب الالدق {  فقرأتهدا حتدى 
جيددت علددى آ ر ددا فقددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عنددد علددك مددا سدد   سددا ل وال اسددتعاع مسددتعي  

 بمولها 
   
الد عدن قديب عدن عقبدة بدن عدامر قدا  قدا  رسدو  حدانا ؤعلى انا إسماعيل  و بن أبي  [  3441]  

 لقد أن   علي آؤات لم أر أو لم نر مولهن ؤعني المعوعتين هللا صلى هللا عليه وسلم 
   

 باب فضل من قرأ عشر آؤات 
   
حدددانا ؤحيددى بددن بسددطام عددن ؤحيددى بددن حمدد ة حددداني ؤحيددى بددن الحددار  عددن القاسددم أبددي [  3442]  

ح وحداني عومان بن مسلم عن العباس بن ميمون عن تمديم الدداري قدا   عبد الرحمن عن تميم الداري 
 من قرأ عشر آؤات في ليلة لم ؤكتب من الغافلين 

   
حدانا ؤحيى بن بسطام عن ؤحيى بن حم ة حداني ؤحيى بن الحدار  عدن القاسدم بدن عبدد [  3443]  

 كتب من المصلين من قرأ بعشر آؤات في ليلة الرحمن عن تميم الداري وفضالة بن عبيد 
   
حدانا إسماعيل بن أبان انا أبو أوإب عن موسدى بدن عقبدة عدن محمدد بدن كعدب القرظدي [  3444]  



 من قرأ في ليلة بعشر آؤات لم ؤكتب من الغافلين عن أبي عمر قا  
   
حدددانا مالددك بددن إسددماعيل انددا إسددرا يل عددن أبددي إسددحاج عددن المغيددرة بددن عبددد هللا الجدددلي [  3445]  

 من قرأ في ليلة بعشر آؤات لم ؤكتب من الغافلين بن عمر قا  عن 
   

 باب من قرأ  مسين آؤة 
   
مدن قدرأ فدي حدانا أبو نعيم انا فطر عن أبي إسحاج عن أبي ائحوأل عدن عبدد هللا قدا  [  3446]  

 ليلة  مسين آؤة لم ؤكتب من الغافلين 
   
عددن ؤحيددى بددن الحددار  عددن القاسددم بددن عبددد  حدددانا ؤحيددى بددن بسددطام انددا ؤحيددى بددن حمدد ة[  3447]  

 من قرأ  مسين آؤة في ليلة كتب من الحاف ين الرحمن عن تميم الداري وفضالة بن عبيد قاال 
   

 باب من قرأ بما ة آؤة 
   
حدددانا محمددد بددن القاسددم انددا موسددى بددن عبيدددة عددن محمددد بددن إبددرا يم عددن ؤحددنب مددولى [  3448]  

ار فددي هللا عددن أم الدددردار عددن أبددي الدددردار عددن النبددي صددلى هللا عليدده ال بيددر عددن سددالم أ ددي أم الدددرد
مدن قدرأ بما دة آؤدة فدي ليلدة لدم ؤكتدب مدن الغدافلين قدا  أبدو محمدد مدنهم مدن ؤقدو  مكدان سدالم وسلم قدا  

 را د بن سعد 
   
حدانا إسماعيل بن أبان انا أبو أوإب عن موسدى بدن عقبدة عدن محمدد بدن كعدب القرظدي [  3449]  

 من قرأ في ليلة بما ة آؤة كتب من القانتين ن عمر قا  عن ب
   
حدددانا ؤحيددى بددن بسددطام انددا ؤحيددى بددن حمدد ة حددداني زإددد بددن واقددد عددن سددليمان بددن موسددى [  3450]  

مدن قدرأ بما دة آؤدة فدي ليلدة عن كويدر بدن مدرة عدن تمديم الدداري ان رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
  تب له قنوت ليلة 

   



مدن قدرأ ما دة آؤدة كتدب حدانا جعار بن عون عن ائعم  بدن أبدي صدال  قدا  قدا  كعدب [  3451]  
 من القانتين 

   
حدانا ؤحيى بن بسطام انا ؤحيى بدن حمد ة حدداني ؤحيدى بدن الحدار  عدن القاسدم بدن عبدد [  3452]  

 تين من قرأ بما ة آؤة في ليلة كتب من القانالرحمن عن تميم الداري وفضالة بن عبيد قاال 
   
مدن قدرأ فدي حدانا أبو نعيم انا فطر عن أبي إسحاج عن أبي ائحوأل عدن عبدد هللا قدا  [  3453]  

 ليلة بما ة آؤة كتب من القانتين 
   
حدانا الحكم بن ناف  انا حرإ  بن عومان عن حبيب بن عبيد قا  سدمعت أبدا أمامدة ؤقدو  [  3454]  

 من قرأ بما ة آؤة لم ؤكتب من الغافلين 
   

 باب في قرأ بما تي آؤة 
   
مددن حددانا الحكددم بددن ندداف  أ برندا حرإدد  عددن حبيددب بدن عبيددد قددا  سددمعت أبدا أمامددة ؤقددو  [  3455]  

 قرأ بما تي آؤة كتب من القانتين 
   
حدددانا محمددد بددن القاسددم انددا موسددى بددن عبيدددة عددن محمددد بددن إبددرا يم عددن ؤحددنب مددولى [  3456]  

ار فددي هللا عددن أم الدددردار عددن أبددي الدددردار عددن النبددي صددلى هللا عليدده ال بيددر سددالم عددن أ ددي أم الدددرد
 من قرأ ما تي آؤة في ليلة كتب من القانتين وسلم قا  

   
حدددانا أبددو يسددان انددا إسددرا يل عددن أبددي إسددحاج عددن المغيددرة بددن عبددد هللا الجدددلي عددن بددن [  3457]  

مددن قددرأ فددي ليلددة بما ددة آؤددة كتددب مددن مددن قددرأ فددي ليلددة عشددر آؤددات لددم ؤكتددب مددن الغددافلين و عمددر قددا  
 القانتين ومن قرأ بما تي آؤة كتب من الاا  إن 

   
 باب من قرأ من ما ة آؤة إلى ائلف 

   



حدددانا أبددو النعمددان انددا حمدداد بددن زإددد عددن سددعيد الجرإددري عددن أبددي نضددرة عددن أبددي سددعيد [  3458]  
قدرأ بما دة آؤدة كتدب مدن القدانتين ومدن من قرأ في ليلة عشدر آؤدات كتدب مدن الد ا رإن ومدن الخدري قا  

قدرأ بخمدب ما ددة آؤدة إلدى ائلددف أصدب  ولده قنطددار مدن ائجدر قيددل ومدا القنطدار قددا  مدلر مسدك الوددور 
 ع با 
   
حدانا أبو النعمان انا و ب عدن ندونب عدن الحسدن ان نبدي هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدا  [  3459]  

تلدك الليلدة ومدن قدرأ فددي ليلدة مدا تي آؤدة كتدب لده قندوت ليلددة  مدن قدرأ فدي ليلدة ما دة آؤدة لددم ؤحاجده القدرآن
ومدن قدرأ فدي ليلدة  مدب ما دة آؤدة إلدى ائلدف أصددب  ولده قنطدار فدي اآل درة قدالوا ومدا القنطدار قدا  اانددا 

 عشر ألاا 
   
مدن قدرأ فدي حدانا أبو نعيم انا فطر عن أبي إسحاج عن أبي ائحوأل عدن عبدد هللا قدا  [  3460]  

 ا ة آؤة كتب له قنطار ومن قرأ سب  ما ة آؤة ال أدري أي  ير قا  فيها أبو نعيم ؤقوله ليلة اال  م
   

 باب من قرأ ألف آؤة 
   
مدن قددرأ أ برندا الحكدم بدن نداف  اندا جرإدر عدن حبيدب بدن عبيدد قدا  سدمعت أبدا أمامدة ؤقدو  [  3461]  

 به دنيا م ؤقو  ال ؤعدله دنيا م ألف آؤة كتب له قنطار من ائجر والقيرا  من علك القنطار ال ؤاي 
   
حددانا ؤحيددى بددن بسددطام انددا ؤحيددى بددن حمدد ة عدن ؤحيددى بددن الحددار  عددن القاسددم أبددي عبددد [  3462]  

مدن قدرأ ألدف آؤدة فدي ليلدة كتدب لده قنطدار والقيدرا  مدن الرحمن عن تميم الداري وفضدالة بدن عبيدد قداال 
 ا  ار هللا القنطار  ير من الدنيا وما فيها وا تسب من ائجر م

   
حدددانا محمددد بددن القاسددم انددا موسددى بددن عبيدددة عددن محمددد بددن إبددرا يم عددن ؤحددنب مددولى [  3463]  

ال بير عن سالم أ ي أم الددردار عدن أم الددردار عدن أبدي الددردار عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدا  
 من قرأ ألف آؤة كتب له قنطار من ائجر والقيرا  منه مول التل الع يم 

   
 باب كم ؤكون القنطار 



   
حدانا عبد الصمد بن عبد الوار  انا أبدان العطدار وحمداد بدن سدلمة عدن عاصدم عدن أبدي [  3464]  

 القنطار اانا عشر ألاا صال  عن أبي  رإرة قا  
   
القنطددار مددلر حدددانا إسددحاج بددن  يسددى عددن أبددي ائ ددهب عددن أبددي نضددرة العبدددي قددا  [  3465]  

 مسك اور ع با 
   
 القنطار أربعون ألاا حدانا إسحاج بن  شيم عن علي بن زإد عن سعيد بن المسيب قا  [  3466 ] 
   
 القنطار دؤة أحدكم اانا عشر ألاا حدانا إسحاج عن مبارو عن الحسن قا  [  3467]  
   
القنطدار سدبعون ألدف حدانا إسحاج عن مسلم  و ال نجي عن أبي نجي  عن مجا دد قدا  [  3468]  

  دننار
   
حدانا إسحاج عن أبي بكر عن أبي حصين عن سدالم بدن أبدي الجعدد عدن معداع بدن جبدل [  3469]  

 القنطار ألف أوقية وما تا أوقية قا  
   
 سبعون ألف موقا  حدانا أبو نعيم انا  رإك عن ليث عن مجا د قا  [  3470]  
   

 باب في  تم القرآن 
   
مددن  ددهد ل  المددري عددن أنددوب عددن أبددي قالبددة رفعدده قددا  حدددانا سددلمان بددن حددرب انددا صددا[  3471]  

القرآن حين ؤاتت  فك نما  هد فتحا فدي سدبيل هللا ومدن  دهد  تمده حدين ؤخدتم فك نمدا  دهد الغندا م حدين 
 تقسم 
   
كدان رجدل ؤقدرأ فدي مسدجد المدنندة حدانا سليمان بن حرب انا صال  المري عن قتدادة قدا  [  3472]  

 ه الرصد ف عا كان نوم  تمه قام فتحو  إليه وكان بن  باس قد وي  علي



   
كددان أنددب بددن مالددك إعا أ دداى حدددانا سددليمان بددن حددرب انددا صددال  عددن اابددت البندداني قددا  [  3473]  

 على  تم القرآن بالليل بقى منه  ييا حتى ؤصب  فيجم  أ له فيختمه معهم 
   
ان أنددب إعا  ددتم القددرآن جمدد  ولددده كددحدددانا عاددان انددا جعاددر بددن سددليمان حدددانا اابددت قددا  [  3474]  

 وأ ل بيته فدعا لهم 
   
إعا  ددتم الرجددل القددرآن بنهددار صددلت عليدده حدددانا أبددو المغيددرة انددا ائوزاعددي عددن عبدددة قددا  [  3475]  

 المال كة حتى ؤمسي وان فرغ منه ليال صلت عليه المال كة حتى ؤصب  
   
ان النبددي قتددادة عددن زرارة بدن أبددي أوفددى حددانا إسددحاج بددن  يسدى عددن صددال  المددري عدن [  3476]  

صلى هللا عليه وسلم سيل أي العمل أفضدل قدا  الحدا  المرتحدل قيدل ومدا الحدا  المرتحدل قدا  صداحب 
 القرآن ؤضرب من أو  القرآن إلى آ ره ومن آ ره إلى أوله كلما حل ارتحل 

   
إعا قددرأ الرجددل القددرآن   حدددانا إبددرا يم بددن موسددى عددن جرإددر عددن ائعمدد  عددن إبددرا يم قددا[  3477]  

نهددارا صددلت عليدده المال كددة حتددى ؤمسددي وان قددرأه لدديال صددلت عليدده المال كددة حتددى ؤصددب  قددا  سددليمان 
 فرأنت أصحابنا ؤعجبهم أن ؤختموه أو  النهار وأو  الليل 

   
مولده اال انده لديب حدانا محمدد بدن نوسدف الارإدابي عدن سدشيان عدن ائعمد  عدن إبدرا يم [  3478]  

   سليمان فيه قو 
   
حدانا فروة بن أبي المغرار عن القاسم بن مالك الم ني عن عبدد الدرحمن بدن إسدحاج عدن [  3479]  

 من قرأ القرآن عن ظهر قلبه كانت ل له دعوة في الدنيا {  وفي اآل رة محارب بن داار قا  
   
نلحدة وعبدد الدرحمن حدانا محمد بن سعيد انا عبد السالم عن ن إد بدن عبدد الدرحمن عدن [  3480]  

 من قرأ القرآن ليال أو نهارا صلت عليه المال كة إلى الليل وقا  اآل ر يار له بن ائسود قاال 
   



مددن قدرأ القددرآن اددم دعددا حددانا عمددرو بددن حمداد انددا ق عددة بدن سددوإد عددن حميددد ائعدر  قددا  [  3481]  
 أمن على دعا ه أرب  آال  ملك 

   
بعدث إلدي قدا  إنمدا دعونداو يد  اندا  دعبة عدن الحكدم عدن مجا دد قدا  حدانا سدعيد بدن الرب[  3482]  

 انا أردنا ان نختم القرآن وانه بلغنا ان الدعار ؤستجاب عند  تم القرآن قا  فدعوا بدعوات 
   
حدددانا محمدددد بدددن حميدددد اندددا  دددارون عدددن عنبسدددة عدددن ليدددث عدددن نلحدددة بدددن مصدددر  عدددن [  3483]  

القدرآن أو  الليدل صدلت عليده المال كدة حتدى ؤصدب  وان  إعا وافدق  دتممصعب بن سعد عدن سدعد قدا  
وافددق  تمدده آ ددر الليددل صددلت عليدده المال كددة حتددى ؤمسددي فربمددا بقددي علددى أحدددنا الشددير فيددؤ ره حتددى 

 ؤمسي أو ؤصب  قا  أبو محمد   ا حسن عن سعد 
   
ر بددن حدددانا مجا ددد بددن موسددى انددا معددن انددا إبددرا يم بددن مهدداجر بددن مسددمار بددن أ ددي بكيدد[  3484]  

 حملة القرآن عرفار أ ل الجنة مسمار حداني صاوان بن سليم عن عطار بن ؤسار قا  
   
 انه كان ؤختم القرآن كل ليلتين حدانا ن إد بن  ارون انا عبد الملك عن سعيد بن جبير [  3485]  
   
هللا حدانا عومان بن محمد انا جرإر عن مطر  عن أبي إسحاج عن أبي بدردة عدن عبدد [  3486]  

قلت ؤا رسو  هللا في كم أ تم القدرآن قدا  أ تمده فدي  دهر قلدت ؤدا رسدو  هللا إندي أنيدق بن عمرو قا  
قا  ا تمه فدي  مسدة وعشدرإن قلدت أندا أنيدق قدا  ا تمده فدي عشدرإن قلدت إندي أنيدق قدا  أ تمده فدي 
 مددب عشددرة قلددت إنددي أنيددق قددا  أ تمدده فددي عشددر قلددت إنددي أنيددق قددا  أ تمدده فددي  مددب قلددت إنددي 

 نيق قا  ال أ
   
حدانا عبد هللا بن سعيد انا عقبة بن  الد عن عبدد الدرحمن بدن زإداد حدداني عبدد الدرحمن [  3487]  

أمرنددي رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسددلم ان ال أقدرأ القدرآن فدي أقددل بدن رافد  عدن عبددد هللا بدن عمدرو قدا  
 من اال  

   
 باب التغني بالقرآن 



   
د الطيالسدي انددا ليدث بدن سددعد اندا بددن أبدي ملكيدة عددن أبدي نهيددك عدن سددعد حددانا أبدو الوليدد[  3488]  

لدديب منددا مددن لددم نددتغن بددالقرآن قددا  بددن عيينددة بددن أبددي وقدداأل ان رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددا  
 ؤستغني قا  أبو محمد الناس ؤقولون عبيد هللا بن نهيك 

   
سدديل النبددي صددلى هللا عددن ندداوس قددا  حدددانا جعاددر بددن عددون انددا مسددعر عددن عبددد الكددرإم [  3489]  

عليده وسدلم أي الندداس أحسدن صددوتا للقدرآن وأحسددن قدرارة قددا  مدن إعا سددمعته ؤقدرأ أرإددت انده ؤخشددى هللا 
 قا  ناوس وكان نلق ك لك 

   
حدددانا عبددد هللا بددن صددال  حددداني الليددث حددداني عقيددل عددن بددن  ددهاب حددداني أبددو سددلمة [  3490]  

لدم ؤد عن هللا لشددير مدا أعن لنبدي نتغنددى سددو  هللا صدلى هللا عليده وسددلم عدن أبدي  رإدرة كددان ؤقدو  قدا  ر 
 بالقرآن قا  صاحب له أراد ان ؤجهر به 

   
حددانا عبددد هللا بددن صدال  انددا الليددث حددداني ندونب عددن بددن  ددهاب قدا  أ برنددي أبددو سددلمة [  3491]  

 ما أعن هللا لشير كما أعن لنبي نتغنى بالقرآن ان أبا  رإرة قا  
   
حدددانا عبددد هللا بددن صددال  حددداني الليددث حددداني نددونب عددن بددن  ددهاب قددا  أ برنددي أبددو [  3492 ] 

ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم كدان ؤقدو  ئبدي موسدى وكدان حسدن الصدوت سلمة بن عبد الرحمن 
 بالقرآن لقد أوتي   ا م مارا من م امير آ  داود 

   
ليددث حددداني نددونب عددن بدددن  ددهاب قددا  حددداني أبدددو حدددانا عبددد هللا بددن صددال  حدددداني ال[  3493]  

 أن عمر بن الخطاب كان إعا رأل أبا موسى قا  عكرنا ربنا ؤا أبا موسى فيقرأ عنده سلمة أؤضا 
   
ال ألاددين حدددانا جعاددر بددن عددون انددا إبددرا يم الهجددري عددن أبددي ائحددوأل عددن عبددد هللا قددا  [  3494]  

د  أن ؤقدرأ سدورة البقدرة فد ن الشديطان ؤادر مدن البيدت أحدكم ؤض  إحددل رجليده علدى ائ درل نتغندى وإد
 ؤقرأ فيه سورة البقرة وإن أصار البيوت لجو  ؤصار من كتاب هللا 

   



أ برنا سليمان بن حرب انا حمداد بدن زإدد عدن أندوب قدا  حدداني بعدض آ  سدالم بدن عبدد [  3495]  
جيدت فسددمعت قرارتده فلمدا كدان ببدداب  قددم سدالم البيد ج المدننددة فقدام ؤصدلي بهدم فقيددل لسدالم لدوهللا قدا  

 المسجد سم  قرارته رج  فقا  ينار ينار 
   
أن أبدا موسدى كدان ؤدد تي حددانا أبدو عاصدم عدن بدن جددرإ  عدن بدن  دهاب عدن أبددي سدلمة [  3496]  

 عمر فيقو  له عمر عكرنا ربنا فيقرأ عنده 
   
ة عددن أبددي  رإددرة قددا  قددا  حدددانا ن إددد بددن  ددارون انددا محمددد  ددو بددن عمددرو عددن أبددي سددلم[  3497]  

 ما أعن هللا لشير ك عنه لنبي نتغنى بالقرآن ؤجهر به رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
   
حددانا عومدان بدن عمدر عدن مالدك بدن معدو  عدن بدن برإددة عدن أبيده عدن النبدي صدلى هللا [  3498]  

 لقد أوتي أبو موسى م مارا من م امير آ  داود عليه وسلم قا  
   
د ددل أ برنددا ن إددد بددن  ددارون عددن محمددد بددن عمددرو عددن أبددي سددلمة عددن أبددي  رإددرة قددا  [  3499]  

رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فسم  قرارة رجل فقا  من   ا قيل عبد هللا بن قيب قا  لقدد أوتدي  د ا 
 م مارا من م امير آ  داود 

   
لددرحمن بددن عوسددجة عددن حدددانا عبيددد هللا عددن سددشيان عددن منصددور عددن نلحددة عددن عبددد ا[  3500]  

 زإنوا القرآن ب صواتكم البرار عن النبي صلى هللا عليه وسلم قا  
   
حدانا محمد بن أبي بكر اندا صددقة عدن أبدي عمدران عدن علقمدة بدن مرادد عدن زاعان أبدي [  3501]  

أحسدنوا القدرآن ب صدواتكم فد ن الصدوت الحسددن عمدر عدن البدرار بدن عدازب قدا  سدمعت رسددو  هللا ؤقدو  
 القرآن حسنا  ن إد
   

 باب كرا ية ائلحان في القرآن 
   
قددرأ رجددل عنددد أنددب أ برنددا عبددد هللا بددن سددعيد عددن عبددد هللا بددن إدرإددب عددن ائعمدد  قددا  [  3502]  



 نلحن   ه ائلحان فكره علك أنب قا  أبو محمد وقا  ييره قرأ فورو بن أبي الخضرم 
   
كدانوا ندرون  د ه ائلحدان ة عن عون عن محمد قدا  حدانا العباس بن سشيان عن بن علي[  3503]  

 في القرآن محداة 
   
   


