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 ،ووفقنا للعناية بسنة خري األنام ،وعلمنا السنة والقرآن ،نا باإلسالماحلمد هلل رب العاملني أكرم

لتميز يف لوالتنافس الشديد  ،من اإلقبال الكبري عىل حفظ السنة وتفهمها نراه فمن البشائر العظيمة ما

 هذا املجال.

حلمد وهلل ا -حي  بلغ احلفا  املئات  ،ة برنامج حفظ اجلمع بني الصحيحنيومن الربامج الرائد 

وجتمع هلم أعامالً عديدة حول  ،واحلفا  حيتاجون أن خيدموا يف أمور ختترص هلم الوقت ،-واملنة

وقد انطلقت مشاريع عديدة ختترص عىل احلافظ  ،كنوز السنة التي حفظوهابليعظم انتفاعهم  ؛برناجمهم

، ظةاألحايي  املحفوبداية من رشح   ه،لضبط والفهم واالستفاية من حمفوظوتعينه عىل ا ،وقته وجهده

وذكر طرق  ،وبيان الكلامت الغريبة ومعناها، ، واجلواب عن املشكل منهاااألحايي  صوتيً  سجيلوت

الصحيحني ليسهل الرجوع وذكر أرقام األحايي  يف  ،هباالصحيحني ملن أراي االنتفاع األحايي  من 

  فا  .مكاهنا يف الرشح وغريها  مما يعمل عليه كوكبة من احل إليها وإىل

يف برنامج نك حيوي عديًا من األعامل تفيدك وهذا اجلمع بني يديك مشاركة من عدي من إخوا

قصد منه إعانة احلافظ يف   ،وهو عمل يف بدايته يقبل النقد والتطوير ،أخواته -بإذن اهلل -حفظ يتبعه 

 جزى اهلل من قاموا به خريًا ونفع به وطرح له القبول. ،أمور حيتاجها

 

 

 الصقعوب حممد بن دأمح
 

  

 املشرف على مركز حفاظ السنة
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 أواًل: اهلدف من الربنامج:
هو تسهيل حفظ األحايي  النبوية من أمهات كتب السنة بحذف اإلسناي والتكرار واعتامي أمجع  

 وهو، ة، ويواوين أئمة اإلسالم الكبارويتميز هذا الربنامج بارتباطه بكتب السن ،الروايات واآلثار

ق وغريها، فهو يغني عن املخترصات والرقا ابواآلي شامل ألحايي  األحكام والعقائد والفضائل

 وال تغني املخترصات عنه.

 
 

 :ثانيًا: الكتب املعتمدة يف هذا الربنامج مرتبة على النحو التالي
 ام ،صحيح البخاري وصحيح مسلم  :إىل ثالثة أقسام وُقسِّ

 : أحايي  1509قسم املتفق عليه. 

 :حديثاً  430قسم مفريات البخاري. 

  :ديثاً ح 587قسم مفريات مسلم. 

 :حديثاً  1337زوائد  سنن أيب ياوي عىل الصحيحني. 

 :حديثاً  561زوائد جامع الرتمذي  عىل الصحيحني وأيب ياوي. 

  :حديثاً  163زوائد سنن النسائي عىل الصحيحني وأيب ياوي والرتمذي. 

  :حديثاً  184زوائد سنن ابن ماجه عىل الصحيحني وأيب ياوي والرتمذي والنسائي. 

 حديثاً 129عىل الكتب الستة : زوائد املوطأ. 

  :حديثاً 177زوائد سنن الدارمي عىل الكتب السبعة. 

  حديثاً  548محد عىل الكتب الثامنية:أزوائد مسند اإلمام. 

 ننبه إىل أن هذا حسب الرتقيم املوجوي يف الكتاب، وإال فاألحايي  تفوق هذا العدي بكثري، و

يضع  والروايات املتعلقة بمعناه، وأحياًنا الألحايي  حديًثا أتبعه با ذكر فطريقة املصنف أنه إذا

 هلا رقاًم مستقاًل.

  نبذة عن برنامج حفظ السنة
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 عمر هذا الربنامج: ثالثًا:

يف مدينة  - حفظه اهلل -بدأت حلق احلفظ هلذا الربنامج عىل يد شيخنا حييى بن عبد العزيز اليحيى 

وتنافسوا يف حفظه وفهمه  وقد طرح اهلل لربناجمه القبول فأقبل طلبة العلم عليه،  هـ1407بريدة عام 

ب يف هذه البالي املباركة وخارجها ،والتفنن يف ضبطه رَّ ق وغر َّ وأقيمت احللق الدائمة للتسميع  ،ورشر

 مكة واملدينة وغريها.بوأقيمت الدورات املكثفة يف اإلجازات  ،طيلة العام

 .نةوهلل احلمد وامل )عرشة آالف حافظ(عدي حفا  اجلمع بني الصحيحني جتاوز وقد 

 

 شرط القبول:رابعًا: 
 . وضبطهكاماًل  آن الكريمالقر يشرتط لقبول الطالب يف هذا الربنامج حفظ

 

 : والفهم فظملحقات مساعدة على احل: خامًسا

  :وهو مما يعني عىل احلفظ وصحة النطق لأللفا ، ، للجمع بني الصحيحنيالتسجيل الصويت

 قانه.وكذلك يساعد عىل املراجعة ورسوخ احلفظ وإت

 :مأخوذ من فتح الباري ، لامت الغريبة واملشكلةلكل توضيحوهو عبارة عن  غريب الصحيحني

 .البن حجر والنهاية البن األثري

  :كفهرس الكتب الذي يبني رقم الصفحة وعدي أحايي  كل كتاب، وفهرس عدد من الفهارس

سهل عىل حتى ييف األصول،  ألطراف األحايي ، وفهرس لطرقها، وآخر ألرقام األحايي 

 الرجوع للرشوح. احلافظ

  ن ليس له ممسند وكذلك  ،غري املكثرين يف اجلمع بني الصحيحنيكمسند الرواة  :الرواةمسانيد

 .إال حدي  واحد
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 : منهج الشيخ يف  اختيار أحاديث الصحيحني: دًساسا
 :ًقسم املتفق عليه أوال :- 

باللفظ الذي اتفقا عليه وتصل  فيوريها الشيخ : ما اتفق فيه لفظ البخاري ومسلم .1

 أحايي  هذا القسم إىل سبعامئة حدي  تقريبًا.

 فيختار الشيخ لفظ البخاري.  :أن يكون لفظهام متقارباً  .2

فيختار الشيخ لفظ  :ن يف املعنىايدًا عن لفظ البخاري لكنهام متفقأن يكون لفظ مسلم بع .3

 إىل مائتي حدي  تقريبًا. البخاري ويضع الزائد من لفظ مسلم يف احلاشية وهذا يصل

 ووضع عىل األحايي  تبويب البخاري يف الغالب وما ترصف فيه وضع عليه نجمة. .4

 :أفريت يف جزء مستقل بتبويب البخاري.: عن مسلم األحاديث التي انفرد البخاري هبا ثانيًا 

 :يف جزء مستقل. :األحاديث التي انفرد هبا مسلم عن البخاري ثالثًا 

  ي ترتيب مسلم يف الغالب لسهولته وجلمعه أحايي  اعتام ترتيب األحاديث ومنهج الشيخ يف

 الباب يف موضع واحد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :: منهج  الشيخ حفظه اهلل يف  اختيار أحاديث السننسابًعا
  كل حدي  سبق ذكره يف الصحيحني فإنه يسقطه إال إن كان فيه زياية فيوري الزياية 

 مسألة رشعية أو فائدة لغوية أو معنى معني أثبته. كل حدي  فيه فائدة يف حكم أو 

  أي حدي  نص أحد من العلامء املعتربين من املتقدمني أو املتأخرين أو املعارصين  عىل صحته

 أو حسنه أثبته.

 .وما مل  ينص أحد من العلامء عىل صحته أو حسنه تركه وأحلقه يف قسم الضعيفة لالستظهار 
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 ق بهذا الربنامج:وصايا ملن التح :ثامنًا
فهي األصُل  ،وأثره يف العلم كبري فاحرص عىل حفِظ ما تقدُر عليه منها ،حفظ السنة فضله عظيم أوالً:

 رب.كثر كانِت الفائدُة أكوكلام حفظتر منها أ اين الذي ُيعتمُد عليه يف العلمِ الث

 كمن سمع، ومن حفظر وضبطر حجٌة عىل ال تسمع ثانيًا:
ٍ
.للمثبطني فليسر راء   من مل حيفظ.

احرص عىل االلتحاق بشيخ حافظ تسمع عليه وتراجع معه وال حتفظ عىل نفسك، واحرص أن  ثالثًا:

 يكون الشيخ مقتنعًا هبذا الربنامج لئال يكون حجر عثرة لك يف هذا الدرب املبارك.

ثم اربطه مع  ،تواحفظه وكرره يف ذلك اليوم من عرش إىل عرشين مرة ليثب ،حدي مقدارًا يومياً  رابعًا:

 احلفظ السابق.

 ظفرت بكنز فال تغفل عن املراجعة اليومية حتى يثبت احلفظ ويرسخ. خامسًا:

احرص عىل رسي ما حفظت عىل أحد زمالئك بني فرتة وأخرى واملذاكرة معهم، وضع حزبًا  سادسًا:

 وكلام زاي احلفظ زاي املقدار. ،يوميًا للمراجعة

و  ،م بتأملها وضم النظري إىل النظرييي  ومعرفة ما فيها من علواحرص عىل تفهم األحا سابعًا:

 بالقراءة يف بعض الرشوح وسؤال الشيخ عام يشكل.

 قيد اإلشكاالت  وسل الشيخ عنها وراجع كالم الرشاح فيها . ثامنًا:

فهاًم حفظ السنة لبنة عظيمة يف تكوينك العلمي فأكمل مشوارك يف بقية الفنون حفظًا وقراءة و تاسعًا:

 ألن العلم بعضه يفتح بعضًا .

 تأيب بآياب محلة احلدي  وطبق السنن يف قولك وفعلك ويف عباياتك ومعامالتك. ارشًا:ع
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 :أهداف الربنامج 
 حفظ وضبط الجمع بين الصحيحين في سنتين تقريًبا. .1

 حفظ وضبط بقية الكتب التسعة في ثالث سنوات تقريبًا. .2

 فهم لمعانيها.إخراج حفاظ للكتب التسعة يجمعون بين الحفظ والضبط وال .3

 وضع آلية مناسبة لتحقيق هذا الهدف الكبير، ومتابعة الحافظ من خاللها. .4

 ضبط منهج الطالب ووقته في السير في هذا البرنامج. .5

 

  :آلية الربنامج 
 عند انتظام الطالب في البرنامج يعطى خطًة يسير عليها، وتتابعه الوحدة في ذلك.

 واجبات يومية: وهذه الخطة موضح فيها أن عليه ثالثة

  الواجب األول: الحفظ: وهو أن يحفظ الطالب يوميا ًوجهين جديدين، ثم يكررهما عشر مرات

 بعد حفظهما، والحفظ ال يتوقف طوال أيام السنة، إالفي إجازات محددة، وهي:

 يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. -1

 / شوال ( . 5/ رمضان ( إلى )  22من )  -2

 / ذو الحجة (. 15إلى ) / ذو الحجة (  5من )   -3

 ثالثة أسابيع الختبارات الفصل األول. وثالثة أسابيع الختبارات الفصل الثاني. -4

يوم تقريبا. 145وعلى هذا تكون أيام اإلجازات في السنة =   

يوم تقريبا . 215وأيام الحفظ في السنة =   

 أهداف البرنامج وآليته
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  ( آخر عشرة أوجه حفظها.الواجب الثاني: الربط: وهو أن يسرد الطالب على نفسه يوميًا )حفظًا 

 والربط ال يتوقف طوال أيام السنة، إالفي إجازات محددة، وهي:

 / شوال ( . 5/ رمضان ( إلى )  22من )  -1

 / ذو الحجة (. 15/ ذو الحجة ( إلى )  5من )   -2

 ثالثة أسابيع الختبارات الفصل األول. وثالثة أسابيع الختبارات الفصل الثاني -3

 عة: وهي أن يسرد الطالب على نفسه )حفظًا( عشرة أوجه من المراجعة الواجب الثالث: المراج

 ما دام في المجلد األول. 

ل إلى المجلد ثم إذا انتقل إلى المجلد الثاني تزيد مراجعته لتصبح خمسة عشر وجهًا، ثم إذا انتق

عته د مراجالثالث تزيد مراجعته لتصبح عشرين وجها، ثم إذا انتقلت إلى المجلد الرابع تزي

 لتصبح خمسة وعشرين وجها. 

 والمراجعة ال تتوقف طوال أيام السنة.

 
 

 

 َما َأْعَلُم َعَلى َوْجِه اأْلَْرِض ِمَن اأْلَْعَماِل َأْفَضَل ِمْن َطَلِب اْلَحِديِث » قال ُسْفَيان:

 «َمْن َأَراَد بِِه َوْجَه اللَّهلِ 
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وحتقيق  أن تساعده يف احلفاظ على كتابه العناية ببعض األمور اليت من شأنها حلافظحيسن با
 منها من واقع جتربة: شيًئا، وإليك االستفادة الكاملة منه

 الكتاب يصبح ،احلافظ للكتاب ومحله اليومي له بسبب مالزمة، فحني استالمهمن  تغليف الكتاب -1

، وستعيش سنني من عمرك حتمل هذا الكتاب يف حلك وترحالك، فاعتن والتلف تمزقللعرضة 

 به ليدوم معك.

فإن ذلك يكون  آية أو حدي  أو كلمة لبعض أهل العلم، سواء ،يف أول الكتاب كتابة عبارة حمفزة -2

 .لام فتحت الكتابك شجًعا وحمفًزا لكم

لتعرف متى بدأت يف الربنامج، واملدة التي أنجزت حفظ ، تاريخ البدء يف احلفظ واالنتهاء منه تقييد -3

ئ نفسك إن أنجزت، وحتاسبها إن الكتاب فيها، وتقارهنا باخلطة التي رسمتها بداية حفظك، فتكاف

 قرصت.

، فإنه أيعى لرتتيب حفظك ومعرفة ما أهنيت من الكتاب وما بقي، كتابة الفهرس بخط يدك يف أوله -4

 هذه املذكرة. يمكنك نقله منط، ووكتابته بيدك أرسخ وأضب

تب ما تشعر الغريب، بل اك صفحة ، وال يلزم أن تنقل كل ما يفمعاين الكلامت الغريبة بجانبها تقييد -5

 يرسع تفلت معناه. أوبحاجتك له، 

 .هوأحاييث هعدي أبوابكذلك و يف أوله-حسب ترتيبه يف اجلمع – كتاب كل كتابة رقم -6

 عىل ضبطها، وهو من املُلح. ليساعدك ،تظليل األبواب بالقلم الفسفوري -7

 ؟نسختككيف تعتين ب
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، هاب، أو سؤال أهل العلم عنيف الكتحلها  عن تقييد اإلشكاالت يف آخر الكتاب للبح  -8

 ذهبها بل ترتاكم وتبقى سنني مشكلة عليك.فرتكها ال يُ 

يوجد يف ، وذلك بعد ختم الكتاب، ليكون لك وري يومي منه، وحتزيب الكتاب للمراجعة -9

 للحزب. اوجهً  15بمعدل  صفحة التحزيب حتزيب مقرتح

إنه يؤيي يف الشمس برتكه يف السيارة أو غريها، ف –ولو مرة واحدة  –نسيان الكتاب  احلذر من  -10

 . الوهن تغريالنتفاخ غالفيه و

مما يساعد عىل ضبط الرواة أن تضع خًطا أمحر حتت اسم كل راٍو ليس له إال حدي  واحد يف  -11

 اجلزء الذي حتفظه.

حيسن بك أن حترض قلم رصاص، وتطلب من مسّمعك أن يضع خًطا حتت الكلامت التي ختطئ  -12

 فيها، لتتنبه هلا عند املراجعة.

يخ الذي ختتم عنده أن يكتب يف آخر الكتاب ما يفيد ختمك عنده، ويقيد تاريخ اطلب من الش -13

 جملس اخلتم.

كل ما يساعدك عىل حتقيق هدفك من هذا الكتاب ال ترتي يف تطبيقه، واّطرح كل ما كان بخالف  -14

 ذلك، فهو يف النهاية كتابك، وأنت املستفيد األول.

 

 

 

 



12 

 

 
عدي 

 املجلدات

عدي 

 الصفحات

عدي 

 ي األحاي

  أوجه يومًيا 4   أوجه يومًيا 3   يومًيا وجهان 

 مدة احلفظ مدة احلفظ مدة احلفظ

 يوًما 41 يوًما 55 يوًما 82 374 164 1 اجلزء األول

 يوًما 43 يوًما 57 يوًما 85 378 169 1 اجلزء الثاين

 يوًما 48 يوًما 64 يوًما 95 402 190 1 اجلزء الثال 

 يوًما 40 يوًما 54 يوًما 80 346 160 1 اجلزء الرابع

 يوًما 171 يوًما 228 يوًما 342 1509 683 4 املتفق عليه

 يوًما 42 يوًما 56 يوًما 84 430 167 1 مفريات البخاري

 يوًما 53 يوًما 71 أيام 106 578 211 1 مفريات مسلم

 يوًما 266 يوًما 353 يوًما 531 2517 1061 6 بني الصحيحني اجلمع

 يوًما 113 يوًما 150 يوًما 225 1337 450 2 ئد أيب ياويزوا

 زوائد الرتمذي
1 

 يوًما 50 يوًما 67 يوم 100 561 200

 يوًما 15 يوًما 20 يوًما 30 163 60 زوائد النسائي

 يوًما 18 يوًما 23 يوًما 35 184 69 1 زوائد ابن ماجه

 يوًما 460 يوًما 614 يوًما 920 4762 1840 10 الكتب الستة

 زوائد موطأ مالك
مع ابن ماجه 

 يف نفس املجلد

 يوًما 11 يوًما 15 يوًما 22 129 44

 يوًما 11 يوًما 14 يوًما 21 177 42 زوائد الدارمي

 يوًما 59 يوًما 78 يوًما 117 548 233 2 زوائد مسند أمحد

 يوًما 630 يوًما 840 يوًما 1260 5616 2519 12 الكتب التسعة

 إحصائية الكتب التسعة
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 عدي األحايي  عدي األوجه الصفحة ابالكت 

 34 16 165 كتاب اجلنائز 13

 61 26 181 كتاب الزكاة 14

 45 16 207 كتاب الصيام 15

 6 3 223 كتاب االعتكاف 16

 107 43 226 كتاب احلج 17

 33 15 269 كتاب النكاح 18

 8 8 284 كتاب الطالق 19

 4 3 292 كتاب العدة 20

 8 5 295 كتاب اللعان 21

 6 3 300 كتاب الرضاع 22

 4 3 303 كتاب النفقات 23

 12 4 306 كتاب العتق 24

 43 16 310 كتاب البيوع 25

 5 3 326 كتاب املزارعة 26

 11 5 329 والصدقة والنحىل والعمرى كتاب الوصايا 27

 حديًثا 387عدي األحايي :   -كتاًبا  15عدي الكتب:   -وجًها  169عدي األوجه: 

 فهرس اجلزء الثاني
 

 نيــالصحيحني ــع بــن اجلمــم
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 وجه للحزب تقريًبا 55التحزيب مبعدل 
 ص إىل ص من 
 225 هناية كتاب االعتكاف 165 بداية كتاب اجلنائز 1

 283 هناية كتاب النكاح 226 بداية كتاب احلج 2

 333 هناية كتاب الوصايا 284 بداية كتاب الطالق 3

 وجه للحزب تقريًبا 40التحزيب مبعدل 
 ص إىل ص من 
 206 هناية كتاب الزكاة 165 كتاب اجلنائزبداية  1

 249 باب من مجع بينهام ومل يتطوع 207 بداية كتاب الصيام 2

 291 هناية كتاب الطالق 250 باب: متى يصيل الفجر بجمع 3

 333 هناية كتاب الوصايا 292 كتاب العدة 4

 التحز يب 
 

اهلدف من هذا التحزيب مساعدة احلافظ عىل التقسيم املناسب لوريه، بحي  جيمع 

بني تساوي عدي الصفحات والوقوف عىل هنايات املوضوعات واألحايي ، فيجعل له ورًيا 

ط املقدار ه ضبيلعيومًيا أو أسبوعًيا باملقدار الذي يناسبه حسب ضبطه وما حيتاجه، فيسهل 

ها ملذاكرة واأليام التي ينجز اجلزء فيها، وقد يكون  املقدار جللسة مجاعية يلتقي احلفا  في

 حمفوظهم وما يتعلق به من فوائد وإشكاالت.
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 وجه للحزب تقريًبا 30التحزيب مبعدل 
 ص إىل ص من 
 195 باب الزكاة عىل األقارب 165 جلنائزبداية كتاب ا 1

 225 هناية كتاب االعتكاف 196 باب الصدقة عىل األخوال 2

 254 باب ركوب البدن 226 بداية كتاب احلج 3

 283 هناية كتاب النكاح 255 باب نحر اإلبل مقيدة 4

 305 هناية كتاب النفقات 284 بداية كتاب الطالق 5

 333 اية كتاب الوصاياهن 306 بداية كتاب العتق 6

 وجه للحزب تقريًبا 15مبعدل تحزيب ال
 ص إىل ص من 
 180 هناية كتاب اجلنائز 165 بداية كتاب اجلنائز 1

 195 باب الزكاة عىل األقارب 181 بداية كتاب الزكاة 2

 210 باب الصائم يصبح جنًبا 196 باب الصدقة عىل األخوال 3

 225 هناية كتاب االعتكاف 211 ناسًيا باب الصائم إذا أكل أو رشب 4

 239 باب االغتسال للمحرم 226 بداية كتاب احلج 5

 254 باب ركوب البدن 240 باب احللق من األذى 6

 268 هناية كتاب احلج 255 باب نحر اإلبل مقيدة 7

 283 هناية كتاب النكاح 269 بداية كتاب النكاح 8

 299 ب اللعانهناية كتا 284 بداية كتاب الطالق 9

 316 باب ما يكره من اخلداع يف البيع 300 بداية كتاب الرضاع 10

 333 هناية كتاب الوصايا 317 باب األصناف التي يكون فيها الربا* 11

 .للوري اليومي من املراجعة بعد ختم اجلزء قرتحهذا التحزيب امل
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 مالحظات الصواب اخلطأ رقم الصفحة
 بكرس الكاف ذاكِ  ذاكر قال: ليس  165

رِبةسجي بربي  166 ة حر  بكرس احلاء وفتح الباء ِحربر

ل  - 170  فيها الوجهان وِهل -وهر

 بكرس اجليم باجِلنازة باجلرنازةأرسعوا  173

رهو 178 نِخره إىل قفاه ِمنخر  بفتح امليم وكرس اخلاء ومر

 بفتح امليم املررآة املِرآةفأتينا عىل رجل كريه  179

عر  179  بكرس العني فصِعدا يب يف الشجرة دافصر

ي.لهافام أصابت يف  184  بكرس الطاء وفتح العني لهاير طِ  ذلك طر

ر بن.هرولو أهنا مرت  184  بفتح اهلاء بنهر

 بدون تشديد الباء أتبر خر  هذا لك تخبَّأ 187

 بضم اهلمزة وكرس الصاي ُأرِصده لدين أررُصدهإال يشء  193

 بضم اهلمزة وفتح الالم والراء سحاُء الليلر والنهارر  نهارِ سحاءر الليِل وال 194

 بتنوين الضم رسعةٌ  يب أن أيرك رسعةً ثم يكون  209

 األخطاء الشائعة
 

 ومل الصواب، بيان مع اخلاطئ نطقها ذكرنا نطقها، يف اخلطأ يكثر التي الكلامت بعض هذه

 للحافظ بد وال لنظائرها، احلافظ ليتنبه أمثلة أورينا إنام فيها، احلفا  خيطئ التي الكلامت نستوعب

 النسخة من ذلك يف وتستفيد النطق، باختالف خيتلف قد املعنى ألن األلفا  نطق بدقة العناية من

 لك. املسمع وتصويبات الصوتية
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 بكرس السني أمسِ  أمسر فقال: أصمت  220

تمهجت العني  221  بكرس الفاء نِفهت النفس ونفهر

 بفتح اهلمزة أرحل حتى أنحر ُأحلفال  230

معوأن  233  بضم الياء جُيمع بينهام جير

 بفتح الدال عبدر الرمحن  الرمحن عبدِ أرسل معي  236

نفارحتل الناس  236 ن  طاف وم.  بفتح امليم ومر

لباب: كيف كان بدء  241 ل الرم.  بفتح امليم الرمر

ر عليه ينكِرفال  247  بفتح الكاف ينكر

س احلُمسهذا واهلل من  247  بتسكني امليم احلم.

م فيه مأيدي. إهنم جيعلون  248  بفتح الياء أيدير

 بتسكني الطاء حط.مة الناس حطرمةفدفعت قبل  250

نأذن  إن رسول اهلل  251  بضم العني للظُعن للظع.

 بفتح الباء وبررة وب.رةويف حدي   252

نبيده سبع  نحر النبي  255  بضم الدال بُدن قياًما بد.

يف بني كنانة بِخيف 256  بفتح اخلاء بخر

عدة -كلَّهن  الِقعدةيف ذي  هنكل   258  بفتح الالم والقاف القر

بة بخِربة  اوال فارً  261  بتسكني الراء بخر.

ري إىل ثور ِعريما بني  264  بفتح العني عر

فجنازة ميمونة  283  بكرس الراء رِسف برسر
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 بفتح الالم ضلرع ضل.عخلقت من  283

لهاوقد اشتكت عينها  293  حلاءبضم ا أفتكُحلها أفتكحر

 بفتح النون املتالعنرني املتالعننِيفكانت تلك سنة  295

 بفتح اهلمزة األرليتني اإِلليتنيعظيم  295

رةأمحري كأنه  295 رة وح.  بفتح احلاء وحر

بفال  295  بكرس السني أحِسب عويمًرا إال قد كذب أحسر

رية سعد ِغريةأتعجبون من  296  بفتح الغني غر

 بفتح التاء املربوطة البينةر  ظهركأو حد يف  البينةُ  296

 بضم اهلمزة ُأكلتني -ُأكلة  أركلتنيأو  أركلةأو  309

 عند عالمة احلذف )...( يفّضل قول )احلديث( حتى تعرف أن هناك تتمة للحديث

 والتنبه لتصويب مسمعك لك. ،الصويت تسجيللتفادي األخطاء بإمكانك سامع ال

 ."إذا أريت أن حتفظ احلدي  فاعمل به  "قال وكيع:  
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 ناـــــــــزكتــــاب اجل

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

 لَِقاَء اَّللَِّ َأَحبَّ اَّللََّباٌب: َمْن َأَحبَّ 

 لَِقاَءه  
375  

ةر  رر ي.  ...بَّ َعْبِدي لَِقائِي َأْحَبْبت  َأَح  إَِذا (:َقاَل اَّللَّ  ) أرُبو ُهرر

ةر   ...اَءه  اَّللَِّ َأَحبَّ اَّللَّ  لِقَ  َمْن َأَحبَّ لَِقاءَ  ُعبراير

لٌّ ِعنَْده  بَِأَجٍل ": َباب  َقْولِِه  ةُ   376 "...ك  امر دٍ  ُأسر ي. ِن زر نرُة النَّبِيِّ  ب. لرِت اب. سر ي.هِ  أرر.  ...إِلر

ْدَمِة األ وَل  ْْبِ ِعنَْد الصَّ ؟ أرنرس  377 َباب  الصَّ ِرفنِير ُفالرنرةر ع. ِه: تر
لِ أرٍة ِمن. أره. رر الر اِلم. ُه قر نَّ  ...أر

ْمَلةِ َباب  اْلْب    ِة َوالشَّ َْبَ
ةُ   378 وِد َواحْلِ اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر ير  أرنَّ رر ر ُسجِّ  ...ِحنير ُتُويفِّ

 َباب  َفْضِل َمْن َماَت َله  َوَلٌد َفاْحَتَسَب 

379  
ِعيدٍ  اُء لِلنَّبِيِّ  أرُبو سر الر النِّسر اُل قر جر لري.كر الرِّ برنرا عر لر  ...: غر

ةر  رر ي. نَْث.ََلْ َيْبل   أرُبو ُهرر وا احْلِ  غ 

380  
ةر  رر ي. وت  ألََحٍد ِمَن املْ ْسلِِمنَي َثاَلَثٌة  أرُبو ُهرر  ...الَ َيم 

مْ  أرنرس اه  تِِه إِيَّ نََّة بَِفْضِل َرْْحَ  .إاِلَّ َأْدَخَله  اَّللَّ  اجْلَ

ْعَرف  فِيِه  َباب  َمْن َجَلَس ِعنَْد املْ ِصيَبِة ي 

ْزن    احْل 
381  

ةُ  اِئشر اءر  عر رٍ  النَّبِيَّ  ملرَّا جر فر ع. جر اِرثرةر ور ت.ُل اب.ِن حر  ...قر

اَيَة َزْيٌد  أرنرس  ...َفأ ِصيَب َأَخَذ الرَّ

رُ  ُسوُل اهللَِّ  اب.ُن ُعمر رر رر ةر  يِف  أرمَّ تر ِة ُمؤ. ور ز. در غر ي.  ...زر

رُ   382 َباب  اْلب َكاِء ِعنَْد املَِْريضِ  ةر  اب.ُن ُعمر ُن ُعبراير ُد ب. ع. ى سر تركر هُ  اش. ى لر ور ك.  ...شر

نَْهى ِمَن النَّْوِح َواْلب َكاءِ  بَّاسٍ   383 َباب  َما ي  ُن عر يَّةِ  اب.
راِهلِ  ِخالرٌل ِمن. ِخالرِل اجل.

 فهرس أطراف األحاديث
 

 برسي وذلك حمفوظه، إتقان عىل ومساعدته احلافظ، عىل املراجعة تسهيل القسم هذا من اهلدف

 األحايي  تصور عىل يعني مما رواه، الذي احلدي  طرف مع راوٍ  كل ذكر حيتوي جدول يف األبواب

 وحتقيق الفائدة املرجوة من احلفظ. استذكارها، ورسعة
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384  
يَّةر 
طِ ُسولر اهللَِّ  ُأم  عر نرا رر ع. اير ي.نرابر لر أر عر رر قر  ، فر

بَّاسٍ  لِِه  اب.ُن عر و. :يِف قر اىلر عر ُروٍف "تر ع. ال يرعِصنركر يِف مر  ..."ور

ْلِق ِعنَْد املْ ِصيَبةِ  نَْهى ِمَن احْلَ ى  385 َباب  َما ي  ُسولر اهللَِّ  أرُبو ُموسر ةِ  إِنَّ رر رالِقر احل. ِة ور الِقر  ..برِرئر ِمنر الصَّ

نَْهى ِمَن اْلَوْيِل َوَدْعَوى ُعويٍ   386 ...َباب  َما ي  س. ودَ  اب.ُن مر د  َب اْْل   ...َلْيَس ِمنَّا َمْن ََضَ

ب  املَْيِّت  ":لنَّبِيِّ َباب  َقْوِل ا َعذَّ  "...ي 

بَّاسٍ   387 ُر أر  اب.ُن عر ُه ملرَّا ُأِصيبر ُعمر ب.كِي نَّ ي.ٌب ير لر ُصهر  ...يرخر

388  
ةُ  اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر رَّ رر ةٍ  إِنَّامر مر ُوِييَّ ىلر ير  ...عر

ةُ  ب  باَِم نِيَح َعَلْيهِ  امل.ُِغرير َعذَّ  .َمْن نِيَح َعَلْيِه ي 

َفة  املْ ْؤمِن * َباٌب: ْ ةر   389 املَْْوت  ُت  تراير ُسولر اهللَِّ  أرُبو قر ةٍ  أرنَّ رر ي.ِه بِِجنرازر لر  ...ُمرَّ عر

ْدرِ  ِه بِاملَْاِء َوالسِّ
وئِ ض  ْسِل املَْيِِّت َوو  يَّةر   390 َباب  غ 

طِ نراِت النَّبِيِّ  ُأم  عر ى بر در يرت. إِح.  ...ُتُوفِّ

ةُ   391 َكَفنِ َباب  الثَِّياِب اْلبِيِض لِلْ  اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر اٍب  أرنَّ رر ِة أرث.ور نر يِف ثرالرثر  ...ُكفِّ

واِري   392 ...َباٌب: إَذا ََلْ ََيِْد َكَفنًا إالَّ َما ي 
بَّاب عر النَّبِيِّ  خر نرا مر ر. اجر هر اهللَِّ هر ج. ترِمُس ور ل.  ...نر

اِهيمر  اٍم  ...إِب.رر ائِ أرنَُّه ُأِِتر بِطرعر انر صر كر  ...اًم ور

نَائِزِ  َباِع اجْلَ ةر   393 َباب  َفْضِل اتِّ رر ي. نَاَزَة  أرُبو ُهرر ٍة: )َمْن َشِهَد اجْلَ اير يِف ِرور ْسلِمٍ  َجنَاَزةَ ور  ...م 

نَاَزةِ  َعِة بِاجْلِ ْ ةر   394 َباب  الُّسر رر ي. ًة َفَخْيٌ  أرُبو ُهرر نَاَزِة َفإِْن َتك  َصاحِلَ وا بِاجْلِ ع   ...َأْْسِ

َباِع  نَائِزَ َباب  اتِّ طِيَّةر   395 النَِّساِء اجْلَ لري.نرا. ُأم  عر م. عر زر . ُيع. ملر رنراِئِز، ور براِع اجل. ِن اتِّ ينرا عر
 هُنِ

ْلَجنَاَزِة؟
د  إَِذا َقاَم لِ   396 َباٌب: َمَتى َيْقع 

اِمر ةر  عر بِيعر ِن رر ْن َماِشًيا ب. ْم ِجنَاَزًة َفإِْن ََلْ َيك  ك   ...إَِذا َرَأى َأَحد 

عِ  يِّ  يدٍ أرُبو سر رُبِ ةر  املرق. رر ي. ذر أرُبو ُهرر أرخر ٍة فر نرازر انر   ُكنَّا يِف جر ور ر.  ...بِيرِد مر

نَاَزِة ََي وِدي     397 َباب  َمْن َقاَم جِلَ
ابِرٍ  را النَّبِي   جر امر هلر قر ٌة فر نرازر رَّ بِنرا جر نرا مر ُقم.  ...ور

ُل  ه. ِن ُحنري.ٍف  سر  ؟.َأَلْيَسْت َنْفًسا ب.

ِل؟َباٌب: َأيْ  ج  ٍب   398 َن َيق وم  ِمَن املَْْرَأِة َوالرَّ ِن ُجن.در ةر ب. ُمرر اءر النَّبِيِّ  سر رر لَّي.ُت ور اترت.  صر أرٍة مر رر ىلر ام.  ...عر

نَائِِز بِامْل َصَلَّ  اَلِة َعََل اجْلَ ةر   399 َباب  الصَّ رر ي. ُسولر اهللَِّ  أرُبو ُهرر ايِشَّ  أرنَّ رر ى النَّجر  ...نرعر
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ابِرٍ  وا َفَصلروا َماَت  جر وم  ٌل َصالٌِح َفق   ...اْلَيْوَم َرج 

ْدَفن   اَلِة َعََل اْلَقْْبِ َبْعَد َما ي   َباب  الصَّ
ةر   400 رر ي. ير  أرُبو ُهرر ور جاًل أرس. أرةً -أرنَّ رر رر اء أرِو ام. ير و.  ... -سر

بَّاسٍ   401 ىلَّ النَّبِي   اب.ُن عر ةٍ  صر ي.لر ا ُيفِنر بِلر در مر ع. ُجٍل بر ىلر رر  ...عر

  402 َباب  َثنَاِء النَّاِس َعََل املَْيِِّت 
ا أرنرس ً ري. ا خر ي.هر لر ا عر نرو. ث. أر ٍة فر نرازر وا بِجر ر   ...مر

رُ  رطَّاِب  ُعمر ِن اخل. ْسلٍِم َشِهَد َله  َأْرَبَعٌة بَِخْيٍ  ب. اَم م   ...َأير

هِ إِنَّ اْلَعْبَد إَِذا و   أرنرس  403 َباب  َما َجاَء يِف فِْتنَِة اْلَقْْبِ *  ...ِضَع يِف َقْْبِ

َثبِّت  اَّللَّ  الَِّذيَن آَمن وا"َباٌب:  اءُ   404 ..."ي  ر يِتَ ث مَّ َشِهَد  ال.ربر
ِه أ  ْقِعَد املْ ْؤِمن  يِف َقْْبِ  ...إَِذا أ 

ه   َباٌب: ْعَرض  َعَلْيِه َمْقَعد    405 ...املَْيِّت  ي 
رُ  ِرَض  اب.ُن ُعمر ْم إَِذا َماَت ع  ه  َعَلْيِه  إِنَّ َأَحَدك   ...َمْقَعد 

ةر  رر ي. نََّة إالَّ  أرُبو ُهرر ل  َأَحٌد اجْلَ  ...أ ِرَي َمْقَعَده  الَ َيْدخ 

 َباب  َما َجاَء يِف َعَذاِب اْلَقْْبِ 
ةُ   406 اِئشر ُوِي امل.رِدينرةِ  عر اِن ِمن. ُعُجِز ير ُجوزر َّ عر يلر لرت. عر خر  ..ير

جر النَّبِي   أرُبو أري وبر   407 رر جر  خر د. ور قر ُس ور م.  ...برِت الشَّ

كِنيَ  ةُ   408 َباب  َما ِقيَل يِف َأْوالَِد املْ ْْشِ ُمرر ُسوُل اهللَِّ  ُجن.ُدٍب  ب.نُ  سر انر رر ُقولر  كر ثُِر أرن. ير  ...مِمَّا ُيك.

 زكــــــــــاةكتــــاب ال

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

َدَقِة ِمَن األَْغنَِياِء  بَّاسٍ   409 ...َباب  َأْخِذ الصَّ  ...إِنََّك َسَتْأيِت َقْوًما َأْهَل كَِتاٍب  اب.ُن عر

ِعيدٍ   410 َباب  َزَكاِة اْلَوِرِق  وَن ََخِْس َأَواٍق َصَدَقةٌ  أرُبو سر  ...َلْيَس فِياَم د 

اَمءِ  ْسَقى ِمْن َماِء السَّ ْْشِ فِياَم ي  رُ   411 ..َباب  اْلع  ي ون   اب.ُن ُعمر اَمء  َواْلع  ا) فِياَم َسَقِت السَّ  ...(َأْو َكاَن َعَثِريًّ

ةر   412 ...َباٌب: َلْيَس َعََل املْ ْسلِِم يِف َعْبِدهِ  رر ي.  َلْيَس َعََل املْ ْسلِِم َصَدَقٌة يِف َعْبِدِه َوالَ يِف َفَرِسِه. أرُبو ُهرر

َدَقِة * ةر   413 َباب  َتْقِديِم الصَّ رر ي. ُسوُل اهللَِّ  أرُبو ُهرر رر رر ةِ  أرمر قر در  ...بِالصَّ

َكاةِ بَ  ةر   414 اب  إِْثِم َمانِِع الزَّ رر ي. ثَِّل َله  َمال ه   أرُبو ُهرر َؤدِّ َزَكاَته  م   َمْن آَتاه  اَّللَّ  َماالً َفَلْم ي 

ه  َفَلْيَس بَِكنْزٍ  َي َزَكات  نرف  415 َباٌب: َما أ دِّ ُجٌل  األرح. اءر رر ٍش فرجر ي. أٍل ِمن. ُقرر ُت إىِلر مر لرس.  ...جر
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 ِة األَْنَعاِم *َباب  َزَكاِة َسائِمَ 
ر    416 ُقوُل: أرُبو ذر برِة ير ع. لِّ ال.كر

ُهور يِف ظِ ي.ِه ور ي.ُت إِلر ترهر  ...ان.

ةر   417 رر ي. لٍ  أرُبو ُهرر ْيل  لَِرج  ٍل ِسْتٌ  اْْلَ  ...َأْجٌر َولَِرج 

َدَقةِ  َعائِِه لَِصاِحِب الصَّ  اإِلَماِم َود 
ب.د  418 َباب  َصالَةِ فر  ب.ن اهللَِّ  عر انر  أريِب أرو. الر  النَّبِي   كر ٍة قر قر در ٌم بِصر و. اُه قر ا أرتر  ...إِذر

َاف  َعََل إِْياَمنِِه *  َباب  إِ ِْعَطاِء َمْن ُي 
د ب.ن  419 ع. ّقاصٍ  سر ُسوُل اهللَِّ  أريِب ور طرى رر الٌِس  أرع. أرنرا جر ًطا ور ه.  ...رر

رو ب.ن  م. بر  عر
لِ غ. االً  تر كر ِرجر رر تر االً ور طرى ِرجر  ...أرع.

 إِْعَطاِء َمْن َسَأَل بِِغْلَظٍة * َباب  

عر النَّبِيِّ  أرنرس  420 ِِش مر ايِنّ  ُكن.ُت أرم. رر ٌي نرج. ي.ِه ُبر. لر عر  ...ور

ر  421 ور ةر  امل.ِس. مر .رر ِن َمر ُسوُل اهللَِّ  ب. مر رر بِيرًة  قرسر  ...أرق.

ُسوِل اهللَِّ  ُمط.ِعمٍ  ُجبرري. ب.ن  422 عر رر ي.نرا ُهور مر ُه بر نَّ ُه  أر عر مر  ...النَّاُس ور

ل وهب  ْم *  َباب  إِْعَطاِء املْ َؤلََّفِة ق 

ب.د اهللَِّ ب.ن  423 ي.دٍ  عر ُسولِِه  زر ىلر رر اءر اهللَُّ عر ٍ  ملرَّا أرفر مر ُحنرني. و.  ...ير

اُن  أرنرس  424 طرفر غر اِزُن ور ور برلرت. هر ق. ٍ أر ُم ُحنرني. و. انر ير  ...ملرَّا كر

ُعويٍ   425 س. ُن مر و.  اب. انر ير رر النَّبِي  ملرَّا كر  آثر
ٍ
 ...ُأنراًسا يِف   ُم ُحنرني.

َدَقاِت *   426 َباب  ِقْسَمِة اإِلَماِم لِلصَّ

ِعيدٍ  الٍِب  أرُبو سر ُن أريِب طر يِل  ب. ُسوِل اهللَِّ  برعر ر عر  ...إىِلر رر

يِل   ُسوِل اهللَِّ  عر ن. رر ُتُكم. عر ث. دَّ ا حر ِديًثا إِذر  ...حر

ل ب.ن ه. اِق ور ) ُحنري.ٍف  سر ِعرر ور ال. ى بِيرِدِه نرح. ور  (أره.

َدَقِة لِلنَّبِيِّ   َباب  َما ي ذَكر  يِف الصَّ

ةر   427 رر ي. نُ  أرُبو ُهرر رسر ذر احل. يِل   أرخر ةِ  ب.ُن عر قر در .ِر الصَّ ًة ِمن. َتر .رر  ...َتر

428  
ةر  رر ي. ُسوُل اهللَِّ  أرُبو ُهرر انر رر ا ُأِِتر  كر ن.هُ  إِذر أرلر عر اٍم سر  ...بِطرعر

ةُ  اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر انر رر ا كر ي.هر لر ُيثِيُب عر ةر ور رِديَّ برُل اهل. ق.  .ير

ةر   429 رر ي.  ...إيِنِّ ألَْنَقلِب  إَِل َأْهِِل َفَأِجد  التَّْمَرَة َساِقَطةً  أرُبو ُهرر

َدَقة   َلِت الصَّ وَّ يَّةر   430 َباٌب: إَِذا َُتَ
طِ لر النَّبِي   ُأم  عر خر ىلر  ير ةُ عر ائِشر  ...عر

َدَقِة َقْبَل اْلِعيدِ  رُ   431 َباب  الصَّ ُسوُل اهللَِّ  اب.ُن ُعمر ضر رر ِفط.رِ  فررر اةر ال. كر  ...زر

ِعيدٍ   432 َباٌب: َصَدَقة  اْلِفْطِر َصاٌع ِمْن َطَعامٍ  اِن النَّبِيِّ  أرُبو سر مر ا يِف زر يهر
طِ اًعا  ُكنَّا ُنع.  ...صر
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َدَقِة *  َباب  احَلثِّ َعََل الصَّ
ةر أرُبو   433 رر ي. يِن َأْن  ُهرر ر ٍد َذَهًبا َما َيُّس   ...َلْو َكاَن ِِل ِمْثل  أ ح 

ةر   434 رر ي. ْنِفْق َعَلْيَك. أرُبو ُهرر : َأْنِفْق أ   ..َقاَل اَّللَّ  َعزَّ َوَجلَّ

دِّ  َدَقِة َقْبَل الرَّ   435 َباب  الصَّ

ٍب  ه. ِن ور ةر ب. اِرثر ْم َزَما حر ه  َيْأيِت َعَلْيك  وا؛ َفإِنَّ ق   ...ٌن َتَصدَّ

ى ه  َأْرَبع وَن اْمَرَأًة  أرُبو ُموسر ل  اْلَواِحد  َيْتَبع  ج  َرى الرَّ  ...َوي 

ةر  رر ي.  بنحو حدي  حارثة بن وهب أرُبو ُهرر

َكاِة َعََل األََقاِرِب   َباب  الزَّ

436  
نربر  ي. ُت النَّبِيَّ  زر أري. رر ِجِد فر الر  ُكن.ُت يِف امل.رس. قر  ...فر

ِعيدٍ  ِك َأَحقر  َق اْبن  َمْسع وٍد،َصَد  أرُبو سر ِك َوَوَلد   ...َزْوج 

ةر  أرنرس  437 انر أرُبو طرل.حر اِر بِامل.رِدينرةِ  كر ثررر األرن.صر  ...أرك.

ةر  ُأم    438 لرمر ل. ِِل ِمن.  سر ُسولر اهللَِّ،هر ا رر ٍر ير  ...يِف برنِيأرج.

دَقِة َعََل األَْخواِل * ي.ُمونرةر   439 َباب  الصَّ را أر  مر ًة أرهنَّ لِيدر ت. ور ترقر . ور ع. ترأ.ِذِن  ملر  ...النَّبِيَّ ترس.

كِ  ءر   440 َباب  ِصَلِة اْلَوالِِد املْ ْْشِ امر دِ  أرس. ه. ٌة يِف عر كر ِ ِهير ُمرش. ي ور َّ ُأمِّ يلر ت. عر ِدمر  ...قر

ْسَتَح  َجاَءةً َباب  َما ي  َ ف  يفِّ ةُ   441 ...بر ملَِْن ت و  اِئشر ُتِلترت.  عر ي اف. ُسهر إِنَّ ُأمِّ ف.  ...انر

وا النَّاَر َوَلْو بِِشقِّ ََتْرةٍ  ِدي    442 َباٌب: اتَّق  اتِمٍ  عر ِههِ  أرنَّ النَّبِيَّ  ب.ِن حر ج. احر بِور أرشر رر النَّارر فر كر  ...ذر

ةر   443 َباب  َفْضِل املَْنِيَحةِ  رر ي. ِفير ِمنَْحةً املَْنِيَحة   نِْعمَ  أرُبو ُهرر ْقَحة  الصَّ  ...اللِّ

َدَقِة بِ  ةر   444 الَيِمنيِ َباب  الصَّ رر ي. ه   أرُبو ُهرر ِه َيْوَم الَ ظِلَّ إاِلَّ ظِلر م  اَّللَّ  يِف ظِلِّ ظِلره   ..َسْبَعٌة ي 

ِحيِح  ِحيِح الصَّ ةر   445 َباب  َفْضِل َصَدَقِة الشَّ رر ي. ا أرُبو ُهرر ُسولر  ير ًرا؟ رر ُم أرج. ظر ِة أرع. قر در  ...اهللَِّ! أري  الصَّ

َدَقِة ِمْن َكْس  ةر   446 ٍب َطيٍِّب َباب  الصَّ رر ي. َق  أرُبو ُهرر  ...بَِعْدِل ََتَْرٍة ِمْن َكْسٍب َطيٍِّب َمْن َتَصدَّ

ا اَرِِتَ ِقَرنَّ َجاَرٌة جِلَ ةر   447 َباٌب: الَ َُتْ رر ي. انر النَّبِي   أرُبو ُهرر ُقوُل:  كر  ...َيا نَِساَء املْ ْسلاَِمِت! ير

وَن  "َباب  َقْولِِه: ُعويٍ أر   448 "...الَِّذيَن َيْلِمز  س. ُل  ُبو مر امر ترحر ِة ُكنَّا نر قر در نرا بِالصَّ  ...ملرَّا ُأِمر.

  449 َباب  َفْضِل النََّفَقِة يف َسبْيِل اَّللَِّ
ةر  رر ي.  ...َمْن َأْنَفَق َزْوَجنْيِ يِف َسبِيِل اَّللَِّ ن وِدَي  أرُبو ُهرر

ل ه. ان   سر يَّ : الرَّ َقال  َله  نَِّة َباًبا ي   ...إِنَّ يِف اجْلَ
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وٍف َصَدَقةٌ بَ  لر َمْعر  ابِر  450 اٌب: ك  وٍف َصَدَقٌة. جر لر َمْعر   ك 

اَلَمى َصَدَقٌة * لِّ س  ةر   451 َباٌب: َعََل ك  رر ي. اَلَمى ِمَن النَّاِس َعَلْيِه َصَدَقةٌ  أرُبو ُهرر لر س   ...ك 

ْسلٍِم َصَدَقةٌ  لِّ م  ى  452 َباٌب: َعََل ك  ْسلٍِم َصَدَقٌة.  أرُبو ُموسر لِّ م  ؟َعََل ك  ِد. . جير إِن. ملر اُلوا: فر  ...قر

َو الَ َيْعَلم   َق َعََل َغنِي  َوه  ةر   453 َباٌب إَِذا َتَصدَّ رر ي. ٌل  أرُبو ُهرر َقنَّ بَِصَدَقٍة : َقاَل َرج   ...ألََتَصدَّ

ِق َواْلَبِخيلِ  ةر   454 َباب  َمَثِل املْ َتَصدِّ رر ي. ِق َمَثل  رَ  أرُبو ُهرر َلنْيِ َعَلْيِهاَم َمَثل  اْلَبِخيِل َواملْ َتَصدِّ  ...ج 

ا َمْن َأْعَطى َواتََّقىفَ ":...َباب    "َأمَّ
ةر   455 رر ي. ْصبِح  اْلِعَباد  فِيِه إالَّ َمَلَكاِن  أرُبو ُهرر  ...َما ِمْن َيْوٍم ي 

ءر   456 امر لر  أرس. خر ا أري. اٌل إالَّ مر ا ِِل مر ُسولر اهللَِّ مر ا رر  ..ُقل.ُت: ير

َق بَِأْمِر َباب  َأْجِر اَْلاِدِم إَذا تَ  ى  457 ...َصدَّ اِزن  املْ ْسلِم  األَِمني   أرُبو ُموسر ِمَر بِهِ اْْلَ نِْفذ  َما أ   ...الَِّذي ي 

َقْت ِمْن َبْيِت   ..َباب  َأْجِر املَْْرَأة إَذا َتَصدَّ
ةُ   458 اِئشر ْفِسَدةٍ إَِذا َأْنَفَقِت املَْْرَأة   عر  ..ِمْن َطَعاِم َبيْتَِها َغْيَ م 

ةر أرُبو ُهرر   459 رر َها َشاِهٌد  ي. وَم َوَزْوج   ...الَ ََيِلر لِْلَمْرَأِة َأْن َتص 

ِعيدٍ   460 َباب  االْستِْعَفاِف َعِن املَْْسَأَلةِ  ُسولر  أرُبو سر أرُلوا رر اِر سر  ... اهللَِّ أرنَّ نراًسا ِمنر األرن.صر

 َباٌب: الَ َصَدَقَة إاِلَّ َعْن َظْهِر ِغنًى
461  

ةر  رر ي. ْم َحبَْله  ي َنْفِِس بَِيِدِه َوالَّذِ  أرُبو ُهرر ك  َذ َأَحد   ..ألَْن َيأْخ 

رُ  ُن ُعمر ْفََل ِهيَ  اب. ْليَا ِهَي املْ نِْفَقة  َوالسر . َفالْيَد  الْع  ائَِلة   السَّ

كِيمُ   462 امٍ  ب.نُ  حر ُت النَّبِيَّ  ِحزر أرل. طرايِن ُثمَّ  سر أرع. طرايِن فر تُُه فرأرع. أرل.  ...سر

رُ   463 ...ه  اَّللَّ  َشْيًئا ِمْن َغْيِ َباب  َمْن َأْعَطا انر النَّبِي   اب.ُن ُعمر اءر  كر طر عر ِطينِي ال.  ...ُيع.

رُ   464 َباب  َمْن َسَأَل النَّاَس َتَكثرًرا ل  َيْس  اب.ُن ُعمر ج   ...َأل  النَّاَس َحتَّى َيْأيِتَ َما َيَزال  الرَّ

افً  الَ "َباٌب:  ةر  أرُبو  465 "اَيْسَأل وَن النَّاَس إحِْلَ رر ي.  ...الَِّذي َيط وف  َعََل النَّاسِ  َلْيَس املِْْسكنِي   ُهرر

ةر   466 َباٌب: اْلِغنَى ِغنَى النَّْفسِ  رر ي.  ...َلْيَس اْلِغنَى َعْن َكْثَرِة اْلَعَرضِ  أرُبو ُهرر

ر  "َباٌب:  م  التََّكاث  اك   * "َأْْلَ

 ...َيْكَْب  اْبن  آَدَم َوَيْكَْب  َمَعه  اْثنَانِ  أرنرس  467

468  
بَّاسٍ   ...ِمْن َماٍل الَْبَتَغى َلْو َكاَن الْبِن آَدَم َواِدَيانِ  اب.ُن عر

آنِ  يبر  أُ  ُقر. ا ِمنر ال. ذر ى هر رر  ...ُكنَّا نر
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ِس فِيَها ْنيَا َوالتَّنَاف  َْذر  ِمْن َزَهَرِة الدر ِعيدٍ   469 َباب  َما َي  ْم ِمْن َبْعِدي َما ي   أرُبو سر اَم َأْخَشى َعَليْك   ...ْفتَح  إِنَّ

 صيـــــــــــامكتــــاب ال

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

تَِم؟ : إيِنِّ َصائٌِم؛ إَِذا ش  ةر   470 َباٌب: َهْل َيق ول  رر ي. لر َعَمِل اْبِن آَدَم َله   أرُبو ُهرر  ...َقاَل اَّللَّ : ك 

َقال  َرَمَضان  َأوْ  ةر أرُبو   471 َشْهر  َرَمَضاَن؟ َباٌب َهْل ي  رر ي. نَّةِ  ُهرر تَِّحْت َأْبَواب  اجْلَ  ...إَِذا َدَخَل َرَمَضان  ف 

م  َرَمَضاَن بَِصْوِم َيْوٍم َوالَ َيْوَمنْيِ  ةر   472 َباٌب: الَ َيَتَقدَّ رر ي. ْم رَمَضاَن  أرُبو ُهرر ك  َمنَّ َأَحد   ...بَِصْوِم َيْومٍ الَ َيَتَقدَّ

الَ إَِذا َرأَ ":َباب  َقْولِِه    473 "...َل ْيت م  اْْلِ
ةر  رر ي. ْؤَيتِهِ  أرُبو ُهرر وا لِر  ْؤَيتِِه، َوَأْفطِر  وا لِر  وم   ...ص 

رُ  وا َله   اب.ُن ُعمر ر  ْم َفاْقد  مَّ َعَلْيك   .َفإِْن غ 

يَن * ون  تِْسَعًة َوِعْْشِ ْهر  َيك   َباٌب: الشَّ
ةر   474 لرمر ِض  أرنَّ النَّبِيَّ  ُأم  سر ىلر برع. ُخُل عر د. لرفر الر ير لِ حر  ...هِ أره.

رُ   475 ُن ُعمر ب   اب. يٌَّة الَ َنْكت ب  َوالَ َنْحس  ٌة أ مِّ ا أ مَّ  ...إِنَّ

ةر   476 َباٌب: َشْهَرا ِعيٍد الَ َينْق َصانِ  رر ك. ُبو بر َصاِن: َشْهَرا أر  ...ِعيٍد: َشْهَراِن الَ َينْق 

وِر ِمْن َغْيِ إََِياٍب  ح  وا؛ َفإِنَّ  أرنرس  477 َباب  َبَرَكِة السَّ ر  وِر َبَرَكًة.َتَسحَّ ح   يِف السَّ

وِر َوَصاَلِة  :َباٌب  ح  َقْدر  َكْم َبنْيَ السَّ

 اْلَفْجِر؟
478  

دِ  أرنرس ي. ن. زر عر النَّبِيِّ  عر نرا مر ر. حَّ الرِة.ترسر امر إىِلر الصَّ  ..، ُثمَّ قر

ُل  ه. يِل  سر ُر يِف أره. حَّ ٌة يِب  ُكن.ُت أرترسر عر ُكوُن رُس.  ...ُثمَّ ير

ْيِط َباب  املْ َراِد  ْيِط األَْبَيِض َواْْلَ بِاْْلَ

 األَْسَوِد *

ُل   479 ه. ِزلرت.  سر ُبوا": ُأن. ر ارش. ُكُلوا ور  ..."ور

ِدي    480 اتِمٍ  عر : ب.ِن حر لرت. ُكُم..."ملرَّا نرزر ر لر تربرنيَّ تَّى ير  "حر

َياِم؟ * لصِّ
ون  اإِلْمَساك  لِ  َباٌب: َمَتى َيك 

ُعويٍ   481 س. مْ  اب.ُن مر ْم َأَذان  باَِللٍ أرو.  الَ َيْمنََعنَّ َأَحَدك   ..َأَحًدا ِمنْك 

رُ   482 ُن بِلري.لٍ  اب.ُن ُعمر ذِّ انر ُيؤر  ...أرنَّ باِلرالً كر

ن ًبا ْصبِح  ج  ائِِم ي  ةُ   483 َباب  الصَّ ائِشر ةر ور  عر لرمر ِ  أُم  سر ُسولر اهللَّ رُ  أرنَّ رر ج. فر ِرُكُه ال. انر ُيد.  ...كر

ائِِم إَِذا َأَكَل َأْو رَشِ  ةر   484 َب َناِسًياَباب  الصَّ رر ي. َب َفْلي تِمَّ َصْوَمه   أرُبو ُهرر  ...إَِذا َنِِسَ َفَأَكَل َورَشِ

مْ  ْفطِْر ِعنَْده  لر النَّبِي   أرنرس  485 َباب  َمْن َزاَر َقْوًما َفَلْم ي  ي.مٍ  يرخر ىلر ُأمِّ ُسلر  ...عر
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ةر   486 ...َباٌب: إَِذا َجاَمَع يِف َرَمَضاَن  رر ي. اءر  أرُبو ُهرر ُجٌل إىِلر النَّبِيِّ  جر ُت! رر لرك. : هر الر قر  ...فر

ائِمِ  ِة لِلصَّ ةُ   487 َباب  املْ َبارَشَ اِئشر انر النَّبِي   عر اِئمٌ  كر ُهور صر ُيبرارِشُ ور بُِّل ور  ...ُيقر

ائِمِ  َجاَمِة لِلصَّ
  488 َباب  احْلِ

بَّاسٍ  ُهور حُم.ِرمٌ  أرنَّ النَّبِيَّ  اب.ُن عر مر ور ترجر  ...اح.

ي.نرةر  ب.نُ ا مر ) ُبحر ترجر رلٍ اح. ِي مجر ةر بِلرح. كَّ ِريِق مر  ...( من. طر

ابٌِت  ُبنرايِنِّ  ثر اِئِم؟ ال. ةر لِلصَّ امر جر
ُهونر احل.ِ رر  ...أرُكن.ُتم. ترك.

ائِِم؟   489 َباٌب: َمَتى ََيِلر فِْطر  الصَّ
فر  ب.نُ ا ُسولِ  أريِب أرو. عر رر رٍ   اهللَِّ ُكنَّا مر فر  ...يِف سر

رُ  يْل  ) ُعمر نَاإَذا َأْقبََل اللَّ  ...(ِمْن َهاه 

ُل   490 َباب  َتْعِجيِل اإِلْفَطارِ  ه. ل وا اْلِفْطرَ  الَ َيَزال  النَّاس  بَِخْيٍ َما سر  .َعجَّ

َحرِ    491 َباب  اْلِوَصاِل إَِل السَّ

ةر  رر ي. ُسوُل اهللَِّ  أرُبو ُهرر رى رر مِ  هنر و. اِل يِف الصَّ ِوصر ِن ال.  ...عر

ْم.لَ  أرنرس َقه  ق وَن َتَعمر  َواَصْلت  ِوَصاالً َيَدع  املْ َتَعمِّ

ةُ  ائِشر . عر ُم. رًة هلر مح. اِل رر ِن ال.ِوصر رى عر  هنر

ِعيدٍ  َواِصل وا أرُبو سر َواِصَل  الَ ت  ْم إَِذا َأَراَد َأْن ي  ك   ...َفَأير

اًما ِمْن َرَمَضاَن ث مَّ  َباٌب: إَِذا َصاَم َأيَّ

 َساَفرَ 

ُسوُل اهللَِّ  بَّاسٍ اب.ُن عر   492 رر رر افر انر  سر ضر مر  ...يِف رر

  وأربُ   493
ِ
اء ير ر. عر النَّبِيِّ  الدَّ نرا مر ج. رر اِرهِ  خر فر ِض أرس. ع.  ...يِف بر

َفرِ " ...َباب   ْوم  يِف السَّ ابِرٌ   494 "َلْيَس ِمَن اْلِْبِّ الصَّ ُسوُل اهللَِّ  جر انر رر رٍ  كر فر اًما يِف سر أرى ِزحر رر  ...فر

 ْ عر النَّبِيِّ  أرنرس  ... 495 َيِعْب َأْصَحاب  النَّبِيِّ َباٌب: ََل افُِر مر ِعِب  ُكنَّا ُنسر لرم. ير  ...فر

وَن بِاألَْجرِ "...:َباب   عر النَّبِيِّ  أرنرس  496 * "َذَهَب امْل ْفطِر  ترظِّل  ُكنَّا مر س. ثرُرنرا ظاِلًّ الَِّذي ير  ...أرك.

َفِر َواإِلفْ  ْوِم يِف السَّ ةُ   497 َطارِ َباب  الصَّ اِئشر الر لِلنَّبِيِّ  عر لرِميَّ قر ٍرو األرس. م. ةر ب.نر عر .زر  ...أرنَّ محر

ْقََض َقَضاء  َرَمَضاَن؟ ةُ   498 َباٌب: َمَتى ي  اِئشر انر  عر ضر مر ُم ِمن. رر و. َّ الصَّ يلر ُكوُن عر انر ير  ...كر

 َباب  َمْن َماَت َوَعَلْيِه َصْومٌ 
ةُ   499 اِئشر .َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِص  عر  َياٌم َصاَم َعنْه  َولِيره 

بَّاسٍ   500 ا اب.ُن عر ُسولر  ير مُ  رر و. ا صر ي.هر لر عر اترت. ور ي مر  ..اهللَِّ! إِنَّ ُأمِّ
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ْهَر "َباٌب:  م  الشَّ َفَمْن َشِهَد ِمنْك 

ْمه    "َفْلَيص 
501  

ةُ  لرمر : سر لرت. يُقونرُه..." ملرَّا نرزر
ِذينر ُيطِ ىلر الَّ عر  "ور

 
ٍ
طراء ِمعر  عر بَّاسٍ أنَُّه سر ُأ: اب.نر عر رر ِذينر " يرق. ىلر الَّ عر  "...ور

ْوِم يِف َسبِيِل اَّللَِّ ِعيدٍ   502 َباب  َفْضِل الصَّ ُبو سر َد اَّللَّ  َوْجَهه   َمنْ  أر  ...َصاَم َيْوًما يِف َسبِيِل اَّللَِّ َبعَّ

وَراءَ   َباب  ِصَياِم َيْوِم َعاش 

503  

ةُ  اِئشر مر أر  عر و. انرت. ترُصوُم ير ًشا كر ي. اءر  نَّ ُقرر اُشورر  ...عر

رُ  ُن ُعمر ب.ُد اهللَِّ الر  اب. انر عر كر ٌع: ور
افِ الر نر  ...يرُصوُمُه  قر

ةُ  اِوير مْ  ُمعر وَراَء، َوََلْ َيْكت ِب اَّللَّ  َعَلْيك   ...َهَذا ي وم  َعاش 

504  
بَّاسٍ  ُهم.  أرنَّ النَّبِيَّ  اب.ُن عر در جر ِدمر امل.رِدينرةر ور  ...ملرَّا قر

ىأرُبو مُ  يرُهوُي ِعيًدا. وسر ُه ال. ُعد  اءر تر اُشورر ُم عر و. انر ير : كر الر  قر

بَّاسٍ   505 أري.ُت النَّبِيَّ  اب.ُن عر ا رر ٍم  مر و. ى ِصيرامر ير رَّ لرهُ يترحر  ...فرضَّ

يِّعُ   506 بر ذٍ  بِن.ُت  الر  وِّ لر النَّبِي   ُمعر سر اةر  أرر. در ىغر اءر إىِلر ُقرر اُشورر  ...عر

  507 ْعَبانَ َباب  َصْوِم َش 
ةُ  اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر انر رر طِرُ  كر تَّى نرُقولر الر ُيف.  ...يرُصوُم حر

نرس اًم  أر ائِ ِر صر ه. اُه ِمنر الشَّ رر ا ُكن.ُت أُِحب  أرن. أر  ...مر

ْهرِ  ْوِم ِمْن آِخِر الشَّ انُ   508 َباب  الصَّ رر ْهرِ  ِعم. َر َهَذا الشَّ ْمَت َْسَ الٍَن! َأَما ص   ؟..َيا َأَبا ف 

لِ  ُأم    509 َباب  َصْوِم َيْوِم َعَرَفةَ  ض. فر مر  ال. و. ا ير هر ا ِعن.در و. رارر مِ أرنَّ نراًسا َتر و. فرةر يِف صر رر  ...عر

  510 َباب  َصْوِم َيْوِم اْلِفْطرِ 
عر  ُعبري.دٍ  وأربُ  ى مر حر مر األرض. و. ِعيدر ير ِهدر ال. نَُّه شر رُ أر  ...ُعمر

رُ  ُجٍل نرذر  اب.ُن ُعمر ن. رر ُسِئلر عر مٌ ور و. ي.ِه ير لر أ.ِِتر عر  ...رر أرن. الر ير

يِق  اِم التَّْْشِ ةُ   511 َباب  ِصَياِم َأيَّ ائِشر ُر و عر ُن ُعمر نر  اب. م. يِق أرن. ُيصر ِ اِم التَّرش. ص. يِف أريَّ خَّ . ُيرر  ...ملر

َعةِ  م    512 َباب  َصْوِم َيْوِم اجْل 
ةر  رر ي. عَ  أرُبو ُهرر م  ْم َيْوَم اجْل  ك  وَمنَّ َأَحد   ...ِة إالَّ َيْوًماالَ َيص 

ةُ  ِرير ي. ةِ  أرنَّ النَّبِيَّ  ُجور ُُمعر مر اجل. و. ا ير ي.هر لر لر عر  ...يرخر

ْومِ  ٍرو ب.نُ ا  513 َباب  َحقِّ األَْهِل يِف الصَّ م. لرغر النَّبِيَّ  عر يلِّ اللَّي.لر  بر ُأصر مر ور و. ُي الصَّ ُ  ..أرينِّ أررس.

ياِم إَِل اَّللَِّ ِص  دَ َباٌب: َأَحبر الصِّ ٍرو ب.نُ ا  514 يام  َداو  م. َد  عر ِة إَِل اَّللَِّ صالَة  َداو   ...َأَحبر الّصالَ
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 عتكـــــــــافــــاب االـــكت

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ل  املْ ْعَتَكَف؟ * ةُ   515 َباٌب: َمَتى َيْدخ  اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر ر  أرنَّ رر فر ال.عررش.
تركِ ع. رر أرن. ير كر  ...ذر

ِه * لِّ ِعيدٍ   516 َباب  ااِلْعتَِكاِف يِف َرَمَضاَن ك  ُسوُل اهللَِّ  أرُبو سر فر رر تركر لر  اع. ر األُور  ...العررش.

  517 َباب  ااِلْعتَِكاِف يِف اْلَعْْشِ األََواِخرِ 
ةُ  اِئشر اِخرر  أرنَّ النَّبِيَّ  عر ر األرور ُف ال.عررش.

تركِ ع. انر ير  ...كر

ةر  رر ي. ا أرُبو ُهرر كر اور ً رش. اٍم عر ُف ُكلَّ عر
تركِ ع.  ...نر ير

ةُ   518 َباب  اْلَعَمِل يِف اْلَعْْشِ األََواِخِر ِمْن َرَمَضانَ  اِئشر انر النَّبِي   عر هُ  كر رر دَّ ِمئ.زر ُ شر رش. عر لر ال. ا يرخر  ...إِذر

ي َلْيَلِة اْلَقْدِر يِف اْلِوْتِر ِمَن اْلَعْْشِ  رِّ   519 َباب  َُتَ
ةُ  اِئشر ُسوُل  عر انر رر اِخرِ  اهللَِّ  كر ِ األرور  ..جُيراِوُر يِف ال.عررش.

رُ  اِخرِ  اب.ُن ُعمر ب.ِع األور ِر يِف السَّ د. قر ي.لرةر ال.  ...أرنَّ ُأنراًسا ُأُروا لر

  520 َباب  َرْفِع َمْعِرَفِة َلْيَلِة اْلَقْدِر لِتاَلَِحي النَّاسِ 
ُسولر اهللَِّ  ةُ ُعبراير  ي.لر  أرنَّ رر رِبُ بِلر جر خُي. رر رِ خر د. قر  ...ِة ال.

بَّاسٍ  وَها يِف اْلَعْْشِ األََواِخِر ِمْن َرَمَضانَ  اب.ُن عر  ...اْلَتِمس 

 حلـــــــــــجــــاب اـــكت

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

وِل اَّللَِّ  نَِن َرس  ةر    521َباب  االْقتَِداِء بِس  رر ي. مْ  أرُبو ُهرر ويِن َما َتَرْكت ك  مْ إِنَّ  َدع   ..اَم َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلك 

ْمَرِة * جِّ َواْلع   َباب  َفْضِل احْلَ
ةر   522 رر ي. ْمَرةِ  أرُبو ُهرر ْمَرة  إَِل اْلع  اَم  اْلع  َا َبْينَه 

اَرٌة ملِ  ...َكفَّ

ةر   523 رر ي. ْق  أرُبو ُهرر ْث َوََلْ َيْفس   ...َمْن َحجَّ َهَذا اْلَبْيَت َفَلْم َيْرف 

َذاٌن ِمَن اَّللَِّ أَ وَ "َباب  َقْولِِه: 

ولِهِ   "..َوَرس 

ةر   524 رر ي. يقر  أرُبو ُهرر دِّ ٍر الصِّ ا برك. بر ةِ  أرنَّ أر رجَّ ثرُه يِف احل. عر  ...بر

ةُ   525 ور انر النَّاُس يرُطوفُ  ُعر. اةً كر راِهلِيَِّة ُعرر  ...ونر يِف اجل.

  526 َباب  َحجِّ النَِّساءِ 

ةر  رر ي. ْؤِمن   أرُبو ُهرر  ...بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اآلِخرِ  الَ ََيِلر الْمَرَأٍة ت 

ِعيدٍ  َها. أرُبو سر  َيْوَمنْيِ إالَّ َوَمَعَها َزْوج 

رُ  اٍم. اب.ُن ُعمر  ثاَلَثَة َأيَّ
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بَّاسٍ   527 ٌل بِاْمَرَأةٍ  الَ  اب.ُن عر َونَّ َرج  ل  َسافَِرنَّ اْمَرَأٌة  َُيْ  ...َوالَ ت 

لِ  ج  بَّاسٍ  اب.نُ   528 َباب  َحجِّ املَْْرَأِة َعِن الرَّ ُسوِل اهللَِّ  عر ِييفر رر ُل رر ض. فر انر ال.  ...كر

ْمَرةِ  جِّ َواْلع    529 َباب  َفْرِض َمَواِقيِت احْلَ
بَّاسٍ  ا أرنَّ النَّبِيَّ  اب.ُن عر ِل امل.رِدينرِة ذر قَّتر ألره. ةِ  ور ي.فر ُلر  ...احل.

رُ  ُكن.  اب.ُن ُعمر . ير : ملر الر قر اُق، فر ِعرر ُه ال. ر لر
ُه ُذكِ نَّ اٌق أر  ...ِعرر

ةُ   530 َباب  الطِّيِب ِعنَْد اإِلْحَرامِ  ائِشر ِ  عر ُسولر اهللَّ يَّب.ُت رر ِ  طر اترني. يَّ هر  ...بِيردر

ْحَيةِ  ْأِس َواللِّ ةُ   531 َباب  الطِّيِب يِف الرَّ ائِشر ِرِق ك عر ف. بِيِص الطِّيِب يِف مر ن.ُظُر إىِلر ور  ...أرينِّ أر

َلْيَفةِ  َباب  اإِلْهاَلِل ِعنَْد َمْسِجدِ  رُ   532 ِذي احْل  ُن ُعمر ُسوُل  اب. لَّ رر ا أرهر ِ مر ِجدِ  إالَّ   اهللَّ  ..ِمن. ِعن.ِد امل.رس.

  533 َباب  َمْن َأَهلَّ ِحنَي اْسَتَوْت بِِه َراِحَلت ه  
ٍج  ب.نُ ا ي. ب.دِ  ُجرر ا أربرا عر رنِ  ير مح. برًعا! الرَّ نرُع أرر. أري.ُتكر ترص.  ...رر

نرس ع.  أر جر نر رر ُه أرخ. نَّ ِ جر أر براالرنِ لرني.
اُمر قِ ِن هلر ي. اور ير  ...ر.

ةٍ  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس  534 ...يِد والتَّْسبِيِح والتَّْكبِيِ َباب  التَّْحمِ  جَّ حر ٍة ور رر لَّ بُِعم.  ...أرهر

رُ   535 َباب  التَّْلبَِيةِ  ُسوِل اهللَِّ  اب.ُن ُعمر بِيرةر رر ل. مَّ لَبَّيَْك َلبَّْيَك : أرنَّ تر ه   ...اللَّ

  536 َباب  َمْن َلبََّد َرْأَسه  ِعنَْد اإِلْحَرامِ 
ةُ  صر ف. ا حر ُسولر اهللَِّ! مر ا رر : ير الرت. را قر أ.ُن النَّاسِ  أرهنَّ  ...شر

رُ  ُت  اب.ُن ُعمر ِمع. رُ سر لِق.  ُعمر ل.يرح. رر فر فَّ ن. ضر ُقوُل: مر  ...ير

جِّ  اٍب  وأربُ   537 َباب  التََّمترِع َواإِلْقَراِن َواإِلْفَراِد بِاحْلَ ةر بِ  ِشهر كَّ تًِّعا مر ُت ُمترمر ِدم. ةٍ قر رر ب.لر  ُعم. نرا قر ل. خر  ...فردر

وِل اَّللَِّ   َباب  التََّمترِع َعََل َعْهِد َرس 

انُ   538 رر تراِب  ِعم.
ِة يِف كِ ُت.عر ُة امل. ِزلرت. آير  ...اهللَِّ ُأن.

539  
انُ  ور ر. ُت  مر ِهد. يًّا  شر

لِ عر نر ور ىُعث.امر ن.هر ُن ير ُعث.امر  ...ور

ِعيدُ  يَِّب  ب.نُ  سر  بنحو حدي  مروان. امل.ُسر

ةر  وأربُ   540 .رر بَّاسٍ  مجر ُت اب.نر عر أرل. ايِن نراٌس فرسر نرهر ُت فر رتَّع.  ...َتر

ى  541 َكإِْهاَللِهِ  َباب  َمْن َأَهلَّ يِف َزَمِن النَّبِيِّ  ثرنِي النَّبِي   أرُبو ُموسر نِ  برعر يرمر ٍم بِال. و.  ...إىِلر قر

جِّ َباب  اإِلْح  رُ أر  نرافِع  542 َصاِر يِف احْلَ ب.در اهللَِّ ب.نر ُعمر الر  نَّ عر ةر  قر كَّ جر إىِلر مر رر  ..ِحنير خر

رُ   543 َباب  َمْن َساَق اْلب ْدَن َمَعه   ُسوُل اهللَِّ  اب.ُن ُعمر تَّعر رر اِع  مر ير ور ِة ال. جَّ ةِ يِف حر رر ُعم.  ..بِال.
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ض  َوالنرَفَساء  
ائِ ِلر احْلَ  ؟َباٌب: َكْيَف ِت 

544  
ةُ  اِئشر ُسوِل اهللَِّ  عر عر رر نرا مر ج. رر الرلِ  خر افنِير هِلِ  ...ُمور

ابِر ةُ  جر اِئشر الرت. عر ُسولر ا قر ا رر ةٍ ير جَّ ن.طرلُِقونر بِحر  ...هللَِّ تر

ةُ   545 اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر لر رر ةر بِن.ِت  يرخر ىلر ُضبراعر ِ عر برري.  ..الز 

ْمَرِة مَ  جِّ َباٌب: َيْفَعل  يِف اْلع  ىلر ب.ن  546 ا َيْفَعل  يِف احْلَ ع. يَّةر  ير ُجاًل أرترى النَّبِيَّ  ُأمر انرةِ  أرنَّ رر رر ع.
ُهور بِاجل.ِ  ...ور

رُ   547 َباب  َما الَ َيْلَبس  املْ ْحِرم  ِمَن الثَِّياِب  ُن ُعمر ا اب. الر ير ُجالً قر ُسولر  أرنَّ رر ا رر ِرمُ  اهللَِّ مر برُس امل.ُح. ل.  ...ير

 ْ اِويَل َباٌب: إَِذا ََل َ بَّاسٍ   548  ََيِِد اإِلَزاَر َفْلَيْلبَِس الُّسَّ ُن عر برنرا النَّبِي   اب. طر :  خر الر قر اٍت فر فر رر  ...َمْن ََلْ ََيِدِ بِعر

اًرا  ْحِرِم ِْحَ ع.ب ب.ن  549 ...َباٌب: إَِذا َأْهَدى لِْلم  ةر  الصَّ ثَّامر ُسوِل اهللَِّ أر  جر ى لِرر در ُه أره. ِشيًّامِحراًرا  نَّ ح.  ... ور

اَلل  فَأْهَدى  ةر   550 ...َباٌب: إَِذا َصاَد احْلَ تراير ُسولر اهللَِّ  أرُبو قر ا أرنَّ رر اجًّ جر حر رر هُ  خر عر ُجوا مر رر  ..فرخر

َوابِّ    551 َباب  َما َيْقت ل  امْل ْحِرم  ِمَن الدَّ
ةُ  اِئشر َوابِّ ك   عر نَّ َفاِسٌق ََخٌْس ِمَن الدَّ ه  ْقَتْلنَ  لر  ...ي 

رُ  ُن ُعمر ِرٌم َفالَ  اب. ْ َو ُم  نَّ َوه  ناَح َعَلْيِه. َمْن َقتََله   ج 

ْحِرمِ  ب.داهللَِّ ب.ن  552 َباب  ااِلْغتَِساِل لِْلم  ٍ  عر بَّاسِ  ُحنرني. عر ب.در اهللَِّ ب.نر ال. ةر  أرنَّ عر مر .رر رر ب.نر َمر ور امل.ِس.  ...ور

ْلِق ِمَن األََذى ُب   553 َباب  احْلَ ع. ةر  ب.ن كر رر َك؟  َلَعلََّك آَذاكَ  ُعج. الر َهَوامر ُسولر اهللَِّ قر ا رر م. ير  ..نرعر

نَِّة املْ ْحِرِم إَِذا َماَت  بَّاسٍ   554 َباب  س  عر النَّبِيِّ  اب.ُن عر اِقٌف مر ُجٌل ور ي.نرا رر ةر  بر فر رر  ...بِعر

ةَ  وِل َمكَّ خ  ُر  نرافِعُ   555 َباب  ااِلْغتَِساِل ِعنَْد د  انر اب.ُن ُعمر ر كر نرى احل. لر أري. ا يرخر ِم إِذر كر رر سر  ...أرم.

َة؟ َل َمكَّ رُ   556 َباٌب: ِمْن َأْيَن َيْدخ  ُن ُعمر ُسوُل اهللَِّ  اب. انر رر يرا كر ُعل. ُخُل ِمنر الثَّنِيَِّة ال. د.  ...ير

َة؟ ج  ِمْن َمكَّ ةُ   557 َباٌب: ِمْن َأْيَن َُيْر  اِئشر ةر  أرنَّ النَّبِيَّ  عر كَّ اءر إىِلر مر  ...ملرَّا جر

ائِها َباب  َتْوِريِث  َة وَبْيِعَها َورِشَ وِر َمكَّ ةُ   558 د  امر اِركر  ُأسر ن.ِزُل؟ يِف ير ي.نر تر ُسولر اهللَِّ! أر ا رر ؟ير ةر كَّ  ...بِمر

َمِل؟ بَّاسٍ   559 َباٌب: َكْيَف َكاَن َبْدء  الرَّ ث.ِربر  اب.ُن عر نرُهم. مُحَّى ير هر ٌد ور ف. ي.ُكم. ور لر ُم عر در ق. ُه ير  ...إِنَّ

َج  رُ   560 رِ َباب  َتْقبِيِل احْلَ بَّلرهُ  ُعمر قر ِي فر ور ِر األرس. رجر اءر إىِلر احل. نَُّه جر  ...أر

ْكنَنْيِ اْلَياَمنَِينْيِ * رُ   561 َباب  اْستاَِلِم الرر ٍة  اب.ُن ُعمر ِ يِف ِشدَّ نرني. ك. ِن الر  ي. ذر تالرمر هر ُت اس. ك. رر ا تر  ...مر

ْكِن باملِْْحَجنِ  بَّاسٍ   562 َباب  اْستاَِلِم الرر ِعريٍ  فر النَّبِي  طرا اب.ُن عر ىلر بر اِع عر ير ور ِة ال. جَّ  ...يِف حر
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ةر   563 ...َمن َصَلَّ َرْكَعَتِي الطَّواِف َباب   مر لر ُسولِ  ُأم  سر ُت إِىلر رر و. كر تركِي اهللَِّ  شر  ...أرينِّ أرش.

َفا َواملَْْرَوةِ َباب   وِب الصَّ ج    564 ...و 
ةُ  ور ةُ  ُعر. اِئشر ِج النَّبِيِّ  ُقل.ُت لِعر و. ِئذٍ  زر مر و. نرا ير أر  ...ور

راِهِليَّةِ  أرنرس ِر اجل. اُمر ِمن. أرم. ى أرهنَّ  ...ُكنَّا نررر

وءٍ  ض  ةُ   565 َباب  الطََّواِف َعََل و  ور جَّ النَّبِي  قر  ُعر. ةُ د. حر ائِشر نِي عر ت. ر ربر أرخ.  ...، فر

؟  َباٌب: َمَتى ََيِلر املْ ْعَتِمر 
ب.دُ   566 مر  اهللَِّ  عر انر يرس. ُه كر ت. بِاحلرُجونِ أرنَّ رَّ ُقوُل ُكلَّامر مر ءر تر امر  ...ُع أرس.

م.   567 ِن ِيينرارٍ رُ عر نرا اب.نر  و ب. ل. أر رُ سر ُجٍل طرافر  ُعمر ن. رر ةر عر رر ُعم. بري.ِت ال.  ...بِال.

اَلِة يِف الَكْعَبةِ  رُ   568 َباب  الصَّ برلر النَّبِي   اب.ُن ُعمر ت.ِح  أرق. فر امر ال. ِيٌف عر ُهور ُمر. ةُ ور امر  ..ُأسر

ِل اْلَكْعَبةَ  فر  ب.نُ ا  569 َباب  َمْن ََلْ َيْدخ  ُسوُل  أريِب أرو. رر رر ترمر بري.ِت   اهللَِّ اع.  ...فرطرافر بِال.

طراءٌ   570 َباب  َمْن َكْبَّ يِف َنَواِحي اْلَكْعَبةِ  لر النَّبِي   عر ا ملرَّا يرخر اِحيِه ُكلِّهر ا يِف نرور عر بري.تر ير  ..ال.

دُ   571 َوالتَّْكبِِي إَِذا َغَدا ِمْن ِمنًى إَِل َعَرَفةَ  َباب  التَّْلبَِيةِ  رٍ  ب.نُ  حُمرمَّ ك. الٍِك  أريِب بر أرلر أرنرسر ب.نر مر نَُّه سر انِ  أر اِيير ا غر مُهر  ...ور

ب.دُ   572 َباب  َمْن َصَلَّ اْلَعْْصَ َيْوَم النَّْفِر بِاألَْبَطِح  ِزيِز ب.نُ  عر عر ي.عٍ  ال.  عر أر  ُرفر
ٍ
ء . يِن بِِشر رِب. ِن النَّبِيِّ خ. ترُه عر ل.  ...قر

وِف بَِعَرَفةَ  ق   َباب  اْلو 
573   ُ ةر  ُمط.ِعمٍ  ب.نُ  ُجبرري. فر رر مر عر و. ُلُبُه ير ب.ُت أرط. هر ذر ِعرًيا ِِل فر ل.ُت بر لر  ...أرض.

ةُ   574 اِئشر ةِ  عر لِفر ير ِقُفونر بِامل.ُز. ا ير انر ِيينرهر ن. ير مر ي.ٌش ور انرت. ُقرر  ...كر

كِينَِة ِعنَْد اإِلَفاَضةِ   َباب  َأْمِر النَّبِيِّ  بَّاسٍ   575 ...بِالسَّ عر النَّبِيِّ  اب.ُن عر فرعر مر ُه ير نَّ ةر  أر فر رر مر عر و.  ...ير

ْيِ إَِذا َدَفَع ِمْن َعَرَفةَ  ةُ   576 َباب  السَّ ور ُة  ُعر. امر ُه ُسِئلر ُأسر نَّ الٌِس  أر أرنرا جر  ...ور

اَلَتنْيِ بِاملْ زْ  ْمِع َبنْيَ الصَّ ُة ب.نُ   577 َدلَِفةِ َباب  اجْلَ امر دٍ  ُأسر ي. ُسوُل اهللَِّ  زر فرعر رر ةر  ير فر رر  ...ِمن. عر

عْ  اَم َوََلْ َيَتَطوَّ َع َبْينَه    578 َباب  َمْن ََجَ
ُسولر اهللَِّ  أرُبو أري وبر  اعِ  أرنَّ رر ير ور ِة ال. جَّ رعر يِف حر  ...مجر

رُ  ةٍ  اب.ُن ُعمر امر ٍة ِمن.ُهامر بِإِقر اِحدر  ...ُكل  ور

ُعويٍ   579 َباٌب: َمَتى ي َصِلِّ اْلَفْجَر بَِجْمٍع؟ س. ُت النَّبِيَّ  اب.ُن مر أري. ا رر اِِترا مر ِ ِميقر ري. الرًة بِغر ىلَّ صر  ...صر

َم َضَعَفَة َأْهلِِه بَِلْيلٍ   ...َباب  َمْن َقدَّ
ةُ   580 اِئشر نرا امل.ُز.  عر ل. ةر نرزر لِفر نرِت النَّبِيَّ  ير ترأ.ذر ةُ  فراس. ير و.  ...سر

ب.دُ   581 ي.لرةر  اهللَِّ  عر لرت. لر را نرزر ةِ  أرهنَّ لِفر ير .ٍع ِعن.در امل.ُز.  ...مجر
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بَّاسٍ   582 ثرنِي  اب.ُن عر نِي-برعر مر دَّ لِ  النَّبِي   -أرو. قر  ...يِف الثَّقر

املِ   583 رُ كر  سر ب.ُد اهللَِّ ب.ُن ُعمر لِهِ  انر عر ةر أره. فر عر ُم ضر دِّ  ...ُيقر

بَّاسٍ   584 ...َة النَّْحرِ ِي َغَداَباب  التَّْلبَِيِة َوالتَّْكبِ  لر  أرنَّ النَّبِيَّ  اب.ُن عر ض. فر يرفر ال.  ...أرر.

لِّ َحَصاةٍ  َكْبِّ  َمَع ك  ش  585 َباٌب: ي  مر ِ  األرع. ىلر امل.ِن.ربر ُقوُل عر اجر ير رجَّ ُت احل. ِمع.  ...سر

اَمرِ    586 َباب  َرْمِي اجْلِ
ابِر ى النَّبِي   جر مر ِر ُضًحى رر مر النَّح. و.  ...ير

ة رر بر ُر  ور ُت اب.نر ُعمر أرل. ؟سر رر امر
ِمي اجل.ِ ترى أرر.  ...: مر

ْلِق َوالتَّْقِصِي ِعنَْد اإِلْحاَللِ    587 َباب  احْلَ
ةر  رر ي. ِقنيَ  أرُبو ُهرر َحلِّ مَّ اْغِفْر لِْلم  ه  ؟ .اللَّ ينر ِ رصِّ لِل.ُمقر اُلوا: ور  ...قر

رُ  ِظ:  اب.ُن ُعمر ٍة:اْرَحْم. بِلرف. اير يِف ِرور ُسوُل اهللَِّ  ور لرقر رر  ...حر

ُسولر اهللَِّ  أرنرسٍ    * 588َباب  َحْلِق النَّبِيِّ  هُ  أرنَّ رر أ.سر لرقر رر  ...ملرَّا حر

  589 * "اْفَعْل َوالَ َحَرَج ": َباب  َقْولِِه 
ِرو ب.نُ ا م. ُسولر  عر اعِ   اهللَِّ أرنَّ رر ير ور ِة ال. جَّ قرفر يِف حر  ...ور

بَّاسٍ  ُن عر ُت  اب. ب.لر أرن. ]ُزر. : قر الر ![ قر ِمير  ...الَ َحَرَج.أرر.

َياَرِة َيْوَم النَّْحرِ  رُ   590 َباب  الزِّ اِحًداأر  اب.ُن ُعمر اًفا ور ِقيُل  نَُّه طرافر طرور  ...ُثمَّ ير

َده  وَ  َو َحاَلٌل َباب  َمْن َبَعَث اَْلْدَي وَقلَّ ةُ   591 *ه  رر م. تربر إىِلر أر  عر يرانر كر اير ب.نر أريِب ُسف. ةُ  نَّ ِزير اِئشر  ...عر

وِب الب ْدنِ  ك  ةر   592 َباب  ر  رر ي. ُسولر اهللَِّ  أرُبو ُهرر ًة  أرنَّ رر نر ُسوُق بردر ُجاًل ير أرى رر  ...رر

َقيََّدةً  ايُ   593 َباب  َنْحِر اإلبِِل م  ٍ  ب.نُ  ِزير رُ  ُجبرري. ُت اب.نر ُعمر أري. نراخر  رر د. أر ُجٍل قر ىلر رر  ...أرترى عر

ل   ق  بِج  َتَصدَّ ْدِي َباٌب: ي    594 وِد اْْلَ
يِلي  نِهِ  أرنَّ النَّبِيَّ  عر ىلر ُبد. ُقومر عر ُه أرن. ير رر  ...أرمر

رر النَّبِي   أرنرس ب.عر ُبُدٍن ِقيراًما نرحر  ...بِيرِدِه سر

ْدِي * لِّ اْْلَ ٍج  اب.نُ   595 َباب  َُمِ ي. ا ُجرر بري.ِت طرافر  إِذر لَّ  بِال. د. حر قر  ...فر

ِب   َباب  امْل َحصَّ
596  

ائِ  ةُ عر ن.ِزُلُه النَّبِي   شر ن.ِزٌل ير انر مر  ...إِنَّامر كر

بَّاسٍ  ن.ِزٌل  اب.ُن عر ، إِنَّامر ُهور مر
ٍ
ء . ِصيُب بِِشر ي.سر التَّح.  ...لر

ةر   597 رر ي. ٍة: -َنْحن  َناِزل وَن َغًدا  أرُبو ُهرر اير يِف ِرور  ..-إِْن َشاَء اَّللَّ  ور
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َقاَيةِ  رُ   598 ... َباٌب: َهْل َيبِيت  َأْصَحاب  السِّ بَّاسر  اب.ُن ُعمر عر نر النَّبِيَّ  أرنَّ ال. ترأ.ذر  ...لِيربِيتر  اس.

كِهِ  َة َبْعَد َقَضاِء ن س  الرءُ   599 َباب  إَِقاَمِة املْ َهاِجِر بَِمكَّ عر َدِر. َثالٌَث  ال. َهاِجِر َبْعَد الصَّ  لِْلم 

ةُ   600 َباب  املَْْرَأِة َُتِيض  َبْعَد اإِلَفاَضةِ  ائِشر جر النَّبِيِّ  أرنَّ  عر و. ِفيَّةر بِن.تر ُحيري  زر  ... صر

بَّاسٍ   601 َباب  َطَواِف اْلَوَداعِ  بري.ِت  اب.ُن عر ِدِهم. بِال. ه. ُكونر آِخُر عر  ...ُأِمرر النَّاُس أرن. ير

جِّ * ِر احْلَ ْمَرِة يِف َأْشه  بَّاسٍ   602 َباب  َجَواِز الع  ةر يِف  اب.ُن عر رر ُعم. نر أرنَّ ال. و. رر اُنوا ير رجِّ كر ُهِر احل.  ... أرش.

ْمَرٍة يِف َرَمَضانَ  بَّاسٍ   603 َباب  ع  عر النَّبِي  ملرَّ  اب.ُن عر جر الر ألُمِّ ِسنرانٍ  ا رر تِِه قر جَّ  ...ِمن. حر

 ؟َباٌب: َكِم اْعَتَمَر النَّبِير 
ُسوُل اهللَِّ  أرنرس  604 رر رر ترمر رٍ  اع. برعر ُعمر  ...أرر.

نرا ور  جُمراِهد  605 ل.ُت أر خر ِجدر ير ِ امل.رس. برري. ُن الز  ُة ب. ور  ...ُعر.

ْلِق َوالتَّْقِصِي ِعنَْد اإِلْحاَللِ  ةُ   606 َباب  احْلَ اِوير ُسوِل اهللَِّ  ُمعر ن. رر ُت عر . صٍ  قررصَّ قر  .بِِمش.

ْمَرِة َعََل َقْدِر النََّصِب  ة  607 َباٌب: َأْجر  اْلع  اِئشر ُدُر النَّاُس بِنُُس  عر ُسولر اهللَِّ! يرص. ا رر ِ ير ني.  ...كر

جِّ  ول  إَِذا َرَجَع ِمَن احْلَ ُ   608 ...َباب  َما َيق  امِل ب.ِداهللَِّ  ب.نُ  سر انر النَّبِي   عر ةِ  كر رر ُعم. رجِّ أرِو ال. لر ِمنر احل. فر ا قر  ...إِذر

َلْيَفةِ  اَلِة بِِذي احْل   ..َباب  التَّْعِريِس َوالصَّ

ُسولر اهللَِّ  نافِعٌ   609 بر  أرنَّ رر ةِ أرنراخر بِال. ي.فر ُلر  بِِذي احل.
ِ
اء  ...ط.حر

610  
رُ  ِسِه  أرنَّ النَّبِيَّ  اب.ُن ُعمر رَّ ُهور يِف ُمعر  ...ُأِرير ور

رُ  ُت النَّبِيَّ  ُعمر ِمع. ِقيِق  سر اِيي ال.عر  ...بِور

َرمِ   َباب  َفْضِل احْلَ
611  

ةر  رر ي. ُسولِِه  أرُبو ُهرر ىلر رر ترحر اهللَُّ عر امر  ملرَّا فر ةر قر كَّ  ...مر

بَّاسٍ  َمه اَّللَّ  َيْوَم َخَلَق  اب.ُن عر  ...َفإِنَّ َهَذا َبَلٌد َحرَّ

ٍح  وأربُ   612 ي. ُ   رُشر ب.عر ُهور ير ِعيٍد ور ِرو ب.ِن سر م. الر لِعر ُه قر نَّ  ...أر

َة بَِغْيِ إِْحَرامٍ  َرِم َوَمكَّ وِل احْلَ ُسولر اهللَِّ  أرنرس  613 َباب  د خ  ت.ِح  أرنَّ رر فر امر ال. لر عر  ...يرخر

نَْياِِنَا َة َوب    614 َباب  َفْضِل َمكَّ
ةُ  اِئشر أرل.ُت النَّبِيَّ  عر ِر: أرِمنر  سر رد. ِن اجل. ؟ عر بري.ِت ُهور  ..ال.

بَّاسٍ  ُكم.  اب.ُن عر ا أرُقوُل لر ُعوا ِمنِّي مر مر را النَّاُس! اس. ا أري   ...ير

َعاِء النَّبِيِّ  ا  َباب  َفْضِل املَِْدينَِة ود  ب.دُ   615َْلَ ي.دٍ  اهللَِّ ب.نُ عر ا زر َة َوَدَعا َْلَ َم َمكَّ  ...َأنَّ إِْبَراِهيَم َحرَّ
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مَّ اْجَعْل بِاملَِْدينَِة ِضْعَفْي َما أرنرس  616 َكِة *بِاْلَْبَ  ه   ...َجَعْلت اللَّ

 َباب  َحَرِم املَِْدينَةِ 
نُ ا  617 يَِّب  ب.  ...َما َبنْيَ الََبَتْيَها َحَرامٌ  املُسر

يِل    618 ا ِعن.  عر ُؤُه إاِلَّ ِكتراُب اهللَِّمر رر ا ِكتراٌب نرق. نر  ...در

َعاِء بَِرْفِع اْلَوَباِء َواْلَوَجِع َعِن  َباب  الدر

 املَِْدينَِة *
619  

ةُ  اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر ِدمر رر رٍ  ملرَّا قر ُبو برك.  ...امل.رِدينرةر ُوِعكر أر

رُ  ْأسِ َسْوَداَء ثَ َرَأْيت  َكَأنَّ اْمَرَأًة  اب.ُن ُعمر َرَة الرَّ
 ...ائِ

ال  املَِْدينَةَ  جَّ ل  الدَّ   620 َباٌب: الَ َيْدخ 

ةر  رر ي. ون   أرُبو ُهرر َها الطَّاع  ل  َكٌة الَ َيْدخ 
 ..َعََل َأْنَقاِب املَِْدينَِة َماَلئِ

 إِْن َشاَء اَّللَّ   أرنرس

ةر  رر الِ  أرُبو برك. جَّ ْعب  املَِْسيِح الدَّ ل  املَِْدينََة ر   ...الَ َيْدخ 

َبَث    621 َباٌب: املَِْدينَة  َتنِْفي اْْلَ

ةر  رر ي. ُبو ُهرر َرى ِمْرت  أ   أر ل  الْق  ول ونَ  بَِقْرَيٍة َتأْك   ...َيثِْرب   َيق 

ابِرٌ  ايِبي النَّبِيَّ  جر رر اءر أرع. الرمِ جر ىلر اإلس. ُه عر عر براير  ...، فر

ي.دُ  ابٍِت  ب.نُ  زر بَ  ثر ؛ َتنِْفي اْْلَ َا َطْيَبة   ...َث إِِنَّ

دُ   622 َباب  إِْثِم َمْن َكاَد َأْهَل املَِْديَنةِ  ع.  ...الَ َيكِيد  َأْهَل املَِْدينَِة َأَحٌد إالَّ اْناَمعَ  سر

 َباب  َمْن َرِغَب َعِن املَِْدينَةِ 
يرانُ   623 ٍ  ب.نُ  ُسف. ري. ونَ  أريِب ُزهر بِسر ، َفَيْأيِت َقْوٌم ي  ْفَتح  اْلَيَمن   ...ت 

ةر   624 رر ي. وَن املَْ  أرُبو ُهرر ك   ...ِدينََة َعََل َخْيِ َماَكاَنْت َيْت 

ةر   625 َباب  َفْضِل َما َبنْيَ اْلَقْْبِ َواملِْنَْْبِ  رر ي. نَّة أرُبو ُهرر ي َرْوَضٌة ِمْن ِرَياِض اجْلَ  ..َما َبنْيَ َبْيتِي َوِمنَْْبِ

َة َوامْلَِدينَةِ  اَلِة يِف َمْسِجِد َمكَّ ةر أرُبو ُهرر   626 َباب  َفْضِل الصَّ رر  ..َصاَلٌة يِف َمْسِجِدي َهَذا َخْيٌ ِمْن َأْلِف َصاَلةٍ  ي.

ةر   627 َباب  َمْسِجِد َبْيِت امْلَْقِدسِ  رر ي. َحال  إالَّ إَِل َثاَلَثِة َمَساِجَد  أرُبو ُهرر  ...الَ ت َشدر الرِّ

 نكـــــــــــاحــــاب الـــكت

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

وَبةَ َباب  الصَّ  ز  َْن َخاَف َعََل َنْفِسِه اْلع 
ُعويٍ  ب.نا  628 ْوِم ملِ س. ْج  َيا مر باِب! َمِن اْسَتطَاَع اْلَباَءَة َفْلَيتََزوَّ  ...َمْعَْشَ الشَّ

ِغيِب يِف النَِّكاِح  ْ اِج النَّبِيِّ  أرنرس  629 َباب  التَّ ور ٍط إىِلر ُبُيوِت أرز. ه. ُة رر اءر ثرالرثر  ...جر
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ْكَره   َصاءِ  َباب  َما ي  دُ   630 ِمَن التََّبترِل َواْْلِ ع. نُ  سر قَّاصٍ  ب. ُسوُل اهللَِّ  أريِب ور يَّ رر ىلر  رر ظ.ُعوٍن التَّبرت لر  عر نر ب.ِن مر  ..ُعث.امر

ينِ  ةر   631 َباب  األَْكَفاِء يِف الدِّ رر ي. َسبَِها أرُبو ُهرر ا، َوحِلَ نَْكح  املَْْرَأة  ألَْرَبٍع: ملَِاِْلَ  ...ت 

ابِرٌ   632 ِج الثَّيَِّباِت َباب  َتْزِوي نراٍت  جر ب.عر بر كر سر رر تر لركر أريِب ور نراٍت -هر عر بر س.
 ..-أرو. تِ

  633 ...َباٌب: الَ َُيْط ب  َعََل ِخْطَبِة َأِخيهِ 
رُ  رى النَّبِي   اب.ُن ُعمر ىلر  هنر ُضُكم. عر بِيعر برع. ي.ِع برع.ضٍ أرن. ير  ...بر

ةر  رر ي. ْختَِها اِلْمَرأَ الَ ََيِلر  أرُبو ُهرر  ...ةٍ َتْسأَل  َطالََق أ 

نْكِ  ه  اْلبِْكرَ َباٌب: الَ ي  ةر   634 ...ح  األَب  َوَغْي  رر ي. ْسَتْأَمرَ  أرُبو ُهرر نَْكح  األَيِّم  َحتَّى ت   ...الَ ت 

ْقَدِة النَِّكاِح  وِط يِف املَْْهِر ِعنَْد ع  برةُ   635 َباب  الْشر  اِمرٍ  ب.نُ  ُعق. وِط َأْن  عر وَج.َأَحقر الْشر  ر  وا بِِه َما اْسَتْحَلْلت ْم بِِه اْلف   ت وف 

َغارَ  ِل َوَلَده  الصِّ ج  ةُ   636 َباب  إِْنَكاِح الرَّ اِئشر نِي النَّبِي   عر جر وَّ زر نرا بِن.ُت ِستِّ ِسننِير  تر أر  ...ور

اِريِّ  َ اِذ الُّسَّ َ ُسولر اهللَِّ  أرنرس  637 َباب  اِّتِّ ر  أرنَّ رر ي.ربر ا خر زر  ...غر

رُ   638 َغارِ ِ َباب  الشِّ  ُسولر اهللَِّ  اب.ُن ُعمر ارِ  أرنَّ رر غر ِن الشِّ رى عر  ...هنر

َا الَِّذيَن آَمن وا الَ  "َباب  َقْولِِه:  َيا َأَير

وا م  رِّ َ  "..ُت 
639  

ُعويٍ  س. ُسوِل اهللَِّ  اب.ُن مر عر رر ُزو مر ءٌ  ُكنَّا نرغ. . نرا يشر ي.سر لر لر  ...ور

ابِرٌ  ةُ  جر مر لر سر ُسولِ ُكنَّا يِف جر  ور ُسوُل رر ا رر انر تر أر  ..اهللَِّ  ي.ٍش، فر

ةُ  لرمر عِ  ب.نُ  سر ور ٍل َواْمَرَأٍة َتَواَفَقا األرك. اَم َرج   ...َأير

وِل اَّللَِّ    640 ...َعْن نَِكاِح  َباب  َِنِْي َرس 
يِلي  ُسولر اهللَِّ  عر   أرنَّ رر

ِ
اء ِة النِّسر ن. ُمت.عر رى عر  ...هنر

ةر  وأربُ  .رر ُت  مجر ِمع.   سر
ِ
اء ِة النِّسر ن. ُمت.عر بَّاٍس ُسِئلر عر  ...اب.نر عر

بَّاسٍ   641 َباب  َتْزِويِج امْل ْحِرمِ  جر النَّبِي   اب.ُن عر وَّ زر ُهور حُم.ِرمٌ  تر ةر ور ي.ُمونر  ...مر

تَِها نَْكح  املَْْرَأة  َعََل َعمَّ ةر   642 َباٌب: الَ ت  رر ي.  َوَعمَّ  أرُبو ُهرر
َْمع  َبنْيَ امْلَْرَأةِ  تَِها والَ َبنْيَ امْلَْرَأِة َوَخاَلتَِها.الَ َي 

ِج؟ َتَزوِّ ْدَعى لِْلم  ٍف  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس  643 َباٌب: َكْيَف ي  و. ِن عر رِن ب. مح. ب.ِد الرَّ ىلر عر أرى عر  ..رر

ُل   644 َباب  النََّظِر إَِل املَْْرَأِة َقْبَل التَّْزِويِج  ه. دٍ  سر ع. أرٌة إىِلر  ب.ن سر رر ِت ام. اءر ُسولِ جر الرت.  اهللَِّ  رر قر  ...فر

َب َنْفَسَها  َباٌب: َهْل لِْلَمرأِة أْن َِتَ

 ألََحٍد؟
645  

ةُ  اِئشر ُهنَّ  عر ب.نر أرن.ُفسر هر ىلر الالَِِّت ور اُر عر  ...ُكن.ُت أرغر

ُسوِل اهللَِّ  أرنرس أرٌة إىِلر رر رر ِت ام. اءر ِرُض  جر  ...ترع.
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  646 ةٍ َباب  َمْن َأْوََلَ بَِأَقلَّ ِمْن َشا
نرس ر النَّبِي   أر ملر و.

ا أر ائِهِ  مر سر
 ِمن. نِ

ٍ
ء . ىلر يشر  ...عر

ِفيَّةُ  ي.برةر  بِن.ُت  صر ر النَّبِي   شر ملر و.
ِعريٍ  أر ِن ِمن. شر ي. اِئِه بُِمدَّ ِض نِسر ىلر برع.  .عر

وسِ  ِة لِْلَعر  ِديَّ نرس  647 َباب  اْْلَ جر النَّبِي   أر وَّ زر قر  ملرَّا تر لر ال. خر نربر ير ي. ُم زر  ...و.

ْعَوةِ    648 َباب  َحقِّ إَِجاَبِة اْلَولِيَمِة َوالدَّ
ر ب.نُ ا ا ُعمر ْم إَِل اْلَولِيَمِة َفْلَيْأِِتَ ك  ِعَي َأَحد   .إَِذا د 

ةر  رر ي. َراٍع ألََجْبت   أرُبو ُهرر ِعيت  إَِل ك   ...َلْو د 

ْعَوَة َفَقْد َعََص اَّللََّ ةر أرُبو هُ   649 ...َباٌب: َمْن َتَرَك الدَّ رر ي.  ...رَشر الطََّعاِم َطَعام  الَْولِيَمةِ  رر

ل  إَِذا َأَتى َأْهَله   ج  ول  الرَّ بَّاسٍ   650 َباب  َما َيق  ْم إَِذا  اب.ُن عر يِتَ َأْهَله  َلْو َأنَّ َأَحَده 
 ...َأَراَد َأْن َيأْ

ْم َفْأت وا  "َباٌب:  ْم َحْرٌث َلك  ك  نَِساؤ 

ْم َأنَّى ِشْئت ْم   َيةَ اآل "َحْرَثك 
651  

ابِرُ  ا جر ائِهر رر ا ِمن. ور هر عر امر ا جر ُقوُل: إِذر يرُهوُي تر انرِت ال.  ...كر

ُن  نرافِعُ  انر اب. رُ كر لَّم.  ُعمر تركر . ير آنر ملر ُقر.  ال.
أر رر ا قر  ...إِذر

َهاِجَرًة فَِراَش َزْوِجَها ةر   652 َباٌب: إَِذا َباَتِت امْلَْرَأة  م  رر ي. ل   أرُبو ُهرر ج   ...اْمَرَأَته  إَِل فَِراِشِه َفَأَبْت إَِذا َدَعا الرَّ

ةر   653 َباب  َسْتِ املْ ْؤِمِن َعََل َنْفِسهِ  رر ي. َعاًًف إاِلَّ املْ َجاِهِرينَ  أرُبو ُهرر تِي م  لر أ مَّ  ...ك 

 َباب  اْلَعْزلِ 
ابِرُ   654 ِد النَّبِيِّ  جر ه. ىلر عر ِزُل عر ن.ِزُل  ُكنَّا نرع. آُن ير ال.ُقر.  .ور

ِعيدٍ   655 ا أرُبو سر براير اُبوا سر ُم. أرصر تُِعوا  أرهنَّ ترم. س. اُيوا أرن. ير أررر  ...فر

َج الثَّيَِّب َعََل اْلبِْكرِ  ىلر الثَّيِِّب  أرنرس  656 َباٌب: إَِذا َتَزوَّ رر عر بِك. ُجُل ال. جر الرَّ وَّ زر ا تر نَِّة إِذر  ...ِمنر الس 

َباب  املَْْرَأِة َِتَب  َيْوَمَها ِمْن َزْوِجَها 

الَِضَّ   ِِتَ

ةُ   657 اِئشر ا لِ  عر هر مر و. برت. ير هر ةر ور عر م. ةر بِن.تر زر ير و. ةُ أرنَّ سر اِئشر  ...عر

طراءُ   658 بَّاسٍ  عر ُن عر عر اب. نرا مر . رضر ي.ُمونرةر  حر ةر مر  ...ِجنرازر

ةر   659 َباب  اْلَوَصاِة بِالنَِّساءِ  رر ي. ُبو ُهرر لَِقْت ِمنْ  أر وا بِالنَِّساِء َفإِنَّ املَْْرَأَة خ   ..ِضَلعٍ  اْستَْوص 

ْنَثى َزْوَجَها * ْن أ  اء  ََلْ َِّت  ةر   660 َباٌب: َلْوالَ َحوَّ رر ي. ُبو ُهرر ْ  أر يَل ََل
ائِ ْْسَ

نَِز اللَّْحم   لَْوالَ َبن و إِ  ..َُيْ

 طــــــــــــالقكتــــاب ال

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ائِضِ  َراَجَعِة احْلَ رُ  أرنَّ اب.نر  نرافِعٍ   661 َباب  م  اِئٌض  ُعمر ِهير حر ُه ور ًة لر أر رر لَّقر ام.  ..طر
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َقَها َثاَلثً بَ  َجْت  ااٌب: إَِذا َطلَّ مَّ َتَزوَّ ةُ   662 ...ث  اِئشر ةر  عر ُة ِرفراعر أر رر ِت ام. اءر ِ جر ُسولر اهللَّ يِّ رر
ظِ ُقرر  ...ال.

م  َما َأَحلَّ اَّللَّ  َلَك  َباٌب:  رِّ َ  َِلَ ُت 

663   ٍ ِعيِد ب.ِن ُجبرري. رُ أنَّ  سر فِّ اِم: ُيكر ررر بَّاٍس قرالر يِف احل.  ...اب.نر عر

ةُ   664 اِئشر نربر  أرنَّ النَّبِيَّ  عر ي. ُكُ  ِعن.در زر م. انر ير  ...كر

ةُ   665 اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر انر رر اءر  كر رل.ور ب  احل.
 ...حُيِ

بَّاسٍ   666 اآلَيةَ  "َوإِْن َتَظاَهَرا َعَلْيِه " َباب  َقْولِِه: ث.  اب.ُن عر كر أرلر مر نرًة ُأِريُد أرن. أرس. رُ ُت سر رطَّاِب  ُعمر  ...ب.نر اخل.

ْل " َباب  َقْولِِه: ا النَّبِير ق  َ ةُ   667 "...َيا َأَير اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر ُه اهللَُّ  أرنَّ رر رر ا ِحنير أرمر هر اءر  ...جر

َ نَِساَءه   ةُ   668 َباب  َمْن َخيَّ اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر نا رر ر ريَّ اخ. خر هُ ، فر ُسولر رر نرا اهللَّر ور .  ...رتر

 عــــــــــــدةكتــــاب ال

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

نَّ َأْن "َباٌب:  اِل َأَجل ه  َوأ والَت  األَْْحَ

نَّ   "َيَضْعَن َْحَْله 
669  

ةُ  دِ  ُسبري.عر ع. تر سر . انرت. حتر را كر ةر  أرهنَّ لر و. ا ب.ِن خر ن.هر ر عر ُتُويفِّ  ..فر

ةر  وأرب لرمر ُجٌل إىِلر  سر اءر رر بَّاسٍ جر ُن عر ةر  اب. رر ي. أرُبو ُهرر الٌِس ور  ...جر

ُعويٍ  س. لِيظر أر  اب.ُن مر ا التَّغ. ي.هر لر ُلونر عر عر .  ...جتر

َها َأْرَبَعَة  در املْ َتَوًفَّ َعنَْها َزْوج 
ِ َباٌب: ُت 

ا ٍر َوَعْْشً  َأْشه 

نرُب   670 ي. ةر  بِن.ُت  زر لرمر ىلر  أريِب سر ل.ُت عر خر ِج النَّبِيِّ ير و. بِيبرةر زر  ...  ُأمِّ حر

لرمر  ُأم    671 ُسولِ  ةسر أرٌة إىِلر رر رر ِت ام. اءر الرت.  اهللَِّ  جر قر  ...فر

يَّةر   672 َباب  إِْحَداِد املَْْرَأِة َعََل َغْيِ َزْوِجَها
طِ قر ثرالرٍث  ُأم  عر يٍِّت فرو. ىلر مر ى أرن. ُنِحدَّ عر  ...ُكنَّا ُنن.هر

 لعـــــــــــانكتــــاب ال

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

الً   َباب  َمْن َرَأى َمَع اْمَرَأتِِه َرج 
673  

ُل  ه. دٍ  ب.نُ  سر ع. اءر إِىلر  سر الريِنَّ جر ج. ِمًرا ال.عر ي. اِصِم أرنَّ ُعور  ...عر

بَّاسٍ  مِ  اب.ُن عر لِيلر اللَّح. ا قر رًّ فر ُجُل ُمص. لِكر الرَّ انر ذر كر  ...ور

ةُ امل.ُ   674 ةر  ِغرير ُن ُعبراير ُد ب. ع. الر سر ُجاًل قر ُت رر أري. و. رر  ...: لر

نِ  ل  بِالتَّاَلع  ج  بَّاسٍ   675 َباٌب: َيْبَدأ  الرَّ ُن عر هُ  اب. تر أر رر فر ام. ذر يَّةر قر نر ُأمر  ...أرنَّ ِهالرلر ب.
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ِعيدُ   676 َباب  َصَداِق املاَْلَعنَةِ  ٍ  ب.نُ  سر ُر  ُجبرري. ُت اب.نر ُعمر أرل. ن.  سر ِ عر ِديِ  امل.ُترالرِعنرني.  ...حر

رُ   677 َباب  ِمَياِث امْل اَلَعنَةِ  ِن النَّبِيِّ  اب.ُن ُعمر مر ُه يِف زر تر أر رر نر ام. ُجاًل الرعر  ...أرنَّ رر

َض بِنَْفِي اْلَوَلدِ  ةر   678 َباٌب: إَِذا َعرَّ رر ي. ُبو ُهرر ِ  أر ُسولر اهللَّ ترى رر ابِيًّا أر رر نَّ أرع.  ...أر

ةُ   679 َلد  لِْلِفَراشِ َباٌب: اْلوَ  اِئشر ُن  عر ب.ُد ب. عر قَّاٍص ور ُن أريِب ور ُد ب. ع. مر سر ترصر ةر اخ. عر م.  ...زر

ةُ   680 َباب  اْلَقائِِف  اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر َّ رر يلر لر عر ٍم  يرخر و. اتر ير  ...ذر

 رضـــــــــــاعكتــــاب ال

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

م  ِمنَ  ر  م  ِمَن  َباٌب: ََيْ َضاَعِة ما ََيْر  الرَّ

 النَّسِب 

ةُ   681 ائِشر ُسولر اهللَِّ  عر ا أرنَّ رر هر انر ِعن.در  ...كر

بَّاسٍ   682 َضاَعِة. اب.ُن عر َا اْبنَة  َأِخي ِمَن الرَّ  إِِنَّ

وِل َوالنََّظِر إَِل  خ  َباب  َما ََيِلر ِمَن الدر

َضاعِ   النَِّساِء يِف الرَّ
ةُ   683 اِئشر مِّ  عر اءر عر َّ جر يلر نر عر ذر

ترأ. اس. ِة فر اعر ضر  ...ي ِمنر الرَّ

وِرك مْ  "َباٌب:  ج  م  الالَّيِت يِف ح  بِيبرةر  ُأم    684 ..".َوَرَبائِب ك  ؟  حر يرانر ل. لركر يِف بِن.ِت أريِب ُسف.  ...هر

ةُ   685 َباب  َرَضاِع اْلَكبِِي * اِئشر املًِا عر برنَّى سر ةر ب.نر ُعت.برةر تر فر ي. ا ُحذر بر  ...أرنَّ أر

ةُ   686 َباب  َمْن َقاَل: الَ َرَضاَع َبْعَد َحْوَلنْيِ  اِئشر ُجٌل  أرنَّ النَّبِيَّ  عر ا رر هر ِعن.در ا ور ي.هر لر لر عر  ...يرخر

 نفقــــــــاتكتــــاب ال

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

َها * َمٌة َعََل َغْيِ َقدَّ ابِر  687 َباٌب: النََّفَقة  َعََل األَْهِل م  لرغر النَّبِيَّ  جر ترقر  بر ابِِه أرع. حر ُجاًل ِمن. أرص.  ...أرنَّ رر

ُعويٍ   688 َباب  َفْضِل النََّفَقِة َعََل األَْهلِ  س.  ...إَِذا َأْنَفَق املْ ْسلِم  َنَفَقًة َعََل َأْهلِِه  أرُبو مر

َها ةُ   689 ..َباب  َنَفَقِة املَْْرَأِة إَِذا َغاَب َعنَْها َزْوج  ائِشر ةر قر إِنَّ هِ  عر بِيعر ِن رر  ...الرت. ن.در بِن.تر ُعت.برةر ب.

؟ * َباٌب  ْكنَى َوالنََّفَقة  َقِة َثاَلًثا السر َطلَّ ةُ   690 َهْل لِْلم  ائِشر تَِّقي اهللَّر؟! عر ةر أرالر تر اطِمر ا لِفر  ...مر
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 عتـــــــــــــــقكتــــاب ال

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ةر   691 َوَفْضلِهِ  َباٌب يِف اْلِعْتِق  رر ي. ْسلَِمًة َأْعَتَق اَّللَّ   أرُبو ُهرر  ...َمْن َأْعَتَق َرَقَبًة م 

َكاءِ  َباٌب  َ رُ  ب.نُ ا  692 إَِذا َأْعَتَق َعْبًدا َبنْيَ اْثننَْيِ َأْو َأَمًة َبنْيَ الْشر ًكا َله  يِف َعبْدٍ َمْن َأْعَتَق  ُعمر  ...رِشْ

ةر   693 ْبٍد َولَْيَس َله  َماٌل َباٌب: إَِذا َأْعَتَق َنِصيبًا يِف عَ  رر ي.  ...َمْن َأْعَتَق َنِصيًبا َأْو َشِقيًصا يِف ََمْل وكٍ  أرُبو ُهرر

َؤالِِه النَّاَس  ةُ   694 َباب  اْستَِعاَنِة املْ َكاَتِب َوس  اِئشر يِل  عر ب.ُت أره. اتر : إيِنِّ كر الرت. قر ُة فر ِريرر اءرت. بر  ...جر

ون  َبْيع  األََمِة    695 َطاَلًقاَباٌب: الَ َيك 
ةُ  اِئشر ةر ثرالرُث ُسنرنٍ  عر ِريرر انر يِف بر  ...كر

بَّاسٍ  ابنُ  ُه: ُمِغيٌ   عر اُل لر ب.ًدا ُيقر انر عر ةر كر ِريرر جر بر و.  ...أرنَّ زر

رُ   696 َباب  َبْيِع اْلَوالَِء َوِهَبتِهِ  ُسوُل اهللَِّ  اب.ُن ُعمر رى رر ن. ِهبرتِِه. هنر عر  ور
ِ
الرء ي.ِع ال.ور ن. بر  عر

ةر   697 َقْذِف اْلَعبِيدِ  َباب   رر ي. َّا َقاَل  أرُبو ُهرر َو َبِريٌء َِم  ...َمْن َقَذَف ََمْل وَكه  َوه 

اْلَعبِيد  ": َباب  َقْوِل النَّبِيِّ 

مْ   "إِْخَوان ك 
ر    698 الرمٌ  أرُبو ذر ُجٍل كر ر رر برني. ي.نِي ور انر بر  ...كر

اِدمِ  ةر   699 َباب  األَْكِل َمَع اْْلَ رر ي. ه  بَِطَعاِمهِ إِذَ  أرُبو ُهرر ْم َخاِدم   ...ا َأَتى َأَحَدك 

ِه َوَنَصَح  َباب  الَعْبِد إَذا َأْحَسَن ِعَباَدَة َربِّ

 َسيَِّده  

رُ   700 هِ  اب.ُن ُعمر ، َوَأْحَسَن ِعَباَدَة َربِّ  ...اْلَعْبد  إَِذا َنَصَح َسيَِّده 

ةر   701 رر ي. الِِح َأْجَرانِ لِْلَعْبِد املَْْمل وِك  أرُبو ُهرر  ...الصَّ

ةر   702 رر ي. ِْسن  ِعَباَدَة َربِّهِ نِ  أرُبو ُهرر  َوَينَْصح  لَِسيِِّدِه. ْعَم َما ألََحِدِهْم َي 

 بيــــــــــــوعكتــــاب ال

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ْقَبَض  ن.ُه النَّبِي   طراُوسٍ   703 َباب  َبْيِع الطََّعاِم َقْبَل َأْن ي  رى عر ا الَِّذي هنر امُ   أرمَّ ُهور الطَّعر  ...فر

نَْتَهى التََّلقِّي رُ   704 َباب  م  وِق  اب.ُن ُعمر ىلر الس  امر يِف أرع. ب.تراُعونر الطَّعر اُنوا ير  ...كر

رُ   705 َباب  َبْيِع املْ َزاَبنَةِ  ُسوُل اهللَِّ  اب.ُن ُعمر رى رر نرةِ  هنر ابر ِن امل.ُزر  ...عر
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ةِ  َرِة املْ َخابَ و َباب  َبْيِع املْ َخاََضَ

 *َواملْ َحاَقَلةِ 
706  

ابِرُ  رى النَّبِي   جر لرةِ  هنر اقر امل.ُحر ِة ور رر ابر ِن امل.ُخر  .عر

ُسوُل اهللَِّ  أرنرس رى رر ةِ  هنر ر اَضر ِن امل.ُخر  .عر

َها َو َصاَلح    707 َباب  َبْيِع الثِّاَمِر َقْبَل َأْن َيْبد 
رُ  ُسولر اهللَِّ  اب.ُن ُعمر ي.ِع  أرنَّ رر ن. بر رى عر ِر هنر  ...الثِّامر

ابِر ا. جر اير رر عر ِم إاِلَّ ال. هر ر. الدِّ ينراِر ور ٌء ِمن.ُه إاِلَّ بِالدِّ . الر ُيبراُع يشر  ور

َها َو َصاَلح    708 َباب  َبْيِع النَّْخِل َقْبَل َأْن َيْبد 
ِل  أرنرس ي.ِع النَّخ. ن. بر رى عر نَُّه هنر ُهور أر ز. تَّى ير  ...حر

بَّاسٍ  رى النَّبِ  اب.ُن عر تَّى  ي  هنر ِل حر ي.ِع النَّخ. ن. بر أ.ُكلر عر  ...ير

  709 َباب  َبْيِع اْلَعَراَيا بَِخْرِصَها *
دِ  ي. ُسولر اهللَِّ  زر ا أرنَّ رر اير رر عر صر يِف ال. خَّ  ...رر

ُل  ه. ةر  ب.ن سر ث.مر ُسولر اهللَِّ  أريِب حر رِ  أرنَّ رر ِر بِالترم. ي.ِع الثَّمر ن. بر رى عر  .هنر

ه  ِمَن اْلَعَراَيا *َباب  َقْدِر مَ  ةر   710 ا ََي وز  َبْيع  رر ي. صر النَّبِي   أرُبو ُهرر خَّ ا رر ِصهر ر. ا بِخر اير رر عر ي.ِع ال.  ...يِف بر

َرْت  رُ   711 ...َباب  َمْن َباَع َنْخاًل َقْد أ بِّ ُن ُعمر ا لِْلَبائِعِ  َمنِ  اب. َ َر َفَثَمَرِت  َؤبَّ  ...اْبَتاَع َنْخاًل َبْعَد َأْن ت 

اَة َويِف َحْلَبتَِها إِنْ  َباٌب  ةر   712 ...َشاَء َردَّ املْ َْصَّ رر ي. اًة، َفاْحَتَلَبَها أرُبو ُهرر َْصَّ  ...َمِن اْشَتَى َغنَاًم م 

ْمرِ  ِريِم التَِّجاَرِة يف اْْلَ   713 َباب  َُتْ
ةُ  اِئشر ا عر بر ِة يِف الرِّ رر برقر ِة ال. اُت ِمن. ُسورر ِت اآلير ِزلر  ..ملرَّا ُأن.

بَّاسٍ  ىلر النَّبِيِّ  اب.ُن عر لرت. عر ٍة نرزر برا آِخُر آير ُة الرِّ  .آير

  714 َباب  َبْيِع املَْْيَتِة َواألَْصنَامِ 
ابِر ْمرِ  جر َم َبْيَع اْْلَ وَله  َحرَّ  ...إِنَّ اَّللََّ َوَرس 

بَّاسٍ  لرغر  اب.ُن عر رُ بر رطَّاِب  ُعمر  ...(فرالرًناأرنَّ ) ب.نر اخل.

بِ    715 يَثِة *َباب  األَْثاَمِن اْْلَ

ُعويٍ  س. ُسولر اهللَِّ  أرُبو مر ل.ِب  أرنَّ رر ِن ال.كر مر ن. ثر رى عر  ...هنر

ةر  وأربُ  ي.فر ُسولر اهللَِّ إِ  ُجحر مِ  نَّ رر ِن الدَّ مر ن. ثر رى عر  ...هنر

ةر  رر ي. رى النَّبِي   أرُبو ُهرر   هنر
ِ
اء ِب اإِلمر س. ن. كر  .عر

اِم * جَّ   716 َباب  َأْجِر احْلَ
نَّ  أرنرس امِ أر رجَّ ِر احل. ن. أرج.  ...ُه ُسِئلر عر

بَّاسٍ  طِِه. اب.ُن عر . ُيع. اًما ملر رر انر حر و. كر لر  ور

رُ   717 َباب  َعْسِب اْلَفْحلِ  رى النَّبِي   اب.ُن ُعمر لِ  هنر ح. فر ِب ال. س. ن. عر  .عر
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نَْتَج النَّاَقة   َلِم إَِل َأْن ت  رُ   718 َباب  السَّ راِهلِ  اب.ُن ُعمر ُل اجل. ُعونر حُلُومر  رانر أره. تربراير رُزوريَِّة ير  ...اجل.

ِعيدٍ   719 َباب  َبْيِع املْ اَلَمَسةِ  ُسوُل اهللَِّ  أرُبو سر رى رر ِ  هنر ترني. ي.عر ن. بر  ...عر

رُ   720 َباب  النَّْجشِ  رى النَّبِي   اب.ُن ُعمر ِش. هنر ِن النَّج.  عر

ةِ  ْمَُّسَ  َباٌب: الَ َيبِيع  َحاَِضٌ لَِباٍد بِالسَّ
721  

ُسوُل  سٍ طراوُ  رى رر برانُ   اهللَِّ هنر ك. ى الر   ...أرن. ُيترلرقَّ

ةر  رر ي. ُبو ُهرر اِجرُ  أر ب.تراعر امل.ُهر رى أرن. ير ايِبِّ  هنر رر  .لأِلرع.

اَِضٌ لِبرايٍ  أرنرس بِيعر حر  .هُنِينرا أرن. ير

رُ   722 اَم بِاْلِْ  اب.ُن ُعمر لر َواِحٍد ِمنْه  اَلِن َفك  ج   ...َيارِ إَِذا َتَباَيَع الرَّ

َ اْلَبيَِّعاِن َوََلْ َيْكت اَم َوَنَصَحا كِيمُ   723 َباٌب: إَِذا َبنيَّ نُ  حر امٍ  ب. يَاِر َما ِحزر
يَِّعاِن بِاْْلِ بَ َقا الْ  ...ََلْ َيَتَفرَّ

َداِع يِف اْلَبْيعِ  ْكَره  ِمَن اْْلِ رُ   724 َباب  َما ي  ُبُيوِع! اب.ُن ُعمر ُع يِف ال. در  ...إيِنِّ ُأخ.

َبا *َباب  األَ  ون  فِيَها الرِّ  ْصنَاِف الَّتِي َيك 

725  
الُِك  سٍ  ب.نُ  مر ًفا ) أرو. . سر رصر ترمر ُه ال. نَّ ِة ِيينرارٍ أر  ...(باِِمئر

رُ  ُن ُعمر رى النَّبِي   اب. ِب  هنر هر ِرِق بِالذَّ ور ِن ال. اًء بِنراِجزٍ  عر سر  .نر

726  
ةر  رر َهِب إالَّ َس  أرُبو برك. َهَب بِالذَّ وا الذَّ  ...َواًء بَِسَواءٍ الَ َتبِيع 

ِعيدٍ  َهِب إالَّ ِمْثاًل بِِمْثلٍ  أرُبو سر َهَب بِالذَّ وا الذَّ  ...الَ َتبِيع 

ِعيدٍ   727 ُسولر  أرُبو سر ِ أرنَّ رر ِدي    اهللَّ نِي عر ا بر عر ر أرخر  ...بر

َهِب َنِسيَئةً  الِ  وأربُ   728 َباب  َبْيِع اْلَوِرِق بِالذَّ يٌك ِِل  امل.ِن.هر ِ وِق نرِسيئرةً ير براعر رشر اِهمر يِف الس   ...رر

ةُ   729 َباٌب: الَ ِرَبا إاِلَّ يِف النَِّسيَئِة * امر  الَ ِرَبا إالَّ يِف النَِّسيَئِة. ُأسر

َأ لِِدينِهِ  نُ الن    730 َباب  َفْضِل َمِن اْسَتْْبَ امر ِن برِشريٍ  ع. َشبَّ  ب. اَم م  ، َوَبْينَه  ٌ َرام  َبنيِّ ، َواحْلَ ٌ اَلل  َبنيِّ  ...َهاٌت احْلَ

ْسِن اْلَقَضاءِ  ةر   731 َباب  ح  رر ي. ُبو ُهرر ُسوِل اهللَِّ  أر ىلر رر ُجٍل عر انر لِرر ي.نٌ  كر  ...ير

لِِف يِف اْلَبْيعِ  ْكَره  ِمَن احْلَ  َباب  َما ي 

ةر   732 رر ي. ُبو ُهرر ِْحَقٌة ) أر ْلَعِة، َم  َقٌة لِلسِّ نَفِّ لِف  م  َكةِ احْلَ  .(لِْلَْبَ

733  
ةر  رر ي. ُبو ُهرر م  اَّللَّ ، َوالَ َيْنظ ر  إَِلْيِهمْ َثالَ  أر ه  َكلِّم   ...َثٌة الَ ي 

فر  نُ اب.  يِب أرو. وِق  أر ُهور يِف الس  ًة ور امر ِسل.عر قر ُجالً أر  ... رنَّ رر
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ةِ  ابَّ ع  َظْهَر الدَّ
َط اْلَبائِ ابِر  734 ...َباٌب: إَِذا اْشَتَ ُسولِ  جر عر رر ُت مر و. زر  ... اهللَِّ غر

ْلِح؟ َباٌب: َهْل ي ِشي    اإِلَمام  بِالصر
ةُ   735 اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر ِمعر رر باِب  سر تر ُخُصوٍم بِال. و.  ..صر

ُب   736 ع. الٍِك  ب.ن كر ي.ِه  مر لر ُه عر نًا لر ي. ٍي ير رر د. اَضر اب.نر أريِب حر ُه ترقر نَّ  ...أر

َواَلِة؟ َواَلِة، َوَهْل َيْرِجع  يِف احْلَ ةر   737 َباب  احْلَ رر ي. ُبو ُهرر ْلٌم، َوَمنْ َمطْل  الْ  أر ْتبَِع َعََل َمِِل  َفْلَيتَّبِْع. َغنِيِّ ظ 
 أ 

ا ْعُِّسً   738 َباب  َمْن َأْنَظَر م 
ةُ  فر ي. ٌل، َفِقيَل  ُحذر ؟ َماَت َرج  نَْت َتق ول  : َما ك   ...َله 

ةر  رر ي. َدايِن  النَّاَس  أرُبو ُهرر  ...َكاَن َتاِجٌر ي 

ْفلِسٍ  ةر   739 َباٌب: إَِذا َوَجَد َماَله  ِعنَْد م  رر ي. ٍل َأْو إِْنَسانٍ  أرُبو ُهرر  ...َمْن َأْدَرَك َماَله  بَِعْينِِه ِعنَْد َرج 

َلمِ  ْهِن يِف السَّ   740 َباب  الرَّ
ةُ  اِئشر ُوِيي   أرنَّ النَّبِيَّ  عر اًما ِمن. ير رى طرعر رتر  ...اش.

ى إىِلر النَّبِيِّ  أرنرس شر ُه مر نَّ ِعرٍي  أر  ...بُِخب.ِز شر

  741 َلِم يِف َوْزٍن َمْعل ومٍ َباب  السَّ 
بَّاسٍ  ِدمر النَّبِي   اب.ُن عر رِ  قر لُِفونر بِالتَّم. ُهم. ُيس.  ...امل.رِدينرةر ور

فر  اب.نُ  ِد  أريِب أرو. ه. ىلر عر لُِف عر ِ إِنَّا ُكنَّا ُنس. ُسوِل اهللَّ  ...رر

ْقَسمْ  ْفَعة  فِياَم ََلْ ي  ابِرُ   742 ...َباٌب: الشر ِة يِف ُكلِّ ) بِي  قرَضر النَّ  جر عر ف. الٍ بِالش   ...( مر

ةر   743 ...ع  َجاٌر َجاَره  َأْن َيْغِرزَ َباٌب: الَ َيْمنَ  رر ي.  ..الَ َيْمنَْع َجاٌر َجاَره  َأْن َيْغِرَز َخَشَبه  يِف ِجَداِره أرُبو ُهرر

  744 َباب  إِْثِم َمْن َظَلَم َشْيًئا ِمَن األَْرضِ 
ةُ  ور ِ  ب.نُ  ُعر. برري. ُه أر  الز  ت. نَّ مر عر ق  زر ى يِف حر ور ت.ُه أرر. مر اصر  ...خر

ر اب.نُ  ِسَف بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة إَِل َسْبِع َأَرِضنيَ  ُعمر  .خ 

وا يِف الطَِّريِق املِْيَتاءِ  ةر   745 َباٌب: إَِذا اْخَتَلف  رر ي. ِة أر  قرَضر النَّبِي   أرُبو ُهرر ب.عر ِريِق بِسر ُروا يِف الطَّ اجر ا ترشر ُرٍع.إِذر  ذ.

 زارعــــــــــــةكتــــاب امل

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ةِ  َهِب َواْلِفضَّ   746 َباب  كَِراِء األَرِض بِالذَّ

ابِر ُبِع )كر  جر الر  را بِالث ُلِ  ور ُعوهنر رر ز. ِف اُنوا ير  ..(والنِّص.

ةُ  لر ن.ظر ي.سٍ  ب.نُ  حر ى النَّبِي   قر نرهر لِكر  فر ن. ذر  ...عر

املِ  ُسولِ  سر ِد رر ه. ُم يِف عر لر ع. ضر  اهللَِّ  ُكن.ُت أر  ..أرنَّ األرر.
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بَّاسٍ   747 َباب  َجَواِز املْ َخاَبَرِة * ةِ  أرنَّ النَّبِيَّ  اب.ُن عر رر ابر ِن امل.ُخر ن.هر عر . ير  ...ملر

ْطِر َوَنْحِوهِ  رُ   748 َباب  املْ َزاَرَعِة بِالشَّ ر عر  أرنَّ النَّبِّي  اب.ُن ُعمر ي.ربر لر خر ُرُج امر . ا خير ِر مر ط.  ... بِشر

ْرِع َواْلَغْرِس إَِذا أ كَِل ِمنْه   ْسلٍِم َيْغِرس  َغْرًسا، َأْو َيْزَرع  َزْرًعا أرنرس  749 َباب  َفْضِل الزَّ  ...َما ِمْن م 

ةر   750 َباب  َمْن َقاَل: إنَّ َصاِحَب املَاِء َأَحقر بِاملَْاءِ  رر ي. وا أرُبو ُهرر وا بِِه َفْضَل اْلَكلِ  الَ ََتْنَع   .َفْضَل املَْاِء لَِتْمنَع 

 وصايا والصدقة والنحلى والعمرىكتــــاب ال

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ِل مْكت وَبٌة ِعنَْده  "...َباب   ج  رُ   751 "َوِصيَّة  الرَّ ٌء ي وِِص فِيهِ  اب.ُن ُعمر ْسلٍِم َله  ََشْ  ...َما َحقر اْمِرٍئ م 

ِث بَ   اب  اْلَوِصيَِّة بالثرل 
دٍ   752 ع. يِن النَّبِي   سر اير اعِ  عر ير ور ِة ال. جَّ  ...يِف حر

بَّاسٍ   753 ، َوالثرل ث  َكثٌِي. اب.ُن عر  الثرل ث 

 َباب  اْلَوِصيَِّة بِكَِتاِب اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ 

ةُ   754 ٍف  طرل.حر ِّ انر النَّبِي   ب.ِن ُمرصر ل. كر ؟ هر َصر  ...أرو.

رُ   755 م. راِرِث عر ِن احل. ِ  و ب. ُسوُل اهللَّ كر رر رر ا تر ا ِعن.در  مر ً مهر تِِه ِير. و.  ...مر

يِ   756 ور ُروا ِعن.در  األرس. كر ةُ ذر اِئشر ِصيًّا عر انر ور لِيًّا كر  ...أرنَّ عر

ِعيدُ   757 ... *بِإِْخَراِج  َباب  َوِصيَِّة النَّبِيِّ  ٍ  ب.نُ  سر رِميِس!  ُجبرري. ُم اخل. و. ر ير ُم اخل. و. ا ير مر ىور  ...ِميِس؟ ُثمَّ بركر

َباٌب: الَ ََيِلر ألََحٍد َأْن َيْرِجَع يِف ِهَبتِِه 

 َوَصَدَقتِهِ 

رُ   758 بِيلِ  ُعمر ٍس يِف سر ىلر فررر رل.ُت عر  ...اهللَِّ محر

بَّاسٍ   759 مَّ َيع ود  يِف َقيْئِِه. اب.ُن عر د  يِف ِهَبتِِه َكاْلَكْلِب َيِقيء  ث 
 اْلَعائِ

نُ   760 ...َبْعَض َوَلِدِه َشْيًئا َباٌب: إَِذا َأْعَطى امر ةُ  برِشريٍ  ب.نُ  الن ع. رر م. الرت. عر قر ِطيًَّة، فر طرايِن أريِب عر  ...أرع.

ْقَبى ْمَرى َوالرر   761 َباب  َما ِقيَل يِف اْلع 
ابِرُ  رن. ُوِهبرت.  قرَضر النَّبِي   جر

را ملِ هنَّ ى أر رر ُعم. ه بِال.  .لر

ةر  رر ي. ْمَرى َجائِ  أرُبو ُهرر  َزةٌ اْلع 
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عبارة عن مجع وترتيب ملسانيد رواة الصحيحني غري املكثرين، والغرض من ذلك: ا القسم هذ

بغري املكثرين، أما املكثرين فعرشة وهم: أبو هريرة ،  خاص ول املراجعة ملن حفظ الصحيحني، وهتسهي

 سعيد ، أبو موسى. عائشة ، ابن عمر ، ابن عباس ، ابن عمرو ، ابن مسعوي ، أنس ، جابر ، أبو

ومل نذكر املكثرين هنا؛ ألن اهلدف من هذا اجلمع: حرص األحايي  حتى يسهل استذكارها، 

وأما لو كُثرت كأن جتمع أحايي  أيب هريرة مثاًل والتي قد تزيد عىل التسعني حديًثا يف املجلد الواحد 

 فإهنا تذهب الفائدة من هذا اجلمع.

ولكن قد تكون  وال يلزم أن تكون بداية احلدي  –ايي  وقد ُذكر الرواة ثم أطراف األح

 1.، ثم ُذكر الكتاب الذي وري فيه احلدي  ورقم الصفحة -بكلمة بارزة فيه 

 الصفحة الكتاب طرف احلديث الراوي م

 عباية بن الصامت 1
 165 اجلنائز من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقائه...

 225 عتكافاال إين خرجت أخربكم بليلة القدر...

 أسامة بن زيد 2

 166 اجلنائز إليه... أرسلت ابنة النبي 

 241 احلج أين تنزل غًدا يف يارك بمكة؟...

 249 احلج من عرفة حتى إذا كان بالشعب... يفع النبي 

 319 البيوع ال ربا إال يف النسيئة.

 أم عطية األنصارية 3
 169 نائزاجل فقرأ علينا...  بايعنا رسول اهلل

 171 اجلنائز ...أو مخًسا  اغسلنها بالسدر وتًرا ثالًثا

                                                           
رقام مع مراجعة أ -جزاهم اهلل خرًيا - هـ1426عام ظ السنة ة يف يورة حفأستفيد هذا القسم والذي يليه من مذكرة أعدها اإلخو 1

 التي وري كل حدي  فيها. الصفحات وإضافة أسامء الكتب

 ري املكثرينمسند الرواة غ
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 173 اجلنائز ينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا.هن

 192 الزكاة إهنا قد بلغت حملها.

 293 العدة كنا ننهى عن احلداي عىل ميت فوق ثالث...

 املغرية بن شعبة 4
 170 جلنائزا من نيح عليه يعذب بام نيح عليه.

 296 اللعان أتعجبون من غرية سعد؟...

 أبو قتاية األنصاري 5
 171 اجلنائز مسرتيح ومسرتاح منه...

 238 احلج خرج حاًجا، فخرجوا معه... أن النبي 

 سهل بن حنيف 6
 174 اجلنائز أليست نفًسا؟.

 192 الزكاة ....وأهوى بيده نحو العراق

 سمرة بن جندب 7
 174 اجلنائز عىل امرأة ماتت... راء النبي صليت و

 178 اجلنائز هل رأى أحد منكم رؤيا؟...

 عمر بن اخلطاب 8

 176 اجلنائز أيام مسلم شهد له أربعة بخري...

 213 الصيام إذا أقبل الليل من ها هنا...

 242 احلج إين أعلم أنك حجر ال ترض وال تنفع...

 260 احلج ...أتاين الليلة آت من ريب

 332 الوصايا محلت عىل فرس يف سبيل اهلل...

 قتاية 9
 176 اجلنائز وذكر لنا أنه يفسح له يف قربه...

 258 احلج قلت كم حج؟ قال واحدة.

 أبو أيوب األنصاري 10
 177 اجلنائز يوي تعذب يف قبورها.

 249 احلج ع...مجع يف حجة الويا أن النبي 

 أبو ذر الغفاري 11
 183 الزكاة هم األخرسون ورب الكعبة...

 308 العتق إنك امرؤ فيك جاهلية...
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 عبداهلل بن أيب أوف 12

 185 الزكاة اللهم صل عىل آل أيب أوف...

 212 الصيام انزل فاجدح ِل...

 246 احلج فطاف بالبيت... اعتمر النبي 

 320 البيوع م سلعة وهو يف السوق...أن رجاًل أقا

 324 البيوع ...إنا كنا نسلف عىل عهد النبي 

 سعد بن أيب وقاص 13

 185 الزكاة رهًطا وأنا جالس فيهم... أعطى النبي 

 267 احلج ال يكيد أهل املدينة أحد...

 269 النكاح عون التبتل...عىل عثامن بن مظ ري النبي 

 329 الوصايا يف حجة الوياع... عايين النبي 

 جبري بن مطعم 14
 187 الزكاة ومعه الناس... أنه بينام هو مع النبي 

 247 احلج أضللت بعرًيا ِل فذهبت أطلبه...

 عبداهلل بن زيد 15
 187 الزكاة ملا أفاء اهلل عىل رسوله يوم حنني...

 263 احلج م حرم مكة ويعا هلا...إن إبراهيم عليه السال

 عيل بن أيب طالب 16

 191 الزكاة حديًثا... إذا حدثتكم عن رسول اهلل 

 255 احلج أمره أن يقوم عىل بدنه... أن النبي 

 264 احلج ما عندنا كتاب نقرأه إال كتاب اهلل...

 275 النكاح هنى عن متعة النساء يوم خيرب. أن رسول اهلل 

 نافع 17

 193 الزكاة يعطيها الذين يقبلوهنا... كان ابن عمر 

 234 احلج ج إىل مكة...قال حني خر أن ابن عمر 

 240 احلج إذا يخل أينى احلرم... كان ابن عمر 

 259 احلج أناخ بالبطحاء  بذي احلليفة... أن النبي 

 279 النكاح وكان عبداهلل يأِت الدعوة يف العرس...
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 280 النكاح إذا قرأ القرآن مل يتكلم... كان ابن عمر 

 284 الطالق ه وهي حائض...طلق امرأة ل أن ابن عمر 

 316 البيوع إذا اشرتى شيًئا يعجبه... كان ابن عمر 

 326 املزارعة أن ابن عمر كان يكري مزارعه...

 أم سلمة 18

 195 الزكاة سلمة أن أنفق عليهم؟...هل من أجر يف بني 

 208 الصيام حلف أال يدخل... أن النبي 

 210 الصيام ...كان يدركه الفجر أن النبي 

 243 احلج طويف من وراء الناس وأنت راكبة...

 293 العدة إنام هي أربعة أشهر وعرًشا...

 أسامء بنت أيب بكر 19
 196 زكاةال أمي وهي مرشكة... عيل قدمت

 202 الزكاة ماِل مال إال ما أيخل عىل الزبري...

 عدي بن حاتم 20
 196 الزكاة اتقوا النار ولو بشق َترة...

 209 الصيام ..."حتى يتبني لكم اخليط األبيض"نزلت :ملا  

 أبو مسعوي األنصاري 21

 199 الزكاة ملا أمرنا بالصدقة كنا نتحامل...

 303 النفقات فقة عىل أهله...إذا أنفق املسلم ن

 314 البيوع هنى عن ثمن الكلب ومهر البغي...

 سهل بن سعد 22

 199 الزكاة إن يف اجلنة باًبا يقال له: الريان...

 209 الصيام كنت أتسحر يف أهيل ثم يكون رسعة يب...

 209 الصيام كان رجال إذا أرايوا الصوم...

 213 الصيام جلوا الفطر...ال يزال الناس بخري ما ع

 276 النكاح جئت أهب لك نفيس...

 295 اللعان أن عويمًرا العجالين جاء إىل عاصم بن عدي...
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 حكيم بن حزام 23
 203 الزكاة فأعطاين ثم سألته فأعطاين... سألت النبي 

 316 البيوع البيعان باخليار ما مل يتفرقا...

 عروة بن الزبري 24

 203 الزكاة فكان أبو بكر يدعو حكياًم...

 227 احلج كان الناس يطوفون يف اجلاهلية عراة...

 244 احلج ...قلت لعائشة وأنا حدي  السن

 244 احلج فأخربتني عائشة... قد حج النبي 

 249 احلج وأنا جالس: كيف كان... أنه سئل أسامة 

 301 الرضاع وثويبة موالة أليب هلب: كان أبو هلب أعتقها...

 324 البيوع عن سعيد بن زيد.. )أنه خاصمته أروى...(

 سعيد بن املسيب 25

 203 الزكاة فكان أبو بكر يدعو حكياًم...

 233 احلج بنحو حدي  مروان بن احلكم: شهدت علًيا...

 264 احلج باملدينة ما ذعرِتا... لو رأيت الضباء ترتع

 أبو بكرة 26

 208 الصيام ان شهرا عيد...شهران ال ينقص

 266 احلج ال يدخل املدينة رعب املسيح الدجال...

 317 البيوع ال تبيعوا الذهب بالذهب إال سواء بسواء...

 زيد بن ثابت 27

 209 الصيام ثم قام إىل الصالة... تسحرنا مع النبي 

 266 احلج ...-ويف رواية: الذنوب-إهنا طيبة تنفي اخلب  

 312 البيوع رخص يف العرايا أن تباع... ن النبي أ

 ثابت البناين 28
 212 الصيام أكنتم تكرهون احلجامة للصائم؟...

 273 النكاح يا أبا محزة ما أصدقها؟...

29 
 ابن شهاب

 الزهري

 214 الصيام اآلخر ... إنام يؤخذ من أمر رسول اهلل 

 241 احلج "إن الذين.."وكانوا يتأولون قول اهلل تعاىل: 
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 295 اللعان فكانت تلك سنة املتالعنني.

 سلمة بن األكوع 30

 216 الصيام ..."وعىل الذين يطيقونه فدية": ا نزلتمل

 274 النكاح فقال... كنا يف جيش فأتانا رسوُل رسوِل اهلل 

 274 النكاح أيام رجل وامرأة توافقا...

 عطاء 31

 216 الصيام "...وعىل الذين"يقرأ أنه سمع ابن عباس 

 221 الصيام ال أيري كيف ذكر صيام األبد..

 246 احلج ... سمعت ابن عباس قال: ملا يخل النبي 

 283 كاحالن حرضنا مع ابن عباس جنازة ميمونة برسف...

 معاوية 32
 217 الصيام هذا يوم عاشوراء ومل يكتب اهلل عليكم...

 259 احلج بمشقص. قرصت عن رسول اهلل 

 عمران بن حصني 33
 219 الصيام يا أبا فالن، أما صمت رسر هذا الشهر؟...

 232 احلج أنزلت آية املتعة يف كتاب اهلل...

 عبيد بن جريج 34
 229 احلج تك تضع أربًعا...يا أبا عبد الرمحن رأي

 255 احلج حدثني عطاء عن ابن عباس: إذا طاف بالبيت..

 سامل بن عبداهلل 35

 231 احلج ... يقول: لقد رأيت رسول اهلل  كان ابن عمر 

 234 احلج وكان ابن عمر يقول: أليس حسبكم...

 251 احلج يقدم ضعفة أهله... كان ابن عمر 

 259 احلج إذا قفل من احلج أو العمرة... كان النبي 

 326 املزراعة قد أحدث... نبي ثم خِش عبداهلل أن يكون ال

 أبو مجرة 36
 233 احلج َتتعت فنهاين ناس...

 275 النكاح سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء...

 243 احلج يمِش بني الركنني؟.. قلت لنافع: أكان ابن عمر  عبيد اهلل 37
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 331 الوصايا فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية..

 عبداهلل )موىل أسامء( 38
 245 احلج أنه سمع أسامء تقول كلام مرت باحلجون...

 250 احلج ..يا بني: هل غاب القمر؟.

 عبدالرمحن بن يزيد 39
 250 احلج ثم وقف عبداهلل حتى أسفر...

 252 احلج أنه كان مع ابن مسعوي حني رمى...

 سعيد بن جبري 40

 285 الطالق أن ابن عباس قال يف احلرام: يكفر...

 297 اللعان سألت ابن عمر عن املتالعنني...

 331 الوصايا ال: يوم اخلميس...عن ابن عباس ق

 طاووس بن كيسان 41
 310 البيوع سمعت ابن عباس يقول: أما الذي هنى...

 315 البيوع قوله: )ال يبيع حاَض لباي؟...(ما 

 النعامن بن بشري 42
 315 البيوع احلالل بني واحلرام بني وبينهام أمور...

 332 االوصاي اتقوا اهلل واعدلوا بني أواليكم...
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 الصفحة الكتاب طرف احلديث  الراوي م
 172 اجلنائز نبتغي وجه اهلل... هاجرنا مع النبي  خباب 1

 172 اجلنائز أنه أِت بطعام وكان صائاًم... إبراهيم بن عبدالرمحن.. 2

 173 اجلنائز إذا رأى أحدكم جنازة فإن مل يكن... عامر بن ربيعة 3

 173 اجلنائز كنا يف جنازة فأخذ أبو هريرة بيد مروان... سعيد املقربي أبو 4

 176 اجلنائز إذا أقعد املؤمن يف قربه... الرباء بن عازب 5

 183 الزكاة برش الكانزين برضف حيمى عليه... األحنف بن قيس 6

 186 الزكاة أعطى رجااًل وترك رجااًل... عمرو بن تغلب 7

 186 الزكاة أقبية... قسم النبي  املسور بن َمرمة 8

 194 الزكاة تصدقوا فإنه يأِت عليكم زمان... حارثة بن وهب 9

 194 الزكاة تصدقن ولو من حليكن... زينب امرأة عبداهلل 10

 196 الزكاة ... أهنا أعتقت وليدة ومل تستأذن النبي  ميمونة بنت احلارث 11

 196 الزكاة ".ال ينهاكم...": فأنزل اهلل عز وجل فيها  ابن عيينة 12

 205 الزكاة كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت... أيب بن كعب 13

 210 الصيام بسبابتيه إحدامها فوق األخرى... زهري 14

 210 الصيام ومل يكن بني أذنيه إال أن يرقى هذا... القاسم 15

 212 صيامال بلحي مجل من طريق مكة يف وسط رأسه. عبداهلل بن بحينة 16

 214 الصيام ... وما فينا صائم إال ما كان من النبي  أبو الدرياء 17

 216 الصيام .أو بالنبي  الشغل من النبي  حييى 18

 218 الصيام غداة عاشوراء... أرسل النبي  الربيع بنت معوذ 19

 219 الصيام أن ناًسا َتاروا عندها يوم عرفة... أم الفضل 20

 مسند الرواة الذين ليس هلم إال حديث واحد
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 219 الصيام أنه شهد العيد يوم األضحى... موىل ابن أزهر أبو عبيد 21

 220 الصيام أصمت أمس؟... جويرية بنت احلارث 22

 230 احلج ما شأن الناس حلوا بعمرة... حفصة بنت عمر 23

 231 احلج قدمت متمتًعا مكة بعمرة... أبو شهاب 24

 233 جاحل شهدت عثامن وعلًيا، وعثامن ينهى... مروان بن احلكم 25

 233 احلج فقلت: مل؟ فقال للرؤيا التي رأيت... شعبة 26

 237 احلج وهو باجلعرانة... أن رجاًل أتى النبي  يعىل بن أمية 27

 238 احلج محاًرا وحشًيا... أنه أهدى للنبي  الصعب بن جثامة 28

 239 احلج أن عبداهلل بن العباس واملسور بن َمرمة... عبداهلل بن حنني 29

 240 احلج لعلك آذاك هوامك؟... كعب بن عجرة 30

 245 احلج سألنا ابن عمر عن رجل طاف ... عمرو بن يينار 31

 247 احلج ومها غاييان من منى... أنه سأل أنًسا  حممد بن أيب بكر 32

 247 احلج الظهر والعرص يوم الرتوية؟... أين النبي  عبدالعزيز بن رفيع 33

 251 احلج احلجاج يقول عىل املنرب...سمعت  األعمش 34

 252 احلج سألت ابن عمر: متى أرمي اجلامر؟... وبرة 35

 253 احلج أصبناه... عندنا من شعر النبي  ابن سريين 36

 254 احلج أن زياي بن أيب سفيان كتب إىل عائشة... عمرة بنت عبدالرمحن 37

 255 احلج ابعثها قياًما مقيدة... زياي بن جبري 38

 256 احلج ثالث للمهاجر بعد الصدر. العالء احلرضمي 39

 258 احلج يخلت أنا وعروة املسجد فإذا... جماهد 40

 258 احلج قبل أن حيج  قال ابن عم: اعتمر النبي عكرمة 41

 258 احلج قلت البن عمر أتصيل الضحى؟... مورق 42



53 

 

 260 احلج ن...رأيت سامل بن عبداهلل يتحرى أماك موسى بن عقبة 43

 261 احلج ائذن ِل أهبا األمري أحدثك قواًل... أبو رشيح 44

 262 احلج وشهدت ابن الزبري حني هدمه وبناه... يزيد 45

 267 احلج تفتح اليمن فيأِت قوم يبسون... سفيان بن أيب زهري 46

 271 النكاح أحق الرشوط أن توفوا به... عقبة بن عامر 47

 277 النكاح ا: ما كنت تقولني؟...فقلت هل معاذة 48

 278 النكاح أومل النبي عىل بعض أزواجه بمدين... صفية بنت شيبة 49

 282 النكاح .ا رفعه إىل النبي لو شئت لقلت إن أنًس  أبو قالبة 50

 284 الطالق ..طلق ابن عمر امرأته :سألت ابن عمر فقال يونس بن جبري 51

 291 الطالق ...حدة أو مائةال أباِل خريِتا وا مرسوق 52

 292 العدة ...أهنا كانت حتت سعد بن خولة سبيعة بنت احلارث 53

 292 العدة ...جاء رجل إىل بن عباس أبو سلمة 54

 293 العدة ...يخلت عىل أم حبيبة زينب بنت أيب سلمة 55

 293 العدة فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة... محيد 56

 301 الرضاع ... بنت أيب سفيان؟ هل لك يف أم حبيبة 57

 311 البيوع ...بن عمر عن السلم يف النخلاسألت  أبو البحرتي 58

 312 البيوع ...هنى عن بيع التمر بالتمرأن رسول اهلل  سهل بن أيب حثمة 59

 314 البيوع الدم... هنى عن ثمنن رسول اهلل إ أبو جحيفة 60

 317 البيوع ...ئة يينارا بامأنه التمس رصفً  مالك بن أوس 61

 322 البيوع ...ا لهأنه تقاَض ابن أيب حدري يينً  كعب بن مالك 62

 322 البيوع ... مات رجل فقيل له ماكنت تقول؟ حذيفة 63

 324 البيوع أنه خاصمته أروى يف حق... سعيد بن زيد 64
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65 
حنظلة بن قيس عن رافع 

 بن خديج عن عميه
 326 املزارعة ...؟فكيف هي بالدينار والدرهم

 330 الوصايا ...أوَص؟ هل كان النبي  طلحة بن مرصف 66

 330 الوصايا ...اعند موته يرمهً  ترك رسول اهلل  ما عمرو بن احلارث 67

 331 الوصايا ا...ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيً  األسوي 68

 331 الوصايا هذا من قول سليامن... سفيان 69

 318 البيوع ما كان يًدا بيد فال بأس... بن مطعم عبدالرمحن 70

 

 

 

  

الر  لرُب ": البغدايي اخلرطِيُب  قر رِديِ   طر ا يِف  احل. ذر انِ  هر مر ُل  الزَّ اِئرِ  ِمن.  أرف.ضر اعِ  سر عِ  أرن.ور  التَّطرو 

لِ  نرنِ  ُيُروسِ  أِلرجر مُخُوهِلرا، الس  ُظُهورِ  ور عِ  ور بِدر   ال.
ِ
ء الر تِع. اس. ا ور هر

لِ  . "أره.
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أحايي  اجلمع بني الصحيحني مع بيان معناها  الوارية يفيف هذا القسم الكلامت الغريبة  تمجع

مقدمة كتاب فتح الباري  وهو )هدي الساري( معاين الكلامت:منها خذت الكتب التي أُ وباختصار، 

، هو كتاب النهاية يف غريب احلدي  واألثر البن األثري رمحه اهللو (النهايةو)رمحه اهلل،  للحافظ ابن حجر

 بإرشاف مركز حفا  الوحيني. -وفقهم اهلل -والعناية به طائفة من احلفا   وقد قام بجمع الغريب
 

رقم 
 املعنـــى الكلمة الغريبة احلديث

 كتــــاب اجلناـــــــــز

قع 376 ع. ك وتضطرب  تتقر  (274بصوت )هدي الساري أي تتحرَّ

 أول صدمة 377
دمة الرضبة الصائبة دمة األوىل أي أول نزول املصيبة وأصل الصَّ  الصَّ

 (219)هدي الساري  

377 
ِخلٌو من 

 مصيبتي
 (1/529الفارغ البال من اهلموم واخِللو أيضًا املنفري )النهاية  –بالكرس  –ِخل.ٌو 

ة 378 ر ٌي ِحربر  ُبر.
ب اليمنبكرس أوله وفتح ثا ص.  نيه من التحبري وهو التزيني واملراي هنا عر

 (145)هدي الساري  

 (158أي مل يدركوا فيكتب عليهم اإلثم )هدي الساري  مل يبلغوا احِلن.  379

 (156أي حتليل اليمني )هدي الساري  حتلَّة القسم 380

 أرغم اهلل أنفك 381
ي كأنه يعا عليه بأن يل ل واخِلز. غام وهو الرتاب. هو يعاء بالذ   صق بالر 

م املساءة والغضب )هدي الساري  غ.  (185وقيل: معناه اإلضطراب والر 

 (253أي الذين يلوذون به ويتكررون عليه )هدي الساري  غاشية أهله 380

 النِّياحة 383
النَّوح أصله التناوح وهو التقابل ثم استعمل يف اجتامع النساء وتقابلهن يف البكاء 

 (318يت )هدي الساري عىل امل

 يب ألفاظ اجلزء الثاني غر
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القة 385 يبة )هدي الساري  الصَّ  (222هي املُول.ولة بالصوت الشديد عند املصِّ

 (2/418هي التي حتلق شعرها من اجلزع عند املصيبة )النهاية  احلالقة 385

اقة 385  (213هي التي تشق جيبها عند املصيبة )هدي الساري  الشَّ

 (174ل فالن )هدي الساري هي قوهلم يا آ يعوى اجلاهلية 386

لر  388 هر  ور

يقال بفتح اهلاء وكرسها يف الفزع وبفتحها خاصة يف الغلط وحكي الكرس أيضًا 

اًل بالسكون ذهب ومهه إليه  ه. ل يف الِشء بالفتح ور هر وقال صاحب األفعال ور

اًل بالفتح أي نيس )هدي الساري  هر ِهل بالكرس ور  (332وور

 (275خيتص بغري املط.وية )هدي الساري هي البئر وقيل  القليب 388

 جنازة 389
 بكرس اجليم وفتحها يقال للميت ولرسيره وقيل بالفتح للميت وبالكرس للرسير 

 (143)هدي الساري  

وه 390 ق.  حر
بفتح أوله أي إزاره وهو موضع اإلزار فأطلق عليه وقيل اخلارص فقط )هدي 

 (155الساري 

 ضفرنا شعرها 390
أوله وسكون الفاء أي أجعله ضفائر وحكي بضمتني مجع ضفرية وهي  املشهور بفتح

 (226اخلصلة من الشعر واملراي إيخال بعض الشعر يف بعض )هدي الساري 

 (270أي ضفائر )هدي الساري  قرون 390

 أشعرهنا إياه 390
 أي ال.ففنها فيه واجعلنه مما ييل جسدها مأخوذ من الشعار وهو ما ييل اجلسد 

 (212ساري )هدي ال

391 
سُحولية من 

 كرسف

ُحول  هي نسبة إىل قرية يقال هلا سُحول باليمن وقال ابن حبيب وابن األعرايب السَّ

سف هو القطن )هدي الساري   (196القطن والُكر.

 (182بسكون الدال وبالعني املهملة أي صبغ )هدي الساري  ري.ع 391

لرق 391  (168بفتحتني أي باٍل )هدي الساري  خر

لة 391  هو صديد اجلسم وقيحه واملشهور بضم أوله وحكي فتحه وكرسه  للُمه.
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 (301)هدي الساري 

 (334أي أيركت وطابت واليرنع بفتح الياء إيراك الثامر )هدي الساري  أينعت 392

ية 392 ملة واجلمع ُبُروي )هدي الساري  الرُب.  (121أي الشَّ

 (2/896أي جينيها )النهاية  ي.دهبا 392

ِخر 392  اإِلذ.
 بكرٍس ثم سكون وبكرس اخلاء املعجمة حشيشة معروفة طيبة الريح توجد باحلجاز 

 (105)هدي الساري 

 (312أي أخرب بموته )هدي الساري  نعى 399

 (276أي يكنسه )هدي الساري  يُقم   400

روا شأنه 400 روه وجعلوه حقريًا )هدي الساري  حقَّ  (155أي صغَّ

ع نعا 403  (269أي صوت خفقها باألرض )هدي الساري  هلمقر.

 (312أي مل تطب نفيس بذلك )هدي الساري  مل ُأن.عم 406

 (135أي يشدخ )هدي الساري  يث.لغ رأسه 408

رش شدقه 408 .  ُيرشر
قه أي فمه  ُبع بفيه وِشد. رشة أصلها أخذ السَّ .  أي يقطعه ويشقه والرشَّ

 (210 – 209)هدي الساري 

 (289لكالم الذي ال ُيفهم )هدي الساري هو ا لغط 408

ّط النهر 408  (211أي جانبه )هدي الساري  شر

 (262أي فتحه )هدي الساري  فغر له فاه 408

و.  408 ضر و. توا واستغاثوا )هدي الساري  ضر  (227أي صوَّ

بابة البيضاء 408  (180أي العاممة )هدي الساري  الرَّ

آة 408  (295الرؤية )هدي الساري بفتح امليم أي  كريه املرر.

ها 408  (152أي جيمع هلبها )هدي الساري  حيش 

ة 408 تمَّ ضة ُمع. ة النبات ويروى بالتخفيف أي شديدة السواي  رو.  بتشديد امليم أي تامَّ
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 (248)هدي الساري 

 (331أي األطفال )هدي الساري  ِول.دان 408

 (293أي اخلالص )هدي الساري  املح.ض 408

 (237أي خلد يقال عدن باملكان أي أقام به )هدي الساري  ة عدنجنَّ  408

 ُصُعداً  408
 بضمتني لألكثر بالقرص منون ولألصييل باملد من غري تنوين معناه ارتفع طالعًا 

 (220)هدي الساري 

 كتــــاب الزكــــــــــاة

 (281أي نفائسها )هدي الساري  كرائم أمواهلم 409

ي 410 ي  ذو. و.  (1/614من اإلبل ما بني الثنتني إىل التسع )النهاية الذَّ

سق 410  أو.
ق بفتح أوله وسكون ثانيه وحكي كرس أوله وهو ستون صاعًا  س.  مجع ور

 (328)هدي الساري 

امء 411  (203أي املطر سامه سامءًا لنزوله من السامء )هدي الساري  سقت السَّ

ثررياً  411  (236معاجلة )هدي الساري  بفتحتني أي سقته السامء من غري عر

 (315أي ينكر أو يعيب )هدي الساري  ما ينِقم 413

 (173أي الثوب الذي يلبس يف احلرب )هدي الساري  أيراعه 413

ه 413  أعُتدر
لب املعد للركوب وقيل الرسيع الوث.ب وقيل هو مجع  مجع عتيد وهو الفرس الصَّ

 (235ب )هدي الساري قلة للعتاي وهو ما يعد من سالح ويابة وآلة حر

 هِل.ِزمتيه 414
قيه كذا فرسه يف احلدي  وقال اخلليل مها مضغتان يف  بكرس الالم والزاي أي ِشد.

 (290أصل احلنك وقيل غري ذلك )هدي الساري 

 (284واملراي به هنا ما يدخر وال يؤيى احلق منه )هدي الساري  أنا كنزك 414

 شجاعًا أقرع 414
جاع األقرع هو احليَّة الذكر وقيل كل حيَّة ُشجاع بضم أوله وقد يكرس  الش 

ط جلد رأسه لكثرة سمه وطول  واألقرع الذي ال شعر عىل رأسه يريد حيَّة قد َتعَّ
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 (2/440(،  )النهاية 208)هدي الساري  عمره 

 زبيبتان 414
بيبة الن   قي احليَّة من السم وقيل الزَّ ب.دتان اللَّتان يف جانبي ِشد. كتة السوياء مها الز 

 (189فوق عينها ويقال بجانب فيها )هدي الساري 

ف 415 ض. ف هي احلجارة املحامة )هدي الساري  رر ض.  (184الرَّ

لرمة ثدييه 415  (156بفتحتني هو طرفه )هدي الساري  حر

 (312بضم أوله وسكون الغني هو فرع الكتف الذي يتحرك )هدي الساري  ُنغ.ض 415

ر 417 ر ِوز.  (327الثقل واجلمع أوزار )هدي الساري  الِوز.

ج 417 ر. واب )هدي الساري  مر ج أرض فيه نبات َتر  فيه الدَّ  (295املرر.

 أطال 417
الطِّيرل بكرس أوله وفتح التحتانية أي احلبل الذي تربط به ويقال له طول بالواو 

 (232املفتوحة )هدي الساري 

417 
استنَّت رشفًا 

 أو رشفني

رشفًا أو  "ها ونشاطها شوطًا أو شوطني وال راكب عليها وقوله أي عدت ملرح

ف ما عال من األرض  "رشفني  أي شوطًا أو شوطني أو طل.قًا أو طل.قني وقيل الرشَّ

 (210( )هدي الساري 1/814)النهاية 

 (255أي استغناءًا )هدي الساري  تغنيَّاً  417

 (317أي معاياًة هلم )هدي الساري  نِواًءا 417

ة 417  (259أي املنفرية )هدي الساري  الفاذَّ

 بأظ.الفها 417
هو  "بأظالفها  "الظَّلف هو كل حافر منشق وقد يطلق عىل ذات الظَّلف وقوله 

 (233مجع للظَّلف )هدي الساري 

 (322قيل قلة الصرب وقيل احلرص )هدي الساري  اهللع 419

419 
إين ألراه مؤمنًا 

 فقال أو مسلامً 

اب وجيوز أن يكون بمعنى الرتيي أيهو بسكون   الواو عىل معنى اإلَض.

 (115ال تقطع بأحدمها وال جيوز فتح الواو هنا )هدي الساري 

 (140بالتحريك القول اليسء وقيل الفزع )هدي الساري  اجلزع 419
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م 419  مُح.ر النَّعر
عام يخلت بفتحتني أي اإلبل ومُح.رها أفضلها والنَّعم اإلبل خاصة وإذا قيل األن

 (312معها البقر والغنم وقيل بل النَّعم للثالثة )هدي الساري 

بية 421  أق.
 مجع قباء بفتح أوله ممدوي هو جنس من الثِّياب ضيِّق من لباس العجم معروف 

 (265)هدي الساري 

 (203بضم امليم هي شجرة الطلح )هدي الساري  سُمرة 422

لِقرت 422  (246أي لزموه )هدي الساري  عر

اه 422  (244هو كل شجر له شوك )هدي الساري  الِعضر

 ِيثرار 423
 هو الثَّوب الذي يكون فوق الشعار يعني أنتم اخلاصة والناس العامة

 (1/553)النهاية 

ار 423  (212وهو ما ييل اجلسد )هدي الساري  ِشعر

 ُأث.رة 423
ستئثار أي يستأثر بضم اهلمزة وسكون الثاء وبفتحهام أيضًا قال األزهري هو اإل

 (102عليكم بأمور الدنيا وبفضل عليكم غريكم )هدي الساري 

 الُطلرقاء 424
أي من أسلم يوم الفتح وهو بفتح الالم واملد مجع طليق ويقال ملن ُأطلق من أرس 

 (230ونحوه )هدي الساري 

ية إذا أنفذها )هدي ا يمرقون 426 هم من الرمِّ  (296لساري أي خيرجون منه كام ينفصل السَّ

 تراِقيهم 426
قوة بضم القاف وهو العظم الذي بني ثغرة النحر والعاتق   الرتاِقي مجع ُتر.

 (131)هدي الساري 

قه 426 ق السهم وهو موضع الوتر منه )النهاية  من ُفو.  (2/400ُفو.

نة وقيل التواضع )هدي الساري  سيامهم 426 ح.  (207بالتخفيف أي عالمتهم قال جماهد السِّ

بيد 426  التس.
ف واألول أشهر   أي استئصال الشعر باحللق أو غريه وقيل املبالغة يف التقش 

 (194)هدي الساري 

افه 426 ل يف السهم  ِرصر  بكرس الراء أي العقبة التي تل.وى عىل مدخل النَّص.
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 (184)هدي الساري 

 نرِضيِّه 426
 لسهم بفتح النون وكرس الضاي وتشديد الياء هو القدح وعوي ا

 (311)هدي الساري 

 (267بضم القاف أي ريش السهم )هدي الساري  ُقذذه 426

ر 426 ير ر. ج وزنًا ومعنى )هدي الساري  تدر رر ح.  (173أي تدر

ل حديدة السهم )هدي الساري  نصله 426  (310النَّص.

ث 426 ر.  (259أي ما يف الكرش )هدي الساري  الفر

 (243ق إىل املنكب )هدي الساري العُضد هو ما بني املرف عُضديه 426

عة 426  (123بفتح أوله هي القطعة من كل يشء )هدي الساري  البرض.

 يلمزك 426
 يلمزون أي يعيبوهم وقيل هو بغري الترصيح بإشارة العينيني

 (290)هدي الساري  

 احلرب خدعة 426
ن ويقال هو من إظهار غري ما يكتم واملشهور فيه بفتحتني ويقال بالضم ثم السكو

 (162بالفتح ثم السكون وحكي فتح الدال فيهام )هدي الساري 

 (158احلنجرة احللقوم )هدي الساري  حناجرهم 426

 (309أي مرتفعها )هدي الساري  ناشز اجلبهة 426

 (224أي من أصله أو معدنه أو نسله )هدي الساري  ِضئ.َِضء 426

يبة 426  (178تصغري ذهبة )هدي الساري  ُذهر

رو  426 رر  وهو معروف )هدي الساري  أييم مق.  (269أي مدبوغ بالقر

لتني غري جاحظتني )هدي الساري  غائر العينني 426  (255أي ياخلتني يف املُق.

426 
ف  مرش.

 الوجنتني

بسكون الشني أي مرتفعهام والوجنة مثل  الواو واجليم ساكنة وجيوز كرس اجليم 

ة مضمومة هي جانب الوجه وهو عظيمه وفتحها مع فتح الواو وقد تبدل مهز

 (326 – 210العاِل )هدي الساري 
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 (279أي فيها كثافة واستدارة وليست طويلة )هدي الساري  ك   اللحية 426

 (314أي أفتش )هدي الساري  أنقِّب 426

 كخ كخ 427

كلمة زجر للصبي عام يريد فعله يقال بفتح الكاف وكرسها وسكون اخلاءين 

 التنوين مع الكرس وبغري التنوين قيل هي كلمة أعجمية عّربتها العربوكرسمها وب

 (280)هدي الساري  

 أقط 432

 بفتح اهلمزة وكرس القاف وقد يسكن وجيوز ضم أوله وكرسه قال عياض

 هو جبن اللبن املستخرج زبده وخصه ابن األعرايب بالضأن 

 (110وقيل لبن جمفف مستحجر يطبخ به )هدي الساري 

راء 432 م.  (203أي القمح الشامي )هدي الساري  السَّ

 (183بضم الصاي أي أرقبه )هدي الساري  أرُصده 433

 (256أي ال تنقصها )هدي الساري  ال تغيضها 434

اء 434  (1/758أي يائمة الصب واهلطل بالعطاء )النهاية  سحَّ

ن به 435  (291أي يسترتن )هدي الساري  يُلذ.

 ُحلِيكن 436
فتح ثم سكون ما تتحىل به املرأة ومجعه بضم ثم كرس وتشديد وجيوز كرس احليل ب

 (157أوله )هدي الساري 

 بخ 437
يقال للِشء إذا ارتيض وقيل إذا عظم وفيها لغات إسكان اخلاء وكرسها منونًا 

 (118وبغري تنوين وبضمها منونًا وبتشديدها مضمومًا ومنونًا )هدي الساري 

ب.ح أي يروح األجر عليه عىل الدوام )هدي الساري من ال ماٌل رابٌح  437  (180رِّ

ة )هدي الساري  وليدة 439  (331أي أرمر

 (1/668أي طامعة تسألني شيئًا )النهاية  راغبة 440

ُتلِتت نفسها 441  (313أي توفيت فجأة واملراي بالنفس الروح )هدي الساري  اف.

 (217أي انكمش وقبض وجهه )هدي الساري  أشاح 442
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ي.لة 442  (250أي الفقر )هدي الساري  العر

تقل وا من الصدقة شيئًا )النهاية  شق َترة 442  (1/882أي نصف َترة يريد أال تس.

 الظَِّعينة 442
وهي املرأة وأصله اهلويج إذا كانت فيه املرأة ثم أطلق عىل املرأة وقيل سميت املرأة 

 (232ساريبذلك لكوهنا يظعن هبا أي يرحل هبا )هدي ال

مُجان 442 ر.  تر
 بفتح أوله وضمه األصييل وضم اجليم هو من يفرس لغة بلغة 

 (131)هدي الساري 

 (300وهو أن يعطيه الشاة مثاًل لينتفع بلبنها ويريها )هدي الساري  املرنِيحة 443

حة 443  اللِّق.
أشهر بكرس الالم ويقال بفتحها ذوات األلبان من اإلبل قال ثعلب هي بعد ثالثة 

 (289من إنتاجها لبون وجاءت يف احلدي  يف البقر والغنم )هدي الساري 

ِفي 443  (222أي الكريمة الغزيرة اللبن واجلمع صفايا )هدي الساري  الصَّ

 (156فرسه يف األصل بمجرى الطعام )هدي الساري  احللقوم 445

ه 446 ُر الصغري وقيل هو العظيم من أوال فلوَّ ُلو  املُه.  (2/395ي ذوات احلافر )النهاية الفر

 بعدل َترة 446

قال املصنف يقال ِعدل بالكرس أي زنة وبالفتح أي مثل وقال غريه مها لغتان 

 بمعنى وقيل بالكرس من اجلنس وبالفتح من غري اجلنس وقيل بالعكس 

 (237)هدي الساري 

 (180لساري هو من الرتبية وهي القيام عىل الِشء وإصالحه )هدي ا يربِّيها 446

سن 447  فِر.
 هو ما فوق احلافر وهو كالقدم لإلنسان وهو بكرس أوله وثالثه 

 (259)هدي الساري 

 (1/434أي نتكلف احلمل باألجرة لنكتسب ما نتصدق به )النهاية  نتحامل 448

 زوجني 449
ن.ف والنوع وعىل كل مقرتنني  أي شيئني من كل يشء ويطلق الزوج عىل الصِّ

 (192بيهني )هدي الساري ونقيضني وش

مى 451 مجع ُسالِميرة وهي األنملة من أنامل األصابع وهي التي بني كل مفصلني من  ُسالر
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ف من صغار العظام أي املعنى عىل  مى كل عظم جُموَّ الر أصابع اإلنسان وقيل الس 

 (1/801كل عظم من عظام ابن آيم صدقة )النهاية 

 (291لوم )هدي الساري أي املكروب وقيل املظ امللهوف 452

 (275أي انقبضت وانضمت )هدي الساري  تقلَّصت عليه 454

 (330أي ال حتيص )هدي الساري  ال توعي 456

ب.ط )هدي الساري  ال توكي 456  (331أي ال تضيقي عىل نفسك يف النفقة كنَّى عن ذلك بالرَّ

 (244أي يطلب العفاف )هدي الساري  يستِعف 460

ىلاليد الس   461  ف.
فرسها يف احلدي  بأهنا اآلخذة وعن احلسن أهنا املانعة والسفل والعلو بضم أوهلام 

 (200وجيوز الكرس )هدي الساري 

رِضة ُحلوة 462  (165أي ناعمة مشتهاة واخلرض من النبات الرخص الطري )هدي الساري  خر

 (264هو الغنيمة )هدي الساري  الفيء.  462

ف 463 ِ  (210دي الساري أي متطلع )ه ُمرش.

له 463  (2/689أي اجعله لك ماالً )النهاية  َتوَّ

عة حلم 464  (297أي قطعة من حلم مقطعة مفرقة )هدي الساري  ُمز.

 (239واملراي متاع الدنيا )هدي الساري  العرض 465

ضاء 469 حر  الر 
 بضم الراء وفتح احلاء والضاي املعجمة مع املد هو عرق احلمى

 (182)هدي الساري  

 حبطاً  469
 يقال حبطت الدابة إذا أكلت املرعى حتى تنتفخ بطنها فتموت 

 (146)هدي الساري 

 (290أي يقرب من القتل )هدي الساري  ُيلِم   469

 اخلررِض  469
بفتح ثم كرس وحكي بضم ثم فتح ولبعضهم آكلة اخلرضاء باملد قال األزهري 

تشتهيه وتكثر منه ألنه يبقى فيه خرضة املراي ما له أصل غائص يف األرض فاملاشية 
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 (165ورطوبة )هدي الساري 

 (135أي سلحت والثَّل.ط بسكون الالم الرجيع السهل )هدي الساري  ثلطت 469

 كتــــاب الصيـــــــــــام

 (2/15الصخب والسخب الضجة واضطراب األصوات للخصام )النهاية  يصخب 470

 (143سرت )هدي الساري ُجنَّة بضم أوله أي  ُجنَّة 470

 يرف  470
ف  قيل اجلامع وقيل الفحش يف الكالم وقيل مذاكرة ذلك مع النساء   الرَّ

 (185) هدي الساري 

 خلوف 470
خلوف أي تغري رائحته قال عياض األكثر يقولونه بالفتح وبعضهم بالضم 

 (167وبعضهم هبام )هدي الساري 

 (202ساري أي ربطت بالسالسل )هدي ال ُسل.سلت 471

 (251بالتخفيف أي خفي عليكم )هدي الساري  ُغبِّي 473

 (255أي سرته الغامم )هدي الساري  ُغمَّ عليكم 473

 فاقدروا له 473
 أي احتاطوا لقدره وقد فرس يف الرواية األخرى وأكملوا العدة

 (266)هدي الساري  

ية 475  أمِّ
ي أي الذي ال يقرأ وال يكتب قيل ُنِسب   إىل األم ألن ذلك من شأناألمِّ

 (112النساء غالبًا )هدي الساري 

 ال ينقصان 476

أي معًا يف سنة واحدة قال اخلطايب غالبًا وقيل ال ينقص الثواب بسبب نقص 

 العدي وقيل ال ينقص أحدمها عن اآلخر يف األجر وهذا أضعفها 

 (315)هدي الساري 

حور 477  (196ح ما يؤكل يف ذلك الوقت )هدي الساري هو الغذاء يف ذلك الوقت وبالفت السَّ

 (246وهو احلبل )هدي الساري  ِعقال 480

أ.طأ رأسه 481  (228أي خفضه )هدي الساري  طر
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يصة 485 ة أي حاجة ختصه )هدي الساري  ُخور  (170تصغري خاصَّ

 حلي مجل 488
 يقال بكرس الالم وبفتحها هو موضع عىل سبعة أميال من املدينة قال

 (288ضاح هو عقبة اجلحفة ويف رواية حل.يري. مجل بالتثنية )هدي الساري ابن و

دح ِل 489 ك السويق باملاء )هدي الساري  فاج.  (137أي حرِّ

491 
الِوصال يف 

 الصوم
 (329أي صوم الليل والنهار يون الفطر يف الليل )هدي الساري 

 (316أي العقوبة )هدي الساري  التن.كيل 491

ر الغاِل يف القصد املتشدي يف األمر )هدي الساري  قوناملتعمِّ  491 ق البعيد الغو.  (248املتعمِّ

نوا 496 نرة أنفسهم بفتحات أي خدمة أنفسهم والواحد ماهن )هدي الساري  امترهر هر  (301مر

 عاشوراء 503

قال ابن يريد هو يوم إسالمي ومل يكن يف اجلاهلية ألنه ليس يف كالمهم عاشوراء 

يف الصحيح كانت قريش تصوم عاشوراء يف اجلاهلية ثم هو باملد  وتعقب بام

 (242وحكى أبو عمرو الشيباين فيه القرص )هدي الساري 

ن 506  (249أي الصوف )هدي الساري  الِعه.

508 
ر هذا  ر رسر

 الشهر

 بفتح أوله وثانيه قال أبو عبيد رسار الشهر آخره ورسره مثله 

 (197)هدي الساري 

 نسككم 510

بيحة ومجعها نسك واملنسك بفتح السني وكرسها موضع الذبح وأما ال نَّسيكة الذَّ

املناسك فهي مواضع متعبدات احلج واحدها أيضًا منسك وهو موضع التعبد 

 (308)هدي الساري 

يق 511  أيام الترش.

أي أيام منى سميت بذلك ألهنم كانوا يرشقون فيها حلوم األضاحي أي يقطِّعوهنا 

يوهنا وقيل سميت بذلك من أجل صالة العيد ألهنا تصىل وقت    رشوق  ويقدِّ

ي ال ينحر حتى ترشق الشمس )هدي الساري   (211الشمس وقيل ألن اهلد.

ي 511  بفتح اهلاء وسكون الدال هو ما يدى إىل البيت من بقرة وبدنة وشاة مل جيد اهلرد.
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 (320وأهل احلجاز خيففونه وبعض العرب يثقلونه )هدي الساري 

 (320بفتح امليم َمففًا أي غارت )هدي الساري  هجمت العني 513

 (197أي أتابعه )هدي الساري  أرسي الصوم 513

 (314بكرس الفاء أي أعيت وكلَّت )هدي الساري  نِف ِهت النفس 513

 (192بكرس الزاي أي لضيفك ) هدي الساري  لزورك 513

 كتـــــــاب االعتكـــــــــاف

نبت 516 نبة األنف طرفه املحدي )هدي الساري  هأر.  (107أر.

كرف 516  (331أي قطر سقفه باملاء )هدي الساري  ور

 (107كناية عن التأهب واالستعداي )هدي الساري  شدَّ مئ.زره 518

باب أيضًا )هدي الساري  تالحى 520  (288أي ختاصام واملالحاة اخلصومة والسِّ

 كتـــــــاب احلـــــــــــج

 احلُم.س 525
قال مسلم هي قريش وما ولدت ويدخل معهم حلفاؤهم وقيل سموا بذلك 

 (157لتحمسهم أي تشديهم يف األمر )هدي الساري 

 اجلاهلية 525
وهي احلال التي كانت عليها العرب قبل اإلسالم من اجلهل باهلل ورسوله ورشائع 

 (1/317ية الدين واملفاخرة باألنساب والكرب والتجرب وغري ذلك )النها

 (2/856الوضاءة احلسن والبهجة )النهاية  وضيئة 528

 يل ون 529
أصل اإلستهالل رفع الصوت وأصل اإلهالل قول ال إله إال اهلل ثم أطلق عىل 

 (322رفع الصوت بالتلبية )هدي الساري 

ر عن طريقنا 529  (144أي َمالف )هدي الساري  جو.

 (260)هدي الساري مفرق الرأس مقدمه  مفرق النبي 531

فرة 533  (221بالضم أي خلوق )هدي الساري  الص 

 (265أي رشاكان )هدي الساري  قباالن 533
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بتية 533 بت بالكرس وهو جلد البقر )هدي الساري  السِّ  (193منسوبة إىل السِّ

ياوين 533  (139أي ليس عليهام شعر )هدي الساري  جر.

 (287س بام يلصقه )هدي الساري هو مجع الشعر يف الرأ التل.بيد 536

 املتعة 538

هلا مدلوالن متعة احلج وهي مجع غري املكي احلج والعمرة يف أشهر احلج ومتعة 

النساء وهو النكاح إىل أجل وكان يف اجلاهلية يشارط الرجل املرأة عىل يشء 

معلوم وأيام معلومة فإذا انقضت خىلَّ سبيلها بغري عقد وال طالق ويف احلدي  

كر ثالثة وهي متعة املطلقة ومنه قوله تعاىل )) ومتعوهن (( وهو ما يعطي الزوج ذ

املطلقة بعد طالقها إحسانًا إليها وأما غري املدخول هبا فمتاعها ما فرض هلا 

 (292وحكي عن اخلليل أن متعة احلج بكرس امليم )هدي الساري 

 (161أي يرسع يف املِش )هدي الساري  خبَّ  543

 (207أي مسيل مياه األمطار من اجلبل )هدي الساري  املسيلبطن  543

 هنتاه 545

قال اخلليل إذا يعوت امرأة فكنَّي.ت عن اسمها قلت يا هنة فإذا وصلتها باأللف 

واهلاء وقفت عندها يف النداء فقلت يا هنتاه وال يقال إال يف النداء )هدي الساري 

322) 

حي شعرك )هدي الس امتشطي 545  (298اري أي رسِّ

 (253أي صياحه )هدي الساري  غطيط البكر 546

 (168أي طيب َملوط بزعفران )هدي الساري  اخللوق 546

س 547  (2/840هو نبت أصفر يصبغ به )النهاية  الور.

 اسقف 551
أصل الفسق اخلروج عن الِشء ومنه سمي هؤالء فواسق خلروجهم عن اإلنتفاع 

 (261هبم )هدي الساري 

ننيالقر  552  ر.
أي جانبي البئر ومها الدعامتان أو اخلشبتان اللتان َتتد عليهام اخلشبة التي تعلق 

 (270فيها البكرة )هدي الساري 
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 هوام ك 553
ة بالتشديد وهو يطلق عىل ما يدب  من احليوان كالقمل وشبهه وعىل  مجع هامَّ

 (323يوابِّ األرض من حيِّة وذات سم )هدي الساري 

 (330لوق.ص كرس العنق )هدي الساري ا وقصته 554

 (158احلنوط هو ما يطّيب به امليت )هدي الساري  حنَّطوه 554

دا 557 ال )النهاية  ءكر  (2/528بالفتح واملد الثنِّيِّة العليا بمكة مما ييل املقابر وهو املرع.

 (2/528بالضم والقرص الثنَّيِّة السفىل مما ييل باب العمرة )النهاية  ُكدى 557

 ِرباع 558
بكرس أوله وهو مجع ربع وهي الدار املعروفة وقيل ال يقال الربع إال ملا فيه بناء 

 (180زائد )هدي الساري 

 (332أي أضعفتهم )هدي الساري  وهنتهم 559

 يث.رب 559
طيبة وهناهم  -صىل اهلل عليه وسلم  -هو اسم املدينة قبل اإلسالم فسامها النبي 

 (333وقع يف القرآن حكاية قول املنافقني )هدي الساري عن تسميتها يثرب و

ل يف الطواف الوث.ب يف املِش ليس بالشديد )هدي الساري  يرملوا 559 مر  (187الرَّ

 (148بكرس امليم وسكون احلاء وفتح اجليم عصا معوجة )هدي الساري  حِم.جن 562

يانية )هدي الساري  الط ور 563  (231أي اجلبل بالرس.

 مناة 564
 هو صنم نصبه عمرو بن حلي جلهة البحر مما ييل قديدًا وكانت األزي

 (301ُِتل  هلا )هدي الساري 

 احلرُجون 566
 بالفتح ثم الضم َمففًا هو اجلبل الذي بجانب مسجد العقبة 

 (148وقال الزبيدي هي مقربة أهل مكة )هدي الساري 

مرة 568 ر.  (296هو نوع من الرخام )هدي الساري  مر

569 
استقسام 

الم  باألز.

واحدها زمل وهي القداح وهي سهام مكتوب عليها افعل أو ال تفعل فإذا أراي أمرًا 

 (191أيخل يده فإن خرج األمر فعل وإن خرج النهي مل يفعل )هدي الساري 

وية 572 هو اليوم الثامن من ذي احلجة سمي بذلك ألهنم كانوا يرتوون من املاء للخروج  يوم الرت.
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 (189إىل املوقف )هدي الساري 

 زمزم 575
وهي البئر املعروفة بمكة قيل سميت هبا لكثرة مائها  وقيل هو اسم علم هلا 

 (1/731)النهاية 

 (115أوضعوا أرسعوا )هدي الساري  -رمحه اهلل  –قال البخاري  اإليضاع 575

ع.ب 576  (211بالكرس الطريق يف اجلبل )هدي الساري  الشِّ

 (309أي رفع يف سريه وأرسع والنص  منتهى الغاية يف كل يشء )هدي الساري  نصَّ  576

نرق 576  (248هو سري سهل رسيع ليس بالشديد )هدي الساري  العر

 مج.ع 577
 بإسكان امليم هو مكان معروف باملزيلفة وهو اسم املشعر احلرام 

 (142وقيل هو املزيلفة نفسها )هدي الساري 

 املزيلفة 577

عطاء إذا أفضت من مأزمي عرفة فهي املزيلفة إىل حمرسِّ وسميت بذلك  قال

 إلزيالف القوم هبا أي اجتامعهم وقيل ألهنا تقرب إىل اهلل وقيل غري ذلك 

 (296)هدي الساري 

 (154باإلضافة أي زمحتهم )هدي الساري  حطمة الناس 580

 ضعفة أهله 583
 مجع ضعيف ناير يعني النساء والصبيان قال ابن مالك ضعفة 

 (226)هدي الساري 

 أشعرها 590
نام حتى يسيل الدم وجيعل ذلك عالمة هلا  ن أن يشق أحد جنبتي السَّ إشعار الُبد.

 (212يعرف هبا أهنا هدي )هدي الساري 

 (141بالكرس هي الثياب التي تلبسها البدن )هدي الساري  ِجالهلا 593

ار )هدي الساري بكرس اجليم أي عىل عمل اجل ِجزارِتا 593  (139زَّ

 العتيق 595

أي عتق من اجلبابرة أو من الغرق يف عهد نوح أو سمي عتيقًا لرشفه أو حلسنه أو 

 لقدمه 

 (235)هدي الساري 



71 

 

ف 595 رَّ  (240أي وقوف الناس بعرفة )هدي الساري  املُعر

صيب 596  التح.
 من احلصباء واملراي هو األبطح وهو خيف بني كنانة ظاهر مكة

صيب هو النزول بذلك املكان )هدي الساري   (152والتح.

597 
خيف بني 

 كنانة
ب )هدي الساري  صَّ  (171هو الوايي املعروف باملُحر

ر 699 در ي )النهاية  الصَّ  (2/17بالتحريك رجوع املسافر من مقصده والشاربة من الِور.

 فلترن.فر 600
ر هو اليو  م الثال  من أيام منى هو يوم رحيل النَّاس من منى ويوم النف.

 (313)هدي الساري 

رى حل.قى 600  عق.

حل.قى مقصوٌر أصله أن املرأة كانت إذا مات هلا محيٌم حلقت شعرها فكأنه يعا 

هي لغة  -ريض اهلل عنهام  –عليها بذلك لكن ال يقصد ظاهره قال ابن عباس 

دعاء قريش أي الدعاء هبذا أي أصيبت بحلق شعرها وعقر جسمها وظاهره ال

وليس بمراي وقيل املعنى أهنا لشؤمها تعقر قومها وحتلقهم وهو كناية عن إيخال 

 (245 – 156الرش عليهم )هدي الساري 

برر 602 ح الذي يكون عىل ظهر البعري )هدي الساري  برأ الدَّ برر بفتح الباء هو اجلُر.  (171الدَّ

 (244أي كثر أو خفي وهو األظهر )هدي الساري  عفا األثر 602

قرص 606 ل السهم الطويل ومجعه مشاقص )هدي الساري  ِمش.  (213هو نص.

فرد 608 د.  الفر
 هي الفالة من األرض ال يشء فيها وقيل ذات احلىص وقيل اجلليدة

 (258وقيل املستوية )هدي الساري 

 قفل 608
 أصله الرجوع وال تسمى قافلة إال إذا رجعت وقد يطلق يف اإلبتداء عليها تفاؤالً 

 (275)هدي الساري  

ه فقد أخطأ وهو النَّبات الرطب )هدي الساري  ال خيتىل خالها 611  (168مقصور ومن مدَّ

فتها ونشدِتا إذا طلبتها وأصله املُن.شد 611 الة أنشدِتا إذا عرَّ ف يقال يف الضَّ  أي ملُعرِّ



72 

 

 (308رفع الصوت )هدي الساري 

ين 611 رر
 النَّظِ

 أو الرتك وري يف البيع ويف القصاص أي خري األمرين إما األخذ

 (311)هدي الساري  

 (258الِفداء وهو العوض الذي يبذله املأسور عن نفسه لئال يقتل )هدي الساري  ُيف.دى 611

 ُيِقيد 611
القوي قتل القاتل بمن قتله وأصله أهنم كانوا يدفعون القاتل لوِل املقتول فيقويه 

 (277بحبل )هدي الساري 

 (200أي يريقه )هدي الساري  يسفك 612

 (243أي ال يقطع وأصله من قطع العضد )هدي الساري  ال يعضد 612

فر 613 ي عىل الرأس مثل القلنسوة )هدي الساري  املِغ.  (253بكرس امليم هو ما جيعل من الزر.

614 
ت هبم  قرُصر

 النفقة
 (272أي ضاقت عليهم )هدي الساري 

ر 614  احِلج.
ر وكل بنا رًا احِلج. رت عليه من األرض ومنه سمي حطيم البيت ِحج.  ء بنيته فحجَّ

 (147)هدي الساري 

 (204مجع سنام وهو حدبة اجلمل )هدي الساري  أسنمة اإلبل 614

 (154قيل له ذلك النحطام الناس فيه أي ازيحامهم )هدي الساري  احلطيم 614

 (177أي أفزعتها )هدي الساري  ذعرِتا 617

 البتيها 617
ة ذات احلجارة السوي  تيها من جانبيها والالَّبة احلرَّ  أي املدينة يعني حرَّ

 (291)هدي الساري 

 عري إىل ثور 618
ويف رواية من عائر مها جبالن باملدينة وقيل إنَّ ذكر ثور فيه غلط وصحح غري 

 (250واحد أنَّ له وجويًا باملدينة أيضًا )هدي الساري 

ف 618  رص.
بة والعدل الفدية وقيل الرصف النافلة والعدل الفريضة نقل قيل الرصف التو

ذلك عن احلسن البرصي وعن اجلمهور عكسه وقيل الرصف احليلة والعدل الدية 
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 أو الفدية وقيل العدل الترصف يف الفعل وفيها أقوال أخرى منترشة 

 (220)هدي الساري 

فر 618  (166يقال أخفرت الرجل إذا غدرت به )هدي الساري  أخ.

 (149أي فعل فعاًل ال أصل له واملراي مما خيالف الرشع )هدي الساري  حدثاً  618

مة 618  (120أي خلقها )هدي الساري  برأ النَّسر

ل 618 ق.  (246أي حكم العقل وهو الدية )هدي الساري  العر

 (324هو املرض الكثري العام املرسع )هدي الساري  الوباء 619

اك 619 ر ل التي تكون عىل وجهه )هدي الساري هو أحد  الرشِّ  (211سيور النَّع.

619 
أقلع عنه 

 احلمى
 (110أي ارتفعت )هدي الساري 

 عِقريته 619
أي صوته قيل أصله أن رجاًل قطعت رجله فكان يرفع املقطوعة عىل الصحيحة 

 (245ويصيح )هدي الساري 

رنَّة 619  جمر
 ًا وهي زائدة هو موضع بأسفل مكة وهو بفتح امليم وتكرس أيض

 (293)هدي الساري 

 (141هو الثامم بضم املثلثة نبت معروف )هدي الساري  جليل 619

 (216قيل مها جبالن بمكة )هدي الساري  شامة وطفيل 619

بَّح يف أهله 619  (217أي يؤتى وقت صالة الصبح فيسلم عليه )هدي الساري  مصر

ِرض )هدي الساري  ُوِعك 619  (330أي مر

 (229هو قروح خترج يف املغابن قلَّام يلب  صاحبها )هدي الساري  الطَّاعون 620

ى 620  تأكل الُقرر
ى وغنمت أمواهلا  ى أو ألهنا منها فتحت الُقرر  أي تساق إليها غنائم الُقرر

 (110)هدي الساري 

 (314مجع نقب أي مداخل املدينة أبواهبا وفوهات طرقها )هدي الساري  أن.قاب 619
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 (110من اإلقالة وهو ترك العقد )هدي الساري  ِقل.نيأ 621

يُِّبها 621 ع طر ي الزمًا ومتعديًا )هدي الساري  ين.صر رر  (310أي خيلص وقيل يظهر ور

 (286وهو آلة احلداي التي ينفخ فيها )هدي الساري  الكرِي.  621

 (303أي سال وجرى واالسم املري.ع )هدي الساري  ان.امع 622

622 
أهل  ال يكيد

 املدينة
 (285من الكيد واملكيدة وهو اعتقاي فعل السوء وتدبريه هبام )هدي الساري 

ون 623  ُيبِس 
قها برس. برس.  و.  أي يسريون قال ابن مالك وقيل يزجرون اإلبل ألهنم يقولون يف سر

 (122)هدي الساري  

ايف 624 ور  (244الساري  العايف كل طالب رزق من إنسان أو يابَّة أو هبيمة )هدي العر

 (312تنعق أي تصيح )هدي الساري  ين.عقان 624

شاً  624 ح.  (326وهو املكان اخلاِل املقفر )هدي الساري  ور

 كتـــــــاب النكـــــــــــاح

 (116أي النكاح وتبدل مهزته هاءًا وتسهل )هدي الساري  الباءة 628

اء 628  ِوجر

ض  األنثيني رضًا شدي ل منزلة الوجاء باملد هو رر دًا لتذهب شهوة اجلامع وُينرزَّ

ًا بوزن عصا  اخلصاء واملعنى أن الصوم يقطع النكاح كام يقطعه الوجاء وروي وجَّ

ُتب.عد )هدي الساري   (325واس.

 (117هو ترك النكاح والبتول املنقطة عن الزوج )هدي الساري  التربت ل 630

 اختصينا 630
كر أو سل  األن.ثينييستخيص يستفعل من اخلصاء وهو قطع   الذَّ

 (164)هدي الساري  

 الثيِّب 632

من تزوج وحصل له الوطء يقال لألنثى وللذكر وهو من ثاب يثوب كأنه من 

ي الوطء وقيل ألهنا ترجع بغري الوجه الذي كانت عليه من احلياء  ُلح لعو.  صر

 (136)هدي الساري 
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632 
تالعبها 

 وتالعبك

 اللِّعاب بكرس الالم وتدل عليه الرواية األخرى قيل هو من اللَّعب وقيل من

أين أنت من العذارى ولعاهبا ؟ ورواه الكشميهني بضم الالم فريجع إىل املعنى 

 (289األول ويشري الثاين إىل مص ريقها وارتشاقه )هدي الساري 

ق 632  (238بالفتح وهي النخلة وأما بالكرس فالعرجون )هدي الساري  ِعذ.

 اللِّني 632
ينة  قيل اللِّني هو اللون واللِّينة وهو ما خال العجوة والرب.ين وقيل اللَّون واللِّ

 (291األخالط من التمر وقيل اللِّينة اسم النخلة )هدي الساري 

وة 632  (236هو اللَّني من التمر واجليد منه )هدي الساري  العج.

 (218أي القصعة وقيل هي أصغر )هدي الساري  صحفتها 633

م أخيه 633  سو.
 أي طلبه أو عرضه يقال سامني عرض عيلَّ كأنه يعرض عىل البائع الثمن 

 (206)هدي الساري 

 األيِّم 635
 بتشديد الياء هي التي مات زوجها أو طلقها وقيل من ال زوج هلا ولو كانت بكرًا 

 (115)هدي الساري 

 (142بالتصغري أي بقي يسريًا )هدي الساري  مُجريمة 636

 (106هو حبل يشد طرفاه يف موضع عال ثم حيرك راكبه )هدي الساري  أرجوحة 636

 (317بفتح اهلاء أي أنفخ من التعب )هدي الساري  أهنرج 636

 ُزقاق 637
بالضم هو الطريق مجعه أزقة وأما بالكرس مجع ِزق. وهو الظرف )هدي الساري 

191) 

 (205أي بفنائهم )هدي الساري  ساحة قوم 637

ويق 637  (206هو القمح أو الشعري املقلو ثم يطحن )هدي الساري  السَّ

وحاء 637  (197يقال بالضم والفتح وهو اجلبل )هدي الساري  سد الرَّ

 بنى هبا 637
 أي يخل عليها وأصل ذلك أهنم كانوا يبنون للمتزوج ُقبَّة يدخل فيها عىل أهله 

 (127)هدي الساري 
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637 

حممد 

واخلميس! 

 يعني اجليش

قيل سمي اجليش بذلك ألن له قلبًا ومقدمة وساقة وميمنة وميرسة وقيل ألنه 

ه عياض بأن التخميس أمٌر رشعي والعرب شأهنا أن تقول للُخُمس  س وريَّ خُيرمَّ

ف نصيف )هدي الساري   (169مخيس وللنِّص.

ي هلا بعباءة 637  حُيروِّ
ويدار حول سنام  أي جيعل هلا حوية تركب عليها وهي كساء ونحوه حيشى بِشء

 (160البعري وهي بالتشديد وحكي التخفيف )هدي الساري 

ن.وة 637  (2/268أي قهرًا وغلبٌة )النهاية  عر

ار 638 غر  الشِّ
فرسه يف احلدي  قيل أصله من رفع الرجل وكني بذلك عن النكاح وقيل أصل 

 (212الشغر البعد وقيل اإلتساع )هدي الساري 

 (113و ضد الوحشية )هدي الساري وه احلُُمر اإلنسية 640

 (123هي األنس والل طف )هدي الساري  بشاشة العرس 643

َضر  643  (329أي لطخ من خلوق أو طيب له لون )هدي الساري  ور

يم 643 ه.  مر
اق املتأخرين أن أصلها  هي كلمة يامنية معناها ما هذا ؟ ... وأفاي بعض ُحذَّ

لبس )هدي الساري ما هذا األمر ؟ فاقترص يف كل كلمة   (302عىل حرف ألمن الَّ

د النظر 644 عَّ  (221بتشديد العني أي نظر إىل أعىل بتدريج )هدي الساري  صر

ر بشاة 646 ملر  أو.
أي جعل وليمة وهي ما يصنع من الطعام عند الرسور واملراي به هنا التزويج وقال 

 (331صاحب األفعال الوليمة طعام النكاح )هدي الساري 

ى 647 رَّ  (269أي يتتبعهن )هدي الساري  يتقر

 (142أي نواحيها )هدي الساري  جنبات 647

ل اإلبتناء هبا والرجل كذلك )هدي الساري  عروساً  647  (238العروس الزوجة ألوَّ

مة 647  الرُب.
ام وهي يف األصل املتخذة من احلجر املعروف باحلجاز  ر مطلقًا ومجعها بِرر هي الِقد.

 (1/128ية واليمن )النها

ي.سة 647 ن )هدي الساري  حر م.  (160هو خلط األقط بالتمر والسَّ
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 كراع 648
ة وقيل املراي العضو  قيل املراي اسم مكان وهو كل أنف سائل من جبل أو حرَّ

 (281واجلمع أكارع وهو لذوات الظِّلف خاصة )هدي الساري 

 (143ي الساري أي املعلنني باملعصية واجلهر ضد الرس )هد املجاهرين 653

زل 654  (241هو ترك صب املنِي يف الفرج عند اجلامع خشية أن حتبل املرأة )هدي الساري  كنا نع.

لقوها )هدي الساري  تزعزعوها 658  (190أي ال حتركوها وال ُتق.

 (227بكرس أوله عظم اجلنب )هدي الساري  ِضلع 659

 كتــــاب الطــــــــــــالق

 (169 ينتن )هدي الساري أي مل مل خي.نز 660

 (157أي فعل فعل األمحق واألمحق اجلاهل املتهور )هدي الساري  استحمق 661

بة 662  (2/896أرايت متاعه وأنه رخو مثل طرف الثوب ال يغني عنها شيئًا )النهاية  ُهد.

 (116اري هذا أصلها واملراي القطع واملراي به يف الطالق قطع العصمة )هدي الس بتَّ طالقي 662

ي.لتك 662  ُعسر

هي كناية عن لذة اجلامع والتصغري للتقليل إشارة إىل أن القليل منه جيزئ والتأني  

لغة يف العسل وقيل هو إشارة إىل قطعة منه وليس املراي بعض املني ألن اإلنزال ال 

 (242يشرتط )هدي الساري 

 (314الساري  أي أجهدها وأعركها كام يعرك األييم )هدي نفض األييم 662

 مغافري 664

م  فيه حالوة ووقع يف  قيل مجع مغفور وهو يشء يشبه الصمغ يكون يف أصل الرَّ

تفسري عبد الرزاق أن املغافري بطن الشاة كذا قال عبد الرزاق من ِقبرل نفسه ومل 

 (253يتابع وقيل امليم فيه أصلية )هدي الساري 

ة عسل 665  (246ي أي قربة صغرية )هدي السار ُعكَّ

665 
جرست نحله 

ُفط  الُعر.

ُفط بضمتني هو شجر الطلح وله صمغ يقال له مغافري  جرست أي رعت والُعر.

 (240 - 139رائحته كرية )هدي الساري 

بة 666  (209بضم الراء وفتحها أي غرفة )هدي الساري  مررش.
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 حشوها ليف 666
 منها احلبالهو ما خيرج من أصول سعف النخل حيشى هبا الوسائد ويفتل 

 (292)هدي الساري 

 كتــــاب العــــــــــــدة

669 
تعلَّت من 

 نفاسها
 (247أي انقطع يمها فطهرت )هدي الساري 

ني النكاح 669  (181بالضم والتشديد من الرجاء وهو األمل )هدي الساري  ترجِّ

 ِحفشاً  671

قال أبو عبيد بالكرس قال مالك البيت الصغري وقال الشافعي القريب السقف و

احِلفش الدرج سمي البيت به للصغر وقيل هو زنبيل من خوص ُشبِّه البيت احلقري 

 (154به )هدي الساري 

تض  به 671  تف.
فرسه مالك بالتمسح أي َتسح ُقُبلها به فال يكاي يعيش من نتن رحيها وقيل معنى 

ة واألول أوىل )هدي الساري   (262تفتض أي تصري كالفضَّ

 (149واملراي اإلمتناع من الزينة والطيب )هدي الساري  عىل ميت نُحد   672

ب 672 ص.  ثوب عر

بفتح وسكون ثياب يؤتى هبا من اليمن يعصب غزله أي يشد وجيمع ثم يصبغ ثم 

ب  ص. ينسج فيأِت موشيًا ألن الذي عصب منه يبقى أبيض وأبعد السهييل فقال العر

 (243صبغ ال ينبت إال باليمن )هدي الساري 

ت أظفار 672  (282أي قسط أظفار يقال بالكاف والقاف وبالطاء والتاء )هدي الساري  ُكس.

 كتــــاب اللعـــــــــــان

ة 673 رر حر  (326بالفتح قيل هي الوزغة وقيل نوع منها )هدي الساري  ور

حم 673 واي )هدي الساري  أس.  (196أي شديد السَّ

 (173لساري أي شديد سواي العني )هدي ا أي.عج 673

لجَّ  673 در  (162بفتحتني وتشديد الالم بعدها جيم أي ممتلئ الساقني )هدي الساري  خر

فح 674 ه فمن فتح جعله وصفًا  ُمص. بفتح الفاء وبكرسها أي غري ضارب بعرضه بل بحدِّ



79 

 

اه  حا السيف وجهاه وغراراه حدَّ ف. فًا للضارب وصر يف ومن كرس جعله وص. للسَّ

ِفيحة من الس  (221يوف العريضة وصفحة العنق جانبه )هدي الساري والصَّ

أت 675  (290أي تريَّيت )هدي الساري  تلكَّ

 سابغ األليتني 675
 أي عظيمهام من سبوغ الثوب وقيل شديد السواي من كثرة الشعر

 (194)هدي الساري 

رق 678 ماي )هدي الس أرو. قة من األلوان يف اإلبل التي ترضب إىل لون الرَّ  (327اري الُور.

يد أو الزوج )هدي الساري  الولد للفراش 679  (259أي ملالك الفراش وهو السَّ

 (249أي للزاين )هدي الساري  للعاهر 679

 (274هي الكساء ذات اخلمل )هدي الساري  القطيفة 680

 كتــــاب الرضـــــــــــاع

 (168أي منفرية بك )هدي الساري  َُم.لية 684

 (160بالكرس أي حالة )هدي الساري  رش  ِحي.برة 684

 (127أي يعاه ابنه )هدي الساري  تبنَّى زيداً  685

 كتــــاب النفقــــــــات

 (171أي بعد موته )هدي الساري  غالمًا عن ُيُبر 687

 ِخباء 689
 باملد والكرس من بيوت األعراب وقد يستعمل يف غريها واجلمع أخباء وأخبية 

 (161لساري )هدي ا

 كتــــاب العتـــــــــــــــق

كاً  692  (211أي رشكة )هدي الساري  رِش.

هم 692 صر يب )هدي الساري  ِحصر ة وهو النصِّ  (153مجع حصَّ

ِقيص 693  (213أي نصيبًا )هدي الساري  شر
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قوص عليه 693  (213أي غري جمهوي )هدي الساري  مش.

 كاتبت 694
ىل مال معلوم يؤييه إليه مقطَّعًا فيكتب بذلك بينهام أصله أن السيد يعتق عبده ع

 (279كتاٌب )هدي الساري 

 (332واملراي به مرياث املعتق من أسفل )هدي الساري  الوالء 694

جمية 698  أع.
جم الذي ال يفصح ولو كان عربيًا والعجمي من ينسب إىل العجم ولو كان  األع.

 (236فصيحًا )هدي الساري 

 (170أي خدمكم وعبيدكم )هدي الساري  ولكمإخوانكم خ 698

 (246أي عمله )هدي الساري  ِعالجه 699

 كتــــاب البيــــــــــــوع

جأ 703 ه )هدي الساري  ُمر.  (180أرجأ أي أخرَّ

 (140جزافًا مثل  اجليم أي بغري كيل وال وزن )هدي الساري  جُمرازفة 704

 املُزابنة 705

بن وهو الدفع كأنَّ كالًّ من املتبايعني يدفع هو بيع من بياعات الغرر  مشتق من الزَّ

طب يف رؤوس النخل بالتمر   اآلخر عن حقه وقيل هي بيع الر 

 (190)هدي الساري 

ماً  705  كر.

م  رر مًا ألن اخلمر كانت حتملهم عىل الكر ت العرب شجرة اخلمر كر. م قيل سمَّ الكر.

مًا ألنه والكرم والكريم بمعنى وصف باملصدر فنهى ال رشع عن تسمية العنب كر.

مًا لكرم ثمرِتا وظلِّها وكثرة محلها وطيبها  مدٌح ملا حرم اهلل وقيل سميت كر.

 (281وسهولة جناها )هدي الساري 

 املُخابرة 706
هي املزارعة عىل جزء خيرج من األرض وأصله أن أهل خيرب كانوا يتعاملون 

 (161كذلك جزم بذلك ابن األعرايب )هدي الساري 

 (155هي كراء األرض بجزء مما خيرج منها )هدي الساري  املُحاقلة 706

 (165هي بيع الثامر قبل أن يبدو صالحها )هدي الساري  املُخاَضة 706
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رصها 709 رها )هدي الساري  خر  (163بالفتح أي حيزرها ويقدِّ

 (100وهو التلقيح )هدي الساري  تؤبَّر 711

اة 712 َّ  املُرصر
ية وهي قال هي  ية حبس املاء والترص. ي لبنها وحقن ومجع وأصل الترص. التي رُصِّ

ع الشاة لتباع كذلك يرغر  هبا املشرتي )هدي الساري   (219حبس اللَّبن يف َض.

رلوه 714  (142أي أذابوه )هدي الساري  مجر

ر البِغيِّ  715  (125ساري بتشديد الياء قبلها كرسة هي الزانية ومهرها ما تعطاه )هدي ال مه.

 ُحل.وان الكاهن 715
أي رشوته واحللوان أصله الِشء احللو والكاهن هو الذي يتعاطى األخبار عن 

 (285 - 156الكائنات يف مستقبل الزمان )هدي الساري 

ب اإلماء 715  (281هو أجورهن عىل البغاء )هدي الساري  كس.

ب الفحل 717 سر  عر
اب  بسكون السني مع فتح أوله وجيوز ضمه هو كراء َضابه وقيل العسب الرضِّ

 (241نفسه ويقال ماؤه )هدي الساري 

برل احلربرلة 718  حر

بتحريك املوحدتني وبتحريك األول وتسكني الثاين فرسه يف رواية مالك عن نافع 

ببيع اجلزور إىل أن تنتج الناقة ثم تنتج التي يف بطنها ... وقيل هو رشاء نتاج النَّتاج 

ون ما يف بطن الناقة أنثى وقيل هو بيع العنب قبل طيبه ألن احلبلة عىل تقدير أن يك

نة وهي احلبل يف  وهي الكرمة تقال بسكون الباء وفتحها وقيل معناه بيع األجِّ

بطون األمهات وهي احلبلة واحلربرلة بالتحريك مجع حابلة قاله األخفش. فائدة 

 قالوا احلبل باملوحدة َمتص باآليميات إال يف

 (146دي  )هدي الساري هذا احل

ش 720  النَّجر
بسكون اجليم هو مدح السلعة بام ليس فيها والزياية يف ثمنها وهو ال يريد رشاءها 

ر غريه )هدي الساري   (305بل ليرغ 

اراً  721 سر  ِسم.
يِّم باألمر احلافظ له وهو يف البيع اسٌم للذي يدخل بني البائع واملشرتي  وهو القر

 (1/805بيع )النهاية متوسطًا إلمضاء ال
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 (166أي ال خديعة )هدي الساري  ال ِخالبة 724

 هاءر وهاءر  725

باملد ويروى بالقرص وقيل معناه هاك فأبدلت الكاف مهزة وأبقيت حركتها عليها 

أي هاك وهاك بمعنى خذ. وخذ. كأنَّ كل واحد منهام يقول ذلك لصاحبه وقيل 

 (319معناه هاك وهات )هدي الساري 

 (308بالفتح ممدوي أي مؤخرًا )هدي الساري  نرساء 725

 (305أي بحاَِض )هدي الساري  ناجز 725

726 
وا  وال ُتِشف 

 بعضها
 (213بضم التاء أي ال تفضلوا وتزيدوا )هدي الساري 

 َتر جنِيب 727
 أي ليس بمختلط وقال مالك هو الكبيس وقيل الطيب وقيل القوي

 (142)هدي الساري 

ه 727  أوَّ
بتشديد الواو وكرسها أو فتحها بال مد وهاء ساكنة كلمة يقوهلا الرجل عند 

 (114الشكاية والتوجع )هدي الساري 

 (158أصل احِلمى املنع أي الذي منعه )هدي الساري  محى اهلل 730

 (120أي أخذ حذره قبل أن يدخل يف األمر )هدي الساري  استربأ لدينه 730

ضه 730  ِعر.

ض بكرس  أوله وسكون ثانيه ومجعه أعراض قال ابن قتيبة هو بدن اإلنسان الِعر.

ونفسه وقال غريه هو موضع املدح والذم من نفسه أو سلفه أو من نسب إليه وقيل 

 (240ما يصونه من نفسه وحسبه )هدي الساري 

غة 730  (298أي قطعة حلم واملراي القلب كام رصح به )هدي الساري  ُمض.

 (194ملسافر سمي ابنًا هلا ملالزمته هلا )هدي الساري هو ا ابن السبيل 733

 (256بالضم هي التي غاب عنها زوجها )هدي الساري  املُِغيبة 734

 (109أي تعب واالسم اإلعياء )هدي الساري  أعيا 734

ار ظهره 734 قر  (262واحدها فقارة وهي عظام الظهر واملراي أنه أباح له ركوبه )هدي الساري  فر
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ِعثةال 734  شَّ
أي ملبَّدة الشعر يقال امرأة شعثاء وشعثة ورجل أشع  وشِع  رأسه من ذلك 

 (212)هدي الساري 

 (149أي حتلق شعر عانتها )هدي الساري  تستِحد 734

 الكي.س الكي.س 734

أي الولد يقال كاس إذا ولد كيسًا وقال ابن حبان املراي بالكي.س هنا اجلامع وسبقه 

يب وهو كيس َمصوص ألن من أطال الغيبة عن أهله فلام إىل ذلك ابن األعرا

اجتمع جامع كان ذلك من فطنته وقيل املراي هنا اجلامع لطلب الولد والنسل وهي 

 (286فطنة فاعلة المتثال السنة )هدي الساري 

 املتأِلِّ  735
 أي احلالف املبالغ واأللية اليمني يقال آىل أي حلف واإليالء احللف إىل مدة معينة

 (111وهو رشعي )هدي الساري 

ف حجرته 736  (195هو السرت املشقوق الوسط )هدي الساري  ِسج.

 (273أي طلب منه وفاء يينه )هدي الساري  تقاَض 736

 (298املط.ل معروف وهو ترك إعطاء ما حلَّ أجله مع طلبه )هدي الساري  مط.ل الغني 737

ة 740 نِخر  إهالة سر
نِخ املتغري الريح بكرس اهلمزة اإلهالة ما   يؤتدم به من األيهان والسَّ

 (114)هدي الساري 

لِفون 741 لف أي القرض إىل أجل )هدي الساري  ُيس.  (202السَّ

فت الطرق 742 مت الطرق فبيِّنت طرقها )هدي الساري  رُصِّ  (220أي قسِّ

عة 742 ف.  الش 
عة بالضم اشتقاقها من الزياية ألنه يضم ما ف.  شفع فيه إىل نصيبه  قال ثعلب الش 

 (213)هدي الساري 

 (208أي اختلفوا والشجر بالفتح األمر املختلف )هدي الساري  تشاجروا 745

 كتــــاب املزارعــــــــــــة

 كراء األرض 747
 أكرت األرض إذا شققتها للحرث وأشار بذلك إىل األنصار ألهنم

 (110أصحاب زرع )هدي الساري 
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جًا معلوماً  747 ر.  (162أي أجرار )هدي الساري  خر

 (141اجلرالء بالفتح اإلخراج من أرض إىل أرض )هدي الساري  إجالءهم 748

 قرلوصك 748
لوص بالفتح يف الواحد واحلمع ِقالص بالكرس وقالئص وهي فتيات النوق   القر

 (275)هدي الساري 

 (321تصغري اهلزل وهو ضد اجلِّد )هدي الساري  هزيلة 748

ت )هدي الساري  عُفدِ  748  (258أي أزالوا يده من مفصلها فاعوجَّ

 (265مجع قتب هو للجمل كالرسج للفرس )هدي الساري  أق.تاب 748

 (283مهموز بغري مد هو املرعى رطبًا ويابسًا )هدي الساري  الكأل 750

 كتــــاب الوصايا والصدقة والنحلى والعمرى

فون 752 ف )هدي الساري أي يسألوهنم ليعطوهم يف يتكفَّ  (283 األك 

 (213أي أرشفت عىل التَّلف )هدي الساري  أشفيت منه 752

وا )هدي الساري  لو غضَّ الناس 753  (253أي لو نقصوا وقيل معناه رجعوا وقيل كف 

 (169أي مال وانثنى عند املوت )هدي الساري  ان.خن  756

تِف 757  (279)هدي الساري أي جلد كتف الشاة ليكتب فيه  ائتوين بكر

 (145أي أعطوهم اجلائزة )هدي الساري  أجيزوا الوفد 757

ِزية 757 ء بالضم وهو املصيبة )هدي الساري  الرَّ  (183هو من الُرز.

757 
ر  جر ما له أهر

ترفِهُموه ؟  اس.

 هبمزة االستفهام واالسم اهلجر وهو اهلذيان ويطلق عىل كثرة الكالم الذي

 (320تفهام إنكار )هدي الساري ال معنى له قيل وهو اس

رى 761  الُعم.
هي إسكان الرجل اآلخر ياره عمره أو َتليكه منافع أرضه عمره أو عمر املعطي 

 (248)هدي الساري 
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يف الرجوع إىل احلدي  الذي  ليخترص للحافظ الوقت واجلهد ويساعدهإعداي هذا الفهرس  تم

ذكر رقم احلدي  يف صحيحي البخاري ومسلم، ويف حال ب ، حيتاجه يف الصحيحني أو أحد رشوحها،

يفصلون رشح  -يف الغالب -ضع اكتفي بذكر أوهلا؛ اختصاًرا، وألن الرشاح امو عدةتكرر احلدي  يف 

وقد أخذت أرقام أحايي  البخاري حييلون بعُد عىل ذلك املوضع،  ثم احلدي  يف أول موضع يذكر فيه،

، وأما صحيح تحقيق: حممد زهري النارصب عن الطبعة السلطانية رةطبعة يار طوق النجاة املصومن 

 .مسلم فقد اعتمدنا طبعة يار إحياء الرتاث العريب بتحقيق: حممد فؤاي عبدالباقي

 ناـــــــــزكتــــاب اجل
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث

375  
ةر  رر ي.  2685 7504 ...بَّ َعْبِدي لَِقائِي َأْحَبْبت  َأَح  إَِذا (:َقاَل اَّللَّ  ) أرُبو ُهرر

ةر   2683 6507 ...اَّللَِّ َأَحبَّ اَّللَّ  لَِقاَءه   َمْن َأَحبَّ لَِقاءَ  ُعبراير

ةُ   376 امر دٍ  ُأسر ي. ِن زر نرُة النَّبِيِّ  ب. لرِت اب. سر ي.هِ  أرر.  923 1284 ...إِلر

لِِه: تر  أرنرس  377 أرٍة ِمن. أره. رر الر اِلم. ُه قر نَّ ؟أر ِرفنِير ُفالرنرةر  926 7154 ...ع.

ةُ   378 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر ير  أرنَّ رر ر ُسجِّ  942 5814 ...ِحنير ُتُويفِّ

379  
ِعيدٍ  اُء لِلنَّبِيِّ  أرُبو سر الر النِّسر اُل قر جر لري.كر الرِّ برنرا عر لر  2633 101 ...: غر

ةر  رر ي. نَْث. أرُبو ُهرر وا احْلِ  2634 102 ََلْ َيْبل غ 

380  
ةر أربُ  رر ي. وت  ألََحٍد ِمَن املْ ْسلِِمنَي َثاَلَثٌة  و ُهرر  2632 1251 ...الَ َيم 

مْ  أرنرس اه  تِِه إِيَّ نََّة بَِفْضِل َرْْحَ  - 1381 .إاِلَّ َأْدَخَله  اَّللَّ  اجْلَ

381  
ةُ  اِئشر اءر النَّبِيَّ  عر رٍ  ملرَّا جر فر ع. جر اِرثرةر ور ت.ُل اب.ِن حر  935 4264 ...قر

اَيَة َزْيٌد أَ  أرنرس  - 3757 ...َفأ ِصيَب َخَذ الرَّ

 أرقام األحاديث يف األصول
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رُ  ُسوُل اهللَِّ  اب.ُن ُعمر رر رر ةر  يِف  أرمَّ تر ِة ُمؤ. ور ز. در غر ي.  - 4261 ...زر

رُ   382 ةر  اب.ُن ُعمر ُن ُعبراير ُد ب. ع. ى سر تركر هُ  اش. ى لر ور ك.  924 1304 ...شر

بَّاسٍ   383 ُن عر يَّةِ  اب.
راِهلِ  934 3850 ِخالرٌل ِمن. ِخالرِل اجل.

384  
يَّةر 
طِ ُسولر اهللَِّ  ُأم  عر نرا رر ع. اير ي.نرابر لر أر عر رر قر  936 4892 ، فر

بَّاسٍ  لِِه  اب.ُن عر و. :يِف قر اىلر عر ُروٍف "تر ع. ال يرعِصنركر يِف مر  - 4893 ..."ور

ى  385 ُسولر اهللَِّ  أرُبو ُموسر ةِ  إِنَّ رر رالِقر احل. ِة ور الِقر  104 1296 ..برِرئر ِمنر الصَّ

ُعويٍ  اب.نُ   386 س. ودَ  مر د  َب اْْل   103 1297 ...َلْيَس ِمنَّا َمْن ََضَ

بَّاسٍ   387 ُر أر  اب.ُن عر ُه ملرَّا ُأِصيبر ُعمر ب.كِي نَّ ي.ٌب ير لر ُصهر  927 1287 ...يرخر

388  
ةُ  اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر رَّ رر ةٍ  إِنَّامر مر ُوِييَّ ىلر ير  932 1289 ...عر

ةُ  ب  باَِم نِيَح َعَلْيهِ َمْن نِيَح َعَلْيِه  امل.ُِغرير َعذَّ  933 1291 .ي 

ةر   389 تراير ُسولر اهللَِّ  أرُبو قر ةٍ  أرنَّ رر ي.ِه بِِجنرازر لر  950 6512 ...ُمرَّ عر

يَّةر   390
طِ نراِت النَّبِيِّ  ُأم  عر ى بر در يرت. إِح.  ... 1263 939ُتُوفِّ

ةُ   391 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر ِة أرث.ور  أرنَّ رر نر يِف ثرالرثر  941 1264 ...اٍب ُكفِّ

392  
بَّاب عر النَّبِيِّ  خر نرا مر ر. اجر هر اهللَِّ هر ج. ترِمُس ور ل.  940 1276 ...نر

اِهيمر  اٍم  ...إِب.رر ائاًِم أرنَُّه ُأِِتر بِطرعر انر صر كر  - 4045 ...ور

ةر   393 رر ي. نَاَزَة  أرُبو ُهرر ٍة: )َمْن َشِهَد اجْلَ اير يِف ِرور ْسلِمٍ  َجنَاَزةَ ور  945 1325 ...م 

ةر   394 رر ي. ًة َفَخْيٌ  أرُبو ُهرر نَاَزِة َفإِْن َتك  َصاحِلَ وا بِاجْلِ ع   944 1315 ...َأْْسِ

طِيَّةر   395 لري.نرا. ُأم  عر م. عر زر . ُيع. ملر رنراِئِز، ور براِع اجل. ِن اتِّ ينرا عر
 938 1278 هُنِ

396  
اِمر ةر  عر بِيعر ِن رر نْ  ب. ْم ِجنَاَزًة َفإِْن ََلْ َيك  ك   958 1308 ...َماِشًيا إَِذا َرَأى َأَحد 

ِعيدٍ  يِّ  أرُبو سر رُبِ ةر  املرق. رر ي. ذر أرُبو ُهرر أرخر ٍة فر نرازر انر   ُكنَّا يِف جر ور ر.  - 1309 ...بِيرِد مر

ابِرٍ   397 را النَّبِي   جر امر هلر قر ٌة فر نرازر رَّ بِنرا جر نرا مر ُقم.  960 1311 ...ور
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ُل  ه. ِن ُحنري.ٍف  سر  961 1312 ؟.َأَلْيَسْت َنْفًسا ب.

ٍب   398 ِن ُجن.در ةر ب. ُمرر اءر النَّبِيِّ  سر رر لَّي.ُت ور اترت.  صر أرٍة مر رر ىلر ام.  964 1331 ...عر

399  
ةر  رر ي. ُسولر اهللَِّ  أرُبو ُهرر ايِشَّ  أرنَّ رر ى النَّجر  951 1333 ...نرعر

ابِرٍ  وا َفَصلروا جر وم  ٌل َصالٌِح َفق   952 1334 ...َماَت اْلَيْوَم َرج 

ةر أرُبو هُ   400 رر ي. ير  رر ور جاًل أرس. أرةً -أرنَّ رر رر اء أرِو ام. ير و.  956 458 ... -سر

بَّاسٍ   401 ىلَّ النَّبِي   اب.ُن عر ةٍ  صر ي.لر ا ُيفِنر بِلر در مر ع. ُجٍل بر ىلر رر  954 1340 ...عر

402  
ا أرنرس ً ري. ا خر ي.هر لر ا عر نرو. ث. أر ٍة فر نرازر وا بِجر ر   949 1367 ...مر

رُ  رطَّاِب  ُعمر ِن اخل. ْسلٍِم َشِهَد َله  َأْرَبَعٌة بَِخْيٍ  ب. اَم م   - 1368 ...َأير

هِ  أرنرس  403 ِضَع يِف َقْْبِ  2870 1374 ...إِنَّ اْلَعْبَد إَِذا و 

اءُ   404 ر يِتَ ث مَّ َشِهَد  ال.ربر
ِه أ  ْقِعَد املْ ْؤِمن  يِف َقْْبِ  2871 1366 ...إَِذا أ 

405  
رُ  ْم إَِذا َماَت  اب.ُن ُعمر ِرَض إِنَّ َأَحَدك  ه   ع   2866 1379 ...َعَلْيِه َمْقَعد 

ةر  رر ي. نََّة إالَّ  أرُبو ُهرر ل  َأَحٌد اجْلَ  - 6569 ...أ ِرَي َمْقَعَده  الَ َيْدخ 

ةُ   406 اِئشر ُوِي امل.رِدينرةِ  عر اِن ِمن. ُعُجِز ير ُجوزر َّ عر يلر لرت. عر خر  586 6366 ..ير

جر النَّبِي   أرُبو أري وبر   407 رر جر  خر د. ور قر ُس ور م.  2869 1375 ...برِت الشَّ

ةُ   408 ُمرر ُسوُل اهللَِّ  ُجن.ُدٍب  ب.نُ  سر انر رر ُقولر  كر ثُِر أرن. ير  2275 7047 ...مِمَّا ُيك.

 زكــــــــــاةكتــــاب ال
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
بَّاسٍ   409  19 1496 ...اٍب إِنََّك َسَتْأيِت َقْوًما َأْهَل كِتَ  اب.ُن عر

ِعيدٍ   410 وَن ََخِْس َأَواٍق َصَدَقةٌ  أرُبو سر  979 1405 ...َلْيَس فِياَم د 

رُ   411 ي ون  ) اب.ُن ُعمر اَمء  َواْلع  افِياَم َسَقِت السَّ  981 1483 ...(َأْو َكاَن َعَثِريًّ

ةر   412 رر ي.  982 1463 ِسِه.َلْيَس َعََل املْ ْسلِِم َصَدَقٌة يِف َعْبِدِه َوالَ يِف َفرَ  أرُبو ُهرر
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ةر   413 رر ي. ُسوُل اهللَِّ  أرُبو ُهرر رر رر ةِ  أرمر قر در  983 1468 ...بِالصَّ

ةر   414 رر ي. ثَِّل َله  َمال ه   أرُبو ُهرر َؤدِّ َزَكاَته  م   988 4565 َمْن آَتاه  اَّللَّ  َماالً َفَلْم ي 

نرف  415 ُجٌل  األرح. اءر رر ٍش فرجر ي. أٍل ِمن. ُقرر ُت إىِلر مر لرس.  992 1407 ...جر

ر    416 ُقوُل: أرُبو ذر برِة ير ع. لِّ ال.كر
ُهور يِف ظِ ي.ِه ور ي.ُت إِلر ترهر  990 6638 ...ان.

ةر   417 رر ي. لٍ  أرُبو ُهرر ْيل  لَِرج  ٍل ِسْتٌ  اْْلَ  987 7356 ...َأْجٌر َولَِرج 

ب.د  418 فر  ب.ن اهللَِّ  عر انر النَّبِي   أريِب أرو. الر  كر ٍة قر قر در ٌم بِصر و. اُه قر ا أرتر  1078 1497 ...إِذر

د ب.ن  419 ع. ّقاصٍ  سر ُسوُل اهللَِّ  أريِب ور طرى رر الٌِس  أرع. أرنرا جر ًطا ور ه.  150 1478 ...رر

رو ب.ن  م. بر  عر
لِ غ. االً  تر كر ِرجر رر تر االً ور طرى ِرجر  - 7535 ...أرع.

عر النَّبِيِّ  أرنرس  420 ِِش مر ايِنّ  ُكن.ُت أرم. رر ٌي نرج. ي.ِه ُبر. لر عر  1057 3149 ...ور

ر  421 ور ةر  امل.ِس. مر .رر ِن َمر ُسوُل اهللَِّ  ب. مر رر بِيرًة  قرسر  1058 5800 ...أرق.

ُسوِل اهللَِّ  ُمط.ِعمٍ  ُجبرري. ب.ن  422 عر رر ي.نرا ُهور مر ُه بر نَّ ُه النَّاُس  أر عر مر  - 2821 ...ور

ب.د اهللَِّ ب.ن  423 ي.دٍ  عر ُسولِِه  زر ىلر رر اءر اهللَُّ عر ٍ  ملرَّا أرفر مر ُحنرني. و.  1061 4330 ...ير

اُن  أرنرس  424 طرفر غر اِزُن ور ور برلرت. هر ق. ٍ أر ُم ُحنرني. و. انر ير  1059 4337 ...ملرَّا كر

ُعويٍ   425 س. ُن مر رر النَّبِي   اب.  آثر
ٍ
ُم ُحنرني. و. انر ير  1062 3150 ...ُأنراًسا يِف   ملرَّا كر

426  

ِعيدٍ  الٍِب  أرُبو سر ُن أريِب طر يِل  ب. ُسولِ  برعر ر عر  1064 4351 ...اهللَِّ  إىِلر رر

يِل   ُسوِل اهللَِّ  عر ن. رر ُتُكم. عر ث. دَّ ا حر ِديًثا إِذر  1066 6930 ...حر

ل ب.ن ه. اِق ) ُحنري.ٍف  سر ِعرر ور ال. ى بِيرِدِه نرح. ور أره.  1068 1491 (ور

ةر   427 رر ي. نُ  أرُبو ُهرر رسر ذر احل. يِل   أرخر ةِ  ب.ُن عر قر در .ِر الصَّ ًة ِمن. َتر .رر  1069 2576 ...َتر

428  
ةر  رر ي. ُسوُل اهللَِّ  أرُبو ُهرر انر رر ا ُأِِتر  كر ن.هُ  إِذر أرلر عر اٍم سر  1077 2585 ...بِطرعر

ةُ  اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر انر رر ا كر ي.هر لر ُيثِيُب عر ةر ور رِديَّ برُل اهل. ق.  - 2432 .ير

ةر   429 رر ي.  1070 2432 ...َساِقَطةً  إيِنِّ ألَْنَقلِب  إَِل َأْهِِل َفَأِجد  التَّْمَرةَ  أرُبو ُهرر
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يَّةر   430
طِ لر النَّبِي   ُأم  عر خر ىلر  ير ةُ عر ائِشر  1073 1494 ...عر

رُ   431 ُسوُل اهللَِّ  اب.ُن ُعمر ضر رر ِفط.رِ  فررر اةر ال. كر  984 1503 ...زر

ِعيدٍ   432 اِن النَّبِيِّ  أرُبو سر مر ا يِف زر يهر
طِ اًعا  ُكنَّا ُنع.  985 2308 ...صر

رر   433 ي. يِن َأْن  ةر أرُبو ُهرر ر ٍد َذَهًبا َما َيُّس   991 2389 ...َلْو َكاَن ِِل ِمْثل  أ ح 

ةر   434 رر ي. ْنِفْق َعَلْيَك. أرُبو ُهرر : َأْنِفْق أ   993 4684 ..َقاَل اَّللَّ  َعزَّ َوَجلَّ

435  

ٍب  ه. ِن ور ةر ب. اِرثر ْم َزَماٌن  حر ه  َيْأيِت َعَلْيك  وا؛ َفإِنَّ ق   1011 1411 ...َتَصدَّ

ى أرُبو ه  َأْرَبع وَن اْمَرَأًة  ُموسر ل  اْلَواِحد  َيْتَبع  ج  َرى الرَّ  1012 1414 ...َوي 

ةر  رر ي.  157 - بنحو حدي  حارثة بن وهب أرُبو ُهرر

436  
نربر  ي. ُت النَّبِيَّ  زر أري. رر ِجِد فر الر  ُكن.ُت يِف امل.رس. قر  1000 1466 ...فر

ِعيدٍ  ِك َأَحقر َزْوج   َصَدَق اْبن  َمْسع وٍد، أرُبو سر  - 1462 ...ِك َوَوَلد 

ةر  أرنرس  437 انر أرُبو طرل.حر اِر بِامل.رِدينرةِ  كر ثررر األرن.صر  998 2318 ...أرك.

ةر  ُأم    438 لرمر ل. ِِل ِمن.  سر ُسولر اهللَِّ،هر ا رر ٍر ير  1001 5369 ...يِف برنِيأرج.

ي.ُمونرةر   439 ًة  مر لِيدر ت. ور ترقر را أرع. . ور أرهنَّ ترأ.ِذنِ  ملر  ... 2592 999النَّبِيَّ  ترس.

ءر   440 امر دِ  أرس. ه. ٌة يِف عر كر ِ ِهير ُمرش. ي ور َّ ُأمِّ يلر ت. عر ِدمر  1003 2620 ...قر

ةُ   441 اِئشر ُتِلترت.  عر ي اف. اإِنَّ ُأمِّ ُسهر ف.  1004 2760 ...نر

ِدي    442 اتِمٍ  عر ِههِ  أرنَّ النَّبِيَّ  ب.ِن حر ج. احر بِور أرشر رر النَّارر فر كر  1016 6023 ...ذر

ةر   443 رر ي. ِفير ِمنَْحةً املَْنِيَحة   نِْعمَ  أرُبو ُهرر ْقَحة  الصَّ  - 2629 ...اللِّ

ةر   444 رر ي. ه   أرُبو ُهرر ِه َيْوَم الَ ظِلَّ إاِلَّ ظِلر م  اَّللَّ  يِف ظِلِّ ظِلره   1031 6806 ..َسْبَعٌة ي 

ةر   445 رر ي. ا أرُبو ُهرر ُسولر  ير ُم أرج.  رر ظر ِة أرع. قر در  1032 1419 ...ًرا؟اهللَِّ! أري  الصَّ

ةر   446 رر ي. َق  أرُبو ُهرر  1014 7430 ...بَِعْدِل ََتَْرٍة ِمْن َكْسٍب َطيٍِّب َمْن َتَصدَّ

ةر   447 رر ي. انر النَّبِي   أرُبو ُهرر ُقوُل:  كر  1030 2566 ...َيا نَِساَء املْ ْسلاَِمِت! ير
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ُعويٍ   448 س. امر  أرُبو مر ترحر ِة ُكنَّا نر قر در نرا بِالصَّ  1018 4668 ...ُل ملرَّا ُأِمر.

449  
ةر  رر ي.  1027 1897 ...َمْن َأْنَفَق َزْوَجنْيِ يِف َسبِيِل اَّللَِّ ن وِدَي  أرُبو ُهرر

ل ه. ان   سر يَّ : الرَّ َقال  َله  نَِّة َباًبا ي   1152 1896 ...إِنَّ يِف اجْلَ

ابِر  450 وٍف َصَدَقٌة. جر لر َمْعر   1005 6021 ك 

ةر   451 رر ي. اَلَمى أرُبو ُهرر لر س   1009 2989 ...ِمَن النَّاِس َعَلْيِه َصَدَقةٌ  ك 

ى  452 ْسلٍِم َصَدَقٌة.  أرُبو ُموسر لِّ م  ؟َعََل ك  ِد. . جير إِن. ملر اُلوا: فر  1008 6022 ...قر

ةر   453 رر ي. ٌل  أرُبو ُهرر َقنَّ بَِصَدَقٍة : َقاَل َرج   1022 1421 ...ألََتَصدَّ

ةر   454 رر ي. َلنْيِ َعَلْيِهاَم َمَثل  اْلَبِخيِل َواملْ َتَص  أرُبو ُهرر ِق َمَثل  َرج   1021 1443 ...دِّ

ةر   455 رر ي. ْصبِح  اْلِعَباد  فِيِه إالَّ َمَلَكاِن  أرُبو ُهرر  1010 1442 ...َما ِمْن َيْوٍم ي 

ءر   456 امر لر  أرس. خر ا أري. اٌل إالَّ مر ا ِِل مر ُسولر اهللَِّ مر ا رر  1029 2590 ..ُقل.ُت: ير

ى  457 اِزن  املْ   أرُبو ُموسر ِمَر بِهِ ْسلِم  األَِمني  اْْلَ نِْفذ  َما أ   1023 1438 ...الَِّذي ي 

ةُ   458 اِئشر ْفِسَدةٍ إَِذا َأْنَفَقِت املَْْرَأة   عر  1024 1440 ..ِمْن َطَعاِم َبيْتَِها َغْيَ م 

ةر   459 رر ي. َها َشاِهٌد  أرُبو ُهرر وَم َوَزْوج   1026 5195 ...الَ ََيِلر لِْلَمْرَأِة َأْن َتص 

ُسولر  ِعيدٍ أرُبو سر   460 أرُلوا رر اِر سر  ... 1469 1053 اهللَِّ أرنَّ نراًسا ِمنر األرن.صر

461  
ةر  رر ي. ْم َحبَْله  َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه  أرُبو ُهرر ك  َذ َأَحد   1036 1470 ..ألَْن َيأْخ 

رُ  ُن ُعمر ْفََل ِهيَ  اب. ْليَا ِهَي املْ نِْفَقة  َوالسر . َفالْيَد  الْع  ائَِلة   1033 1429 السَّ

كِيمُ   462 امٍ  ب.نُ  حر ُت النَّبِيَّ  ِحزر أرل. طرايِن ُثمَّ  سر أرع. طرايِن فر تُُه فرأرع. أرل.  1035 1472 ...سر

رُ   463 انر النَّبِي   اب.ُن ُعمر اءر  كر طر عر ِطينِي ال.  1045 1473 ...ُيع.

رُ   464 ل  َيْس  اب.ُن ُعمر ج   1040 1474 ...َأل  النَّاَس َحتَّى َيْأيِتَ َما َيَزال  الرَّ

ةر   465 رر ي.  1039 1479 ...الَِّذي َيط وف  َعََل النَّاسِ  َلْيَس املِْْسكنِي   أرُبو ُهرر

ةر   466 رر ي.  1051 6446 ...َلْيَس اْلِغنَى َعْن َكْثَرِة اْلَعَرضِ  أرُبو ُهرر
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 1047 6421 ...َيْكَْب  اْبن  آَدَم َوَيْكَْب  َمَعه  اْثنَانِ  أرنرس  467

468  
بَّاسٍ   1048 6436 ...ِمْن َماٍل الَْبَتَغى اَن الْبِن آَدَم َواِدَيانِ َلْو كَ  اب.ُن عر

آنِ  يبر  أُ  ُقر. ا ِمنر ال. ذر ى هر رر  - 6440 ...ُكنَّا نر

ِعيدٍ   469 ْفتَح   أرُبو سر ْم ِمْن َبْعِدي َما ي  اَم َأْخَشى َعَليْك   1052 1465 ...إِنَّ

 صيـــــــــــامكتــــاب ال
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري احلديثطرف   الراوي احلديث
ةر   470 رر ي. لر َعَمِل اْبِن آَدَم َله   أرُبو ُهرر  1151 1904 ...َقاَل اَّللَّ : ك 

ةر   471 رر ي. نَّةِ  أرُبو ُهرر تَِّحْت َأْبَواب  اجْلَ  1079 3277 ...إَِذا َدَخَل َرَمَضان  ف 

ةر   472 رر ي. ْم رَمَضاَن  أرُبو ُهرر ك  َمنَّ َأَحد   1082 1914 ...ِم َيْومٍ بَِصوْ الَ َيَتَقدَّ

473  
ةر  رر ي. ْؤَيتِهِ  أرُبو ُهرر وا لِر  ْؤَيتِِه، َوَأْفطِر  وا لِر  وم   1081 1909 ...ص 

رُ  وا َله   اب.ُن ُعمر ر  ْم َفاْقد  مَّ َعَلْيك   1080 1906 .َفإِْن غ 

ةر   474 لرمر ِض  أرنَّ النَّبِيَّ  ُأم  سر ىلر برع. ُخُل عر د. لرفر الر ير لِهِ حر  1085 1910 ...أره.

رُ   475 ُن ُعمر ب   اب. يٌَّة الَ َنْكت ب  َوالَ َنْحس  ٌة أ مِّ ا أ مَّ  1080 1913 ...إِنَّ

ةر   476 رر ك. ُبو بر َصاِن: َشْهَرا أر  1089 1912 ...ِعيٍد: َشْهَراِن الَ َينْق 

وِر َبَرَكًة. أرنرس  477 ح  وا؛ َفإِنَّ يِف السَّ ر   1095 1923 َتَسحَّ

478  
دِ  أرنرس ي. ن. زر نرا عر ر. حَّ عر النَّبِيِّ  ترسر الرِة.مر امر إىِلر الصَّ  1097 1921 ..، ُثمَّ قر

ُل  ه. يِل  سر ُر يِف أره. حَّ ٌة يِب  ُكن.ُت أرترسر عر ُكوُن رُس.  - 577 ...ُثمَّ ير

ُل   479 ه. ِزلرت.  سر ُبوا": ُأن. ر ارش. ُكُلوا ور  1091 1917 ..."ور

ِدي    480 اتِمٍ  عر : ب.ِن حر لرت. ر لر "ملرَّا نرزر تربرنيَّ تَّى ير  1090 1916 "ُكُم...حر

ُعويٍ   481 س. مْ  اب.ُن مر ْم َأَذان  باَِللٍ أرو.  الَ َيْمنََعنَّ َأَحَدك   1093 7247 ..َأَحًدا ِمنْك 

رُ   482 ُن بِلري.لٍ  اب.ُن ُعمر ذِّ انر ُيؤر  1092 617 ...أرنَّ باِلرالً كر
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ةُ   483 ائِشر ةر ور  عر لرمر ِ  أُم  سر ُسولر اهللَّ فر  أرنَّ رر ِرُكُه ال. انر ُيد. رُ كر  1109 1926 ...ج.

ةر   484 رر ي. َب َفْلي تِمَّ َصْوَمه   أرُبو ُهرر  1155 1933 ...إَِذا َنِِسَ َفَأَكَل َورَشِ

لر النَّبِي   أرنرس  485 ي.مٍ  يرخر ىلر ُأمِّ ُسلر  2480 1982 ...عر

ةر   486 رر ي. ُجٌل إىِلر النَّبِيِّ  أرُبو ُهرر اءر رر ُت! جر لرك. : هر الر قر  1111 6709 ...فر

اِئشر   487 انر النَّبِي   ةُ عر اِئمٌ  كر ُهور صر ُيبرارِشُ ور بُِّل ور  1106 1927 ...ُيقر

488  

بَّاسٍ  ُهور حُم.ِرمٌ  أرنَّ النَّبِيَّ  اب.ُن عر مر ور ترجر  1202 1938 ...اح.

ي.نرةر  ب.نُ ا مر ) ُبحر ترجر رلٍ اح. ِي مجر ةر بِلرح. كَّ ِريِق مر  1203 5698 ...( من. طر

ابٌِت  ُبنرايِنِّ  ثر اِئِم؟أرُكن.  ال. ةر لِلصَّ امر جر
ُهونر احل.ِ رر  - 1940 ...ُتم. ترك.

489  
فر  ب.نُ ا ُسولِ  أريِب أرو. عر رر رٍ   اهللَِّ ُكنَّا مر فر  1101 1941 ...يِف سر

رُ  يْل  ) ُعمر نَاإَذا َأْقبََل اللَّ  1100 1954 ...(ِمْن َهاه 

ُل   490 ه. ل وا اْلِفْطرَ  الَ َيَزال  النَّاس  بَِخْيٍ َما سر  1098 1957 .َعجَّ

491  

ةر  رر ي. ُسوُل اهللَِّ  أرُبو ُهرر رى رر مِ  هنر و. اِل يِف الصَّ ِوصر ِن ال.  1103 1965 ...عر

ْم. أرنرس َقه  ق وَن َتَعمر  1104 7241 َلَواَصْلت  ِوَصاالً َيَدع  املْ َتَعمِّ

ةُ  ائِشر . عر ُم. رًة هلر مح. اِل رر ِن ال.ِوصر رى عر  1105 1964 هنر

ِعيدٍ  َواِصل واالَ  أرُبو سر َواِصَل  ت  ْم إَِذا َأَراَد َأْن ي  ك   - 1963 ...َفَأير

بَّاسٍ   492 ُسوُل اهللَِّ  اب.ُن عر رر رر افر انر  سر ضر مر  1113 4276 ...يِف رر

  وأربُ   493
ِ
اء ير ر. عر النَّبِيِّ  الدَّ نرا مر ج. رر اِرهِ  خر فر ِض أرس. ع.  1122 1945 ...يِف بر

ابِرٌ   494 ُسوُل اهللَِّ  جر انر رر رٍ يِف  كر فر اًما سر أرى ِزحر رر  1115 1946 ...فر

عر النَّبِيِّ  أرنرس  495 افُِر مر ِعِب  ُكنَّا ُنسر لرم. ير  1118 1947 ...فر

عر النَّبِيِّ  أرنرس  496 ترظِّل  ُكنَّا مر س. ثرُرنرا ظاِلًّ الَِّذي ير  1119 2890 ...أرك.

ةُ   497 اِئشر الر لِلنَّ  عر لرِميَّ قر ٍرو األرس. م. ةر ب.نر عر .زر  ... 1943 1121بِيِّ أرنَّ محر
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ةُ   498 اِئشر انر  عر ضر مر ُم ِمن. رر و. َّ الصَّ يلر ُكوُن عر انر ير  1146 1950 ...كر

ةُ   499 اِئشر . عر  1147 1952 َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم َصاَم َعنْه  َولِيره 

بَّاسٍ   500 ا اب.ُن عر ُسولر  ير مُ  رر و. ا صر ي.هر لر عر اترت. ور ي مر  1148 1953 ..اهللَِّ! إِنَّ ُأمِّ

501  
ةُ  لرمر : سر لرت. يُقونرُه..." ملرَّا نرزر

ِذينر ُيطِ ىلر الَّ عر  1145 4507 "ور

 
ٍ
طراء بَّاسٍ  عر ِمعر اب.نر عر ُأ: أنَُّه سر رر ِذينر " يرق. ىلر الَّ عر  - 4505 "...ور

ِعيدٍ   502 ُبو سر َد اَّللَّ  َوْجَهه   َمنْ  أر  1153 2840 ...َصاَم َيْوًما يِف َسبِيِل اَّللَِّ َبعَّ

503  

ائِ  ةُ عر اءر أر  شر اُشورر مر عر و. انرت. ترُصوُم ير ًشا كر ي.  1125 3831 ...نَّ ُقرر

رُ  ُن ُعمر ب.ُد اهللَِّ الر  اب. انر عر كر ٌع: ور
افِ الر نر  1126 1892 ...يرُصوُمُه  قر

ةُ  اِوير مْ  ُمعر وَراَء، َوََلْ َيْكت ِب اَّللَّ  َعَلْيك   1129 2003 ...َهَذا ي وم  َعاش 

504  
بَّاسٍ  ُهم.  أرنَّ النَّبِيَّ  اب.ُن عر در جر ِدمر امل.رِدينرةر ور  1130 3397 ...ملرَّا قر

ى يرُهوُي ِعيًدا. أرُبو ُموسر ُه ال. ُعد  اءر تر اُشورر ُم عر و. انر ير : كر الر  1131 2005 قر

بَّاسٍ   505 أري.ُت النَّبِيَّ  اب.ُن عر ا رر ٍم  مر و. ى ِصيرامر ير رَّ لرهُ يترحر  1132 2006 ...فرضَّ

بر   506 ذٍ  بِن.ُت  يِّعُ الر  وِّ لر النَّبِي   ُمعر سر اةر  أرر. در ىغر اءر إىِلر ُقرر اُشورر  1136 1960 ...عر

507  
ةُ  اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر انر رر طِرُ  كر تَّى نرُقولر الر ُيف.  1156 1969 ...يرُصوُم حر

اًم  أرنرس ائِ ِر صر ه. اُه ِمنر الشَّ رر ا ُكن.ُت أُِحب  أرن. أر  - 1973 ...مر

رر   508 ْهرِ  انُ ِعم. َر َهَذا الشَّ ْمَت َْسَ الٍَن! َأَما ص   1161 1983 ؟..َيا َأَبا ف 

لِ  ُأم    509 ض. فر مر  ال. و. ا ير هر ا ِعن.در و. رارر مِ أرنَّ نراًسا َتر و. فرةر يِف صر رر  1123 1988 ...عر

510  
عر  ُعبري.دٍ  وأربُ  ى مر حر مر األرض. و. ِعيدر ير ِهدر ال. نَُّه شر رُ أر  1137 1990 ...ُعمر

رُ اب.ُن  مٌ  ُعمر و. ي.ِه ير لر أ.ِِتر عر رر أرن. الر ير ُجٍل نرذر ن. رر ُسِئلر عر  1139 6705 ...ور

ةُ   511 ائِشر ُر و عر ُن ُعمر نر  اب. م. يِق أرن. ُيصر ِ اِم التَّرش. ص. يِف أريَّ خَّ . ُيرر  - 1997 ...ملر

ةر   512 رر ي. َعِة إالَّ َيْوًما أرُبو ُهرر م  ْم َيْوَم اجْل  ك  وَمنَّ َأَحد   114 1985 ...الَ َيص 
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ةُ  ِرير ي. ةِ  أرنَّ النَّبِيَّ  ُجور ُُمعر مر اجل. و. ا ير ي.هر لر لر عر  - 1986 ...يرخر

ٍرو ب.نُ ا  513 م. لرغر النَّبِيَّ  عر يلِّ اللَّي.لر  بر ُأصر مر ور و. ُي الصَّ ُ  1159 1977 ..أرينِّ أررس.

ٍرو ب.نُ ا  514 م. َد  عر ِة إَِل اَّللَِّ صالَة  َداو   1159 3420 ...َأَحبر الّصالَ

 عتكـــــــــافــــاب االـــكت
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ةُ   515 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر ر  أرنَّ رر فر ال.عررش.

تركِ ع. رر أرن. ير كر  1172 2045 ...ذر

ِعيدٍ   516 ُسوُل اهللَِّ  أرُبو سر فر رر تركر لر  اع. ر األُور  1167 813 ...العررش.

517  
ةُ  اِئشر اِخرر  أرنَّ النَّبِيَّ  عر ر األرور ُف ال.عررش.

تركِ ع. انر ير  1172 2026 ...كر

ةر  رر ي. ا أرُبو ُهرر ً رش. اٍم عر ُف ُكلَّ عر
تركِ ع. انر ير كر  - 4998 ...ور

ةُ   518 اِئشر انر النَّبِي   عر هُ  كر رر دَّ ِمئ.زر ُ شر رش. عر لر ال. ا يرخر  1174 2024 ...إِذر

519  
ةُ  اِئشر ُسوُل اهللَِّ عر انر رر اِخرِ   كر ِ األرور  1165 2017 ..جُيراِوُر يِف ال.عررش.

رُ  اِخرِ  اب.ُن ُعمر ب.ِع األور ِر يِف السَّ د. قر ي.لرةر ال.  1165 2015 ...أرنَّ ُأنراًسا ُأُروا لر

520  
ُسولر اهللَِّ  ةُ ُعبراير  رِ  أرنَّ رر د. قر ِة ال. ي.لر رِبُ بِلر جر خُي. رر  1167 49 ...خر

بَّاسٍ   1167 2021 ...وَها يِف اْلَعْْشِ األََواِخِر ِمْن َرَمَضانَ اْلَتِمس   اب.ُن عر

 حلـــــــــــجــــاب اـــكت
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ةر   521 رر ي. مْ  أرُبو ُهرر ويِن َما َتَرْكت ك  مْ  َدع  اَم َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلك   1337 7288 ..إِنَّ

ةر   522 رر ي. ْمَرةِ  أرُبو ُهرر ْمَرة  إَِل اْلع  اَم  اْلع  َا َبْينَه 
اَرٌة ملِ  1349 1773 ...َكفَّ

ةر   523 رر ي. ْق  أرُبو ُهرر ْث َوََلْ َيْفس   1350 1819 ...َمْن َحجَّ َهَذا اْلَبْيَت َفَلْم َيْرف 

ةر   524 رر ي. يقر  أرُبو ُهرر دِّ ٍر الصِّ ا برك. بر ةِ  أرنَّ أر رجَّ ثرُه يِف احل. عر  1347 3177 ...بر

ةُ   525 ور انر النَّاُس يرُطوفُ  ُعر. اةً كر راِهلِيَِّة ُعرر  1219 1665 ...ونر يِف اجل.
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526  

ةر  رر ي. ْؤِمن  بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اآلِخرِ  أرُبو ُهرر  1339 1088 ...الَ ََيِلر الْمَرَأٍة ت 

ِعيدٍ  َها. أرُبو سر  827 1864 َيْوَمنْيِ إالَّ َوَمَعَها َزْوج 

رُ  اٍم. ثاَلَثةَ  اب.ُن ُعمر  1338 1086 َأيَّ

بَّاسٍ   527 ٌل بِاْمَرَأةٍ  الَ  اب.ُن عر َونَّ َرج  ل  َسافَِرنَّ اْمَرَأٌة  َُيْ  1341 3006 ...َوالَ ت 

بَّاسٍ   528 ُسوِل اهللَِّ  اب.ُن عر ِييفر رر ُل رر ض. فر انر ال.  ... 1513 1334كر

529  
بَّاسٍ  ا أرنَّ النَّبِيَّ  اب.ُن عر ِل امل.رِدينرِة ذر قَّتر ألره. ةِ  ور ي.فر ُلر  1181 1524 ...احل.

رُ  اٌق  اب.ُن ُعمر ُكن. ِعرر . ير : ملر الر قر اُق، فر ِعرر ُه ال. ر لر
ُه ُذكِ نَّ  - 1531 ...أر

ةُ   530 ائِشر ِ  عر ُسولر اهللَّ يَّب.ُت رر ِ  طر اترني. يَّ هر  1189 1754 ...بِيردر

ةُ   531 ائِشر ِرِق ك عر ف. بِيِص الطِّيِب يِف مر ن.ُظُر إىِلر ور  1190 5918 ...أرينِّ أر

رُ   532 ُن ُعمر ُسوُل  اب. لَّ رر ا أرهر ِ مر ِجدِ  إالَّ   اهللَّ  1188 1542 ..ِمن. ِعن.ِد امل.رس.

533  
ٍج  ب.نُ ا ي. ب.دِ  ُجرر ا أربرا عر رنِ  ير مح. برًعا! الرَّ نرُع أرر. أري.ُتكر ترص.  1187 5851 ...رر

نرس ِ جر  أر لرني. ع. جر نر رر ُه أرخ. نَّ براالرنِ أر
اُمر قِ ِن هلر ي. اور ير  - 3107 ...ر.

ةٍ  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس  534 جَّ حر ٍة ور رر لَّ بُِعم.  1251 1551 ...أرهر

رُ   535 ُسوِل اهللَِّ  اب.ُن ُعمر بِيرةر رر ل. مَّ لَبَّيَْك َلبَّْيَك : أرنَّ تر ه   1184 5915 ...اللَّ

536  
ةُ  صر ف. ا حر ُسولر اهللَِّ! مر ا رر : ير الرت. را قر أ.ُن النَّاسِ  أرهنَّ  1229 5916 ...شر

رُ  ُت  اب.ُن ُعمر ِمع. رُ سر لِق.  ُعمر ل.يرح. رر فر فَّ ن. ضر ُقوُل: مر  - 5914 ...ير

اٍب  وأربُ   537 ةر بِ  ِشهر كَّ تًِّعا مر ُت ُمترمر ِدم. ةٍ قر رر ب.لر  ُعم. نرا قر ل. خر  1216 1568 ...فردر

انُ   538 رر تراِب  ِعم.
ِة يِف كِ ُت.عر ُة امل. ِزلرت. آير  1226 4518 ...اهللَِّ ُأن.

539  
انُ  ور ر. ِهد.  مر يًّا  ُت شر

لِ عر نر ور ىُعث.امر ن.هر ُن ير ُعث.امر  1233 1563 ...ور

ِعيدُ  يَِّب  ب.نُ  سر  1233 1569 بنحو حدي  مروان. امل.ُسر

ةر  وأربُ   540 .رر بَّاسٍ  مجر ُت اب.نر عر أرل. ايِن نراٌس فرسر نرهر ُت فر رتَّع.  1242 1567 ...َتر
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ى  541 ثرنِي النَّبِي   أرُبو ُموسر ير  برعر ٍم بِال. و. نِ إىِلر قر  1221 1724 ...مر

رُ أر  نرافِع  542 ب.در اهللَِّ ب.نر ُعمر الر  نَّ عر ةر  قر كَّ جر إىِلر مر رر  1230 1813 ..ِحنير خر

رُ   543 ُسوُل اهللَِّ  اب.ُن ُعمر تَّعر رر اِع  مر ير ور ِة ال. جَّ ةِ يِف حر رر ُعم.  1227 1691 ..بِال.

544  
ةُ  اِئشر ُسوِل اهللَِّ  عر عر رر نرا مر ج. رر الر  خر افنِير هِلِ  1211 317 ...لِ ُمور

ابِر ةُ  جر اِئشر الرت. عر ُسولر ا قر ا رر ةٍ ير جَّ ن.طرلُِقونر بِحر  1213 1651 ...هللَِّ تر

ةُ   545 اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر لر رر ةر بِن.ِت  يرخر ىلر ُضبراعر ِ عر برري.  1207 5089 ..الز 

ىلر ب.ن  546 ع. يَّةر  ير ُجاًل أرترى النَّبِيَّ  ُأمر ُهور بِاجل.ِ  أرنَّ رر انرةِ ور رر  1180 1789 ...ع.

رُ   547 ُن ُعمر ا اب. الر ير ُجالً قر ُسولر  أرنَّ رر ا رر ِرمُ  اهللَِّ مر برُس امل.ُح. ل.  1177 1838 ...ير

بَّاسٍ   548 ُن عر برنرا النَّبِي   اب. طر :  خر الر قر اٍت فر فر رر  1178 1841 ...َمْن ََلْ ََيِدِ بِعر

ع.ب ب.ن  549 ةر  الصَّ ثَّامر ُسوأر  جر ى لِرر در ُه أره. ِشيًّا مِحراًرا  ِل اهللَِّ نَّ ح.  1193 2573 ...ور

ةر   550 تراير ُسولر اهللَِّ  أرُبو قر ا أرنَّ رر اجًّ جر حر رر هُ  خر عر ُجوا مر رر  1196 1824 ..فرخر

551  
ةُ  اِئشر َوابِّ ك   عر نَّ َفاِسٌق ََخٌْس ِمَن الدَّ ه  ْقَتْلنَ  لر  1198 1829 ...ي 

رُ  ُن ُعمر ْ  اب. َو ُم  نَّ َوه  ناَح َعَلْيِه. ِرٌم َفالَ َمْن َقتََله   1199 3315 ج 

ب.داهللَِّ ب.ن  552 ٍ  عر بَّاسِ  ُحنرني. عر ب.در اهللَِّ ب.نر ال. ةر  أرنَّ عر مر .رر رر ب.نر َمر ور امل.ِس.  1205 1840 ...ور

ُب   553 ع. ةر  ب.ن كر رر َك؟  ُعج. الر َلَعلََّك آَذاَك َهَوامر ُسولر اهللَِّ قر ا رر م. ير  1201 1814 ..نرعر

بَّ   554 عر النَّبِيِّ  اسٍ اب.ُن عر اِقٌف مر ُجٌل ور ي.نرا رر ةر  بر فر رر  1206 1849 ...بِعر

ُر  نرافِعُ   555 انر اب.ُن ُعمر ِم كر ررر نرى احل. لر أري. ا يرخر كر إِذر سر  - 1573 ...أرم.

رُ   556 ُن ُعمر ُسوُل اهللَِّ  اب. انر رر يرا كر ُعل. ُخُل ِمنر الثَّنِيَِّة ال. د.  1257 1575 ...ير

ةُ   557 اِئشر ةر  النَّبِيَّ أرنَّ  عر كَّ اءر إىِلر مر  1258 1577 ...ملرَّا جر

ةُ   558 امر اِركر  ُأسر ن.ِزُل؟ يِف ير ي.نر تر ُسولر اهللَِّ! أر ا رر ؟ير ةر كَّ  1351 1588 ...بِمر

بَّاسٍ   559 ث.ِربر  اب.ُن عر نرُهم. مُحَّى ير هر ٌد ور ف. ي.ُكم. ور لر ُم عر در ق. ُه ير  1266 1602 ...إِنَّ
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رُ   560 اءر إِ  ُعمر نَُّه جر بَّلرهُ أر قر ِي فر ور ِر األرس. رجر  1271 1605 ...ىلر احل.

رُ   561 ٍة  اب.ُن ُعمر ِ يِف ِشدَّ نرني. ك. ِن الر  ي. ذر تالرمر هر ُت اس. ك. رر ا تر  1268 1606 ...مر

بَّاسٍ   562 ِعريٍ  طرافر النَّبِي   اب.ُن عر ىلر بر اِع عر ير ور ِة ال. جَّ  1272 1607 ...يِف حر

ةر   563 مر لر ُت إِىلر رر  ُأم  سر و. كر تركِي اهللَِّ  ُسولِ شر  1276 1619 ...أرينِّ أرش.

564  
ةُ  ور ةُ  ُعر. اِئشر ِج النَّبِيِّ  ُقل.ُت لِعر و. ِئذٍ  زر مر و. نرا ير أر  1277 1643 ...ور

راِهِليَّةِ  أرنرس ِر اجل. اُمر ِمن. أرم. ى أرهنَّ  - 4496 ...ُكنَّا نررر

ةُ   565 ور جَّ النَّبِي  قر  ُعر. ائِ د. حر نِي عر ت. ر ربر أرخ. ةُ ، فر  1235 1614 ...شر

ب.دُ   566 ت. بِاحلرُجونِ  اهللَِّ  عر رَّ ُقوُل ُكلَّامر مر ءر تر امر ُع أرس. مر انر يرس. ُه كر  1237 1796 ...أرنَّ

م.   567 ِن ِيينرارٍ رُ عر نرا اب.نر  و ب. ل. أر رُ سر ُجٍل طرافر  ُعمر ن. رر ةر عر رر ُعم. بري.ِت ال.  1234 395 ...بِال.

رُ   568 برلر النَّبِي   اب.ُن ُعمر ت.ِح  أرق. فر امر ال. ِيٌف عر ُهور ُمر. ةُ ور امر  1329 4400 ..ُأسر

فر  ب.نُ ا  569 ُسوُل  أريِب أرو. رر رر ترمر بري.ِت   اهللَِّ اع.  1332 1600 ...فرطرافر بِال.

طراءٌ   570 لر النَّبِي   عر ا ملرَّا يرخر اِحيِه ُكلِّهر ا يِف نرور عر بري.تر ير  1330 398 ..ال.

دُ   571 رٍ  ب.نُ  حُمرمَّ ك. الٍِك أر  أريِب بر أرلر أرنرسر ب.نر مر انِ  نَُّه سر اِيير ا غر مُهر  1285 1659 ...ور

ب.دُ   572 ِزيِز ب.نُ  عر عر ي.عٍ  ال. ِن النَّبِيِّ أر  ُرفر ترُه عر ل. قر  عر
ٍ
ء . يِن بِِشر رِب.  ... 1763 1309خ.

573   ُ ةر  ُمط.ِعمٍ  ب.نُ  ُجبرري. فر رر مر عر و. ُلُبُه ير ب.ُت أرط. هر ذر ِعرًيا ِِل فر ل.ُت بر لر  1220 1664 ...أرض.

ةُ   574 اِئشر ةِ  عر لِفر ير ِقُفونر بِامل.ُز. ا ير انر ِيينرهر ن. ير مر ي.ٌش ور انرت. ُقرر  1219 4520 ...كر

بَّاسٍ   575 عر النَّبِيِّ  اب.ُن عر فرعر مر ُه ير نَّ ةر  أر فر رر مر عر و.  - 1671 ...ير

ةُ   576 ور ُة  ُعر. امر ُه ُسِئلر ُأسر نَّ الٌِس  أر أرنرا جر  1286 2999 ...ور

ُة   577 امر دٍ  ب.نُ ُأسر ي. ُسوُل اهللَِّ  زر فرعر رر ةر  ير فر رر  1280 139 ...ِمن. عر

578  
ُسولر اهللَِّ  أرُبو أري وبر  اعِ  أرنَّ رر ير ور ِة ال. جَّ رعر يِف حر  1287 1674 ...مجر

رُ  ةٍ  اب.ُن ُعمر امر ٍة ِمن.ُهامر بِإِقر اِحدر  - 1673 ...ُكل  ور
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ُعويٍ   579 س. ُت النَّبِيَّ  اب.ُن مر أري. ا رر اِِتراصر  مر ِ ِميقر ري. الرًة بِغر  1289 1682 ...ىلَّ صر

ةُ   580 اِئشر نرا امل.ُز.  عر ل. ةر نرزر لِفر نرِت النَّبِيَّ  ير ترأ.ذر ةُ  فراس. ير و.  1290 1681 ...سر

ب.دُ   581 ي.لرةر  اهللَِّ  عر لرت. لر را نرزر ةِ  أرهنَّ لِفر ير .ٍع ِعن.در امل.ُز.  1291 1679 ...مجر

بَّاسٍ   582 ثرنِي  اب.ُن عر نِيأرو. -برعر مر دَّ لِ  النَّبِي   -قر  1293 1856 ...يِف الثَّقر

املِ   583 رُ كر  سر ب.ُد اهللَِّ ب.ُن ُعمر لِهِ  انر عر ةر أره. فر عر ُم ضر دِّ  1295 1676 ...ُيقر

بَّاسٍ   584 لر  أرنَّ النَّبِيَّ  اب.ُن عر ض. فر يرفر ال.  1281 1685 ...أرر.

ش  585 مر ىلر امل.ِن.  األرع. ُقوُل عر اجر ير رجَّ ُت احل. ِمع. ِ سر  1296 1750 ...ربر

586  
ابِر ى النَّبِي   جر مر ِر ُضًحى رر مر النَّح. و.  1299 1745 ...ير

ة رر بر ُر  ور ُت اب.نر ُعمر أرل. ؟سر رر امر
ِمي اجل.ِ ترى أرر.  - 1746 ...: مر

587  
ةر  رر ي. ِقنيَ  أرُبو ُهرر َحلِّ مَّ اْغِفْر لِْلم  ه  ؟ .اللَّ ينر ِ رصِّ لِل.ُمقر اُلوا: ور  1302 1728 ...قر

رُ اب.  ِظ:  ُن ُعمر ُسوُل اهللَِّ اْرَحْم. بِلرف. لرقر رر ٍة: حر اير يِف ِرور  1301 1729 ...ور

ُسولر اهللَِّ  أرنرسٍ   588 هُ  أرنَّ رر أ.سر لرقر رر  2325 171 ...ملرَّا حر

589  
ِرو ب.نُ ا م. ُسولر  عر اعِ   اهللَِّ أرنَّ رر ير ور ِة ال. جَّ قرفر يِف حر  1306 1736 ...ور

بَّاسٍ  ُن عر ُت  اب. ب.لر أرن.  ]ُزر. : قر الر ![ قر ِمير  1307 1734 ...الَ َحَرَج.أرر.

رُ   590 اِحًداأر  اب.ُن ُعمر اًفا ور ِقيُل  نَُّه طرافر طرور  1308 1732 ...ُثمَّ ير

ةُ   591 رر م. تربر إىِلر أر  عر يرانر كر اير ب.نر أريِب ُسف. ةُ نَّ ِزير اِئشر  1321 2317 ...عر

ةر   592 رر ي. ُسولر اهللَِّ  أرُبو ُهرر ًة  أرنَّ رر نر ُسوُق بردر ُجاًل ير أرى رر  1322 2755 ...رر

ايُ   593 ٍ  ب.نُ  ِزير رُ  ُجبرري. ُت اب.نر ُعمر أري. نراخر  رر د. أر ُجٍل قر ىلر رر  1320 1713 ...أرترى عر

594  
يِلي  نِهِ  أرنَّ النَّبِيَّ  عر ىلر ُبد. ُقومر عر ُه أرن. ير رر  1317 1717 ...أرمر

رر النَّبِي   أرنرس ب.  نرحر  - 1712 ...عر ُبُدٍن ِقيراًمابِيرِدِه سر

ٍج  اب.نُ   595 ي. ا ُجرر بري.ِت طرافر  إِذر لَّ  بِال. د. حر قر  1245 4396 ...فر
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596  
ةُ  اِئشر ن.ِزُلُه النَّبِي   عر ن.ِزٌل ير انر مر  ... 1765 1311إِنَّامر كر

بَّاسٍ  ن.ِزٌل  اب.ُن عر ، إِنَّامر ُهور مر
ٍ
ء . ِصيُب بِِشر ي.سر التَّح.  1312 1766 ...لر

ةر أر   597 رر ي. ٍة: -َنْحن  َناِزل وَن َغًدا  ُبو ُهرر اير يِف ِرور  1314 3882 ..-إِْن َشاَء اَّللَّ  ور

رُ   598 بَّاسر  اب.ُن ُعمر عر نر النَّبِيَّ  أرنَّ ال. ترأ.ذر  1315 1634 ...لِيربِيتر  اس.

الرءُ   599 عر َدِر. َثالٌَث  ال. َهاِجِر َبْعَد الصَّ  1352 3933 لِْلم 

ةُ   600 ائِشر فِ  عر جر النَّبِيِّ أرنَّ صر و.   ... 5329 1211يَّةر بِن.تر ُحيري  زر

بَّاسٍ   601 بري.ِت  اب.ُن عر ِدِهم. بِال. ه. ُكونر آِخُر عر  1328 1755 ...ُأِمرر النَّاُس أرن. ير

بَّاسٍ   602 رجِّ  اب.ُن عر ُهِر احل. ةر يِف أرش. رر ُعم. نر أرنَّ ال. و. رر اُنوا ير  1240 3832 ...كر

بَّاسٍ   603 عر النَّبِي  ا ملرَّ  اب.ُن عر جر الر ألُمِّ ِسنرانٍ  رر تِِه قر جَّ  1256 1863 ...ِمن. حر

ُسوُل اهللَِّ  أرنرس  604 رر رر ترمر رٍ  اع. برعر ُعمر  1253 4148 ...أرر.

ِجدر  جُمراِهد  605 ِ امل.رس. برري. ُن الز  ُة ب. ور ُعر. ل.ُت أرنرا ور خر  1255 1775 ...ير

ةُ   606 اِوير ُسوِل اهللَِّ  ُمعر ن. رر ُت عر . صٍ   قررصَّ قر  1246 1730 .بِِمش.

ة  607 اِئشر ِ  عر ني. ُدُر النَّاُس بِنُُسكر ُسولر اهللَِّ! يرص. ا رر  1211 1787 ...ير

608   ُ امِل ب.ِداهللَِّ  ب.نُ  سر انر النَّبِي   عر ةِ  كر رر ُعم. رجِّ أرِو ال. لر ِمنر احل. فر ا قر  1344 1797 ...إِذر

ُسولر اهللَِّ  نافِعٌ   609 بر  أرنَّ رر ةِ أرنراخر بِال. ي.فر ُلر  بِِذي احل.
ِ
اء  1257 1532 ...ط.حر

610  
رُ  ِسِه  أرنَّ النَّبِيَّ  اب.ُن ُعمر رَّ ُهور يِف ُمعر  1346 2336 ...ُأِرير ور

رُ  ُت النَّبِيَّ  ُعمر ِمع. ِقيِق  سر اِيي ال.عر  - 2337 ...بِور

611  
ةر  رر ي. ُسولِِه  أرُبو ُهرر ىلر رر ترحر اهللَُّ عر امر  ملرَّا فر ةر قر كَّ  1355 112 ...مر

بَّاسٍ  َمه اَّللَّ  َيْوَم َخَلَق  اب.ُن عر  1353 1834 ...َفإِنَّ َهَذا َبَلٌد َحرَّ

ٍح  وأربُ   612 ي. ُ   رُشر ب.عر ُهور ير ِعيٍد ور ِرو ب.ِن سر م. الر لِعر ُه قر نَّ  1354 4295 ...أر

ُسولر اهللَِّ  أرنرس  613 ت.ِح  أرنَّ رر فر امر ال. لر عر  1357 1846 ...يرخر
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614  
ةُ  اِئشر أرل.ُت النَّبِيَّ  عر ِر: أرِمنر  سر رد. ِن اجل. ؟ عر بري.ِت ُهور  1333 7243 ..ال.

بَّاسٍ  ُكم.  اب.ُن عر ا أرُقوُل لر ُعوا ِمنِّي مر مر را النَّاُس! اس. ا أري   - 3848 ...ير

ب.دُ   615 ي.دٍ  اهللَِّ ب.نُ عر ا زر َة َوَدَعا َْلَ َم َمكَّ  1360 2129 ...َأنَّ إِْبَراِهيَم َحرَّ

مَّ اْجَعْل بِاملَِْدينَِة ِضْعَفْي َما أرنرس  616 ه   1369 1885 ...َجَعْلت اللَّ

نُ ا  617 يَِّب  ب.  1372 1873 ...َما َبنْيَ الََبَتْيَها َحَرامٌ  املُسر

يِل    618 ُؤُه إاِلَّ ِكتراُب اهللَِّ عر رر ا ِكتراٌب نرق. نر ا ِعن.در  1370 6755 ...مر

619  
ةُ  اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر ِدمر رر رٍ  ملرَّا قر ُبو برك.  1376 3926 ...امل.رِدينرةر ُوِعكر أر

رُ  ْأسِ َرَأْيت  َكَأنَّ اْمَرَأًة  اب.ُن ُعمر َرَة الرَّ
 - 7038 ...َسْوَداَء َثائِ

620  

ةر  رر ي. ون   أرُبو ُهرر َها الطَّاع  ل  َكٌة الَ َيْدخ 
 1379 7133 ..َعََل َأْنَقاِب املَِْدينَِة َماَلئِ

 - 7134 إِْن َشاَء اَّللَّ   أرنرس

ةر  رر الِ  أرُبو برك. جَّ ْعب  املَِْسيِح الدَّ ل  املَِْدينََة ر   - 1879 ...الَ َيْدخ 

621  

ةر  رر ي. ُبو ُهرر َرى ِمْرت  أ   أر ل  الْق  ول ونَ  بَِقْرَيٍة َتأْك   1382 1871 ...َيثِْرب   َيق 

ابِرٌ  ايِبي النَّبِيَّ  جر رر اءر أرع. الرمِ جر ىلر اإلس. ُه عر عر براير  1383 1883 ...، فر

ي.دُ  ابٍِت  ب.نُ  زر َبَث  ثر ؛ َتنِْفي اْْلَ َا َطْيَبة   1384 4050 ...إِِنَّ

دُ   622 ع.  1363 1877 ...الَ َيكِيد  َأْهَل املَِْدينَِة َأَحٌد إالَّ اْناَمعَ  سر

يرانُ   623 ٍ  ب.نُ  ُسف. ري. ونَ  أريِب ُزهر بِسر ، َفَيْأيِت َقْوٌم ي  ْفَتح  اْلَيَمن   1388 1875 ...ت 

ةر أربُ   624 رر ي. وَن املَْ  و ُهرر ك   1389 1874 ...ِدينََة َعََل َخْيِ َماَكاَنْت َيْت 

ةر   625 رر ي. نَّة أرُبو ُهرر ي َرْوَضٌة ِمْن ِرَياِض اجْلَ  1391 1888 ..َما َبنْيَ َبْيتِي َوِمنَْْبِ

ةر   626 رر ي.  1394 1190 ..َصاَلٌة يِف َمْسِجِدي َهَذا َخْيٌ ِمْن َأْلِف َصاَلةٍ  أرُبو ُهرر

ةر   627 رر ي. َحال  إالَّ إَِل َثاَلَثِة َمَساِجَد  أرُبو ُهرر  1397 1189 ...الَ ت َشدر الرِّ

 نكـــــــــــاحــــاب الـــكت
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رقم 
 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ُعويٍ  ب.نا  628 س. ْج  َيا مر باِب! َمِن اْسَتطَاَع اْلَباَءَة َفْلَيتََزوَّ  1400 1905 ...َمْعَْشَ الشَّ

اِج النَّبِيِّ  أرنرس  629 ور ٍط إىِلر ُبُيوِت أرز. ه. ُة رر اءر ثرالرثر  ... 5063 1401جر

دُ   630 ع. نُ  سر قَّاصٍ  ب. ُسوُل اهللَِّ  أريِب ور يَّ رر ىلر  رر ظ.ُعوٍن التَّبرت لر  عر نر ب.ِن مر  1402 5073 ..ُعث.امر

ةر   631 رر ي. نَْكح  املَْْرَأة  ألَْرَبٍع: ملَِ  أرُبو ُهرر َسبَِهات  ا، َوحِلَ  1466 5090 ...اِْلَ

ابِرٌ   632 نراٍت  جر ب.عر بر كر سر رر تر لركر أريِب ور نراٍت -هر عر بر س.
 715 5367 ..-أرو. تِ

633  
رُ  رى النَّبِي   اب.ُن ُعمر ىلر  هنر ُضُكم. عر بِيعر برع. ي.ِع برع.ضٍ أرن. ير  1412 5142 ...بر

ةر  رر ي. ْختَِها اِلْمَرَأةٍ َتْسأَ الَ ََيِلر  أرُبو ُهرر  1408 5152 ...ل  َطالََق أ 

ةر   634 رر ي. ْسَتْأَمرَ  أرُبو ُهرر نَْكح  األَيِّم  َحتَّى ت   1419 6968 ...الَ ت 

برةُ   635 اِمرٍ  ب.نُ  ُعق. وَج. عر ر  وا بِِه َما اْسَتْحَلْلت ْم بِِه اْلف  وِط َأْن ت وف   1418 2721 َأَحقر الْشر 

ةُ   636 اِئشر نِي النَّبِي   عر جر وَّ زر نرا بِن.ُت ِستِّ ِسننِير  تر أر  1422 3894 ...ور

ُسولر اهللَِّ  أرنرس  637 ر  أرنَّ رر ي.ربر ا خر زر  1365 371 ...غر

رُ   638 ُسولر اهللَِّ  اب.ُن ُعمر ارِ  أرنَّ رر غر ِن الشِّ رى عر  1415 5112 ...هنر

639  

ُعويٍ  س. ُسوِل اهللَِّ  اب.ُن مر عر رر ُزو مر ءٌ  ُكنَّا نرغ. . نرا يشر ي.سر لر لر  1404 5071 ...ور

ابِرٌ  ةُ  جر مر لر سر ُسولِ  ور ُسوُل رر ا رر انر تر أر ي.ٍش، فر  .. 5117 1405اهللَِّ  ُكنَّا يِف جر

ةُ  لرمر عِ  ب.نُ  سر ور ٍل َواْمَرَأٍة َتَواَفَقا األرك. اَم َرج   - 5119 ...َأير

640  
يِلي  ُسولر اهللَِّ  عر   أرنَّ رر

ِ
اء ِة النِّسر ن. ُمت.عر رى عر  1407 4216 ...هنر

ةر  وأربُ  .رر   مجر
ِ
اء ِة النِّسر ن. ُمت.عر بَّاٍس ُسِئلر عر ُت اب.نر عر ِمع.  - 5116 ...سر

بَّاسٍ   641 جر النَّبِي   اب.ُن عر وَّ زر ُهور حُم.ِرمٌ  تر ةر ور ي.ُمونر  1410 4258 ...مر

ةر   642 رر ي. تَِها والَ َبنْيَ امْلَْرَأِة َوَخالَ  أرُبو ُهرر  َوَعمَّ
َْمع  َبنْيَ امْلَْرَأةِ  1408 5109 تَِها.الَ َي 

ٍف  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس  643 و. ِن عر رِن ب. مح. ب.ِد الرَّ ىلر عر أرى عر  1427 5153 ..رر
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ُل   644 ه. دٍ  سر ع. ُسولِ  ب.ن سر أرٌة إىِلر رر رر ِت ام. اءر الرت.  اهللَِّ  جر قر  1425 5871 ...فر

645  
ةُ  اِئشر ُهنَّ  عر ب.نر أرن.ُفسر هر ىلر الالَِِّت ور اُر عر  1464 4788 ...ُكن.ُت أرغر

ُسوِل اهللَِّ  أرنرس أرٌة إىِلر رر رر ِت ام. اءر ِرُض  جر  - 5120 ...ترع.

646  
نرس ر النَّبِي   أر ملر و.

ا أر ائِهِ  مر سر
 ِمن. نِ

ٍ
ء . ىلر يشر  1428 5168 ...عر

ِفيَّةُ  ي.برةر  بِن.ُت  صر ر النَّبِي   شر ملر و.
ِعريٍ  أر ِن ِمن. شر ي. اِئِه بُِمدَّ ِض نِسر ىلر برع.  - 5172 .عر

نرس  647 جر النَّبِي   أر وَّ زر ُم  ملرَّا تر و. قر لر ال. خر نربر ير ي.  1428 5239 ...زر

648  
ر ب.نُ ا ا ُعمر ْم إَِل اْلَولِيَمِة َفْلَيْأِِتَ ك  ِعَي َأَحد   1429 5173 .إَِذا د 

ةر  رر ي. َراٍع ألََجْبت   أرُبو ُهرر ِعيت  إَِل ك   - 5178 ...َلْو د 

ةر   649 رر ي. ُبو ُهرر  1432 5177 ...َعاِم َطَعام  الَْولِيَمةِ رَشر الطَّ  أر

بَّاسٍ   650 ْم إَِذا  اب.ُن عر يِتَ َأْهَله  َلْو َأنَّ َأَحَده 
 1434 6388 ...َأَراَد َأْن َيأْ

651  
ابِرُ  ا جر ائِهر رر ا ِمن. ور هر عر امر ا جر ُقوُل: إِذر يرُهوُي تر انرِت ال.  1435 4528 ...كر

ُن  نرافِعُ  انر اب. رُ كر أر  ُعمر رر ا قر لَّم.  إِذر تركر . ير آنر ملر ُقر.  - 4526 ...ال.

ةر   652 رر ي. ل  اْمَرَأَته  إَِل فَِراِشِه َفَأَبْت  أرُبو ُهرر ج   1436 5193 ...إَِذا َدَعا الرَّ

ةر   653 رر ي. َعاًًف إاِلَّ املْ َجاِهِرينَ  أرُبو ُهرر تِي م  لر أ مَّ  2990 6069 ...ك 

ابِرُ   654 ِد النَّبِيِّ  جر ه. ىلر عر ِزُل عر ن.ِزُل   ُكنَّا نرع. آُن ير ال.ُقر.  1440 5208 .ور

ِعيدٍ   655 ا أرُبو سر براير اُبوا سر ُم. أرصر تُِعوا  أرهنَّ ترم. س. اُيوا أرن. ير أررر  1438 7409 ...فر

ىلر الثَّيِِّب  أرنرس  656 رر عر بِك. ُجُل ال. جر الرَّ وَّ زر ا تر نَِّة إِذر  1461 5214 ...ِمنر الس 

ةُ   657 اِئشر م.  عر ةر بِن.تر زر ير و. ا لِ أرنَّ سر هر مر و. برت. ير هر ةر ور ةُ عر اِئشر  1463 2593 ...عر

طراءُ   658 بَّاسٍ  عر ُن عر عر اب. نرا مر . رضر ي.ُمونرةر  حر ةر مر  1465 5067 ...ِجنرازر

ةر   659 رر ي. ُبو ُهرر لَِقْت ِمْن ِضَلعٍ  أر وا بِالنَِّساِء َفإِنَّ املَْْرَأَة خ   1468 5186 ..اْستَْوص 

ةر   660 رر ي. ُبو ُهرر ْ لَْوالَ َبن و  أر يَل ََل
ائِ ْْسَ

نَِز اللَّْحم   إِ  1470 3330 ..َُيْ
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 طــــــــــــالقكتــــاب ال
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
رُ أرنَّ اب.نر  نرافِعٍ   661 اِئٌض  ُعمر ِهير حر ُه ور ًة لر أر رر لَّقر ام.  1471 5332 ..طر

ةُ   662 اِئشر ةر  عر ُة ِرفراعر أر رر ِت ام. اءر قُ جر ِ ال. ُسولر اهللَّ يِّ رر
ظِ  ... 5792 1433رر

663   ٍ ِعيِد ب.ِن ُجبرري. بَّاسٍ  سر رُ  أنَّ اب.نر عر فِّ اِم: ُيكر ررر  1473 4911 ...قرالر يِف احل.

ةُ   664 اِئشر نربر  أرنَّ النَّبِيَّ  عر ي. ُكُ  ِعن.در زر م. انر ير  1474 4912 ...كر

ةُ   665 اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر انر رر رل.  كر ب  احل.
اءر حُيِ  1474 5268 ...ور

بَّاسٍ   666 أرلر  اب.ُن عر نرًة ُأِريُد أرن. أرس. ث.ُت سر كر رُ مر رطَّاِب  ُعمر  1479 4913 ...ب.نر اخل.

ةُ   667 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر ُه اهللَُّ  أرنَّ رر رر ا ِحنير أرمر هر اءر  1475 4785 ...جر

ةُ   668 اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر نا رر ر ريَّ نرا اهللَّر خر . رتر هُ ، فراخ. ُسولر رر  1477 5262 ...ور

 عــــــــــــدةكتــــاب ال
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث

669  

ةُ  دِ  ُسبري.عر ع. تر سر . انرت. حتر را كر ةر  أرهنَّ لر و. ا ب.ِن خر ن.هر ر عر ُتُويفِّ  1484 3991 ..فر

ةر  وأرب لرمر ُجٌل إىِلر  سر اءر رر بَّاسٍ جر ُن عر أرُبو  اب. ةر ور رر ي. الٌِس ُهرر  1485 4909 ...جر

ُعويٍ  س. لِيظر أر  اب.ُن مر ا التَّغ. ي.هر لر ُلونر عر عر .  - 4910 ...جتر

نرُب   670 ي. ةر  بِن.ُت  زر لرمر ِج النَّبِيِّ  أريِب سر و. بِيبرةر زر ىلر ُأمِّ حر ل.ُت عر خر   ... 5334 1486ير

لرمر  ُأم    671 ُسولِ  ةسر أرٌة إىِلر رر رر ِت ام. اءر الرت. فر  اهللَِّ  جر  1488 5336 ...قر

يَّةر   672
طِ قر ثرالرٍث  ُأم  عر يٍِّت فرو. ىلر مر ى أرن. ُنِحدَّ عر  938 5341 ...ُكنَّا ُنن.هر

 لعـــــــــــانكتــــاب ال
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ُل   673 ه. دٍ  ب.نُ  سر ع. اءر إِىلر  سر الريِنَّ جر ج. ِمًرا ال.عر ي. اِصِم  أرنَّ ُعور  1492 7304 ...عر
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بَّاسٍ  مِ  اب.ُن عر لِيلر اللَّح. ا قر رًّ فر ُجُل ُمص. لِكر الرَّ انر ذر كر  1497 5316 ...ور

ةُ   674 ةر  امل.ُِغرير ُن ُعبراير ُد ب. ع. الر سر ُجاًل قر ُت رر أري. و. رر  1499 6846 ...: لر

بَّاسٍ   675 ُن عر هُ  اب. تر أر رر فر ام. ذر يَّةر قر نر ُأمر  1496 4747 ...أرنَّ ِهالرلر ب.

ِعيدُ   676 ٍ  ب.نُ  سر ُر  ُجبرري. ُت اب.نر ُعمر أرل. ِ  سر ِديِ  امل.ُترالرِعنرني. ن. حر  1493 5312 ...عر

رُ   677 ِن النَّبِيِّ  اب.ُن ُعمر مر ُه يِف زر تر أر رر نر ام. ُجاًل الرعر  ... 6748 1494أرنَّ رر

ةر   678 رر ي. ُبو ُهرر ِ  أر ُسولر اهللَّ ترى رر ابِيًّا أر رر نَّ أرع.  ... 6847 1500أر

ةُ   679 اِئشر ُن  عر ب.ُد ب. عر قَّاٍص ور ُن أريِب ور ُد ب. ع. مر سر ترصر ةر اخ. عر م.  1457 7182 ...زر

ةُ   680 اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر َّ رر يلر لر عر ٍم  يرخر و. اتر ير  1459 6771 ...ذر

 رضـــــــــــاعكتــــاب ال
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ائِ   681 ةُ عر ُسولر اهللَِّ  شر ا أرنَّ رر هر انر ِعن.در  1444 2646 ...كر

بَّاسٍ   682 َضاَعِة. اب.ُن عر َا اْبنَة  َأِخي ِمَن الرَّ  1446 5100 إِِنَّ

ةُ   683 اِئشر َّ  عر يلر نر عر ذر
ترأ. اس. ِة فر اعر ضر ي ِمنر الرَّ مِّ اءر عر  1445 5239 ...جر

بِيبرةر  ُأم    684 ير  حر ل. لركر يِف بِن.ِت أريِب ُسف. ؟ هر  1449 5372 ...انر

ةُ   685 اِئشر املًِا عر برنَّى سر ةر ب.نر ُعت.برةر تر فر ي. ا ُحذر بر  - 4000 ...أرنَّ أر

ةُ   686 اِئشر ُجٌل  أرنَّ النَّبِيَّ  عر ا رر هر ِعن.در ا ور ي.هر لر لر عر  1455 5102 ...يرخر

 نفقــــــــاتكتــــاب ال
رقم 

 مصحيح مسل صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ابِر  687 لرغر النَّبِيَّ  جر ترقر  بر ابِِه أرع. حر ُجاًل ِمن. أرص.  997 7186 ...أرنَّ رر

ُعويٍ   688 س.  1002 5351 ...إَِذا َأْنَفَق املْ ْسلِم  َنَفَقًة َعََل َأْهلِِه  أرُبو مر

ةُ   689 ائِشر ةر قر  عر بِيعر ِن رر  1714 6641 ...الرت. إِنَّ ِهن.در بِن.تر ُعت.برةر ب.
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ةُ   690 ائِشر ةر أرالر ترتَِّقي اهللَّر؟!مر  عر اطِمر  1480 5323 ...ا لِفر

 عتـــــــــــــــقكتــــاب ال
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ةر   691 رر ي. ْسلَِمًة َأْعَتَق اَّللَّ   أرُبو ُهرر  1509 6715 ...َمْن َأْعَتَق َرَقَبًة م 

رُ  ب.نُ ا  692  1501 2522 ...ًكا َله  يِف َعبْدٍ رِشْ َمْن َأْعَتَق  ُعمر

ةر   693 رر ي.  1503 2492 ...َمْن َأْعَتَق َنِصيًبا َأْو َشِقيًصا يِف ََمْل وكٍ  أرُبو ُهرر

ةُ   694 اِئشر يِل  عر ب.ُت أره. اتر : إيِنِّ كر الرت. قر ُة فر ِريرر اءرت. بر  1504 2561 ...جر

695  
ةُ  اِئشر ةر ثرالرُث ُسنرنٍ  عر ِريرر انر يِف بر  1504 5097 ...كر

بَّاسٍ  ابنُ  ُه: ُمِغيٌ   عر اُل لر ب.ًدا ُيقر انر عر ةر كر ِريرر جر بر و.  - 5283 ...أرنَّ زر

رُ   696 ُسوُل اهللَِّ  اب.ُن ُعمر رى رر ن. ِهبرتِِه. هنر عر  ور
ِ
الرء ي.ِع ال.ور ن. بر  1506 6756 عر

ةر   697 رر ي. َّا َقاَل  أرُبو ُهرر َو َبِريٌء َِم  1660 6858 ...َمْن َقَذَف ََمْل وَكه  َوه 

ر    698 الرمٌ  أرُبو ذر ُجٍل كر ر رر برني. ي.نِي ور انر بر  1661 6050 ...كر

ةر   699 رر ي. ه  بَِطَعاِمهِ  أرُبو ُهرر ْم َخاِدم   1663 2557 ...إَِذا َأَتى َأَحَدك 

رُ   700 هِ  اب.ُن ُعمر ، َوَأْحَسَن ِعَباَدَة َربِّ  1664 2546 ...اْلَعْبد  إَِذا َنَصَح َسيَِّده 

ةر   701 رر ي. الِِح َأْجَراِن.َعْبِد املَْْمل وِك لِلْ  أرُبو ُهرر  1665 2548 ..الصَّ

ةر   702 رر ي. ِْسن  ِعَباَدَة َربِّهِ نِ  أرُبو ُهرر  1667 2549 َوَينَْصح  لَِسيِِّدِه. ْعَم َما ألََحِدِهْم َي 

 بيــــــــــــوعكتــــاب ال
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ن.ُه النَّبِي  أرمَّ  طراُوسٍ   703 رى عر امُ  ا الَِّذي هنر ُهور الطَّعر  1525 2132 ...فر

رُ   704 وِق  اب.ُن ُعمر ىلر الس  امر يِف أرع. ب.تراُعونر الطَّعر اُنوا ير  1527 2137 ...كر

رُ   705 ُسوُل اهللَِّ  اب.ُن ُعمر رى رر نرةِ  هنر ابر ِن امل.ُزر  1542 2171 ...عر
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706  
ابِرُ  رى النَّبِي   جر ِن ا هنر لرةِ عر اقر امل.ُحر ِة ور رر ابر  1563 2381 .مل.ُخر

ُسوُل اهللَِّ  أرنرس رى رر ةِ  هنر ر اَضر ِن امل.ُخر  - 2207 .عر

707  
رُ  ُسولر اهللَِّ  اب.ُن ُعمر ِر  أرنَّ رر ي.ِع الثِّامر ن. بر رى عر  1534 2194 ...هنر

ابِر ِم  جر هر ر. الدِّ ينراِر ور ٌء ِمن.ُه إاِلَّ بِالدِّ . الر ُيبراُع يشر ا.ور اير رر عر  1536 2381 إاِلَّ ال.

708  
ِل  أرنرس ي.ِع النَّخ. ن. بر رى عر نَُّه هنر ُهور أر ز. تَّى ير  1555 2208 ...حر

بَّاسٍ  رى النَّبِي   اب.ُن عر تَّى  هنر ِل حر ي.ِع النَّخ. ن. بر أ.ُكلر عر  1537 2246 ...ير

709  
دِ  ي. ُسولر اهللَِّ  زر ا أرنَّ رر اير رر عر صر يِف ال. خَّ  1539 2380 ...رر

ُل  ه. ةر  ب.ن سر ث.مر ُسولر اهللَِّ  أريِب حر رِ  أرنَّ رر ِر بِالترم. ي.ِع الثَّمر ن. بر رى عر  1540 2383 .هنر

ةر   710 رر ي. صر النَّبِي   أرُبو ُهرر خَّ ا رر ِصهر ر. ا بِخر اير رر عر ي.ِع ال.  1541 2382 ...يِف بر

رُ   711 ُن ُعمر َر َفثَ  َمنِ  اب. َؤبَّ ا لِْلَبائِعِ اْبَتاَع َنْخاًل َبْعَد َأْن ت  َ  1543 2379 ...َمَرِت 

ةر   712 رر ي. اًة، َفاْحَتَلَبَها أرُبو ُهرر َْصَّ  1515 2151 ...َمِن اْشَتَى َغنَاًم م 

713  
ةُ  اِئشر ا عر بر ِة يِف الرِّ رر برقر ِة ال. اُت ِمن. ُسورر ِت اآلير ِزلر  1580 459 ..ملرَّا ُأن.

بَّاسٍ  ىلر النَّبِ  اب.ُن عر لرت. عر ٍة نرزر برا يِّ آِخُر آير ُة الرِّ  - 2085 .آير

714  
ابِر ْمرِ  جر َم َبْيَع اْْلَ وَله  َحرَّ  1581 2236 ...إِنَّ اَّللََّ َوَرس 

بَّاسٍ  لرغر  اب.ُن عر رُ بر رطَّاِب  ُعمر  1582 3460 ...(فرالرًناأرنَّ ) ب.نر اخل.

715  

ُعويٍ  س. ُسولر اهللَِّ  أرُبو مر ل.ِب  أرنَّ رر ِن ال.كر مر ن. ثر رى عر  1567 5346 ...هنر

ةر  وأربُ  ي.فر ُسولر اهللَِّ إِ  ُجحر مِ  نَّ رر ِن الدَّ مر ن. ثر رى عر  - 5962 ...هنر

ةر  رر ي. رى النَّبِي   أرُبو ُهرر   هنر
ِ
اء ِب اإِلمر س. ن. كر  - 2283 .عر

716  
امِ  أرنرس رجَّ ِر احل. ن. أرج. ُه ُسِئلر عر نَّ  1577 5696 ...أر

بَّاسٍ  .  اب.ُن عر اًما ملر رر انر حر و. كر لر طِِه.ور  1202 2103  ُيع.

رُ   717 رى النَّبِي   اب.ُن ُعمر لِ  هنر ح. فر ِب ال. س. ن. عر  1565 2284 .عر
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رُ   718 ُعونر حُلُومر  اب.ُن ُعمر تربراير يَِّة ير
راِهلِ ُل اجل. رُزور رانر أره.  1514 3843 ...اجل.

ِعيدٍ   719 ُسوُل اهللَِّ  أرُبو سر رى رر ِ  هنر ترني. ي.عر ن. بر  1512 5820 ...عر

رُ اب.   720 رى النَّبِي   ُن ُعمر ِش. هنر ِن النَّج.  1516 6963 عر

721  

ُسوُل  طراُوسٍ  رى رر برانُ   اهللَِّ هنر ك. ى الر   1521 2274 ...أرن. ُيترلرقَّ

ةر  رر ي. ُبو ُهرر اِجرُ  أر ب.تراعر امل.ُهر رى أرن. ير ايِبِّ  هنر رر  - 2727 .لأِلرع.

اَِضٌ لِبرايٍ  أرنرس بِيعر حر  1523 2161 .هُنِينرا أرن. ير

رُ   722 َيارِ  اب.ُن ُعمر اَم بِاْْلِ لر َواِحٍد ِمنْه  اَلِن َفك  ج   1531 2112 ...إَِذا َتَباَيَع الرَّ

كِيمُ   723 نُ  حر امٍ  ب. يَاِر َما ِحزر
يَِّعاِن بِاْْلِ بَ َقا الْ  1532 2114 ...ََلْ َيَتَفرَّ

رُ   724 ُبُيوِع! اب.ُن ُعمر ُع يِف ال. در  1533 2117 ...إيِنِّ ُأخ.

725  
الِ  سٍ  ب.نُ  ُك مر ًفا ) أرو. . سر رصر ترمر ُه ال. نَّ ِة ِيينرارٍ أر  1586 2174 ...(باِِمئر

رُ  ُن ُعمر رى النَّبِي   اب. ِب  هنر هر ِرِق بِالذَّ ور ِن ال. اًء بِنراِجزٍ  عر سر  - 2247 .نر

726  
ةر  رر َهِب إالَّ َسَواًء بَِسَواءٍ  أرُبو برك. َهَب بِالذَّ وا الذَّ  1590 2175 ...الَ َتبِيع 

ِعيدٍ أر  َهِب إالَّ ِمْثاًل بِِمْثلٍ  ُبو سر َهَب بِالذَّ وا الذَّ  1584 2177 ...الَ َتبِيع 

ِعيدٍ   727 ُسولر  أرُبو سر ِ أرنَّ رر ِدي    اهللَّ نِي عر ا بر عر ر أرخر  1593 7350 ...بر

الِ  وأربُ   728 يٌك ِِل  امل.ِن.هر ِ وِق نرِسيئرةً براعر رشر اِهمر يِف الس  رر  1589 3939 ...ير

ةُ ُأسر   729  1596 2179 الَ ِرَبا إالَّ يِف النَِّسيَئِة. امر

نُ الن    730 امر ِن برِشريٍ  ع. َشبََّهاٌت  ب. اَم م  ، َوَبْينَه  ٌ َرام  َبنيِّ ، َواحْلَ ٌ اَلل  َبنيِّ  1599 52 ...احْلَ

ةر   731 رر ي. ُبو ُهرر ُسوِل اهللَِّ  أر ىلر رر ُجٍل عر انر لِرر ي.نٌ  كر  1610 2606 ...ير

ةر   732 رر ي. ُبو ُهرر ِْحَقٌة ) أر ْلَعِة، َم  َقٌة لِلسِّ نَفِّ لِف  م  َكةِ احْلَ  1606 2087 .(لِْلَْبَ

733  
ةر  رر ي. ُبو ُهرر م  اَّللَّ ، َوالَ َيْنظ ر  إَِلْيِهمْ  أر ه  َكلِّم   108 2369 ...َثاَلَثٌة الَ ي 

فر  نُ اب.  يِب أرو. وِق  أر ُهور يِف الس  ًة ور امر ِسل.عر قر ُجالً أر  - 4551 ... رنَّ رر
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ابِ   734 ُسولِ  رجر عر رر ُت مر و. زر  ... 2967 715 اهللَِّ غر

ةُ   735 اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر ِمعر رر باِب  سر تر ُخُصوٍم بِال. و.  1557 2705 ..صر

ُب   736 ع. الٍِك  ب.ن كر ي.ِه  مر لر ُه عر نًا لر ي. ٍي ير رر د. اَضر اب.نر أريِب حر ُه ترقر نَّ  1558 2710 ...أر

ةر   737 رر ي. ُبو ُهرر لْ  أر ْتبَِع َعََل َمِِل  َفْلَيتَّبِْع. ٌم، َوَمنْ َمطْل  الَْغنِيِّ ظ 
 1564 2287 أ 

738  
ةُ  فر ي. ٌل، َفِقيَل  ُحذر ؟ َماَت َرج  نَْت َتق ول  : َما ك   1560 2391 ...َله 

ةر  رر ي. َدايِن  النَّاَس  أرُبو ُهرر  1562 2078 ...َكاَن َتاِجٌر ي 

ةر   739 رر ي. ٍل َأْو إِْنَسانٍ  َمْن َأْدَرَك َماَله  بَِعْينِِه ِعنَْد  أرُبو ُهرر  1559 2402 ...َرج 

740  
ةُ  اِئشر ُوِيي   أرنَّ النَّبِيَّ  عر اًما ِمن. ير رى طرعر رتر  1603 2068 ...اش.

ى إىِلر النَّبِيِّ  أرنرس شر ُه مر نَّ ِعرٍي  أر  - 2069 ...بُِخب.ِز شر

741  
بَّاسٍ  ِدمر النَّبِي   اب.ُن عر لُِفونر بِال قر ُهم. ُيس. رِ امل.رِدينرةر ور  1604 2240 ...تَّم.

فر  اب.نُ  ِد  أريِب أرو. ه. ىلر عر لُِف عر ِ إِنَّا ُكنَّا ُنس. ُسوِل اهللَّ  - ... 2242رر

ابِرُ   742 ِة يِف ُكلِّ ) قرَضر النَّبِي   جر عر ف. الٍ بِالش   1608 2257 ...( مر

ةر   743 رر ي.  1609 2463 ..َداِرهالَ َيْمنَْع َجاٌر َجاَره  َأْن َيْغِرَز َخَشَبه  يِف جِ  أرُبو ُهرر

744  
ةُ  ور ِ  ب.نُ  ُعر. برري. ُه  الز  نَّ ت. أر مر عر ق  زر ى يِف حر ور ت.ُه أرر. مر اصر  1610 3198 ...خر

ر اب.نُ  ِسَف بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة إَِل َسْبِع َأَرِضنيَ  ُعمر  - 2454 .خ 

ةر   745 رر ي. ِريِق  قرَضر النَّبِي   أرُبو ُهرر ُروا يِف الطَّ اجر ا ترشر ُرٍع. إِذر ِة أرذ. ب.عر  1613 2473 بِسر

 زارعــــــــــــةكتــــاب امل
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث

746  

ابِر ُبِع )كر  جر الر  را بِالث ُلِ  ور ُعوهنر رر ز. ِف اُنوا ير  1536 2632 ..(والنِّص.

ةُ  لر ن.ظر ي.سٍ  ب.نُ  حر ى النَّبِي   قر نرهر لِكر  فر ن. ذر  1547 2346 ...عر

املِ  ُسولِ  سر ِد رر ه. ُم يِف عر لر ع. ضر  اهللَِّ  ُكن.ُت أر  1547 2345 ..أرنَّ األرر.
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بَّاسٍ   747 ةِ  أرنَّ النَّبِيَّ  اب.ُن عر رر ابر ِن امل.ُخر ن.هر عر . ير  1550 2330 ...ملر

رُ   748 ر  أرنَّ النَّبِّي  اب.ُن ُعمر ي.ربر لر خر امر .ُرُج عر ا خير ِر مر ط.  1551 2730 ... بِشر

ْسلٍِم َيْغِرس  َغْرًسا، َأْو َيْزَرع  َزْرًعا أرنرس  749  1552 2320 ...َما ِمْن م 

ةر   750 رر ي. وا بِِه َفْضَل اْلَكلِ  أرُبو ُهرر وا َفْضَل املَْاِء لَِتْمنَع   1565 2353 .الَ ََتْنَع 

 وصايا والصدقة والنحلى والعمرىكتــــاب ال
رقم 

 صحيح مسلم ح البخاريصحي طرف احلديث  الراوي احلديث
رُ   751 ٌء ي وِِص فِيهِ  اب.ُن ُعمر ْسلٍِم َله  ََشْ  1627 2738 ...َما َحقر اْمِرٍئ م 

دٍ   752 ع. يِن النَّبِي   سر اير اعِ  عر ير ور ِة ال. جَّ  1628 3936 ...يِف حر

بَّاسٍ   753 ، َوالثرل ث  َكثٌِي. اب.ُن عر  1629 2743 الثرل ث 

ةُ   754 ٍف  طرل.حر ِّ ل.  ب.ِن ُمرصر انر النَّبِي   هر ؟ كر َصر  1634 4460 ...أرو.

رُ   755 م. راِرِث عر ِن احل. ِ  و ب. ُسوُل اهللَّ كر رر رر ا تر ا ِعن.در  مر ً مهر تِِه ِير. و.  1635 4461 ...مر

يِ   756 ور ُروا ِعن.در  األرس. كر ةُ ذر اِئشر ِصيًّا عر انر ور لِيًّا كر  1636 2741 ...أرنَّ عر

ِعيدُ   757 ٍ  ب.نُ  سر رمِ  ُجبرري. ُم اخل. و. ىيِس! ير رِميِس؟ ُثمَّ بركر ُم اخل. و. ا ير مر  1637 3053 ...ور

رُ   758 بِيلِ  ُعمر ٍس يِف سر ىلر فررر رل.ُت عر  1620 2623 ...اهللَِّ محر

بَّاسٍ   759 مَّ َيع ود  يِف َقيْئِِه. اب.ُن عر د  يِف ِهَبتِِه َكاْلَكْلِب َيِقيء  ث 
 1622 6975 اْلَعائِ

نُ   760 امر طرايِن  برِشريٍ  ب.نُ  الن ع. ةُ  أرع. رر م. الرت. عر قر ِطيًَّة، فر  1623 2587 ...أريِب عر

761  
ابِرُ  رن. ُوِهبرت.  قرَضر النَّبِي   جر

را ملِ هنَّ ى أر رر ُعم. ه بِال.  1625 2625 .لر

ةر  رر ي. ْمَرى َجائَِزةٌ  أرُبو ُهرر  1626 2626 اْلع 
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 ناـــــــــزكتــــاب اجل
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

375  
 ...بَّ َعْبِدي لَِقائِي َأْحَبْبت  َأَح  إَِذا (:َقاَل اَّللَّ  ) ل ثني مالك عن أيب الزناي عن األعرج عن أيب هريرةإسامعي

 ...اَّللَِّ َأَحبَّ اَّللَّ  لَِقاَءه   َمْن َأَحبَّ لَِقاءَ  مهام ثنا قتاية عن أنس عن عباية بن الصامت

نرُة النَّبِيِّ  دعاصم بن سليامن عن أيب عثامن ثني أسامة بن زي  376 لرِت اب. سر ي.هِ  أرر.  ...إِلر

؟ شعبة ثنا ثابت البناين عن أنس بن مالك  377 ِرفنِير ُفالرنرةر ع. ِه: تر
لِ أرٍة ِمن. أره. رر الر اِلم. ُه قر نَّ  ...أر

378  
الزهري أين أبو سلمة بن عبدالرمحن بن عوف أن 

 أخربته عائشة زوج النبي 
ُسولر اهللَِّ  ير ِحنير ُتوُ  أرنَّ رر ر ُسجِّ  ...يفِّ

379  

عبدالرمحن بن األصبهاين سمعت أبا صالح ذكوان 

 حيدث عن أيب سعيد اخلدري
اُء لِلنَّبِيِّ  الر النِّسر اُل قر جر لري.كر الرِّ برنرا عر لر  ...: غر

نَْث. عبدالرمحن بن األصبهاين سمعت أبا حازم عن أيب هريرة وا احْلِ  ََلْ َيْبل غ 

380  
وت  ألََحٍد ِمَن املْ ْسلِِمنَي َثاَلَثٌة  يب عن أيب هريرةابن شهاب عن سعيد بن املس  ...الَ َيم 

مْ  عبدالعزيز بن صهيب عن أنس اه  تِِه إِيَّ نََّة بَِفْضِل َرْْحَ  .إاِلَّ َأْدَخَله  اَّللَّ  اجْلَ

381  
اءر النَّبِيَّ  حييى أخربتني عمرة سمعت عائشة رٍ  ملرَّا جر فر ع. جر اِرثرةر ور ت.ُل اب.ِن حر  ...قر

اَيَة َزْيٌد  أيوب عن محيد بن هالل عن أنس  ...َفأ ِصيَب َأَخَذ الرَّ

 طرق أحاديث اجلزء الثاني
 

يوي الرجوع إىل الطرق ليحفظها، وذلك لرغبته  قد اجلمع بني الصحيحني يتم الطالب حفظحني 

التوسع يف علم احلدي ، فيحتاج إىل الرجوع لألصول ليبح  عن طريق كل حدي ، وهو عمل شاق 

ترتيب صحيحي البخاري ومسلم، فتم  إعداي هذا الفهرس الختالف ترتيب اجلمع بني الصحيحني عن 

 رغبة يف التسهيل عىل الطالب واختصار وقته وجهده.
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ُسوُل اهللَِّ  عبداهلل بن سعد عن نافع عن عبداهلل بن عمر رر رر ةر  يِف  أرمَّ تر ِة ُمؤ. ور ز. در غر ي.  ...زر

ٌء يِف ُيُبِرهِ  ابن أيب هالل عن نافع عنه . ا يشر  ...لري.سر ِمن.هر

382  
األنصاري عن سعيد بن احلارث  وهب أين عمرو ابن

 عن عبداهلل بن عمر
ةر  ُن ُعبراير ُد ب. ع. ى سر تركر هُ  اش. ى لر ور ك.  ...شر

383  
قال البخاري: ثنا عيل بن عبداهلل ثنا سفيان عن عبيد 

 اهلل سمع ابن عباس
يَّةِ 
راِهلِ  ِخالرٌل ِمن. ِخالرِل اجل.

384  

اير  عبدالوارث عن أيوب عن حفصة بنت سريين عن أم عطية ُسولر اهللَِّ بر نرا رر ي.نراع. لر أر عر رر قر  ، فر

قال البخاري: ثنا عبداهلل بن حممد ثنا وهب بن جرير 

 ثنا أيب سمعت الزبري عن عكرمة عن ابن عباس
لِِه  و. :يِف قر اىلر عر ُروٍف "تر ع. ال يرعِصنركر يِف مر  ..."ور

385  

قال احلكم بن موسى: حدثنا حييى بن محزة عن 

القاسم بن َميمرة حدثه قال عبدالرمحن بن جابر أن 

 حدثني أبو برية بن أيب موسى عنه

ُسولر اهللَِّ  ةِ  إِنَّ رر رالِقر احل. ِة ور الِقر  ..برِرئر ِمنر الصَّ

ودَ  عبداهلل مرسوق عن إبراهيم وعبداهلل بن مرة عن  386 د  َب اْْل   ...َلْيَس ِمنَّا َمْن ََضَ

ُه ملرَّا ُأِص أر  ابن أيب مليكة عن ابن عباس  387 ُر نَّ ب.كِي يبر ُعمر ي.ٌب ير لر ُصهر  ...يرخر

388  

مالك عن عبداهلل بن أيب بكر عن أبيه عن عمرة بنت 

 عبدالرمحن أهنا أخربته أهنا سمعت عائشة
ُسوُل اهللَِّ  رَّ رر ةٍ  إِنَّامر مر ُوِييَّ ىلر ير  ...عر

 ذكر عند عائشة أن ابن عمر رفع... أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال:...

ب  باَِم نِيَح َعَلْيهِ  بن ربيعة عن املغريةعيل  َعذَّ  .َمْن نِيَح َعَلْيِه ي 

389  
حممد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن 

 مالك عن أيب قتاية
ُسولر اهللَِّ  ةٍ  أرنَّ رر ي.ِه بِِجنرازر لر  ...ُمرَّ عر

390  
نراِت النَّبِيِّ  حفصة بنت سريين عن أم عطية ى بر در يرت. إِح.  ...ُتُوفِّ

 .أشعرِنا إياهفقال:  أيوب عن حممد عن أم عطية
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 قال لنا ونحن نغسلها... حفصة بنت سريين عن أم عطية

ُسولر اهللَِّ  هشام عن عروة عن عائشة  391 اٍب  أرنَّ رر ِة أرث.ور نر يِف ثرالرثر  ...ُكفِّ

392  
عر النَّبِيِّ  األعمش ثنا شقيق ثنا خباب نرا مر ر. اجر هر  هر ج. ترِمُس ور ل.  ...اهللَِّنر

اٍم  سعد بن إبراهيم عن أبيه ائاًِم أرنَُّه ُأِِتر بِطرعر انر صر كر  ...ور

393  
نَاَزَة  ابن شهاب ثني عبدالرمحن األعرج أن أبا هريرة قال ٍة: )َمْن َشِهَد اجْلَ اير يِف ِرور ْسلِمٍ  َجنَاَزةَ ور  ...م 

 يف قراريط...قال ابن عمر: لقد فرطنا  نافع: حدث ابن عمر أن أبا هريرة يقول

ًة َفَخْيٌ  الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة  394 نَاَزِة َفإِْن َتك  َصاحِلَ وا بِاجْلِ ع   ...َأْْسِ

لري.نرا. حفصة بنت سريين عن أم عطية  395 م. عر زر . ُيع. ملر رنراِئِز، ور براِع اجل. ِن اتِّ ينرا عر
 هُنِ

396  
ْن َماِشًياإَِذا  اللي  عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة ْم ِجنَاَزًة َفإِْن ََلْ َيك  ك   ...َرَأى َأَحد 

ةر  ابن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أبيه قال: رر ي. ذر أرُبو ُهرر أرخر ٍة فر نرازر انر   ُكنَّا يِف جر ور ر.  ...بِيرِد مر

397  
را النَّبِ  هشام عن حييى بن عبيداهلل بن مقسم عن جابر امر هلر قر ٌة فر نرازر رَّ بِنرا جر نرا ي  مر ُقم.  ...ور

 ؟.َأَلْيَسْت َنْفًسا عمر بن مرة سمعت عبدالرمحن بن أيب ليىل عنه به

اءر النَّبِيِّ  حسني ثنا عبداهلل بن بريدة عن سمرة  398 رر لَّي.ُت ور اترت.  صر أرٍة مر رر ىلر ام.  ...عر

399  

ُسولر اهللَِّ  ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ى النَّ  أرنَّ رر ايِشَّ نرعر  ...جر

وا َفَصلروا ابن جريج عن عطاء عن جابر وم  ٌل َصالٌِح َفق   ...َماَت اْلَيْوَم َرج 

 فصفنا وراءه. قتاية أن عطاء حدثهم عن جابر

ير  محاي بن زيد عن ثابت عن أيب رافع عن أيب هريرة  400 ور جاًل أرس. أرةً -أرنَّ رر رر اء أرِو ام. ير و.  ... -سر

ىلَّ النَّبِي   عن ابن عباس الشيباين عن عامر  401 ةٍ  صر ي.لر ا ُيفِنر بِلر در مر ع. ُجٍل بر ىلر رر  ...عر

402  
ا عبدالعزيز بن صهيب سمعت أنس بن مالك قال ً ري. ا خر ي.هر لر ا عر نرو. ث. أر ٍة فر نرازر وا بِجر ر   ...مر

ْسلٍِم َشهِ  ياوي بن أيب الفرات عن عبداهلل بن بريدة عن أيب األسوي عن عمر اَم م   ...َد َله  َأْرَبَعٌة بَِخْيٍ َأير

هِ  سعيد عن قتاية عن أنس  403 ِضَع يِف َقْْبِ  ...إِنَّ اْلَعْبَد إَِذا و 
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يِتَ ث مَّ َشِهَد  علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن الرباء  404
ِه أ  ْقِعَد املْ ْؤِمن  يِف َقْْبِ  ...إَِذا أ 

405  

ْم إَِذا مَ  نافع عن عبداهلل بن عمر ِرَض إِنَّ َأَحَدك  ه   اَت ع   ...َعَلْيِه َمْقَعد 

رواه البخاري مرة قال: ثنا أبو اليامن أنا شعيب ثنا أبو 

 الزناي عن األعرج عن أيب هريرة
نََّة إالَّ  ل  َأَحٌد اجْلَ  ...أ ِرَي َمْقَعَده  الَ َيْدخ 

ُوِي امل.رِدينرةِ  مرسوق عن عائشة  406 اِن ِمن. ُعُجِز ير ُجوزر َّ عر يلر لرت. عر خر  ..ير

407  
شعبة ثني عون بن أيب جحيفة عن أبيه عن الرباء بن 

 عازب عن أيب أيوب
جر النَّبِي   رر ُس  خر م. برِت الشَّ جر د. ور قر  ...ور

ُسوُل اهللَِّ  أبو رجاء عن سمرة  408 انر رر ُقولر  كر ثُِر أرن. ير  ...مِمَّا ُيك.

 زكــــــــــاةكتــــاب ال
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

409  
بن عبداَّلل بن صيفي عن أيب معبد مول ابن  َييى

 عباس عن ابن عباس
 ...إِنََّك َسَتْأيِت َقْوًما َأْهَل كَِتاٍب 

وَن ََخِْس َأَواٍق َصَدَقةٌ  حييى بن عامرة بن أيب احلسن أنه سمع أبا سعيد  410  ...َلْيَس فِياَم د 

اَمء   الزهري عن سامل بن عبداهلل عن أبيه  411 ي ون  )فِياَم َسَقِت السَّ اَواْلع   ...(َأْو َكاَن َعَثِريًّ

 َلْيَس َعََل املْ ْسلِِم َصَدَقٌة يِف َعْبِدِه َوالَ يِف َفَرِسِه. عراك بن مالك عن أيب هريرة  412

ُسوُل اهللَِّ  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة  413 رر رر ةِ  أرمر قر در  ...بِالصَّ

414  

ن يينار هاشم بن القاسم ثنا عبدالرمحن بن عبداهلل ب

 عن أبيه عن أيب صالح السامن عن أيب هريرة
ثَِّل َله  َمال ه   َؤدِّ َزَكاَته  م   َمْن آَتاه  اَّللَّ  َماالً َفَلْم ي 

 واَّلل لن يزال يطلبه... معمر عن مهام عن أيب هريرة

اءر  اجلريري عن أيب العالء عن األحنف بن قيس  415 ٍش فرجر ي. أٍل ِمن. ُقرر ُت إىِلر مر لرس. ُجٌل جر  ...رر

416  
ُقوُل: األعمش عن املعرور عن أيب ذر برِة ير ع. لِّ ال.كر

ُهور يِف ظِ ي.ِه ور ي.ُت إِلر ترهر  ...ان.

 إن األكثرين هم األقلون يوم القيامة. زيد بن وهب عن أيب ذر
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 والذي نفيس بيده األعمش عن املعرور عن أيب ذر

417  

لٍ اْلَْ  زيد بن أسلم عن أيب صالح السامن عن أيب هريرة ٍل ِسْتٌ  ْيل  لَِرج   ...َأْجٌر َولَِرج 

رواه البخاري مرة واحدة قال: ثنا عيل بن حفص ثنا 

ابن املبارك أنا أبو طلحة بن سعيد سمعت سعيد 

 املقربي حيدث أنه سمع أبا هرير يقول...

 من احتبس فرًسا يف سبيل اَّلل...

 صاحبها عَل خي ما كانت... تأيت اإلبل عَل أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة

انر النَّبِي   شعبة عن عمرو بن مرة سمعت عبداهلل بن أيب أوف  418 الر  كر ٍة قر قر در ٌم بِصر و. اُه قر ا أرتر  ...إِذر

419  
ُسوُل اهللَِّ  ابن شهاب أين عامر بن سعد عن أبيه طرى رر الٌِس  أرع. أرنرا جر ًطا ور ه.  ...رر

االً  بن تغلبجرير بن حازم عن احلسن ثنا عمرة  كر ِرجر رر تر االً ور طرى ِرجر  ...أرع.

عر النَّبِيِّ  إسحاق بن عبداهلل عن أنس  420 ِِش مر ايِنّ  ُكن.ُت أرم. رر ٌي نرج. ي.ِه ُبر. لر عر  ...ور

ُسوُل اهللَِّ  ابن أيب مليكة عن املسور  421 مر رر بِيرًة  قرسر  ...أرق.

422  
ابن شهاب أين عمر بن حممد بن جبري بن مطعم أن 

 بن جبري قال: أين جبري بن مطعمحممد 
ُسوِل اهللَِّ  عر رر ي.نرا ُهور مر ُه بر نَّ ُه النَّاُس  أر عر مر  ...ور

ُسولِِه  ي بن َتيم عن عبداهلل بن زيد بن عاصمعمرو بن حييى عن عبا  423 ىلر رر اءر اهللَُّ عر ٍ  ملرَّا أرفر مر ُحنرني. و.  ...ير

424  

اُن  أنسابن عون عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن  طرفر غر اِزُن ور ور برلرت. هر ق. ٍ أر ُم ُحنرني. و. انر ير  ...ملرَّا كر

ُب! شعبة عن أيب التياح عن أنس جر ُور ال.عر ا هلر ذر اهللَِّ إِنَّ هر  ور

ك ْم؟ شعبة عن قتاية عن أنس ْم َأَحٌد ِمْن َغْيِ  ...َهْل فِيك 

ُووا الزهري عن أنس ا ذر : أرمَّ اُؤُهم. هر ُه ُفقر الر لر اِئنرا قر  ...آرر

الر النَّبِي   شعبة عن قتاية عن أنس مْ : قر ه  َرْيًشا َأَتَألَّف   ...إيِنِّ أ ْعطِي ق 

ِصيَبةٍ  شعبة عن قتاية عن أنس  .َوم 

رر النَّبِي   أبو وائل  عن عبداهلل بن مسعوي  425  آثر
ٍ
ُم ُحنرني. و. انر ير  ...ُأنراًسا يِف   ملرَّا كر

الٍِب  عن أيب سعيد عبدالرمحن بن أيب نعم  426 ُن أريِب طر يِل  ب. ُسوِل اهللَِّ  برعر ر عر  ...إىِلر رر
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ِيمٍ  ابن شهاب عن أيب سلمة والضحاك عن أيب سعيد نِي َتر ُجٌل ِمن. بر ُهور رر ِة، ور رِصر ي. ُور  .ُذو اخل.

: الزهري أخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن أن أبا سعيد قال: الر ا قر ُسولر  ير .اهللَِّ! ا رر ِدل.  ..ع.

ْهم  ) حممد بن سريين عن معبد بن سريين عن أيب سعيد وَد السَّ وَن فِيِه َحتَّى َيع  ود   ...(ث مَّ الَ َيع 

 ...َيْقت ل وَن َأْهَل اإلْساَلمِ  عبدالرمحن بن أيب نعم عن أيب سعيد

ُد أر  الزهري أين أبو سلمة بن عبدالرمحن أن أبا سعيد قال: هر أرش. ِمع. فر رِدي ر ينِّ سر ا احل. ذر  ...ُت هر

ُسوِل اهللَِّ  األعمش ثنا خيمة ثنا سويد بن غفلة قال عيل ن. رر ُتُكم. عر ث. دَّ ا حر ِديًثا إِذر  ...حر

اِق ) الشيباين عن يسري بن عمرو عن سهل بن حنيف به ِعرر ور ال. ى بِيرِدِه نرح. ور أره.  (ور

ر  شعبة ثنا حممد بن زياي سمعت أبا هريرة  427 ذر احل. نُ أرخر يِل   سر ةِ  ب.ُن عر قر در .ِر الصَّ ًة ِمن. َتر .رر  ...َتر

428  
ُسوُل اهللَِّ  حممد بن زياي عن أيب هريرة انر رر ا ُأِِتر  كر ن.هُ  إِذر أرلر عر اٍم سر  ...بِطرعر

ُسوُل اهللَِّ  هشام عن أبيه عن عائشة انر رر ا كر ي.هر لر ُيثِيُب عر ةر ور رِديَّ برُل اهل. ق.  .ير

 ...إيِنِّ ألَْنَقلِب  إَِل َأْهِِل َفَأِجد  التَّْمَرَة َساِقَطةً  نبه عن أيب هريرةمعمر عن مهام بن م  429

لر النَّبِي   خالد عن حفصة بنت سريين عن أم عطية  430 خر ىلر  ير ةُ عر ائِشر  ...عر

ُسوُل اهللَِّ  نافع عن ابن عمر  431 ضر رر ِفط.رِ  فررر اةر ال. كر  ...زر

اِن النَّبِيِّ  بن أيب الرسح عن أيب سعيدزيد بن أسلم عن عياض بن عبداهلل   432 مر ا يِف زر يهر
طِ اًعا  ُكنَّا ُنع.  ...صر

433  
يونس عن ابن شهاب ثني عبيد اهلل بن عبداهلل بن عتبة 

 قال: قال أبو هريرة
يِن َأْن  ر ٍد َذَهًبا َما َيُّس   ...َلْو َكاَن ِِل ِمْثل  أ ح 

434  

ْنِفْق َعَلْيَك.َقاَل اَّللَّ  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة : َأْنِفْق أ   .. َعزَّ َوَجلَّ

 يمينه معمر عن مهام بن منبه ثنا أبو هريرة

 وبيده األخرى القبض معمر عن مهام بن منبه ثنا أبو هريرة

435  

ْم َزَماٌن  شعبة ثنا معبد بن خالد سمعت حارثة بن وهب ه  َيْأيِت َعَلْيك  وا؛ َفإِنَّ ق   ...َتَصدَّ

ه  َأْرَبع وَن اْمَرَأًة  لعالء ثنا أبو أسامة عن بريد عن أيب برية عن أيب موسىحممد بن ا ل  اْلَواِحد  َيْتَبع  ج  َرى الرَّ  ...َوي 

 بنحو حدي  حارثة بن وهب عن أيب هريرةسهيل بن أيب صالح عن أبيه 
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436  
ُت النَّبِيَّ ُكن.ُت يِف امل.رس.  األعمش ثني شقيق عن عمرو بن احلارث عن زينب امرأة عبداهلل أري. رر الر  ِجِد فر قر  ...فر

ِك َأَحقر  َصَدَق اْبن  َمْسع وٍد، زيد عن عياض بن عبداهلل عن أيب سعيد ِك َوَوَلد   ...َزْوج 

ةر  مالك عن إسحاق بن عبداهلل عن أنس  437 انر أرُبو طرل.حر اِر بِامل.رِدينرةِ  كر ثررر األرن.صر  ...أرك.

ل. ِِل ِمن.  أيب سلمة عن أم سلمةهشام عن أبيه عن زينب بنت   438 ُسولر اهللَِّ،هر ا رر ٍر ير  ...يِف برنِيأرج.

ًة  ُبكري عن كريب موىل ابن عباس أن ميمونة بنت احلارث أخربته  439 لِيدر ت. ور ترقر را أرع. . ور أرهنَّ ترأ.ِذِن  ملر  ...النَّبِيَّ ترس.

ِ  هشام عن أبيه عن أسامء  440 ِهير ُمرش. ي ور َّ ُأمِّ يلر ت. عر ِدمر دِ قر ه. ٌة يِف عر  ...كر

ُتِلترت.  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  441 ي اف. اإِنَّ ُأمِّ ُسهر ف.  ...نر

442  

ِههِ  أرنَّ النَّبِيَّ  عمرو عن خيثمة عن عدي ج. احر بِور أرشر رر النَّارر فر كر  ...ذر

ل بن خليفة سمعت عدي بن حاتم  ..فجاءه رجالن. كنت عند رسول اهلل  أبو جماهد حدثنا حُمِ

 فينظر أيمن منه... األعمش عن خيثمة بن عدي

 ثم ينظر بني يديه... األعمش عن خيثمة بن عدي

ِفير ِمنَْحةً املَْنِيَحة   نِْعمَ  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة  443 ْقَحة  الصَّ  ...اللِّ

444  
اهلل ثني خبيب بن عبدالرمحن عن حفص بن  عبيد

 عاصم عن أيب هريرة
ظِ  ه  َسْبَعٌة ي  ِه َيْوَم الَ ظِلَّ إاِلَّ ظِلر م  اَّللَّ  يِف ظِلِّ  ..لره 

ا عامرة بن القعقاع ثنا أبو زرعة ثنا أبو هريرة  445 ُسولر  ير ًرا؟ رر ُم أرج. ظر ِة أرع. قر در  ...اهللَِّ! أري  الصَّ

َق  أبو صالح عن أيب هريرة  446  ...بَِعْدِل ََتَْرٍة ِمْن َكْسٍب َطيٍِّب َمْن َتَصدَّ

انر النَّبِي   املقربي عن أبيه عن أيب هريرةسعيد   447 ُقوُل:  كر  ...َيا نَِساَء املْ ْسلاَِمِت! ير

448  
ُل  شعبة عن سليامن عن أيب وائل عن أيب مسعوي امر ترحر ِة ُكنَّا نر قر در نرا بِالصَّ  ...ملرَّا ُأِمر.

 فيحتال أحدنا حتى جييء باملد... األعمش عن أيب وائل عن أيب مسعوي

449  

 ...َمْن َأْنَفَق َزْوَجنْيِ يِف َسبِيِل اَّللَِّ ن وِدَي  هاب عن محيد بن عبدالرمحن عن أيب هريرةابن ش

 دعته خزنة اجلنة. شيبان عن حييى بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة

 ومن كان من أهل الصيام. شيبان عن حييى بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة
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ان   هلأبو حازم عن س يَّ : الرَّ َقال  َله  نَِّة َباًبا ي   ...إِنَّ يِف اجْلَ

وٍف َصَدَقٌة. عيل بن عياش ثنا أبو غسان ثني حممد بن املنكدر عن جابر  450 لر َمْعر   ك 

اَلَمى ِمَن النَّاِس َعَلْيِه َصَدَقةٌ  عبدالرزاق أنا معمر عن مهام عن أيب هريرة  451 لر س   ...ك 

452  
برية بن أيب موسى األشعري شعبة ثنا سعيد بن أيب 

 عن أبيه عن جده
ْسلٍِم َصَدَقٌة.  لِّ م  ؟َعََل ك  ِد. . جير إِن. ملر اُلوا: فر  ...قر

ٌل  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة  453 َقنَّ بَِصَدَقٍة : َقاَل َرج   ...ألََتَصدَّ

ِق َمَثل  رَ  األعرج وطاووس عن أيب هريرة  454 َلنْيِ َعَلْيِهاَم َمَثل  اْلَبِخيِل َواملْ َتَصدِّ  ...ج 

ْصبِح  اْلِعَباد  فِيِه إالَّ َمَلَكاِن  سليامن عن معاوية بن أيب مزري عن أيب احلباب عن أيب هريرة  455  ...َما ِمْن َيْوٍم ي 

لر  ابن جريج عن ابن أيب مليكة عن عباي  456 خر ا أري. اٌل إالَّ مر ا ِِل مر ُسولر اهللَِّ مر ا رر  ..ُقل.ُت: ير

اِزن  املْ ْسلِم  األَِمني   داهلل عن أيب برية عن أيب موسىبريد بن عب  457 ِمَر بِهِ اْْلَ نِْفذ  َما أ   ...الَِّذي ي 

ْفِسَدةٍ إَِذا َأْنَفَقِت املَْْرَأة   أبو وائل عن مرسوق عن عائشة  458  ..ِمْن َطَعاِم َبيْتَِها َغْيَ م 

َها َشاِهٌد الَ ََيِلر لِْلَمرْ  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة  459 وَم َوَزْوج   ...َأِة َأْن َتص 

ُسولر  ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب سعيد  460 أرُلوا رر اِر سر  ... اهللَِّ أرنَّ نراًسا ِمنر األرن.صر

461  

ْم َحبَْله  َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة ك  َذ َأَحد   ..ألَْن َيأْخ 

 أفضل الصدقة ما ترك غنى... ثنا أبو صالح ثني أبو هريرةاألعمش 

ْفََل ِهيَ  مالك عن نافع عن ابن عمر ْليَا ِهَي املْ نِْفَقة  َوالسر . َفالْيَد  الْع  ائَِلة   السَّ

ُت النَّبِيَّ  الزهري عن سعيد بن املسيب أن حكيم بن حزام قال:  462 أرل. طرايِن ُثمَّ  سر أرع. تُُه فرأرع. فر أرل.  ...طرايِن سر

رطَّاِب  الزهري ثني سامل بن عبداهلل أن عبداهلل بن عمر قال:  463 رر ب.نر اخل. ُت ُعمر ِمع. ُقوُل  سر  ...ير

ل  َيْس  محزة بن عبداهلل بن عمر سمعت عبداهلل بن عمر  464 ج   ...َأل  النَّاَس َحتَّى َيْأيِتَ َما َيَزال  الرَّ

465  
 ...الَِّذي َيط وف  َعََل النَّاسِ  املِْْسكنِي  َلْيَس  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة

 واقرؤوا إن شئتم...رشيك بن أيب نمر أن عطاء بن يسار وعبدالرمحن بن 
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 أيب عمرة األنصاري قاال: سمعنا أبا هريرة قال

 ...َلْيَس اْلِغنَى َعْن َكْثَرِة اْلَعَرضِ  أيب حصني عن أيب صالح عن أيب هريرة  466

 ...َْب  اْبن  آَدَم َوَيْكَْب  َمَعه  اْثنَانِ َيكْ  قتادة عن أنس  467

468  
 ...ِمْن َماٍل الَْبَتَغى َلْو َكاَن الْبِن آَدَم َواِدَيانِ  ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس

آنِ  محاي بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أيب بن كعب ُقر. ا ِمنر ال. ذر ى هر رر  ...ُكنَّا نر

اَم  عطاء بن يسار عن أيب سعيد  469 ْفتَح  إِنَّ ْم ِمْن َبْعِدي َما ي   ... َأْخَشى َعَليْك 

 صيـــــــــــامكتــــاب ال
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

470  

لر َعَمِل اْبِن آَدَم َله   ابن جريج أين عطاء عن أيب صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول  ...َقاَل اَّللَّ : ك 

 احلسنة بعرش أمثاهلا.و أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة

 يرتك طعامه ورشابه وشهوته من أجيل. أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة

 من مل يدع قول الزور... ابن أيب ذئب عن املقربي عن أبيه عن أيب هريرة

تَِّحْت َأبْ  ابن أيب أنس موىل التميميني أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة  471 نَّةِ إَِذا َدَخَل َرَمَضان  ف   ...َواب  اجْلَ

ْم رَمَضاَن  حييى بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة  472 ك  َمنَّ َأَحد   ...بَِصْوِم َيْومٍ الَ َيَتَقدَّ

473  
ْؤَيتِهِ  حممد بن زياي سمعت أبا هريرة وا لِر  ْؤَيتِِه، َوَأْفطِر  وا لِر  وم   ...ص 

و نافع عن ابن عمر ر  ْم َفاْقد  مَّ َعَلْيك   .ا َله  َفإِْن غ 

474  
ابن جريج أين حييى بن عبداهلل بن صيفي أن عكرمة 

 بن عبدالرمحن بن احلارث أخربه أن أم سلمة أخربته
ِض  أرنَّ النَّبِيَّ  ىلر برع. ُخُل عر د. لرفر الر ير لِهِ حر  ...أره.

يٌَّة الَ َنْكت ب  وَ  األسوي بن قيس ثنا سعد بن عمرو أنه سمع ابن عمر  475 ٌة أ مِّ ا أ مَّ ب  إِنَّ  ...الَ َنْحس 

َصاِن: َشْهَرا إسحاق وخالد احلذاء عن عبدالرمحن بن أيب بكرة عن أبيه  476  ...ِعيٍد: َشْهَراِن الَ َينْق 

وِر َبَرَكًة. عبدالعزيز بن صهيب سمعت أنس بن مالك  477 ح  وا؛ َفإِنَّ يِف السَّ ر   َتَسحَّ
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478  
عر النَّبِيِّ  قتاية عن أنس عن زيد بن ثابت نرا مر ر. حَّ الرِة. ترسر امر إىِلر الصَّ  ..، ُثمَّ قر

يِل  أبو حازم عن سهل ُر يِف أره. حَّ ٌة يِب  ُكن.ُت أرترسر عر ُكوُن رُس.  ...ُثمَّ ير

ِزلرت.  أبو حازم عن سهل  479 ُبوا": ُأن. ر ارش. ُكُلوا ور  ..."ور

: الشعبي عن عدي بن حاتم  480 لرت. ُكُم..." ملرَّا نرزر ر لر تربرنيَّ تَّى ير  "حر

مْ  مي عن أيب عثامن النهدي عن عبداهلل بن مسعويسليامن التي  481 ْم َأَذان  باَِللٍ أرو.  الَ َيْمنََعنَّ َأَحَدك   ..َأَحًدا ِمنْك 

482  
ُن بِلري.لٍ  اهلل عن نافع عن ابن عمر عبيد ذِّ انر ُيؤر  ...أرنَّ باِلرالً كر

 وكان رجاًل أعمى... ابن شهاب عن سامل عن ابن عمر

483  
 بكر بن عبدالرمحن بن ابن شهاب الزهري عن أيب

 احلارث عن أبيه عن عائشة وأم سلمة
ُسولر اهللَِّ  رُ  أرنَّ رر ج. فر ِرُكُه ال. انر ُيد.  ...كر

َب َفْلي تِمَّ َصْوَمه   هشام ثنا ابن سريين عن أيب هريرة  484  ...إَِذا َنِِسَ َفَأَكَل َورَشِ

لر النَّبِي   محيد عن أنس  485 ي.مٍ  يرخر ىلر ُأمِّ ُسلر  ...عر

ُجٌل إىِلر النَّبِيِّ  الزهري عن محيد بن عبدالرمحن عن أيب هريرة  486 اءر رر ُت! جر لرك. : هر الر قر  ...فر

انر النَّبِي   إبراهيم عن األسوي عن عائشة  487 اِئمٌ  كر ُهور صر ُيبرارِشُ ور بُِّل ور  ...ُيقر

 ثم ضحكت. هشام عن أبيه عن عائشة 

488  

ُهور حُم.ِرمٌ  أرنَّ النَّبِيَّ  عكرمة عن ابن عباس مر ور ترجر  ...اح.

سليامن عن علقمة أنه سمع عبدالرمحن األعرج أنه 

 سمع عبداهلل بن بحينة
مر ) ترجر رلٍ اح. ِي مجر ةر بِلرح. كَّ ِريِق مر  ...( من. طر

اِئِم؟ شعبة: سمعت ثاًبتا قال: سئل أنس بن مالك ةر لِلصَّ امر جر
ُهونر احل.ِ رر  ...أرُكن.ُتم. ترك.

489  

ُسولِ  شيباين سمع عبداهلل بن أيب أوفأبو إسحاق ال عر رر رٍ   اهللَِّ ُكنَّا مر فر  ...يِف سر

هشام بن عروة سمعت أيب يقول: سمعت عاصم بن 

 عمر بن اخلطاب عن أبيه
يْل  ) نَاإَذا َأْقبََل اللَّ  ...(ِمْن َهاه 

ل وا اْلِفْطرَ  الَ َيَزال  النَّاس  بَِخْيٍ َما أبو حازم عن سهل  490  .َعجَّ
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491  

ُسوُل اهللَِّ  الزهري ثني أبو سلمة بن عبدالرمحن أن أبا هريرة قال رى رر مِ  هنر و. اِل يِف الصَّ ِوصر ِن ال.  ...عر

ْم. ثابت عن أنس َقه  ق وَن َتَعمر  َلَواَصْلت  ِوَصاالً َيَدع  املْ َتَعمِّ

ُ  عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رًة هلر مح. اِل رر ِن ال.ِوصر رى عر .هنر  م.

َواِصل وا ابن اهلاي عن عبداهلل بن خباب عن أيب سعيد َواِصَل  الَ ت  ْم إَِذا َأَراَد َأْن ي  ك   ...َفَأير

492  
ُسوُل اهللَِّ  ن طاووس عن ابن عباسمنصور عن جماهد ع رر رر افر انر  سر ضر مر  ...يِف رر

 يف احلدي  من هذا الطريق مجيع الروايات الزهري عن عبيداهلل بن عبداهلل بن عتبة عن ابن عباس

عر النَّبِيِّ  أم الدرياء عن أيب الدرياء  493 نرا مر ج. رر اِرهِ  خر فر ِض أرس. ع.  ...يِف بر

494  
حممد بن عبدالرمحن األنصاري سمعت حممد بن 

 عمرو بن احلسن بن عيل عن جابر بن عبداهلل
ُسوُل اهللَِّ  انر رر رٍ  كر فر اًما يِف سر أرى ِزحر رر  ...فر

عر النَّبِيِّ  ل عن أنسمحيد الطوي  495 افُِر مر ِعِب  ُكنَّا ُنسر لرم. ير  ...فر

عر النَّبِيِّ  عاصم عن مورق العجيل عن أنس  496 ترظِّل  ُكنَّا مر س. ثرُرنرا ظاِلًّ الَِّذي ير  ...أرك.

الر لِلنَّبِيِّ  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  497 لرِميَّ قر ٍرو األرس. م. ةر ب.نر عر .زر  ...أرنَّ محر

انر  يى عن أيب سلمة سمعت عائشةحي  498 ضر مر ُم ِمن. رر و. َّ الصَّ يلر ُكوُن عر انر ير  ...كر

. عبيد اهلل بن أيب جعفر أن حممد  499  َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم َصاَم َعنْه  َولِيره 

ا األعمش عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس  500 ُسولر  ير اترت.  رر ي مر مُ  اهللَِّ! إِنَّ ُأمِّ و. ا صر ي.هر لر عر  ..ور

501  

: بكري بن عبداهلل عن يزيد موىل سلمة بن األكوع عن سلمة لرت. يُقونرُه..." ملرَّا نرزر
ِذينر ُيطِ ىلر الَّ عر  "ور

إسحاق أنا روح ثنا زكرياء بن إسحاق ثنا عمرو بن 

 يينار عن عطاء
بَّاسٍ  ِمعر اب.نر عر ُأ: أنَُّه سر رر ِذينر " يرق. ىلر الَّ عر  "...ور

502  
يى بن سعيد وسهيل بن أيب صالح أهنام سمعا حي

 النعامن بن أيب عياش عن أيب سعيد
َد اَّللَّ  َوْجَهه   َمنْ   ...َصاَم َيْوًما يِف َسبِيِل اَّللَِّ َبعَّ

503  
اءر أر  عروة عن عائشة اُشورر مر عر و. انرت. ترُصوُم ير ًشا كر ي.  ...نَّ ُقرر

ب.ُد اهللَِّ  نافع انر عر كر ٌع: ور
افِ الر نر  ...يرُصوُمُه  الر قر
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ابن شهاب عن محيد بن عبدالرمحن أنه سمع معاوية 

 بن أيب سفيان
مْ  وَراَء، َوََلْ َيْكت ِب اَّللَّ  َعَلْيك   ...َهَذا ي وم  َعاش 

504  

ُهم.  أرنَّ النَّبِيَّ  ابن سعيد بن جبري عن أبيه عن ابن عباس در جر ِدمر امل.رِدينرةر ور  ...ملرَّا قر

عن أيب عميس عن قيس بن مسلم عن محاي بن أسامة 

 طارق بن شهاب عن أيب موسى
يرُهوُي ِعيًدا. ُه ال. ُعد  اءر تر اُشورر ُم عر و. انر ير : كر الر  قر

أري.ُت النَّبِيَّ  عبيد اهلل بن أيب يزيد عن ابن عباس  505 ا رر ٍم  مر و. ى ِصيرامر ير رَّ لرهُ يترحر  ...فرضَّ

لر النَّ  خالد بن ذكوان عن الربيع  506 سر اةر  بِي  أرر. در ىغر اءر إىِلر ُقرر اُشورر  ...عر

507  

ُسوُل اهللَِّ  مالك عن أيب النرض عن سلمة عن عائشة انر رر طِرُ  كر تَّى نرُقولر الر ُيف.  ...يرُصوُم حر

 وكان يصوم شعبان كله. حييى عن أيب سلمة عنها

اُه مِ  محيد سألت أنًسا عن صيام النبي  رر ا ُكن.ُت أُِحب  أرن. أر ائِاًم مر ِر صر ه.  ...نر الشَّ

ْهرِ  مطرف عن عمران  508 َر َهَذا الشَّ ْمَت َْسَ الٍَن! َأَما ص   ؟..َيا َأَبا ف 

509  
أبو النرض موىل عمر بن عبيد اهلل عن عمري موىل 

 عبداهلل بن العباس عن أم الفضل بنت احلارث
مر  و. ا ير هر ا ِعن.در و. رارر مِ أرنَّ نراًسا َتر و. فرةر يِف صر رر  ...عر

510  

عر  هري ثني أبو عبيد موىل ابن أزهرالز ى مر حر مر األرض. و. ِعيدر ير ِهدر ال. نَُّه شر رُ أر  ...ُعمر

حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا فضيل بن سليامن ثني 

موسى بن عقبة ثنا حكيم بن أيب حرة األسلمي أنه 

 سمع عبداهلل بن عمر

ي.ِه ير  لر أ.ِِتر عر رر أرن. الر ير ُجٍل نرذر ن. رر ُسِئلر عر مٌ ور  ...و.

511  
 الزهري عن عروة عن عائشة

 الزهري عن سامل عن ابن عمر
نر  م. يِق أرن. ُيصر ِ اِم التَّرش. ص. يِف أريَّ خَّ . ُيرر  ...ملر

512  
َعِة إالَّ َيْوًما األعمش ثنا أبو صالح عن أيب هريرة م  ْم َيْوَم اجْل  ك  وَمنَّ َأَحد   ...الَ َيص 

ةِ  بِيَّ أرنَّ النَّ  قتاية عن أيب أيوب عن جويرية ُُمعر مر اجل. و. ا ير ي.هر لر لر عر  ...يرخر

لرغر النَّبِيَّ  أبو العباس الشاعر أنه سمع عبداهلل بن عمرو  513 يلِّ اللَّي.لر  بر ُأصر مر ور و. ُي الصَّ ُ  ..أرينِّ أررس.
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ةً  خالد عن أيب قالبة عن أيب املليح اير ُه ِوسر يُت لر قر ل. أر ، فر َّ يلر لر عر  ...يرخر

ا كثري ثني أبو سلمة ثني عبداهلل بن عمروحييى بن أيب  َسِدَك َعَلْيَك َحقًّ  ...فإنَّ جِلَ

ٌر. حييى بن أيب كثري ثني أبو سلمة ثني عبداهلل بن عمرو م   َوإِنََّك َعَسى َأْن َيط وَل بَِك ع 

؟  مغرية عن جماهد عن عبداهلل بن عمرو وم  مٍ َكْيَف َتص  و. : ُكلَّ ير الر  ...قر

لِّ َحَسنٍَة َعْْشَ َأْمَثاِْلا كثري ثني أبو سلمة ثني عبداهلل بن عمرو حييى بن أيب  فإنَّ َلَك بِك 

ًة. مغرية عن جماهد عن عبداهلل بن عمرو يَاٍل َمرَّ لِّ َسبِْع لَ  يِف ك 

 َوالَ َتِزْد. حييى بن أيب كثري ثني أبو سلمة ثني عبداهلل بن عمرو

الر يِف ثرالرٍث  ومغرية عن جماهد عن عبداهلل بن عمر تَّى قر الر حر  .فرامر زر

َّ  حييى بن أيب كثري ثني أبو سلمة ثني عبداهلل بن عمرو يلر ير عر ُشدِّ ُت فر ي. دَّ  .فرشر

ُسوِل اهللَِّ  مغرية عن جماهد عن عبداهلل بن عمرو ةر رر صر بِل.ُت ُرخ. ي.ترنِي قر لر  ...فر

514  
 بن عمرو بن يينار أن عمرو بن أوس أخربه أن عبداهلل

 عمرو بن العاص أخربه
َد  ِة إَِل اَّللَِّ صالَة  َداو   ...َأَحبر الّصالَ

 عتكـــــــــافــــاب االـــكت
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
ُسولر اهللَِّ  حييى بن سعيد قال: حدثتني عمرة بنت عبدالرمحن عن عائشة  515 ر  أرنَّ رر فر ال.عررش.

تركِ ع. رر أرن. ير كر  ...ذر

ُسوُل اهللَِّ  و سلمة عن أيب سعيدأب  516 فر رر تركر لر  اع. ر األُور  ...العررش.

517  
اِخرر  أرنَّ النَّبِيَّ  ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة ر األرور ُف ال.عررش.

تركِ ع. انر ير  ...كر

ا أبو حصني عن أيب صالح عن أيب هريرة ً رش. اٍم عر ُف ُكلَّ عر
تركِ ع. انر ير كر  ...ور

انر النَّبِي   أيب يعفور عن أيب الضحى عن مرسوق عن عائشةسفيان عن   518 هُ  كر رر دَّ ِمئ.زر ُ شر رش. عر لر ال. ا يرخر  ...إِذر

519  
ُسوُل اهللَِّ  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة انر رر اِخرِ  كر ِ األرور  ..جُيراِوُر يِف ال.عررش.

ي.لرةر  الزهري عن سامل عن ابن عمر اِخرِ أرنَّ ُأنراًسا ُأُروا لر ب.ِع األور ِر يِف السَّ د. قر  ...ال.
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 أرى رؤياكم قد تواطأت مالك عن نافع عن ابن عمر

 العرش األواخر نافع عن ابن عمر

520  
ُسولر اهللَِّ  محيد عن أنس عن عباية رِ  أرنَّ رر د. قر ِة ال. ي.لر رِبُ بِلر جر خُي. رر  ...خر

وَها يِف اْلَعْْشِ األَ  عكرمة عن ابن عباس  ...َواِخِر ِمْن َرَمَضانَ اْلَتِمس 

 حلـــــــــــجــــاب اـــكت
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
مْ  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة  521 ويِن َما َتَرْكت ك  مْ  َدع  اَم َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلك   ..إِنَّ

ْمَرة   سمي موىل أيب بكر بن عبدالرمحن عن أيب صالح عن أيب هريرة  522 ْمَرةِ اْلع  اَم  إَِل اْلع  َا َبْينَه 
اَرٌة ملِ  ...َكفَّ

ْق  منصور عن أيب حازم عن أيب هريرة  523 ْث َوََلْ َيْفس   ...َمْن َحجَّ َهَذا اْلَبْيَت َفَلْم َيْرف 

يقر  الزهري عن محيد بن عبدالرمحن عن أيب هريرة  524 دِّ ٍر الصِّ ا برك. بر ةِ  أرنَّ أر رجَّ ثرُه يِف احل. عر  ...بر

انر النَّاُس يرُطوفُ  ن عروة قال قال عروةهشام ب  525 اةً كر راِهلِيَِّة ُعرر  ...ونر يِف اجل.

526  

ْؤِمن  بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اآلِخرِ  سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة  ...الَ ََيِلر الْمَرَأٍة ت 

عبدامللك بن عمري سمعت قزعة موىل زياي سمعت 

 أبا سعيد اخلدري
َها.َيْوَمنْيِ إالَّ وَ   َمَعَها َزْوج 

اٍم. نافع عن ابن عمر  ثاَلَثَة َأيَّ

ٌل بِاْمَرَأةٍ  الَ  عمرو عن أيب معبد موىل ابن عباس عن ابن عباس  527 َونَّ َرج  ل  َسافَِرنَّ اْمَرَأٌة  َُيْ  ...َوالَ ت 

528  
ُسوِل اهللَِّ  ابن شهاب عن سليامن بن يسار عن ابن عباس ِييفر رر ُل رر ض. فر انر ال.  ...كر

 أن امرأة من جهينة... أبو برش عن سعيد بن جبري عن ابن عباس

529  

ا أرنَّ النَّبِيَّ  طاووس عن ابن عباس ِل امل.رِدينرِة ذر قَّتر ألره. ةِ  ور ي.فر ُلر  ...احل.

 فمن كان يون ذلك... رواه عن طاووس ابنه عن ابن عباس

اٌق  حممد بن يوسف ثنا سفيان عن عبداهلل بن يينار عن ابن عمر ُكن. ِعرر . ير : ملر الر قر اُق، فر ِعرر ُه ال. ر لر
ُه ُذكِ نَّ  ...أر
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 ملا فتح هذان املرصان... عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر

530  

وكان أفضل -عبدالرمحن بن القاسم أنه سمع أباه 

 يقول: سمعت عائشة -أهل زمانه
 ِ ُسولر اهللَّ يَّب.ُت رر ِ  طر اترني. يَّ هر  ...بِيردر

 بأطيب ما أجد. روة عن أبيه عن عائشةعثامن بن ع

 طاف يف نسائه ثم أصبح حمرًما. إبراهيم بن حممد بن املنترش عن أبيه عن عائشة

ِرِق ك إبراهيم عن األسوي عن عائشة  531 ف. بِيِص الطِّيِب يِف مر ن.ُظُر إىِلر ور  ...أرينِّ أر

لَّ رر  موسى بن عقبة عن سامل بن عبداهلل أنه سمع أباه  532 ا أرهر ِ ُسوُل مر ِجدِ  إالَّ   اهللَّ  ..ِمن. ِعن.ِد امل.رس.

533  
ب.دِ  مالك عن سعيد املقربي عن عبيد بن جريج ا أربرا عر رنِ  ير مح. برًعا! الرَّ نرُع أرر. أري.ُتكر ترص.  ...رر

ِ جر  عيسى بن طهامن عن أنس لرني. ع. جر نر رر ُه أرخ. نَّ براالرنِ أر
اُمر قِ ِن هلر ي. اور ير  ...ر.

534  
ةٍ  النَّبِيَّ أرنَّ  بكر عن أنس جَّ حر ٍة ور رر لَّ بُِعم.  ...أرهر

 بات بذي احلليفة حتى أصبح... أيوب عن أيب قالبة عن أنس

ُسوِل اهللَِّ  نافع عن ابن عمر  535 بِيرةر رر ل. مَّ لَبَّيَْك َلبَّْيَك : أرنَّ تر ه   ...اللَّ

536  
ا نافع عن ابن عمر عن حفصة ُسولر اهللَِّ! مر ا رر : ير الرت. را قر أ.ُن النَّاسِ  أرهنَّ  ...شر

ُت  الزهري عن سامل عن ابن عمر ِمع. رُ سر لِق.  ُعمر ل.يرح. رر فر فَّ ن. ضر ُقوُل: مر  ...ير

ةر بِ  أبو شهاب عن عطاء عن جابر  537 كَّ تًِّعا مر ُت ُمترمر ِدم. ةٍ قر رر ب.لر  ُعم. نرا قر ل. خر  ...فردر

ِة يِف كِ  عمران ثنا أبو رجاء عن عمران  538 ُت.عر ُة امل. ِزلرت. آير  ...اهللَِّ تراِب ُأن.

539  
ُت  احلكم عن عيل بن حسني عن مروان ِهد. يًّا  شر

لِ عر نر ور ىُعث.امر ن.هر ُن ير ُعث.امر  ...ور

 بنحو حدي  مروان. شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد

بَّاسٍ  شعبة عن أيب مجرة  540 ُت اب.نر عر أرل. ايِن نراٌس فرسر نرهر ُت فر رتَّع.  ...َتر

ثرنِي النَّبِي   عن أيب موسى قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب  541 نِ  برعر يرمر ٍم بِال. و.  ...إىِلر قر

542  
الر  نافع أن عبداهلل بن عمر ةر  قر كَّ جر إىِلر مر رر  ...ِحنير خر

 كان ابن عمر يقول: أليس حسبكم.. الزهري عن سامل
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543  
ُسوُل اهللَِّ  ابن شهاب عن سامل عن ابن عمر تَّعر رر اِع  مر ير ور ِة ال. جَّ ةِ بِال. يِف حر رر  ..ُعم.

 يسعى بطن املسيل. نافع عن ابن عمر

544  

ُسوِل اهللَِّ  هشام عن أبيه عن عائشة عر رر نرا مر ج. رر الرلِ  خر افنِير هِلِ  ...ُمور

 فلام كنا برسف حضت. عبدالرمحن بن القاسم سمعت القاسم يقول سمعت عائشة

 وأنا أبكي...  فدخل عيل رسول اهلل القاسم عن عائشة

 فافعيل ما يفعل احلاج... رمحن بن القاسم سمعت القاسم يقول سمعت عائشةعبدال

 فُدخل علينا يوم النحر بلحم بقر... حييى بن سعيد عن عمرة عن عائشة

 فقال: هذه مكان عمرتك... ابن شهاب عن عروة عن عائشة

 فأتينا يف جوف الليل... القاسم عن عائشة

 هلل حجها وعمرِتا...فقَض ا هشام عن أبيه عن عائشة

ةُ  عطاء عن جابر اِئشر الرت. عر ُسولر ا قر ا رر ةٍ ير جَّ ن.طرلُِقونر بِحر  ...هللَِّ تر

ُسوُل اهللَِّ  الزهري عن عروة عن عائشة  545 لر رر ةر بِن.ِت  يرخر ىلر ُضبراعر ِ عر برري.  ..الز 

ُجاًل أرترى النَّبِ  عطاء ثني صفوان بن يعىل بن أمية عن أبيه  546 انرةِ  يَّ أرنَّ رر رر ع.
ُهور بِاجل.ِ  ...ور

ا نافع عن ابن عمر  547 الر ير ُجالً قر ُسولر  أرنَّ رر ا رر ِرمُ  اهللَِّ مر برُس امل.ُح. ل.  ...ير

برنرا النَّبِي   عمرو بن يينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس  548 طر :  خر الر قر اٍت فر فر رر  ...َمْن ََلْ ََيِدِ بِعر

549  
اهلل بن عتبة بن مسعوي ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد

 عن عبداهلل بن عباس عن الصعب بن جثامة
ُسوِل اهللَِّ أر  ى لِرر در ُه أره. ِشيًّا مِحراًرا  نَّ ح.  ...ور

550  
ُسولر اهللَِّ  عبداهلل بن أيب قتاية أن أباه أخربه ا أرنَّ رر اجًّ جر حر رر هُ  خر عر ُجوا مر رر  ..فرخر

 فقال: كلوا فهو طعم أطعمكموه اهلل. أمة عن أيب قتايةموىل أيب قتاية وأيب صالح موىل التو عناف

551  
َوابِّ ك   الزهري عن عروة عن عائشة نَّ َفاِسٌق ََخٌْس ِمَن الدَّ ه  ْقَتْلنَ  لر  ...ي 

ِرٌم َفالَ  عبداهلل بن يينار عن ابن عمر ْ َو ُم  نَّ َوه  ناَح َعَلْيِه. َمْن َقتََله   ج 
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بَّاسِ  بن حنني عن أبيهزيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبداهلل   552 عر ب.در اهللَِّ ب.نر ال. ةر  أرنَّ عر مر .رر رر ب.نر َمر ور امل.ِس.  ...ور

553  
َك؟  جماهد عن عبدالرمحن بن أيب ليىل عن كعب بن عجرة الر َلَعلََّك آَذاَك َهَوامر ُسولر اهللَِّ قر ا رر م. ير  ..نرعر

 لت يف خاصة...قال كعب: نز عبدالرمحن بن األصبهاين سمعت عبداهلل بن معقل

عر النَّبِيِّ  سعيد بن جبري عن ابن عباس  554 اِقٌف مر ُجٌل ور ي.نرا رر ةر  بر فر رر  ...بِعر

ُر  نافع قال  555 انر اب.ُن ُعمر ِم كر ررر نرى احل. لر أري. ا يرخر كر إِذر سر  ...أرم.

ُسوُل اهللَِّ  نافع عن ابن عمر  556 انر رر يرا كر ُعل. ُخُل ِمنر الثَّنِيَِّة ال. د.  ...ير

ةر  أرنَّ النَّبِيَّ  ام بن عروة عن أبيه عن عائشةهش  557 كَّ اءر إىِلر مر  ...ملرَّا جر

اِركر  ابن شهاب عن عيل بن حسني عن عمرو بن عثامن عن أسامة  558 ن.ِزُل؟ يِف ير ي.نر تر ُسولر اهللَِّ! أر ا رر ؟ير ةر كَّ  ...بِمر

559  
هُ  عن أيوب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس -ابن زيدهو  -محاي  ث.ِربر  إِنَّ نرُهم. مُحَّى ير هر ٌد ور ف. ي.ُكم. ور لر ُم عر در ق.  ...ير

 بالبيت... إنام سعى النبي  سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس

560  
بَّلرهُ  األعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر قر ِي فر ور ِر األرس. رجر اءر إىِلر احل. نَُّه جر  ...أر

 م قال: فاملنا وللرمل؟...ث زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر

561  
ٍة  عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر ِ يِف ِشدَّ نرني. ك. ِن الر  ي. ذر تالرمر هر ُت اس. ك. رر ا تر  ...مر

 سئل عن استالم احلجر... مسدي ثنا محاي عن الزبري بن عريب قال:

562  
ةِ  طرافر النَّبِي   ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبداهلل عن ابن عباس جَّ ِعريٍ  يِف حر ىلر بر اِع عر ير ور  ...ال.

 كلام أتى عىل الركن... خالد عن عكرمة عن ابن عباس

563  

مالك عن حممد بن عبدالرمحن بن نوفل عن عروة عن 

 زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة
ُسولِ  ُت إِىلر رر و. كر تركِي اهللَِّ  شر  ...أرينِّ أرش.

 فلم تصل حتى خرجت. هشام عن عروة عن أم سلمة

564  
ةُ  ام بن عروة عن أبيههش اِئشر ِج النَّبِيِّ  ُقل.ُت لِعر و. ِئذٍ  زر مر و. نرا ير أر  ...ور

راِهِليَّةِ  عاصم قال: سألت أنًسا عن الصفا واملروة فقال ِر اجل. اُمر ِمن. أرم. ى أرهنَّ  ...ُكنَّا نررر

جَّ النَّبِي  قر ابن وهب أين عمرو بن احلارث عن حممد بن   565 ةُ د. حر ائِشر نِي عر ت. ر ربر أرخ.  ...، فر



127 

 

 ة فقالعبدالرمحن بن نوفل القريش أنه سأل عرو

566  
ابن وهب أنا عمرو عن أيب األسوي أن عبداهلل موىل 

 أسامء بنت أيب بكر حدثه
ت. بِاحلرُجونِ  رَّ ُقوُل ُكلَّامر مر ءر تر امر ُع أرس. مر انر يرس. ُه كر  ...أرنَّ

نرا اب.نر  عمرو بن يينار قال  567 ل. أر رُ سر ن. رر  ُعمر ةر ُجٍل طرافر عر رر ُعم. بري.ِت ال.  ...بِال.

568  
برلر النَّبِي   نافع عن ابن عمر ت.ِح  أرق. فر امر ال. ِيٌف عر ُهور ُمر. ةُ ور امر  ..ُأسر

 ثم خرج فصىل يف وجه الكعبة ركعتني. جماهد عن ابن عمر

ُسوُل  سامعيل بن أيب خالد عن عبداهلل بن أيب أوفإ  569 رر رر ترمر بري.ِت فرطرافر   اهللَِّ اع.  ...بِال.

لر النَّبِي   ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس  570 ا ملرَّا يرخر اِحيِه ُكلِّهر ا يِف نرور عر بري.تر ير  ..ال.

الٍِك  مالك عن حممد بن أيب بكر الثقفي  571 أرلر أرنرسر ب.نر مر نَُّه سر انِ  أر اِيير ا غر مُهر  ...ور

572  

ري إسحاق بن يوسف األزرق قال حدثنا سفيان الثو

 عن عبدالعزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك
ِن النَّبِيِّ أر  ترُه عر ل. قر  عر

ٍ
ء . يِن بِِشر رِب.  ...خ.

 صىل الظهر والعرص واملغرب... قتاية عن أنس

ةر  سفيان عن عمرو سمع حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه  573 فر رر مر عر و. ُلُبُه ير ب.ُت أرط. هر ذر ِعرًيا ِِل فر ل.ُت بر لر  ...أرض.

ةِ  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  574 لِفر ير ِقُفونر بِامل.ُز. ا ير انر ِيينرهر ن. ير مر ي.ٌش ور انرت. ُقرر  ...كر

575  

سعيد بن أيب مريم ثنا إبراهيم بن سويد ثني عمرو بن 

أيب عمرو موىل املطلب أين سعيد بن جبري موىل بني 

 والبة ثني ابن عباس

عر النَّبِيِّ  فرعر مر ُه ير نَّ مر  أر و. ةر  ير فر رر  ...عر

 يعني عاتقه وأشار إىل عاتقه إسحاق ثنا خالد عن خالد احلذاء عن عكرمة عن ابن عباس

ُة  هشام بن عروة عن أبيه  576 امر ُه ُسِئلر ُأسر نَّ الٌِس  أر أرنرا جر  ...ور

ُسوُل اهللَِّ  كريب موىل ابن عباس عن أسامة  577 فرعر رر ةر  ير فر رر  ...ِمن. عر

578  
 عدي بن ثابت ثني  عبداهلل بن حييى بن أيب سعيد أين

 يزيد اخلطمي ثني أبو أيوب
ُسولر اهللَِّ  اعِ  أرنَّ رر ير ور ِة ال. جَّ رعر يِف حر  ...مجر
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ةٍ  الزهري عن سامل بن عبداهلل عن ابن عمر امر ٍة ِمن.ُهامر بِإِقر اِحدر  ...ُكل  ور

ُت النَّبِيَّ  عبدالرمحن عن عبداهلل بن مسعوي  579 أري. ا رر ىلَّ  مر اِِترا صر ِ ِميقر ري. الرًة بِغر  ...صر

نرا امل.ُز.  القاسم عن عائشة  580 ل. ةر نرزر لِفر نرِت النَّبِيَّ  ير ترأ.ذر ةُ  فراس. ير و.  ...سر

ي.لرةر  ابن جريج ثني عبداهلل موىل أسامء  581 لرت. لر را نرزر ةِ  أرهنَّ لِفر ير .ٍع ِعن.در امل.ُز.  ...مجر

ثر  عبيد اهلل بن أيب يزيد سمعت ابن عباس  582 نِي-نِي برعر مر دَّ لِ  النَّبِي   -أرو. قر  ...يِف الثَّقر

رُ كر  ابن شهاب قال: قال سامل  583 ب.ُد اهللَِّ ب.ُن ُعمر لِهِ  انر عر ةر أره. فر عر ُم ضر دِّ  ...ُيقر

لر  أرنَّ النَّبِيَّ  ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس  584 ض. فر يرفر ال.  ...أرر.

585  
 األعمش عن إبراهيم عن عبدالرمحن بن يزيد عن

 عبداهلل بن مسعوي
 ِ ىلر امل.ِن.ربر ُقوُل عر اجر ير رجَّ ُت احل. ِمع.  ...سر

586  
ى النَّبِي   ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر مر ِر ُضًحى رر مر النَّح. و.  ...ير

ُر  أبو نعيم ثنا مسعر عن وبرة ُت اب.نر ُعمر أرل. ؟سر رر امر
ِمي اجل.ِ ترى أرر.  ...: مر

587  

لقعقاع عن أيب زرعة عن حممد بن فضيل ثنا عامرة بن ا

 أيب هريرة
ِقنيَ  َحلِّ مَّ اْغِفْر لِْلم  ه  ؟ .اللَّ ينر ِ رصِّ لِل.ُمقر اُلوا: ور  ...قر

ِظ:  نافع عن ابن عمر ُسوُل اهللَِّ اْرَحْم. بِلرف. لرقر رر ٍة: حر اير يِف ِرور  ...ور

ُسولر اهللَِّ  عن أنس ابن سريين  588 هُ  أرنَّ رر أ.سر لرقر رر  ... ملرَّا حر

589  

ُسولر  شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد اهلل عن عبداهلل بن عمرو ابن اعِ   اهللَِّ أرنَّ رر ير ور ِة ال. جَّ قرفر يِف حر  ...ور

ب.لر أرن.  عطاء عن ابن عباس ُت قر : ]ُزر. الر ![ قر ِمير  ...الَ َحَرَج.أرر.

 رميت بعدما أمسيت... عكرمة عن ابن عباس

 قيل له يف الذبح واحللق... أن النبي  باسوهيب ثنا طاووس عن أبيه عن ابن ع

اِحًداأر  عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر  590 اًفا ور ِقيُل  نَُّه طرافر طرور  ...ُثمَّ ير

591  
مالك عن عبداهلل بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن 

 حزم عن عمرة بنت عبدالرمحن أهنا أخربته
تربر إىِلر أر  يرانر كر اير ب.نر أريِب ُسف. ةُ عر نَّ ِزير  ...اِئشر
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 وأشعرها. أفلح عن القاسم عن عائشة

592  
ُسولر اهللَِّ  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة ًة  أرنَّ رر نر ُسوُق بردر ُجاًل ير أرى رر  ...رر

 ...فلقد رأيته راكبها يساير هبا النبي  حييى بن أيب كثري عن عكرمة عن أيب هريرة

ُت اب.  يونس عن زياي بن جبري  593 أري. رُ رر نراخر  نر ُعمر د. أر ُجٍل قر ىلر رر  ...أرترى عر

594  
نِهِ  أرنَّ النَّبِيَّ  جماهد أن عبدالرمحن بن أيب ليىل أخربه أن علًيا أخربه ىلر ُبد. ُقومر عر ُه أرن. ير رر  ...أرمر

رر النَّبِي   أيوب عن قالبة ب.عر ُبُدٍن ِقيراًما نرحر  ...بِيرِدِه سر

ا عن ابن عباسابن جريج قال حدثني عطاء   595 بري.ِت طرافر  إِذر لَّ  بِال. د. حر قر  ...فر

596  
ن.ِزُلُه النَّبِي   هشام عن أبيه عن عائشة ن.ِزٌل ير انر مر  ...إِنَّامر كر

ن.ِزٌل  سفيان قال: قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس ، إِنَّامر ُهور مر
ٍ
ء . ِصيُب بِِشر ي.سر التَّح.  ...لر

ٍة: -َنْحن  َناِزل وَن َغًدا  رةالزهري عن أيب سلمة عن أيب هري  597 اير يِف ِرور  ..-إِْن َشاَء اَّللَّ  ور

بَّاسر  عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر  598 عر نر النَّبِيَّ  أرنَّ ال. ترأ.ذر  ...لِيربِيتر  اس.

599  

عبدالرمحن بن محيد احلرضمي سمعت عمر بن 

عبدالعزيز يسأل السائب بن أخت نمر: ما سمعت يف 

 معت العالء بن احلرضميسكنى مكة؟ قال س

َدِر. َثالٌَث  َهاِجِر َبْعَد الصَّ  لِْلم 

600  
جر النَّبِيِّ  القاسم بن حممد عن عائشة و. ِفيَّةر بِن.تر ُحيري  زر  ... أرنَّ صر

 عقرى حلقى. إبراهيم عن األسوي عن عائشة

دِ  ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس  601 ه. ُكونر آِخُر عر بري.ِت ُأِمرر النَّاُس أرن. ير  ...ِهم. بِال.

602  

رجِّ  وهيب ثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس ُهِر احل. ةر يِف أرش. رر ُعم. نر أرنَّ ال. و. رر اُنوا ير  ...كر

حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا فضيل بن سليامن ثني 

 موسى بن عقبة أين كريب عن ابن عباس
 من املدينة... انطلق النبي 

عر النَّبِي  ملرَّ  عطاء عن ابن عباس  603 جر الر ألُمِّ ِسنرانٍ  ا رر تِِه قر جَّ  ...ِمن. حر

ُسوُل اهللَِّ  مهام عن قتاية أن أنًسا أخربه قال  604 رر رر ترمر رٍ  اع. برعر ُعمر  ...أرر.
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605  
ِجدر  جرير عن منصور عن جماهد ِ امل.رس. برري. ُن الز  ُة ب. ور ُعر. ل.ُت أرنرا ور خر  ...ير

 عمر عن العمرة قبل احلج...سئل ابن  عكرمة بن خالد أنه

ُسوِل اهللَِّ  طاووس عن ابن عباس عن معاوية  606 ن. رر ُت عر . صٍ  قررصَّ قر  .بِِمش.

607  
ابن عون عن القاسم بن حممد عن عائشة )ح( وعن 

 ابن عون عن إبراهيم عن األسوي عن عائشة
 ِ ني. ُدُر النَّاُس بِنُُسكر ُسولر اهللَِّ! يرص. ا رر  ...ير

608  

 سامل عن عقبة بن موسى أخربنا ركمبا بن اهلل عبد

 عن عبداهلل ونافع
انر النَّبِي   ةِ  كر رر ُعم. رجِّ أرِو ال. لر ِمنر احل. فر ا قر  ...إِذر

 إن شاء اهلل. نافع عن ابن عمر

609  
ُسولر اهللَِّ  مالك عن نافع عن ابن عمر ةِ  أرنَّ رر ي.فر ُلر  بِِذي احل.

ِ
اء برط.حر  ...أرنراخر بِال.

 كان ينزل بذي احلليفة حني يعتمر... نا موسى بن عقبة عن نافع أن عبداهلل أخربهأنس بن عياض ث

610  

ِسِه  أرنَّ النَّبِيَّ  موسى بن عقبة ثني سامل بن عبداهلل عن أبيه رَّ ُهور يِف ُمعر  ...ُأِرير ور

حييى ثني عكرمة أنه سمع ابن عباس يقول أنه سمع 

 ابن عمر يقول
ُت النَّبِيَّ  ِمع. ِقيِق بِور  سر  ...اِيي ال.عر

611  

الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي ثني حييى بن أيب كثري 

 ثني أبو سلمة بن عبدالرمحن ثني أبو هريرة
ُسولِِه  ىلر رر ترحر اهللَُّ عر امر  ملرَّا فر ةر قر كَّ  ...مر

َمه اَّللَّ  َيْوَم َخَلَق  منصور عن جماهد عن ابن عباس  ...َفإِنَّ َهَذا َبَلٌد َحرَّ

ُ   للي  ثني سعيد عن أيب رشيحا  612 ب.عر ُهور ير ِعيٍد ور ِرو ب.ِن سر م. الر لِعر ُه قر نَّ  ...أر

ُسولر اهللَِّ  مالك عن ابن شهاب عن أنس  613 ت.ِح  أرنَّ رر فر امر ال. لر عر  ...يرخر

614  

أرل.ُت النَّبِيَّ  أشع  عن األسوي بن يزيد عن عائشة ِر: أرِمنر  سر رد. ِن اجل. ؟ عر بري.ِت ُهور  ..ال.

بيان بن عمرو ثنا يزيد ثنا جرير بن حازم ثنا يزيد بن 

 رومان عن عروة عن عائشة
 وجعلت له بابني...

 فقال عبداهلل: لئن كانت عائشة...مالك عن ابن شهاب عن سامل بن عبداهلل أن عبداهلل 
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 اهلل بن عمر  عن عائشةبن حممد بن أيب بكر أخرب عبد

ان أنا مطرف سمعت عبداهلل بن حممد اجلعفي ثنا سفي

 أبا السفر سمعت ابن عباس
ُكم.  ا أرُقوُل لر ُعوا ِمنِّي مر مر را النَّاُس! اس. ا أري   ...ير

ا عمرو بن حييى عن عباي بن َتيم األنصاري عن عبداهلل بن زيد  615 َة َوَدَعا َْلَ َم َمكَّ  ...َأنَّ إِْبَراِهيَم َحرَّ

مَّ اْجَعْل  يونس عن ابن شهاب عن أنس  616 ه   ...َجَعْلت بِاملَِْدينَِة ِضْعَفْي َما اللَّ

617  
 ...َما َبنْيَ الََبَتْيَها َحَرامٌ  عبداهلل بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد

 عَل لساين... عبيد اهلل عن سعيد املقربي عن أيب هريرة

618  

ُؤُه إاِلَّ  األعمش عن إبراهيم التيمي قال: قال عيل رر ا ِكتراٌب نرق. نر ا ِعن.در  ...ِكتراُب اهللَِّ مر

مطرف سمعت الشعبي سمعت أبا جحيفة سأل علًيا: 

 هل عندكم يشء ما ليس يف القرآن؟
 والذي فلق احلبة وبرأ النسمة...

619  
ُسوُل اهللَِّ  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ِدمر رر رٍ  ملرَّا قر ُبو برك.  ...امل.رِدينرةر ُوِعكر أر

ْأسِ َرَأْيت  َكَأنَّ اْمَرَأًة  اهلل عن أبيهموسى بن عقبة عن سامل بن عبد َرَة الرَّ
 ...َسْوَداَء َثائِ

620  

ون   مالك عن نعيم بن عبداهلل املجمر عن أيب هريرة َها الطَّاع  ل  َكٌة الَ َيْدخ 
 ..َعََل َأْنَقاِب املَِْدينَِة َماَلئِ

 .إِْن َشاَء اَّللَّ  شعبة عن قتاية عن أنس

الِ  ه عن أيب بكرةسعد بن إبراهيم عن أبي جَّ ْعب  املَِْسيِح الدَّ ل  املَِْدينََة ر   ...الَ َيْدخ 

621  

حييى بن سعيد سمعت أبا احلباب سعيد بن يسار 

 سمعت أبا هريرة
َرى ِمْرت  أ   ل  الْق  ول ونَ  بَِقْرَيٍة َتأْك   ...َيثِْرب   َيق 

ايِبي النَّبِيَّ  حممد بن املنكدر عن جابر رر اءر أرع. بر جر الرمِ ، فر ىلر اإلس. ُه عر عر  ...اير

َبَث  شعبة عن عدي عن عبداهلل بن يزيد عن ثابت ؛ َتنِْفي اْْلَ َا َطْيَبة   ...إِِنَّ

622  
حسني بن مري  أنا الفضل عن جعيد عن عائشة 

 سمعت سعًدا
 ...الَ َيكِيد  َأْهَل املَِْدينَِة َأَحٌد إالَّ اْناَمعَ 

ونَ الزبري عن عروة عن أبيه عن عبداهلل بن هشام بن   623 بِسر ، َفَيْأيِت َقْوٌم ي  ْفَتح  اْلَيَمن   ...ت 
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 سفيان بن أيب زهري

وَن املَْ  الزهري أين سعيد بن املسيب أن أبا هريرة قال  624 ك   ...ِدينََة َعََل َخْيِ َماَكاَنْت َيْت 

ي رَ  خبيب بن عبدالرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة  625 نَّةَما َبنْيَ َبْيتِي َوِمنَْْبِ  ..ْوَضٌة ِمْن ِرَياِض اجْلَ

 ..َصاَلٌة يِف َمْسِجِدي َهَذا َخْيٌ ِمْن َأْلِف َصاَلةٍ  أبو عبداهلل األغر عن أيب هريرة  626

َحال  إالَّ إَِل َثاَلَثِة َمَساِجَد  الزهري عن سعيد عن أيب هريرة  627  ...الَ ت َشدر الرِّ

 نكـــــــــــاحــــاب الـــكت
رقم 

 طرف احلديث طريقال احلديث
ْج  َيا األعمش ثني عامرة عن عبدالرمحن بن يزيد عن ابن مسعوي  628 باِب! َمِن اْسَتطَاَع اْلَباَءَة َفْلَيتََزوَّ  ...َمْعَْشَ الشَّ

629  
سعيد بن أيب مريم أنا حممد بن جعفر أنا محيد بن أيب 

 محيد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول
ٍط إىِلر  ه. ُة رر اءر ثرالرثر اِج النَّبِيِّ  جر ور  ...ُبُيوِت أرز.

630  
ابن شهاب سمع سعيد بن املسيب سمعت سعد بن 

 أيب وقاص
ُسوُل اهللَِّ  يَّ رر ىلر  رر ظ.ُعوٍن التَّبرت لر  عر نر ب.ِن مر  ..ُعث.امر

631  
حييى عن عبيد اهلل ثني سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن 

 أيب هريرة
نَْكح  املَْْرَأة  ألَْرَبٍع: ملَِاْلَِ  َسبَِهات   ...ا، َوحِلَ

632  

نراٍت  محاي بن زيد عن عمرو بن يينار عن جابر ب.عر بر كر سر رر تر لركر أريِب ور نراٍت -هر عر بر س.
 ..-أرو. تِ

 مالك وللعذارى ولعاهبا. شعبة ثنا حمارب بن يثار سمعت جابًرا

 أصيب عبداهلل وترك عيااًل ويينًا... الشعبي عن جابر

 املغرب... فوافيت مع رسول اهلل  روهب بن كيسان عن جاب

 وهو جالس... ثم جئت رسول اهلل  ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن جابر

633  
رى النَّبِي   نافع عن ابن عمر ىلر  هنر ُضُكم. عر بِيعر برع. ي.ِع برع.ضٍ أرن. ير  ...بر

ْختَِها اِلْمَرَأةٍ َتْس الَ ََيِلر  سعد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة  ...أَل  َطالََق أ 
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 ِنى أن يستام الرجل عَل سوم أخيه. شعبة عن عدي بن ثابت عن أيب حازم عن أيب هريرة 

ْسَتْأَمرَ  حييى عن أيب سلمة عن أيب هريرة  634 نَْكح  األَيِّم  َحتَّى ت   ...الَ ت 

وا بِِه مَ  يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري  635 وِط َأْن ت وف  وَج.َأَحقر الْشر  ر   ا اْسَتْحَلْلت ْم بِِه اْلف 

نِي النَّبِي   هشام عن أبيه عن عائشة  636 جر وَّ زر نرا بِن.ُت ِستِّ ِسننِير  تر أر  ...ور

637  

ُسولر اهللَِّ  عبدالعزيز بن صهيب عن أنس بن مالك ر  أرنَّ رر ي.ربر ا خر زر  ...غر

 فقال املسلمون: إحدى أمهات املؤمنني... محيد عن أنس

 فعثرت ناقته... أيب إسحاق عن أنس حييى بن

 وقد قتل زوجها وكانت عروًسا... عمرو بن أيب عمرو عن أنس

ُسولر اهللَِّ  نافع عن عبداهلل بن عمر  638 ارِ  أرنَّ رر غر ِن الشِّ رى عر  ...هنر

639  

ُسوِل اهللَِّ  إسامعيل بن قيس قال: قال عبداهلل عر رر ُزو مر ءٌ  ُكنَّا نرغ. . نرا يشر ي.سر لر لر  ...ور

عمرو عن احلسن بن حممد عن جابر بن عبداهلل 

 وسلمة بن األكوع
ُسولِ  ُسوُل رر ا رر انر تر أر ي.ٍش، فر  ..اهللَِّ  ُكنَّا يِف جر

ٍل َواْمَرَأٍة َتَواَفَقا قال ابن أيب ذئب: ثني إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيه اَم َرج   ...َأير

640  

ن عيل عن ابن شهاب عن عبداهلل واحلسن بني حممد ب

 أبيهام عيل
ُسولر اهللَِّ    أرنَّ رر

ِ
اء ِة النِّسر ن. ُمت.عر رى عر  ...هنر

  شعبة عن أيب مجرة
ِ
اء ِة النِّسر ن. ُمت.عر بَّاٍس ُسِئلر عر ُت اب.نر عر ِمع.  ...سر

جر النَّبِي   أيوب عن عكرمة عن ابن عباس  641 وَّ زر ُهور حُم.ِرمٌ  تر ةر ور ي.ُمونر  ...مر

تَِها والَ َبنْيَ امْلَْرَأِة َوَخاَلتَِها. اي عن األعرج عن أيب هريرةمالك عن أيب الزن  642  َوَعمَّ
َْمع  َبنْيَ امْلَْرَأةِ  الَ َي 

643  

ٍف  أرنَّ النَّبِيَّ  محاي بن زيد عن ثابت عن أنس و. ِن عر رِن ب. مح. ب.ِد الرَّ ىلر عر أرى عر  ..رر

 بشاشة العرس. عبدالعزيز بن صهيب عن أنس

 قدم عبدالرمحن بن عوف املدينة... محيد عن أنس

ُسولِ  أبو حازم عن سهل بن سعد  644 أرٌة إىِلر رر رر ِت ام. اءر الرت.  اهللَِّ  جر قر  ...فر
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645  

ُهنَّ  هشام عن أبيه عن عائشة ب.نر أرن.ُفسر هر ىلر الالَِِّت ور اُر عر  ...ُكن.ُت أرغر

 كان يستأذن يف يوم املرأة منا... عاصم األحول عن معاذة عن عائشة

مرحوم سمعت ثابًتا البناين قال: كنت عند أنس 

 وعنده ابنة له. قال: أنس
ُسوِل اهللَِّ  أرٌة إىِلر رر رر ِت ام. اءر ِرُض  جر  ...ترع.

646  

ر النَّبِي   محاي عن ثابت عن أنس ملر و.
ا أر ائِهِ  مر سر

 ِمن. نِ
ٍ
ء . ىلر يشر  ...عر

 فأوسع املسلمني خرًيا. محيد عن أنس

 "وختفي يف نفسك..." أن هذه اآلية: ثابتمحاي بن زيد عن 

ر النَّبِي   حممد بن يوسف ثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه ملر و.
ِعريٍ  أر ِن ِمن. شر ي. اِئِه بُِمدَّ ِض نِسر ىلر برع.  .عر

647  

جر النَّبِي   معتمر: قال أيب: ثنا أبو جملز عن أنس وَّ زر ُم  ملرَّا تر و. قر لر ال. خر نربر ير ي.  ...زر

 شديد احلياء. وكان النبي  عبدالعزيز بن صهيب عن أنس

 إذا مر بجنبات أم سليم... كان النبي  اجلعد بن أيب عثامن عن أنس

648  
ا نافع عن ابن عمر ْم إَِل اْلَولِيَمِة َفْلَيْأِِتَ ك  ِعَي َأَحد   .إَِذا د 

َراٍع ألَ  األعمش عن أيب حازم عن أيب هريرة ِعيت  إَِل ك   ...َجْبت  َلْو د 

 ...رَشر الطََّعاِم َطَعام  الَْولِيَمةِ  ابن شهاب وأبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة  649

ْم إَِذا  منصور عن سامل عن كريب عن ابن عباس  650 يِتَ َأْهَله  َلْو َأنَّ َأَحَده 
 ...َأَراَد َأْن َيأْ

651  
ا حممد بن املنكدر عن جابر ُقوُل: إِذر يرُهوُي تر انرِت ال. ا كر ائِهر رر ا ِمن. ور هر عر امر  ...جر

ُن  إسحاق أخربنا النرض بن شميل أخربنا ابن عون عن نافع انر اب. رُ كر لَّم.  ُعمر تركر . ير آنر ملر ُقر.  ال.
أر رر ا قر  ...إِذر

652  
ل  اْمَرَأَته  إَِل فَِراِشِه َفَأَبْت  األعمش عن أيب حازم عن أيب هريرة ج   ...إَِذا َدَعا الرَّ

 حتى ترجع ة عن زرارة عن أيب هريرةشعبة عن قتاي

َعاًًف إاِلَّ املْ َجاِهِرينَ  ابن شهاب عن سامل بن عبداهلل سمعت أبا هريرة  653 تِي م  لر أ مَّ  ...ك 

ِد النَّبِيِّ  عطاء عن جابر  654 ه. ىلر عر ِزُل عر ن.ِزُل  ُكنَّا نرع. آُن ير ال.ُقر.  .ور

بر  ابن حمرييز عن أيب سعيد  655 اُبوا سر ُم. أرصر اأرهنَّ تُِعوا  اير ترم. س. اُيوا أرن. ير أررر  ...فر
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ىلر الثَّيِِّب  خالد عن أيب قالبة عن أنس  656 رر عر بِك. ُجُل ال. جر الرَّ وَّ زر ا تر نَِّة إِذر  ...ِمنر الس 

ا لِ  عروة عن عائشة  657 هر مر و. برت. ير هر ةر ور عر م. ةر بِن.تر زر ير و. ةُ أرنَّ سر اِئشر  ...عر

عر  ابن جريج أين عطاء  658 نرا مر . رضر بَّاسٍ  حر ُن عر ي.ُمونرةر  اب. ةر مر  ...ِجنرازر

659  
حسني بن عيل عن زائدة عن ميرسة األشجعي عن أيب 

 حازم عن أيب هريرة
لَِقْت ِمْن ِضَلعٍ  وا بِالنَِّساِء َفإِنَّ املَْْرَأَة خ   ..اْستَْوص 

ْ  معمر عن مهام عن أيب هريرة  660 يَل ََل
ائِ ْْسَ

نَِز اللَّْحم   لَْوالَ َبن و إِ  ..َُيْ

 طــــــــــــالقكتــــاب ال
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

661  

رُ أرنَّ اب.نر  نافع اِئٌض  ُعمر ِهير حر ُه ور ًة لر أر رر لَّقر ام.  ..طر

 ...فذكر عمر للنبي  ابن شهاب عن سامل عن ابن عمر

قال أبو معمر: ثنا عبدالوارث ثنا أيوب عن سعيد بن 

 جبري عن ابن عمر
 ة.حسبت عيل بتطليق

662  
ةر  الزهري أين عروة بن الزبري أن عائشة قالت ُة ِرفراعر أر رر ِت ام. اءر ِ جر ُسولر اهللَّ يِّ رر

ظِ ُقرر  ...ال.

 جاءت وعليها مخار أخرض... أيوب عن عكرمة عن عائشة

رُ  حييى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبري  663 فِّ اِم: ُيكر ررر بَّاٍس قرالر يِف احل.  ...أنَّ اب.نر عر

664  
ج قال: زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمري ابن جري

 قال سمعت عائشة
نربر  أرنَّ النَّبِيَّ  ي. ُكُ  ِعن.در زر م. انر ير  ...كر

ُسوُل اهللَِّ  هشام عن أبيه عن عائشة  665 انر رر اءر  كر رل.ور ب  احل.
 ...حُيِ

666  

سليامن بن بالل عن حييى عن عبيد بن حنني أنه سمع 

 ابن عباس
نرًة ُأرِ  ث.ُت سر كر أرلر مر رُ يُد أرن. أرس. رطَّاِب  ُعمر  ...ب.نر اخل.

الزهري أين عبيداهلل بن عبداهلل بن أيب ثور عن عبداهلل 

 بن عباس
 مجيع الروايات يف احلدي  من هذا الطريق
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667  
ابن شهاب أين أبو سلمة بن عبدالرمحن أن عائشة 

 أخربته زوج النبي 
ُسولر اهللَِّ  رر  أرنَّ رر ا ِحنير أرمر هر اءر  ...ُه اهللَُّ جر

ُسوُل اهللَِّ  عامر الشعبي عن مرسوق قال سمعت عائشة تقول  668 نا رر ر ريَّ هُ خر ُسولر رر نرا اهللَّر ور . رتر  ...، فراخ.

 عــــــــــــدةكتــــاب ال
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

669  

ابن شهاب ثني عبيداهلل بن عبداهلل بن عتبة أن أباه 

بن األرقم الزهري يأمره أن كتب إىل عمر بن عبداهلل 

 يدخل عىل سبيعة بنت احلارث

دِ  ع. تر سر . انرت. حتر را كر ةر  أرهنَّ لر و. ا ب.ِن خر ن.هر ر عر ُتُويفِّ  ..فر

ُجٌل إىِلر  حييى أين أبو سلمة اءر رر بَّاسٍ جر ُن عر ةر  اب. رر ي. أرُبو ُهرر الٌِس ور  ...جر

أو مالك بن  -حممد بن سريين عن مالك بن عامر 

 هعن -عوف 
لِيظر أر  ا التَّغ. ي.هر لر ُلونر عر عر .  ...جتر

ِج النَّبِيِّ  محيد بن نافع عن زينب بنت أيب سلمة  670 و. بِيبرةر زر ىلر ُأمِّ حر ل.ُت عر خر  ... ير

ُسولِ  محيد بن نافع عن زينب بنت أيب سلمة عن أمها  671 أرٌة إىِلر رر رر ِت ام. اءر الرت.  اهللَِّ  جر قر  ...فر

قر ثرالرٍث  ن حفصة عن أم عطيةمحاي بن زيد عن أيوب ع  672 يٍِّت فرو. ىلر مر ى أرن. ُنِحدَّ عر  ...ُكنَّا ُنن.هر

 لعـــــــــــانكتــــاب ال
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

673  

اءر إِىلر  ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخربه الريِنَّ جر ج. ِمًرا ال.عر ي. اِصِم أرنَّ ُعور  ...عر

لرمحن بن القاسم عن القاسم حييى بن سعيد أين عبدا

 بن حممد عن ابن عباس
مِ  لِيلر اللَّح. ا قر رًّ فر ُجُل ُمص. لِكر الرَّ انر ذر كر  ...ور

ةر  عبدامللك عن وراي كاتب املغرية عن املغرية  674 ُن ُعبراير ُد ب. ع. الر سر ُجاًل قر ُت رر أري. و. رر  ...: لر

هُ حممد بن بشار ثنا ابن ايب عدي عن هشام بن حسان   675 تر أر رر فر ام. ذر يَّةر قر نر ُأمر  ...أرنَّ ِهالرلر ب.
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 رمة عن ابن عباسثنا عك

676  
قال  سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن يينار

 سمعت سعيد بن جبري عن ابن عمر قال
ُر  ُت اب.نر ُعمر أرل. ِ  سر ِديِ  امل.ُترالرِعنرني. ن. حر  ...عر

ُه يِف  نافع عن ابن عمر  677 تر أر رر نر ام. ُجاًل الرعر ِن النَّبِيِّ أرنَّ رر مر  ... زر

678  
بن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أيب سلمة 

 عبدالرمحن
ُسولر اهللَِّ  ترى رر ابِيًّا أر رر نَّ أرع.  ...أر

ُن  ابن شهاب عن عروة عن عائشة  679 ب.ُد ب. عر قَّاٍص ور ُن أريِب ور ُد ب. ع. مر سر ترصر ةر اخ. عر م.  ...زر

َّ  الزهري عن عروة عن عائشة  680 يلر لر عر ُسوُل اهللَِّ يرخر ٍم   رر و. اتر ير  ...ذر

 رضـــــــــــاعكتــــاب ال
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

681  
عبداهلل بن أيب بكر عن عمرة بنت عبدالرمحن أن 

 أخربته عائشة زوج النبي 
ُسولر اهللَِّ  ا أرنَّ رر هر انر ِعن.در  ...كر

َا ا قتاية عن جابر بن زيد عن ابن عباس  682 َضاَعِة.إِِنَّ  ْبنَة  َأِخي ِمَن الرَّ

َّ  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  683 يلر نر عر ذر
ترأ. اس. ِة فر اعر ضر ي ِمنر الرَّ مِّ اءر عر  ...جر

؟  زينب عن أم حبيبة  684 يرانر ل. لركر يِف بِن.ِت أريِب ُسف.  ...هر

ةر ب.نر ُعت.برةر تر  الزهري أين عروة بن الزبري عن عائشة  685 فر ي. ا ُحذر بر املًِاأرنَّ أر  ...برنَّى سر

ُجٌل  أرنَّ النَّبِيَّ  األشع  عن أبيه عن مرسوق عن عائشة  686 ا رر هر ِعن.در ا ور ي.هر لر لر عر  ...يرخر

 نفقــــــــاتكتــــاب ال
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
لرغر النَّبِيَّ  عطاء عن جابر بن عبداهلل  687 ترقر  بر ابِِه أرع. حر ُجاًل ِمن. أرص.  ...أرنَّ رر

 ...إَِذا َأْنَفَق املْ ْسلِم  َنَفَقًة َعََل َأْهلِِه شعبة عن عدي بن ثابت سمعت عبداهلل بن زيد   688
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 األنصاري عن أيب مسعوي األنصاري

ةر قر  عروة عن عائشة  689 بِيعر ِن رر  ...الرت. إِنَّ ِهن.در بِن.تر ُعت.برةر ب.

690  
ةر  عبدالرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة اطِمر ا لِفر  ...أرالر ترتَِّقي اهللَّر؟!مر

 قالت عائشة: إن فاطمة كانت يف مكان... ابن أيب الزناي عن هشام عن أبيه عن عائشة

 عتـــــــــــــــقكتــــاب ال

رقم 
 طرف احلديث الطريق احلديث
ْسلَِمًة َأْعَتَق اَّللَّ   سعيد بن مرجانة  691  ...َمْن َأْعَتَق َرَقَبًة م 

ًكا َله  يِف َعبْدٍ َمْن َأْعَتَق   بن عمرنافع عن عبداهلل  692  ...رِشْ

 ...َمْن َأْعَتَق َنِصيًبا َأْو َشِقيًصا يِف ََمْل وكٍ  قتاية عن النرض بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة  693

يِل  عروة عن عائشة  694 ب.ُت أره. اتر : إيِنِّ كر الرت. قر ُة فر ِريرر اءرت. بر  ...جر

695  

ةر ثرالرُث ُسنرنٍ  القاسم بن حممد عن عائشة ِريرر انر يِف بر  ...كر

 فقالت: لو أعطاين كذا وكذا... إبراهيم عن األسوي عن عائشة

ُه: ُمِغيٌ   عكرمة عن ابن عباس اُل لر ب.ًدا ُيقر انر عر ةر كر ِريرر جر بر و.  ...أرنَّ زر

ُسوُل اهللَِّ  عبداهلل بن يينار عن ابن عمر  696 رى رر  ور  هنر
ِ
الرء ي.ِع ال.ور ن. بر ن. ِهبرتِِه.عر  عر

َّا َقاَل  فضيل بن غزوان عن ابن أيب نعم عن أيب هريرة  697 َو َبِريٌء َِم  ...َمْن َقَذَف ََمْل وَكه  َوه 

الرمٌ  املعرور بن سويد عن أيب ذر  698 ُجٍل كر ر رر برني. ي.نِي ور انر بر  ...كر

ه   شعبة أين حممد بن زياي سمعت أبا هريرة  699 ْم َخاِدم   ...بَِطَعاِمهِ إَِذا َأَتى َأَحَدك 

هِ  نافع عن ابن عمر  700 ، َوَأْحَسَن ِعَباَدَة َربِّ  ...اْلَعْبد  إَِذا َنَصَح َسيَِّده 

701  
يونس عن الزهري سمعت سعيد بن املسيب يقول: 

 قال أبو هريرة: قال رسول اهلل 
الِِح َأْجَراِن.لِْلَعْبِد املَْْمل وِك   ..الصَّ

ِْسن  ِعَباَدَة َربِّهِ نِ  األعمش ثنا أبو صالح عن أيب هريرة  702  َوَينَْصح  لَِسيِِّدِه. ْعَم َما ألََحِدِهْم َي 
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 بيــــــــــــوعكتــــاب ال

رقم 
 طرف احلديث الطريق احلديث
ن.ُه النَّبِي   طاوس قال سمعت ابن عباس  703 رى عر ا الَِّذي هنر امُ  أرمَّ ُهور الطَّعر  ...فر

اُنوا ير  نافع عن عبد اهلل بن عمر  704 وِق كر ىلر الس  امر يِف أرع.  ...ب.تراُعونر الطَّعر

ُسوُل اهللَِّ  نافع عن عبد اهلل بن عمر  705 رى رر نرةِ  هنر ابر ِن امل.ُزر  ...عر

706  

رى النَّبِي   ابن جريج وزيد بن أيب أنيسة عن عطاء عن جابر لرةِ  هنر اقر امل.ُحر ِة ور رر ابر ِن امل.ُخر  .عر

أيب ثني إسحاق بن وهب ثنا عمر بن يونس ثني 

 إسحاق بن أيب طلحة األنصاري عن أنس
ُسوُل اهللَِّ  رى رر ةِ  هنر ر اَضر ِن امل.ُخر  .عر

707  

ُسولر اهللَِّ  نافع عن ابن عمر ِر  أرنَّ رر ي.ِع الثِّامر ن. بر رى عر  ...هنر

 وكان ابن عمر إذا سئل عن صالحها... عبداهلل بن يينار عن ابن عمر

 سألت ابن عمر عن السلم يف النخل... رتيعن عمرو عن أيب البحشعبة 

ا. عطاء عن جابر اير رر عر ِم إاِلَّ ال. هر ر. الدِّ ينراِر ور ٌء ِمن.ُه إاِلَّ بِالدِّ . الر ُيبراُع يشر  ور

708  
ِل  محيد عن أنس ي.ِع النَّخ. ن. بر رى عر نَُّه هنر ُهور أر ز. تَّى ير  ...حر

رى النَّ  شعبة عن عمرو عن أيب البحرتي سألت ابن عباس تَّى  بِي  هنر ِل حر ي.ِع النَّخ. ن. بر أ.ُكلر عر  ...ير

709  
ُسولر اهللَِّ  عبداهلل بن عمرو عن زيد بن ثابت ا أرنَّ رر اير رر عر صر يِف ال. خَّ  ...رر

ُسولر اهللَِّ  بشري سمعت سهل بن أيب حثمة رِ  أرنَّ رر ِر بِالترم. ي.ِع الثَّمر ن. بر رى عر  .هنر

710  
سفيان موىل أيب  مالك عن ياوي بن احلصني عن أيب

 أمحد عن أيب هريرة
صر النَّبِي   خَّ ا رر ِصهر ر. ا بِخر اير رر عر ي.ِع ال.  ...يِف بر

ا لِْلَبائِعِ  َمنِ  ابن شهاب عن سامل بن عبداهلل عن أبيه  711 َ َر َفَثَمَرِت  َؤبَّ  ...اْبَتاَع َنْخاًل َبْعَد َأْن ت 

712  
ابن جريج أين زياي أن ثابًتا موىل عبدالرمحن بن زيد 

 أخربه أنه سمع أبا هريرة
اًة، َفاْحَتَلَبَها َْصَّ  ...َمِن اْشَتَى َغنَاًم م 
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 وهو باْليار ثالًثا. ابن سريين عن أيب هريرة

 ال تْصوا اإلبل والغنم. األعرج عن أيب هريرة

713  

ِة يِف الرِّ  أبو الضحى عن مرسوق عن عائشة رر برقر ِة ال. اُت ِمن. ُسورر ِت اآلير ِزلر املرَّا ُأن.  ..بر

قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن 

 ابن عباس
ىلر النَّبِيِّ  لرت. عر ٍة نرزر برا آِخُر آير ُة الرِّ  .آير

714  
ْمرِ  يزيد بن أيب حبيب عن عطاء بن أيب رباح عن جابر َم َبْيَع اْْلَ وَله  َحرَّ  ...إِنَّ اَّللََّ َوَرس 

لرغر  ن عباس يقولعمرو بن يينار أين طاووس أنه سمع اب رُ بر رطَّاِب  ُعمر  ...(فرالرًناأرنَّ ) ب.نر اخل.

715  

ُسولر اهللَِّ  ابن شهاب عن أيب بكر بن عبدالرمحن عن أيب مسعوي ل.ِب  أرنَّ رر ِن ال.كر مر ن. ثر رى عر  ...هنر

ُسولر اهللَِّ إِ  شعبة عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه مِ  نَّ رر ِن الدَّ مر ن. ثر رى عر  ...هنر

رى النَّبِي   شعبة عن حممد بن جحاية عن أيب حازم عن أيب هريرة   هنر
ِ
اء ِب اإِلمر س. ن. كر  .عر

716  
امِ  محيد الطويل عن أنس رجَّ ِر احل. ن. أرج. ُه ُسِئلر عر نَّ  ...أر

طِِه. خالد عن عكرمة عن ابن عباس . ُيع. اًما ملر رر انر حر و. كر لر  ور

717  
هيم عن عيل مسدي ثنا عبدالوارث وإسامعيل بن إبرا

 عن ابن عمر بن احلكم عن نافع
رى النَّبِي   لِ  هنر ح. فر ِب ال. س. ن. عر  .عر

ُعونر حُلُومر  نافع عن ابن عمر  718 تربراير يَِّة ير
راِهلِ ُل اجل. رُزور رانر أره.  ...اجل.

719  
ابن شهاب الزهري قال أخربين عامر بن سعد بن أيب 

 وقاص عن أيب سعيد
ُسوُل اهللَِّ  رى رر ن.  هنر ِ  عر ترني. ي.عر  ...بر

رى النَّبِي   مالك عن نافع عن ابن عمر  720 ِش. هنر ِن النَّج.  عر

721  

ُسوُل  ابن طاووس عن أبيه رى رر برانُ   اهللَِّ هنر ك. ى الر   ...أرن. ُيترلرقَّ

اِجرُ  شعب عن عدي بن ثابت عن أيب حازم عن أيب هريرة ب.تراعر امل.ُهر رى أرن. ير ايِبِّ  هنر رر  .لأِلرع.

اَِضٌ لِبرايٍ  سريين عن أنس ابن بِيعر حر  .هُنِينرا أرن. ير

َيارِ  نافع عن ابن عمر  722 اَم بِاْْلِ لر َواِحٍد ِمنْه  اَلِن َفك  ج   ...إَِذا َتَباَيَع الرَّ
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723  
قتاية عن صالح ايب اخلليل عن عبداهلل بن احلارث 

 سمعت حكيم بن حزام
يَاِر َما

يَِّعاِن بِاْْلِ بَ َقا الْ  ...ََلْ َيَتَفرَّ

ُبُيوِع! عبداهلل بن يينار عن ابن عمر  724 ُع يِف ال. در  ...إيِنِّ ُأخ.

725  

ًفا ) ابن شهاب عن مالك بن أوس أخربه . سر رصر ترمر ُه ال. نَّ ِة ِيينرارٍ أر  ...(باِِمئر

شعبة عن عمرو عن أيب البحرتي سألت ابن عمر عن 

 السلم يف النخل فقال
رى النَّبِي   ِرِق بِالذَّ  هنر ور ِن ال. ِب عر اًء بِنراِجزٍ  هر سر  .نر

726  

حييى بن ايب إسحاق ثنا عبدالرمحن بن أيب بكرة قال: 

 قال أبو بكرة
َهِب إالَّ َسَواًء بَِسَواءٍ  َهَب بِالذَّ وا الذَّ  ...الَ َتبِيع 

َهِب إالَّ ِمْثاًل بِِمْثلٍ  نافع عن أيب سعيد َهَب بِالذَّ وا الذَّ  ...الَ َتبِيع 

727  

عبدالرمحن بن عوف أنه سمع  عبداملجيد بن سهيل بن

 سعيد بن املسيب حيدث أن أبا سعيد وأباه هريرة حدثاه
ُسولر  ِ أرنَّ رر ِدي    اهللَّ نِي عر ا بر عر ر أرخر  ...بر

 أوه أوه عني الربا عني الربا. الغافر أنه سمع أبا سعيد معاوية عن حييى سمعت عقبة بن عبد

 ال صاعني بصاع وال يرمهني بدرهم. دشيبان عن حييى عن أيب سلمة عن أيب سعي

يٌك ِِل  أبو املنهال  728 ِ وِق نرِسيئرةً براعر رشر اِهمر يِف الس  رر  ...ير

 الَ ِرَبا إالَّ يِف النَِّسيَئِة. ابن عباس عن اسامة  729

َشبََّهاٌت  الشعبي عن النعامن  730 اَم م  ، َوَبْينَه  ٌ َرام  َبنيِّ ، َواحْلَ ٌ اَلل  َبنيِّ  ...احْلَ

ُسوِل اهللَِّ  ن أيب سلمة عن أيب هريرةسلمة ع  731 ىلر رر ُجٍل عر انر لِرر ي.نٌ  كر  ...ير

ِْحَقٌة ) قال ابن املسيب إن أبا هريرة قال :ابن شهاب قال  732 ْلَعِة، َم  َقٌة لِلسِّ نَفِّ لِف  م  َكةِ احْلَ  .(لِْلَْبَ

733  
م  اَّللَّ ، َوالَ َيْنظ   أبو صالح عن أيب هريرة ه  َكلِّم   ...ر  إَِلْيِهمْ َثاَلَثٌة الَ ي 

وِق  العوام عن إبراهيم بن عبدالرمحن عن عبداهلل بن أيب أوف ُهور يِف الس  ًة ور امر ِسل.عر قر ُجالً أر  ... رنَّ رر

734  
ُسولِ  الشعبي عن جابر عر رر ُت مر و. زر  ... اهللَِّ غر

 قال: خذ مجلك ولك ثمنه. اهلل عن وهب بن كيسان عن جابر عبدالوهاب ثنا عبيد
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735  

امعيل بن أيب أويس ثني أخي عن سليامن عن حييى إس

أيب الرجال حممد بن عبدالرمحن أن أم  بن سعيد عن

 عمرة بنت عبدالرمحن قالت سمعت عائشة قالت

ُسوُل اهللَِّ  ِمعر رر باِب  سر تر ُخُصوٍم بِال. و.  ..صر

اَضر اب.نر  عبداهلل بن كعب بن مالك أن أباه كعب بن مالك أخربه  736 ُه ترقر نَّ ي.ِه أر لر ُه عر نًا لر ي. ٍي ير رر د.  ...أريِب حر

ْلٌم، َوَمنْ  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة  737 ْتبَِع َعََل َمِِل  َفْلَيتَّبِْع. َمطْل  الَْغنِيِّ ظ 
 أ 

738  
ٌل، َفِقيَل  ربعي عن حذيفة ؟ َماَت َرج  نَْت َتق ول  : َما ك   ...َله 

َدايِن  النَّاَس  أبا هريرةالزهري عن عبيد اهلل بن عبداهلل أنه سمع   ...َكاَن َتاِجٌر ي 

739  

أبو بكر حممد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبدالعزيز 

أخربه أن أبا بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام  

 أخربه أنه سمع أبا هريرة

ٍل َأْو إِْنَسانٍ   ...َمْن َأْدَرَك َماَله  بَِعْينِِه ِعنَْد َرج 

740  

د إبراهيم الرهن يف السلم األعمش قال: ذكرنا عن

 فقال: حدثني األسوي عن عائشة
ُوِيي   أرنَّ النَّبِيَّ  اًما ِمن. ير رى طرعر رتر  ...اش.

ى إىِلر النَّبِيِّ أر  هشام عن قتاية عن أنس شر ُه مر ِعرٍي  نَّ  ...بُِخب.ِز شر

741  

ابن أيب نجيح عن عبداهلل بن كثري عن أيب املنهال عن 

 ابن عباس
ِدمر ال رِ  نَّبِي  قر لُِفونر بِالتَّم. ُهم. ُيس.  ...امل.رِدينرةر ور

ِد  حممد بن أيب املجالد عن عبداهلل بن أيب أوف ه. ىلر عر لُِف عر ِ إِنَّا ُكنَّا ُنس. ُسوِل اهللَّ  ...رر

ِة يِف ُكلِّ  قرَضر النَّبِي   الزهري عن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن جابر بن عبداهلل  742 عر ف. الٍ )بِالش   ...( مر

 ..الَ َيْمنَْع َجاٌر َجاَره  َأْن َيْغِرَز َخَشَبه  يِف ِجَداِره ابن شهاب عن األعرج عن أيب هريرة  743

744  
نَُّه  هشام بن عروة عن أبيه ت. أر مر عر ق  زر ى يِف حر ور ت.ُه أرر. مر اصر  ...خر

ِسَف بِِه َيْومَ  عبداهلل بن املبارك ثنا موسى بن عقبة عن سامل عن أبيه  .الِْقَياَمِة إَِل َسْبِع َأَرِضنيَ  خ 

ُرٍع. قرَضر النَّبِي   الزبري بن خريت عن عكرمة سمعت أبا هريرة  745 ِة أرذ. ب.عر ِريِق بِسر ُروا يِف الطَّ اجر ا ترشر  إِذر
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 زارعــــــــــــةكتــــاب امل

رقم 
 طرف احلديث الطريق احلديث

746  

عُ كر  األوزاعي عن عطاء عن جابر رر ز. ُبِع )اُنوا ير الر  را بِالث ُلِ  ور ِف وهنر  ..(والنِّص.

اللي  عن ربيعة بن أيب عبدالرمحن عن حنظلة بن 

 قيس عن رافع بن خديج عن عميه
ى النَّبِي   نرهر لِكر  فر ن. ذر  ...عر

ُسولِ  ابن شهاب عن سامل ِد رر ه. ُم يِف عر لر ع. ضر  اهللَِّ  ُكن.ُت أر  ..أرنَّ األرر.

 ابن عمر كان يكري مزارعه...أن  أيوب عن نافع

747  

قلت لطاووس: لو تركت املخابرة فإهنم  :عمروقال 

هنى عنه، فقال: أي عمرو أعطيهم  يزعمون أن النبي 

 -يعني ابن عباس  -وأغنيهم وإن أعلمهم أخربين 

ةِ  أرنَّ النَّبِيَّ  رر ابر ِن امل.ُخر ن.هر عر . ير  ...ملر

ر  أرنَّ النَّبِّي  نافع عن ابن عمر  748 ي.ربر لر خر امر .ُرُج عر ا خير ِر مر ط.  ... بِشر

ْسلٍِم َيْغِرس  َغْرًسا، َأْو َيْزَرع  َزْرًعا قتاية عن أنس بن مالك  749  ...َما ِمْن م 

وا بِِه َفْضَل اْلَكلِ  ابن شهاب عن ابن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة  750 وا َفْضَل املَْاِء لَِتْمنَع   .الَ ََتْنَع 

 ا والصدقة والنحلى والعمرىوصايكتــــاب ال
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
ٌء ي وِِص فِيهِ  نافع عن عبداهلل بن عمر  751 ْسلٍِم َله  ََشْ  ...َما َحقر اْمِرٍئ م 

752  
يِن النَّبِي   عامر بن سعد عن أبيه اير اعِ  عر ير ور ِة ال. جَّ  ...يِف حر

 ثم وضع يده عىل جبهته... عائشة بنت سعد عنه

، َوالثرل ث  َكثٌِي. بن عروة عن أبيه عن ابن عباس هشام  753  الثرل ث 

انر النَّبِي   مالك بن مغول عن طلحة  754 ل. كر ؟ هر َصر  ...أرو.

ِ  أبو إسحاق عن عمرو بن احلارث ختن رسول اهلل   755 ُسوُل اهللَّ كر رر رر ا تر ا ِعن.در  مر ً مهر تِِه ِير. و.  ...مر
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 أخي جويرية بنت احلارث قال:

ُروا ِعن.در  عون عن إبراهيم عن األسوي قال: ذكروا ابن  756 كر ةُ ذر اِئشر ِصيًّا عر انر ور لِيًّا كر  ...أرنَّ عر

757  
رِميِس!  سعيد بن جبري عن ابن عباس ُم اخل. و. ىير رِميِس؟ ُثمَّ بركر ُم اخل. و. ا ير مر  ...ور

 .عليه الوجع..قد غلب  إن النبي  :فقال عمر الزهري عن عبيد اهلل بن عبداهلل  عن ابن عباس

بِيلِ  زيد بن أسلم عن أبيه سمعت عمر بن اخلطاب  758 ٍس يِف سر ىلر فررر رل.ُت عر  ...اهللَِّ محر

759  
مَّ َيع ود  يِف َقيْئِِه. وهيب ثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس د  يِف ِهَبتِِه َكاْلَكْلِب َيِقيء  ث 

 اْلَعائِ

 ليس لنا مثل السوء... أيوب عن عكرمة عنه

ةُ  سمعت النعامن بن بشري وهو عىل املنرب يقول عامر قال:  760 رر م. الرت. عر قر ِطيًَّة، فر طرايِن أريِب عر  ...أرع.

761  
رن. ُوِهبرت.  قرَضر النَّبِي   أبو سلمة عن جابر

را ملِ هنَّ ى أر رر ُعم. ه بِال.  .لر

ْمَرى َجائَِزةٌ  قتاية ثني النرض بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة  اْلع 



" الجمع بين الصحيحين " غريب ألفاظ الجزء الثاني من 

المعنى الكلمة الػريبة م 

( 274هدي الزاري )أي تتخَّرك وتضطّرب بشوت تتَقْعقع  374

الَشدمٌ األولٍ أي أول نزول المشيبٌ وأشل الَشدمٌ الضّربٌ الشائبٌ أول شدمٌ  375

( 219هدي الزاري )

الؾارغ البال من الوموم والِذلو أيضًا المنؾّرد – بالكزّر – ِذْلٌو ِذلٌو من مشيبتً  375

( 1/529النوايٌ )

بكزّر أولى وؽتد ثانيى من التخبيّر وهو التزيين والمّراد هنا َعْشب اليمن بُّْردٌ ِخبََّرة  376

( 145هدي الزاري )

( 158هدي الزاري )أي لم يدركوا ؽيكتب عليوم آثم لم يبلػوا الِخْنث  377

( 156هدي الزاري )أي تخليل اليمين تخلٌَ القزم  378

( 185هدي الزاري )هو دعاء بالذُل والِذْزي كأنى دعا عليى بأن يلشق بالُّرغام وهو التّراب وقيل معناه آضطّراب والُّرْغم المزاءة والػضب أرغم هللا أنؾك  379

( 253هدي الزاري )أي الذين يلوذون بى ويتكّررون عليى غاسيٌ أهلى  380

( 318هدي الزاري )النَوح أشلى التناوح وهو التقابل ثم ازتعمل ؽً اجتماع النزاء وتقابلون ؽً البكاء علٍ الميت النِّياخٌ  381

يبٌ الَشالقٌ  383 ( 222هدي الزاري )هً الُموْلولٌ بالشوت السديد عند المّشِ

( 2/418النوايٌ )هً التً تخلق سعّرها من الجزع عند المشيبٌ الخالقٌ  383

( 213هدي الزاري )هً التً تسق جيبوا عند المشيبٌ الَساقٌ  383 

( 174هدي الزاري )هً قولوم يا آل ؽالن دعوى الجاهليٌ  384

يقال بؾتد الواء وكزّرها ؽً الؾزع وبؾتخوا ذاشٌ ؽً الػلط وخكً الكزّر أيضًا وقال شاخب األؽعال َوَهل ؽً السًء بالؾتد َوْهالً بالزكون ذهب وهمى إليى َوَهَل  386

( 332هدي الزاري )وَوِهل بالكزّر َوَهالً بالؾتد أي نزً 

( 275هدي الزاري )هً البئّر وقيل يذتص بػيّر المطْويٌ القليب  386

( 143هدي الزاري )بكزّر الجيم وؽتخوا يقال للميت ولزّريّره وقيل بالؾتد للميت وبالكزّر للزّريّر جنازة  387

بؾتد أولى أي إزاره وهو موضع آزار ؽأطلق عليى وقيل الذاشّر ؽقط َخْقوه  388

( 155هدي الزاري )

المسوور بؾتد أولى وزكون الؾاء أي أجعلى ضؾائّر وخكً بضمتين جمع ضؾيّرة وهً الذشلٌ من السعّر والمّراد إدذال بعض السعّر ؽً بعض ضؾّرنا سعّرها  388

( 226هدي الزاري )

( 270هدي الزاري )أي ضؾائّر قّرون  388

( 212هدي الزاري )أي اْلؾؾنوا ؽيى واجعلنى مما يلً جزدها مأذوذ من السعار وهو ما يلً الجزد أسعّرنوا إياه  388 

( 196هدي الزاري )هً نزبٌ إلٍ قّريٌ يقال لوا زُخول باليمن وقال ابن خبيب وابن األعّرابً الَزُخول القطن والُكّْرزف هو القطن زُخوليٌ من كّرزف  389

( 182هدي الزاري )بزكون الدال وبالعين الموملٌ أي شبؼ رْدع  389

( 168هدي الزاري )بؾتختين أي باٍل َذلَق  389

هو شديد الجزم وقيخى والمسوور بضم أولى وخكً ؽتخى وكزّره للُمْولٌ  389

( 301هدي الزاري )

( 334هدي الزاري )أي أدركت وطابت واليَنع بؾتد الياء إدراك الثمار أينعت  390

( 121هدي الزاري )أي الَسملٌ والجمع بُُّرود البُّْردة  390

( 2/896النوايٌ )أي يجنيوا يْودبوا  390

بكزٍّر ثم زكون وبكزّر الذاء المعجمٌ خسيسٌ معّروؽٌ طيبٌ الّريد آِْذِذّر  390

( 105هدي الزاري )توجد بالخجاز 

( 312هدي الزاري )أي أذبّر بموتى نعٍ  396

( 276هدي الزاري )أي يكنزى يقُُم  397

( 155هدي الزاري )أي شَػّروه وجعلوه خقيّرًا خقَّروا سأنوا  397

( 269هدي الزاري )أي شوت ذؾقوا باألرض قّْرع نعالوم  401

( 312هدي الزاري )أي لم تطب نؾزً بذلك لم أُْنعم  404

( 135هدي الزاري )أي يسدخ يْثلؼ رأزى  406

أي يقطعى ويسقى والَسّْرسّرة أشلوا أذذ الَزبُع بؾيى وِسْدقى أي ؽمى يَُسّْرسّر سدقى  406

( 210 – 209هدي الزاري )

( 289هدي الزاري )هو الكالم الذي ال يُؾوم لػط  406

( 211هدي الزاري )أي جانبى َسطّ النوّر  406

( 262هدي الزاري )أي ؽتخى ؽػّر لى ؽاه  406

( 227هدي الزاري )أي شَوتوا وازتػاثوا َضْوَضْو  406

( 180هدي الزاري )أي العمامٌ الَّربابٌ البيضاء  406

( 295هدي الزاري )بؾتد الميم أي الّرؤيٌ كّريى الَمّْرآة  406

( 152هدي الزاري )أي يجمع لوبوا يخُسوا  406

بتسديد الميم أي تاَمٌ النبات ويّروى بالتذؾيف أي سديدة الزواد رْوضٌ ُمْعتَمٌ  406

( 248هدي الزاري )

( 331هدي الزاري )أي األطؾال ِوْلدان  406

( 293هدي الزاري )أي الذالص المْخض  406

( 237هدي الزاري )أي ذلد يقال عدن بالمكان أي أقام بى جنٌَ عدن  406

بضمتين لألكثّر بالقشّر منون ولألشيلً بالمد من غيّر تنوين معناه ُشُعدًا  406

( 220هدي الزاري )ارتؾع طالعًا 



( 281هدي الزاري )أي نؾائزوا كّرائم أموالوم  407

( 1/614النوايٌ )الذَْود من آبل ما بين الثنتين إلٍ التزع ذْود  408

جمع َوْزق بؾتد أولى وزكون ثانيى وخكً كزّر أولى وهو زتون شاعًا أْوزق  408

( 328هدي الزاري )

( 203هدي الزاري )أي المطّر زماه زماءًا لنزولى من الزماء زقت الَزماء  409

( 236هدي الزاري )بؾتختين أي زقتى الزماء من غيّر معالجٌ َعثَّريًا  409

( 315هدي الزاري )أي ينكّر أو يعيب ما ينِقم  411

( 173هدي الزاري )أي الثوب الذي يلبس ؽً الخّرب أدراعى  411

( 235هدي الزاري )جمع عتيد وهو الؾّرس الَشلب المعد للّركوب وقيل الزّريع الوْثب وقيل هو جمع قلٌ للعتاد وهو ما يعد من زالح ودابٌ وآلٌ خّرب أعتَُده  411

( 290هدي الزاري ) بكزّر الالم والزاي أي ِسْدقيى كذا ؽزّره ؽً الخديث وقال الذليل هما مضػتان ؽً أشل الخنك وقيل غيّر ذلك لِْوِزمتيى  412

( 284هدي الزاري )والمّراد بى هنا ما يدذّر وال يؤدى الخق منى أنا كنزك  412

الُسجاع األقّرع هو الخيٌَ الذكّر وقيل كل خيٌَ ُسجاع بضم أولى وقد يكزّر واألقّرع الذي ال سعّر علٍ رأزى يّريد خيٌَ قد تمَعط جلد رأزى لكثّرة زمى وطول سجاعًا أقّرع  412

( 2/440النوايٌ  )(208هدي الزاري )عمّره 

( 189هدي الزاري ) هما الُزْبدتان اللَتان ؽً جانبً ِسْدقً الخيٌَ من الزم وقيل الَزبيبٌ النُكتٌ الزوداء ؽوق عينوا ويقال بجانب ؽيوا زبيبتان  412

( 184هدي الزاري )الَّرْضف هً الخجارة المخماة َرْضف  413

( 156هدي الزاري )بؾتختين هو طّرؽى َخلَمٌ ثدييى  413

( 312هدي الزاري )بضم أولى وزكون الػين هو ؽّرع الكتف الذي يتخّرك نُْػض  413

( 327هدي الزاري )الِوْزر الثقل والجمع أوزار ِوْزر  415

( 295هدي الزاري )الَمّْرج أرض ؽيى نبات تمُّر ؽيى الدَواب َمّْرج  415

يَل بكزّر أولى وؽتد التختانيٌ أي الخبل الذي تّربط بى ويقال لى طول بالواو المؾتوخٌ أطال  415 ( 232هدي الزاري ) الطِّ

أي سوطًا أو سوطين أو طْلقًا أو طْلقين وقيل الَسّرف ما عال من " سّرؽًا أو سّرؽين "   أي عدت لمّرخوا ونساطوا سوطًا أو سوطين وال راكب عليوا وقولى ازتنَت سّرؽًا أو سّرؽين  415

( 210هدي الزاري  )(1/814النوايٌ )األرض 

( 255هدي الزاري )أي ازتػناءًا تػنيًَا  415

( 317هدي الزاري )أي معاداًة لوم نِواًءا  415

( 259هدي الزاري )أي المنؾّردة الؾاذَة  415

" بأظالؽوا " الظَلف هو كل خاؽّر منسق وقد يطلق علٍ ذات الظَلف وقولى بأظْالؽوا  415

( 233هدي الزاري )هو جمع للظَلف 

( 322هدي الزاري )قيل قلٌ الشبّر وقيل الخّرص الولع  417

إنً ألراه مؤمنًا ؽقال أو  417

مزلمًا 

هو بزكون الواو علٍ معنٍ آْضّراب ويجوز أن يكون بمعنٍ التّردد أي 

( 115هدي الزاري )ال تقطع بأخدهما وال يجوز ؽتد الواو هنا 

( 140هدي الزاري )بالتخّريك القول الزًء وقيل الؾزع الجزع  417

( 312هدي الزاري ) بؾتختين أي آبل وُخْمّرها أؽضلوا والنَعم آبل ذاشٌ وإذا قيل األنعام دذلت معوا البقّر والػنم وقيل بل النَعم للثالثٌ ُخْمّر النََعم  417

( 265هدي الزاري ) جمع قباء بؾتد أولى ممدود هو جنس من الثِّياب ضيِّق من لباس العجم معّروف أْقبيٌ  419

( 203هدي الزاري )بضم الميم هً سجّرة الطلد زُمّرة  420

( 246هدي الزاري )أي لزموه َعلَِقت  420

( 244هدي الزاري )هو كل سجّر لى سوك الِعَضاه  420

هو الثَوب الذي يكون ؽوق السعار يعنً أنتم الذاشٌ والناس العامٌ ِدثَار  421

( 1/553النوايٌ )

( 212هدي الزاري )وهو ما يلً الجزد ِسَعار  421

( 102هدي الزاري )بضم الومزة وزكون الثاء وبؾتخوما أيضًا قال األزهّري هو آزتئثار أي يزتأثّر عليكم بأمور الدنيا وبؾضل عليكم غيّركم أُْثّرة  421

ْعب  421 ( 211هدي الزاري )بالكزّر الطّريق ؽً الجبل الّسِ

( 230هدي الزاري )أي من أزلم يوم الؾتد وهو بؾتد الالم والمد جمع طليق ويقال لمن أُطلق من أزّر ونخوه الطُلَقاء  422

يٌ إذا أنؾذها يمّرقون  424 ( 296هدي الزاري )أي يذّرجون منى كما ينؾشل الَزوم من الّرّمِ

التّراِقً جمع تُّْرقوة بضم القاف وهو العظم الذي بين ثػّرة النخّر والعاتق تّراِقيوم  424

( 131هدي الزاري )

( 2/400النوايٌ )ؽُْوق الزوم وهو موضع الوتّر منى من ؽُْوقى  424

ْخنٌ وقيل التواضع زيماهم  424 ( 207هدي الزاري )بالتذؾيف أي عالمتوم قال مجاهد الّزِ

( 194هدي الزاري )أي ازتئشال السعّر بالخلق أو غيّره وقيل المبالػٌ ؽً التقُسف واألول أسوّر التْزبيد  424

بكزّر الّراء أي العقبٌ التً تْلوى علٍ مدذل النَْشل ؽً الزوم ِرَشاؽى  424

( 184هدي الزاري )

بؾتد النون وكزّر الضاد وتسديد الياء هو القدح وعود الزوم نَِضيِّى  424

( 311هدي الزاري )

( 267هدي الزاري )بضم القاف أي ريش الزوم قُذذه  424

( 173هدي الزاري )أي تَدْخَّرج وزنًا ومعنٍ تَدْرَدر  424

( 310هدي الزاري )النَْشل خديدة الزوم نشلى  424

( 259هدي الزاري )أي ما ؽً الكّرش الَؾّْرث  424

( 243هدي الزاري )العُضد هو ما بين المّرؽق إلٍ المنكب عُضديى  424

( 123هدي الزاري )بؾتد أولى هً القطعٌ من كل سًء البَْضعٌ  424

يلمزون أي يعيبوهم وقيل هو بػيّر التشّريد بإسارة العينيين يلمزك  424

( 290هدي الزاري )

( 162هدي الزاري )هو من إظوار غيّر ما يكتم والمسوور ؽيى بؾتختين ويقال بالضم ثم الزكون ويقال بالؾتد ثم الزكون وخكً ؽتد الدال ؽيوما الخّرب ذدعٌ  424

( 158هدي الزاري )الخنجّرة الخلقوم خناجّرهم  424



( 309هدي الزاري )أي مّرتؾعوا ناسز الجبوٌ  425

( 224هدي الزاري )أي من أشلى أو معدنى أو نزلى ِضْئِضٍء  425

( 178هدي الزاري )تشػيّر ذهبٌ ذَُهيبٌ  425

( 269هدي الزاري )أي مدبوغ بالَقَّرظ وهو معّروف أديم مْقّروظ  425

( 255هدي الزاري )أي داذلتين ؽً الُمْقلتين غيّر جاخظتين غائّر العينين  425

بزكون السين أي مّرتؾعوما والوجنٌ مثلث الواو والجيم زاكنٌ ويجوز كزّر الجيم وؽتخوا مع ؽتد الواو وقد تبدل همزة مضمومٌ هً جانب الوجى مْسّرف الوجنتين  425

( 326 – 210هدي الزاري )وهو عظيمى العالً 

( 279هدي الزاري )أي ؽيوا كثاؽٌ وازتدارة وليزت طويلٌ كُث اللخيٌ  425

( 314هدي الزاري )أي أؽتش أنقِّب  425

كلمٌ زجّر للشبً عما يّريد ؽعلى يقال بؾتد الكاف وكزّرها وزكون الذاءين وكزّرهما وبالتنوين مع الكزّر وبػيّر التنوين قيل هً كلمٌ أعجميٌ عّّربتوا كر كر   426

( 280هدي الزاري )العّرب 

بؾتد الومزة وكزّر القاف وقد يزكن ويجوز ضم أولى وكزّره قال عياض أقط  431

( 110هدي الزاري )هو جبن اللبن المزتذّرج زبده وذشى ابن األعّرابً بالضأن وقيل لبن مجؾف مزتخجّر يطبر بى 

( 203هدي الزاري )أي القمد السامً الَزْمّراء  431

( 183هدي الزاري )بضم الشاد أي أرقبى أرُشده  432

( 256هدي الزاري )أي ال تنقشوا ال تػيضوا  433

( 1/758النوايٌ )أي دائمٌ الشب والوطل بالعطاء زَخاء  433

( 291هدي الزاري )أي يزتتّرن يلُْذن بى  434

( 286هدي الزاري )بضم الالم أي عقل والجمع ألباب أذهب لِلُّبِ  435

( 151هدي الزاري )أي العاقل الّرجل الخازم  435

( 157هدي الزاري )  الخلً بؾتد ثم زكون ما تتخلٍ بى المّرأة وجمعى بضم ثم كزّر وتسديد ويجوز كزّر أولى ُخليِكن  436

هدي الزاري ) يقال للسًء إذا ارتضً وقيل إذا عظم وؽيوا لػات إزكان الذاء وكزّرها منونًا وبػيّر تنوين وبضموا منونًا وبتسديدها مضمومًا ومنونًا بر  437

118 )

ْبد أي يّروح األجّر عليى علٍ الدوام ماٌل رابٌد  437 ( 180هدي الزاري )من الّّرِ

( 331هدي الزاري )أي َأَمٌ وليدة  439

( 1/668النوايٌ )أي طامعٌ تزألنً سيئًا راغبٌ  440

( 313هدي الزاري )أي توؽيت ؽجأة والمّراد بالنؾس الّروح اْؽتُلِتت نؾزوا  441

( 217هدي الزاري )أي انكمش وقبض وجوى أساح  442

( 250هدي الزاري )أي الؾقّر الَعْيلٌ  442

( 1/882النوايٌ )أي نشف تمّرة يّريد أال تْزتقلُوا من الشدقٌ سيئًا سق تمّرة  442

( 232هدي الزاري)وهً المّرأة وأشلى الوودج إذا كانت ؽيى المّرأة ثم أطلق علٍ المّرأة وقيل زميت المّرأة بذلك لكونوا يظعن بوا أي يّرخل بوا الظَِعينٌ  442

( 131هدي الزاري )بؾتد أولى وضمى األشيلً وضم الجيم هو من يؾزّر لػٌ بلػٌ تَّْرُجمان  442

( 300هدي الزاري )وهو أن يعطيى الساة مثالً لينتؾع بلبنوا ويّردها الَمنِيخٌ  443

( 289هدي الزاري ) بكزّر الالم ويقال بؾتخوا ذوات األلبان من آبل قال ثعلب هً بعد ثالثٌ أسوّر من إنتاجوا لبون وجاءت ؽً الخديث ؽً البقّر والػنم اللِّْقخٌ  443

( 222هدي الزاري )أي الكّريمٌ الػزيّرة اللبن والجمع شؾايا الَشِؾً  443

( 156هدي الزاري )ؽزّره ؽً األشل بمجّرى الطعام الخلقوم  445

( 2/395النوايٌ )الَؾلُُو الُمْوُّر الشػيّر وقيل هو العظيم من أوالد ذوات الخاؽّر ؽلَوه  446

  قال المشنف يقال ِعدل بالكزّر أي زنٌ وبالؾتد أي مثل وقال غيّره هما لػتان بمعنٍ وقيل بالكزّر من الجنس وبالؾتد من غيّر الجنس وقيل بالعكس بعدل تمّرة  446

( 237هدي الزاري )

( 180هدي الزاري )هو من التّربيٌ وهً القيام علٍ السًء وإشالخى يّربِّيوا  446

هو ما ؽوق الخاؽّر وهو كالقدم لٔنزان وهو بكزّر أولى وثالثى ِؽّْرزن  447

( 259هدي الزاري )

( 1/434النوايٌ )أي نتكلف الخمل باألجّرة لنكتزب ما نتشدق بى نتخامل  448

ْنف والنوع وعلٍ كل مقتّرنين ونقيضين وسبيوين زوجين  449 ( 192هدي الزاري ) أي سيئين من كل سًء ويطلق الزوج علٍ الّشِ

  جمع ُزالِميٌَ وهً األنملٌ من أنامل األشابع وهً التً بين كل مؾشلين من أشابع آنزان وقيل الُزاَلمٍ كل عظم ُمجَوف من شػار العظام أي المعنٍ ُزاَلمٍ  451

( 1/801النوايٌ )علٍ كل عظم من عظام ابن آدم شدقٌ 

( 291هدي الزاري )أي المكّروب وقيل المظلوم الملووف  452

( 275هدي الزاري )أي انقبضت وانضمت تقلَشت عليى  454

( 330هدي الزاري )أي ال تخشً ال توعً  456

( 331هدي الزاري )أي ال تضيقً علٍ نؾزك ؽً النؾقٌ كنٍَ عن ذلك بالَّرْبط ال توكً  456

( 244هدي الزاري )أي يطلب العؾاف يزتِعف  460

( 200هدي الزاري )ؽزّرها ؽً الخديث بأنوا اآلذذة وعن الخزن أنوا المانعٌ والزؾل والعلو بضم أولوما ويجوز الكزّر اليد الُزْؾلٍ  461

( 165هدي الزاري )أي ناعمٌ مستواة والذضّر من النبات الّرذص الطّري َذِضّرة ُخلوة  462

( 264هدي الزاري )هو الػنيمٌ الؾًْء  462

( 210هدي الزاري )أي متطلع ُمْسِّرف  463

( 2/689النوايٌ )أي اجعلى لك ماالً تمَولى  463

( 297هدي الزاري )أي قطعٌ من لخم مقطعٌ مؾّرقٌ ُمْزعٌ لخم  464

( 239هدي الزاري )والمّراد متاع الدنيا العّرض  465

بضم الّراء وؽتد الخاء والضاد المعجمٌ مع المد هو عّرق الخمٍ الُّرَخضاء  469

( 182هدي الزاري )

( 146هدي الزاري )يقال خبطت الدابٌ إذا أكلت المّرعٍ ختٍ تنتؾر بطنوا ؽتموت خبطًا  469



( 290هدي الزاري )أي يقّرب من القتل يُلُِم  469

  بؾتد ثم كزّر وخكً بضم ثم ؽتد ولبعضوم آكلٌ الذضّراء بالمد قال األزهّري المّراد ما لى أشل غائص ؽً األرض ؽالماسيٌ تستويى وتكثّر منى ألنى يبقٍ الَذِضّر  469

( 165هدي الزاري )ؽيى ذضّرة ورطوبٌ 

( 135هدي الزاري )أي زلخت والثَْلط بزكون الالم الّرجيع الزول ثلطت  469

( 2/15النوايٌ )الشذب والزذب الضجٌ واضطّراب األشوات للذشام يشذب  470

( 143هدي الزاري )ُجنٌَ بضم أولى أي زتّر ُجنٌَ  470

الَّرؽث قيل الجماع وقيل الؾخش ؽً الكالم وقيل مذاكّرة ذلك مع النزاء يّرؽث  470

( 185هدي الزاري  )

( 167هدي الزاري )ذلوف أي تػيّر رائختى قال عياض األكثّر يقولونى بالؾتد وبعضوم بالضم وبعضوم بوما ذلوف  470

( 202هدي الزاري )أي ربطت بالزالزل ُزْلزلت  471

( 251هدي الزاري )بالتذؾيف أي ذؾً عليكم ُغبًِّ  473

( 255هدي الزاري )أي زتّره الػمام ُغَم عليكم  473

 أي اختاطوا لقدره وقد ؽزّر ؽً الّروايٌ األذّرى وأكملوا العدة ؽاقدروا لى  473

( 266هدي الزاري )

يٌ  475 ً أي الذي ال يقّرأ وال يكتب قيل نُِزب إلٍ األم ألن ذلك من سأن أّمِ األّمِ

( 112هدي الزاري )النزاء غالبًا 

  أي معًا ؽً زنٌ واخدة قال الذطابً غالبًا وقيل ال ينقص الثواب بزبب نقص العدد وقيل ال ينقص أخدهما عن اآلذّر ؽً األجّر وهذا أضعؾوا ال ينقشان  476

( 315هدي الزاري )

( 196هدي الزاري )هو الػذاء ؽً ذلك الوقت وبالؾتد ما يؤكل ؽً ذلك الوقت الَزخور  477

( 246هدي الزاري )وهو الخبل ِعقال  480

( 228هدي الزاري )أي ذؾضى طَْأطأ رأزى  481

( 170هدي الزاري )تشػيّر ذاَشٌ أي خاجٌ تذشى ُذَويشٌ  485

يقال بكزّر الالم وبؾتخوا هو موضع علٍ زبعٌ أميال من المدينٌ قال لخً جمل  488

ًْ جمل بالتثنيٌ  ( 288هدي الزاري )ابن وضاح هو عقبٌ الجخؾٌ وؽً روايٌ لْخيَ

ك الزويق بالماء ؽاْجدح لً  489 ( 137هدي الزاري )أي خّّرِ

( 329هدي الزاري )أي شوم الليل والنوار دون الؾطّر ؽً الليل الِوشال ؽً الشوم  491

( 316هدي الزاري )أي العقوبٌ التْنكيل  491

قون  491 ق البعيد الػْور الػالً ؽً القشد المتسدد ؽً األمّر المتعّمِ ( 248هدي الزاري )المتعّمِ

( 301هدي الزاري )َمَونٌَ أنؾزوم بؾتخات أي ذدمٌ أنؾزوم والواخد ماهن امتََونوا  496

قال ابن دريد هو يوم إزالمً ولم يكن ؽً الجاهليٌ ألنى ليس ؽً كالموم عاسوراء وتعقب بما ؽً الشخيد كانت قّريش تشوم عاسوراء ؽً الجاهليٌ ثم هو عاسوراء  503

( 242هدي الزاري )بالمد وخكٍ أبو عمّرو السيبانً ؽيى القشّر 

( 249هدي الزاري )أي الشوف الِعْون  506

 بؾتد أولى وثانيى قال أبو عبيد زّرار السوّر آذّره وزّرره مثلى َزَّرر هذا السوّر  508

( 197هدي الزاري )

  النَزيكٌ الذَبيخٌ وجمعوا نزك والمنزك بؾتد الزين وكزّرها موضع الذبد وأما المنازك ؽوً مواضع متعبدات الخح واخدها أيضًا منزك وهو نزككم  510

( 308هدي الزاري )موضع التعبد 

عونوا ويقدِّدونوا وقيل زميت بذلك من أجل شالة العيد ألنوا تشلٍ وقت    أيام التْسّريق  511 أي أيام منٍ زميت بذلك ألنوم كانوا يسّرقون ؽيوا لخوم األضاخً أي يقطِّ

( 211هدي الزاري )سّروق السمس وقيل ألن الوْدي ال ينخّر ختٍ تسّرق السمس 

بؾتد الواء وزكون الدال هو ما يودى إلٍ البيت من بقّرة وبدنٌ وساة لم يجد الَوْدي  511

( 320هدي الزاري )وأهل الخجاز يذؾؾونى وبعض العّرب يثقلونى 

( 320هدي الزاري )بؾتد الميم مذؾؾًا أي غارت هجمت العين  513

( 197هدي الزاري )أي أتابعى أزّرد الشوم  513

هت النؾس  513 ِِ ( 314هدي الزاري )بكزّر الؾاء أي أعيت وكلَت نِف

( 192هدي الزاري  )بكزّر الزاي أي لضيؾك لزورك  513

( 107هدي الزاري )أْرنبٌ األنف طّرؽى المخدد أْرنبتى  516

( 331هدي الزاري )أي قطّر زقؾى بالماء َوَكف  516

( 107هدي الزاري )كنايٌ عن التأهب وآزتعداد سدَ مْئزره  518

باب أيضًا تالخٍ  520 ( 288هدي الزاري )أي تذاشما والمالخاة الذشومٌ والّزِ

( 157هدي الزاري )قال مزلم هً قّريش وما ولدت ويدذل معوم خلؾاؤهم وقيل زموا بذلك لتخمزوم أي تسددهم ؽً األمّر الُخْمس  525

( 1/317النوايٌ )وهً الخال التً كانت عليوا العّرب قبل آزالم من الجول باهلل ورزولى وسّرائع الدين والمؾاذّرة باألنزاب والكبّر والتجبّر وغيّر ذلك الجاهليٌ  525

( 2/856النوايٌ )الوضاءة الخزن والبوجٌ وضيئٌ  528

( 322هدي الزاري ) أشل آزتوالل رؽع الشوت وأشل آهالل قول ال إلى إال هللا ثم أطلق علٍ رؽع الشوت بالتلبيٌ يولُون  529

( 144هدي الزاري )أي مذالف جْور عن طّريقنا  529

( 260هدي الزاري )مؾّرق الّرأس مقدمى مؾّرق النبً  531

( 221هدي الزاري )بالضم أي ذلوق الُشؾّرة  533

( 265هدي الزاري )أي سّراكان قباالن  533

بتيٌ  533 بت بالكزّر وهو جلد البقّر الّزِ ( 193هدي الزاري )منزوبٌ إلٍ الّزِ

( 139هدي الزاري )أي ليس عليوما سعّر جّْرداوين  533



( 287هدي الزاري )هو جمع السعّر ؽً الّرأس بما يلشقى التْلبيد  536

 لوا مدلوالن متعٌ الخح وهً جمع غيّر المكً الخح والعمّرة ؽً أسوّر الخح ومتعٌ النزاء وهو النكاح إلٍ أجل وكان ؽً الجاهليٌ يسارط الّرجل المّرأة المتعٌ  541

وهو  ((ومتعوهن  ))علٍ سًء معلوم وأيام معلومٌ ؽإذا انقضت ذلٍَ زبيلوا بػيّر عقد وال طالق وؽً الخديث ذكّر ثالثٌ وهً متعٌ المطلقٌ ومنى قولى تعالٍ 

ما يعطً الزوج المطلقٌ بعد طالقوا إخزانًا إليوا وأما غيّر المدذول بوا ؽمتاعوا ما ؽّرض لوا وخكً عن الذليل أن متعٌ الخح بكزّر الميم 

( 292هدي الزاري )

( 161هدي الزاري )أي يزّرع ؽً المسً ذَب  544

( 207هدي الزاري )أي مزيل مياه األمطار من الجبل بطن المزيل  544

 قال الذليل إذا دعوت امّرأة ؽكنَْيت عن ازموا قلت يا هنٌ ؽإذا وشلتوا باأللف والواء وقؾت عندها ؽً النداء ؽقلت يا هنتاه وال يقال إال ؽً النداء هنتاه  545

( 322هدي الزاري )

خً سعّرك امتسطً  545 ( 298هدي الزاري )أي زّّرِ

( 253هدي الزاري )أي شياخى غطيط البكّر  547

( 168هدي الزاري )أي طيب مذلوط بزعؾّران الذلوق  547

( 2/840النوايٌ )هو نبت أشؾّر يشبؼ بى الوْرس  548

( 261هدي الزاري )أشل الؾزق الذّروج عن السًء ومنى زمً هؤالء ؽوازق لذّروجوم عن آنتؾاع بوم ؽوازق  552

( 270هدي الزاري )أي جانبً البئّر وهما الدعامتان أو الذسبتان اللتان تمتد عليوما الذسبٌ التً تعلق ؽيوا البكّرة الَقّْرنين  553

( 323هدي الزاري )  جمع هاَمٌ بالتسديد وهو يطلق علٍ ما يدُب من الخيوان كالقمل وسبوى وعلٍ دواّبِ األرض من خيٌِّ وذات زم هواُمك  554

( 330هدي الزاري )الوْقص كزّر العنق وقشتى  555

( 158هدي الزاري )الخنوط هو ما يطيّب بى الميت خنَطوه  555

( 2/528النوايٌ )بالؾتد والمد الثنِّيٌِّ العليا بمكٌ مما يلً المقابّر وهو الَمْعال َكدا  558

( 2/528النوايٌ )بالضم والقشّر الثنَيٌِّ الزؾلٍ مما يلً باب العمّرة ُكدى  558

( 180هدي الزاري )  بكزّر أولى وهو جمع ربع وهً الدار المعّروؽٌ وقيل ال يقال الّربع إال لما ؽيى بناء زائد ِرباع  559

( 332هدي الزاري )أي أضعؾتوم وهنتوم  560

طيبٌ ونواهم عن تزميتوا يثّرب ووقع ؽً القّرآن خكايٌ قول المناؽقين - شلٍ هللا عليى وزلم -    هو ازم المدينٌ قبل آزالم ؽزماها النبً يْثّرب  560

( 333هدي الزاري )

( 187هدي الزاري )الَّرَمل ؽً الطواف الوْثب ؽً المسً ليس بالسديد يّرملوا  560

( 148هدي الزاري )بكزّر الميم وزكون الخاء وؽتد الجيم عشا معوجٌ ِمْخجن  563

( 231هدي الزاري )أي الجبل بالزّْريانيٌ الطُور  564

 هو شنم نشبى عمّرو بن لخً لجوٌ البخّر مما يلً قديدًا وكانت األزد مناة  565

( 301هدي الزاري )توُُل لوا 

( 148هدي الزاري )بالؾتد ثم الضم مذؾؾًا هو الجبل الذي بجانب مزجد العقبٌ وقال الزبيدي هً مقبّرة أهل مكٌ الَخُجون  567

( 296هدي الزاري )هو نوع من الّرذام َمّْرمّرة  569

واخدها زلم وهً القداح وهً زوام مكتوب عليوا اؽعل أو ال تؾعل ؽإذا أراد أمّرًا أدذل يده ؽإن ذّرج األمّر ؽعل وإن ذّرج النوً لم يؾعل ازتقزما باألْزالم  571

( 191هدي الزاري )

( 189هدي الزاري )هو اليوم الثامن من ذي الخجٌ زمً بذلك ألنوم كانوا يتّروون من الماء للذّروج إلٍ الموقف يوم التّْرويٌ  573

وقيل هو ازم ...  وهً البئّر المعّروؽٌ بمكٌ قيل زميت بوا لكثّرة مائوا زمزم  576

( 1/731النوايٌ )علم لوا 

( 115هدي الزاري )أوضعوا أزّرعوا - رخمى هللا – قال البذاري آيضاع  576

( 309هدي الزاري ) أي رؽع ؽً زيّره وأزّرع والنُص منتوٍ الػايٌ ؽً كل سًء نَص  577

( 248هدي الزاري )هو زيّر زول زّريع ليس بالسديد الَعنَق  577

بإزكان الميم هو مكان معّروف بالمزدلؾٌ وهو ازم المسعّر الخّرام وقيل جْمع  578

( 142هدي الزاري )هو المزدلؾٌ نؾزوا 

ّر وزميت بذلك ٓزدالف القوم بوا أي اجتماعوم وقيل ألنوا تقّرب إلٍ هللا وقيل غيّر ذلك المزدلؾٌ  578 قال عطاء إذا أؽضت من مأزمً عّرؽٌ ؽوً المزدلؾٌ إلٍ مخّزِ

( 296هدي الزاري )

( 154هدي الزاري )بآضاؽٌ أي زخمتوم خطمٌ الناس  581

( 226هدي الزاري )يعنً النزاء والشبيان قال ابن مالك ضعؾٌ جمع ضعيف نادر ضعؾٌ أهلى  584

( 212هدي الزاري )إسعار البُْدن أن يسق أخد جنبتً الَزنام ختٍ يزيل الدم ويجعل ذلك عالمٌ لوا يعّرف بوا أنوا هدي أسعّرها  591

( 141هدي الزاري )بالكزّر هً الثياب التً تلبزوا البدن ِجاللوا  594

( 139هدي الزاري )بكزّر الجيم أي علٍ عمل الجَزار ِجزارتوا  594

أي عتق من الجبابّرة أو من الػّرق ؽً عود نوح أو زمً عتيقًا لسّرؽى العتيق  596

( 235هدي الزاري )أو لخزنى أو لقدمى 

( 240هدي الزاري )أي وقوف الناس بعّرؽٌ الُمَعَّرف  596

 من الخشباء والمّراد هو األبطد وهو ذيف بنً كنانٌ ظاهّر مكٌ التْخشيب  597

( 152هدي الزاري )والتْخشيب هو النزول بذلك المكان 

( 171هدي الزاري )هو الوادي المعّروف بالُمَخَشب ذيف بنً كنانٌ  598

( 2/17النوايٌ )بالتخّريك رجوع المزاؽّر من مقشده والساربٌ من الِوْرد الَشَدر  600

( 313هدي الزاري )هو يوم رخيل النَاس من منٍ ويوم النْؾّر هو اليوم الثالث من أيام منٍؽلتَْنؾّر  601

هً - رضً هللا عنوما –  خْلقٍ مقشوٌر أشلى أن المّرأة كانت إذا مات لوا خميٌم خلقت سعّرها ؽكأنى دعا عليوا بذلك لكن ال يقشد ظاهّره قال ابن عباس عْقّرى خْلقٍ  601

لػٌ قّريش أي الدعاء بوذا أي أشيبت بخلق سعّرها وعقّر جزموا وظاهّره الدعاء وليس بمّراد وقيل المعنٍ أنوا لسؤموا تعقّر قوموا وتخلقوم وهو كنايٌ عن 

( 245 – 156هدي الزاري )إدذال السّر عليوم 

( 171هدي الزاري )الدَبَّر بؾتد الباء هو الُجّْرح الذي يكون علٍ ظوّر البعيّر بّرأ الدَبَّر  603

(  244هدي الزاري )أي كثّر أو ذؾً وهو األظوّر عؾا األثّر  603

( 213هدي الزاري )هو نْشل الزوم الطويل وجمعى مساقص ِمْسَقص  607



هً الؾالة من األرض ال سًء ؽيوا وقيل ذات الخشٍ وقيل الجليدة الَؾْدَؽد  609

( 258هدي الزاري )وقيل المزتويٌ 

( 275هدي الزاري )أشلى الّرجوع وال تزمٍ قاؽلٌ إال إذا رجعت وقد يطلق ؽً آبتداء عليوا تؾاؤالً قؾل  609

( 168هدي الزاري )مقشور ومن مدَه ؽقد أذطأ وهو النَبات الّرطب ال يذتلٍ ذالها  612

ف يقال ؽً الَضالٌ أنسدتوا إذا عَّرؽتوا ونسدتوا إذا طلبتوا وأشلى الُمْنسد  612 أي لُمعّّرِ

( 308هدي الزاري )رؽع الشوت 

أي ذيّر األمّرين إما األذذ أو التّرك ورد ؽً البيع وؽً القشاص النَِظَّرين  612

( 311هدي الزاري )

( 258هدي الزاري ) الِؾداء وهو العوض الذي يبذلى المأزور عن نؾزى لئال يقتل يُْؾدى  612

( 277هدي الزاري )  القود قتل القاتل بمن قتلى وأشلى أنوم كانوا يدؽعون القاتل لولً المقتول ؽيقوده بخبل يُِقيد  612

( 200هدي الزاري )أي يوّريقى يزؾك  613

( 243هدي الزاري )أي ال يقطع وأشلى من قطع العضد ال يعضد  613

( 253هدي الزاري ) بكزّر الميم هو ما يجعل من الزْرد علٍ الّرأس مثل القلنزوة الِمْػؾّر  614

( 272هدي الزاري )أي ضاقت عليوم قُشَّرت بوم النؾقٌ  615

( 147هدي الزاري )الِخْجّر وكل بناء بنيتى ؽخَجّرت عليى من األرض ومنى زمً خطيم البيت ِخْجّرًا الِخْجّر  615

( 204هدي الزاري )جمع زنام وهو خدبٌ الجمل أزنمٌ آبل  615

( 154هدي الزاري )قيل لى ذلك ٓنخطام الناس ؽيى أي ازدخاموم الخطيم  615

( 177هدي الزاري )أي أؽزعتوا ذعّرتوا  618

أي المدينٌ يعنً خَّرتيوا من جانبيوا والالَبٌ الخَّرة ذات الخجارة الزود البتيوا  618

( 291هدي الزاري )

( 250هدي الزاري )وؽً روايٌ من عائّر هما جبالن بالمدينٌ وقيل إَن ذكّر ثور ؽيى غلط وشخد غيّر واخد أَن لى وجودًا بالمدينٌ أيضًا عيّر إلٍ ثور  619

 قيل الشّرف التوبٌ والعدل الؾديٌ وقيل الشّرف الناؽلٌ والعدل الؾّريضٌ نقل ذلك عن الخزن البشّري وعن الجموور عكزى وقيل الشّرف الخيلٌ والعدل شّْرف  619

الديٌ أو الؾديٌ وقيل العدل التشّرف ؽً الؾعل وؽيوا أقوال أذّرى منتسّرة 

( 220هدي الزاري )

( 166هدي الزاري )يقال أذؾّرت الّرجل إذا غدرت بى أْذؾّر  619

( 149هدي الزاري )أي ؽعل ؽعالً ال أشل لى والمّراد مما يذالف السّرع خدثًا  619

( 120هدي الزاري )أي ذلقوا بّرأ النََزمٌ  619

( 246هدي الزاري )أي خكم العقل وهو الديٌ الَعْقل  619

( 324هدي الزاري )هو المّرض الكثيّر العام المزّرع الوباء  620

َّراك  620 ( 211هدي الزاري )هو أخد زيور النَْعل التً تكون علٍ وجوى الّسِ

( 110هدي الزاري )أي ارتؾعت  أقلع عنى الخمٍ  620

( 245هدي الزاري )أي شوتى قيل أشلى أن رجالً قطعت رجلى ؽكان يّرؽع المقطوعٌ علٍ الشخيخٌ ويشيد عِقيّرتى  620

هو موضع بأزؾل مكٌ وهو بؾتد الميم وتكزّر أيضًا وهً زائدة َمَجنٌَ  620

( 293هدي الزاري )

( 141هدي الزاري )هو الثمام بضم المثلثٌ نبت معّروف جليل  620

( 216هدي الزاري )قيل هما جبالن بمكٌ سامٌ وطؾيل  620

( 217هدي الزاري )أي يؤتٍ وقت شالة الشبد ؽيزلم عليى مَشبَد ؽً أهلى  620

( 330هدي الزاري )أي َمِّرض ُوِعك  620

( 229هدي الزاري )هو قّروح تذّرج ؽً المػابن قلَما يلبث شاخبوا الطَاعون  621

أي تزاق إليوا غنائم القَُّرى أو ألنوا منوا ؽتخت القَُّرى وغنمت أموالوا تأكل القَُّرى  621

( 110هدي الزاري )

( 314هدي الزاري )جمع نقب أي مداذل المدينٌ أبوابوا وؽوهات طّرقوا أْنقاب  621

( 110هدي الزاري )من آقالٌ وهو تّرك العقد أِقْلنً  622

( 310هدي الزاري )أي يذلص وقيل يظوّر َوَرد الزمًا ومتعديًا يْنَشع طَيِّبُوا  622

( 286هدي الزاري )وهو آلٌ الخداد التً ينؾر ؽيوا الِكْيّر  622

(  303هدي الزاري )أي زال وجّرى واالزم الَمْيع اْنماع  623

( 285هدي الزاري )من الكيد والمكيدة وهو اعتقاد ؽعل الزوء وتدبيّره بوما ال يكيد أهل المدينٌ  623

أي يزيّرون قال ابن مالك وقيل يزجّرون آبل ألنوم يقولون ؽً َزْوقوا يُبُِزون  624

( 122هدي الزاري )بَْس بَْس 

( 244هدي الزاري )العاؽً كل طالب رزق من إنزان أو دابٌَ أو بويمٌ الَعَواؽً  625

( 312هدي الزاري )تنعق أي تشيد يْنعقان  625

( 326هدي الزاري )وهو المكان الذالً المقؾّر َوْخسًا  625

( 116هدي الزاري )أي النكاح وتبدل همزتى هاءًا وتزول الباءة  630

  الوجاء بالمد هو َرُض األنثيين رضًا سديدًا لتذهب سووة الجماع ويُنََزل منزلٌ الذشاء والمعنٍ أن الشوم يقطع النكاح كما يقطعى الوجاء وروي وَجًا ِوَجاء  630

( 325هدي الزاري )بوزن عشا واْزتُْبعد 

( 117هدي الزاري )هو تّرك النكاح والبتول المنقطٌ عن الزوج التَبتُل  632

يزتذشً يزتؾعل من الذشاء وهو قطع الذَكّر أو زُل األْنثيين اذتشينا  632

( 164هدي الزاري )

  من تزوج وخشل لى الوطء يقال لألنثٍ وللذكّر وهو من ثاب يثوب كأنى من َشلُد لعْود الوطء وقيل ألنوا تّرجع بػيّر الوجى الذي كانت عليى من الخياء الثيِّب  634

( 136هدي الزاري )

قيل هو من اللَعب وقيل من اللِّعاب بكزّر الالم وتدل عليى الّروايٌ األذّرى تالعبوا وتالعبك  634

( 289هدي الزاري )أين أنت من العذارى ولعابوا ؟ ورواه الكسميونً بضم الالم ؽيّرجع إلٍ المعنٍ األول ويسيّر الثانً إلٍ مص ريقوا وارتساقى 



( 238هدي الزاري )بالؾتد وهً النذلٌ وأما بالكزّر ؽالعّرجون ِعْذق  634

( 291هدي الزاري )قيل اللِّين هو اللون واللِّينٌ وهو ما ذال العجوة والبّْرنً وقيل اللَون واللِّينٌ األذالط من التمّر وقيل اللِّينٌ ازم النذلٌ اللِّين  634

( 236هدي الزاري )هو اللَين من التمّر والجيد منى العْجوة  634

( 218هدي الزاري )أي القشعٌ وقيل هً أشػّر شخؾتوا  635

ًَ كأنى يعّرض علٍ البائع الثمن زْوم أذيى  635 ( 206هدي الزاري )أي طلبى أو عّرضى يقال زامنً عّرض عل

( 115هدي الزاري ) بتسديد الياء هً التً مات زوجوا أو طلقوا وقيل من ال زوج لوا ولو كانت بكّرًا األيِّم  636

( 142هدي الزاري )بالتشػيّر أي بقً يزيّرًا ُجَميمٌ  638

( 106هدي الزاري )هو خبل يسد طّرؽاه ؽً موضع عال ثم يخّرك راكبى أرجوخٌ  638

( 317هدي الزاري )بؾتد الواء أي أنؾر من التعب أنَوح  638

بالضم هو الطّريق جمعى أزقٌ وأما بالكزّر جمع ِزْق وهو الظّرف ُزقاق  639

( 191هدي الزاري )

( 205هدي الزاري )أي بؾنائوم زاخٌ قوم  639

( 206هدي الزاري )هو القمد أو السعيّر المقلو ثم يطخن الَزويق  639

( 197هدي الزاري )يقال بالضم والؾتد وهو الجبل زد الَّروخاء  639

( 127هدي الزاري ) أي دذل عليوا وأشل ذلك أنوم كانوا يبنون للمتزوج قُبٌَ يدذل ؽيوا علٍ أهلى بنٍ بوا  639

يعنً ! مخمد والذميس 639

الجيش 

 قيل زمً الجيش بذلك ألن لى قلبًا ومقدمٌ وزاقٌ وميمنٌ وميزّرة وقيل ألنى يَُذَمس وردَه عياض بأن التذميس أمٌّر سّرعً والعّرب سأنوا أن تقول للُذُمس 

( 169هدي الزاري )ذميس وللنِّْشف نشيف 

ي لوا بعباءة  639 ( 160هدي الزاري ) أي يجعل لوا خويٌ تّركب عليوا وهً كزاء ونخوه يخسٍ بسًء ويدار خول زنام البعيّر وهً بالتسديد وخكً التذؾيف يَُخّوِ

( 2/268النوايٌ )أي قوّرًا وغلبٌٌ َعْنوة  639

َػار  640 ( 212هدي الزاري ) ؽزّره ؽً الخديث قيل أشلى من رؽع الّرجل وكنً بذلك عن النكاح وقيل أشل السػّر البعد وقيل آتزاع الّسِ

( 113هدي الزاري )وهو ضد الوخسيٌ الُخُمّر آنزيٌ  642

( 123هدي الزاري )هً األنس واللُطف بساسٌ العّرس  645

( 329هدي الزاري )أي لطر من ذلوق أو طيب لى لون َوَضّر  645

وأؽاد بعض ُخذَاق المتأذّرين أن أشلوا ... هً كلمٌ يمانيٌ معناها ما هذا ؟ َمْويم  645

( 302هدي الزاري )ما هذا األمّر ؟ ؽاقتشّر ؽً كل كلمٌ علٍ خّرف ألمن الَلبس 

( 221هدي الزاري )بتسديد العين أي نظّر إلٍ أعلٍ بتدريح َشَعد النظّر  646

( 331هدي الزاري ) أي جعل وليمٌ وهً ما يشنع من الطعام عند الزّرور والمّراد بى هنا التزويح وقال شاخب األؽعال الوليمٌ طعام النكاح أْولََم بساة  648

( 269هدي الزاري )أي يتتبعون يتَقَّرى  649

( 142هدي الزاري )أي نواخيوا جنبات  649

( 238هدي الزاري )العّروس الزوجٌ ألَول آبتناء بوا والّرجل كذلك عّروزًا  649

( 1/128النوايٌ ) هً الِقْدر مطلقًا وجمعوا بَِّرام وهً ؽً األشل المتذذة من الخجّر المعّروف بالخجاز واليمن البُّْرمٌ  649

( 160هدي الزاري )هو ذلط األقط بالتمّر والَزْمن َخْيزٌ  649

لف ذاشٌ كّراع  650 ( 281هدي الزاري ) قيل المّراد ازم مكان وهو كل أنف زائل من جبل أو خَّرة وقيل المّراد العضو والجمع أكارع وهو لذوات الظِّ

( 143هدي الزاري )أي المعلنين بالمعشيٌ والجوّر ضد الزّر المجاهّرين  655

هو تّرك شب المنًِ ؽً الؾّرج عند الجماع ذسيٌ أن تخبل المّرأة كنا نْعزل  656

( 241هدي الزاري )

( 190هدي الزاري )أي ال تخّركوها وال تُْقلقوها تزعزعوها  660

( 227هدي الزاري )بكزّر أولى عظم الجنب ِضلع  661

( 169هدي الزاري )أي لم ينتن لم يْذنز  662

( 157هدي الزاري )أي ؽعل ؽعل األخمق واألخمق الجاهل المتوور ازتخمق  663

( 2/896النوايٌ )أرادت متاعى وأنى رذو مثل طّرف الثوب ال يػنً عنوا سيئًا هُْدبٌ  664

( 116هدي الزاري )هذا أشلوا والمّراد القطع والمّراد بى ؽً الطالق قطع العشمٌ بَت طالقً  664

هً كنايٌ عن لذة الجماع والتشػيّر للتقليل إسارة إلٍ أن القليل منى يجزئ والتأنيث لػٌ ؽً العزل وقيل هو إسارة إلٍ قطعٌ منى وليس المّراد بعض المنً ُعَزْيلتك  664

( 242هدي الزاري )ألن آنزال ال يستّرط 

( 314هدي الزاري )أي أجودها وأعّركوا كما يعّرك األديم نؾض األديم  664

قيل جمع مػؾور وهو سًء يسبى الشمؼ يكون ؽً أشل الَّرمث ؽيى خالوة ووقع ؽً تؾزيّر عبد الّرزاق أن المػاؽيّر بطن الساة كذا قال عبد الّرزاق من ِقبَل مػاؽيّر  666

( 253هدي الزاري )وقيل الميم ؽيى أشليٌ ... نؾزى ولم يتابع 

( 246هدي الزاري )أي قّربٌ شػيّرة ُعَكٌ عزل  667

( 240 - 139هدي الزاري ) جّرزت أي رعت والُعّْرؽُط بضمتين هو سجّر الطلد ولى شمؼ يقال لى مػاؽيّر رائختى كّريوٌ جّرزت نخلى الُعّْرؽُط  667

( 209هدي الزاري )بضم الّراء وؽتخوا أي غّرؽٌ َمْسّربٌ  668

( 292هدي الزاري )هو ما يذّرج من أشول زعف النذل يخسٍ بوا الوزائد ويؾتل منوا الخبال خسوها ليف  668

( 247هدي الزاري )أي انقطع دموا ؽطوّرت تعلَت من نؾازوا  671

ين النكاح  671 ( 181هدي الزاري )بالضم والتسديد من الّرجاء وهو األمل تّرّجِ

 بالكزّر قال مالك البيت الشػيّر وقال الساؽعً القّريب الزقف وقال أبو عبيد الِخؾش الدرج زمً البيت بى للشػّر وقيل هو زنبيل من ذوص ُسبِّى البيت ِخؾسًا  673

( 154هدي الزاري )الخقيّر بى 

( 262هدي الزاري )ؽزّره مالك بالتمزد أي تمزد قُبُلوا بى ؽال يكاد يعيش من نتن ريخوا وقيل معنٍ تؾتض أي تشيّر كالؾَضٌ واألول أولٍ تْؾتُض بى  673

( 149هدي الزاري )والمّراد آمتناع من الزينٌ والطيب  نُخدُ علٍ ميت  674

 بؾتد وزكون ثياب يؤتٍ بوا من اليمن يعشب غزلى أي يسد ويجمع ثم يشبؼ ثم ينزح ؽيأتً موسيًا ألن الذي عشب منى يبقٍ أبيض وأبعد الزويلً ؽقال ثوب َعْشب  674

( 243هدي الزاري )الَعْشب شبؼ ال ينبت إال باليمن 

( 282هدي الزاري )أي قزط أظؾار يقال بالكاف والقاف وبالطاء والتاء ُكْزت أظؾار  674

( 326هدي الزاري )بالؾتد قيل هً الوزغٌ وقيل نوع منوا َوَخَّرة  675

( 196هدي الزاري )أي سديد الَزواد أْزخم  675



( 173هدي الزاري )أي سديد زواد العين أْدعح  675

( 162هدي الزاري )بؾتختين وتسديد الالم بعدها جيم أي ممتلئ الزاقين َذَدلَح  675

بؾتد الؾاء وبكزّرها أي غيّر ضارب بعّرضى بل بخدِّه ؽمن ؽتد جعلى وشؾًا للَزيف ومن كزّر جعلى وْشؾًا للضارب وَشْؾخا الزيف وجواه وغّراراه خدَاه ُمْشؾد  676

( 221هدي الزاري )والَشِؾيخٌ من الزيوف العّريضٌ وشؾخٌ العنق جانبى 

( 290هدي الزاري )أي تّردَدت تلَكأت  677

أي عظيموما من زبوغ الثوب وقيل سديد الزواد من كثّرة السعّر زابؼ األليتين  677

( 194هدي الزاري )

( 327هدي الزاري ) الُوْرقٌ من األلوان ؽً آبل التً تضّرب إلٍ لون الَّرماد َأْورق  680

( 259هدي الزاري )أي لمالك الؾّراش وهو الَزيد أو الزوج الولد للؾّراش  681

( 249هدي الزاري )أي للزانً للعاهّر  681

( 274هدي الزاري )هً الكزاء ذات الذمل القطيؾٌ  682

( 168هدي الزاري )أي منؾّردة بك ُمْذليٌ  686

( 160هدي الزاري )بالكزّر أي خالٌ سُّر ِخْيبٌَ  686

( 127هدي الزاري )أي دعاه ابنى تبنٍَ زيدًا  687

( 171هدي الزاري )أي بعد موتى غالمًا عن دُبُّر  689

 بالمد والكزّر من بيوت األعّراب وقد يزتعمل ؽً غيّرها والجمع ِذباء  691

( 161هدي الزاري )أذباء وأذبيٌ 

( 211هدي الزاري )أي سّركٌ ِسّْركًا  694

يب ِخَشَشوم  694 ( 153هدي الزاري )جمع خَشٌ وهو النّشِ

( 213هدي الزاري )أي نشيبًا َسِقيص  695

( 213هدي الزاري )أي غيّر مجوود  مْسقوص عليى  695

( 279هدي الزاري ) أشلى أن الزيد يعتق عبده علٍ مال معلوم يؤديى إليى مقطَعًا ؽيكتب بذلك بينوما كتاٌب كاتبت  696

( 332هدي الزاري )والمّراد بى ميّراث المعتق من أزؾل الوالء  696

 األْعجم الذي ال يؾشد ولو كان عّربيًا والعجمً من ينزب إلٍ العجم أْعجميٌ  700

( 236هدي الزاري )ولو كان ؽشيخًا 

( 170هدي الزاري )أي ذدمكم وعبيدكم إذوانكم ذولكم  700

( 246هدي الزاري )أي عملى ِعالجى  701

( 180هدي الزاري )أرجأ أي أذَّره ُمّْرجأ  705

( 140هدي الزاري )جزاؽًا مثلث الجيم أي بػيّر كيل وال وزن ُمَجازؽٌ  706

 هو بيع من بياعات الػّرر مستق من الَزبن وهو الدؽع كأَن كالًّ من المتبايعين يدؽع اآلذّر عن خقى وقيل هً بيع الُّرطب ؽً رؤوس النذل بالتمّر الُمزابنٌ  707

( 190هدي الزاري )

الكّْرم قيل زَمت العّرب سجّرة الذمّر كّْرمًا ألن الذمّر كانت تخملوم علٍ الَكَّرم والكّرم والكّريم بمعنٍ وشف بالمشدر ؽنوٍ السّرع عن تزميٌ العنب كّْرمًا كّْرمًا  707

( 281هدي الزاري )ألنى مدٌح لما خّرم هللا وقيل زميت كّْرمًا لكّرم ثمّرتوا وظلِّوا وكثّرة خملوا وطيبوا وزوولٌ جناها 

( 161هدي الزاري )هً المزارعٌ علٍ جزء يذّرج من األرض وأشلى أن أهل ذيبّر كانوا يتعاملون كذلك جزم بذلك ابن األعّرابً الُمذابّرة  708

( 155هدي الزاري )هً كّراء األرض بجزء مما يذّرج منوا الُمخاقلٌ  708

( 165هدي الزاري )هً بيع الثمار قبل أن يبدو شالخوا الُمذاضّرة  708

( 308هدي الزاري )بالؾتد ممدود أي مؤذّرًا نَزاء  709

( 305هدي الزاري )أي بخاِضّر ناجز  709

( 163هدي الزاري )بالؾتد أي يخزرها ويقدِّرها َذّرشوا  711

( 100هدي الزاري )وهو التلقيد تؤبَّر  713

ي لبنوا وخقن وجمع وأشل التْشّريٌ خبس الماء والتْشّريٌ وهً خبس اللَبن ؽً ضّْرع الساة لتباع كذلك يَػُّر بوا المستّري الُمَشَّراة  714  قال هً التً ُشّّرِ

( 219هدي الزاري )

( 142هدي الزاري )أي أذابوه َجَملوه  716

717  ِ ًّ ( 125هدي الزاري )بتسديد الياء قبلوا كزّرة هً الزانيٌ وموّرها ما تعطاه مْوّر البِػ

( 285 - 156هدي الزاري ) أي رسوتى والخلوان أشلى السًء الخلو والكاهن هو الذي يتعاطٍ األذبار عن الكائنات ؽً مزتقبل الزمان  ُخْلوان الكاهن  717

( 281هدي الزاري )هو أجورهن علٍ البػاء كْزب آماء  717

ّراب نؾزى ويقال ماؤه َعَزب الؾخل  719 ( 241هدي الزاري )بزكون الزين مع ؽتد أولى ويجوز ضمى هو كّراء ضّرابى وقيل العزب الّضِ

وقيل هو سّراء ...   بتخّريك الموخدتين وبتخّريك األول وتزكين الثانً ؽزّره ؽً روايٌ مالك عن ناؽع ببيع الجزور إلٍ أن تنتح الناقٌ ثم تنتح التً ؽً بطنوا َخبَل الَخبَلٌ  720

نٌ  نتاج النَتاج علٍ تقديّر أن يكون ما ؽً بطن الناقٌ أنثٍ وقيل هو بيع العنب قبل طيبى ألن الخبلٌ وهً الكّرمٌ تقال بزكون الباء وؽتخوا وقيل معناه بيع األّجِ

ؽائدة قالوا الخبل بالموخدة مذتص باآلدميات إال ؽً . وهً الخبل ؽً بطون األموات وهً الخبلٌ والَخبَلٌ بالتخّريك جمع خابلٌ قالى األذؾش

( 146هدي الزاري )هذا الخديث 

( 305هدي الزاري )بزكون الجيم هو مدح الزلعٌ بما ليس ؽيوا والزيادة ؽً ثمنوا وهو ال يّريد سّراءها بل ليَُػّر غيّره النََجش  722

( 1/805النوايٌ ) وهو الَقيِّم باألمّر الخاؽظ لى وهو ؽً البيع ازٌم للذي يدذل بين البائع والمستّري متوزطًا ٓمضاء البيع ِزْمَزارًا  724

( 166هدي الزاري )أي ال ذديعٌ ال ِذالبٌ  727

بالمد ويّروى بالقشّر وقيل معناه هاك ؽأبدلت الكاف همزة وأبقيت خّركتوا عليوا أي هاك وهاك بمعنٍ ذْذ وذْذ كأَن كل واخد منوما يقول ذلك لشاخبى وقيل هاَء وهاَء  728

( 319هدي الزاري )معناه هاك وهات 

( 213هدي الزاري )بضم التاء أي ال تؾضلوا وتزيدوا وال تُِسؾُوا بعضوا  729

أي ليس بمذتلط وقال مالك هو الكبيس وقيل الطيب وقيل القوي تمّر جنيِب  730

( 142هدي الزاري )



( 114هدي الزاري )بتسديد الواو وكزّرها أو ؽتخوا بال مد وهاء زاكنٌ كلمٌ يقولوا الّرجل عند السكايٌ والتوجع أَوه  730

( 158هدي الزاري )أشل الِخمٍ المنع أي الذي منعى خمٍ هللا  732

( 120هدي الزاري )أي أذذ خذره قبل أن يدذل ؽً األمّر ازتبّرأ لدينى  732

الِعّْرض بكزّر أولى وزكون ثانيى وجمعى أعّراض قال ابن قتيبٌ هو بدن آنزان ونؾزى وقال غيّره هو موضع المدح والذم من نؾزى أو زلؾى أو من نزب ِعّْرضى  732

(  240هدي الزاري )إليى وقيل ما يشونى من نؾزى وخزبى 

( 298هدي الزاري )أي قطعٌ لخم والمّراد القلب كما شّرح بى ُمْضػٌ  732

( 194هدي الزاري )هو المزاؽّر زمً ابنًا لوا لمالزمتى لوا ابن الزبيل  735

( 256هدي الزاري )بالضم هً التً غاب عنوا زوجوا الُمِػيبٌ  736

( 109هدي الزاري )أي تعب وآزم آعياء أعيا  736

( 262هدي الزاري ) واخدها ؽقارة وهً عظام الظوّر والمّراد أنى أباح لى ركوبى َؽَقار ظوّره  736

( 212هدي الزاري ) أي ملبَدة السعّر يقال امّرأة سعثاء وسعثٌ ورجل أسعث وسِعث رأزى من ذلك الَسِعثٌ  736

( 149هدي الزاري )أي تخلق سعّر عانتوا تزتِخد  736

أي الولد يقال كاس إذا ولد كيزًا وقال ابن خبان المّراد بالكْيس هنا الجماع وزبقى إلٍ ذلك ابن األعّرابً وهو كيس مذشوص ألن من أطال الػيبٌ عن أهلى الكْيس الكْيس  736

( 286هدي الزاري )ؽلما اجتمع جامع كان ذلك من ؽطنتى وقيل المّراد هنا الجماع لطلب الولد والنزل وهً ؽطنٌ ؽاعلٌ المتثال الزنٌ 

( 111هدي الزاري )أي الخالف المبالؼ واألليٌ اليمين يقال آلٍ أي خلف وآيالء الخلف إلٍ مدة معينٌ وهو سّرعً المتألًِّ  737

( 195هدي الزاري )هو الزتّر المسقوق الوزط ِزْجف خجّرتى  738

( 273هدي الزاري )أي طلب منى وؽاء دينى تقاضٍ  738

( 298هدي الزاري )المطْل معّروف وهو تّرك إعطاء ما خَل أجلى مع طلبى مطْل الػنً  739

بكزّر الومزة آهالٌ ما يؤتدم بى من األدهان والَزنِر المتػيّر الّريد إهالٌ َزنَِذٌ  742

( 114هدي الزاري )

( 202هدي الزاري )الَزلف أي القّرض إلٍ أجل يُْزلِؾون  743

ؽت الطّرق  744 مت الطّرق ؽبيِّنت طّرقوا ُشّّرِ ( 220هدي الزاري )أي قّزِ

( 213هدي الزاري ) قال ثعلب الُسْؾعٌ بالضم استقاقوا من الزيادة ألنى يضم ما سؾع ؽيى إلٍ نشيبى الُسْؾعٌ  744

( 208هدي الزاري )أي اذتلؾوا والسجّر بالؾتد األمّر المذتلف تساجّروا  747

أكّرت األرض إذا سققتوا للخّرث وأسار بذلك إلٍ األنشار ألنوم كّراء األرض  749

( 110هدي الزاري )أشخاب زرع 

( 162هدي الزاري )أي أجّرَا َذّْرجًا معلومًا  749

( 141هدي الزاري )الَجالء بالؾتد آذّراج من أرض إلٍ أرض إجالءهم  750

( 275هدي الزاري ) الَقلوص بالؾتد ؽً الواخد والخمع ِقالص بالكزّر وقالئص وهً ؽتيات النوق َقلوشك  750

( 321هدي الزاري )تشػيّر الوزل وهو ضد الّجِد هزيلٌ  750

( 258هدي الزاري )أي أزالوا يده من مؾشلوا ؽاعوَجت ؽُِدع  750

( 265هدي الزاري )جمع قتب هو للجمل كالزّرج للؾّرس أْقتاب  750

( 283هدي الزاري )موموز بػيّر مد هو المّرعٍ رطبًا ويابزًا الكأل  752

( 283هدي الزاري )أي يزألونوم ليعطوهم ؽً األُكف يتكؾَؾون  754

( 213هدي الزاري )أي أسّرؽت علٍ التَلف أسؾيت منى  754

( 253هدي الزاري )أي لو نقشوا وقيل معناه رجعوا وقيل كؾُوا لو غَض الناس  755

( 169هدي الزاري )أي مال وانثنٍ عند الموت اْنذنث  758

( 279هدي الزاري )أي جلد كتف الساة ليكتب ؽيى ائتونً بَكتِف  759

( 145هدي الزاري )أي أعطوهم الجائزة أجيزوا الوؽد  759

( 183هدي الزاري )هو من الُّرْزء بالضم وهو المشيبٌ الَّرِزيٌ  759

بومزة آزتؾوام وآزم الوجّر وهو الوذيان ويطلق علٍ كثّرة الكالم الذي ما لى أَهَجّر اْزتَؾِوُموه ؟  759

( 320هدي الزاري )ال معنٍ لى قيل وهو ازتؾوام إنكار 

( 248هدي الزاري )هً إزكان الّرجل اآلذّر داره عمّره أو تمليكى مناؽع أرضى عمّره أو عمّر المعطً الُعْمّرى  763
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