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 ،ووفقنا للعناية بسنة خري األنام ،وعلمنا السنة والقرآن ،احلمد هلل رب العاملني أكرمنا باإلسالم

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

 هذا املجال.

وهلل احلمد  -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

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

، ظةبداية من رشح األحايي  املحفو  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 كر أرقام األحايي  يف وذ ،هباالصحيحني ملن أراي االنتفاع األحايي  من 

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

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

أمور قصد منه إعانة احلافظ يف  ،وهو عمل يف بدايته يقبل النقد والتطوير ،أخواته-بإذن اهلل-بعه تتحفظ 

 جزى اهلل من قاموا به خريًا ونفع به وطرح له القبول. ،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، اإلسالم الكبارة، ويواوين أئمة ويتميز هذا الربنامج بارتباطه بكتب السن ،الروايات واآلثار

والرقاق وغريها، فهو يغني عن املخترصات  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  1509عليه : قسم املتفق. 

 :حديثاً  430قسم مفريات البخاري. 

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

 : حديثاً 129زوائد املوطأ عىل الكتب الستة. 

  :حديثاً 177زوائد سنن الدارمي عىل الكتب السبعة. 

  حديثاً  548محد عىل الكتب الثامنية:أزوائد مسند اإلمام. 

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

يضع  وأحياًنا ال ،والروايات املتعلقة بمعناهحديًثا أتبعه باألحايي   ذكر فطريقة املصنف أنه إذا

 هلا رقاًم مستقاًل.

نبذة عن برنامج حفظ السنة
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 عمر هذا الربنامج: ثالثًا:

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

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

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

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

 .وهلل احلمد واملنة )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

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

 وكذلك يساعد عىل املراجعة ورسوخ احلفظ وإتقانه.

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

 .البن حجر والنهاية البن األثري

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

سهل عىل يف األصول، حتى ي 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 :- 

وتصل   ،الشيخ باللفظ الذي اتفقا عليه فيوريه: 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

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

 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  اعتامومنهج الشيخ يف ترتيب األحاديث

 الباب يف موضع واحد.

 
 
 

 :الشيخ حفظه اهلل يف  اختيار أحاديث السنن : منهجسابًعا
 ها.سقطه إال إن كان فيه زياية فيوريكل حدي  سبق ذكره يف الصحيحني فإنه ي 

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

 عىل صحته أو  دمني أو املتأخرين أو املعارصينأي حدي  نص أحد من العلامء املعتربين من املتق

  حسنه أثبته.

 ينص أحد من العلامء عىل صحته أو حسنه تركه وأحلقه يف قسم الضعيفة لالستظهار. وما مل 
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 وصايا ملن التحق بهذا الربنامج: :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 من مل حيفْظ. ال تسمع ثانيًا:
ٍ
 للمثبطني فليسر راء

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

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

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

 احلفظ السابق.

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

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

 وكلام زاي احلفظ زاي املقدار. ،يوميًا للمراجعة

ة وبالقراء ،م بتأملها وضم النظري إىل النظرياحرص عىل تفهم األحايي  ومعرفة ما فيها من علو سابعًا:

 يف بعض الرشوح وسؤال الشيخ عام يشكل.

 .وراجع كالم الرشاح فيهاشيخ عنها وسل القيد اإلشكاالت  ثامنًا:

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

 .ألن العلم بعضه يفتح بعضاً 

 لك ويف عباياتك ومعامالتك.افعألك واقوأتأيب بآياب محلة احلدي  وطبق السنن يف  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

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

 به ليدوم معك.

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

 لام فتحت الكتاب.ك شجًعا وحمفًزا لكم

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

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

 قرصت.

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

 املذكرة.هذه  يمكنك نقله منط، ووكتابته بيدك أرسخ وأضب

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

 يرسع تفلت معناه. أوتشعر بحاجتك 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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، ب، أو سؤال أهل العلم عنهايف 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

يف الشمس برتكه يف السيارة أو غريها، فإنه يؤيي  –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.

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

 فيها، لتتنبه هلا عند املراجعة.

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

 جملس اخلتم.

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

 ذلك، فهو يف النهاية كتابك، وأنت املستفيد األول.
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عدي 

 املجلدات

عدي 

 الصفحات

عدي 

 األحايي 

  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 زوائد أيب ياوي

 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
ابن ماجه مع 

 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 الكتاب 

 5 2 334 كتاب الفرائض 28

 1 1 336 كتاب الوقف 29

 6 2 337 كتاب النذور 30

 7 3 339 كتاب األيامن 31

 13 6 342 وذكر القصاص والدية كتاب حتريم الدماء 32

 1 1 348 كتاب القسامة 33

 14 8 349 كتاب احلدود 34

 7 3 357 األقضيةكتاب  35

 2 2 360 كتاب اللقطة 36

 1 1 362 كتاب الضيافة 37

 24 10 363 كتاب اجلهاد 38

 29 18 373 كتاب السري 39

 37 26 391 كتاب اهلجرة واملغازي 40

 28 11 417 كتاب اإلمارة 41

 10 4 428 كتاب الذبائح والصيد 42

     

     

 فهرس اجلزء الثالث
 

 اجلمع بني الصحيحنين ــم
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 6 3 432 كتاب األضاحي 43

 16 7 435 األرشبة كتاب 44

 21 8 442 كتاب األطعمة 45

 40 14 450 كتاب اللباس والزينة 46

 31 12 464 كتاب األدب 47

 10 4 476 كتاب الرقى 48

 15 5 480 كتاب املرض والطب 49

 2 2 485 كتاب الطاعون 50

 4 2 487 كتاب الطرية والعدوى 51

 2 1 489 كتاب الكهانة 52

 6 3 490 كتاب احليات 53

 3 2 493 كتاب الشعر 54

 7 4 495 كتاب الرؤيا 55

  499 25 54كتاب فضائل النبي  56

 وجًها 190 عدد األوجه:

 كتاًبا 29 عدد الكتب:

 حديًثا 402 عدد األحاديث:
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اهلدف من هذا التحزيب مساعدة احلافظ عىل التقسيم املناسب لوريه، بحي  جيمع بني 

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

ه ضبط يلعيومًيا أو أسبوعًيا باملقدار الذي يناسبه حسب ضبطه وما حيتاجه، فيسهل 

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

 ملذاكرة حمفوظهم وما يتعلق به من فوائد وإشكاالت.

 وجه للحزب تقريًبا 60مبعدل التحزيب 
 ص إىل ص من 
 397 باب شهوي املالئكة بدًرا 334 بداية كتاب الفرائض 1

 457 باب التشديد عىل املصورين 397 لقتىل بدر باب كالم النبي  2

  523هناية كتاب فضائل النبي  458 باب امليثرة احلمراء 3

 وجه للحزب تقريًبا 40مبعدل التحزيب 
 ص إىل ص من 
 372 هناية كتاب اجلهاي 334 بداية كتاب الفرائض 1

 416 هناية كتاب اهلجرة واملغازي 373 بداية كتاب السري 2

 449 هناية كتاب األطعمة 417 بداية كتاب اإلمارة 3

 484 هناية كتاب املرض والطب 450 بداية كتاب التجمل والزينة 4

  523هناية كتاب فضائل النبي  485 بداية كتاب الطاعون 5

 يب  التحز
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 وجه للحزب تقريًبا 30التحزيب مبعدل 
 ص إىل ص من 
 365 والشهاية...باب الدعاء باجلهاي  334 بداية كتاب الفرائض 1

 397 باب شهوي املالئكة بدًرا 366 باب الغدوة والروحة يف سبيل اهلل 2

 427 هناية كتاب اإلمارة 397 لقتىل بدر باب كالم النبي  3

 457 باب التشديد عىل املصورين 428 بداية كتاب الذبائح والصيد 4

 489 هناية كتاب الكهانة 458 باب امليثرة احلمراء 5

  523هناية كتاب فضائل النبي  490 بداية كتاب احليات 6

 وجه للحزب تقريًبا 15مبعدل تحزيب ال
 ص إىل ص من 
 348 هناية كتاب القسامة 334 بداية كتاب الفرائض 1

 365 باب الدعاء باجلهاي والشهاية... 349 بداية كتاب احلدوي 2

 379 كراهية متني لقاء العدوباب  366 باب الغدوة والروحة يف سبيل اهلل 3

 397 باب شهوي املالئكة بدًرا 380 باب احلرب خدعة 4

 412 باب غزوة خيرب 397 لقتىل بدر باب كالم النبي  5

 427 هناية كتاب اإلمارة 412 باب ري املهاجرين عىل األنصار... 6

 441 هناية كتاب األرشبة 428 بداية كتاب الذبائح والصيد 7

 457 باب التشديد عىل املصورين 442 كتاب األطعمةبداية  8

 475 هناية كتاب األيب 458 باب امليثرة احلمراء 9

 489 هناية كتاب الكهانة 476 بداية كتاب الرقى 10

 503 يف الطعام باب بركة النبي  490 بداية كتاب احليات 11

  523هناية كتاب فضائل النبي  503 يوم اخلندق باب معجزات النبي  12
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 نستوعب ومل الصواب، بيان مع اخلاطئ نطقها ذكرنا نطقها، يف اخلطأ يكثر التي الكلامت بعض هذه

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

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

 لك. املسمع وتصويبات الصوتية

 مالحظات الصواب اخلطأ رقم الصفحة
ضوء فدعا بُوضوء 334  بفتح الواو بور

رحها جبار ُجرحها جبار 347  بفتح اجليم جر

ن جبار 347  بكرس الدال واملعِدن واملعدر

 التاء املربوطةبضم  آيُة الرجم آيةر الرجم 349

 بفتح الباء احلبرل أو كان احلْبل 349

 بضم الباء رُبع يف رْبع يينار 353

 بضم التاء وكرس الالم اسُتخلِف ثم استرخلرف عمر 354

 بفتح الالم جلردات عرش جْلدات 356

ب أنه قد صدق 357  بكرس السني فأحِسب فأحسر

 بفتح الياء فأقيضر  فأقيْض له بذلك 357

 بفتح التاء املربوطة اجلنةر  اجلنُة ورب النرض 369

 بفتح العني أربعر  ابن أربِع عرشة 373

 بكرس النون ابنِ  أمر ابُن أيب كبشة 377

 األخطاء الشائعة
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 بضم الدال ونخُدمهم فنسقي القوم ونخِدمهم 380

 بتسكني الالم حيمْله معي ابع  ابنك حيمُله معي 391

ِشري 416 ري قال العر  وفتح الشنيبضم العني  قال الُعشر

 بكرس الباء وفتح الياء اللتبِيَّة يدعى ابن اللتيبرة 420

 بتسكني السني ليس من النْسك ليس من النُسك 432

 برفع مترة مترٌة مترةٌ  مل يكن يصيبنا إال مترًة مترةً  447

كة كانت هبام 452  بكرس احلاء ِحكة من حر

رُتك بناصيته شعر 460  وفتح الراءبضم الياء  ُيرترك أن ير

 بفتح السني واجللوسر  واجللوُس بالطرقات 467

 بكرس الباء وثواِب  وثواُب الصدق الذي آتانا اهلل 495

مته عكة هلا فأْيمته 502  بفتح الدال فأير

 بضم الدال خيُدمني من غلامنكم خيِدمني 518

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

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

 لفرائضكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

رر 
افِ ِرُث املُْْسلُِم اْلكر ةُ   762 ...براٌب: الر ير امر ْيدٍ  ُأسر لَِم. ْبِن زر لُِم المَكافَِر، َوالَ المَكافُِر املمُسم  الَ َيِرُث املمُسم

هِ  ُأمِّ بِيِه ور ِد ِمْن أر لر اِث اْلور بَّاسٍ   763 براُب ِمرير ُقوا المَفَرائَِض  اْبُن عر ِ لَِهاَأحلم  ...بَِأهم

ةِ  اإِلْخور اِت ور ور اِث األرخر ابِر  764 براُب ِمرير َّ النَّبِيُّ  جر َلر لر عر ِريٌض  يرخر نرا مر أر  ...ور

ْسترْفُتونركر ُقِل اهللَُّ ُيْفتِيُكْم يِف "براٌب:  ير

ةِ  الرلر  "اْلكر
765  

اء ر ْت:  اْلربر لر ٍة نرزر ْسترْفُتونركر ُقِل اهللَُّ "آِخُر آير  "...ير

راْبُن  رنَّ أر  ُعمر ِيْيُت  ُعمر : ثرالرٌث ور الر قر طربر فر  ...خر

االً فرألرْهلِهِ "...براُب  كر مر رر ْن تر ةر   766 "مر ْيرر ُسولر اهللَِّ  أربو ُهرر ُجلِ  أرنَّ رر انر ُيْؤترى بِالرَّ  ...كر

 لوقفكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ْقِف  وِط يِف اْلور ُ ر  767 براُب الرشُّ رأرْن  اْبُن ُعمر ابر أرْرًض  ْبنر اخْلرطَّاِب  ُعمر  ا...أرصر

 لنذوركتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ْعترِكفر  رر يِف اجْلراِهلِيَِّة أرْن ير ا نرذر ر  768 ..براٌب: إِذر رأرنَّ  اْبُن ُعمر أرلر النَّبِيَّ  ُعمر  ...سر

ْيه نرْذرٌ  لر اتر وعر ْن مر بَّاسٍ   769 براُب مر ةر  اْبُن عر ْعُد ْبُن ُعبراير ِ  اْسترْفترى سر ُسولر اهللَّ  رر

 فهرس أطراف األحاديث  
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ْعبرةِ  رر املْرْْشر إىِلر اْلكر ْن نرذر  براُب مر
اِمرٍ   770 ُة ْبُن عر ِ ُعْقبر يِْت اهللَّ ِْْشر إِىلر بر ْن متر ْختِي أر ْت أُ رر ذر  ...نر

نرس  771 نْير اْبنريْهِ  أرنَّ النَّبِيَّ  أر ى بر يًْخا ُُيراير أرى شر  ..رر

 بِالنَّْذرِ 
ِ
اء فر ر  772 براُب اْلور رى النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر ِن النَّْذرِ  هنر  ...عر

رِ  در ْبدر إىِلر اْلقر  النَّْذِر اْلعر
ِ
اء ةر   773 براُب إِْلقر ْيرر َر  أربو ُهرر م َيُكنم ُقدِّ ٍء ََل ُر بََِشم َن آَدَم النَّذم  ...َلهُ الَ َيأميِت ابم

 ألميانكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

اِئُكمْ  لُِفوا بآبر ْ  براٌب: الر حتر
ر  774 .إِنَّ اَّللََّ َينمَهاُكمم َأنم  ُعمر ُكمم

لُِفوا بآبائِ  ..حَتم

ر  775  ...َفالَ ََيملِفم إالَّ بِاَّللََِّأالَ َمنم َكاَن َحالًِفا  اْبُن ُعمر

ى  ةر   776 ...براٌب: الر حُيلرُف بالالَِّت والُعزَّ ْيرر  ...َمنم َحَلَف ِمنمُكمم َفَقاَل يِف َحلِِفِه بِالالَِّت  أربو ُهرر

نِ   يِف األرْيامر
ِ
ةر   777 براُب االْستِْثنراء ْيرر ِعنيَ ألَُطوَفنَّ اللَّ َقاَل ُسَليماَمُن:  أربو ُهرر  ...يمَلَة َعََل تِسم

ِة  ارر فَّ هُ براُب اْلكر ْعدر بر نِْ  ور
ْبلر احْلِ ى  778 قر ُسولر اهللَِّ  أرُبو ُموسر ْيُت رر ْهطٍ  أرتر  ...يِف رر

ْولِِه: ونر "براُب قر ُ ْشرتر ِذينر ير ْسُعويٍ   779 "...إِنَّ الَّ ا َماَل  اْبُن مر َتطَِع هِبَ ٍ لَِيقم  ...َمنم َحَلَف َيِمنَي َصْبم

اِخُذُكُم اهللَّ ":..براُب  ةر أربو   780 "...الر ُيؤر ْيرر لِهِ جَّ َواَّللَِّ ألَنم َيلَ  ُهرر  ...َأَحُدُكمم بِيَِمينِِه يِف َأهم

 حتريم الدماء وذكر القصاص والديةكتــــاب 

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

* 
ِ
اء مر ِريِم الدِّ ْ   781 براُب التَّْغلِيِظ يف حتر

ةر  َتَداَر  أربِو برْكرر َماَن َقِد اسم َم َخَلَق اَّللَُّإِنَّ الزَّ  ..َكَهيمَئتِِه َيوم

بَّاسٍ  ِصيَّتُُه إِىلر  اْبُن عر ور را لر هنَّ
ْفِِس بِيرِدِه! إِ ِذي نر الَّ ور تِهِ  فر  .ُأمَّ

ر قرفر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر اِت  ور رر نْير اجْلرمر ْومر النَّْحِر بر  ...ير

ةِ  ْومر اْلِقيرامر اِص ير ْسُعويٍ   782 براُب اْلِقصر َ النَّاسِ  اْبُن مر ُل َما ُيقمََض َبنيم َماِء. َأوَّ  بِالدِّ

اىلر  ْوِل اهللَِّ ترعر ْسُعويٍ   783 "أرنَّ النَّْفسر بِالنَّْفسِ " براُب قر َهُد َأنم الَ إَِلَه إالَّ اَّللَُّ اْبُن مر لٍِم َيشم ِرٍئ ُمسم  ..الَ ََيِلُّ َدُم امم

ْل  ُك املُْْسلِمر هر قر املرُْْشِ رَّ ا حر ُق؟براٌب: إذر ًرا ِمْن ُعْكٍل  أرنرس  784 حُيررَّ ْينرةر -أرنَّ نرفر ُعرر ٍة: ور اير يِف ِرور  ...-ور
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ْتلر * نَّ اْلقر ْن سر ْسُعويٍ   785 براُب إِْثِم مر ِن آَدمَ  اْبُن مر اًم إالَّ َكاَن َعََل ابم ٌس ُظلم َتُل َنفم  ...الَ ُتقم

اتِِل النَّْفسِ  اءر يِف قر ا جر  براُب مر

ةر   786 ْيرر بو ُهرر َسُه  أر ى ِمنم َجبٍَل َفَقتََل َنفم  ...َمنم َتَردَّ

787  
ْعدٍ  ْهُل ْبُن سر ُسولر اهللَِّ  سر ُكونر  أرنَّ رر املُْرْشِ ى ُهور ور  ...اْلترقر

ةر  ْيرر ْرترابر  أربو ُهرر اير برْعُض النَّاِس أرْن ير  ...فركر

ب  788 ٌح  ُجنْدر  ...َكاَن فِيَمنم َكاَن َقبمَلُكمم َرُجٌل بِِه ُجرم

ُجِل بِاملْرْرأرةِ  ْتِل الرَّ ْينِ  أرنرس  789 براُب قر رر جر ٍة برنْير حر اِرير ْأسر جر ضَّ رر ا رر ُوِييًّ  ...أرنَّ ُير

اهُ  نراير ْت ثر عر قر ور ُجاًل فر ضَّ رر ا عر نْيٍ   790 براٌب: إِذر اُن ْبُن ُحصر ِمهِ  ِعْمرر ُه ِمْن فر در عر ير نرزر ُجٍل فر در رر ضَّ ير ُجاًل عر  ..أرنَّ رر

ْولِِه:  اٌص "براُب قر اجْلُُروحر ِقصر ةٍ  أرنرس  791 "ور اِرير نِيَّةر جر ْت ثر ر رسر ترُه كر مَّ يِّعر عر بر  ...أرنَّ الرُّ

ننِِي املْرْرأرِة  ةر   792 ...براُب جر ْيرر ْيلٍ  أربو ُهرر اِن ِمْن ُهذر تر أر  ...اْقترترلرِت اْمرر

اْلبِْئِر ُجبرارٌ  ةر أربو   793 براٌب: املْرْعِدُن ُجبراٌر ور ْيرر ُحَها ُجَباٌر، َوالمبِئمُر ُجَبارٌ  ُهرر اَمُء َجرم  ...المَعجم

 لقسامةكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ةِ  امر سر ةر   794 براُب اْلقر ْثمر ْهُل ْبُن أريِب حر ا  سر جر رر ةر خر حُمريِّصر ْهٍل ور ْبدر اهللَِّ ْبنر سر  ...أرنَّ عر

 حلدودكتــــاب ا

 رقم الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

نرْت  ا أرْحصر نرا إِذر ْجِم احْلُْبىلر ِمنر الزِّ بَّاسٍ   795 براُب رر ِ  اْبُن عر ىلر امْلِنرْبر ُر عر لرسر ُعمر  ...جر

نِ  ْجِم املُْْحصر   796 براُب رر
يْبرايِنّ  ِ ْبنر  الشَّ بْدر اهللَّ ْلُت عر أر ْوفر سر يِب أر مر : أر جر ْل رر  ..هر

َِلّ  الر ِحنير  عر ِة قر ْومر اجْلُُمعر مر املْرْرأرةر ير جر  ...رر

ُجاًل  اُم رر ْأُمُر اإِلمر ْل ير   797 ...؟براٌب: هر
ةر  ْيرر  أربو ُهرر

ْيد ْبن زر الِدٍ  ور  خر
ُجٌل  اءر رر ر إِىلر النَّبِيِّ جر ْنُشُدكر اهللَّ الر أر قر  ..فر

اِم املُِْقرَّ  اِل اإِلمر ةر   798 براُب ُسؤر ْيرر ُجٌل  أربو ُهرر ٍة: ِمْن أرْسلرمر ) أرترى رر اير يِف ِرور  ...( ور
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ابِر ىلَّ  جر ْنراُه بِاملُْصر مجر رر رُه، فر مجر ْن رر ُكنُْت فِيمر  ...فر

بَّاسٍ  الٍِك النَّبِيَّ  اْبُن عر اِعُز ْبُن مر  ...ملرَّا أرترى مر

اهِنِمْ  إِْحصر ِة ور مَّ اِم أرْهِل الذِّ ر  799 ...براُب أرْحكر أرٍة ِمنر اْليرُهوِي  ُأِِتر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر اْمرر ُجٍل ور  ...بِرر

ةُ  نرِت األرمر ا زر ةر   800 براٌب: إِذر ْيرر ُسولر اهللَِّ  أربو ُهرر نرْت ُس  أرنَّ رر ا زر ِة إِذر ِن األرمر  ..ِئلر عر

: بر  اىلر عر ْوِل اهللَِّ تر اِرُق "اُب قر السَّ ور

ُامر  ْيِدُير اْقطرُعوا أر ُة فر اِرقر السَّ  "ور

 

ة  801 اِئشر َطُع المَيُد يِف ُرُبِع ِدينَاٍر َفَصاِعًدا. عر  ُتقم

ر  802 ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ةُ  أرنَّ رر نُُه ثرالرثر . قرطرعر يِف جِمرنٍّ ثرمر اِهمر رر  ير

ةر   803 ْيرر َطُع َيُدهُ  أربو ُهرر ُق المَبيمَضَة َفُتقم ِ اِرَق َيْسم  ..َلَعَن اَّللَُّ السَّ

اِهيرِة  رر ِة يِف احْلردِّ براُب كر اعر فر ة  804 ...الشَّ اِئشر ْت  عر قر ر أرًة رسر أرنَّ اْمرر
ُسولِ   ْهِد رر  ... اهللَِّ يِف عر

الِ  النِّعر ِب بِاجْلرِريِد ور ْ  براُب الرضَّ
805  

ِديِّ  ُعبرْيد اهللَِّ ْبن الرةِ  عر جر إىِلر الصَّ رر نر ِحنير خر ْبُت لُِعْثامر  ...اْنترصر

بر يِف اخْلرْمِر بِاجْلرِريِد  نَّ النَّبِيَّ أر  أرنرس ر  ...َضر

ِزيدر  ُب ْبُن ير
ائِ ُسوِل اهللَِّ  السَّ ْهِد رر ىلر عر اِرِب عر  ُكنَّا ُنْؤترى بِالشَّ

َِلّ   806 يرُموتر  عر ٍد فر ىلر أرحر ا عر دًّ ا ُكنُْت ألُِقيمر حر  ...مر

األريرُب؟ ِم التَّْعِزيُر ور ةر   807 براٌب: كر َلُد  أرُبو ُبْرير ِ َجَلَداٍت الَ ُُيم َق َعْشم  ...َفوم

ةٌ  ارر فَّ ةر   808 براٌب: احْلُُدوُي كر ُكوا بِاَّللَِّ َشيمئًاَبايُِعوِِن َعََل  ُعبراير ِ  ...َأنم الَ ُتْشم

 ألقضيةكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ْأُخْذهُ  قِّ أرِخيِه فرالر ير ُه بِحر ْن ُقيِضر لر ةر   809 براُب مر لرمر تِِه  ُأمُّ سر ًة بِبراِب ُحْجرر ِمعر ُخُصومر نَُّه سر  ...أر

اىلر  عر ْوِل اهللَِّ تر امِ "براُب قر صر
دُّ اخْلِ لر ُهور أر ة  810 "ور اِئشر ِصُم. عر َجاِل إََِل اَّللَِّ األََلدُّ اْلمَ  إِنَّ َأبمَغَض الرِّ

ِعي  ىلر امْلُدَّ ةر   811 ...براٌب: اْلبريِّنرُة عر ْيكر ْيٍت أرنَّ  اْبن أريِب ُملر اِن يِف بر ِرزر ْ ترا ختر انر نْيِ كر أرتر  ...اْمرر

اٌب  ْضبراُن؟ :بر ُهور غر ْو ُيْفتِي ور اِِض أر ْقيِض اْلقر ْل ير ةر   812 هر َباُن. أربو برْكرر ِ َوُهَو َغضم نَنيم َ اثم ِضنَيَّ َحَكٌم َبنيم  الَ َيقم

أر  ابر أرْو أرْخطر أرصر در فر ا اْجترهر اُب أرْجِر احْلراكِِم إِذر ْمرو ْبن  813 بر اصِ  عر َتَهَد ُثمَّ َأَصاَب  إَِذا اْلعر اكُِم َفاجم  ...َحَكَم احلمَ
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اِئِن؟ * رر ُكُم احلراكُِم بالقر ْل حير ةر   814 براٌب: هر ْيرر ا أربو ُهرر نَاُُهَ َرَأَتاِن َمَعُهاَم ابم  ...َكاَنِت امم

* نْيِ نْير املُْترخاِصمر ةر   815 براُب إِْصالرِح احْلراكِِم بر ْيرر ى َرُجٌل ِمنم َرُجٍل َعَقاًرا َلهُ  أربو ُهرر ََتَ  ...اشم

 للقطةكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ا  ُعهر در الر ير طرةر ور ْأُخُذ اللُّقر ْل ير براٌب: هر

؟ ْسترِحقُّ ْن الر ير ا مر هر ْأُخذر تَّى الر ير  ترِضيُع حر
816  

الِدٍ  ْيُد ْبن خر ِرفم ِعَفاَصَها زر  ...َوِوَكاَءَها اعم

ْعٍب  ُّ ْبُن كر ةر ِيينرارٍ أر  ُأيبر ًة ِمائر ْذُت رُصَّ  ...خر

رْيِ إِْذنِهِ  ٍد بِغر اِشيرُة أرحر ترلرُب مر ر  817 براٌب: الر حُتْ نِهِ  اْبُن ُعمر ِ إِذم ِرٍئ بَِغريم ُلَبنَّ َأَحٌد َماِشَيَة امم  ...الَ ََيم

 لضيافةكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ْيِف  اِم الضَّ اِمرٍ   818 براُب إِْكرر ْومٍ  ُعْقبرُة ْبُن عر نرنِْزُل بِقر ُثنرا فر ْبعر ُسولر اهللَِّ، إِنَّكر تر ا رر  ...ير

 جلهادكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ةِ  اير هر رنِّي الشَّ ةر   819 براُب متر ْيرر َل اَّللَُّ ملَِنم َجاَهَد يِف  أربو ُهرر  ...َسبِيلِهِ َتَكفَّ

بِيِل اهللَِّ  اِهِدينر يِف سر اِت املُْجر جر رر ةر   820 براُب ير ْيرر اَلةَ  أربو ُهرر  ...َمنم آَمَن بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه، َوَأَقاَم الصَّ

ِهيِد * ابِر  821 براُب ُثُبوِت اجْلرنَِّة لِلشَّ ا؟ جر نر ْينر أر أر ْلُت، فر
أرْيتر إِْن ُقتِ رر  ...أر

ايِ براُب فرْضِل  هر ةر   822 اجْلِ ْيرر اير  أربو ُهرر هر ْعِدُل اجْلِ ٍل ير مر ىلر عر نِي عر  ...ُيلَّ

ُل النَّاِس ُمْؤِمٌن جُمراِهٌد بِنرْفِسِه  براٌب: أرْفضر

بِيِل اهللَِّ  الِِه يِف سر مر  ور
ِعيدٍ   823 ُسولر اهللَِّ، أريُّ النَّاِس  أربو سر ا رر ُل؟ير  ...أرْفضر

اِي  هر  بِاجْلِ
ِ
اء عر اِل براُب الدُّ جر ِة لِلرِّ اير هر الشَّ ور

 
ِ
اء النِّسر  ور

824  
نرس ِ  أر ُسوُل اهللَّ انر رر ىلر  كر ْدُخُل عر امٍ ير رر  ...ُأمِّ حر

امٍ  ُأمّ  رر ... نرامر النَّبِيُّ  حر ظر ِريًبا ِمنِّي ُثمَّ اْسترْيقر  قر

بِيِل اهللَِّ  ِة يِف سر ْوحر الرَّ ِة ور ْدور ٌ  أرنرس  825 براُب اْلغر َحٌة َخريم َوٌة يِف َسبِيِل اَّللَِّ َأوم َروم  ...َلَغدم
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ْهل ٌ ِمَن  سر يِل اَّللَِّ َخريم
ٍم يِف َسبِ يَا ِرَباُط َيوم نم  ...الدُّ

ْنيرا ْرِجعر إىِلر الدُّ اِهِد أرْن ير رنِّي املُْجر ِجَع  أرنرس  826 براُب متر نََّة َُيِبُّ َأنم َيرم ُخُل اجلمَ  ...َما َأَحٌد َيدم

ى ا نرور ر  827 براٌب: لُِكلِّ اْمِرٍئ مر ِرٍئ َما َنَوى ُعمر اَم المم اَمُل بِالنِّيَِّة، َوإِنَّ اَم األَعم  ...إِنَّ

بِيِل اهللَِّ  ُب يِف سر ْن ُينْكر يَُّة  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس  828 براُب مر ُعصر اُن ور ْكور ذر اُه ِرْعٌل ور  ...أرتر

ى  ْبٌع ِسور ُة سر اير هر ْتلِ براٌب: الشَّ  اْلقر

ةر   829 ْيرر َهَداُء ََخمَسٌة: املمَطمُعوُن، َواملمَبمُطونُ  أربو ُهرر  ...الشُّ

830  
لٍِم. أرنرس  الطَّاُعوُن َشَهاَدٌة لُِكلِّ ُمسم

ة اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر أرْلُت رر ِن الطَّاُعونِ  سر  ...عر

الِهِ  اترلر ُيونر مر ْن قر ْمٍرو  831 براُب مر  .ُقتَِل ُدوَن َمالِِه َفُهَو َشِهيٌد  َمنم  اْبُن عر

ْولِِه:  اٌل  "براُب قر ي أرنرُس ْبُن النَّرْضِ غر  أرنرس  832 "...ِمنر املُْْؤِمننِير ِرجر مِّ  ... ابر عر

نُْقُص ِمْن أرْجِرِه؟ ْل ير ْغنرِم هر اترلر لِْلمر ْن قر ى  833 براٌب مر ايِبٌّ لِلنَّبِيِّ  أرُبو ُموسر ْغنرمِ  :قرالر أرْعرر اتُِل لِْلمر ُجُل ُيقر  ...الرَّ

ْبلر اْلِقتراِل * اء  834 براُب اإِلْسالرِم قر ر ُجٌل  أرترى النَّبِيَّ  اْلربر نٌَّع بِاحْلرِديدِ رر  ...ُمقر

رْيٍ  ُه بِخر فر لر اِزًيا أرْو خر زر غر هَّ ْن جر الِدٍ   835 براُب فرْضِل مر ْيُد ْبن خر َز َغاِزًيا يِف َسبِيِل  زر  ...اَّللَِّ َفَقدم َغَزاَمنم َجهَّ

ِة * ْوِم اْلِقيرامر اِي إىِلر ير هر
اِر اجْلِ ة  836 براُب اْستِْمرر اِوير ينِ  ُمعر ُه يِف الدِّ هم ا ُيَفقِّ ً  ...َمنم ُيِرِد اَّللَُّ بِِه َخريم

ْقُتُل املُْْسلِمر ُثمَّ ُيْسلِمُ  افِِر ير ةر   837 ...براُب اْلكر ْيرر ِ  أربو ُهرر َحُك اَّللَُّ إََِل َرُجَلنيم  ...َيضم

ا اخْلررْيُ  اِصيهر ْعُقوٌي يِف نرور براٌب: اخْلرْيُل مر

ةِ  ْوِم اْلِقيرامر  إىِلر ير

ة  838 ُ  اْلبراِرِقيِّ  ُعْرور ريم ُقوٌد يِف َنَواِصيَها اْلمَ يمُل َمعم  ...اْلمَ

يمِل. أرنرس  839 َكُة يِف َنَواِِص اْلمَ  المَْبَ

ْبِق  نْير اخْلرْيلِ براُب السَّ ر  840 بر ُسوُل اهللَِّ  اْبُن ُعمر ابرقر رر نْير اخْلرْيِل  سر  ...بر

اِعِدينر * ىلر اْلقر اِهِدين عر   841 براُب فرْضِل املُْجر

اء ر ْت: اْلربر لر زر َّا نر اعُدون "ملر ْستروي القر  "...الر ير

ْيد ْبن ابٍِت  زر ْكُتوٍم فر  ثر ُه اْبُن ُأمِّ مر اءر اجر ْهور ُيِملُّهر َّ  ور َلر  ...عر

بَّاسٍ  اعُدون " اْبُن عر ْستروي القر  ... "ِمنر املؤِمنني الر ير

ْزوِ  ِن الغر ُه الُعْذُر عر برسر ْن حر نرس  842 براُب مر الر  أرنَّ النَّبِيَّ  أر قر اٍة فر زر انر يِف غر  ...كر
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 لسريكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ْمِر اْلُبُعوِث    843 بِاْلُيرْسِ *براُب أر
ى ا أرُبو ُموسر َ ا، َوَبْشِّ َ ا والَ ُتَعْسِّ َ َرا َيْسِّ  ...َوالَ ُتنَفِّ

وا َوالَ  أرنرس ُ ُروا. َيْسِّ نُوا َوالَ ُتنَفِّ وا، َوَسكِّ ُ  ُتَعْسِّ

ن  برِِي فِيمر الكر ِغرِي ور نْير الصَّ براُب احْلردِّ بر

اُز * ْن الر جُير مر  جُيراُز لِْلِقتراِل ور
844  

راْبُن  ُسولر اهللَِّ  ُعمر ْومر  أرنَّ رر ُه ير ضر رر  ...ُأُحٍد  عر

اء ر اْبُن  اْلربر ا ور نر راْسُتْصِغْرُت أر ْومر برْدرٍ  ُعمر  ير

ُدوِّ  اِحِف إىِلر أرْرِض اْلعر ِر بِاملْرصر فر ر  845 براُب السَّ ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ر  أرنَّ رر رر بِاْلُقْرآنِ هنر افر  ...ى أرْن ُيسر

اِب  براٌب: ذر ٌة ِمن اْلعر ُر ِقْطعر فر ةر   846 السَّ ْيرر َفُر ِقطمَعٌة ِمَن المَعَذاِب  أربو ُهرر  ...السَّ

ا أرطرالر  ْياًل إِذر ُه لر ْطُرْق أرْهلر براٌب: الر ير

ْيبرةر   اْلغر

ابِر  847 َلُه َلياًل. جر  إَِذا َأَطاَل َأَحُدُكُم المَغيمَبَة َفاَل َيطمُرقم َأهم

انر النَّبِيُّ  أرنرس  848 هُ  كر ْطُرُق أرْهلر  ...الر ير

اِر  ىلر الُكفَّ ِة عر ارر ْونٍ  اْبن  849 ... *براُب اإِلغر ترْبُت إىِلر نرافٍِع، عر تربر إِلَّ  كر  ...فركر

ُ  النَّبِيُّ  ْبعر انر ير ا كر   براُب مر
ِ
راء ِمنر األُمر

ُسلِ   والرُّ
بَّاسٍ   850 نِي أرُبو ُسْفيرانر  اْبُن عر ثر دَّ  ...ِمْن فِيِه إِىلر يِفَّ  حر

ِذينر ُأوُتوا "براٌب:  ُعنَّ ِمنر الَّ ترْسمر لر ور

ْبلُِكْم...  ةر  "اْلكِترابر ِمْن قر  اآلير
851  

ةُ  امر ْيدٍ  ُأسر اٍف  أرنَّ النَّبِيَّ  ْبِن زر ىلر إِكر ىلر مِحراٍر عر بر عر
كِ  ...رر

ْتُن  أرنرس ايِن نر ْد آذر قر اهللَِّ لر نِّي؛ ور ْيكر عر  ...مِحراِركر إِلر

اِجرِ  اْلفر ِّ ور اِيِر لِْلربر ر  852 براُب إِْثِم اْلغر َرُف بِهِ  لُِكلِّ َغاِدٍر لَِواءٌ  اْبُن ُعمر َم المِقَياَمِة ُيعم  ...َيوم

ُدوِّ   اْلعر
ِ
اء رنِّي لِقر اِهيرِة متر رر ا لَِقاَء المَعُدوِّ  أريِب أرْوفر  ْبنا  853 براُب كر َا النَّاُس! الَ ََتَنَّوم  ...َأُّيُّ

ةٌ  ْدعر ابِر  854 براٌب: احْلرْرُب خر َعٌة. جر ُب َخدم رم  احلمَ

الِ  جر عر الرِّ نَّ مر
ِقتراهِلِ  ور

ِ
اء ْزِو النِّسر ِن النَّبِيِّ  أرنرس  855 براُب غر مر النَّاُس عر ْوُم ُأُحٍد اهْنرزر انر ير  ..ملرَّا كر

ْزوِ  ى يِف اْلغر  اجْلرْرحر
ِ
اء اِة النِّسر اور يِّع  856 براُب ُمدر بر ذٍ  الرُّ وِّ عر النَّبِيِّ  بِنِْت ُمعر ْومر  ُكنَّا نرْغُزو مر نرْسِقي اْلقر  ...فر

 يِف احْلرْرِب 
ِ
اء ْتِل النِّسر ر  857 براُب قر اِزي اْبُن ُعمر غر ْعِض مر ًة يِف بر ْقُتولر أرٌة مر ِت اْمرر  ...ُوِجدر
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اِر ُيبريَُّتونر  ةر   858 ...براُب أرْهِل الدَّ ثَّامر ْعِب ْبِن جر رَّ ) الصَّ  أروْ ) ( النَّبِيُّ يِبر مر
ِ
اء انر  بِاألرْبور يَّ  ...(بِور

النَّْخلِ  ِر ور جر ْطِع الشَّ ر  859 براُب قر نِي اْبُن ُعمر قر نرْخلر بر رَّ ُه حر نَّ قرطرعر  أر  ...النَِّضرِي، ور

اِم يِف أرْرِض  ا ُيِصيُب ِمنر الطَّعر براُب مر

 احْلرْرِب 
860  

لٍ  فَّ ينر قررْصر  اْبُن ُمغر انٌ  ُكنَّا حُمرارِصِ ى إِْنسر مر رر ، فر ر ْيربر  ...خر

ر اْلِعنربر  اْبُن ُعمر لر ور سر اِزينرا اْلعر غر  ...ُكنَّا ُنِصيُب يِف مر

ْوِل النَّبِيِّ  نرائِمُ ": براُب قر ُكُم اْلغر ةر   861 "ُأِحلَّْت لر ْيرر ِمهِ  أربو ُهرر  ...َغَزا َنبِيٌّ ِمَن األَنمبَِياِء َفَقاَل لَِقوم

نِْفيِل  ا *براُب تر اير ر  الرسَّ
ر  862 ُكنُْت  برعر ر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر ْجٍد فر ًة ِقبرلر نر يَّ ِ يهر رسر

 ا..فِ

ر  863 ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ُل  أرنَّ رر انر ُينرفِّ  ...كر

ترلر  ْن قر مر ، ور ِس األرْسالربر ْ خُيرمِّ ْن ملر براُب مر

ُبهُ  لر لرُه سر تِياًل فر  قر

ةر   864 تراير ُسوِل اهللَِّ  أربو قر عر رر ْجنرا مر رر امر ُحنرنْيٍ  خر  ...عر

مْحرِن ْبن  865 ْبدالرَّ ْوٍف  عر ْدرٍ  عر ْومر بر فِّ ير اِقٌف يِف الصَّ ْينرا أرنرا ور  ...بر

ْتِل اجْلراُسوِس * ة ْبن  866 براُب قر لرمر عِ  سر كنِير  أرترى النَّبِيَّ  األرْكور نْيٌ ِمنر املُْرْشِ  ...عر

 اخْلُُمسِ براُب فرْرِض 

الِك ْبن  867 الٌِس يِف أرْهَِل  أرْوسِ  مر ْينرا أرنرا جر ارُ بر ترعر النَّهر  ...ِحنير مر

ة  868 اِئشر ةر  عر مر
اطِ لرْت  بِنْتر النَّبِيِّ  أرنَّ فر  ...أرْرسر

ةر   869 ْيرر بو ُهرر تَِسُم  أر ينَاًرا )الَ َيقم
اَوَرَثتِي دِ َُهً رم

 ...(َوالَ دِ

سِ  رر اِم اْلفر ر  870 براُب ِسهر ُسوُل اهللَِّ  اْبُن ُعمر مر رر ر ) قرسر ْيربر ْومر خر  ...(ير

ى * ارر ىلر األُسر ةر   871 براُب املْرنِّ عر ْيرر ْياًل ِقبرلر نرْجدٍ  برعر ر النَّبِيُّ  أربو ُهرر  ...خر

 هلجرة واملغازيكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ِة النَّبِيِّ  ابِِه إىِلر  براُب ِهْجرر أرْصحر ور

 املْرِدينرةِ 
872  

اء ْبن ر اِزٍب  اْلربر ْكٍر  عر ُبو بر اءر أر نِْزلِِه  جر  ...إىِلر أريِب يِف مر

اقرة ْيٍش  ْبِن ُجْعُشمٍ  رُسر اِر ُقرر نرا ُرُسُل ُكفَّ اءر  ...جر

بِيُّ اهللَِّ  أرنرس  ...إىِلر املْرِدينرةِ  أرْقبرلر نر

ْدًرابراُب ُشُهوِي  ِة بر بَّاسٍ   873 املْرالرِئكر ْدرٍ  أرنَّ النَّبِيَّ  اْبُن عر ْومر بر ُه ير ُهور يِف ُقبٍَّة لر الر ور  ...قر
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اء ر ٍد  اْلربر اُب حُمرمَّ نِي أرْصحر ثر دَّ ْدًرا حر ِهدر بر  ...مِمَّْن شر

الرِم النَّبِيِّ  ْدٍر * براُب كر ْتىلر بر ةر   874 لِقر بِيَّ اهللَِّ  أربو طرْلحر ْدٍر  أرنَّ نر ْومر بر رر ير  ...أرمر

ُسوِل  ِج رر ْرر َمر نِي النَِّضرِي ور ِديِ  بر براُب حر

ْيِهمْ  اهللَِّ   إِلر

ةر   875 ْيرر ْينرا  أربو ُهرر لر جر عر رر ْينرامر نرْحُن يِف امْلرْسِجِد إِْذ خر  ...بر

ر  876 ةُ  اْبُن ُعمر ْيظر ُقرر برِت النَِّضرُي ور ارر أرْجىلر  حر نِي النَِّضريِ  فر  ...بر

ابر النَّبِيَّ  ا أرصر اِح  براُب مر رر
ِمنر اجْلِ

ْومر ُأُحدٍ   ير

ْعد  877 ُسولر اهللَِّ  سر أرْيُت رر ْومر ُأُحٍد  رر  ...ير

878  
ْهل ْن ُجْرِح النَّبِيِّ  سر ُه ُسِئلر عر نَّ ْومر ُأُحدٍ  أر  ...ير

ْومر ُأُحدٍ  ُشجَّ النَّبِيُّ  أرنرس  ...ير

ةر أربو   879 ْيرر ٍم َفَعُلوا بِنَبِيِّهِ  ُهرر َتدَّ َغَضُب اَّللَِّ َعََل َقوم  ...اشم

ِقي النَّبِيُّ  ا لر كنِير  براُب مر ِمنر املُرْشِ

ةر  كَّ  بِمر

ْسُعويٍ   880 َلِّ ِعنْدر اْلبرْيِت  أرنَّ النَّبِيَّ  اْبُن مر انر ُيصر  ...كر

ب ْبن  881 ُسولر اهللَِّ  ُسْفيرانر  ُجنْدر اِهِد  أرنَّ رر ْعِض املْرشر انر يِف بر  ...كر

ِقي النَّبِيُّ  ا لر برِة * براُب مر قر ْومر العر ة  882 ير اِئشر ْوِم ُأُحٍد؟ عر دَّ ِمْن ير انر أرشر ْوٌم كر لرْيكر ير ْل أرترى عر  ...هر

ِقي األرْنبِيراُء ِمنر األرذرى * ا لر ْسُعويٍ   883 براُب مر ْنُظُر إىِلر النَّبِيِّ  اْبُن مر أرينِّ أر بِيًّا كر ِْكي نر  ...حير

ْهلٍ  ْتِل أريِب جر ٍل؟َمنم َينمُظُر َما  أرنرس  884 براُب قر  ...َصنََع َأُبو َجهم

ِف  رْشر
ْعِب ْبِن األر ْتِل كر ابِر  885 براُب قر ِف؟ جر َ ِن األرَشم ِب بم  ...َمنم لَِكعم

ِهي  ِق، ور ِة اخْلرنْدر ْزور اُب براُب غر  األرْحزر
اء  886 ر ُسولر اهللَِّ  اْلربر أرْيُت رر اِب  رر ْومر األرْحزر  ...ير

ِْفُرونر  أرنرس  887 اُر حير األرْنصر اِجُرونر ور لر املُْهر عر  ...جر

ْرِجِع النَّبِيِّ  اِب  براُب مر  ِمنر األرْحزر

ر  888 نَيَّ َأَحٌد ) اْبُن ُعمر َ الَ ُيَصلِّ َظَة.المَعصم  .( إالَّ يِف َبنِي ُقَريم

889  

ة اِئشر ِق  عر ْومر اخْلرنْدر ْعٌد ير  ...ُأِصيبر سر

ِعيدٍ  الر  أربو سر ْعٌد ِمنر امْلرْسِجِد قر نرا سر  ... النَّبِيُّ ملرَّا ير

ن ْبن ْيامر يٍ  ُسلر ُزوَننَا رُصر ُزوُهمم َوالَ َيغم  ...اآلَن َنغم

نرس اطًِعا  أر ْنُظُر إِىلر اْلُغبراِر سر أرينِّ أر  ...كر
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ْيبِيرةِ براُب  ِة احْلُدر ْزور  غر
ةر   890 لرمر ْعُت النَّبِيَّ  سر اير ةِ  بر رر جر ْلُت إىِلر ظِلِّ الشَّ در  ...ُثمَّ عر

ْبد اهللَِّ ْبن  891 ْيدٍ  عر ُن ) زر مر انر زر ةِ ملرَّا كر اُه آٍت احْلررَّ تر  ...(، أر

نير 
كِ عر املُْرْشِ ْلِح مر اء  892 براُب الصُّ ر ْعترِمرر  أرنَّ النَّبِيَّ  اْلربر اير أرْن ير  ...ملرَّا أررر

ْتًحا ُمبِينًا  "براٌب:  ترْحنرا لركر فر ا فر  "إِنَّ
893  

ْتًحا ُمبِينًا  " أرنرس ترْحنرا لركر فر ا فر ْيبِيرةُ  "إِنَّ : احْلُدر الر  .قر

ر ِزلَ  ُعمر يمَلَة ُسوَرٌة َلَقدم ُأنم  ...تم َعََلَّ اللَّ

اِئلٍ   894 ْهُل ْبُن ُحنرْيٍف  أربو ور امر سر قر ، فر نير  ...ُكنَّا بِِصفِّ

ير  رر ِة ِذي قر ْزور ةر   895 براُب غر لرمر ةِ  سر ابر اِهًبا نرْحور اْلغر ْجُت ِمنر املْرِدينرِة ذر رر  ...خر

ر  ْيربر ِة خر ْزور  براُب غر

ةر   896 لرمر عر النَّبِيِّ  سر ْجنرا مر رر ْيالً  خر نرا لر ، فررِسْ ر ْيربر  ...إىِلر خر

897  
ةر أربو  ْيرر ُسوِل اهللَِّ  ُهرر عر رر ْجنرا مر رر ر  خر ْيربر ْومر خر  ...ير

ْمٍرو ِل النَّبِيِّ  اْبُن عر قر ىلر ثر انر عر ُجٌل  كر  ...رر

اِر  ىلر األرْنصر اِجِرين عر يِّ املُْهر براُب رر

ر * ْيربر ْتِح خر ْعدر فر ُهْم بر نراِئحر  مر

898  
اِجُرونر املْرِدينرةر  أرنرس ِدمر املُْهر ةر  ملرَّا قر كَّ  ...ِمْن مر

ة ائِشر ْشبرُع ِمنر  عر ُ ُقْلنرا: اآلنر نر يْربر ْت خر حر
َّا ُفتِ  ...التَّْمرِ  ملر

ُل لِلنَّبِيِّ  أرنرس  899 ْعر ُجُل جير انر الرَّ الرِت  كر  ...النَّخر

اعِ  قر اِت الرِّ ِة ذر ْزور ى  900 براُب غر عر النَّبِيِّ  أرُبو ُموسر ْجنرا مر رر ةٍ  خر ْزور  ...يِف غر

ْتِح * ِة الفر ْزور ْسُعويٍ   901 براُب غر لر النَّبِيُّ  اْبُن مر ةر  يرخر كَّ  ...مر

ْتِح  ْعدر اْلفر ةر بر  براٌب: الر ِهْجرر
902  

بَّاسٍ  َد المَفتمِح، َوَلكِنم ِجَهاٌد َونِيَّةٌ  اْبُن عر َرَة َبعم  ...الَ ِهجم

ة اِئشر ُدُهْم بِِدينِِه إِىلر اهللَِّ  عر ِفرُّ أرحر انر املُْْؤِمُن ير  ...كر

يُْت النَّبِيَّ أر  جُمراِشع  903 تِْح  تر ْعدر اْلفر  ...بِأرِخي بر

ُة * ْجرر
ْيِه اهْلِ لر ْت عر ِن اْشتردَّ ِعيدٍ   904 براُب مر ُسولر اهللَِّ أ أربو سر أرلر رر ابِيًّا سر ةِ  نَّ أرْعرر ْجرر

ِن اهْلِ  ..عر

ِة * براُب  ْجرر
ْعدر اهْلِ ُه يِف البرْدِو بر ْن ُأِذنر لر ةر   905 مر لرمر اِج  سر ىلر احْلرجَّ لر عر ُه يرخر نَّ  ...أر

اِئِف  ِة الطَّ ْزور ر  906 براُب غر ر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر ارصر اِئِف  حر ا أرْهلر الطَّ ْفترْحهر  ...فرلرْم ير
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برْتُكمْ ": ..براُب  ْومر ُحنرنْيٍ إِْذ أرْعجر ير اقر   907 "..ور اءر  أربو إِْسحر ر ِمْعُت اْلربر ُجٌل  سر ُه رر لر أر سر  ...ور

ا النَّبِيُّ  زر ْم غر   908 ؟ براٌب: كر
اقر  بو إِْسحر مر   أر ْيِد ْبِن أرْرقر نِْب زر هُكنُْت إِىلر جر ِقيلر لر  ...فر

ة ْيدر ُسوِل اهللَِّ  ُبرر عر رر ا مر زر نَُّه غر ةٍ  أر ْزور ةر غر رْشر  .ِستَّ عر

 إلمارةكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ْيشٍ  اُء ِمْن ُقرر رر  براٌب: األُمر

909  
ر نَاِن. اْبُن ُعمر ُر يِف ُقَريمٍش َما َبِقَي ِمنمُهُم اثم  الَ َيَزاُل َهَذا األَمم

ة اِوير َر يِف ُقَريمشٍ  ُمعر  ...إِنَّ َهَذا األَمم

ةر   910 ْيرر أمنِ النَّاُس َتَبٌع  أربو ُهرر  ...لُِقَريمٍش يِف َهَذا الشَّ

ابِر ْبن  911 ةر  جر ُمرر نَا َعَْشَ َأِمرًيا َيُكونُ  سر ُهمم ِمنم ُقَريمشٍ  اثم  .ُكلُّ

ر  912 براُب االْستِْخالرِف  رِقيلر لِ  اْبُن ُعمر ْسترْخلُِف؟ُعمر  ...: أرالر تر

ْعدر النَّبِيِّ   بر
ِ
اء ةر    * 913براُب اخْلُلرفر ْيرر بَِياءُ َكاَنتم  أربو ُهرر ائِيَل َتُسوُسُهُم األَنم َ  ...َبنُو إِْسم

ْولِِه  اعٍ ": براُب قر ر  914 * "...أرالر ُكلُُّكْم رر ُكمم  اْبُن ُعمر ُئوٌل َعنم َرِعيَّتِهِ َأالَ ُكلُّ  ...َراٍع، َوُكلُُّكمم َمسم

ا ْيهر لر انرُه اهللَُّ عر ةر أرعر ارر ْسأرِل اإِلمر ْ ير ْن ملر مْحرِن ْبنعْبد   915 براٌب: مر ةر  الرَّ ُمرر َنِ  َعبمَد  يا سر ْحم َأِل اإِلَماَرةَ  الرَّ َن َسُمَرَة! الَ َتسم  ..بم

ارةِ  ىلر اإِلمر ْرِص عر ُه ِمنر احْلِ ى  916 براُب ما ُيْكرر ُجالرنِ  أرْقبرْلُت إِىلر النَّبِيِّ  أرُبو ُموسر ِعي رر  ...ومر

رر بِترْقور ى اهللَِّ  ا أرمر اِم إِذر *براُب اإِلمر لر در عر ةر   917 ور ْيرر  ...َمنم َأَطاَعنِي َفَقدم َأَطاَع اَّللََّ  أربو ُهرر

ْح  نْصر ْم ير لر ِعيًَّة فر ِعير رر ِن اْسرُتْ ْعِقل ْبن  918 براُب مر ارٍ  مر سر لِِمنيَ  ير  ...َما ِمنم َواٍل َيَِل َرِعيًَّة ِمَن املمُسم

لَّ ": ..براُب  ْأِت باِمر غر ْغُلْل ير ْن ير مر ةر أربو   919 "..ور ْيرر امر فِينرا النَّبِيُّ  ُهرر رر اْلُغُلولر  قر كر  ...فرذر

لِ  ا اْلُعامَّ اير در ُسوُل اهللَِّ  مُحرْيدٍ  وأرب  920 براُب هر لر رر ُجاًل  اْسترْعمر  ...رر

ْولِِه:  ْتر  "براُب قر إِْذ ُيبراِيُعونركر حتر

ِة  رر جر  "الشَّ
921  

ابِر ضِ  جر ِل األَرم ُ َأهم ُتمم َخريم  ...َأنم

ِعيد ْبن يَِّب  سر عر  املُْسر اير ْن بر يمر
انر فِ ُه كر نَّ ُسولر اهللَِّ أر  ... رر

ر ِة  اْبُن ُعمر رر جر ىلر الشَّ عر ِمنَّا اْثنراِن عر  ...فرامر اْجترمر
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ةٍ  أريِب أرْوفر  ْبنُ ا  922 ثرالرثر ِمائر ْلًفا ور ِة أر رر جر اُب الشَّ انر أرْصحر  ...كر

923  
ابِر طِشر النَّاُس  جر ْيبِيرةِ عر ْومر احْلُدر  ...ير

اء ر ةر  اْلربر كَّ ْتحر مر ْتحر فر ْنُتُم اْلفر ونر أر  ...ترُعدُّ

؟ اُم النَّاسر ْيفر ُيبراِيُع اإِلمر  براٌب: كر

ة  924 انرا النَّبِيُّ  ُعبراير عر ْعنراهُ  ير براير  ...فر

925  
ِرير ُسولر اهللَِّ  جر  ... برايرْعُت رر

ر ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ْعنرا رر اير ا بر  ... ُكنَّا إذر

 
ِ
اء ِة النِّسر ْيعر ة  926 براُب بر ائِشر ْرنر  عر اجر ا هر ُْؤِمنراُت إِذر ِت املْ انر  ...كر

ْولِِه:  أرطِ ِيُعوا "براُب قر أرِطيُعوا اهللَّر ور

ُأوِل األرْمِر ِمنُْكْم  ُسولر ور  "الرَّ

بَّاسٍ   927 ْبِد  اْبُن عر ْت يِف عر لر ةر نرزر افر  ...اهللَِّ ْبِن ُحذر

ِمَل َحَبَِشٌّ  أرنرس  928 ُتعم َمُعوا َوَأطِيُعوا، َوإِِن اسم  ...اسم

ُكْن  ْ تر ا ملر اِم مر ِة لإِِلمر الطَّاعر ْمِع ور براُب السَّ

ْعِصيرةً   مر

َِلّ   929 ْيًشا أرنَّ النَّبِيَّ  عر  ...برعر ر جر

ر  930 ُع َوالطَّاَعُة َعََل  اْبُن ُعمر مم ءِ السَّ لِمِ  املمَرم  ...املمُسم

ِة * ْوِر األرِئمَّ ىلر جر  عر
رْبِ   931 براُب الصَّ

يِْد ْبن رْيٍ  ُأسر ْلتر ُفالرًنا ُحضر امر اْسترْعمر ْسترْعِمُلنِي كر  ؟...أرالر تر

ا النَّبِيُّ  أرنرس عر ُمُ  ير عر هلر
ارر إىِلر أرْن ُيْقطِ  ...األرْنصر

ْسُعويٍ   ...ُتنمكُِروََناَستَُكوُن َأَثَرٌة َوأُموٌر  اْبُن مر

ٌة؟ راعر ُكْن مجر ْ تر ا ملر ْيفر األرْمُر إِذر ةر   932 براٌب: كر ْيفر ُسولر  ُحذر ُلونر رر ْسأر انر النَّاُس ير  ... اهللَِّ  كر

ْيًئا * ِرهر ِمْن أرِمرِيِه شر ْن كر بَّاسٍ   933 براُب مر ِْبم  اْبُن عر َيصم  ...َمنم َكِرَه ِمنم َأِمرِيِه َشيمًئا َفلم

ْن "..براُب  لرْيسر ِمنَّامر الرحر فر ْينرا السِّ لر رلر عر ر  934 "محر اَلَح َفَليمَس ِمنَّا اْبُن ُعمر  .َمنم َْحََل َعَليمنَا السِّ

يِن* اِث يف الدِّ مِّ اإِلْحدر ة  935 براُب ذر اِئشر ِرَنا َهَذا َما َليمَس ِمنمُه َفُهَو َردٌّ  عر َدَث يِف َأمم  ...َمنم َأحم

ُه  امر حر إِمر ْن نرصر ا *براُب مر اِئلٍ   936 رِسًّ ةُ ِقيلر ألُ  أربو ور امر ْمترُه! سر لَّ ْيتر ُفالرًنا فركر تر ْو أر  ...: لر

 لذبائح والصيدكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث
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ْيدِ  ىلر الصَّ اتِمٍ   937 براُب التَّْسِميرِة عر ِديُّ ْبُن حر َسَك  عر يمَت َفَأمم َبَك َوَسمَّ َت َكلم َسلم  ...إَِذا َأرم

اضِ  ْيِد املِْْعرر اتِمٍ   938 براُب صر ِديُّ ْبُن حر هِ َفُكلم  عر  ...إَِذا َأَصبمَت بَِحدِّ

ْلِب * ْوِس واْلكر ْيِد بِالقر نِيِّ  وأرب  939 براُب الصَّ برةر اخْلُشر ْعلر ُسولر اهللَِّ  ثر يُْت رر تر ا أر ُقْلُت: ير ُسولر اهللَِّ فر  ..رر

ْيسر  ْلًبا لر ِن اْقترنرى كر اُب مر اِشيرةٍ بر ْيٍد أرْو مر ْلِب صر ر  940 بِكر َب َماِشَيةٍ  اْبُن ُعمر ًبا إاِلَّ َكلم َتنَى َكلم  ...َأوم َضاِرًيا َمِن اقم

ْرِث  ْلِب لِْلحر  اْلكر
ِ
ةر   941 براُب اْقتِنراء ْيرر ًبا  أربو ُهرر َسَك َكلم ُه َينمُقُص َمنم َأمم ٍم  َفإِنَّ  ...ُكلَّ َيوم

ةِ  اْلُبنُْدقر ْبِداهللِّ  942 براُب اخْلرْذِف ور ةر  ْبن عر ْيدر ُجاًل  ُبرر أرى رر ُه رر نَّ ِْذْف أر ُه: الر ختر الر لر قر ِْذُف فر  ...خير

ِة  امْلرْصُبورر ِة ور ُه ِمنر املُْْثلر ا ُيْكرر براُب مر

ةِ  ثَّمر املُْجر  ور

رى النَّبِيُّ  أرنرس  943 اِئمُ  هنر ر اْلبرهر  .أرْن ُتْصربر

ِعيد ْبن  944 ر ُكنُْت ِعنْدر اْبنُ  ُجبررْيٍ  سر رٍ ُعمر وا بِِفْتيرٍة أرْو بِنرفر رُّ  ...، فرمر

945  
بْداهللَِّ ْبن ِزيدر  عر ن النَّبِيِّ  ير ةِ  عر ِن املُثْلر رى عر ُه هنر نَّ  .أر

ر نر النَّبِيُّ  ابُن ُعمر عر انِ  لر ثَّلر بِاحْلريرور ْن مر  .مر

ْحشِ  ِة اْلور نِْزلر ُهور بِمر ِم فر
ائِ ا نردَّ ِمنر اْلبرهر افِع ْبن  946 براٌب: مر ِديٍج  رر ًدا خر ُدوِّ غر ُسولر اهللَِّ! إِنَّا الرُقو اْلعر ا رر  ...ير

 ألضاحيكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

اير  الرِة أرعر ْبلر الصَّ برحر قر ْن ذر ب  947 براٌب: مر ىلَّ النَّبِيُّ  ُجنْدر طربر  صر ْومر النَّْحِر، ُثمَّ خر  ...ير

اء  948 األُْضِحيَّةِ براُب ُسنَِّة  ر َ  اْلربر ِمنَا َهَذا َأنم ُنَصَلِّ َل َما َنبمَدُأ يِف َيوم  ...إِنَّ َأوَّ

نْير النَّاسِ  اِحيَّ بر اِم األرضر ِة اإِلمر اِمرٍ   949 براُب ِقْسمر مر النَّبِيُّ  ُعْقبرُة ْبُن عر ابِِه  قرسر نْير أرْصحر ابر اير حر  ...ضر

ْفِح  ىلر صر ِم عر در ْضِع اْلقر ةِ براُب ور بِيحر ى النَّبِيُّ  أرنرس  950 الذَّ حَّ نْيِ  ضر نْيِ أرْملرحر ْبشر  ...بِكر

اِحيِّ  ُل ِمْن حُلُوِم األرضر ا ُيْؤكر   951 براُب مر
ر  ..ُكُلوا ِمَن األََضاِحيِّ َثاَلًثا. اْبُن ُعمر

ةر  لرمر َد َثالَِثةٍ  سر بَِحنَّ َبعم ى ِمنمُكمم َفالَ ُيصم  ...َمنم َضحَّ

ةِ  ترِير ةر   952 براُب اْلعر ْيرر بو ُهرر  ..الَ َفَرَع، َوالَ َعترَِيَة. أر

 ألشربةكتــــاب ا
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رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ِل اإلْسالرِم * َِلّ   953 براُب اخْلرْمِر يِف أروَّ اِرٌف ِمْن نرِصيبِي ِمنر املْرْغنرِم  عر انرْت ِل شر  ...كر

ُهور  ِل، ور سر   954 اْلبِْتعُ براُب اخْلرْمِر ِمنر اْلعر

ة اِئشر َكَر َفُهَو َحَرامٌ  عر اٍب َأسم  .ُكلُّ رَشَ

ى ِن املِْْزرِ بِنرْحِوِه،  أرُبو ُموسر عر يِه: ور
فِ  ...ور

دٌ  اْبُن عبَّاسٍ  رمَّ برقر حُم امٌ   سر رر ُهور حر رر فر ، فرامر أرْسكر قر  .اْلبراذر

ُتْب* ْ ير ملر ْنيرا ور بر اخلرْمرر يِف الدُّ ِ ْن رشر ر  955 براُب مر م َيُتبم  اْبُن ُعمر َيا ُثمَّ ََل نم َر يِف الدُّ مم َب اْلمَ  ...َمنم رَشِ

ِهير ِمنر الُبرْسِ  ِريُم اخْلرْمِر ور ْ لر حتر براٌب: نرزر

التَّْمرِ   ور
956  

نِْزِل  أرنرس ْوِم يِف مر اِقير اْلقر ةر ُكنُْت سر  ...أربو طرْلحر

ابِر ْومر ُأُحٍد نراٌس  جر  ...اْصطربرحر اخْلرْمرر ير

رر  امر ا خر اءر يِف أرنَّ اخْلرْمرر مر ا جر ر  957 ...براُب مر ُسوِل اهللَِّ  اْبُن ُعمر  رر
ِ
ىلر ِمنرْبر ُر عر طربر ُعمر الر  خر قر  ...فر

التَّْمرر  طر اْلُبرْسر ور
ْلِ أرى أرْن الر خير ْن رر براُب مر

انر ُمْسكًِرا ا كر  إِذر
958  

ابِر رى النَّبِيُّ  جر التَّْمرِ  هنر بِيِب ور بِيِذ الزَّ ْن نر  ...عر

ةر  تراير ةٍ  أربو قر ىلر ِحدر اِحٍد ِمنُْهامر عر ْلُينْبرْذ ُكلُّ ور  .ور

* 
ِ
ِْمرِي اإِلنراء ابِر  959 براُب ختر ُبو مُحرْيٍد جر  جر ارِ -اءر أر ُجٌل ِمنر األرْنصر  ... -رر

اِح * ِب يِف األرْقدر ْ ْعدٍ   960 براُب الرشُّ ْهُل ْبُن سر رر لِلنَّبِيِّ  سر
ِب  ُذكِ رر أرٌة ِمنر اْلعر  ...اْمرر

ْ ُيْسكِرْ  ا ملر ِقيِع التَّْمِر مر ْعدٍ   961 براُب نر ْهُل ْبُن سر ُسولر  سر اِعِديُّ رر يٍْد السَّ ُبو ُأسر ا أر عر  ... اهللَِّ  ير

 
ِ
اء قر ِم السِّ ِب ِمْن فر ْ ِعيدٍ   962 براُب الرشُّ ُسوُل اهللَِّ  أربو سر رى رر نراِث األرْسِقيرةِ  هنر

ِن اْختِ  ...عر

ِة * ِب والِفضَّ هر ِب يِف آنِيرِة الذَّ ْ  براُب الرشُّ
ة  963 ْيفر يَباَج  ُحذر ِريَر، َوالَ الدِّ َبُسوا احلمَ  ...الَ َتلم

ةر   964 لرمر ةِ  الَِّذي ُأمُّ سر ُب يِف إَِناِء المِفضَّ َ  ...َيْشم

ِب  ْ نر يِف الرشُّ ْيمر
نر فراألر ُسوُل اهللَِّ  أرنرس  965 براٌب: األرْيمر انرا رر ى أرتر اْسترْسقر ِذِه فر اِرنرا هر  ..يِف ير

ِمينِهِ  ْن ير ْن عر ُجُل مر ْسترْأِذُن الرَّ ْل ير ْعدٍ   966 ..براٌب: هر ْهُل ْبُن سر ُسولر اهللَِّ  سر بر ِمنْهُ  أرنَّ رر ِ اٍب فررشر ر  ...ُأِِتر برِشر

ةٍ  نْيِ أرْو ثرالرثر سر ِب بِنرفر ْ ة ْبن  967 براُب الرشُّ مر ْبِداهللَِّ  ُثامر نرٌس  عر انر أر   : كر
ِ
ُس يِف اإِلنراء ترنرفَّ  ...ير

اِئاًم  ِب قر ْ بَّاسٍ   968 براُب الرشُّ ِ  اْبُن عر ُسولر اهللَّ يُْت رر قر مر  سر ْمزر  ...ِمْن زر
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ال بْ  ةر ن النَّزَّ رْبر اِئِج النَّاسِ  سر ور در يِف حر عر ىلَّ الظُّْهرر ُثمَّ قر  ...أرنَُّه صر

 ألطعمةكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

األرْكِل بِاْليرِمنيِ  اِم، ور ىلر الطَّعر ر ْبن  969 براُب التَّْسِميرِة عر ةر  ُعمر لرمر ُسولِ  أريِب سر ْجِر رر  ... اهللَِّ ُكنُْت ُغالرًما يِف حر

ا  هر صِّ مر ابِِع ور ْعِق األرصر بَّاسٍ   970 ...براُب لر َسحم َيَدُه  َأَكَل َأَحُدُكمم َفالَ إَِذا  اْبُن عر  ...َيمم

ُه * رْيُ ُه غر تربِعر اٍم فر ىلر طرعر
ْن ُيِعي إِ ْسُعويٍ  وأرب  971 براُب مر اِر ُيْكنرى أربرا مر ُجٌل ِمنر األرْنصر اءر رر ْيٍب  جر  ...ُشعر

ْنُفِسِهمْ  ":..براُب  ىلر أر ُيْؤثُِرونر عر ةر   972 ..".ور ْيرر ُجاًل أرترى النَّبِيَّ  أربو ُهرر اِئهِ أرنَّ رر برعر ر إىِلر نِسر  ...، فر

ْكِفي االْثنرنْيِ  اِحِد ير اُم اْلور ةر   973 براٌب: طرعر ْيرر ِ َكايِف الثَّاَلَثةِ  أربو ُهرر نَنيم  ...َطَعاُم االثم

اِحدٍ  ْأُكُل يِف ِمعًى ور   974 براٌب: املُْْؤِمُن ير
رانر اْبُن كر  نرافِع تَّى ُيْؤترى  ب ُعمر ْأُكُل حر  ...الر ير

ةر  ْيرر انر ) أربو ُهرر ُجاًل كر ْأُكُل أرْكالً أرنَّ رر ثرًِياير  ...( كر

اِحبِِه  مر إىِلر صر دَّ لر أرْو قر ْن نراور ُسولر اهللَِّ  أرنرس  975 ...براُب مر ا رر عر يَّاًطا ير هُ  إِنَّ خر نرعر اٍم صر  ..لِطرعر

اِن يِف التَّْمرِ  برلرة ْبن  976 براُب اْلِقرر ْيمٍ  جر ًْراأص ُسحر نرا متر قر زر رر رْيِ فر بر عر اْبِن الزُّ نرٍة مر اُم سر نرا عر  ...ابر

 
ِ
طرِب بِاْلِقثَّاء ْبداهللَِّ ْبن  977 براُب الرُّ رٍ  عر ْعفر أرْيُت النَّبِيَّ  جر . رر

ِ
طربر بِاْلِقثَّاء ْأُكُل الرُّ  ير

اكِ  ُر األررر ُهور ثرمر براِث، ور   978 براُب اْلكر
ابِر ُسوِل اهللَِّ  جر عر رر اِن  ُكنَّا مر رِّ الظَّْهرر  ...بِمر

ةر  ْيرر ةَ  أربو ُهرر ِل َمكَّ َعاَها َعََل َقَراِريَط ألَهم  .ُكنمُت َأرم

انِ  أرنرس  979 براُب األرْرنرِب  رِّ الظَّْهرر ًبا بِمر ْجنرا أرْرنر  ...أرْنفر

اِج  جر ِْم الدَّ ى  980 براُب حلر ُسولر اهللَِّ  أبو ُموسر أرْيُت رر اًجا رر جر ْأُكُل ير  .ير

بِّ    981 براُب الضَّ
بَّاسٍ  لِيِد  اْبُن عر الِدر ْبنر اْلور هُ - أرنَّ خر اُل لر  ...الَِّذي ُيقر

ر ُمهُ  اْبُن ُعمر ُت آُكُلُه َوالَ ُأَحرِّ بُّ لَسم  ...الضَّ

ايِ  عر النَّبِيِّ  أريِب أرْوفر  ْبنا  982 براُب أرْكِل اجْلررر ْونرا مر زر اٍت أرْو ِستًّا غر ور زر ْبعر غر  ...سر

ْيُد اْلبرْحِر  ": ...براُب  ُكْم صر ابِر  983 "ُأِحلَّ لر ْيشر اخْلربرِط  جر ْونرا جر زر  ...غر
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 براُب حُلُوِم اخْلرْيلِ 
ابِر  984 ُسوُل اهللَِّ  جر رى رر ْن  هنر ر عر ْيربر ْومر خر  ...ير

ء  985 ْرنرا  أرْسامر ُسولِ نرحر ْهِد رر ىلر عر ًسا عر رر ْلنراُه.  اهللَِّ فر أركر  فر

 براُب حُلُوِم احْلُُمِر اإِلْنِسيَّةِ 

ُسوُل اهللَِّ  ثرْعلربرةر  وأرب  986 مر رر رَّ  حُلُومر احْلُُمِر األرْهلِيَِّة. حر

987  

ُسولر اهللَِّ  أرنرس الر  أرنَّ رر قر  فر
ٍ
اء ُه جر اءر  ...جر

ةر  لرمر ِرُقوَها  سر وَهاَأهم ِْسُ  ...َواكم

يِب أرْوفر  اْبن ْ  أر را ملر هنَّ
ا ألر نْهر رى عر امر هنر نَّ

ُه إِ نَّ ْثنرا أر دَّ ترحر ْس  فر  ..خُترمَّ

بَّاسٍ  ُسوُل اهللَِّ  اْبُن عر نُْه رر رى عر  ... الر أرْيِري: أرهنر

ْمرو ْبن ُسولر اهللَِّ  ِيْينرارٍ  عر ْزُعُمونر أرنَّ رر ْن مُحُرِ  ير رى عر  ...هنر

براعِ  برةر  وأرب  988 براُب أرْكِل ُكلِّ ِذي نراٍب ِمنر السِّ ْعلر ُسولر اهللَِّ  ثر ْن أرْكِل  أرنَّ رر رى عر  ...هنر

ابر النَّبِيُّ  ا عر اًما براٌب: مر ةر   989 طرعر ْيرر ابر النَّبِيُّ  أربو ُهرر ا عر طُّ  مر اًما قر  ...طرعر

 للباس والزينةكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ِل لِْلُوُفويِ  مُّ ر  990 براُب التَّجر ًة  اْبُن ُعمر ُر ُحلَّ أرى ُعمر اءر -رر ر ٍة: ِسرير اير يِف ِرور  ...-ور

اِشِه،  اْفرِتر اِل ور جر براُب ُلْبِس احْلرِريِر لِلرِّ

ُوُز ِمنْهُ  ا جير ْدِر مر قر  ور

رْيِ  اْبن  991 بر ِريرَ  الزُّ ُه يِف اآلِخَرةِ  َمنم َلبَِس احلمَ بَسم م َيلم َيا ََل نم  .يِف الدُّ

نر  وأرب  992 ُر  ُعْثامر ْينرا ُعمر تربر إِلر ان كر بِيجر نرْحُن بِأرْذرر  ...ور

ِريرٍ  وِج حر فررُّ  ور
ِ
براء اِمرٍ   993 براُب اْلقر ُسوِل اهللَِّ  ُعْقبرُة ْبُن عر ِريرٍ  ُأْهِدير لِرر وُج حر  ...فررُّ

ْوٍف  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس  994 احْلرْرِب براُب احْلرِريِر يِف  مْحرِن ْبِن عر ْبِد الرَّ صر لِعر خَّ  ..رر

 
ِ
اء َِلّ   995 براُب احْلرِريِر لِلنِّسر َّ النَّبِيُّ  عر اءر  أرْهدى إِلر ر  ...ُحلَّةر ِسرير

الِ  جر ْعُفِر لِلرِّ ِن التَّزر رى النَّبِيُّ  أرنرس  996 براُب النَّْهِي عر ُجُل. هنر رر الرَّ ْعفر ترزر  أرْن ير

ُريَّ الطِّيبر  ْ ير ْن ملر ُريُّ الطِّيبر  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس  997 براُب مر انر الر ير  .كر

اِب  ضر
ةر   998 براُب اخْلِ ْيرر . إِنَّ المَيُهوَد َوالنََّصاَرى الَ  أربو ُهرر بُُغوَن َفَخالُِفوُهمم  َيصم
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ِدمر النَّبِيُّ  أرنرس طُ  قر ابِِه أرْشمر لرْيسر يِف أرْصحر  ...ور

ةِ  ر ربر
هُ  أرنرس  999 براُب احْلِ بَّ إىِلر النَّبِيِّ  :ُقْلُت لر انر أرحر  ...أريُّ الثِّيراِب كر

ةر   1000 براُب األرْكِسيرةِ  ةُ  أرُبو ُبْرير اِئشر ْينرا عر ْت إِلر جر لِيًظا أرْخرر اًرا غر إِزر اًء ور سر
 ...كِ

ِط   براُب األرْنامر
ِ
اء ا لِلنِّسر نرْحِوهر ابِر  1001 ور اَمٍط؟  جر  ...َهلم َلُكمم ِمنم َأنم

اِش النَّبِيِّ  ة   * 1002براُب فِرر اِئشر ُسوِل اهللَِّ  عر اُش رر انر فِرر مٍ مِ  كر  ...ْن أرير

اِحدٍ  ْوٍب ور  يِف ثر
ِ
ِعيدٍ   1003 براُب االْحتِبراء ُسوُل اهللَِّ  أربو سر رى رر ترنْيِ  هنر ْن لِْبسر  ...عر

ْجلِ  براُب  دِّ الرِّ مر  يِف املْرْسِجِد ور
ِ
اء ْبد اهللَِّ ْبن  1004 االْستِْلقر ْيدٍ  عر ُسولر اهللَِّ  زر أرى رر ُه رر نَّ  ..ُمْسترْلِقًيا يِف املْرْسِجدِ  أر

 
ِ
ُه ِمنر اخْلُيرالرء ْوبر رَّ ثر ْن جر  براُب مر

1005  
ةر  ْيرر َم المِقَياَمِة إََِل َمنم َجرَّ  أربو ُهرر  ...الَ َينمُظُر اَّللَُّ َيوم

ر ِخي اْبُن ُعمر ْ ْسرتر ْويِب ير ْي ثر در ِشقَّ  ...إِنَّ أرحر

1006  
ةر  ْيرر َِش يِف  أربو ُهرر ُسهُ َبيمنَاَم َرُجٌل َيمم ُه َنفم ِجبُ ٍة ُتعم  ...ُحلَّ

ر َياَلِء ُخِسَف  ابُن ُعمر  ...بِهِ  َُيُرُّ إَِزاَرُه ِمَن اْلمُ

ةٌ  ْيًتا فِيِه ُصورر ُة بر ْدُخُل املْرالرِئكر ر  1007 براٌب: الر تر در النَّبِيَّ  اْبُن ُعمر عر ْيهِ  ور لر اثر عر رر يُل فر
 ...ِجرْبِ

اِويرِ  ةر   1008 براُب التَّصر وَرةُ  أربو طرْلحر يِه الصُّ
تًا فِ ُخُل َبيم َكَة الَ َتدم

ئِ  ...إِنَّ املمَالَ

ا ُوِطئر ِمنر  اِويرِ براُب مر  التَّصر
1009  

ة اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر ِدمر رر رٍ  قر فر  ...ِمْن سر

 ...َأِميطِي َعنَّا ِقَراَمِك َهَذا أرنرس

ة  1010 اِئشر ِدمر النَّبِيُّ  عر رٍ  قر فر  ...ِمْن سر

ةِ  ورر ىلر الصُّ ِرهر الُقُعوير عر ة  1011 براُب مْن كر اِئشر ا  عر ًة فِيهر ْت ُنْمُرقر ر را اْشرتر اِويرُ أرهنَّ  ...ترصر

ْيسر فِيِه ُروٌح * ا لر مر ِر ور جر ِعيد ْبن  1012 براُب ترْصِويِر الشَّ نِ  سر بَّاسٍ  أريِب احْلرسر ُجٌل  ُكنُْت ِعنْدر اْبُن عر اُه رر تر  ...إِْذ أر

ِرينر * وِّ ىلر املُْصر ةر   1013 براُب التَّْشِديِد عر ْيرر ُلُق  أربو ُهرر َّنم َذَهَب ََيم َلُم ِِم  ...َكَخلمِقي؟َوَمنم َأظم

 
ِ
اء ِة احْلرْمرر اء ْبن  1014 براُب املِْيثررر ر اِزٍب  اْلربر ُسوُل اهللَِّ  عر نرا رر رر ْبعٍ  أرمر ْن سر رانرا عر هنر ْبٍع، ور  ..بِسر

ِب  هر اتِيِم الذَّ ور ةر   1015 براُب خر ْيرر ِن النَّبِيِّ  أربو ُهرر ِب  عر هر اترِم الذَّ ْن خر رى عر  .أرنَُّه هنر
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مِ براُب نرْقِش  ر  1016 اخْلراتر ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ٍب  أرنَّ رر هر ًا ِمْن ذر امتر نرعر خر  ..اْصطر

ِهِ " ...براُب  امتر ىلر نرْقِش خر ُش عر ُسولر اهللَِّ  أرنرس  1017 "الر ُينْقر ةٍ  أرنَّ رر ًا ِمْن فِضَّ امتر رذر خر  ...اختَّ

ءُ  ْ ِم لُِيْخترمر بِِه الْشَّ اِذ اخْلراتر ر بِيَّ اهللَِّ  أرنرس  1018 براُب اختِّ ْكُتبر  أرنَّ نر اير أرْن ير  ...أررر

ةٍ  اِحدر ْعٍل ور ْمِْش يِف نر ةر   1019 براٌب: الر ير ْيرر ٍل َواِحَدةٍ  أربو ُهرر َِش َأَحُدُكمم يِف َنعم  ...الَ َيمم

ى ُه اْلُيرْسر نِْزُع نرْعلر ةر   1020 براٌب: ير ْيرر َيبمَدأم  أربو ُهرر َتَعَل َأَحُدُكمم َفلم  ...بِالمَيِمنيِ إَِذا انم

عِ  زر ر  1021 براُب اْلقر ِ  اْبُن ُعمر ُسولر اهللَّ عِ  أرنَّ رر زر ِن اْلقر رى عر  .هنر

رِ  عر ْصِل يِف الشَّ  براُب اْلور
1022  

ءر  ْسامر ا احْلرْصبرةُ  أر تْهر ابر ي أرصر
ُسولر اهللَِّ! إِنَّ اْبنرتِ ا رر  ..ير

ر ِشَمَة. اْبُن ُعمر َتوم  َوالمَواِشَمَة َواملمُسم

مْحرنِ  مُحريْد ْبن  1023 بِْد الرَّ ةر ْبنر أريِب ُسْفيرانر  عر اِوير ِمعر ُمعر امر   أرنَُّه سر  ...عر

اِت لِْلُحْسنِ  لِّجر ْسُعويٍ   1024 براُب املُْترفر  ...َلَعَن اَّللَُّ المَواِشاَمِت، َواملمُوَتِشاَمِت  اْبُن مر

ِن التَّْزِويِر يِف اللِّبراِس * ء  1025 براُب النَّْهِي عر ةً  أرْسامر َّ ُسولر اهللَِّ! إِنَّ ِل َضر ا رر  ...ير

ْحِوِه يِف  نر ِس ور ا ِقيلر يِف اجْلررر براُب مر

 أرْعنراِق اإِلبِلِ 
بَّاي  1026 ِيمٍ  ْبن عر اِريَّ  متر ِشرٍي األرْنصر ا بر بر ُه  أرنَّ أر ر  ...أرْخربر

ةِ  ورر ِم يِف الصُّ لر اْلعر ْسِم ور امل  1027 براُب اْلور ِن  سر رعر ُه  اْبن ُعمر نَّ ةُ أر ورر ِرهر أرْن ُتْعلرمر الصُّ  ...كر

اإِلبِِل * نرِم ور ْسِم الغر  براُب ور
نرس  1028 ىلر النَّبِيِّ  أر ْلُت عر خر نُِّكهُ  ير ٍخ ِل حُير  بِأر

نرس  1029 ا أرنرُس  أر ْت ِل: ير الر ْيٍم قر ْت ُأمُّ ُسلر لردر  ...ملرَّا ور

 ألدبكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

انر النَّبِيُّ  أرنرس   1030براُب ُكنْيرِة النَّبِيِّ  وِق  كر  ...يِف السُّ

ْوِل النَّبِيِّ  وا بِاْسِمي": براُب قر مُّ   1031 "سر
ابِر ارِ  جر ُجٍل ِمنَّا ِمنر األرْنصر  ...ُغالرمٌ  ُولِدر لِرر

ةر  ْيرر اَم َأَنا َقاِسمٌ  أربو ُهرر ، إِنَّ نَُعُكمم طِيُكمم َوالَ َأمم  ...َما ُأعم
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لَّ  جر زَّ ور  إىِلر اهللَِّ عر
ِ
ء بِّ األرْسامر ابِر  1032 براُب أرحر اِسمر  جر ُه اْلقر امَّ ُجٍل ِمنَّا ُغالرٌم، فرسر  ...ُولِدر لِرر

اةر ُيولردُ  در ْسِميرِة املْرْوُلوِي غر ء بِنْت  1033 ...براُب تر ْكرٍ  أرْسامر ْبدِ  أريِب بر رلرْت بِعر را محر رْيِ  ْبنِ  اهللَِّ أرهنَّ بر ةر  الزُّ كَّ  ...بِمر

 
ِ
 األرْنبِيراء

ِ
ء ى بِأرْسامر مَّ ْن سر ى  1034 براُب مر ْيُت بِِه النَّبِيَّ  أرُبو ُموسر تر أر  ...ُولِدر ِل ُغالرٌم، فر

نر ِمنْهُ  ِويِل االْسِم إىِلر اْسٍم أرْحسر ْ  براُب حتر
ْهلٍ   1035 ْيٍد إىِلر النَّبِيِّ  سر  ... ُأِِتر بِاملُْنِْذِر ْبِن أريِب ُأسر

ةر   1036 ْيرر ةر  أربو ُهرر رَّ ا بر انر اْسُمهر ْينربر كر  ...أرنَّ زر

ْلُب املُْْؤِمنِ ":  ..براُب  ْرُم قر ةر   1037 "إِنَّامر اْلكر ْيرر ِمنِ  أربو ُهرر ُم َقلمُب املمُؤم اَم المَكرم ُم! إِنَّ  ...َوَيُقوُلوَن المَكرم

تِي * ْبِدي، أرمر ُدُكْم: عر ُقْل أرحر ةر أربو   1038 براٌب: الر ير ْيرر ئم َربََّك  ُهرر ِعمم َربََّك َوضِّ : َأطم  ...الَ َيُقلم َأَحُدُكمم

ُجلِ  در لِلرَّ ْبلر أرْن ُيولر قر بِيِّ ور نرس  1039 براُب اْلُكنْيرِة لِلصَّ انر النَّبِيُّ  أر نر النَّاِس ُخُلًقا كر  ...أرْحسر

 إىِلر اهللَِّ 
ِ
ء ِض األرْسامر ْبغر ةر   1040 براُب أر ْيرر نَى  أربو ُهرر اَمِء يَ َأخم َم المِقَياَمِة ِعنمَد اَّللَّاألَسم  ...وم

ىلر املُْْسلِِم * قِّ املُْْسلِِم عر ةر   1041 براُب حر ْيرر لِِم ََخمٌس  أربو ُهرر لِِم َعََل املمُسم  ...َحقُّ املمُسم

ا اجْلُُلوِس فِيهر وِر ور ْفنِيرِة الدُّ ِعيدٍ   1042 ...باب أر ُلوَس  أربو سر اُكمم َواجلمُ  ...بِالطُُّرَقاِت إِيَّ

ىلر املْراِش  ِب عر
اكِ ْسلِيِم الرَّ ةر   1043 براُب تر ْيرر اكُِب َعََل املمَاِش  أربو ُهرر ُم الرَّ  ...ُيَسلِّ

اِن ثرالرًثا ِعيدٍ   1044 براُب االْستِْئذر اِر  أربو سر رالِِس األرْنصر ْلٍِس ِمْن جمر  ...ُكنُْت يِف جمر

 : الر قر ا؟ فر ْن ذر : مر الر ا قر ابراٌب: إِذر نر ابِر  1045 أر ْيُت النَّبِيَّ  جر ْقُت اْلبرابر أرتر قر  ...، فردر

ُؤوا  قر فر ْوٍم فر ْيِت قر لرعر يِف بر ِن اطَّ براٌب: مر

هُ  ةر لر ْينرُه فرالر ِيير  عر

1046  
ْعدٍ  ْهُل ْبُن سر ُسوِل اهللَِّ  سر لرعر يِف ُجْحٍر يِف براِب رر ُجاًل اطَّ  ...أرنَّ رر

ْيِه النَّبِيُّ  أرنرس امر إِلر قر صٍ  فر  ...بِِمْشقر

ةر   1047 يرر نٍ  أربو ُهرر ِ إِذم َلَع َعَليمَك بَِغريم َرًأ اطَّ  ...َلوم َأنَّ امم

اجْلُُلوِس يِف املْرْسِجدِ  لرِق ور
ْيثِيِّ  وأرب  1048 براُب احْلِ اِقٍد اللَّ ُسولر اهللَِّ  ور الٌِس  أرنَّ رر ْينرامر ُهور جر  ...بر

ُحوا "براٌب:  سَّ فر ُكْم تر ا ِقيلر لر ر  1049 "...إِذر ُجَل ِمنم ََمملِِسِه الَ ُيِقيُم  اْبُن ُعمر ُجُل الرَّ  ...الرَّ

ى اْثنراِن ُيونر الثَّالِِ   ترنراجر   1050 براٌب: الر ير
ر نَاِن ُدوَن الثَّالِِث. اْبُن ُعمر  إَِذا َكاُنوا َثاَلَثًة َفاَل َيَتنَاَجى اثم

ْسُعويٍ  َل َأنم  َحتَّى اْبُن مر طُوا بِالنَّاِس؛ َأجم
تَلِ ِزَنُه. ََتم  َُيم
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ْبيرانِ  ىلر الصِّ ْيِهمْ  أرنرس  1051 براُب التَّْسلِيِم عر لر لَّمر عر ىلر ِصْبيراٍن فرسر رَّ عر ُه مر نَّ  ...أر

ِة  مَّ ىلر أرْهِل الذِّ يُّ عر ْيفر ُيرر براٌب: كر

الرُم؟  السَّ
1052  

ة اِئشر ُوا النَّبِيَّ  عر تر  ... أرنَّ اْليرُهوير أر

ُل المكَِتاِب  أرنرس َم َعَليمُكمم َأهم  ...إَِذا َسلَّ

اِئِجِهنَّ   حِلرور
ِ
اء  براُب ُخُروِج النِّسر

ة  1053 اِئشر اجر النَّبِيِّ  عر نُْهنَّ  أرنَّ أرْزور ِِضر اهللَُّ عر  ...رر

ة  1054 اِئشر اُب  عر جر
بر احْلِ ا َُضِ مر ْعدر ُة بر ْوير ْت سر جر رر  ...خر

ةِ  رْير ءر   1055 براُب اْلغر رْيُ  أرْسامر بر نِي الزُّ جر وَّ زر ُه يِف األرْرضِ  تر ا لر مر  ...ور

اِق* عر أرْهلِِه يِف األرْسور ِسرُي مر ُجِل ير ِفيَّة  1056 براُب الرَّ ُسوُل اهللَِّ  بِنِْت ُحيريٍّ  صر انر رر  ...ُمْعتركًِفا كر

مٍ  ْرر ٍة إاِلَّ ُذو حمر أر ُجٌل بِاْمرر نَّ رر ُْلور اِمرٍ   1057 براٌب: الر خير ُخوَل َعََل النَِّساِء. ُعْقبرُة ْبُن عر اُكمم َوالدُّ  ..إِيَّ

 ِمنر اْلُبُيوِت 
ِ
اء بِِّهنير بِالنِّسر اِج املُْترشر ةر   1058 براُب إِْخرر لرمر َّ النَّبِيُّ  ُأمُّ سر َلر لر عر ِعنِْدي  يرخر رنٌَّ  ور  ...َُم

ُك النَّاُر يِف اْلبرْيِت ِعنْدر   النَّْومِ براٌب: الر ُترْتر
ى  1059 ْيٌت بِامْلرِدينرةِ  أرُبو ُموسر قر بر ر ْهلِِه ِمنر اللَّْيلِ  اْحرتر ىلر أر  ...عر

ابِر  1060 يمِل  جر َسيمتُمم إَِذا َكاَن ُجنمُح اللَّ  ...َأوم َأمم

 لرقىكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ْحرِ  ة  1061 براُب السِّ اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر رر رر حر ُجٌل ِمنْ   سر نِي رر ْيٍق بر  ...ُزرر

اِت  ذر وِّ قرى بِاملُْعر ة  1062 براُب الرُّ اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر ى نرفر ر  أرنَّ رر ا اْشتركر انر إِذر  ...كر

ِة اْلكِتراِب  احِتر قرى بِفر   1063 براُب الرُّ
ِعيدٍ  اِب النَّبِيِّ  أربو سر ْوا  أرنَّ نراًسا ِمْن أرْصحر تر  ...أر

بَّاسٍ  تَاُب  اْبُن عر
ًرا كِ ُتمم َعَليمِه َأجم  .اَّللَِّ إِنَّ َأَحقَّ َما َأَخذم

ِب  ْقرر اْلعر ة  1064 براُب ُرْقيرِة احْلريَِّة ور اِئشر صر النَّبِيُّ  عر خَّ ْقيرِة ِمْن ُكلِّ ِذي مُحرٍة. رر  يِف الرُّ

اِت اجْلرنِْب  ُسوُل اهللَِّ  أرنرس  1065 براُب ذر يٍْت ِمنر  أرِذنر رر ارِ ألرْهِل بر  ...األرْنصر

قٌّ  نُي حر ةر   1066 براٌب: العر ْيرر ُ َحقٌّ  أربو ُهرر  .المَعنيم

نْيِ  ة  1067 براُب ُرْقيرِة اْلعر اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر يِن رر رر رر ) أرمر قرىأرْو أرمر ْ  ...( أرْن ُيْسرتر
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ةر   1068 لرمر ةً   أرنَّ النَّبِيَّ  ُأمُّ سر اِرير ا جر ْيتِهر أرى يِف بر  ...رر

 براُب ُرْقيرِة النَّبِيِّ 
ة  1069 ائِشر انر  أرنَّ النَّبِيَّ  عر ِريضِ  كر ُقوُل لِْلمر  ...ير

ة  1070 ائِشر ِ  عر ُسولر اهللَّ ِريًضا  أرنَّ رر ترى مر ا أر انر إِذر  ...كر

 ملرض والطبكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

دُّ النَّاِس برالرًء  ْسُعويٍ   1071 ...األرْنبِيراءُ براٌب: أرشر ُسوِل اهللَِّ  اْبُن مر ىلر رر ْلُت عر خر ُك  ير ُهور ُيوعر  ...ور

ضِ  ِة املْررر ارر فَّ اءر يِف كر ا جر   1072 براُب مر
ةر  ْيرر لَِم ِمنم َنَصٍب، َوالَ َوَصٍب  أربو ُهرر  ...َما ُيِصيُب املمُسم

ة اِئشر  بنحو حدي  أيب هريرة َمترًصا. عر

ْفِِس براٌب: الر  ُبثرْت نر ُقْل: خر ة  1073 ير اِئشر ِس  عر : َخُبَثتم َنفم  ...الَ َيُقوَلنَّ َأَحُدُكمم

اءً  ُه ِشفر لر لر ْنزر اًء إاِلَّ أر لر اهللَُّ ير ا أرْنزر ةر   1074 براٌب: مر ْيرر بو ُهرر ُ َداًء إاِلَّ  أر َزَل اَّللَّ َزَل َلُه ِشَفاءً  َما َأنم  .َأنم

ْيِح  ى ِمْن فر نَّمر براٌب: احْلُمَّ هر   1075 جر
ءر  ْد مُحَّْت  أرْسامر ا ُأتِيرْت بِاملْرْرأرِة قر انرْت إِذر را كر  ...أرهنَّ

ر ِفُئوَها بِاملمَاءِ  اْبُن ُعمر ى ِمنم َفيمِح َجَهنََّم؛ َفَأطم مَّ  احلمُ

يِح  ُع ِمنر الرِّ ْن ُيرْصر اء  1076 براُب فرْضِل مر طر ْهِل اجْلرنَِّة؟ أرالر  عر ًة ِمْن أر أر  ...ُأِريكر اْمرر

ِريضِ  ةر   1077 براُب التَّْلبِينرِة لِْلمر ا ُعْرور هر
اتر املْريُِّت ِمْن أرْهلِ ا مر انرْت إِذر را كر  ...أرهنَّ

 امْلرْبُطونِ 
ِ
اء ور ِعيدٍ   1078 براُب ير ُجاًل أرترى النَّبِيَّ  أربو سر الر  أرنَّ رر قر  ...فر

 
ِ
اء ْوير ةر   1079 براُب احْلربَِّة السَّ ْيرر بَِّة  أربو ُهرر َداِء ِشَفاٌء ِمنم ُكلِّ َداءٍ يِف احلمَ وم  ...السَّ

مِّ * السُّ ْحِر ور ِة لِلسِّ ْجور  بِاْلعر
ِ
اء ور ْعد  1080 براُب الدَّ ُه  َمنم َتَصبََّح َسبمَع ََتََراٍت  سر م َيُُضَّ َوًة ََل  ...َعجم

نْيِ  اٌء لِْلعر ِعيد ْبن  1081 براٌب: املْرنُّ ِشفر ْيدٍ  سر َأُة ِمَن املمَنِّ َوَماُؤَها  زر .المَكمم ِ  ِشَفاٌء لِلمَعنيم

اْلبرْحِريِّ  نِْديِّ ور
ُعوِط بِاْلُقْسِط اهْلِ يْسٍ  ُأمّ   1082 براُب السَّ ُسولر أ قر ْت رر تر را أر ِ هنَّ را   اهللَّ  ...بِاْبٍن هلر

ة  1083 براُب اللَُّدويِ  ائِشر ا النَّبِيَّ  عر ْينر در ِضهِ  لر رر  ...يِف مر

ُعوطِ  بَّاسٍ   1084 براُب السَّ .  النَّبِيَّ أرنَّ  اْبُن عر طر  اْسترعر
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ِل * سر اْلعر يِّ ور  1085 براُب اْلِعالرِج بِاْلكر
ابِر ٌ  جر ِوَيتُِكمم َخريم ٍء ِمنم َأدم  ...إِنم َكاَن يِف َشم

بَّاسٍ  َفاُء يِف َثاَلَثٍة  اْبُن عر : الشِّ تِي َعِن المَكيِّ وقرالر َى ُأمَّ  .َوَأَنم

 لطاعونكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

أر الطَّاُعوُن؟ * در ْيفر بر ةُ   1086 براٌب: كر امر ْيدٍ  ُأسر ُسولر اهللَِّ  ْبِن زر عر  أرنَّ رر جر رر اْلور كر  ...ذر

ا ُر يِف الطَّاُعونِ  براُب مر بَّاسٍ   1087 ُيْذكر رأرنَّ  اْبُن عر امِ  ْبنر اخْلرطَّاِب  ُعمر جر إىِلر الشَّ رر  ...خر

 لطرية والعدوىكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ى ْدور  براٌب: الر عر
ةر   1088 ْيرر َوى، َوالَ َصَفَر، َوالَ َهاَمةَ  أربو ُهرر  ...الَ َعدم

ةر   1089 ْيرر مِرٌض َعََل ُمِصح   أربو ُهرر  ...الَ ُيوِرَدنَّ ُِم

ْألِ   1090 براُب اْلفر
ةر  ْيرر َة،  أربو ُهرر َها المَفأمُل الَ طرَِيَ ُ  ...َوَخريم

ِجُبنِي المَفأمُل  أرنرس الُِح ]َوُيعم  .[الصَّ

ٍة * ْؤُم يِف ثرالرثر ر  1091 براٌب: الشُّ ْؤمر ِعنْدر النَّبِيِّ  اْبُن ُعمر ُروا الشُّ كر  ...ذر

 لكهانةكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

انرـةِ  هر
 براُب اْلكِ

ة  1092 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر أرلر ُأنراٌس رر انِ  سر ِن اْلُكهَّ  ...عر

ة وأرب  1093 ْيرر اَمِء  ُهرر َر يِف السَّ  ...إَِذا َقََض اَّللَُّ األَمم

 حلياتكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ْتِل احْلريَّاِت * قر  براُب األرْمِر بر
ر  1094 ِمعر النَّبِيَّ  اْبُن ُعمر نَُّه سر ِ   أر ىلر املِْنرْبر ُْطُب عر  ...خير

ْسُعويٍ   1095 عر النَّبِيِّ  اْبُن مر ْينرامر نرْحُن مر اٍر بِِمنًى   بر  ...يِف غر
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ِغ * زر ْتِل الور   1096 براُب األرْمِر بِقر
يٍك  ُأم ِ ُسولر اهللَِّ  رشر غِ  أرنَّ رر زر ْتِل اْلور رر بِقر  ...أرمر

ة اِئشر ِغ:  أرنَّ النَّبِيَّ  عر زر الر لِْلور ِسُق قر  .المُفَويم

اءر  ا جر وابِّ * براُب مر ِريِق الدَّ ْ ةر   1097 يِف حتر ْيرر َت َشَجَرةٍ  أربو ُهرر بَِياِء حَتم  ...َنَزَل َنبِيٌّ ِمَن األَنم

ْسٌخ * ْأرر مر : إنَّ الفر الر ْن قر ةر   1098 براُب مر ْيرر ٌة ِمنم َبنِي  أربو ُهرر ائِيَل ُفِقَدتم ُأمَّ َ َرى إِْسم  ...الَ ُيدم

اِئمِ  اْلبرهر مْحرِة النَّاِس ور ةر   1099 براُب رر ْيرر َتدَّ َعَليمِه  أربو ُهرر َِش بَِطِريٍق اشم  ...َبيمنَاَم َرُجٌل َيمم

 لشعركتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

اِعُر * را الشَّ اهلر ٍة قر مر
لِ ِق كر ةر   1100 براُب أرْصدر ْيرر اِعُر َكلَِمُة َلبِيدٍ  أربو ُهرر ا الشَّ َدُق َكلَِمٍة َقاهَلَ  ...َأصم

ىلر براُب  الِبر عر ُه أرْن يرُكونر اْلغر ا ُيْكرر مر

ْعرُ  اِن الشِّ  اإلْنسر
ةر   1101 ْيرر ُف َرُجٍل َقيمًحا َيِريِه  أربو ُهرر َتلَِئ َجوم  ...ألَنم َيمم

ُه ِمنر اإِلْطنراِب يِف املْرْدِح،  ا ُيْكرر براُب مر

ْعلرمُ  ا ير ْليرُقْل مر  ور
1102  

ةر  رر ِعنْدر النَّبِيِّ  أربِو برْكرر
ُجاًل ُذكِ  ...أرنَّ رر

ى ِمعر النَّبِيُّ  أرُبو ُموسر ُجلٍ  سر ىلر رر ُجاًل ُيْثنِي عر  ...رر

 لرؤياكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

رُ  ًرا ُتنْحر قر أرى بر ا رر ى  1103 براٌب: إِذر ُت يِف املمَنَاِم َأِنِّ  أرُبو ُموسر ةَ َرَأيم  ...ُأَهاِجُر ِمنم َمكَّ

ا النَّبِيِّ  نِِْسَّ * براُب ُرْؤير اْلعر ةر ور مر
ْيلِ بَّاسٍ   1104 ُمسر ُسولِ  اْبُن عر ْهِد رر ىلر عر اُب عر ذَّ ُة اْلكر مر

ْيلِ ِدمر ُمسر  ...قر

أرى النَّبِيَّ  ْن رر   1105 يِف املْرنرامِ   براُب مر

ةر  ْيرر  ...َرآِِن َمنم َرآِِن يِف املمَنَاِم َفَقدم  أربو ُهرر

 .الَ َيَتَخيَُّل ِب  أرنرس

ِعيدٍ  قَّ  أربو سر  ...َمنم َرآِِن َفَقدم َرَأى احلمَ

ا ِمنر اهللَِّ  ْؤير   1106 براٌب: الرُّ
ةر  لرمر ُتْمِرُضنِي أريِبِ سر ا فر ْؤير ى الرُّ ْد ُكنُْت أررر قر  ...لر

ِعيدٍ  َيا َُيِبَُّها  أربو سر  ...إَِذا َرَأى َأَحُدُكمم ُرؤم
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احِلرُة ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة  ا الصَّ ْؤير براٌب: الرُّ

ةِ  أرْربرِعنير ُجْزًءا ِمنر النُُّبوَّ  ور
1107  

ةر  ْيرر َبِعنَي  أربو ُهرر ٌء ِمنم ِستٍَّة َوَأرم ِمِن ُجزم َيا املمُؤم  ...ُرؤم

ِعيدٍ  ٌء..] أربو سر ُة ُجزم احِلَ َيا الصَّ ؤم  .....[الرُّ

ْيِد يِف املْرنرامِ  ةر   1108 براُب اْلقر ْيرر َيا  أربو ُهرر ِذُب ُرؤم م َتَكدم َتكم َماُن ََل َب الزَّ ََتَ  ...إَِذا اقم

ْ ُيِصْب  ا ملر ابٍِر إِذر ِل عر ا ألروَّ ْؤير رر الرُّ ْ ير ْن ملر بَّاسٍ   1109 براُب مر ُسولر اهللَِّ  اْبُن عر ُجاًل أرترى رر الر  أرنَّ رر قر  ...فر

 فضائل النيب كتــــاب 

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ا ُبع ر بِِه النَّبِيُّ   * براُب مر
ى  1110 َدى َوالمِعلممِ  أرُبو ُموسر  ...َمَثُل َما َبَعَثنِي اَّللَُّ بِِه ِمَن اهلمُ

ى  1111 ُبو ُموسر اَم َمثََِل َوَمثَُل َما أر  ...َبَعَثنِي اَّللَُّ بِِه َكَمَثلِ  إِنَّ

اتِِم النَّبِيِّنير     1112براُب خر
ةر أربو  ْيرر بَِياِء ِمنم َقبمَِل  ُهرر  ...إِنَّ َمَثَِل َوَمَثَل األَنم

ابِر ُخُلوََنَا. جر  َفَجَعَل النَّاُس َيدم

ِة النَّبِيِّ  كر رر  * براُب بر
ِ
  1113 يِف املْراء

  ُأِِتر النَّبِيُّ  أرنرس
ِ
اء ْورر ُهور بِالزَّ  ور

ٍ
 ...بِإِنراء

ْسُعويٍ  اِت كُ  اْبُن مر ةً  نَّا نرُعدُّ اآلير كر رر  ...بر

ِة النَّبِيِّ  كر رر اِم * براُب بر  يِف الطَّعر

ِمْعُت  أرنرس  1114 ْد سر قر ْيٍم: لر ةر ألُمِّ ُسلر الر أرُبو طرْلحر  ...قر

مْحرِن   1115 ْبدالرَّ عر

 ْبِن أريِب برْكرٍ 

عر النَّبِيِّ  ةً  ُكنَّا مر ِمائر  ...ثرالرثنِير ور

اُنوا   1116 ِة كر فَّ ابر الصُّ اءر أرنَّ أرْصحر رر  ...ُأنراًسا ُفقر

اِت النَّبِيِّ  ِق * براُب ُمْعِجزر ْومر اخْلرنْدر ابِر  1117 ير أرْيُت بِالنَّبِيِّ  جر ُق رر رًصا  ملرَّا ُحِفرر اخْلرنْدر  ...مخر

رِ  مر اِق اْلقر   1118 براُب اْنِشقر
ُسولر اهللَِّ  أرنرس أرُلوا رر ةر سر كَّ  ...أرنْ  أرنَّ أرْهلر مر

ْسُعويٍ  ًة ) اْبُن مر الر فرْوقر فِْرقر قر ًة ُيونرُه، فر فِْرقر  ...( اجْلربرِل، ور

نْترِه "براٌب:  ْ ير ِئْن ملر الَّ لر بَّاسٍ   1119 ..."كر َلِّ  اْبُن عر ًدا ُيصر أرْيُت حُمرمَّ ْن رر
ئِ ْهٍل: لر الر أرُبوجر  ...قر

ِل النَّبِيِّ  كُّ ور اءر يِف تر ا جر ابِر   * 1120براُب مر ُسولِ  جر عر رر ْونرا مر زر ةر نرْجدٍ   اهللَِّ غر ْزور  ...غر

ْت لِلنَّبِيِّ  تِي ُسمَّ اِة الَّ ر  براُب الشَّ ْيربر ًة أرترِت النَّبِيَّ  أرنرس  1121 بِخر ُوِييَّ ةٍ  أرنَّ ُير ْسُمومر اٍة مر  ...بِشر
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ة اِئشر ِضِه  انر النَّبِيُّ كر  عر رر ُقوُل يِف مر  ...ير

ِة النَّبِيِّ  ابر   1122 يِف اخْلرْرِص * براُب إِصر
اِعِديِّ  وأرب عر النَّبِيِّ  مُحرْيٍد السَّ ْونرا مر زر ُبوكر  غر ةر تر ْزور  ...غر

ٍر  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس فر ِدمر ِمْن سر ا قر انر إِذر  ...كر

ثرِل النَّبِيِّ  ثرِل النَّاِس * براُب مر مر ةر   1123 ور ْيرر اَم َمَثَِل َوَمَثُل النَّاِس َكَمَثِل َرُجٍل  أربو ُهرر  ...إِنَّ

ْوِل النَّبِيِّ  ة  1124 * "أرنرا أرْعلرُمُكْم بِاهللَِّ": براُب قر اِئشر نرعر النَّبِيُّ  عر صر فِيهِ  صر خَّ ْيًئا فررر  ...شر

ة   * 1125براُب ُيرْسِ النَّبِيِّ  اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر ر رر ا ُخريِّ نْير  مر ْيِن بر ْمرر  ...أر

اهُ  براُب ِقيراِم النَّبِيِّ  مر ِرمر قردر تَّى تر ْيلر حر ةِ   1126 اللَّ امر النَّبِيُّ  املُِْغرير اهُ  قر مر در ْت قر مر رَّ ور تَّى تر  ...حر

ىلر احْلرْوضِ ": ..براُب  ُطُكْم عر رر ا فر نر  * "أر
ب  1127 ِض. ُجنْدر وم  َأَنا َفَرُطُكمم َعََل احلمَ

اِمرٍ ُعْقبرُة ْبُن   1128 ، َوَأَنا َشِهيٌد َعَليمُكمم  عر  ...إِِنِّ َفَرٌط َلُكمم

ْصِف احْلرْوِض *  براٌب يِف ور

ْمٍرو  1129 رٍ  اْبُن عر ِِض َمِسرَيُة َشهم َيُض ِمنَ  َحوم َبنِ  َماُؤُه َأبم  ..اللَّ

َلَة َوَصنمَعاءَ  أرنرس  1130 َ َأيم ِِض َكاَم َبنيم َر َحوم  ...إِنَّ َقدم

ة ْبن  1131 اِرثر ْهٍب  حر ُضُه َما ور َ َصنمَعاَء َواملمَِدينَةِ  َحوم  .َبنيم

ر  1132 ٌض َكاَم  اْبُن ُعمر ُرَح. َأَماَمُكمم َحوم َباَء َوَأذم َ َجرم  َبنيم

ِرُي * ْن الر ير مر ِرُي احْلرْوضر ور ْن ير  براُب مر
1133  

ء ُظَر َمنم َيِرُد َعََلَّ  أرْسامر ِض َحتَّى َأنم وم  ...إِِنِّ َعََل احلمَ

ْسُعويٍ  ُتلُِجوا ُدوِِن  اْبُن مر ُم اخم َويمُت ألَُناِوهَلُ  ...َحتَّى إَِذا َأهم

ِعيدٍ  َ َبعمِدي. أربو سر ًقا ملَِنم َغريَّ ًقا ُسحم  َفَأُقوُل: ُسحم

بَّاسٍ  الُِح َفأَُقوُل كَ  اْبُن عر  ...اَم َقاَل المَعبمُد الصَّ

ةر   1134 ْيرر ِس بَِيِدِه!  أربو ُهرر  ...ِرَجاالً ألَُذوَدنَّ َوالَِّذي َنفم

ِة النَّبِيِّ   براُب ِصفر
ُسوُل اهللَِّ  أرنرس  1135 انر رر  ...لرْيسر بِالطَِّويِل اْلبراِئنِ  كر

اء ْبن  1136 ر اِزٍب  اْلربر انر النَّبِيُّ  عر نْير املْرنِْكبرنْي  كر ا بر ِعيدر مر ْرُبوًعا بر  ..مر

ةِ  ِم النُُّبوَّ اتر اِئب  1137 براُب خر ُسوِل اهللَِّ  السَّ تِي إىِلر رر الر برْت يِب خر هر  ...ذر
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ابر النَّبِيُّ  ْل شر   1138 ؟ *براٌب: هر

ةر  تراير بر النَّبِيُّ  قر ضر ْل خر : الر هر الر  ...؟ قر

ْبد اهللَِّ ْبن اٌت بِيٌض  ُبرْسٍ  عر رر عر تِِه شر قر نْفر انر يِف عر  .كر

بْدِ  ن ْبن عر ْهَِل  اهللَُِّعثْامر نِي أر لر ةر أرْرسر مر لر ْوِج النَّبِيِّ  إِىلر ُأمُّ سر  ..زر

ْن ُيْشبُِه النَّبِيَّ     * 1139براُب مر

ِعير ْبن الِدٍ  إِْسامر أرْيُت النَّبِيَّ  أريِب خر ُن ْبُن  رر انر احْلرسر كر َِلّ ور  ..ُيْشبُِههُ  عر

نرس نْيِ  أر ْأِس احْلُسر اٍي بِرر ِ ْبُن ِزير  .. ُأِِتر ُعبريُْد اهللَّ

ْكٍر  احْلراِرِث  ُعْقبرة ْبن ا بر بر أرْيُت أر نر  رر رلر احْلرسر محر  ...ور

ِر النَّبِيِّ  عر  * براُب شر
نرس  1140 بريْهِ  أرنَّ النَّبِيَّ  أر

نْكِ ُرُه مر عر ُب شر رْضِ انر ير  ...كر

بَّاسٍ   1141 انر النَّبِيُّ  اْبُن عر ةر أرْهِل اْلكِتراِب  كر قر افر بُّ ُمور
 ...حُيِ

 النَّبِيِّ 
ِ
يراء ِعيدٍ    * 1142براُب حر انر النَّبِيُّ  أربو سر   كر

ِ
اء ْذرر يراًء ِمنر اْلعر دَّ حر  ...أرشر

ِة النَّبِيِّ  اِئحر ِه * براُب رر سِّ لنِِي مر ِسْسُت ) أرنرس  1143 ور ا مر ةً مر زَّ ٍة: ِييبراًجا- (خر اير يِف ِرور  ...-ور

ْحِي * اِت اْلور ة  1144 براُب ِصفر اِئشر اٍم  عر ُسولر اهللَِّ أرنَّ احْلراِرثر ْبنر ِهشر أرلر رر  ...  سر

ِق النَّبِّي  رر ْبُسُط لِلنَّبِيِّ  أرنَّ ُأمَّ ُسلريْمٍ  أرنرس   * 1145براُب عر انرْت تر  ..نِطرًعا كر

اِهيمر اْبِن النَّبِيِّ   إِْبرر
ِ
ربر  * براُب خر

1146  
اء ر نَّةِ  اْلربر ِضًعا يِف اجلمَ  إِنَّ َلُه ُمرم

ِعيل ْبن الِدٍ  إِْسامر اِهيمر ُقْلُت اِلْبِن أريِب أرْوفر  أريِب خر أرْيتر إِْبرر  ...: رر

ُسوِل اهللَِّ  أرنرس  1147 عر رر ْلنرا مر خر ْيٍف  ير ىلر أريِب سر  ...عر

مْحرِة النَّبِيِّ     * 1148براُب رر
ةر  ْيرر ُسوُل اهللَِّ  أربو ُهرر بَّلر رر نر ْبنر  قر َِلّ احْلرسر  ... عر

ة اِئشر ََة؟. عر ْحم لُِك َلَك َأنم َنَزَع اَّللَُّ ِمنم َقلمبَِك الرَّ  َأَوَأمم

اِريِض النَّبِيِّ  عر رٍ  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس   * 1149براُب مر فر انر يِف سر  ...كر

ِة النَّبِيِّ  اعر جر انر النَّبِيُّ  أرنرس   * 1150براُب شر ير النَّاسِ  كر أرْجور نر النَّاِس ور  ..أرْحسر

ظِيٍم  ": ..براُب  ىلر ُخُلٍق عر عر إِنَّكر لر ُسوُل اهللَِّ  أرنرس  1151 * "ور اِيمٌ املْرِدينرةر ) قرِدمر رر ُه خر يْسر لر  ..(لر

الرِم النَّبِيِّ  ة   * 1152براُب كر اِئشر هُ  أرنَّ النَّبِيَّ  عر دَّ ْو عر ِديًثا لر ُث حر انر حُيردِّ  ...كر
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ِحِك النَّبِيِّ  ة   * 1153براٌب يِف ضر اِئشر أرْيُت النَّبِيَّ  عر ا رر  ...ُمْسترْجِمًعا قرطُّ  مر

انر النَّبِيُّ  ا كر ةِ  براُب مر هُلُم باملْرْوِعظر وَّ ترخر اِئلٍ   1154 ير ْبُد اهللَِّ  أربو ور انر عر ِيسٍ  كر ُر النَّاسر يِف ُكلِّ مخر كِّ  ..ُيذر

بَّاسٍ    * 1155براُب ُجوِي النَّبِيِّ  انر النَّبِيُّ  اْبُن عر ير النَّاِس بِاخْلررْيِ  كر  ...أرْجور

 ِعنْدر النَّبِيِّ 
ِ
اء خر ابِر   * 1156براُب السَّ ا ُسِئلر النَّبِيُّ  جر : الر  مر الر  قرطُّ فرقر

ٍ
ء ْ ْن شر  .عر

ِة النَّبِيِّ  ابِر   * 1157براُب ِعدر ُسوُل اهللَِّ  جر انر رر الر ِل:  كر  ...َلوم َقدم َجاَءَنا قر

ُسوِل اهللَِّ   رر
ِ
ء اءر يِف أرْسامر ا جر    1158براُب مر

اَمًء ) ُمْطِعمٍ  ْبن ُجبررْي  ٍة:إِنَّ ِِل َأسم اير يِف ِرور اَمءٍ  ِِل  ور  ...(ََخمَسُة َأسم

ةر  ْيرر ُف اَّللَُّ َعنِّي  أربو ُهرر ِ َجُبوَن َكيمَف َيصم  ...َأالَ َتعم

ِ  النَّبِيِّ  ْبعر بَّاسٍ    1159براُب مر ُسوُل اهللَِّ  اْبُن عر نرةً  ُبِع ر رر  ...ألرْربرِعنير سر

بِّكر الر ُيْؤِمنُونر  :براٌب:  رر رْيِ  ْبنا  1160 "...فرالر ور بر رْير  الزُّ بر مر الزُّ اصر اِر خر ْنصر
جاًل ِمنر األر  ...أرنَّ رر

ْوِل النَّبِيِّ  ا ": براُب قر ْعلرُمونر مر ْو تر لر

 "أرْعلرمُ 
1161  

ُسوُل اهللَِّ  أرنرس طربر رر  ...ُخْطبرًة  خر

ى ُسولر اهللَِّ؟  أرُبو ُموسر ا رر ْن أريِب ير : مر الر قر ُر فر امر آخر قر  ...فر

بَّاسٍ  ُسولر اهللَِّ  اْبُن عر ْسأرُلونر رر ْوٌم ير انر قر اءً  كر ْهزر
 ...اْستِ

اِل النَّبِيِّ  ِة ُسؤر ثْرر ُه ِمْن كر ا ُيْكرر ْعد    * 1162براُب مر قَّاصٍ  ْبنسر لِِمنيَ  أريِب ور َظَم املمُسم ًما َمنم َسَأَل  إِنَّ َأعم  ...ُجرم

ِة النَّبِيِّ  رنِّي ُرْؤير ةر    * 1163براُب متر ْيرر تنَِيَّ َعََل َأَحِدُكمم َزَماٌن ألَنم َيَراِِن  أربو ُهرر
 ...َلَيأم
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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

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

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  –األحايي  وقد ُذكر الرواة ثم أطراف 

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

 الصفحة الكتاب طرف احلديث الراوي  م

 أسامة بن زيد 1

 334 الفرائض ال يرث املسلم الكافر...

 377 السري ركب عىل محار... أن النبي 

 485 الطاعون ذكر الوجع فقال... أن النبي 

 الرباء بن عازب 2

 334 الفرائض "...يستفتونك"آخر آية نزلت 

 369 اجلهاي رجل مقنع باحلديد... أتى النبي 

 373 السري اسُتصغرت أنا وابن عمر يوم بدر...

 391 اهلجرة واملغازي جاء أبو بكر إىل أيب يف منزله فاشرتى منه ...

 396 اهلجرة واملغازي ممن شهد بدًرا... حدثني أصحاب حممد 

                                                           
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

 مسند الرواة غري املكثرين
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 402 اهلجرة واملغازي يوم األحزاب ينقل... رأيت النبي 

 406 اهلجرة واملغازي ملا أراي أن يعتمر أرسل ... أن النبي 

 422 اإلمارة تعدون أنتم الفتح فتح مكة...

 432 األضاحي نصَل... إن أول ما نبدأ به يف يومنا هذا أن

 458 اللباس والزينة بسبع وهنانا عن سبع... أمرنا النبي 

  512فضائل النبي مربوًعا، بعيد ما بني املنكبني... كان النبي 

  516 فضائل النبي ...قال النبي  ملا تويف إبراهيم 

3 
عقبة بن عامر 

 اجلهني

 337 النذور نذرت أختي أن متْش إىل بيت اهلل...

 362 الضيافة إنك تبعثنا فننزل بقوم فال يقروننا...

 432 األضاحي بني أصحابه ضحايا... قسم النبي 

 451 اللباس والزينة فروج حرير... ُأهدي للنبي 

 474 األيب إياكم والدخول عىل النساء...

  509 فضائل النبي خرج يوًما فصىل... أن النبي 

 بن اخلطاب عمر 4

 339 األيامن إن اهلل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم...

 366 اجلهاي إنام األعامل بالنية...

 407 اهلجرة واملغازي لقد أنزلت عَل الليلة سورة...

 سفيان 5

 339 األيامن يعني: امللك.

 402 اهلجرة واملغازي يعني: السالح.

 467 األيب شاه.يقول غري أيب الزناي: تفسريه شاهان 

 أبو وائل 6

 340 األيامن من حلف يمني صرب ليقتطع هبا مال...

 408 اهلجرة واملغازي كنا بصفني فقام سهل بن حنيف فقال..

 426 اإلمارة قيل ألسامة: لو أتيت فالًنا فكلمته...
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  518 فضائل النبي كان عبداهلل يذّكر الناس يف كل مخيس...

 أبو بكرة 7

 342 حتريم الدماء الزمان قد استدار كهيئته...إن 

 358 األقضية ال يقضني حكم بني اثنني وهو غضبان...

 493 الشعر وحيك قطعت عنق صاحبك...

 سهل بن سعد 8

 344 حتريم الدماء التقى هو املرشكني فاقتتلوا... أن النبي 

 366 اجلهاي رباط يوم يف سبيل اهلل خري من الدنيا...

 398 اهلجرة واملغازي يوم أحد... سئل عن جرح النبي 

 438 األرشبة امرأة من العرب... ذكر للنبي 

 439 األرشبة يف عرسه... يعا أبو أسيد رسول اهلل 

 440 األرشبة أِت برشاب فرشب منه... أن النبي 

 465 األيب حني ولد... أِت باملنذر بن أسيد إىل النبي 

 469 األيب لو أعلم أنك تنظر لطعنت به يف عينيك...

9 
جندب بن 

 سفيان

 345 حتريم الدماء كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح...

 400 اهلجرة واملغازي هل أنت إال إصبع يميت...

 432 األضاحي من ذبح قبل أن يصَل فليذبح أخرى...

  508 فضائل النبي أنا فرطكم عىل احلوض...

10 
عَل بن أيب 

 طالب

 349 احلدوي اجلمة...حني رجم املرأة يوم 

 355 حتريم الدماء ما  كنت ألقيم حًدا عىل أحد فيموت...

 424 اإلمارة ال طاعة يف معصية إنام الطاعة يف املعروف...

 435 األرشبة كانت ل شارف من نصيبي من املغنم...

 452 اللباس والزينة حلة سرياء فلبستها... أهدى إل النبي 

 350 احلدوي أنشدك اهلل إال قضيت بيننا بكتاب اهلل... زيد بن خالد 11
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 360 اللقطة عن اللقطة... سئل النبي 

 369 اجلهاي من جهز غازًيا يف سبيل اهلل...

 ابن شهاب 12

 352 احلدوي ال أيري بعد الثالثة أو الرابعة.

 377 السري ت أن ابن املسيب قال...حسب

 381 السري محى النقيع... بلغنا أن النبي 

 387 السري فكانت هذه الصدقة بيد عَل...

 389 السري ...فهام عىل ذلك إىل اليوم

 393 اهلجرة واملغازي ... بن الزبري عروةفأخربين 

 394 اهلجرة واملغازي متثل... ومل يبلغنا أن رسول اهلل 

 412 اهلجرة واملغازي ملا فرغ... فأخربين أنس أن النبي 

 482 املرض والطب والسام املوت، واحلبة السوياء الشونيز.

 السائب بن يزيد 13
 355 حتريم الدماء ...كنا نؤتى بالشارب عىل عهد النبي 

  512 فضائل النبي فقالت... ذهبت يب خالتي إىل النبي 

 أبو برية 14

 356 حتريم الدماء ال جيلد فوق عرش جلدات ...

 413 اهلجرة  واملغازي فحدث أبو موسى هبذا ثم كره...

 419 اإلمارة ثم اّتبعه معاذ بن جبل فلام قدم عليه...

 453 اللباس والزينة أخرجت لنا عائشة كساء وإزاًرا غليًظا...

 465 األيب أنا أبا موسى قال: ولد ل غالم...

15 
عباية بن 

 الصامت

 356 احلدوي قال وحوله عصابة ... أن النبي 

 422 اإلمارة فبايعناه فكان فيام أخذ علينا.. يعانا النبي 

 أم سلمة 16
 357 األقضية سمع خصومة بباب حجرته... أن النبي 

 440 األرشبة الذي يرشب يف إناء الفضة ...
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 474 األيب وعندي َمن ... يخل عَل النبي 

 478 الرقى رأى يف بيتها جارية... أن النبي 

 قتاية 17

 367 اجلهاي أال أبلغوا عنا قومنا بأنا قد لقينا ربنا...

 453 اللباس والزينة ... أي الثياب كان أحب إىل النبي 

  500 فضائل النبي قلت ألنس كم كنتم؟...

  513 فضائل النبي ؟... سألت أنًسا: هل خضب النبي 

18 
معاوية بن أيب 

 سفيان

 370 اجلهاي من يري اهلل به خرًيا يفقه يف الدين...

 417 اإلمارة إن هذا األمر يف قريش...

 نافع 19

 371 اجلهاي وكان ابن عمر ممن سابق فيها.

 373 السري فقدمت عىل عمر بن عبدالعزيز...

 444 األطعمة كان ابن عمر ال يأكل حتى يؤتى بمسكني...

 470 األيب وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل ...

 481 املرض والطب وكان عبد اهلل يقول اكشف عنا الرجز...

 أبو إسحاق 20

 371 اجلهاي فقلت ملوسى: فكم كان بني ذلك؟...

 415 اهلجرة واملغازي سمعت الرباء وسأله رجل: أكنتم فررتم...

 416 اهلجرة واملغازي كنت إىل جنب زيد بن أرقم...

21 
عبداهلل بن أيب 

 أوف

 379 السري أُيا الناس: ال متنوا لقاء العدو...

 422 اإلمارة كان أصحاب الشجرة ألًفا وثالث مائة...

 447 األطعمة سبع غزوات أو سًتا... غزونا مع النبي 

 449 األطعمة أنه إنام هنى عنها ألهنا مل ختمس...فتحدثنا 

 عبداهلل بن مغفل 22
 382 السري كنا حمارصين قرص خيرب فرمى إنسان...

 430 الذبائح والصيد أنه رأى رجاًل خيذف..
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 أبو قتاية 23
 383 السري عام حنني... خرجنا مع النبي 

 438 األرشبة ولينبذ كل واحد منهام عىل حدة.

24 
سلمة بن 

 األكوع

 384 السري عني من املرشكني... أتى النبي 

 405 اهلجرة واملغازي ثم عدلت... بايعت النبي 

 408 اهلجرة واملغازي خرجت من املدينة ذاهًبا نحو الغابة...

 410 اهلجرة واملغازي إىل خبري فرسنا لياًل... خرجنا مع النبي 

 414 اهلجرة واملغازي أنه يخل عىل احلجاج...

 433 األضاحي من ضحى منكم فال يصبحن بعد ثالثة...

 449 األطعمة أهرقوها واكرسوها...

25 
سعد بن أيب 

 وقاص

 398 اهلجرة واملغازي يوم أحد ومعه رجالن... رأيت النبي 

 483 املرض والطب من تصبح سبع مترات عجوة ...

  523 فضائل النبي إن أعظم املسلمني جرًما...

 يزيد بن أيب عبيد 26
 405 اهلجرة واملغازي عىل أي شء كنتم تبايعون يومئذ؟...

 414 اهلجرة واملغازي أن سلمة بن األكوع يخل عىل احلجاج...

 عباي بن متيم 27
 406 اهلجرة واملغازي أن عبداهلل بن زيد ملا كان زمن احلرة أتاه ...

 462 والزينةاللباس  أن أبا بشري األنصاري أخربه...

 عبداهلل بن زيد 28
 406 اهلجرة واملغازي ملا كان زمن احلرة...

 454 والزينة اللباس مستلقًيا يف املسجد... رأيت النبي 

29 
أبو محيد 

 الساعدي

 420 اإلمارة عىل صدقات... استعمل رسول اهلل 

  506 فضائل النبي غزوة تبوك... غزونا مع النبي 

 حذيفة بن اليامن 30
 425 اإلمارة عن اخلري.. كان الناس يسألون رسول اهلل 

 439 األرشبة ال تلبسوا احلرير وال الديباج...
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 عدي بن حاتم 31
 428 الذبائح والصيد إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل...

 428 الذبائح والصيد عن املعراض... سألت النبي 

32 
أبو ثعلبة 

 اخلشني

 428 الذبائح والصيد إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل يف آنيتهم..

 448 األطعمة حلوم احلمر األهلية... حرم النبي 

 449 األطعمة عن أكل كل ذي ناب... هنى النبي 

 سامل بن عبداهلل 33
 433 األضاحي وكان عبداهلل يأكل بالزيت حني ينفر...

 462 اللباس والزينة كره أن تعلم الصورة... أن ابن عمر

 ثاممة بن عبداهلل  34

 441 األرشبة كان أنس يتنفس يف اإلناء...

 444 األطعمة عن أنس: فجعلت أمجع الدباء...

  515 فضائل النبي فلام حرض أنس الوفاة أوىص إل...

35 
أسامء بنت أيب 

 بكر

 448 األطعمة ... نحرنا فرًسا عىل عهد النبي 

 460 اللباس والزينة إن ابنتي أصابتها احلصبة فامرق شعرها...

 462 اللباس والزينة املتشبع بام مل يعط كالبس ثويب زور...

 465 األيب أهنا محلت بعبداهلل بن الزبري بمكة...

 472 األيب تزوجني الزبري وماله يف األرض من مال...

 481 املرض والطب باملرأة قد محت...أهنا كانت إذا أتيت 

  510 فضائل النبي إين عىل احلوض حتى أنظر من يري عَل...

 عبداهلل بن الزبري 36
 451 اللباس والزينة من لبس احلرير يف الدنيا...

  521 فضائل النبي أن رجاًل من األنصار خاصم الزبري...

37 
عبدالرمحن بن 

 أيب بكر

  502 فضائل النبي ثالثني ومائة... كنا مع النبي 

  502 فضائل النبي أن أصحاب الصفة كانوا أناًسا فقراء...
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38 
إسامعيل بن أيب 

 خالد

  513فضائل النبي وكان احلسن يشبهه... رأيت النبي 

  516فضائل النبي قلت البن أيب أوف...
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 الصفحة الكتاب طرف احلديث  الراوي م
 344 حتريم الدماء وذلك قبل أن تنزل احلدوي. حممد بن سريين 1

 346 حتريم الدماء أن رجاًل عض يد رجل... عمران بن حصني 2

 348 القسامة أن عبداهلل بن سهل وحميصة... سهل بن أيب حثمة 3

 349 احلدوي ...سألت ابن أيب أوف: هل رجم النبي  الشيباين 4

 354 احلدوي ...انتصبت لعثامن حني خرج عبيد اهلل بن عدي.. 5

 357 األقضية أن امرأتني كانتا خترزان ... ابن أيب مليكة 6

 358 األقضية إذا حكم احلاكم فاجتهد... عمرو بن العاص 7

 360 اللقطة وهي تعرف أيًضا. يزيد 8

 360 اللقطة أخذت رصة مائة يينار... أيب بن كعب 9

 365 اجلهاي قريًبا مني... قالت: نام النبي  أم حرام 10

 371 اجلهاي اخليل معقوي يف نواصيها اخلري... عروة البارقي 11

 371 اجلهاي فجاءه ابن أم مكتوم... زيد بن ثابت 12

 374 السري ...كتبت إىل نافع فكتب إل: أن النبي  ابن عون 13

 380 السري فنسقي... كنا نغزو مع النبي   الربيع بنت معوذ 14

 381 السري ال محى إال هلل ورسوله... الصعب بن جثامة 15

 384 السري بينا أنا واقف يف الصف يوم بدر... عبدالرمحن بن عوف 16

 384 السري عني من املرشكني... أتى النبي  إياس بن سلمة 17

 385 السري بينا أنا جالس يف أهَل حني متع النهار... مالك بن أوس 18

 392 اهلجرة واملغازي جاءنا رسل كفار قريش... رساقة بن جعشم 19

 مسند الرواة الذين ليس هلم إال حديث واحد
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 397 اهلجرة واملغازي أمر يوم بدر بأربع وعرشين... أن النبي  أبو طلحة 20

 405 اهلجرة واملغازي اآلن نغزوهم وال يغزونا... سليامن بن رصي 21

 414 اهلجرة واملغازي بأخي بعد الفتح... أتيت النبي  جماشع 22

 416 اهلجرة واملغازي ست عرشة عزوة... أنه غزا مع النبي  بريدة 23

 417 اإلمارة يكون اثنا عرش أمرًيا كلهم من قريش. جابر بن سمرة 24

 418 اإلمارة يا عبدالرمحن بن سمرة ال تسأل اإلمارة... عبدالرمحن بن سمرة 25

 420 اإلمارة ما من وال يَل رعية من املسلمني... معقل بن يسار 26

 421 اإلمارة حتت الشجرة... أنه كان فيمن بايع النبي  سعيد بن املسيب.. 27

 422 اإلمارة فقلت جلابر: فكم كنتم يومئذ؟... سامل بن أيب اجلعد 28

 422 اإلمارة عىل شهاية أن ال إله إال اهلل.. بايعت النبي  جرير بن عبداهلل 29

 424 اإلمارة أال تستعملني كام استعملت فالًنا... أسيد بن حضري 30

 430 الذبائح والصيد أن عبداهلل بن مغفل رأى رجاًل خيذف... عبداهلل بن بريدة 31

 430 الذبائح والصيد كنت عند ابن عمر فمروا بفتية نصبوا... سعيد بن جبري 32

 430 الذبائح والصيد هنى عن املثلة.. أن النبي  عبداهلل بن يزيد 33

 430 الذبائح والصيد إنا القوا العدو غًدا وليس معنا مدى... رافع بن خديج 34

 436 األرشبة قلت أليب برية: وما البتع؟... سعيد بن أيب برية 35

 439 األرشبة فأخرج لنا سهل ذلك القدح فرشبنا منه... أبو حازم 36

 441 األرشبة فحلف عكرمة: ما كان يومئذ إال عىل بعري... عاصم 37

 441 األرشبة أن علًيا صىل الظهر ثم قعد... النزال بن سربة 38

 442 األطعمة ...كنت غالًما يف حجر رسول اهلل  عمر بن أيب سلمة 39

 442 األطعمة شعيب...جاء رجل من األنصار يكنى أبا  أبو مسعوي األنصاري 40

 445 األطعمة أصابنا سنة مع ابن الزبري... جبلة بن سحيم 41
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 445 األطعمة اإلذن من قول ابن عمر شعبة 42

 445 األطعمة يأكل الرطب بالقثاء. رأيت النبي  عبداهلل بن جعفر 43

 445 األطعمة أن أنًسا قال: أنفجنا أرنًبا بمر الظهران... هشام بن زيد بن أنس 44

 449 األطعمة قلت جلابر بن زيد: يزعمون أن... عمرو بن يينار 45

 451 اللباس والزينة كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان... أبو عثامن 46

 455 اللباس والزينة إن املالئكة ال تدخل بيًتا فيه صورة... برس بن سعيد.. 47

 455 اللباس والزينة رقاًم...أمل تسمعه حني قال: إال  عبيد اهلل 48

 457 اللباس والزينة كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل... سعيد بن أيب احلسن 49

 460 اللباس والزينة القزع: أن ينرك بناصيته شعر... عمر بن نافع 50

 461 اللباس والزينة أنه سمع معاوية عام حج عىل املنرب... محيد بن عبدالرمحن 51

 461 اللباس والزينة ابن مسعوي قال: لعن اهلل الواشامت...أن  علقمة 52

 462 اللباس والزينة وحسبت أنه قال: والناس يف مبيتهم. عبداهلل 53

 470 األيب بينام هو جالس يف املسجد... أن النبي  أبو واقد الليثي 54

 471 األيب أن أنًسا مر بصبيان فسلم عليهم... ثابت البناين 55

 473 األيب عىل رسلكام إهنا صفية بنت حيي... بنت حييصفية  56

 481 املرض والطب قال ل ابن عباس: أال أريك امرأة... عطاء بن أيب رباح 57

 482 املرض والطب أن عائشة كانت إذا مات امليت من أهلها... عروة 58

 483 املرض والطب الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني... سعيد بن زيد 59

 483 املرض والطب أهنا أتت بابن هلا قد أعلقت عليه... أم قيس بنت حمصن 60

 491 احليات أمر بقتل الوزغ... أن النبي  أم رشيك 61

 496 الرؤيا لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني... أبو سلمة 62

 498 الرؤيا يف القيد. ال أحسبه إال عن النبي  يونس 63
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  508فضائل النبي أكون عبًدا شكوًرا.أفال  املغرية بن شعبة 64

  510فضائل النبي حوضه ما بني صنعاء واملدينة. حارثة بن وهب 65

  511فضائل النبي فرأيت شعرة من شعره فإذا هو أمحر... ربيعة 66

  512فضائل النبي رأيت السائب بن يزيد ابن أربع وتسعني... اجلعيد بن عبدالرمحن 67

  513فضائل النبي كان يف عنفقته شعرات بيض يرسعبداهلل بن  68

  513فضائل النبي أرسلني أهَل إىل أم سلمة... عثامن بن عبداهلل 69

  514فضائل النبي رأيت أبا بكر ومحل احلسن... عقبة بن احلارث 70

  517فضائل النبي بكلمة لو تكلم هبا بعضكم.. فتكلم النبي  أبو قالبة 71

  520فضائل النبي ...-ويف رواية: مخسة  -إن ل أسامء  مطعمجبري بن  72
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أحايي  اجلمع بني الصحيحني مع بيان معناها  الوارية يفيف هذا القسم الكلامت الغريبة  تعمج

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

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

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

 املعنـــى الكلمة الغريبة رقم احلديث

 لفرائضكتــــاب ا

 (331أي أقرب وأقعد )هدي الساري  أوىل رجل 763

 كاللة 766

هو من مل يرثه أب وال ابن وهو مصدر من تكلله  –أي البخاري  –قال املصنف 

النسب وقوله تكلله النسب أي عطف عليه وأحاط به وزاي غريه من مل يرث والدًا 

 (284وال ولدًا )هدي الساري 

 كالًّ  768

قال املصنف الكلُّ العيال وهو أحد معانيه وأصله من الكالل وهو اإلعياء ثم  

ثقل ومنه قوله من ترك كالًّ أي عياالً أو يينًا استعمل يف كل أمر ضائع أو أمر م

 ( 284)هدي الساري 

 لوقفكتــــاب ا

 (186هم املكاتبون يعطون من الصدقات ما يفكون به رقاهبم )هدي الساري  الرقاب 767

 لنذوركتــــاب ا

كك 768  (201مجع سكة وهي الطريق املسلوكة )هدي الساري  السِّ

 (320مشيًا ثقياًل والتهايي املْش الثقيل مع التاميل )هدي الساري أي يمْش  ُيايى 771

 يب األلفاظ  غر
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 ألميانكتــــاب ا

774 
 ال ذاكراً 

 وال آثراً 

قال أبو عبيدة ليس هو من الذكر ضد النسيان وإنام معناه قائاًل كام تقول  "ال ذاكرًا  "

 (102 – 177)هدي الساري  أي ناقاًل  "وال آثرًا  "ذكرت لفالن حدي  كذا 

 الالَّت 776
كان الالَّت رجاًل يُلت السويق للحاج كأنه  -رِض اهلل عنهام  –قال ابن عباس 

 (287كان يف األصل مثقاًل ثم خفف )هدي الساري 

 (276القامر معروف وهو جعل شء ملن يغلب مطلقًا يف أي شء كان )هدي الساري    أقامرك 776

 وايم 777
 ايم اهلل بسكون الياء وأوهلا ألف وصل أو قطع وفيها لغات وهي قسم 

 (115)هدي الساري 

 احلن   777

احلن  يف اليمني نقضها والنك  فيها يقال حن  يف يمينه حين  وكأنه من احلن  

اإلثم واملعصية ... واملعنى أن احلالف إما أن يندم عىل ما حلف عليه أو حين  

 (1/420)النهاية  فتلزمه الكفارة 

 يمني صرب 779
من احلبس والقهر ففي األيامن اإلجبار عليها ويف البهائم نصبها للرمي ويف القتل  

 ( 217ظاهر وأصل الصرب الثبات )هدي الساري 

 (287استلجَّ يف يمينه من اللجاج وهو التاميي يف األمر )هدي الساري لّج ي 780

 (102 أي أعظم إثاًم )هدي الساري آثم 780

 حتريم الدماء وذكر القصاص والديةكتــــاب 

 (181هو الشهر نسب إىل مرض لتعظيمهم له )هدي الساري  رجب مرض 781

 اجلمرات 781
 هي املواضع التي يرمى فيها حصيات اجلامر يف منى وأكربها مجرة العقبة 

 (142)هدي الساري 

 استومخوا 784
 األرض الومخة التي ال يوافق هواؤها من نزهلا ومرعى وخيم ال تنجع 

 (326عليه املاشية )هدي الساري 

 (203أي كحلها باملسامري املحامة )هدي الساري  سمر أعينهم 784
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 (152أي ما كواهم بعد القطع )هدي الساري  فلم حيسمهم 784

 (283أي نصيب )هدي الساري  كِْفل 785

 (209الشذوذ اإلنفراي )هدي الساري  شاذة 787

 (176أي طرف سيفه )هدي الساري  ذبابه 787

 (185باهلمز أي انقطع جريه )هدي الساري  رقأ 789

 (184أي يق )هدي الساري  رضَّ رأسها 789

 األرش 791
بفتح ثم سكون ثم شني معجمة هو ما يأخذه املشرتي إذا اطلع عىل عيب يف  

 (106)هدي الساري  السلعة

791 
لو أقسم عىل 

 اهلل ألبره
 (271قيل لو يعا ألجابه وقيل عىل ظاهره )هدي الساري 

 القصاص 791
قاصه أي حاسبه ألنه يأخذ منه حقه وقيل من القطع ألنَّ أصله يف اجلرح يقطع كام 

 (272قطع )هدي الساري 

 (246والفروع)هدي الساري واملراي بالعاقلة يف الدية العصبات وهم من عدا األصول  عاقلتها 792

 (230أي يبطل يقال طل يمه بضم الطاء وجيوز الفتح  )هدي الساري  مثل ذلك يطلُّ  792

ة 792  ُغرَّ

ة العبد نفسه أو األمة وأصل الغرة البياض الذي يكون يف وجه الفرس وكان  الُغرَّ

لبياضه فال أبو عمرو بن العالء يقول الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء وسمي غرة 

يقبل يف الدية عبد أسوي وال جارية سوياء وليس ذلك رشطًا عند الفقهاء وإنام 

 (2/296الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عرش الدية من العبيد واإلماء )النهاية 

 (236أي البهيمة )هدي الساري  العجامء 793

 (137أي هدر ال يطلب )هدي الساري  ُجبار 793

 (186الكنز عند أهل احلجاز وفرسه أهل العراق باملعدن )هدي الساري هو  الركاز 793

 لقسامةكتــــاب ا
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 (250أي جاسوس )هدي الساري  عني من املرشكني 794

 حلدودكتــــاب ا

 (229اإلطراء ممدويًا جماوزة احلد يف املدح )هدي الساري  ال تْطروين 795

 (279أي بحكمه )هدي الساري  بكتاب اهلل 797

 (242العسيف هو األجري )هدي الساري  عسيفاً  797

 (177أي بلغت منه اجلهد وقيل معناه أضعفته )هدي الساري  أذلقته 798

 (1/295أي يكب ويميل عليها ليقيها احلجارة )النهاية  جيانىء 799

 (226الضفرية وهي اخلصلة من الشعر )هدي الساري  ضفري 800

 (293زائدة ألنه من اجلنة )هدي الساري  وهو الرتس وامليم جِمرن 802

 (127البهتان هو قول الباطل )هدي الساري  هبتان 808

 ألقضيةكتــــاب ا

 األرلرد 810
 هو الدائم اخلصومة واالسم اللدي مأخوذ من لديدي الوايي ومها جانباه 

 (  288)هدي الساري 

 (163اخلْرز هو خياطة اجللوي )هدي الساري  خْترزان 811

 (109مقصور بكرس اهلمزة هو املثقب الذي خيرز به )هدي الساري  إْشفى 811

 (245بالفتح أي الدور ويطلق عىل أصل املال واملتاع )هدي الساري  العقار 815

 للقطةكتــــاب ا

 اللقطة 816
 بضم الالم وفتح القاف وااللتقاط أخذ الْشء املوجوي عىل غري طلب 

 (289)هدي الساري 

 (244بكرس أوله أي الوعاء )هدي الساري  ِعفاصها 816

 ضالة اإلبل وغريها الضائع منها واجلمع ضوال وأصل الضالل الغيبة  الضالة 816
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 (227)هدي الساري 

 وجنتاه 816
الوجنة مثل  الواو واجليم ساكنة وجيوز كرس اجليم وفتحها مع فتح الواو وقد 

 (326عظيمه العال )هدي الساري تبدل مهزة مضمومة هي جانب الوجه وهو 

 (149بالكرس واملد أي نعلها )هدي الساري  حذاءها 816

 (201أي ما ترشب فيه )هدي الساري  سقاءها 816

 (219بالضم أي خرقة مربوطة )هدي الساري  رُصة 816

 (163وهي ما خيزن فيه الْشء )هدي الساري  خزانته 817

 جلهادكتــــاب ا

 (284الكْلم هو اجلرح )هدي الساري  كل كْلم 819

 (240بالفتح أي الريح الطيبة )هدي الساري  العررف 819

822 
ليْستن يف 

 طوله
 ( 232ليستن أي لتمرح وقيل ترعى وقيل تقمص )هدي الساري 

 (272هو لقب من يملك الروم )هدي الساري  قيرص 824

 (263أي أخذت منه القمل )هدي الساري  تْفَل 824

 (133أي وسطه وقيل ظهره وأصله ما بني الكاهل إىل الظهر )هدي الساري  ثبج 824

 (277أي قدر قوس )هدي الساري  قاب قوس 825

 الرباط 825
 أي مالزمة الثغر للجهاي وأصله احلبس كأنَّ املرابط حبس نفسه عىل هذه الطاعة

 (180)هدي الساري  

 (310أي مخارها )هدي الساري  نصيفها 825

 الشهيد 826

قيل سمي شهيدًا ألنه يشاهد ما له من اخلري واملنزلة عند موته وقيل ألنَّ اهلل  

ومالئكته شهدوا له باجلنة وقيل الشهيد احلي قال أبو عبيد اهلروي هذا قول 

النرض بن شميل كأنه تأول قوله تعاىل )) بل أحياء عند رهبم يرزقون ((، وقيل ألنَّ 
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قيل ألنه قام بشهاية احلق يف اهلل، وقيل ألنه ممن يشهد مالئكة الرمحة تشهد له و

 ( 216عىل األمم قبله )هدي الساري 

 املطعون 829
 هو من مات بالطاعون والطاعون هو قروح خترج يف املغابن قلَّام يلب  صاحبها 

 (229)هدي الساري 

 (127أي أصبعه )هدي الساري  بنانه 832

 مثَّل 832
بالقتىل ومجعه ُمُثالت بضمتني ... قال أبو عمرو املُْثلة بالضم ثم  هو ما فعل من التشويه

 (293السكون واملثل بفتح أوله وسكون ثانيه قطع األنف واألذن )هدي الساري 

 (158أي أنفًا وغضبًا )هدي الساري  محية 833

 ( 277أي مغطى رأسه به )هدي الساري  املقنع باحلديد 834

838 
معقوي يف 

 نواصيها
 (310مالزم هلا ومل يري الناصية خاصة )هدي الساري  أي

 (227مضمر أي معد للسباق )هدي الساري  أضمرت 840

 لسريكتــــاب ا

 (317بفتح النون أي رغبته وشهوته )هدي الساري  هنْمته 846

 (229أي جييء لياًل ... قال يف األصل ما أتاك يف الليل فهو طارق )هدي الساري  يطرق أهله 847

ون 849  (252بالتشديد أي غافلون )هدي الساري  غارُّ

 احلرب سجال 850
بالكرس أي مرة كذا ومرة كذا مأخوذ من مساجلة املستقيني حي  يدل هذا سجله 

 (195مرة وهذا مرة )هدي الساري 

 (244العفة وهي الكف عام ال حيل )هدي الساري  العفاف 850

 (167إليه )هدي الساري بضم الالم أي أصل  أخلص إليه 850

 األريسيني 850
بفتح أوله وكرس الراء وتشديد الياء بعد املهملة وفيه روايات أخرى خارج 

الصحيح وهو نسبة إىل أريس قيل هم أتباع عبد اهلل بن أريس وكان قد ابتدع فيهم 
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يينًا وقيل هم امللوك الذين خيالفون أنبياءهم وقيل هم الفالحون واألتباع وبه 

اللي  بن سعد ويؤيده ما يف بعض رواياته فإن عليك إثم رعاياك )هدي  جزم

 (106الساري 

850 
أِمر ابن أيب 

 كبشة

تعاىل )) لقد جئت شيئا بفتح ثم كرس أي عُظم يقال أمر القوم إذا كثروا ومنه قوله 

 (112أي عظياًم  )هدي الساري إمرًا (( 

850 
ملك بني 

 األصفر

جدهم األصفر بن الروم بن عيص بن إسحاق بن  هم الروم سموا بذلك باسم

إبراهيم قاله احلريب قيل ألن احلبشة غلبت عليهم فولدت نساؤهم منهم أواليهم 

 (221ُصْفرًا فنسبوا إليهم حكاه ابن األنباري )هدي الساري 

 ( 168أي غطى )هدي الساري  مخَّر 851

 (110الساري بكرس أوله هو كالربذعة لذوات احلافر )هدي  إكاف 851

 (236أي غبارها الذي تثريه )هدي الساري  عجاجة 851

 البحرة 851

تصغريها البحرية املراي القرية والعرب تسمي القرى البحار ومنه قوله صىل اهلل  

أي البالي وقال اجلرمي البحرية يوين  "اعمل من وراء البحار "عليه وسلم 

 (118الوايي وقيل كل بلد هلا هنر أو ماء ناقع فهي بحرية )هدي الساري 

جونه 851  (133أي يْلبسوه التاج )هدي الساري  يتوِّ

 (223مجع صنديد وهو العظيم الرشيف )هدي الساري  صناييد 851

 يعصبوه 851
أي يسويوه ويملكوه وكانوا يسمون السيد املطاع معصبًا ألنه يعصب بالتاج أو 

 (2/212تعصب به أمور الناس )النهاية 

 (210بكرس الراء أي ضاق صدره حسدًا كمن غص باملاء )هدي الساري  رِشق 851

 (251الغاير الناقض العهد )هدي الساري  غاير 852

 لواء 852
أي عالمة إذ موضوع اللواء العالمة واملراي به شهرة مكان الرئيس وعالمة 

 (291موضعه )هدي الساري 
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 (1/383احلشم بالتحريك مجاعة اإلنسان الالئذون به خلدمته )النهاية  حشمه 852

852 
الفيصل بيني 

 وبينه
 (261الساري أي القطيعة )هدي 

853 
ظالل 

 السيوف

 كناية عن القرب من القرن يف القتال حتى يصري حتت ظل سيفه 

 (233)هدي الساري 

ب عليه 855  (144أي مرتس )هدي الساري  جُمروِّ

فة 855 جر  (148بفتحتني أي يرقة )هدي الساري  حر

 (307)هدي الساري بفتح أوله وسكون الزاي أي شديد جذب الوتر للرمي  شديد النزع 855

 (140بفتح أوله هي الكنانة التي توضع فيها السهام )هدي الساري  اجلعبة 855

 (162أي اخلالخيل الواحدة خدمة بفتحتني )هدي الساري  خدم 855

 (214مشمر اإلزار أي رافعه )هدي الساري  مشمرتان 855

 (314أي يثبان هبا والنقز الوثب )هدي الساري  تنقزان 855

 (292أي عىل ظهرمها )هدي الساري  متوهنام 855

 (128من البيات واملراي إيقاع احلرب بالليل )هدي الساري  يبيِّتون 858

 (138بالكرس للجمهور وعاء من جلد وجوز القزاز الفتح )هدي الساري  جراب 860

 (308أي وثبت )هدي الساري  نزوت 860

 ُبضع 861
 بضم أوله هو الفرج ويطلق عىل اجلامع واملباضعة اسم اجلامع 

 (123)هدي الساري 

 (167بكرس الالم مجع خلفة وهي التي يميض هلا نصف احلمل )هدي الساري  خلِفات 861

 (254أي خيانة يف املغنم )هدي الساري  غلول 861

لنا بعرياً  862  نفَّ
ل بفتح الفاء الزياية وأطلق عىل الغنيمة ألن اهلل زايها هلم فيام أحل هلم مما حرم عىل     النَّفر

 (314غريهم قال املصنف النافلة العطية ويطلق النفل أيضًا عىل اليمني )هدي الساري 
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 حبل عاتقه 864
هو موضع الرياء من العنق وقيل هو ما بني العنق واملنكب وقيل هو عرق أو 

 (1/327ب هناك )النهاية عص

 (144أي انكشاف وذهاب عن مكاهنم )هدي الساري  جولة 864

 سلبه 864
وهو ما يأخذه أحد القرنني يف احلرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من سالح 

 (1/793وثياب ويابة وغريها )النهاية 

 (105هو قسم وإذا ظرف يتعلق به ال بالذي بعده لئال خيتلَّ الكالم )هدي الساري   الها اهلل 864

 َمرفة 864

من اخلرفة بالضم وهي الفاكهة واملخرف وعاء جيمع فيه الفاكهة ومنه خيرتف هلم 

أي جيمع وقال األصمعي املخرف جناء النخيل وأطلق املخرف عىل البستان 

 (163)هدي الساري 

 (102أي اختذته أصاًل )هدي الساري  تأثَّلته 864

865 
ال يفارق 

 سوايي سوايه
 (205بالفتح أي شخيص شخصه )هدي الساري 

 (227أي أشد ورواه بعضهم بني أصلح بمهملتني واألول أوجه )هدي الساري  أضلع 865

 (187رسير مرمول هو املنسوج من السعف باحلبال )هدي الساري  رمال رسير 867

 ( 292أي طال وقيل عال وارتفع )هدي الساري  النهارمتع  867

خ 867  (184وهو الْشء القليل بالنسبة لغريه )هدي الساري  الرضَّ

 (2/534هو اسم جلميع اخليل )النهاية  الكراع 867

 (169اخلمس بضم امليم وإسكاهنا جزء من مخسة أجزاء الغنيمة )هدي الساري  مخس 868

 (313)هدي الساري أي حسدًا  نفاسة 868

868 
كان لعَل وجه 

 حياة فاطمة
 (326أي جاه زائد ألجلها )هدي الساري 

 (240أي تغشاه )هدي الساري  تْعروه 868
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 (292أي الزمه وما يتكلفه قيل مرايه ناظر صدقاته )هدي الساري  مؤونة عامَل 869

 (217ومعناه اخلروج من يين إىل يين )هدي الساري  صبوت 871

 هلجرة واملغازيكتــــاب ا

 (205أي غاصت )هدي الساري  ساخت فريس 872

872 
 احلامل

 ال محال خيرب

هو بالكرس من احلمل والذي حيمل من خيرب التمر أي إن هذه احلجارة التي  

حتمل للبناء يف اآلخرة أفضل مما حيمل من خيرب وجاء بفتح اجليم وهو تصحيف 

 (157)هدي الساري 

ر )هدي الساري  هو قعب 872  (274إناء من خشب مدوَّ

872 
فخططت 

ه  بزجِّ

 أي علم عالمات يف األرض والُزج بالضم احلديدة التي يف أسفل الرمح

 (190 – 165)هدي الساري  

 (236بضم أوله أي يخان )هدي الساري  ُعثان 872

 مسلحة هلم 872
 اجليشبفتح امليم والالم هم القوم الذين يعدون بالسالح حلراسة 

 (201)هدي الساري 

 (314نقد ل ثمنه أي عجله والنقد يف الزكاة العني )هدي الساري  نقدين 872

 فروة 872
ه األرض وقيل قطعة يابسة من الفروة وج –رِض اهلل عنهام  –قال ابن عباس 

 (260)هدي الساري  حشيش

 القذى 872
مجع قذاة وهو ما يقع يف العني واملاء والرشاب من تراب أو تبن أو وسخ أو غري  

 (2/429ذلك )النهاية 

 (279أي قطعة من الرمل مستطيلة تشبه الربوة من الرتاب )هدي الساري  الكثبة 872

 (1/279أي األرض الصلبة )النهاية  جلد 872

 (109البناء )هدي الساري  بضمتني هو احلصن ويقال ملا ارتفع من ُأُطم 872

 (157هو صوت الفرس وهو يون الصهيل )هدي الساري  حتمحم مححمة 872
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 (232بتشديد الياء من أطواء بدر قال الطوي البئر املطوية )هدي الساري  طوي 874

 (239أي وسط البلد وعرصة الدار ساحتها )هدي الساري  العرصة 874

 (173يقرؤون فيه واملدراس مفعال من الدرس )هدي الساري هو البيت الذي  بيت املدراس 875

 (180أي املقدم من أسنانه )هدي الساري  رباعيته 878

 البيضة 878
 وهي التي تلبس يف الرأس يف احلرب وتطلق عىل امللك وعىل العز

 (129وعىل معظم الْشء )هدي الساري 

 سىل اجلزور 880
 من اإلبل أي يذبح هي مشيمة البهيمة واجلزور هو ما جيزر

 (140 – 202)هدي الساري 

نرعة 880  مر
 بالتحريك أي مجاعة يمنعوين مجع مانع ويقال بالتسكني أي عزة امتناع أمتنع هبا 

 ( 300)هدي الساري 

 (220أي وقوعًا )هدي الساري  رْصعى 880

 (329أي أعضاؤه ومفاصله )هدي الساري  أوصاله 880

 األخشبني 882
 مها جبال مكة قعيقعان وأبو قبيس سميا بذلك لعظمهام و خشونتهام 

 ( 104)هدي الساري 

 (286هي الدرع وتستعمل يف مجيع السالح )هدي الساري  الألمة 885

بَّته 889  (286بالفتح والتشديد املنحر )هدي الساري لر

 األكحل 889
 قال اخلليل هو عرق احلياة وقال أبو حاتم هو يف اليد وقيل يف كل عضو منه شعبة 

 (280)هدي الساري 

 ُجُلبَّان 892
 بضم الالم وتشديد املوحدة وبتسكني الالم والتخفيف وهي الضمد والغالف 

 ( 141)هدي الساري 

892 
حْيجل يف 

 قيويه
 (148الساري  أي يقفز عىل رجل واحدة و االسم منه احلجل )هدي
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 وحيك 895
 ويح هي كلمة تقال ملن وقع يف هلكة ال يستحقها قال احلسن ويح كلمة رمحة  

 (332)هدي الساري 

ع 895  يوم الرضَّ
مجع رضيع أي لئيم واملعنى يوم هالك اللئام وقيل للئيم راضع ألنه يمتص اللبن  

 (184من الرضع لئال يسمع غريه صوت احللب فيطلب منه )هدي الساري 

895 
ملكت 

 فأْسجح

بفتح اهلمزة ثم مهملة ساكنة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة أي قدرت فسهل  

 (195أي فاعف )هدي الساري 

 هنيهاتك 896
بالتصغري مجع هنة أي من أمورك ويف رواية من هنيهاتك وهو تصغري هنيهة وهو 

 (  322مما تقدم وزيدت فيه اهلاء )هدي الساري 

896 
 إنا إذا صيح

 بنا أبينا

 كذا لألصيَل بموحدة أي أبينا الفرار ولغريه باملثناة أي أجبنا الداعي 

 (101)هدي الساري 

 حْيدو 896
 أوله واملد مهموز هو َضب من الغناء تساق به اإلبل احلُداء بضم

 (148)هدي الساري  

 (250هو الذي ال يدرى من رمى به )هدي الساري  عائر 897

ل  897  (135بفتحتني هو متاع املسافر وأتباعه )هدي الساري  كان عىل ثرقر

 (314الساري بكرس القاف أي تقرحت وقطعت األرض جلويها )هدي  نِقبت أقدامنا 900

 ُنُصب 901
جارة التي كانوا  يذبحون بضمتني وبفتح ثم سكون واحد األنصاب وهي احل

 (309)هدي الساري عليها 

 (192أي هلك والزهوق اخلروج وهي استعارة )هدي الساري  زهق 901

 (327بكرس الواو أي رشهبا )هدي الساري  ِوْريها 904

ْبت 905  (238األعراب )هدي الساري أي سكنى البايية بني  تعرَّ

اً  907  ُحرسَّ
ًا بالضم والتشديد مجع حارس )هدي الساري  حرس بفتحتني أي كشف وقوله حرسَّ

152) 
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 (183أي رموهم بالنبل )هدي الساري  رشقوهم 907

 إلمارةكتــــاب ا

 كفافاً  912

الكفاف هو الذي ال يفضل عن الْشء ويكون بقدر احلاجة إليه ... وقيل أراي به   

تكف عني وأكف  مكفوفًا عني رشها وقيل معناه أال تنال مني وال أنال منها أي

 (2/554)النهاية عنها 

 (205أي حتكم بينهم )هدي الساري  تسوسهم 913

 (330أمر بالوفاء )هدي الساري  فوا ببيعة األول 913

 (184أي حافظ مؤمتن )هدي الساري  كلكم راع 914

قه فواقاً  916  أتفوَّ
مأخوذ من فواق الناقة ألهنا حتلب ثم ترتك ساعة حتى تدر ثم حتلب )هدي   

 (264الساري 

 (134هو صوت الغنم يقال ما له ثاغية أي غنم )هدي الساري  ثغاء 919

 (223الساري هو العني من الذهب والفضة )هدي  صامت 919

 (1/670الرغاء صوت اإلبل )النهاية  رغاء 919

 (333هو صوت املعز من الغنم )هدي الساري  شاة تْيعر 920

 (170هو صوت البقر )هدي الساري  خوار 920

 (1/688الركوة إناء صغري من جلد يرشب فيه املاء )النهاية  ركوة 923

 بواحاً  924
 الصواب بوحًا بسكون الواو بغري ألفبفتح وختفيف أي ظاهرًا قيل 

 (127)هدي الساري  

 (172أي غري صاف وال خالص )هدي الساري  يخن 932

 (265أي األمعاء ويقال ذلك للصغري من آلة اجلمل )هدي الساري  األقتاب 936

 لذبائح والصيدكتــــاب ا

 (239خشبة حمدوية الطرف أو يف طرفها حديدة يرمى هبا الصيد )هدي الساري   املْعراض 938
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 (330أي قتيل بال ذكاة )هدي الساري  وقيذ 938

 (177ذكاه أي ذبحه والتذكية اسم للذبح الرشعي وهو قطع األوياج )هدي الساري  ذكاته 939

 (226الكلب الضاري املعتاي بالصيد )هدي الساري  ضارياً  940

 (262فقأ عينه باهلمز أي شقها فأطفأها )هدي الساري  تفقأ 942

 (162حىص اخلذف هو الذي يرمى به بني اإلهبام والسبابة )هدي الساري  خيذف  942

 (315واملراي املبالغة يف األذى )هدي الساري  ينكى به عدو 942

 مدى 946
 اجلمعاملدى مجع مدية وهي السكني وامليم مضمومة وجيوز كرسها يف 

 (294وجيوز كرسها أيضًا يف املفري )هدي الساري 

 (317أي غنيمة إبل )هدي الساري  هنب إبل 946

 (107بكرس الراء وسكون النون فمعنى أِرن أي رص ذا رْين يف ذبيحتك  )هدي الساري  اعجل أو أِرنْ  946

 (307أي رشي ونفر )هدي الساري  نردَّ  946

 أوابد 946
هو مجع آبدة وزن فاعلة يقال أبدت تأبد إذا توحشت ويقال جاء فالن بآبدة إذا  

 (99جاء بأمر مشكل )هدي الساري 

 ألضاحيكتــــاب ا

 (299األملح أي يف صوفه بياض وسواي )هدي الساري  أملحني 950

 (221أي جانبيهام )هدي الساري  صفاحهام 950

 ايَّخروا 951
ِخر أصله من الذخر بالذال املعجمة فلام أيغمت يف تاء افتعل قلبت ياالً    لن أيَّ

 (172واملدخر املكنوز )هدي الساري 

ع 952  فررر
بفتحتني هو أول النتاج كانوا يذبحونه لألصنام فنفاه اإلسالم وقيل كان من متَّت  

 (260إبله مائة قدم بكرًا فنحره للصنم فهو الفرع )هدي الساري 

 عترية 952
هي التي تذبح يف رجب قيل كانوا ينذروهنا ملن بلغ ماله عديًا معينًا أن يذبح من  

 (235كل عرشة منها رأسًا لألصنام ويصب يمها عىل رأسها )هدي الساري 
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 ألشربةكتــــاب ا

 (210أي ناقة ُمِسن )هدي الساري  شارف 953

 (136 جبَّ أسنمتها أي قطعها )هدي الساري اْجتب 953

ر 953  (125أي شقها وأصل البْقر التوسع )هدي الساري  بقر

ب 953 ْ  (210بالفتح وسكون الراء مجع شارب )هدي الساري  رشر

 (135بكرس امليم أي سكران )هدي الساري  ثِمل 953

 (120بفتح الذال غري مهموز نوع من األرشبة وهو العصري املطبوخ   )هدي الساري     الباذق 954

 (261هو البرس يفضخ أي يشدخ ويلقي عليه املاء )هدي الساري  الفضيخ 956

 خامر 957
أي غطاه وهو واري عىل من زعم اختصاصه بامء العنب وقد ثبت يف مسلم كل   

 (168مسكر مخر )هدي الساري 

 نبيذ 958
هو طرح التمر أو الزبيب يف وهو ما يعمل من األرشبة من التمر وغريه والنباذ   

 (304)هدي الساري  املاء

وقة 960  السُّ
وقة أهل    ْن يون امللك وكثري من الناس يظنون أن السُّ وقة من الناس الرِعيَّة ومر السُّ

 (1/826األسواق )النهاية 

 رازقيتني 960
 أي من كتان أبيض ويف اللون زرقة وقيل الرازقي الضعيف من كل شء 

 (183)هدي الساري 

 (201هلم كانوا يستظلون به )هدي الساري هو مكان  سقيفة 960

962 
اختناث 

 األسقية

خنثت السقاء إذا ثنيت فمه إىل خارج ورشبت منه وقبعته إذا ثنيته إىل ياخل وإنام ينهى  

عنه ألنه ينتنها فإن إيامة الرشب هكذا مما يغري رحيها وقيل:ال يْؤمن أن يكون فيها هامة 

وقيل لئال يرتشش املاء عىل الشارب لسعة فم السقاء وقد جاء يف حدي  آخر إباحته 

 (1/535النهي خاصا بالسقاء الكبري يون اإلياوة )النهاية وحيتمل أن يكون 

 (171هي الثياب املتخذة من إبريسم وقد يفتح ياله )هدي الساري  ييباج 963
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 (138أي يرييه باجلرجرة وهي صوت البعري عند الضجر )هدي الساري  جيرجر 964

 (132أي يفعه إليه )هدي الساري  تله 966

 (313فيه وهو يرشب )هدي الساري  أي ينفخ وال يتنفس 967

 ألطعمةكتــــاب ا

 (218أي القصعة وقيل هي أصغر )هدي الساري  صحفة 969

 (2/135أي خِتفُّ وتتناول من كل جانب )النهاية  تطيش 969

 (229أي صفة أكَل )هدي الساري  طعمتي 969

 قصاب 971
ابًا من التقصيب وهو التقطيع  الشاة أي قطعتها  تقول قصبتسمي اجلزار قصَّ

 (271)هدي الساري  أعضاء

972 
أصبحي 

 رساجك
 (217أي أوقديه واملصباح الرساج ألنه يطلب به الضياء )هدي الساري 

 (164أي حاجة )هدي الساري  خصاصة 972

 طاويني 972
ى   يقال طرِوي من اجلوع يْطوى طًوى فهو طاٍو أي خال البطن جائع مل يأكل وطور

 (2/129يْطوي إذا تعمد ذلك )النهاية 

 معى 974
بالقرص وجيوز املد واجلمع أمعاء وأمعية وهو حمل األكل من اإلنسان )هدي 

 (299الساري 

 (171ممدوي ويقرص القرع )هدي الساري  ُيبَّاء 975

ان 976  (270قران التمر وهو مجع التمرتني يف لقمة )هدي الساري  الِقرر

 (278بفتحتني َمففًا هو ثمر األراك وقيل ورقه وغلط قائله )هدي الساري  كباث 978

 قراريط 978
قيل هو موضع وقيل مجع قرياط وبه جزم سويد بن سعيد فيام حكاه عنه ابن ماجه  

 (269قال معناه كل شاة بقرياط )هدي الساري 

 (2/930هي لغة صحيحة فصيحة يف أْطيبه كجذب وجبَّذ )النهاية  أيطب 978
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 أنفجنا 979
مهملة أي أثرناها فنفجت أي وثبت ووهم من ذكره بلفظ بعجنا بموحدة ثم عني  

 (313ثم جيم وفرسه بشق البطن ويريه فسعيت حتى أيركتها )هدي الساري 

 لغبوا 979
 أي تعبوا ومنه قوله تعاىل )) وما مسنا من لغوب (( قال هو النصب 

 (289)هدي الساري 

 (158أي مشوي )هدي الساري  حمنوذ 981

 (250أي أتقذره )هدي الساري  أعافه 981

 العنرب 983
احلوت الذي يقذف العنرب وقد وري أنه كان عىل صورة البعري )هدي يقال هو 

 (248الساري 

 (327هو يسم اللحم ويهنه )هدي الساري  ويكاً  983

 (136أي رجعت )هدي الساري  ثابرْت  983

 رجس 987

بسكون اجليم أي قذر وقيل الرجس النجس وجييء الرجس بمعنى اإلثم وبمعنى 

ليذهب عنكم الرجس (( وقوله سبحانه )) وزايهتم رجسًا الكفر كقوله تعاىل )) 

 (181إىل رجسهم (( وقد جييء بمعنى العذاب أو بام يقتضيه )هدي الساري 

ِذرة 987  (238بفتح ثم كرس الغائط )هدي الساري  العر

 للباس والزينةكتــــاب ا

 (1/834كالسيور  )النهاية  بكرس السني وفتح الياء واملد نوع من الربوي خيالطه حرير ِسرياء 990

 (168أي ال نصيب )هدي الساري  خالق 990

 فروج حرير 992
بفتح أوله وتشديد الراء وختفيفها أيضًا وحكي ضم أوله هو القباء الذي شق من 

 (259خلفه )هدي الساري 

ة 999  احِلربر
 بكرس أوله وفتح ثانيه من التحبري وهو التزيني واملراي هنا عصب اليمن

 (145)هدي الساري 

النمط بالفتح ظهر فراش ويطلق عىل ما تغشى به اهلوايج والنمط أيضًا الصنف   أنامط 1001
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 (316والطريق )هدي الساري 

1003 
اشتامل  

 الصامء

ح وهو إيارة الثوب عىل اجلسد بغري إخراج اليد  فرسه يف احلدي  بالتوشُّ

 ا هدب وقيل سميت بذلكواالسم الشملة وقيل إهنا تسمى شملة إذا كان هل

الشتامهلا عىل األعضاء حتى ال جيد منفذًا كالصخرة الصامء والصمصامة السيف 

 (223 – 215بحد واحد )هدي الساري 

 احتباؤه 1003
حيتبي بثوبه أي ينصب ساقيه ويدير عليهام ثوبه أو يعقد يديه عىل ركبتيه معتمدًا 

 (146)هدي الساري واالسم احلبوة واحلبية بضم احلاء وكرسها 

 (124البطر فرسوه بالطغيان عند النعمة )هدي الساري  بطر 1005

 (171أي تكربًا ومرحًا )هدي الساري  خيالء 1005

ل مجته 1006  (142بالضم أي شعره الكثري وهو أكثر من الوفرة )هدي الساري  ُمرجِّ

 (141الساري أي يغوص وروي بخاءين معجمتني واألول أشهر )هدي  يتجلجل 1006

 (189أي أبطأ )هدي الساري  راث 1007

 متاثيل 1008
 أي صور مصورة عىل صفة األجساي ومنه قوله جل وعال )) ما هذه التامثيل ((

 (293هي األصنام واحدها متثال )هدي الساري 

 (180من الرتبية واملراي أنه ابن امرأته )هدي الساري  ربيب 1008

 (186ونحوه )هدي الساري أي طرز  إال رقامً  1008

 (227أي يشبهون )هدي الساري  يضاهون 1009

 (270أي سرت وهو بكرس القاف )هدي الساري  ِقرام 1009

 سْهوة 1009

أي صفة بني يدي البيت أو َمدع أو عيدان يوضع عليها املتاع أو كوة بني بيتني أو   

حائط بني حائطني والسقف عىل اجلميع فام كان وسطًا فهو سهوة وما كان ياخاًل 

شبه اخلزانة فهو َمدع وقيل السْهوة بيت صغري منحدر يف األرض مرتفع السمك ي

  (205)هدي الساري وقيل صفة بني بيتني 
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 (  303يقال ماطه هو وأماطه غريه أي أبعده ونحاه واالسم امليط  )هدي الساري  أميطي 1009

 (173هو َضب من الثياب له مخل قصري )هدي الساري  يْرنوك 1010

 (316بضم النون والراء ويقال بالكرس فيهام هي الوساية )هدي الساري  ُنْمرقة 1011

 (180جوفه )هدي الساري أي أصابه نفس يف  ربا الرجل 1012

 (1/84هو الرصاص األبيض وقيل األسوي وقيل هو اخلالص منه )النهاية  اآلنك 1012

 املياثر 1014
كانت النساء تصنعه لبعولتهن وقيل امليثرة جلوي السباع  -رِض اهلل عنه  -قال عَل  

 (302واجلمع مياثر وامليم زائدة وأصله الواو من الْشء الوثري  )هدي الساري 

 القِس 1014
 قال أبو برية عن عَل هي ثياب مضلعة باحلرير فيها أمثال األترج

 (271وقال غريه كانت تعمل بالقس من ييار مرص فنسبت إليها )هدي الساري 

 (108هو ما غلظ من الديباج وهو معرب )هدي الساري  استربق 1014

 (204هو رقيق الديباج )هدي الساري  السندس 1014

 (1/385هي بثر يظهر يف اجللد يقال احلصبة بسكون الصاي وفتحها وكرسها )النهاية  احلرْصبة 1022

 (329هو من وصل الشعر يف الرأس )هدي الساري  الواصلة 1022

 الواشمة 1022
 هو من الوشم وهو شق اجللد بإبرة وحشوه كحاًل أو غريه فيخرض مكانه  

 (328)هدي الساري 

ق 1022 رر  (2/652وتساقط من مرض أو غريه )النهاية انتثر  امَّ

 ُقصة 1023

بضم القاف ما أقبل عىل اجلبهة من شعر الرأس سمي بذلك ألنه يقص والقص ما يف 

وسط الصدر من شعر وقيل املشاش املغروزة فيه أطراف األضالع )هدي الساري 

272) 

 (316الساري أي التي تنتف الشعر واملتنمصة التي تطلبه )هدي  النامصة 1024

 املتفلجات 1024
الفلج بالتحريك فرجة مابني الثنايا والرباعيات والفرق فرجة بني الثنيتني واملراي 

 (2/390النساء الالِت يفعلن ذلك بأسناهنن رغبة يف التحسني )النهاية 

هذا اللفظ مبني عىل الفتح وهو كناية عن األحوال واألفعال تقول فعلت كيت    كْيت وكْيت 1024
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وكيت وكان من األمر كيت وكيت فإن كان من األقوال تقول قلت ذيت وذيت 

 (285)هدي الساري 

 َضة 1025
مجعها َضائر بالكرس والفتح وهنَّ الزوجات لرجل واحد وسميت الرضة 

 (225ساري ملضاررهتا األخرى غالبًا )هدي ال

 (275هو ما يعلق يف العنق واملقاليد واألقاليد املفاتيح )هدي الساري  قالية 1026

 (247أن جيعل الوسم يف وجوه احليوان )هدي الساري  تْعلم الصورة 1027

 ( 295هو املوضع الذي حتبس فيه اإلبل للبيع )هدي الساري  مربد 1028

 مخيصة حريثية 1029

قيل هو تصحيف والصواب جونية باجليم والنون وقيل بل منسوبة إىل رجل يقال  

له حري  واخلميصة قال األصمعي كساء من صوف أو خز معلم وقال أبو عبيدة 

 (169 - 150كساء مربع له علامن )هدي الساري 

 ألدبكتــــاب ا

 (312)هدي الساري بالتصغري هو طائر يشبه العصفور قيل أمحر املنقار  النغري 1039

 ( 169أي أفحش مشتق من اخلنى وهو الفجور )هدي الساري  أْخنى 1040

 شاه شاه 1040

منون األول فرسه يف احلدي  فقال ملك امللوك وهو فاريس وأصله شاهان شاه   

 فشاه ملك وشاهان مجعه وهو عىل قياس كالمهم يف التقديم والتأخري

 (208جعل هاءه تاء مثناة )هدي الساري وكذا قوله أبو شاه وقد غلطوا من 

 (119أي ال انفكاك )هدي الساري  من جمالسنا ُبدٌّ  1042

ْفق 1044  الصَّ
 أي الترصف يف التجارة ... وأصله من صفق اليد عىل األخرى عند البيع  

 (222)هدي الساري 

 (137اجلحر املكان الضيق )هدي الساري  جحر 1046

 مدرى 1046
املدرى واملدراة ش يعمل من حديد أو خشب عىل شكل سن من أسنان املشط 

 وأطول منه يرسح به الشعر املتلبد ويستعمله من ال مشط له 
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 (1/566)النهاية 

 (161خْيتله أي يستغفله و يراوغه ليقتله أو يسمع كالمه بغري علمه )هدي الساري  خْيتِل 1046

 (259والفاء مثلثة والفتح أشهر )هدي الساري أي مكانًا خاليًا  فرجة 1048

 السام 1052
 أي املوت وقيل أصله السأمة فسهلت اهلمزة وحذفت اهلاء واألول املعتمد

 (206)هدي الساري  

 (301أي رفقًا وزعم بعضهم أن أصله مه زيدت فيه ال )هدي الساري  مْهالً  1052

 (248الرفق )هدي الساري التعنيف اللوم والعنف بالضم ضد  العنف 1052

 الفحش 1052

يًا وهو الذي يتكلم بام يقبح ويطلق عىل الباطل أيضًا واملتفحش    فاحشًا أي بذِّ

الذي يكثر من ذلك ويتكلفه وقيل الفحش عدوان اجلواب والفاحشة كل ما هنى 

يقتىض أن  اهلل عنه وقيل كل ما يشتد قبحه من املنهيات كالزنا وكالم احلليمي

 (258)هدي الساري شة أكرب الكبائر الفاح

 (2/403كل موضع واسع يقال له أفيح )النهاية  أفْيح 1053

 تربزن 1053
از بفتح أوله هو كناية عن قضاء حاجة اإلنسان يف اخلالء   الربر

 (121)هدي الساري 

 املناصع 1053
 هي املواضع التي يتخىل فيها لقضاء احلاجة واحدها منصع ألنه يربز إليها ويظهر  

 (2/750)النهاية 

 (143بضم أوله وبكرسه وهو أول الليل وقيل قطعة من نصفه األول  )هدي الساري   ُجنْح 959

 (165أي خيتطفون برسعة )هدي الساري  خطفة 959

 (251 – 163أي يلوه واخلرز هو خياطة اجللوي )هدي الساري  أْخرز غْربه 1055

 (274فاملراي هبا التي أفريت له من املوات فأحياها )هدي الساري  أقطعه 1055

 (259أصله الْشء الواسع ويطلق عىل مقدار ثالثة أميال )هدي الساري  فرْرسخ 1055

 (104الساري بكرس أوله كلمة تقال للجمل ليربك )هدي  إِْخ إِْخ  1055
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 يْقلبني 1056
 يْقلبها بفتح أوله أي يرصفها إل بيتها ويرجعها إليه يقال قلبته فانقلب هو

 (275)هدي الساري 

 احلْمو 1057

فرسه يف مسلم بأنه أخو الزوج وما أشبهه من أقاربه قال األصمعي األمحاء من   

قال األصهار يقع عليهام قبل الزوج و األصهار من قبل الزوجة وقال أبو عَل ال

 ( 158)هدي الساري مجيعًا 

لق بخلق النساء )هدي الساري  َمنَّ  1058  (169أي املتكرسِّ املتعطِّف املتخِّ

 لرقىكتــــاب ا

 مْطبوب 1061
ْحر وبالكرس العالج ويطلق عىل الطبيب   أي مسحور والطَّب بالفتح السِّ

 (228وقيل هو من األضداي )هدي الساري 

1061 
مشط 

 ومشاطة

 ويروى مشاقة فبالطاء ما يمشط من الشعر وخيرج يف املشط منه

وبالقاف مثله وقيل ما يمشط من الكتان واملشط اآللة التي يمشط هبا بكرس امليم 

 ( 298وبضمها وبسكون ثانيه وجيوز الضم واجلمع أمشاط )هدي الساري 

 (141أي غشاؤها )هدي الساري  ُجفِّ  1061

1061  ْ  تتنرشَّ
 غتسال عىل هيئة َمصوصة لدفع َضر العائنالنرشة هو نوع من اال  

 (309)هدي الساري 

 نف  1062
ينف  بمثلثة أي ينفخ يف الرقية كالذي يبزق وقيل ال بزاق فيه فإن كان فهو التفل   

 (312وقيل مها بمعنى )هدي الساري 

 لدغ 1063
 يقال لدغته العقرب أي َضبته بذنبها وأما لذعته نار فبالعني املهملة  

 ( 288والذال املعجمة )هدي الساري 

 (140اجلعل ما جيعل عىل عمل معني )هدي الساري  جْعالً  1063

 (274أي طائفة منها )هدي الساري  قطيع 1063

 (1/33)النهاية أي ما كنا نعلم أنه يرقي فنعيبه بذلك  نْأُبنُه برقية 1063



80 

 

 ذات اجلنْب 1065
 قيل هو السلُّ وقيل الدبيلة وقيل قرحة يف الباطن وقيل طول املرض

 (178)هدي الساري 

 (311بفتح ثم سكون أي العني من نظرة اجلن )هدي الساري  النْظرة 1068

 سْفعة 1068

روي بالفتح والضم فرسها يف احلدي  صفرة ويف بعض اللغة صفرة مشوية   

بسواي أو زرقة وقيل غري معروف يف اللغة وقيل معناه َضبة واحدة من الشيطان 

من قوله لنسفعن أي لنأخذن سفعت بيده أخذت وقبضت يقال سفعت لطمت 

 (200وقيل معناه عالمة الشيطان ومنه سفعاء اخلدين )هدي الساري 

 (251أي ال يرتك )هدي الساري  ال يغاير 1070

 ملرض والطبكتــــاب ا

ُبثت 1073  (161وقوله ال يقل أحد خبثت نفِس كره اإلسم فقط )هدي الساري  خر

 (289أي خبثت وقيل ساءت خلقًا )هدي الساري  لرِقست 1073

 (171أي مرض )هدي الساري  ياء 1074

 (145أو شقه الذي يدخل منه الرأس )هدي الساري  جيب القميص أي فرجه جْيبها 1075

 (134وهو ما يصنع بمرق اللحم وقد يكون معه اللحم غالبًا )هدي الساري  ثريد 1077

ة 1077 مَّ
 جُمِ

 بكرس اجليم وفتحها إن فتحت امليم فإن ضممتها كرست اجليم أي مرحية

 (142)هدي الساري 

 التْلبينة 1077
 من يقيق أو من نخالة سميت بذلك لشبههامهي حساء كاحلريرة يتخذ 

 (287باللبن يف البياض )هدي الساري 

 (230أي أصابه اإلسهال فانطلق )هدي الساري  استطلق 1078

 احلبة السوياء 1079
 فرست يف احلدي  بالشونيز قيل هو اخلريل وقيل البطم وقيل الرسو

 (205وقيل الرازيانج )هدي الساري 

بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه مهموز وجيوز حذف األلف وخطىء من أثبتها مسهلة    الكمأة 1081
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هو معروف من نبات األرض والعرب تسميه جدري األرض فسامه الشارع مناًّ أي 

 (284طعامًا بغري عمل كاملنِّ الذي أنزل عىل بني إرسائيل )هدي الساري 

 املنُّ  1081
قال يف تفسريه املنُّ صمغة وتعقب بأنه شء يسقط عىل الشجر وهو الرتنجبني وأما قوله   

 (301الكمأة من املنِّ فاملعنى أهنا تشبه املنَّ لكوهنا تأِت عفوًا بال عالج )هدي الساري 

1082 
ت عليه  أْعلرقر

 من الُعْذرة

 الدمبالضم ثم بالسكون هي اللهاة وتطلق عىل وجع احللق من هيجان 

ت وقيل قرحة يف اخلرم بني األنف واحللق تعرض لألطفال عند طلوع العذرة وهي حت

ويروى علقت وقوله هبذا  "وقال يف موضع آخر  الشعرى وطلوعها يف وسط احلر .

الِعالق ويروى األعالق هو معاجلة ُعْذرة الصبي وهو ورم يف حلقه ترفعه أمه أو غريها 

 (247 – 238)هدي الساري  "بإصبعها 

 تْدغرن 1082
ْغر بفتح أوله هو غمز احللق بسبب الُعْذرة وهي املسامة بسقوط اللهاة  الدَّ

 (174)هدي الساري 

ْينا 1083 در  لر
اللَّدوي بفتح الالم الدواء الذي ُيصبُّ من أحد جانبي فم املريض ومها لديداه 

 (288ولدْيتُّ فعلت ذلك باملريض )هدي الساري 

ُعوط 1084 ُعوط بفتح السني وهو ما جيعل يف األنف من األيوية )هدي الساري أي  سر  (199جعل فيه سر

 لطاعونكتــــاب ا

 (237أي جانبان والُعْدوة بالضم شفري الوايي )هدي الساري  ُعْدوتان 1087

 لطرية والعدوىكتــــاب ا

 ال عدوى 1088

العدوى ما كانت اجلاهلية تعتقده من تعدي ياء ذي الداء إىل من جياوره ويالصقه  

حيتمل النهي عن قول ذلك واعتقايه أو النفي حلقيقة ذلك كام قال ال  "ال  "فقوله 

 (237يعدي شء شيئًا ومن أعدى األول وهذا أظهر )هدي الساري 

 ال صفر 1088
قيل املراي الشهر وكانت اجلاهلية تغري حكمه واسمه يف النِسء وقيل بل كانوا   

يزيدون يف كل أربع سنني شهرًا يسمونه صفرًا الثاين فتكون السنة الرابعة ثالثة 
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عرش شهرًا لتستقيم هلم األزمان من جهة الشتاء والصيف وقيل املراي يواب يف 

كانوا يقولون إهنا تعدي فأبطل الشارع البطن كاحليات تصيب اإلنسان إذا جاع و

 (221العدوى )هدي الساري 

1089 
ال يوري ممرض 

 عىل مصح

 أي مريض عىل صحيح أو صاحب إبل مريضة عىل صاحب إبل صحيحة  

 (296)هدي الساري  

ة 1090 رير
 طِ

هي نفي ملا كانوا يعتقدونه يف اجلاهلية وأصله أن يعترب حال الطائر إذا طار فإن   

وم ثم أطلق عىل كل ما تيامن فعلوا وإن تشاءم تركوا واعتقدوا أن ذلك مشؤ

 (232)هدي الساري يتشاءم به 

 الفأل 1090

مهموز وقد ال ُيمز قال أهل املعاين الفأل فيام حيسن وفيام يسوء والطرية فيام   

ما وقع من غري قصد يسوء فقط وقال بعضهم الفأل فيام حيسن فقط والفأل 

 (257)هدي الساري بخالف الطرية 

 (207باهلمز هو ما كانوا يتطريون به ويقال لكل حمذور مشؤوم ومشأمة)هدي الساري  الشؤم 1091

 لكهانةكتــــاب ا

ها 1092 ُقرُّ  ير

رِّ الدجاجة صوهتا وأما الرواية األخرى فيقرقرها قرقرة    أي يثبتها واملراي بقر

الدجاجة فاملعنى يرييها ترييد صوت الدجاجة ويروى الزجاجة بالزاي وهو 

كناية عن استقرارها فيها وقال ابن األعرايب يقال قررت الكالم يف األذن إذا 

رَّ  ه قرًا إذا  وضعت فمك عند املخاطبة عند الصامخ وتفول قر اخلرب يف األذن يُقرُّ

 (269أويعه )هدي الساري 

 (165بضم أوله ويكرس أي مذلاًل وهو مصدر خضع أو مجع خاضع )هدي الساري  ُخْضعاناً  1093

 (222أي صخرة ملساء بإسكان الفاء )هدي الساري  صْفوان 1093

 شهاب 1093
 أي الكوكب الذي يرمى به مجعه شهب وشهاب النار كل عوي اشتعلت يف طرفه   

 (215)هدي الساري 
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 حلياتكتــــاب ا

ْفيرترني 1094  ذا الطُّ
بَّه اخلطَّني اللذين عىل ظهر احلية    الطُّْفية ُخْوصة املُْقل يف األصل ومجعها ُطًفى شر

 (2/116بخوصتني من ُخوص املُْقل )النهاية 

 األبرت 1094
 هو املقطوع الذنب من احليات ويف غريها القصري الذنب وعرب به عمن

 (117ال نسل له أو من ال ذكر له بالثناء عليه )هدي الساري 

 (143قضيت جهازك أي فرغت من حتصيل أهبة السفر )هدي الساري  جهازه 1097

 (134هو الرتاب الندي )هدي الساري  الثَّرى 1098

 (290خيرج لسانه من التعب أو العطش )هدي الساري أي  يله  1098

 مْوقها 1098
هو اخلف فاريس معرب وموق العني طرف شقها ولكل عني موقان ويقال املوق   

 (302املؤخر واملاق املقدم )هدي الساري 

ية 1098 كِّ  (187أي البئر )هدي الساري  رر

 لرؤياكتــــاب ا

 وهَل 1103
ل إىل الْشء بالفتح  هر ْهاًل بالسكون إذا ذهب ومهه إليهور  ُيُِل بالكرس ور

 ( 2/885)النهاية  

 (237أي لن جتاوزه )هدي الساري  لن تعدو 1104

 (139هو سعف النخل وقد يطلق عىل غريه )هدي الساري  جريد 1104

 سوارين 1104

هو تثنية سوار بفتح أوله وضمه وهو ما يتحىل به النساء يف أيدُين ويقال له   

إسوار بكرس اهلمزة وبضمها ويطلق األخري عىل آحاي الفرس وقيل هو الرامي 

 (205منهم أو الغاية أو القائد أو املقاتل )هدي الساري 

 ليعقرنك 1104
 رؤوسها فتيبسأي ليهلكنك قيل أصله من عقر النخل وهو أن يقطع 

 (245)هدي الساري  

 (293أي ال يتشبه يب )هدي الساري ال يتمثل  1105
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 الشيطان

 (285أي ال يتمثل يب )هدي الساري  ال يتكونني 1105

1108 
مل تكد رؤيا 

 املؤمن تكذب

 قيل املراي اقرتاب الساعة وقيل املراي استواء الليل والنهار 

 (268)هدي الساري 

 (254هو ما جيعل يف العنق )هدي الساري  الُغلُّ  1108

 (311أي تقطر وتسيل )هدي الساري  تنُْطف 1109

ها 1109 ْ  يعربِّ
يعربون أي يؤولون الرؤيا يقال عربَّ الرؤيا مثقل وَمفف إذا أعلم بام يؤول إليه   

 (234أمرها )هدي الساري 

 فضائل النيب كتــــاب 

 أجايب 1110
إحداها جدبة بفتح أوله وكرس ثانيه وقد يسكن ضد اخلصبة قال األصمعي  

 (137األجايب ما ال ينبت الكأل )هدي الساري 

 (278القاع املستوي الصلب الواسع من األرض )هدي الساري  قيعان 1110

 النذير العريان 1111

أصله أن رجاًل من خثعم طرقه عدوهم فسلبه ثيابه فأنذر قومه فكذبوه   

بعد ورشطه أن فاصطلحوا وقيل ألنَّ العاية أن ينزع ثوبه ويلوح به لريى من 

 (241)هدي الساري يكون عىل مكان عال 

 ُمْشعان 1115
بضم أوله وتشديد النون أي منتفش الشعر وقال يف األصل ُمْشعان أي طويل   

 (212جدًا فوق الطويل )هدي الساري 

 (205قيل الكبد وقيل حشوة البطن كلها )هدي الساري  سواي البطن 1115

 (272هي اإلناء يكون من خشب )هدي الساري  قصعة 1115

 أهل الصفة 1116
هي سقيفة مظللة كانت تأوي إليها املساكني يف املسجد النبوي وأبعد من قال   

 (222إهنم سموا بذلك ألهنم كانوا يصفون عىل باب املسجد )هدي الساري 

قيل النون زائدة وهو مأخوذ من الغثر وهو السقوط وقيل أصلية والغنثر ذباب    ُغنْثرر 1116
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 (251كأنه استحقره )هدي الساري 

ع 1116  (138أي يعا عليه بالقطع )هدي الساري  جدَّ

ة عيني 1116  ال وُقرَّ

ت    أي حصل هلا الرسور كأنَّ عني احلزين مضطربة وعني املرسور ساكنة وقيل قرَّ

أي نامت وقيل هو من الُقرِّ بالضم وهو الربي ألنَّ يمعة املرسور بارية ويمعة 

 (268ه  )هدي الساري احلزين حارة ولذا يقال يف الشتم سخنت عين

 (169بفتح امليم أي ضمورًا يف بطنه من اجلوع ويعرب عن اجلوع به )هدي الساري  مخصًا شديداً  1117

 (172هي ما تألف البيت من احليوان )هدي الساري  ياجن 1117

 سْؤراً  1117
 بسكون اهلمزة أي طعامًا وقيل السؤر الصنيع باحلبشية وقيل بالفارسية  

 (193ُيمز )هدي الساري وقيل ال 

ل 1117  (2/668املِْعول بالكرس الفأس وامليم زائدة وهي ميم اآللة )النهاية  املِْعور

( 253أي تغَل ولغلياهنا صوت )هدي الساري  لتِغطُّ  1117

 (280أي قطعة غليظة )هدي الساري  ُكْدية 1117

 أْهيل أو أْهيم 1117
أما بامليم فال معنى له هنا واملعروف بالالم وقيل معنى الذي بامليم الذي ال يتامسك   

 (323فشبه باإلبل اهليم ومنه كثيبًا مهياًل وهو الرمل السائل )هدي الساري 

 (226أي ال تضايقوا )هدي الساري  ال تضاغطوا 1117

 (222بفتح أوله ويضم أي مسلوالً )هدي الساري  صْلتاً  1120

ه 1120  (217شام السيف أي أغمده )هدي الساري  شامَّ

 أهْبرِري 1121
األهْبرر عرق يف الظهر وقيل هو عرق مستبطن القلب فإذا انقطع مل تبق معه حياة   

 (101وقيل غري ذلك )هدي الساري 

 (277قال أبو قالبة يعني النساء شبههن لضعفهن بالزجاج )هدي الساري  قوارير 1122

ِزكم 1123  (148بالضم ثم الفتح مجع حجزة وهي معقد الرساويل واإلزار  )هدي الساري  ُحجر

ُطكم 1127 ط بفتح الفاء والراء الذي يتقدم الواريين فيهيء هلم ما حيتاجون   فرر رر  الفر
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 (260وهو يف هذه األحايي  املتقدم للثواب والشفاعة )هدي الساري 

 أباريق 1130
 هي املعروفة وقيل ما كان ذا أذن وعروة فهو إبريق وإال فهو كوب  

 (100وقيل اإلبريق ما له خرطوم فقط وقيل هو مشتق من الربيق )هدي الساري 

 (166أي اقتطعوا أو انتزعوا مني )هدي الساري  اْختلجوا 1133

 (196أي بعدًا يقال سحيق بعيد )هدي الساري  ُسْحقاً  1133

 (178أي ألطرين )هدي الساري  ألذوينَّ  1134

 (191بالضم أي مجاعة )هدي الساري  ُزْمرة 1134

رل النعم 1134  (322بفتح امليم هي اإلبل بغري راع وكذا غريها )هدي الساري  مهر

 (301خالص البياض ال تشوبه محرة وال غريها وقيل بياض يف زرقة )هدي الساري  أمهق 1135

لةِزرُّ  1137  احلرجر
املشهور بفتحتني والِزرُّ واحد األزرار التي يف العرى كأزرار القميص واحلجلة 

 ( 148عىل هذا الكلة وهي سرت مسجف )هدي الساري 

 (218الصدغ جانب الرأس مما يَل الوجه )هدي الساري  ُصْدغيه 1138

 (279هو نبات يصبغ به الشعر يقرب لونه من الدمهة )هدي الساري  الكتم 1138

 (276باهلمز أي اشتدت محرهتا يقال أمحر قانىء أي شديد احلمرة  )هدي الساري  قنأ 1138

 (248ما بني اللحيني )هدي الساري  العنْفقة 1138

 اجلُْلُجل 1138
مل يفرسه صاحب املشارق واملطالع وال صاحب النهاية وأظنه اجلُْلُجل املعروف 

 ( 141وهو اجلرس الصغري الذي يعلق يف عنق الدابة )هدي الساري 

 (316أي يرضب به يف األرض حتى يؤثر فيها )هدي الساري  ينكت 1139

ْسمة 1139  (328هو نبت خيضب بورقه الشعر أسوي )هدي الساري  الور

 شمر ِط 1139
ِمط رأسه أي اختلط البياض بالسواي وقال  ثابت كل لونني اختلطا فذلك شر

 (215)هدي الساري  الشمط

ْدل يف الصالة إرخاء الثوب )هدي  يْسِدلون 1141 يسدل شعره أي يرسله من خلفه ... والسَّ
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 ( 197الساري 

1141 

فرق رأسه 

ويفرقون 

 رؤوسهم

بفتح املاِض وضم املستقبل والراء َمففة فيهام وشديها بعضهم والتخفيف أشهر   

 وانفراق الشعر انقسامه من وسط الرأس ومفرق الرأس مقدمه 

 (260)هدي الساري  

ة 1143  (163خزًا هو ما خلط من احلرير بالوبر ونحوه )هدي الساري  خزَّ

 (261غري إبانة )هدي الساري  أي يقلع والفْصم اإلزالة من فُيْفصم عني 1144

1144 
صلصلة 

 اجلرس
 (223هو صوت وْقع احلديد أي طنينه )هدي الساري 

 (261أي يسيل )هدي الساري  يتفصد عرقاً  1144

 (201بضم املهملة وتشديد الكاف طيب )هدي الساري  يف ُسكٍّ  1145

 (232أيضًا )هدي الساري أي أبًا من الرضاعة ويطلق عىل املرضعة  ظئرًا إلبراهيم 1147

 (144أي خيرجها من جسده )هدي الساري  جيوي بنفسه 1147

 روْيدك 1149
أي ارفق تصغري روي بالضم وهو الرفق وانتصب عىل صفة حمذوف  )هدي 

 (189الساري 

يِّس 1151  كر
ْيس ضد العجز فيكون بالتخفيف فقط  بالتثقيل والتخفيف أي فطن والكر

 (286)هدي الساري 

 ُأفٍّ  1151
 بتشديد الفاء وضم أوله يستعمل جوابًا عام يستقذر وعام يضجر منه

 (109وفيه عرش لغات )هدي الساري 

ُلنا 1154  (170أي يصلحنا وقال أبو عبيدة أي يذللنا )هدي الساري  يتخوَّ

ة 1160  رشاج احلرَّ

ة بالفتح  ج بسكون الراء واحلرَّ اج بكرس أوله مسايل املاء واحدها رشر الرشِّ

ة املدينة )هدي الساري  والتشديد هي أرض ذات حجارة سوي واملراي بذلك حرَّ

210 – 150) 
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ح املاء 1160  (197أي أطلقه )هدي الساري  رسِّ

 ( 169أي بكاء له صوت فيه غنة )هدي الساري  خنني 1161
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يف الرجوع إىل احلدي   ليخترص للحافظ الوقت واجلهد ويساعدهإعداي هذا الفهرس  تم

ذكر رقم احلدي  يف صحيحي البخاري ومسلم، ويف ، ب الذي حيتاجه يف الصحيحني أو أحد رشوحها،

يفصلون  -الغالبيف  -ضع اكتفي بذكر أوهلا؛ اختصاًرا، وألن الرشاح امو عدةحال تكرر احلدي  يف 

وقد أخذت أرقام أحايي  حييلون بعُد عىل ذلك املوضع،  ثم رشح احلدي  يف أول موضع يذكر فيه،

، وأما تحقيق: حممد زهري النارصب عن الطبعة السلطانية طبعة يار طوق النجاة املصورةالبخاري من 

 .ؤاي عبدالباقيحممد فيار إحياء الرتاث العريب بتحقيق: صحيح مسلم فقد اعتمدنا طبعة 

 لفرائضكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ةُ   762 امر ْيدٍ  ُأسر لَِم. ْبِن زر لُِم المَكافَِر، َوالَ المَكافُِر املمُسم  1614 6764 الَ َيِرُث املمُسم

بَّاسٍ   763 لَِها اْبُن عر َض بَِأهم
ُقوا المَفَرائِ ِ  1615 6732 ...َأحلم

ابِر  764 َّ النَّبِيُّ  جر َلر لر عر ِريٌض  يرخر نرا مر أر  1616 6743 ...ور

765  
اء ر ْت:  اْلربر لر ٍة نرزر ْسترْفُتونركر ُقِل اهللَُّ "آِخُر آير  1618 4364 "...ير

ر رنَّ أر  اْبُن ُعمر ِيْيُت  ُعمر : ثرالرٌث ور الر قر طربر فر  3032 5588 ...خر

ةر   766 ْيرر ُسولر اهللَِّ  أربو ُهرر ُجلِ  أرنَّ رر انر ُيْؤترى بِالرَّ  1619 2298 ...كر

 لوقفكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ر  767 رأرْن  اْبُن ُعمر ابر أرْرًض  ْبنر اخْلرطَّاِب  ُعمر  1632 2737 ا...أرصر

 أرقام األحاديث يف األصول
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 لنذوركتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ر  768 رأرنَّ  اْبُن ُعمر أرلر النَّبِيَّ  ُعمر  ... 6697 1656سر

بَّاسٍ   769 ةر  اْبُن عر ْعُد ْبُن ُعبراير ِ  اْسترْفترى سر ُسولر اهللَّ   6698 1638رر

اِمرٍ   770 ُة ْبُن عر ِ ُعْقبر يِْت اهللَّ ِْْشر إِىلر بر ْن متر ْختِي أر ْت أُ رر ذر  1644 1866 ...نر

نرس  771 نْير اْبنريْهِ  أرنَّ النَّبِيَّ  أر ى بر يًْخا ُُيراير أرى شر  1642 6701 ..رر

ر  772 رى النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر ِن النَّْذرِ  هنر  1639 6608 ...عر

ةر   773 ْيرر َر َلهُ  أربو ُهرر م َيُكنم ُقدِّ ٍء ََل ُر بََِشم َن آَدَم النَّذم  1640 6609 ...الَ َيأميِت ابم

 ألميانكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري احلديثطرف   الراوي احلديث
ر  774 .إِنَّ اَّللََّ َينمَهاُكمم َأنم  ُعمر ُكمم

لُِفوا بآبائِ  1646 6647 ..حَتم

ر  775  1646 3836 ...َفالَ ََيملِفم إالَّ بِاَّللََِّأالَ َمنم َكاَن َحالًِفا  اْبُن ُعمر

ةر   776 ْيرر  1647 4860 ...بِالالَِّت َمنم َحَلَف ِمنمُكمم َفَقاَل يِف َحلِِفِه  أربو ُهرر

ةر   777 ْيرر ِعنيَ ألَُطوَفنَّ اللَّ َقاَل ُسَليماَمُن:  أربو ُهرر  1654 6720 ...يمَلَة َعََل تِسم

ى  778 ُسولر اهللَِّ  أرُبو ُموسر ْيُت رر ْهطٍ  أرتر  1649 6718 ...يِف رر

ْسُعويٍ   779 ا َماَل  اْبُن مر َتطَِع هِبَ ٍ لَِيقم  138 7183 ...َمنم َحَلَف َيِمنَي َصْبم

ةر   780 ْيرر لِهِ جَّ َواَّللَِّ ألَنم َيلَ  أربو ُهرر  1655  6625 ...َأَحُدُكمم بِيَِمينِِه يِف َأهم

 حتريم الدماء وذكر القصاص والديةكتــــاب 
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث

781  
ةر  َتَداَر  أربِو برْكرر َماَن َقِد اسم َم َخَلَق اَّللَُّإِنَّ الزَّ  1679 7447 ..َكَهيمَئتِِه َيوم

بَّاسٍ  ِصيَّتُُه إِىلر  اْبُن عر ور را لر هنَّ
ْفِِس بِيرِدِه! إِ ِذي نر الَّ ور تِهِ  فر  - 1739 .ُأمَّ
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ر قرفر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر اِت  ور رر نْير اجْلرمر ْومر النَّْحِر بر  - 1742 ...ير

ْسُعويٍ   782 ُل َما  اْبُن مر َ النَّاسِ َأوَّ َماِء. ُيقمََض َبنيم  1678 6533 بِالدِّ

ْسُعويٍ   783 َهُد َأنم الَ إَِلَه إالَّ اَّللَُّ اْبُن مر لٍِم َيشم ِرٍئ ُمسم  1676 6878 ..الَ ََيِلُّ َدُم امم

ًرا ِمْن ُعْكٍل  أرنرس  784 ْينرةر -أرنَّ نرفر ُعرر ٍة: ور اير يِف ِرور  1671 6899 ...-ور

ْسُعويٍ   785 ِن آَدمَ الَ  اْبُن مر اًم إالَّ َكاَن َعََل ابم ٌس ُظلم َتُل َنفم  1677 7321 ...ُتقم

ةر   786 ْيرر بو ُهرر َسُه  أر ى ِمنم َجبٍَل َفَقتََل َنفم  109 5778 ...َمنم َتَردَّ

787  
ْعدٍ  ْهُل ْبُن سر ُسولر اهللَِّ  سر ُكونر  أرنَّ رر املُْرْشِ ى ُهور ور  112 6607 ...اْلترقر

ةر  ْيرر اير  أربو ُهرر ْرترابر  فركر  111 3062 ...برْعُض النَّاِس أرْن ير

ب  788 ٌح  ُجنْدر  113 3463 ...َكاَن فِيَمنم َكاَن َقبمَلُكمم َرُجٌل بِِه ُجرم

ْينِ  أرنرس  789 رر جر ٍة برنْير حر اِرير ْأسر جر ضَّ رر ا رر ُوِييًّ  1672 6876 ...أرنَّ ُير

نْيٍ   790 اُن ْبُن ُحصر ُجٍل  ِعْمرر در رر ضَّ ير ُجاًل عر ِمهِ أرنَّ رر ُه ِمْن فر در عر ير نرزر  1674 6892 ..فر

ةٍ  أرنرس  791 اِرير نِيَّةر جر ْت ثر ر رسر ترُه كر مَّ يِّعر عر بر  - 2703 ...أرنَّ الرُّ

ةر   792 ْيرر ْيلٍ  أربو ُهرر اِن ِمْن ُهذر تر أر  1681 5758 ...اْقترترلرِت اْمرر

ةر   793 ْيرر ُحَها ُجَباٌر، َوالمبِئمُر ُجَبارٌ  أربو ُهرر اَمُء َجرم  1710 6912 ...المَعجم

 لقسامةكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ةر   794 ْثمر ْهُل ْبُن أريِب حر ا  سر جر رر ةر خر حُمريِّصر ْهٍل ور ْبدر اهللَِّ ْبنر سر  1669 3173 ...أرنَّ عر

 حلدودكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
بَّاسٍ   795 ِ  اْبُن عر ىلر امْلِنرْبر ُر عر لرسر ُعمر   1691 6830 ...جر

يْبرايِنّ   796 ِ ْبنر  الشَّ بْدر اهللَّ ْلُت عر أر ْوفر سر يِب أر مر : أر جر ْل رر  1702 6813 ..هر
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َِلّ  الر  عر ِة قر ْومر اجْلُُمعر مر املْرْرأرةر ير جر  - 6812 ...ِحنير رر

797  
ةر  ْيرر  أربو ُهرر

ْيد ْبن  زر الِدٍ  ور  خر
ُجٌل  اءر رر ر إِىلر النَّبِيِّ جر ْنُشُدكر اهللَّ الر أر قر  ..فر

6827 1697 

798  

ةر  ْيرر ُجٌل ) أربو ُهرر ٍة: ِمْن أرْسلرمر أرترى رر اير يِف ِرور  1691 7167 ...( ور

ابِر ىلَّ  جر ْنراُه بِاملُْصر مجر رر رُه، فر مجر ْن رر ُكنُْت فِيمر  1691 5270 ...فر

بَّاسٍ  الٍِك النَّبِيَّ  اْبُن عر اِعُز ْبُن مر  ... 6824 1963ملرَّا أرترى مر

ر  799 أرٍة ِمنر اْليرُهوِي  ُأِِتر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر اْمرر ُجٍل ور  1966 7543 ...بِرر

ةر   800 ْيرر ُسولر اهللَِّ  أربو ُهرر نرْت ُس  أرنَّ رر ا زر ِة إِذر ِن األرمر  1703 2153 ..ِئلر عر

ة  801 اِئشر َطُع  عر  1684 6790 المَيُد يِف ُرُبِع ِدينَاٍر َفَصاِعًدا.ُتقم

ر  802 ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ةُ  أرنَّ رر نُُه ثرالرثر . قرطرعر يِف جِمرنٍّ ثرمر اِهمر رر  1686 6795 ير

ةر   803 ْيرر َطُع َيُدهُ  أربو ُهرر ُق المَبيمَضَة َفُتقم ِ اِرَق َيْسم  1687 6799 ..َلَعَن اَّللَُّ السَّ

ة  804 اِئشر ْت  عر قر ر أرًة رسر أرنَّ اْمرر
ُسولِ   ْهِد رر  ... 4304 1688 اهللَِّ يِف عر

805  

ِديِّ  ُعبرْيد اهللَِّ ْبن الرةِ  عر جر إىِلر الصَّ رر نر ِحنير خر ْبُت لُِعْثامر  - 3696 ...اْنترصر

بر يِف اخْلرْمِر بِاجْلرِريِد  نَّ النَّبِيَّ أر  أرنرس ر  1706 6773 ...َضر

ائُِب ْبُن  ِزيدر السَّ ُسوِل اهللَِّ  ير ْهِد رر ىلر عر اِرِب عر  -  6997ُكنَّا ُنْؤترى بِالشَّ

َِلّ   806 يرُموتر  عر ٍد فر ىلر أرحر ا عر دًّ ا ُكنُْت ألُِقيمر حر  1707 6778 ...مر

ةر   807 ِ َجَلَداٍت  أرُبو ُبْرير َق َعْشم َلُد َفوم  1708 6848  ...الَ ُُيم

ةر   808 ُكوا بِاَّللَِّ َشيمئًاَأنم الَ َبايُِعوِِن َعََل  ُعبراير ِ  1709 6873 ...ُتْشم

 ألقضيةكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ةر   809 لرمر تِِه  ُأمُّ سر ًة بِبراِب ُحْجرر ِمعر ُخُصومر نَُّه سر  1713 7181 ...أر

ة  810 اِئشر َجاِل إََِل اَّللَِّ األََلدُّ  عر ِصُم.إِنَّ َأبمَغَض الرِّ  2668 7188 اْلمَ
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ةر   811 ْيكر ْيٍت  اْبن أريِب ُملر اِن يِف بر ِرزر ْ ترا ختر انر نْيِ كر أرتر  - 4552 ...أرنَّ اْمرر

ةر   812 َباُن. أربو برْكرر ِ َوُهَو َغضم نَنيم َ اثم ِضنَيَّ َحَكٌم َبنيم  1717 7158 الَ َيقم

ْمرو ْبن  813 اصِ  عر َتَهَد ُثمَّ َأَصاَب  إَِذا اْلعر اكُِم َفاجم  1716 7352 ...َحَكَم احلمَ

ةر   814 ْيرر ا أربو ُهرر نَاُُهَ َرَأَتاِن َمَعُهاَم ابم  1720 3427 ...َكاَنِت امم

ةر   815 ْيرر ى َرُجٌل ِمنم َرُجٍل َعَقاًرا َلهُ  أربو ُهرر ََتَ  1721 3472 ...اشم

 للقطةكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث

816  
الِدٍ  ْيُد ْبن خر ِرفم ِعَفاَصَها زر  1722 91 ...َوِوَكاَءَها اعم

ْعٍب  ُّ ْبُن كر ةر ِيينرارٍ أر  ُأيبر ًة ِمائر ْذُت رُصَّ  1723 2426 ...خر

ر  817 نِهِ  اْبُن ُعمر ِ إِذم ِرٍئ بَِغريم ُلَبنَّ َأَحٌد َماِشَيَة امم  1726 2435 ...الَ ََيم

 لضيافةكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
اِمرٍ   818 ْومٍ  ُعْقبرُة ْبُن عر نرنِْزُل بِقر ُثنرا فر ْبعر ُسولر اهللَِّ، إِنَّكر تر ا رر  1727 2461 ...ير

 جلهادكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ةر   819 ْيرر َل اَّللَُّ ملَِنم َجاَهَد يِف َسبِيلِهِ  أربو ُهرر  1876 3123 ...َتَكفَّ

ةر   820 ْيرر اَلةَ  أربو ُهرر  - 7423 ...َمنم آَمَن بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه، َوَأَقاَم الصَّ

ابِر  821 ا؟ جر نر ْينر أر أر ْلُت، فر
أرْيتر إِْن ُقتِ رر  1899 4046 ...أر

ةر   822 ْيرر ْعِدُل  أربو ُهرر ٍل ير مر ىلر عر نِي عر اير ُيلَّ هر  1878 2785 ...اجْلِ

ِعيدٍ   823 ُسولر اهللَِّ، أريُّ النَّاِس  أربو سر ا رر ُل؟ير  1888 6494 ...أرْفضر

نرس  824 ِ  أر ُسوُل اهللَّ انر رر ىلر  كر ْدُخُل عر امٍ ير رر  1912 7001 ...ُأمِّ حر
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امٍ  ُأمّ  رر ... نرامر النَّبِيُّ  حر ظر ِريًبا ِمنِّي ُثمَّ اْسترْيقر  1912 2924 قر

825  
ٌ   أرنرس َحٌة َخريم َوٌة يِف َسبِيِل اَّللَِّ َأوم َروم  1880 2792 ...َلَغدم

ْهل ٌ ِمَن  سر يِل اَّللَِّ َخريم
ٍم يِف َسبِ يَا ِرَباُط َيوم نم  - 2892 ...الدُّ

ِجَع  أرنرس  826 نََّة َُيِبُّ َأنم َيرم ُخُل اجلمَ  1877 2795 ...َما َأَحٌد َيدم

ر  827 اَمُل  ُعمر اَم األَعم ِرٍئ َما َنَوىإِنَّ اَم المم  1907 3898 ...بِالنِّيَِّة، َوإِنَّ

يَُّة  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس  828 ُعصر اُن ور ْكور ذر اُه ِرْعٌل ور  677 3064 ...أرتر

ةر   829 ْيرر َهَداُء ََخمَسٌة: املمَطمُعوُن، َواملمَبمُطونُ  أربو ُهرر  1914 653 ...الشُّ

830  
لٍِم.الطَّاُعوُن َشَهاَدٌة لُِكلِّ  أرنرس  1916 2830 ُمسم

ة اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر أرْلُت رر ِن الطَّاُعونِ  سر  - 3474 ...عر

ْمٍرو  831  141 2480 .ُقتَِل ُدوَن َمالِِه َفُهَو َشِهيٌد  َمنم  اْبُن عر

ي أرنرُس ْبُن النَّرْضِ غر  أرنرس  832 مِّ   ... 2805 1903ابر عر

ى  833 ايِبٌّ لِلنَّبِيِّ  أرُبو ُموسر ْغنرمِ  :قرالر أرْعرر اتُِل لِْلمر ُجُل ُيقر  1904 3126 ...الرَّ

اء  834 ر ُجٌل  أرترى النَّبِيَّ  اْلربر نٌَّع بِاحْلرِديدِ رر  - 2808 ...ُمقر

الِدٍ   835 ْيُد ْبن خر َز َغاِزًيا يِف َسبِيِل اَّللَِّ َفَقدم َغَزا زر  1895 2843 ...َمنم َجهَّ

ة  836 اِوير ينِ  ُمعر ُه يِف الدِّ هم ا ُيَفقِّ ً  1037 3116 ...َمنم ُيِرِد اَّللَُّ بِِه َخريم

ةر   837 ْيرر ِ  أربو ُهرر َحُك اَّللَُّ إََِل َرُجَلنيم  1890 2826 ...َيضم

ة  838 ُ  اْلبراِرِقيِّ  ُعْرور ريم ُقوٌد يِف َنَواِصيَها اْلمَ يمُل َمعم  1873 2852 ...اْلمَ

َكُة يِف َنَواِِص  أرنرس  839 يمِل.المَْبَ  1874 2851 اْلمَ

ر  840 ُسوُل اهللَِّ  اْبُن ُعمر ابرقر رر نْير اخْلرْيِل  سر  1870 2869 ...بر

841  
اء ر ْت: اْلربر لر زر َّا نر اعُدون "ملر ْستروي القر  1898 2831 "...الر ير

ْيد ْبن ابٍِت  زر ْكُتوٍم فر  ثر ُه اْبُن ُأمِّ مر اءر َّ جر َلر ا عر ْهور ُيِملُّهر  1898 2832 ...ور
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بَّاسٍ  اعُدون " اْبُن عر ْستروي القر  - 3954 ... "ِمنر املؤِمنني الر ير

نرس  842 الر  أرنَّ النَّبِيَّ  أر قر اٍة فر زر انر يِف غر  1911 4423 ...كر

 لسريكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث

843  
ى ا أرُبو ُموسر َ ا، َوَبْشِّ َ ا والَ ُتَعْسِّ َ َرا َيْسِّ  1733 3038 ...َوالَ ُتنَفِّ

وا َوالَ  أرنرس ُ ُروا. َيْسِّ نُوا َوالَ ُتنَفِّ وا، َوَسكِّ ُ  1734 6125 ُتَعْسِّ

844  
ر ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ْومر  أرنَّ رر ُه ير ضر رر  1868 2664 ...ُأُحٍد  عر

اء ر اْبُن  اْلربر ا ور نر راْسُتْصِغْرُت أر ْومر برْدرٍ  ُعمر  - 3956 ير

ر  845 ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ر  أرنَّ رر رر بِاْلُقْرآنِ هنر افر  1869 2990 ...ى أرْن ُيسر

ةر   846 ْيرر َفُر ِقطمَعٌة ِمَن المَعَذاِب  أربو ُهرر  1927 3001 ...السَّ

ابِر  847 َلُه َلياًل. جر  715 5244 إَِذا َأَطاَل َأَحُدُكُم المَغيمَبَة َفاَل َيطمُرقم َأهم

انر النَّبِيُّ  أرنرس  848 هُ  كر ْطُرُق أرْهلر  1928 1800 ...الر ير

ْونٍ  اْبن  849 ترْبُت إىِلر نرافٍِع، عر تربر إِلَّ  كر  1730 2541 ...فركر

بَّاسٍ   850 نِي أرُبو ُسْفيرانر  اْبُن عر ثر دَّ  1773 2941 ...ِمْن فِيِه إِىلر يِفَّ  حر

851  
ةُ  امر ْيدٍ  ُأسر اٍف  أرنَّ النَّبِيَّ  ْبِن زر ىلر إِكر ىلر مِحراٍر عر بر عر

كِ  1798 4566 ...رر

ْتُن مِحراِركر  أرنرس ايِن نر ْد آذر قر اهللَِّ لر نِّي؛ ور ْيكر عر  1799 2691 ...إِلر

ر  852 َرُف بِهِ  لُِكلِّ َغاِدٍر لَِواءٌ  اْبُن ُعمر َم المِقَياَمِة ُيعم  1735 3188 ...َيوم

َا النَّاُس!  أريِب أرْوفر  ْبنا  853 ا لَِقاَء المَعُدوِّ َأُّيُّ  1742 2965 ...الَ ََتَنَّوم

ابِر  854 َعٌة. جر ُب َخدم رم  1739 3030 احلمَ

ِن النَّبِيِّ  أرنرس  855 مر النَّاُس عر ْوُم ُأُحٍد اهْنرزر انر ير  .. 3811 1811ملرَّا كر

يِّع  856 بر ذٍ  الرُّ وِّ عر النَّبِيِّ  بِنِْت ُمعر ْومر  ُكنَّا نرْغُزو مر نرْسِقي اْلقر  - 2883 ...فر



96 

 

ر  857 اِزي اْبُن ُعمر غر ْعِض مر ًة يِف بر ْقُتولر أرٌة مر ِت اْمرر  1744 3014 ...ُوِجدر

ةر   858 ثَّامر ْعِب ْبِن جر رَّ يِبر ) الصَّ  أروْ ) ( النَّبِيُّ مر
ِ
اء انر  بِاألرْبور يَّ  1745 3012 ...(بِور

ر  859 نِي اْبُن ُعمر قر نرْخلر بر رَّ ُه حر نَّ قرطرعر  أر  1746 4032 ...النَِّضرِي، ور

860  
لٍ  فَّ انٌ  اْبُن ُمغر ى إِْنسر مر رر ، فر ر ْيربر ينر قررْصر خر  1772 4214 ...ُكنَّا حُمرارِصِ

ر اْلِعنربر  اْبُن ُعمر لر ور سر اِزينرا اْلعر غر  - 3154 ...ُكنَّا ُنِصيُب يِف مر

ةر   861 ْيرر ِمهِ  أربو ُهرر  1747 3124 ...َغَزا َنبِيٌّ ِمَن األَنمبَِياِء َفَقاَل لَِقوم

ر  862 ُكنُْت  برعر ر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر ْجٍد فر ًة ِقبرلر نر يَّ ِ يهر رسر
 1749 4338 ا..فِ

ر  863 ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ُل  أرنَّ رر انر ُينرفِّ  1750 3135 ...كر

ةر   864 تراير ُسوِل اهللَِّ  أربو قر عر رر ْجنرا مر رر امر ُحنرنْيٍ  خر  2 3142 ...عر

مْحرِن ْبن  865 ْبدالرَّ ْوٍف  عر ْدرٍ  عر ْومر بر فِّ ير اِقٌف يِف الصَّ ْينرا أرنرا ور  1752 3141 ...بر

ة ْبن  866 لرمر عِ  سر كنِير  أرترى النَّبِيَّ  األرْكور نْيٌ ِمنر املُْرْشِ  1754 3051 ...عر

الِك ْبن  867 الٌِس يِف أرْهَِل  أرْوسِ  مر ْينرا أرنرا جر ارُ بر ترعر النَّهر  1757 3094 ...ِحنير مر

ة  868 اِئشر ةر أرنَّ  عر مر
اطِ لرْت  بِنْتر النَّبِيِّ  فر  1759 3711 ...أرْرسر

ةر   869 ْيرر بو ُهرر تَِسُم  أر ينَاًرا )الَ َيقم
اَوَرَثتِي دِ َُهً رم

 1760 6729 ...(َوالَ دِ

ر  870 ُسوُل اهللَِّ  اْبُن ُعمر مر رر ر ) قرسر ْيربر ْومر خر  1762 4228 ...(ير

ةر   871 ْيرر ْياًل ِقبرلر نرْجدٍ  برعر ر النَّبِيُّ  أربو ُهرر  1764 4372 ...خر

 هلجرة واملغازيكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث

872  

اء ْبن ر اِزٍب  اْلربر ْكٍر  عر ُبو بر اءر أر نِْزلِِه  جر  2009 3615 ...إىِلر أريِب يِف مر

اقرة ْيٍش  ْبِن ُجْعُشمٍ  رُسر اِر ُقرر نرا ُرُسُل ُكفَّ اءر  - 3906 ...جر

بِيُّ اهللَِّ  أرنرس  - 3911 ...إىِلر املْرِدينرةِ  أرْقبرلر نر
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873  
بَّاسٍ  ْدرٍ  أرنَّ النَّبِيَّ  اْبُن عر ْومر بر ُه ير ُهور يِف ُقبٍَّة لر الر ور  1743 3953 ...قر

اء ر ٍد  اْلربر اُب حُمرمَّ نِي أرْصحر ثر دَّ ْدًرا حر ِهدر بر  - 3957 ...مِمَّْن شر

ةر   874 بِيَّ اهللَِّ  أربو طرْلحر ْدٍر  أرنَّ نر ْومر بر رر ير  2875 3796 ...أرمر

ةر   875 ْيرر ْينرا  أربو ُهرر لر جر عر رر ْينرامر نرْحُن يِف امْلرْسِجِد إِْذ خر  1765 6944 ...بر

ر  876 ةُ  اْبُن ُعمر ْيظر ُقرر برِت النَِّضرُي ور ارر أرْجىلر  حر نِي النَِّضريِ فر  1766 4028 ...بر

ْعد  877 ُسولر اهللَِّ  سر أرْيُت رر ْومر ُأُحٍد  رر  2306 4054 ...ير

878  
ْهل ْن ُجْرِح النَّبِيِّ  سر ُه ُسِئلر عر نَّ ْومر ُأُحدٍ  أر  1790 2911 ...ير

ْومر ُأُحدٍ  ُشجَّ النَّبِيُّ  أرنرس  1791 4068 ...ير

ةر   879 ْيرر َتدَّ َغَضُب  أربو ُهرر ٍم َفَعُلوا بِنَبِيِّهِ اشم  1793 4073 ...اَّللَِّ َعََل َقوم

ْسُعويٍ   880 َلِّ ِعنْدر اْلبرْيِت  أرنَّ النَّبِيَّ  اْبُن مر انر ُيصر  1794 240 ...كر

ب ْبن  881 ُسولر اهللَِّ  ُسْفيرانر  ُجنْدر اِهِد  أرنَّ رر ْعِض املْرشر انر يِف بر  1796 2802 ...كر

ة  882 اِئشر ْل أرترى  عر ْوِم ُأُحٍد؟هر دَّ ِمْن ير انر أرشر ْوٌم كر لرْيكر ير  1795 3231 ...عر

ْسُعويٍ   883 ْنُظُر إىِلر النَّبِيِّ  اْبُن مر أرينِّ أر بِيًّا كر ِْكي نر  1792 3477 ...حير

ٍل؟َمنم َينمُظُر َما  أرنرس  884  1800 3962 ...َصنََع َأُبو َجهم

ابِر  885 ِف؟ جر َ ِن األرَشم ِب بم  1801 4037 ...َمنم لَِكعم

اء  886 ر ُسولر اهللَِّ  اْلربر أرْيُت رر اِب  رر ْومر األرْحزر  1803 7236 ...ير

ِْفُرونر  أرنرس  887 اُر حير األرْنصر اِجُرونر ور لر املُْهر عر  1805 2835 ...جر

ر  888 نَيَّ َأَحٌد ) اْبُن ُعمر َ الَ ُيَصلِّ َظَة.المَعصم  1770 4119 .( إالَّ يِف َبنِي ُقَريم

889  

ة اِئشر ِق ُأِصيبر  عر ْومر اخْلرنْدر ْعٌد ير  1769 463 ...سر

ِعيدٍ  الر  أربو سر ْعٌد ِمنر امْلرْسِجِد قر نرا سر   ... 3943 1768النَّبِيُّ ملرَّا ير

ن ْبن ْيامر يٍ  ُسلر ُزوَننَا رُصر ُزوُهمم َوالَ َيغم  - 4110 ...اآلَن َنغم
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اطًِعا  أرنرس ْنُظُر إِىلر اْلُغبراِر سر أرينِّ أر  - 4118 ...كر

ةر   890 لرمر ْعُت النَّبِيَّ  سر اير ةِ  بر رر جر ْلُت إىِلر ظِلِّ الشَّ در  1807 7208 ...ُثمَّ عر

ْبد اهللَِّ ْبن  891 ْيدٍ  عر ُن ) زر مر انر زر ةِ ملرَّا كر اُه آٍت احْلررَّ تر  1861 2959 ...(، أر

اء  892 ر ْعترِمرر  أرنَّ النَّبِيَّ  اْلربر اير أرْن ير  1783 3184 ...ملرَّا أررر

893  
ْتًحا ُمبِينًا  " أرنرس ترْحنرا لركر فر ا فر ْيبِيرةُ  "إِنَّ : احْلُدر الر  1786 4172 .قر

ر ِزلَ  ُعمر يمَلَة ُسوَرٌة َلَقدم ُأنم  - 5012 ...تم َعََلَّ اللَّ

اِئلٍ   894 ْهُل ْبُن ُحنرْيٍف  أربو ور امر سر قر ، فر نير  ... 3182 1785ُكنَّا بِِصفِّ

ةر   895 لرمر ْجُت ِمنر  سر رر ةِ خر ابر اِهًبا نرْحور اْلغر  1806 4194 ...املْرِدينرِة ذر

ةر   896 لرمر عر النَّبِيِّ  سر ْجنرا مر رر ْيالً  خر نرا لر ، فررِسْ ر ْيربر  1802 4196 ...إىِلر خر

897  
ةر  ْيرر ُسوِل اهللَِّ  أربو ُهرر عر رر ْجنرا مر رر ر  خر ْيربر ْومر خر  115 6707 ...ير

ْمٍرو ِل النَّبِيِّ  اْبُن عر قر ىلر ثر انر عر ُجٌل  كر  - 3074 ...رر

898  
ةر  أرنرس كَّ اِجُرونر املْرِدينرةر ِمْن مر ِدمر املُْهر  1771 2630 ...ملرَّا قر

ة ائِشر ْشبرُع ِمنر  عر ُ ُقْلنرا: اآلنر نر يْربر ْت خر حر
َّا ُفتِ  - 4242 ...التَّْمرِ  ملر

ُل لِلنَّبِيِّ  أرنرس  899 ْعر ُجُل جير انر الرَّ الرِت  كر  1771 4120 ...النَّخر

ى  900 عر النَّبِيِّ  أرُبو ُموسر ْجنرا مر رر ةٍ  خر ْزور  1816 4128 ...يِف غر

ْسُعويٍ   901 لر النَّبِيُّ  اْبُن مر ةر  يرخر كَّ  1781 4287 ...مر

902  
بَّاسٍ  َد المَفتمِح، َوَلكِنم ِجَهاٌد َونِيَّةٌ  اْبُن عر َرَة َبعم  1353 1834 ...الَ ِهجم

ة اِئشر ُدُهْم بِِدينِِه إِىلر اهللَِّ  عر ِفرُّ أرحر انر املُْْؤِمُن ير  - 4312 ...كر

يُْت النَّبِيَّ أر  جُمراِشع  903 تِْح  تر ْعدر اْلفر  1863 4307 ...بِأرِخي بر

ِعيدٍ   904 ُسولر اهللَِّ أ أربو سر أرلر رر ابِيًّا سر ةِ  نَّ أرْعرر ْجرر
ِن اهْلِ  1865 2633 ..عر

ةر   905 لرمر لر  سر ُه يرخر نَّ اِج  أر ىلر احْلرجَّ  1862 7087 ...عر
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ر  906 ر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر ارصر اِئِف  حر ا أرْهلر الطَّ ْفترْحهر  1778 7480 ...فرلرْم ير

اقر   907 اءر  أربو إِْسحر ر ِمْعُت اْلربر ُجٌل  سر ُه رر لر أر سر  1776 2930 ...ور

908  
اقر  بو إِْسحر مر   أر ْيِد ْبِن أرْرقر نِْب زر ِقيلر ُكنُْت إِىلر جر هفر  1254  3949 ...لر

ة ْيدر ُسوِل اهللَِّ  ُبرر عر رر ا مر زر نَُّه غر ةٍ  أر ْزور ةر غر رْشر  1814 4473 .ِستَّ عر

 إلمارةكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث

909  
ر ُر يِف ُقَريمٍش َما َبِقَي ِمنمُهُم  اْبُن ُعمر نَاِن.الَ َيَزاُل َهَذا األَمم  1820 7140 اثم

ة اِوير َر يِف ُقَريمشٍ  ُمعر  - 7139 ...إِنَّ َهَذا األَمم

ةر   910 ْيرر أمنِ  أربو ُهرر  1818 3495 ...النَّاُس َتَبٌع لُِقَريمٍش يِف َهَذا الشَّ

ابِر ْبن  911 ةر  جر ُمرر نَا َعَْشَ َأِمرًيا َيُكونُ  سر ُهمم ِمنم ُقَريمشٍ  اثم  1821 7222 .ُكلُّ

ر  912 رِقيلر لِ  اْبُن ُعمر ْسترْخلُِف؟ُعمر  1823 7218 ...: أرالر تر

ةر   913 ْيرر بَِياءُ  أربو ُهرر ائِيَل َتُسوُسُهُم األَنم َ  1842 3455 ...َكاَنتم َبنُو إِْسم

ر  914 ُكمم  اْبُن ُعمر ُئوٌل َعنم َرِعيَّتِهِ َأالَ ُكلُّ  1829 5188 ...َراٍع، َوُكلُُّكمم َمسم

مْحرِن ْبن  915 ةر  عْبد الرَّ ُمرر َنِ  َعبمَد  يا سر ْحم َأِل اإِلَماَرةَ  الرَّ َن َسُمَرَة! الَ َتسم  1652 6622 ..بم

ى  916 ُجالرنِ  أرْقبرْلُت إِىلر النَّبِيِّ  أرُبو ُموسر ِعي رر  1733 6923 ...ومر

ةر   917 ْيرر  1841 7137 ...َمنم َأَطاَعنِي َفَقدم َأَطاَع اَّللََّ  أربو ُهرر

ْعِقل ْبن  918 ارٍ  مر سر لِِمنيَ َما ِمنم َواٍل  ير  142 7151 ...َيَِل َرِعيًَّة ِمَن املمُسم

ةر   919 ْيرر امر فِينرا النَّبِيُّ  أربو ُهرر رر اْلُغُلولر  قر كر  1831 3973 ...فرذر

ُسوُل اهللَِّ  مُحرْيدٍ  وأرب  920 لر رر ُجاًل  اْسترْعمر  1832 6979 ...رر

921  
ابِر ضِ  جر ِل األَرم ُ َأهم ُتمم َخريم  1856 4154 ...َأنم

ِعيد  يَِّب  ْبنسر عر  املُْسر اير ْن بر يمر
انر فِ ُه كر نَّ ُسولر اهللَِّ أر   ... 4163 1856رر
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ر ِة  اْبُن ُعمر رر جر ىلر الشَّ عر ِمنَّا اْثنراِن عر  - 3958 ...فرامر اْجترمر

ةٍ  أريِب أرْوفر  ْبنُ ا  922 ثرالرثر ِمائر ْلًفا ور ِة أر رر جر اُب الشَّ انر أرْصحر  1857 4155 ...كر

923  
ابِر ْيبِيرةِ  جر ْومر احْلُدر طِشر النَّاُس ير  - 3576 ...عر

اء ر ةر  اْلربر كَّ ْتحر مر ْتحر فر ْنُتُم اْلفر ونر أر  - 4150 ...ترُعدُّ

ة  924 انرا النَّبِيُّ  ُعبراير عر ْعنراهُ  ير براير  1709 7055 ...فر

925  
ِرير ُسولر اهللَِّ  جر   ... 7204 56برايرْعُت رر

ر ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ْعنرا رر اير ا بر  -  ... 7202ُكنَّا إذر

ة  926 ائِشر ْرنر  عر اجر ا هر ُْؤِمنراُت إِذر ِت املْ انر  1866 5288 ...كر

بَّاسٍ   927 ةر  اْبُن عر افر ْبِد اهللَِّ ْبِن ُحذر ْت يِف عر لر  1834 4584 ...نرزر

ِمَل َحَبَِشٌّ  أرنرس  928 ُتعم َمُعوا َوَأطِيُعوا، َوإِِن اسم  648 7142 ...اسم

َِلّ   929 ْيًشا أرنَّ النَّبِيَّ  عر  1840 7257 ...برعر ر جر

ر  930 ُع َوالطَّاَعُة َعََل  اْبُن ُعمر مم لِمِ السَّ ِء املمُسم  1839 7144 ...املمَرم

931  

يِْد ْبن رْيٍ  ُأسر ْلتر ُفالرًنا ُحضر امر اْسترْعمر ْسترْعِمُلنِي كر  1845 3792 ؟...أرالر تر

ا النَّبِيُّ  أرنرس عر ُمُ  ير عر هلر
ارر إىِلر أرْن ُيْقطِ  - 2377 ...األرْنصر

ْسُعويٍ   1843 3630 ...َستَُكوُن َأَثَرٌة َوأُموٌر ُتنمكُِروََنا اْبُن مر

ةر   932 ْيفر ُسولر  ُحذر ُلونر رر ْسأر انر النَّاُس ير   ... 3606 1847اهللَِّ  كر

بَّاسٍ   933 ِْبم َمنم َكِرَه ِمنم َأِمرِيِه َشيمًئا  اْبُن عر َيصم  1849 7053 ...َفلم

ر  934 اَلَح َفَليمَس ِمنَّا اْبُن ُعمر  98 7070 .َمنم َْحََل َعَليمنَا السِّ

ة  935 اِئشر ِرَنا َهَذا َما َليمَس ِمنمُه َفُهَو َردٌّ  عر َدَث يِف َأمم  1718 2697 ...َمنم َأحم

اِئلٍ   936 ةُ ِقيلر ألُ  أربو ور امر ْيتر ُفالرًنا  سر تر ْو أر ْمترُه!: لر لَّ  2989 3267 ...فركر

 لذبائح والصيدكتــــاب ا
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رقم 
 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
اتِمٍ   937 ِديُّ ْبُن حر َسَك  عر يمَت َفَأمم َبَك َوَسمَّ َت َكلم َسلم  1929 5476 ...إَِذا َأرم

اتِمٍ   938 ِديُّ ْبُن حر هِ َفُكلم  عر  1929 5486 ...إَِذا َأَصبمَت بَِحدِّ

نِيِّ  وأرب  939 برةر اخْلُشر ْعلر ُسولر اهللَِّ  ثر يُْت رر تر ا أر ُقْلُت: ير ُسولر اهللَِّ فر  1930 5488 ..رر

ر  940 َب َماِشَيةٍ  اْبُن ُعمر ًبا إاِلَّ َكلم َتنَى َكلم  1574 5481 ...َأوم َضاِرًيا َمِن اقم

ةر   941 ْيرر ًبا  أربو ُهرر َسَك َكلم ُه َينمُقُص َمنم َأمم ٍم  َفإِنَّ  1575 2322 ...ُكلَّ َيوم

ْبِداهللِّ  942 ةر  ْبن عر ْيدر ُجاًل  ُبرر أرى رر ُه رر نَّ ِْذْف أر ُه: الر ختر الر لر قر ِْذُف فر  1954 5479 ...خير

رى النَّبِيُّ  أرنرس  943 اِئمُ  هنر ر اْلبرهر  1956 5513 .أرْن ُتْصربر

ِعيد ْبن  944 ر ُجبررْيٍ  سر وا ُكنُْت ِعنْدر اْبُن ُعمر رُّ رٍ ، فرمر  1958 5515 ...بِِفْتيرٍة أرْو بِنرفر

945  
بْداهللَِّ ْبن ِزيدر  عر ن النَّبِيِّ  ير ةِ  عر ِن املُثْلر رى عر ُه هنر نَّ  1731 2474 .أر

ر نر النَّبِيُّ  ابُن ُعمر عر انِ  لر ثَّلر بِاحْلريرور ْن مر  - 5515 .مر

افِع ْبن  946 ِديٍج  رر ُسولر اهللَِّ! إِنَّا الرُقو  خر ا رر ًداير ُدوِّ غر  1968 5509 ...اْلعر

 ألضاحيكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ب  947 ىلَّ النَّبِيُّ  ُجنْدر طربر  صر ْومر النَّْحِر، ُثمَّ خر  1960 5562 ...ير

اء  948 ر َ  اْلربر ِمنَا َهَذا َأنم ُنَصَلِّ َل َما َنبمَدُأ يِف َيوم  1961 965 ...إِنَّ َأوَّ

اِمرٍ   949 مر النَّبِيُّ  ُعْقبرُة ْبُن عر ابِِه  قرسر نْير أرْصحر ابر اير حر  1965 5547 ...ضر

ى النَّبِيُّ  أرنرس  950 حَّ نْيِ  ضر نْيِ أرْملرحر ْبشر  1966 5564 ...بِكر

951  
ر  1973 5574 ..ُكُلوا ِمَن األََضاِحيِّ َثاَلًثا. اْبُن ُعمر

ةر  لرمر ى ِمنمُكمم  سر َد َثالَِثةٍ َمنم َضحَّ بَِحنَّ َبعم  1974 5569 ...َفالَ ُيصم

ةر   952 ْيرر بو ُهرر  1976 5473 ..الَ َفَرَع، َوالَ َعترَِيَة. أر
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 ألشربةكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
َِلّ   953 اِرٌف ِمْن نرِصيبِي ِمنر املْرْغنرِم  عر انرْت ِل شر  1979 3091 ...كر

954  

ة اِئشر َكَر َفُهَو َحَرامٌ  عر اٍب َأسم  2001 5585 .ُكلُّ رَشَ

ى ِن املِْْزرِ بِنرْحِوِه،  أرُبو ُموسر عر يِه: ور
فِ  1733 4343 ...ور

دٌ  اْبُن عبَّاسٍ  رمَّ برقر حُم امٌ   سر رر ُهور حر رر فر ، فرامر أرْسكر قر  - 5598 .اْلبراذر

ر  955 َر يِف  اْبُن ُعمر مم َب اْلمَ م َيُتبم َمنم رَشِ َيا ُثمَّ ََل نم  2003 5575 ...الدُّ

956  
نِْزِل  أرنرس ْوِم يِف مر اِقير اْلقر ةر ُكنُْت سر  1980 2464 ...أربو طرْلحر

ابِر ْومر ُأُحٍد نراٌس  جر  - 2815 ...اْصطربرحر اخْلرْمرر ير

ر  957 ُسوِل اهللَِّ  اْبُن ُعمر  رر
ِ
ىلر ِمنرْبر ُر عر طربر ُعمر الر  خر قر  3032 4619 ...فر

958  
ابِر رى النَّبِيُّ  جر التَّْمرِ  هنر بِيِب ور بِيِذ الزَّ ْن نر  1986 5601 ...عر

ةر  تراير ةٍ  أربو قر ىلر ِحدر اِحٍد ِمنُْهامر عر ْلُينْبرْذ ُكلُّ ور  1988 5602 .ور

ابِر  959 ُبو مُحرْيٍد جر  جر ارِ -اءر أر ُجٌل ِمنر األرْنصر  2010 5605 ... -رر

ْعدٍ   960 ْهُل ْبُن سر رر لِلنَّبِيِّ  سر
ِب  ُذكِ رر أرٌة ِمنر اْلعر  2007 5637 ...اْمرر

ْعدٍ   961 ْهُل ْبُن سر ُسولر  سر اِعِديُّ رر يٍْد السَّ ُبو ُأسر ا أر عر   ... 6685 2006اهللَِّ  ير

ِعيدٍ   962 ُسوُل اهللَِّ  أربو سر رى رر نراِث األرْسِقيرةِ  هنر
ِن اْختِ  2023 5625 ...عر

ة  963 ْيفر َبُسوا  ُحذر يَباَج الَ َتلم ِريَر، َوالَ الدِّ  2067 5426 ...احلمَ

ةر   964 لرمر ةِ  الَِّذي ُأمُّ سر ُب يِف إَِناِء المِفضَّ َ  2065 5634 ...َيْشم

ُسوُل اهللَِّ  أرنرس  965 انرا رر ى أرتر اْسترْسقر ِذِه فر اِرنرا هر  2029 2571 ..يِف ير

ْعدٍ   966 ْهُل ْبُن سر ُسولر اهللَِّ  سر بر ِمنْهُ  أرنَّ رر ِ اٍب فررشر ر  2030 2602 ...ُأِِتر برِشر

ة ْبن  967 مر ْبِداهللَِّ  ُثامر نرٌس  عر انر أر   : كر
ِ
ُس يِف اإِلنراء ترنرفَّ  2028 5631 ...ير
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968  
بَّاسٍ  ِ  اْبُن عر ُسولر اهللَّ يُْت رر قر مر  سر ْمزر  2027  1637 ...ِمْن زر

ال بْ  ةر ن النَّزَّ رْبر ىلَّ الظُّْهرر  سر اِئِج النَّاسِ أرنَُّه صر ور در يِف حر عر  - 5616 ...ُثمَّ قر

 ألطعمةكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ر ْبن  969 ةر  ُعمر لرمر ُسولِ  أريِب سر ْجِر رر  ... 5377 2022 اهللَِّ ُكنُْت ُغالرًما يِف حر

بَّاسٍ   970 َسحم َيَدُه  إَِذا َأَكَل َأَحُدُكمم َفالَ  اْبُن عر  2031 5456 ...َيمم

ْسُعويٍ  وأرب  971 اِر ُيْكنرى أربرا مر ُجٌل ِمنر األرْنصر اءر رر ْيٍب  جر  2036 2081 ...ُشعر

ةر   972 ْيرر ُجاًل أرترى النَّبِيَّ  أربو ُهرر اِئهِ أرنَّ رر برعر ر إىِلر نِسر  2054 3798 ...، فر

ةر   973 ْيرر ِ َكايِف  أربو ُهرر نَنيم  2058 5392 ...الثَّاَلَثةِ َطَعاُم االثم

974  
رانر اْبُن كر  نرافِع تَّى ُيْؤترى  ب ُعمر ْأُكُل حر  2060 5393 ...الر ير

ةر  ْيرر انر ) أربو ُهرر ُجاًل كر ْأُكُل أرْكالً أرنَّ رر ثرًِياير  2063 5397 ...( كر

ُسولر اهللَِّ  أرنرس  975 ا رر عر يَّاًطا ير هُ  إِنَّ خر نرعر اٍم صر  2041 4520 ..لِطرعر

برلرة ْبن  976 ْيمٍ  جر ًْراأص ُسحر نرا متر قر زر رر رْيِ فر بر عر اْبِن الزُّ نرٍة مر اُم سر نرا عر  2045 5446 ...ابر

ْبداهللَِّ ْبن  977 رٍ  عر ْعفر أرْيُت النَّبِيَّ  جر . رر
ِ
طربر بِاْلِقثَّاء ْأُكُل الرُّ  2043 5447 ير

978  
ابِر ُسوِل اهللَِّ  جر عر رر اِن  ُكنَّا مر رِّ الظَّْهرر  2050 5453 ...بِمر

ةر  ْيرر ةَ  أربو ُهرر ِل َمكَّ َعاَها َعََل َقَراِريَط ألَهم  - 2262 .ُكنمُت َأرم

انِ  أرنرس  979 رِّ الظَّْهرر ًبا بِمر ْجنرا أرْرنر  1953 2572 ...أرْنفر

ى  980 ُسولر اهللَِّ  أبو ُموسر أرْيُت رر اًجا رر جر ْأُكُل ير  1649 5517 .ير

981  
بَّاسٍ  لِيِد  اْبُن عر الِدر ْبنر اْلور هُ - أرنَّ خر اُل لر  1945 5391 ...الَِّذي ُيقر

ر ُمهُ  اْبُن ُعمر ُت آُكُلُه َوالَ ُأَحرِّ بُّ لَسم  1944 5536 ...الضَّ

عر النَّبِيِّ  أريِب أرْوفر  ْبنا  982 ْونرا مر زر اٍت أرْو ِستًّا غر ور زر ْبعر غر  1952 4595 ...سر
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ابِر  983 ْيشر اخْلربرِط  جر ْونرا جر زر  1935 4361 ...غر

ابِر  984 ُسوُل اهللَِّ  جر رى رر ْن  هنر ر عر ْيربر ْومر خر  1941 4219 ...ير

ء  985 ُسولِ  أرْسامر ْهِد رر ىلر عر ًسا عر رر ْرنرا فر ْلنراُه.  اهللَِّ نرحر أركر  1942 5510 فر

ُسوُل اهللَِّ  ثرْعلربرةر  وأرب  986 مر رر رَّ  1936 5527 حُلُومر احْلُُمِر األرْهلِيَِّة. حر

987  

ُسولر اهللَِّ  أرنرس الر  أرنَّ رر قر  فر
ٍ
اء ُه جر اءر  1940 5528 ...جر

ةر  لرمر وَها سر ِْسُ ِرُقوَها َواكم  1802 6148 ...َأهم

يِب أرْوفر  اْبن ْ  أر را ملر هنَّ
ا ألر نْهر رى عر امر هنر نَّ

ُه إِ نَّ ْثنرا أر دَّ ترحر ْس  فر  1937 4220 ..خُترمَّ

بَّاسٍ  ُسوُل اهللَِّ  اْبُن عر نُْه رر رى عر   ... 4227 1939الر أرْيِري: أرهنر

ْمرو ْبن ُسولر اهللَِّ  ِيْينرارٍ  عر ْزُعُمونر أرنَّ رر ْن مُحُرِ  ير رى عر  - 5529 ...هنر

برةر  وأرب  988 ْعلر ُسولر اهللَِّ  ثر ْن أرْكِل  أرنَّ رر رى عر  1932 5530 ...هنر

ةر أربو   989 ْيرر ابر النَّبِيُّ  ُهرر ا عر طُّ  مر اًما قر  2064 3563 ...طرعر

 للباس والزينةكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ر  990 ًة  اْبُن ُعمر ُر ُحلَّ أرى ُعمر اءر -رر ر ٍة: ِسرير اير يِف ِرور  2068 886 ...-ور

رْيِ  اْبن  991 بر ُه يِف اآلِخَرةِ َمنم َلبَِس  الزُّ بَسم م َيلم َيا ََل نم ِريَر يِف الدُّ  2069 5834 .احلمَ

نر  وأرب  992 ُر  ُعْثامر ْينرا ُعمر تربر إِلر ان كر بِيجر نرْحُن بِأرْذرر  2069 5828 ...ور

اِمرٍ   993 ُسوِل اهللَِّ  ُعْقبرُة ْبُن عر ِريرٍ  ُأْهِدير لِرر وُج حر  2075 375 ...فررُّ

ْوٍف  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس  994 مْحرِن ْبِن عر ْبِد الرَّ صر لِعر خَّ  2076 2919 ..رر

َِلّ   995 َّ النَّبِيُّ  عر اءر  أرْهدى إِلر ر  2071 2614 ...ُحلَّةر ِسرير

رى النَّبِيُّ  أرنرس  996 ُجُل. هنر رر الرَّ ْعفر ترزر  2101 5846 أرْن ير

ُريُّ الطِّيبر  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس  997 انر الر ير  - 5929 .كر
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998  
ةر  أربو ْيرر . إِنَّ المَيُهوَد َوالنََّصاَرى الَ  ُهرر بُُغوَن َفَخالُِفوُهمم  2103 5899 َيصم

ِدمر النَّبِيُّ  أرنرس طُ  قر ابِِه أرْشمر لرْيسر يِف أرْصحر  - 3919 ...ور

هُ  أرنرس  999 بَّ إىِلر النَّبِيِّ  :ُقْلُت لر انر أرحر  ... 5812 2079أريُّ الثِّيراِب كر

ةر أرُبو   1000 ةُ  ُبْرير اِئشر ْينرا عر ْت إِلر جر لِيًظا أرْخرر اًرا غر إِزر اًء ور سر
 2080 3108 ...كِ

ابِر  1001 اَمٍط؟  جر  2083 3631 ...َهلم َلُكمم ِمنم َأنم

ة  1002 اِئشر ُسوِل اهللَِّ  عر اُش رر انر فِرر مٍ مِ  كر  2082 6456 ...ْن أرير

ِعيدٍ   1003 ُسوُل اهللَِّ  أربو سر رى رر ترنْيِ  هنر ْن لِْبسر  2099 367 ...عر

ْبد اهللَِّ ْبن  1004 ْيدٍ  عر ُسولر اهللَِّ  زر أرى رر ُه رر نَّ  2100 475 ..ُمْسترْلِقًيا يِف املْرْسِجدِ  أر

1005  
ةر  ْيرر َم المِقَياَمِة إََِل َمنم َجرَّ  أربو ُهرر  2087 5788 ...الَ َينمُظُر اَّللَُّ َيوم

ِخي 2087 ْ ْسرتر ْويِب ير ْي ثر در ِشقَّ  - 3665 ...إِنَّ أرحر

1006  
ةر  ْيرر َِش يِف  أربو ُهرر ُسهُ َبيمنَاَم َرُجٌل َيمم ُه َنفم ِجبُ ٍة ُتعم  2088 5789 ...ُحلَّ

ر َياَلِء ُخِسَف بِهِ  ابُن ُعمر  - 5790 ...َُيُرُّ إَِزاَرُه ِمَن اْلمُ

ر  1007 در النَّبِيَّ  اْبُن ُعمر عر ْيهِ  ور لر اثر عر رر يُل فر
 2105 5960 ...ِجرْبِ

ةر   1008 وَرةُ  أربو طرْلحر يِه الصُّ
تًا فِ ُخُل َبيم َكَة الَ َتدم

ئِ  2106 5958 ...إِنَّ املمَالَ

1009  
ة اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر ِدمر رر رٍ  قر فر  2107  5954 ...ِمْن سر

 - 5959 ...َأِميطِي َعنَّا ِقَراَمِك َهَذا أرنرس

ة  1010 اِئشر ِدمر النَّبِيُّ  عر رٍ  قر فر  2107 5955 ...ِمْن سر

ة  1011 اِئشر اِويرُ  عر ا ترصر ًة فِيهر ْت ُنْمُرقر ر را اْشرتر  2107 5957 ...أرهنَّ

ِعيد ْبن  1012 نِ  سر بَّاسٍ  أريِب احْلرسر ُجٌل  ُكنُْت ِعنْدر اْبُن عر اُه رر تر  2110 2225 ...إِْذ أر

ةر   1013 ْيرر ُلُق َكَخلمِقي؟ أربو ُهرر َّنم َذَهَب ََيم َلُم ِِم  2111 5953 ...َوَمنم َأظم

اء ْبن  1014 ر اِزٍب  اْلربر ُسوُل اهللَِّ  عر نرا رر رر ْبعٍ  أرمر ْن سر رانرا عر هنر ْبٍع، ور  2066 2445 ..بِسر
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ةر   1015 ْيرر ِن النَّبِيِّ  أربو ُهرر ِب  عر هر اترِم الذَّ ْن خر رى عر  2089 5864 .أرنَُّه هنر

ر  1016 ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ٍب  أرنَّ رر هر ًا ِمْن ذر امتر نرعر خر  2091 6651 ..اْصطر

ُسولر اهللَِّ  أرنرس  1017 ةٍ  أرنَّ رر ًا ِمْن فِضَّ امتر رذر خر  2092 5877 ...اختَّ

بِيَّ اهللَِّ  أرنرس  1018 ْكُتبر  أرنَّ نر اير أرْن ير  2092 5872 ...أررر

ةر   1019 ْيرر ٍل َواِحَدةٍ  أربو ُهرر َِش َأَحُدُكمم يِف َنعم  2097 5856 ...الَ َيمم

ةر   1020 ْيرر َتَعَل َأَحُدُكمم  أربو ُهرر َيبمَدأم بِالمَيِمنيِ إَِذا انم  2097 5855 ...َفلم

ر  1021 ِ  اْبُن ُعمر ُسولر اهللَّ عِ  أرنَّ رر زر ِن اْلقر رى عر  2120 5921 .هنر

1022  
ءر  ْسامر ا احْلرْصبرةُ  أر تْهر ابر ي أرصر

ُسولر اهللَِّ! إِنَّ اْبنرتِ ا رر  2122 5941 ..ير

ر ِشَمَة. اْبُن ُعمر َتوم  2124 5942 َوالمَواِشَمَة َواملمُسم

مْحرنِ  مُحريْد ْبن  1023 بِْد الرَّ ةر ْبنر أريِب ُسْفيرانر  عر اِوير ِمعر ُمعر امر   أرنَُّه سر  2127 3468 ...عر

ْسُعويٍ   1024  2125 4886 ...َلَعَن اَّللَُّ المَواِشاَمِت، َواملمُوَتِشاَمِت  اْبُن مر

ء  1025 ةً  أرْسامر َّ ُسولر اهللَِّ! إِنَّ ِل َضر ا رر  2130 5219 ...ير

بَّاي  1026 ِيمٍ  ْبن عر اِريَّ  متر ِشرٍي األرْنصر ا بر بر ُه  أرنَّ أر ر  2115 3005 ...أرْخربر

امل  1027 ِن  سر رعر ةُ  اْبن ُعمر ورر ِرهر أرْن ُتْعلرمر الصُّ ُه كر نَّ  - 5541 ...أر

نرس  1028 ىلر النَّبِيِّ  أر ْلُت عر خر نُِّكهُ  ير ٍخ ِل حُير  2119 5542 بِأر

نرس  1029 ْيٍم  أر ْت ُأمُّ ُسلر لردر ا أرنرُس ملرَّا ور ْت ِل: ير الر  2119 5824 ...قر

 ألدبكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
انر النَّبِيُّ  أرنرس  1030 وِق  كر  2131 2120 ...يِف السُّ

1031  
ابِر ارِ  جر ُجٍل ِمنَّا ِمنر األرْنصر  2133 6187 ...ُغالرمٌ  ُولِدر لِرر

ةر  ْيرر اَم َأَنا َقاِسمٌ َما  أربو ُهرر ، إِنَّ نَُعُكمم طِيُكمم َوالَ َأمم  - 3117 ...ُأعم
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ابِر  1032 اِسمر  جر ُه اْلقر امَّ ُجٍل ِمنَّا ُغالرٌم، فرسر  2133 6189 ...ُولِدر لِرر

ء بِنْت  1033 ْكرٍ  أرْسامر ْبدِ  أريِب بر رلرْت بِعر را محر رْيِ  ْبنِ  اهللَِّ أرهنَّ بر ةر  الزُّ كَّ  2146 3909 ...بِمر

ىأرُبو   1034 ْيُت بِِه النَّبِيَّ  ُموسر تر أر  ... 5467 2145ُولِدر ِل ُغالرٌم، فر

ْهلٍ   1035 ْيٍد إىِلر النَّبِيِّ  سر   ... 6191 2149ُأِِتر بِاملُْنِْذِر ْبِن أريِب ُأسر

ةر   1036 ْيرر ةر  أربو ُهرر رَّ ا بر انر اْسُمهر ْينربر كر  2141 6192 ...أرنَّ زر

ةر   1037 ْيرر ِمنِ َوَيُقوُلوَن  أربو ُهرر ُم َقلمُب املمُؤم اَم المَكرم ُم! إِنَّ  2247 6183 ...المَكرم

ةر   1038 ْيرر ئم َربََّك  أربو ُهرر ِعمم َربََّك َوضِّ : َأطم  2249 2552 ...الَ َيُقلم َأَحُدُكمم

نرس  1039 انر النَّبِيُّ  أر نر النَّاِس ُخُلًقا كر  2150 6203 ...أرْحسر

ةر   1040 ْيرر اَمِء يَ  أربو ُهرر نَى األَسم َم المِقَياَمِة ِعنمَد اَّللََّأخم  2143 6205 ...وم

ةر   1041 ْيرر لِِم ََخمٌس  أربو ُهرر لِِم َعََل املمُسم  2162 1240 ...َحقُّ املمُسم

ِعيدٍ   1042 ُلوَس بِالطُُّرَقاِت  أربو سر اُكمم َواجلمُ  2121 6229 ...إِيَّ

ةر   1043 ْيرر اكُِب َعََل املمَاِش  أربو ُهرر ُم الرَّ  2160 6231 ...ُيَسلِّ

ِعيدٍ   1044 اِر  أربو سر رالِِس األرْنصر ْلٍِس ِمْن جمر  2154 6245 ...ُكنُْت يِف جمر

ابِر  1045 ْيُت النَّبِيَّ  جر ْقُت اْلبرابر أرتر قر  2155 6250 ...، فردر

1046  
ْعدٍ  ْهُل ْبُن سر ُسوِل اهللَِّ  سر لرعر يِف ُجْحٍر يِف براِب رر ُجاًل اطَّ  ... 6901 2156أرنَّ رر

ْيِه النَّبِيُّ  أرنرس امر إِلر قر صٍ  فر  2157 6242 ...بِِمْشقر

ةر   1047 يرر نٍ  أربو ُهرر ِ إِذم َلَع َعَليمَك بَِغريم َرًأ اطَّ  2158 6888 ...َلوم َأنَّ امم

ْيثِيِّ  وأرب  1048 اِقٍد اللَّ ُسولر اهللَِّ  ور الٌِس  أرنَّ رر ْينرامر ُهور جر  2176 66 ...بر

ر  1049 ُجَل ِمنم ََمملِِسِه الَ ُيِقيُم  اْبُن ُعمر ُجُل الرَّ  2177 6270 ...الرَّ

1050  
ر نَاِن ُدوَن الثَّالِِث. اْبُن ُعمر  2183 6288 إَِذا َكاُنوا َثاَلَثًة َفاَل َيَتنَاَجى اثم

ْسُعويٍ  َل َأنم  اْبُن مر طُوا بِالنَّاِس؛ َأجم
تَلِ ِزَنُه. َحتَّى ََتم  2184 6290 َُيم
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ىلر  أرنرس  1051 رَّ عر ُه مر نَّ ْيِهمْ أر لر لَّمر عر  2168 6247 ...ِصْبيراٍن فرسر

1052  
ة اِئشر ُوا النَّبِيَّ  عر تر   ... 6256 2165أرنَّ اْليرُهوير أر

ُل المكَِتاِب  أرنرس َم َعَليمُكمم َأهم  2163 6258 ...إَِذا َسلَّ

ة  1053 اِئشر اجر النَّبِيِّ  عر نُْهنَّ  أرنَّ أرْزور ِِضر اهللَُّ عر  2170 146 ...رر

ة  1054 اِئشر ةُ  عر ْوير ْت سر جر رر اُب  خر جر
بر احْلِ ا َُضِ مر ْعدر  2170 4795 ...بر

ءر   1055 رْيُ  أرْسامر بر نِي الزُّ جر وَّ زر ُه يِف األرْرضِ  تر ا لر مر  2182 5224 ...ور

ِفيَّة  1056 ُسوُل اهللَِّ  بِنِْت ُحيريٍّ  صر انر رر  2175 3281 ...ُمْعتركًِفا كر

اِمرٍ   1057 اُكمم  ُعْقبرُة ْبُن عر ُخوَل َعََل النَِّساِء.إِيَّ  2172 5232 ..َوالدُّ

ةر   1058 لرمر َّ النَّبِيُّ  ُأمُّ سر َلر لر عر ِعنِْدي  يرخر رنٌَّ  ور  2180 4324 ...َُم

ى  1059 ْيٌت بِامْلرِدينرةِ  أرُبو ُموسر قر بر ر ْهلِِه ِمنر اللَّْيلِ  اْحرتر ىلر أر  2016 6294 ...عر

ابِر  1060 يمِل  جر َسيمتُمم إَِذا َكاَن ُجنمُح اللَّ  2012 5623 ...َأوم َأمم

 لرقىكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ة  1061 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر رر رر حر ُجٌل ِمنْ   سر نِي رر ْيٍق بر  2189 5763 ...ُزرر

ة  1062 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر ى نرفر ر  أرنَّ رر ا اْشتركر انر إِذر  2192 4439 ...كر

1063  
ِعيدٍ  اِب النَّبِيِّ  أربو سر ْوا  أرنَّ نراًسا ِمْن أرْصحر تر  2201 5736 ...أر

بَّاسٍ  تَاُب  اْبُن عر
ًرا كِ ُتمم َعَليمِه َأجم  - 5737 .اَّللَِّ إِنَّ َأَحقَّ َما َأَخذم

ة  1064 اِئشر صر النَّبِيُّ  عر خَّ ْقيرِة ِمْن ُكلِّ ِذي مُحرٍة. رر  2193 5741 يِف الرُّ

ُسوُل اهللَِّ  أرنرس  1065 ارِ  أرِذنر رر يٍْت ِمنر األرْنصر  2169 5719 ...ألرْهِل بر

ةر   1066 ْيرر ُ َحقٌّ  أربو ُهرر  2188 5740 .المَعنيم

ة  1067 اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر يِن رر رر رر ) أرمر قرىأرْو أرمر ْ  2195 5738 ...( أرْن ُيْسرتر
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ةر   1068 لرمر ا   أرنَّ النَّبِيَّ  ُأمُّ سر ْيتِهر أرى يِف بر ةً رر اِرير  2197 5739 ...جر

ة  1069 ائِشر انر  أرنَّ النَّبِيَّ  عر ِريضِ  كر ُقوُل لِْلمر  2191 5745 ...ير

ة  1070 ائِشر ِ  عر ُسولر اهللَّ ِريًضا  أرنَّ رر ترى مر ا أر انر إِذر  2194  5750 ...كر

 ملرض والطبكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ْسُعويٍ اْبُن   1071 ُسوِل اهللَِّ  مر ىلر رر ْلُت عر خر ُك  ير ُهور ُيوعر  2571 5647 ...ور

1072  
ةر  ْيرر لَِم ِمنم َنَصٍب، َوالَ َوَصٍب  أربو ُهرر  2573 5641 ...َما ُيِصيُب املمُسم

ة اِئشر  2572 5640 بنحو حدي  أيب هريرة َمترًصا. عر

ة  1073 اِئشر ِس  عر : َخُبَثتم َنفم  2250 6179 ...الَ َيُقوَلنَّ َأَحُدُكمم

ةر   1074 ْيرر بو ُهرر ُ َداًء إاِلَّ  أر َزَل اَّللَّ َزَل َلُه ِشَفاءً  َما َأنم  2204 5678 .َأنم

1075  
ءر  ْد مُحَّْت  أرْسامر ا ُأتِيرْت بِاملْرْرأرِة قر انرْت إِذر را كر  2211 5724 ...أرهنَّ

ر ِفُئوَها بِاملمَاءِ  اْبُن ُعمر ى ِمنم َفيمِح َجَهنََّم؛ َفَأطم مَّ  2290 5723 احلمُ

اء  1076 طر ْهِل اجْلرنَِّة؟ أرالر  عر ًة ِمْن أر أر  2576 5652 ...ُأِريكر اْمرر

ةر   1077 ا ُعْرور هر
اتر املْريُِّت ِمْن أرْهلِ ا مر انرْت إِذر را كر  2216 5417 ...أرهنَّ

ِعيدٍ   1078 ُجاًل أرترى النَّبِيَّ  أربو سر الر  أرنَّ رر قر  2217 5684 ...فر

ةر   1079 ْيرر بَِّة  أربو ُهرر َداِء ِشَفاٌء ِمنم ُكلِّ َداءٍ يِف احلمَ وم  2215 5688 ...السَّ

ْعد  1080 ُه  َمنم َتَصبََّح َسبمَع ََتََراٍت  سر م َيُُضَّ َوًة ََل  2047 5769 ...َعجم

ِعيد ْبن  1081 ْيدٍ  سر . زر ِ َأُة ِمَن املمَنِّ َوَماُؤَها ِشَفاٌء لِلمَعنيم  2049 4478 المَكمم

يْسٍ  ُأمّ   1082 را أ قر ُسولر هنَّ ْت رر تر ِ أر را   اهللَّ  2214 5713 ...بِاْبٍن هلر

ة  1083 ائِشر ا النَّبِيَّ  عر ْينر در ِضهِ  لر رر  2213 6886 ...يِف مر

بَّاسٍ   1084 .  أرنَّ النَّبِيَّ  اْبُن عر طر  1202 5691 اْسترعر
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1085  
ابِر ٌ  جر ِوَيتُِكمم َخريم ٍء ِمنم َأدم  2205 5702 ...إِنم َكاَن يِف َشم

بَّاسٍ اْبُن  َفاُء يِف َثاَلَثٍة  عر : الشِّ تِي َعِن المَكيِّ وقرالر َى ُأمَّ  - 5680 .َوَأَنم

 لطاعونكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ةُ   1086 امر ْيدٍ  ُأسر ُسولر اهللَِّ  ْبِن زر عر  أرنَّ رر جر رر اْلور كر  2218 6974 ...ذر

بَّاسٍ   1087 رأرنَّ  اْبُن عر امِ  ْبنر اخْلرطَّاِب  ُعمر جر إىِلر الشَّ رر  2219 5729 ...خر

 لطرية والعدوىكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ةر   1088 ْيرر َوى، َوالَ َصَفَر، َوالَ َهاَمةَ  أربو ُهرر  2220 5717 ...الَ َعدم

ةر   1089 ْيرر مِرٌض َعََل ُمِصح  الَ ُيوِرَدنَّ  أربو ُهرر  2221 5771 ...ُِم

1090  
ةر  ْيرر َة،  أربو ُهرر َها المَفأمُل الَ طرَِيَ ُ  2223 5754 ...َوَخريم

ِجُبنِي المَفأمُل  أرنرس الُِح ]َوُيعم  2224 5756 .[الصَّ

ر  1091 ْؤمر ِعنْدر النَّبِيِّ  اْبُن ُعمر ُروا الشُّ كر  ... 5094 2225ذر

 لكهانةكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ة  1092 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر أرلر ُأنراٌس رر انِ  سر ِن اْلُكهَّ  2228 6213 ...عر

ة وأرب  1093 ْيرر اَمِء  ُهرر َر يِف السَّ  - 4701 ...إَِذا َقََض اَّللَُّ األَمم

 حلياتكتــــاب ا
رقم 

 مسلمصحيح  صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ر  1094 ِمعر النَّبِيَّ  اْبُن ُعمر نَُّه سر ِ   أر ىلر املِْنرْبر ُْطُب عر  2233 3297 ...خير

ْسُعويٍ   1095 عر النَّبِيِّ  اْبُن مر ْينرامر نرْحُن مر اٍر بِِمنًى   بر  2234 3317 ...يِف غر
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1096  
يٍك  ُأم ِ ُسولر اهللَِّ  رشر غِ  أرنَّ رر زر ْتِل اْلور رر بِقر  2237 3359 ...أرمر

ة اِئشر ِغ:  أرنَّ النَّبِيَّ  عر زر الر لِْلور ِسُق قر  2239 1831 .المُفَويم

ةر   1097 ْيرر َت َشَجَرةٍ  أربو ُهرر بَِياِء حَتم  2241 3319 ...َنَزَل َنبِيٌّ ِمَن األَنم

ةر   1098 ْيرر ٌة ِمنم َبنِي  أربو ُهرر ائِيَل ُفِقَدتم ُأمَّ َ َرى إِْسم  2997 3305 ...الَ ُيدم

ةر   1099 ْيرر َتدَّ َعَليمِه  أربو ُهرر َِش بَِطِريٍق اشم  2244 6009 ...َبيمنَاَم َرُجٌل َيمم

 لشعركتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ةر   1100 ْيرر اِعُر َكلَِمُة َلبِيدٍ  أربو ُهرر ا الشَّ َدُق َكلَِمٍة َقاهَلَ  2256 3841 ...َأصم

ةر   1101 ْيرر ُف َرُجٍل َقيمًحا َيِريِه  أربو ُهرر َتلَِئ َجوم  2257 6154 ...ألَنم َيمم

1102  
ةر  رر ِعنْدر النَّبِيِّ  أربِو برْكرر

ُجاًل ُذكِ  ... 6162 3000أرنَّ رر

ى ِمعر النَّبِيُّ  أرُبو ُموسر ُجلٍ  سر ىلر رر ُجاًل ُيْثنِي عر  3001 2663 ...رر

 لرؤياكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري احلديثطرف   الراوي احلديث
ى  1103 ةَ  أرُبو ُموسر ُت يِف املمَنَاِم َأِنِّ ُأَهاِجُر ِمنم َمكَّ  2272 3622 ...َرَأيم

بَّاسٍ   1104 ُسولِ  اْبُن عر ْهِد رر ىلر عر اُب عر ذَّ ُة اْلكر مر
ْيلِ ِدمر ُمسر  2273 4373 ...قر

1105  

ةر  ْيرر  2266 6993 ...َمنم َرآِِن يِف املمَنَاِم َفَقدم َرآِِن  أربو ُهرر

 - 6994 .الَ َيَتَخيَُّل ِب  أرنرس

ِعيدٍ  قَّ  أربو سر  2267 6997 ...َمنم َرآِِن َفَقدم َرَأى احلمَ

1106  
ةر  لرمر ُتْمِرُضنِي أريِبِ سر ا فر ْؤير ى الرُّ ْد ُكنُْت أررر قر  2261 7005 ...لر

ِعيدٍ  َيا َُيِبَُّها  أربو سر  - 7045 ...إَِذا َرَأى َأَحُدُكمم ُرؤم

ةر   1107 ْيرر َبِعنَي  أربو ُهرر ٌء ِمنم ِستٍَّة َوَأرم ِمِن ُجزم َيا املمُؤم  2263 6988 ...ُرؤم
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ِعيدٍ  ٌء..] أربو سر ُة ُجزم احِلَ َيا الصَّ ؤم  2265 6989 .....[الرُّ

ةر   1108 ْيرر َيا  أربو ُهرر ِذُب ُرؤم م َتَكدم َتكم َماُن ََل َب الزَّ ََتَ  2263 7017 ...إَِذا اقم

بَّاسٍ   1109 ُسولر اهللَِّ  اْبُن عر ُجاًل أرترى رر الر  أرنَّ رر قر  2269 7049 ...فر

 فضائل النيب كتــــاب 

رقم 
 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ى  1110 َدى َوالمِعلممِ  أرُبو ُموسر  2282 79 ...َمَثُل َما َبَعَثنِي اَّللَُّ بِِه ِمَن اهلمُ

ى  1111 ُبو ُموسر اَم َمثََِل  أر  2283 6482 ...َبَعَثنِي اَّللَُّ بِِه َكَمَثلِ  َوَمثَُل َماإِنَّ

1112  
ةر  ْيرر بَِياِء ِمنم َقبمَِل  أربو ُهرر  2286 3535 ...إِنَّ َمَثَِل َوَمَثَل األَنم

ابِر ُخُلوََنَا. جر  2287 3534 َفَجَعَل النَّاُس َيدم

1113  
  ُأِِتر النَّبِيُّ  أرنرس

ِ
اء ْورر ُهور بِالزَّ  ور

ٍ
 2279 3572 ...بِإِنراء

ْسُعويٍ  ةً كُ  اْبُن مر كر رر اِت بر  - 3679 ...نَّا نرُعدُّ اآلير

ِمْعُت  أرنرس  1114 ْد سر قر ْيٍم: لر ةر ألُمِّ ُسلر الر أرُبو طرْلحر  2040 5381 ...قر

مْحرِن   1115 ْبدالرَّ عر

 ْبِن أريِب برْكرٍ 

عر النَّبِيِّ  ةً  ُكنَّا مر ِمائر  2056 5382 ...ثرالرثنِير ور

اُنوا   1116 ِة كر فَّ ابر الصُّ اءر أرنَّ أرْصحر رر  2057 602 ...ُأنراًسا ُفقر

ابِر  1117 أرْيُت بِالنَّبِيِّ  جر ُق رر رًصا  ملرَّا ُحِفرر اخْلرنْدر  2039 4102 ...مخر

1118  
ُسولر اهللَِّ  أرنرس أرُلوا رر ةر سر كَّ  2802 3868 ...أرنْ  أرنَّ أرْهلر مر

ْسُعويٍ  ًة ) اْبُن مر الر  (فرْوقر فِْرقر قر ًة ُيونرُه، فر فِْرقر  2800 4874 ...اجْلربرِل، ور

بَّاسٍ   1119 َلِّ  اْبُن عر ًدا ُيصر أرْيُت حُمرمَّ ْن رر
ئِ ْهٍل: لر الر أرُبوجر  2797 4958 ...قر

ابِر  1120 ُسولِ  جر عر رر ْونرا مر زر ةر نرْجدٍ   اهللَِّ غر ْزور  843 2910 ...غر

1121  
ًة أرترِت النَّبِيَّ  أرنرس ُوِييَّ ةٍ  أرنَّ ُير ْسُمومر اٍة مر  2190 2617 ...بِشر

ة اِئشر ِضِه  انر النَّبِيُّ كر  عر رر ُقوُل يِف مر  - 4428 ...ير
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1122  
اِعِديِّ  وأرب عر النَّبِيِّ  مُحرْيٍد السَّ ْونرا مر زر ُبوكر  غر ةر تر ْزور  1392 1481 ...غر

ٍر  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس فر ِدمر ِمْن سر ا قر انر إِذر  - 1802 ...كر

ةر   1123 ْيرر اَم َمَثَِل َوَمَثُل النَّاِس َكَمَثِل َرُجٍل  أربو ُهرر  2284 6483 ...إِنَّ

ة  1124 اِئشر نرعر النَّبِيُّ  عر صر فِيهِ  صر خَّ ْيًئا فررر  2356 7301 ...شر

ة  1125 اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر ر رر ا ُخريِّ نْير  مر ْيِن بر ْمرر  2327 3560 ...أر

ةِ   1126 امر النَّبِيُّ  املُِْغرير اهُ  قر مر در ْت قر مر رَّ ور تَّى تر  2819 4836 ...حر

ب  1127 ِض. ُجنْدر وم  2289 6589 َأَنا َفَرُطُكمم َعََل احلمَ

اِمرٍ   1128 ، َوَأَنا َشِهيٌد َعَليمُكمم  ُعْقبرُة ْبُن عر  2296 6590 ...إِِنِّ َفَرٌط َلُكمم

ْمٍرو  1129 رٍ  اْبُن عر ِِض َمِسرَيُة َشهم َيُض ِمنَ  َحوم َبنِ  َماُؤُه َأبم  2292 6579 ..اللَّ

َلَة َوَصنمَعاءَ  أرنرس  1130 َ َأيم ِِض َكاَم َبنيم َر َحوم  2303 6580 ...إِنَّ َقدم

ة ْبن  1131 اِرثر ْهٍب  حر ُضُه َما ور َ َصنمَعاَء َواملمَِدينَةِ  َحوم  2298 6591 .َبنيم

ر  1132 ٌض َكاَم  اْبُن ُعمر ُرَح. َأَماَمُكمم َحوم َباَء َوَأذم َ َجرم  2299 6577 َبنيم

1133  

ء ُظَر َمنم َيِرُد َعََلَّ  أرْسامر ِض َحتَّى َأنم وم  27 6593 ...إِِنِّ َعََل احلمَ

ْسُعويٍ  ُتلُِجوا ُدوِِن  اْبُن مر ُم اخم َويمُت ألَُناِوهَلُ  - 7049 ...َحتَّى إَِذا َأهم

ِعيدٍ  َ َبعمِدي. أربو سر ًقا ملَِنم َغريَّ ًقا ُسحم  26 6584 َفَأُقوُل: ُسحم

بَّاسٍ  الُِح كَ  َفأَُقوُل  اْبُن عر  2860 3349 ...اَم َقاَل المَعبمُد الصَّ

ةر   1134 ْيرر ِس بَِيِدِه!  أربو ُهرر  249 2367 ...ألَُذوَدنَّ ِرَجاالً َوالَِّذي َنفم

ُسوُل اهللَِّ  أرنرس  1135 انر رر  2347 3548 ...لرْيسر بِالطَِّويِل اْلبراِئنِ  كر

اء ْبن  1136 ر اِزٍب  اْلربر انر النَّبِيُّ  عر نْير املْرنِْكبرنْي  كر ا بر ِعيدر مر ْرُبوًعا بر  2337 3551 ..مر

اِئب  1137 ُسوِل اهللَِّ  السَّ تِي إىِلر رر الر برْت يِب خر هر  ... 5670 2345ذر

ةر   1138 تراير بر النَّبِيُّ  قر ضر ْل خر : الر هر الر  2341 3550 ...؟ قر
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ْبد اهللَِّ ْبن اٌت بِيٌض  ُبرْسٍ  عر رر عر تِِه شر قر نْفر انر يِف عر  - 3546 .كر

بْدِ  ن ْبن عر ةر  اهللَُِّعثْامر مر لر ْهَِل إِىلر ُأمُّ سر نِي أر لر ْوِج النَّبِيِّ  أرْرسر  - .. 5869زر

1139  

ِعير ْبن الِدٍ  إِْسامر أرْيُت النَّبِيَّ  أريِب خر ُن ْبُن  رر انر احْلرسر كر َِلّ ور  2343 3544 ..ُيْشبُِههُ  عر

ِ ْبُن  أرنرس نْيِ ُأِِتر ُعبريُْد اهللَّ ْأِس احْلُسر اٍي بِرر  - .. 3748 ِزير

ْكٍر  احْلراِرِث  ُعْقبرة ْبن ا بر بر أرْيُت أر نر  رر رلر احْلرسر محر  - 3750 ...ور

نرس  1140 بريْهِ  أرنَّ النَّبِيَّ  أر
نْكِ ُرُه مر عر ُب شر رْضِ انر ير  2338 5903 ...كر

بَّاسٍ   1141 انر النَّبِيُّ  اْبُن عر ةر أرْهِل اْلكِتراِب  كر قر افر بُّ ُمور
 2336 5917 ...حُيِ

ِعيدٍ   1142 انر النَّبِيُّ  أربو سر   كر
ِ
اء ْذرر يراًء ِمنر اْلعر دَّ حر  2320 6102 ...أرشر

ِسْسُت ) أرنرس  1143 ا مر ةً مر زَّ ٍة: ِييبراًجا- (خر اير يِف ِرور  2330 1973 ...-ور

ة  1144 اِئشر اٍم  عر ُسولر اهللَِّ أرنَّ احْلراِرثر ْبنر ِهشر أرلر رر   ... 3215 2333 سر

ْبُسُط لِلنَّبِيِّ  أرنَّ ُأمَّ ُسلريْمٍ  أرنرس  1145 انرْت تر  2332 6281 ..نِطرًعا كر

1146  
اء ر نَّةِ  اْلربر ِضًعا يِف اجلمَ  2316 1382 إِنَّ َلُه ُمرم

ِعيل ْبن الِدٍ  إِْسامر أرْيتر ُقْلُت اِلْبِن أريِب أرْوفر  أريِب خر اِهيمر : رر  - 6194 ...إِْبرر

ُسوِل اهللَِّ  أرنرس  1147 عر رر ْلنرا مر خر ْيٍف  ير ىلر أريِب سر  2315 1303 ...عر

1148  
ةر  ْيرر ُسوُل اهللَِّ  أربو ُهرر بَّلر رر نر ْبنر  قر َِلّ احْلرسر  2318 5997 ... عر

ة اِئشر ََة؟. عر ْحم لُِك َلَك َأنم َنَزَع اَّللَُّ ِمنم َقلمبَِك الرَّ  2317 5998 َأَوَأمم

رٍ  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس  1149 فر انر يِف سر  2323 6149 ...كر

انر النَّبِيُّ  أرنرس  1150 ير النَّاسِ  كر أرْجور نر النَّاِس ور  2307  2820 ..أرْحسر

ُسوُل اهللَِّ  أرنرس  1151 اِيمٌ املْرِدينرةر ) قرِدمر رر ُه خر يْسر لر  2309 6911 ..(لر

ة  1152 اِئشر هُ  أرنَّ النَّبِيَّ  عر دَّ ْو عر ِديًثا لر ُث حر انر حُيردِّ  2493 3567 ...كر

ة  1153 اِئشر أرْيُت النَّبِيَّ  عر ا رر  899 4828 ...ُمْسترْجِمًعا قرطُّ  مر
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اِئلٍ   1154 ْبُد اهللَِّ  أربو ور انر عر ِيسٍ  كر ُر النَّاسر يِف ُكلِّ مخر كِّ  2821 70 ..ُيذر

بَّاسٍ   1155 انر النَّبِيُّ  اْبُن عر ير النَّاِس بِاخْلررْيِ  كر  2308 6 ...أرْجور

ابِر  1156 ا ُسِئلر النَّبِيُّ  جر : الر  مر الر  قرطُّ فرقر
ٍ
ء ْ ْن شر  2311 6034 .عر

ابِر  1157 ُسوُل اهللَِّ  جر انر رر الر ِل:  كر  2314 2297 ...َلوم َقدم َجاَءَنا قر

1158  
اَمًء ) ُمْطِعمٍ  ْبن ُجبررْي  ٍة:إِنَّ ِِل َأسم اير يِف ِرور اَمءٍ  ِِل  ور  2354 3532 ...(ََخمَسُة َأسم

ةر  ْيرر ُف اَّللَُّ َعنِّي  أربو ُهرر ِ َجُبوَن َكيمَف َيصم  - 3533 ...َأالَ َتعم

بَّاسٍ   1159 ُسوُل اهللَِّ  اْبُن عر نرةً  ُبِع ر رر  2353 3851 ...ألرْربرِعنير سر

رْيِ  ْبنا  1160 بر مر  الزُّ اصر اِر خر جاًل ِمنر األرْنصر رْير أرنَّ رر بر  2357 2359 ...الزُّ

1161  

ُسوُل اهللَِّ  أرنرس طربر رر  2359 4621 ...ُخْطبرًة  خر

ى ُسولر اهللَِّ؟  أرُبو ُموسر ا رر ْن أريِب ير : مر الر قر ُر فر امر آخر قر  2360 7291 ...فر

بَّاسٍ  ُسولر اهللَِّ  اْبُن عر ْسأرُلونر رر ْوٌم ير انر قر اءً  كر ْهزر
 - 4622 ...اْستِ

ْعد   1162 قَّاصٍ  ْبنسر لِِمنيَ  أريِب ور َظَم املمُسم ًما َمنم َسَأَل  إِنَّ َأعم  2358 7289 ...ُجرم

ةر   1163 ْيرر تنَِيَّ َعََل َأَحِدُكمم َزَماٌن ألَنم َيَراِِن  أربو ُهرر
 2364 3589 ...َلَيأم
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يود الرجوع إلى الطرق ليحفظها، وذلك  قد الجمع بين الصحيحين يتم الطالب حفظحين 

لرغبته التوسع في علم الحديث، فيحتاج إلى الرجوع لألصول ليبحث عن طريق كل حديث، وهو 

ري ومسلم، فتم  إعداد عمل شاق الختالف ترتيب الجمع بين الصحيحين عن ترتيب صحيحي البخا

 هذا الفهرس رغبة في التسهيل على الطالب واختصار وقته وجهده.

 لفرائضكتــــاب ا

رقم 
 طرف احلديث الطريق احلديث

762  
الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، 

 عن أسامة 

الَ َيِرُث اْلُمْسلُِم اْلَكافَِر، َوالَ اْلَكافُِر 

 اْلُمْسلَِم.

 ...َأْلِحُقوا اْلَفَرائَِض بَِأْهلَِها ه بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباسعبدالل  763

 ...َوَأَنا َمِريض   َدَخَل َعَليَّ النَّبِيُّ  محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرًا   764

765  
ُه "آِخُر آَيٍة َنَزَلْت:  أبو  إسحاق، عن البراء   "...َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل اللَّ

 ...نَّ ُعَمر َخَطَب َفَقاَل: َثاَلث  َوِدْدُت أَ  لشعبي، عن ابن عمر أبو حيان عن ا

ِه  ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة  766 ُجلِ  َأنَّ َرُسوَل اللَّ  ...َكاَن ُيْؤَتى بِالرَّ

 لوقفكتــــاب ا

رقم 
 طرف احلديث الطريق احلديث
 ا...َأَصاَب َأْرًض  َأْن ُعَمر ْبَن اْلَخطَّاِب  نافع، عن ابن عمر   767

 الأحاديث طرق
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 لنذوركتــــاب ا

رقم 
 طرف احلديث الطريق احلديث
 ...َأنَّ ُعَمر َسَأَل النَّبِيَّ  عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر   768

769  
ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس 

 
ِه  اْستَْفتَى َسْعُد ْبُن ُعبَاَدَة   َرُسوَل اللَّ

هِ  بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة يزيد   771 ي َأْن َتْمِشَي إَِلى َبيِْت اللَّ
 ...َنَذَرْت ُأْختِ

 ..َرَأى َشيًْخا ُيَهاَدى َبيَْن اْبنَيْهِ  َأنَّ النَّبِيَّ  حميد، ثني ثابت، عن أنس   770

 ...َعِن النَّْذرِ  َنَهى النَّبِيُّ  منصور، عن عبدالله بن مرة، عن ابن عمر   772

 ألميانكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث  الراوي احلديث

 أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة   773
َر  الَ َيْأتِي اْبَن آَدَم النَّْذُر بَِشْيٍء َلْم َيُكْن ُقدِّ

 ...َلهُ 

774  
ابن شهاب قال: قال سالم: قال ابن عمر: سمعت 

 يقول:  عمر
َه َينَْهاُكْم َأْن   ..لُِفوا بآبائُِكْم.َتْح إِنَّ اللَّ

775  
إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن دينار، عن ابن 

 عمر
 ...َفاَل َيْحلِْف إالَّ بِاللَّهِ َأالَ َمْن َكاَن َحالًِفا 

776  
ابن شهاب، ثنا حميد بن عبدالرحمن أن أبا هريرة 

 
 ...َمْن َحَلَف ِمنُْكْم َفَقاَل فِي َحلِِفِه بِالالَِّت 

يَْلَة َعَلى تِْسِعينَ َقاَل ُسَلْيَماُن:  يرة طاووس، عن أبي هر  777  ...ألَُطوَفنَّ اللَّ

ِه  أبو بردة، عن أبي موسى   778  ...فِي َرْهطٍ  َأَتْيُت َرُسوَل اللَّ

 ...َمْن َحَلَف َيِميَن َصْبٍر لَِيْقَتطَِع بَِها َماَل  أبي وائل، عن عبدالله بن مسعود   779

ِه ألَْن َيَلجَّ ن منبه، عن أبي عبدالرزاق، ثنا معمر، عن همام ب  781  ...َأَحُدُكْم بِيَِمينِِه فِي َأْهلِهِ َواللَّ
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 هريرة

 حتريم الدماء وذكر القصاص والديةكتــــاب 
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

780  

َماَن َقِد اْسَتَداَر َكَهْيَئتِِه َيْوَم َخلَ  محمد بن سيرين، عن ابن أبي بكرة، عن أبيه  هُ إِنَّ الزَّ  ..َق اللَّ

 فضيل بن عزوان، ثنا عكرمة، عن ابن عباس 
َها َلَوِصيَّتُُه إَِلى ِذي َنْفِسي بِيَِدِه! إِنَّ  َفَوالَّ

تِهِ   .ُأمَّ

 ...َيْوَم النَّْحِر َبْيَن اْلَجَمَراِت  َوَقَف النَّبِيُّ  وقال هشام بن الغاز، أني نافع، عن ابن عمر 

782  
هو ابن –بدالله يق سمعت عاألعمش، ثني شق

 مسعود
ُل َما ُيْقَضى َبْيَن النَّاسِ  َماِء. َأوَّ  بِالدِّ

783  

 عن عبدالله، عن مسروق، عن عبدالله بن مرة، األعمش

ولمسلم قال األعمش: فحدثت به إبراهيم فحدثني 

 عن األسود، عن عائشة بمثله

الَ َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم َيْشَهُد َأْن الَ إَِلَه إالَّ 

هُ ا  ..للَّ

 أبو قالبة، عن أنس   784
-َوفِي ِرَواَيٍة: َوُعَرْينَةَ -َأنَّ َنَفًرا ِمْن ُعْكٍل 

... 

 ...الَ ُتْقَتُل َنْفٌس ُظْلًما إالَّ َكاَن َعَلى اْبِن آَدمَ  األعمش، ثني عبدالله بن مرة، عن مسروق، عن عبدالله  785

ى  األعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة   786  ...ِمْن َجبٍَل َفَقتََل َنْفَسُه َمْن َتَردَّ

787  
 أبو حازم، عن سهل بن سعد 

ِه  اْلَتَقى ُهَو َواْلُمْشِرُكوَن  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

... 

 ...َفَكاَد َبْعُض النَّاِس َأْن َيْرَتاَب  الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة 

 ...ُجٌل بِِه ُجْرٌح َكاَن فِيَمْن َكاَن َقْبَلُكْم رَ  الحسن، ثنا جندب   788

 همام، عن قتادة، عن أنس   789
ا َرضَّ َرْأَس َجاِرَيٍة َبْيَن  َأنَّ َيُهوِديًّ

 ...َحَجَرْينِ 
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791  
قتادة سمعت زرارة بن أوفى، عمران بن حصين 

 
 ..َأنَّ َرُجاًل َعضَّ َيَد َرُجٍل َفنََزَع َيَدُه ِمْن َفِمهِ 

َبيَِّع َعمَّ  حميد، عن أنس   790  ...َتُه َكَسَرْت َثنِيََّة َجاِرَيةٍ َأنَّ الرُّ

 ...اْقَتَتَلِت اْمَرَأَتاِن ِمْن ُهَذْيلٍ  عن أبي هريرة، عن ابن المسيب وأبي سلمة، ابن شهاب  792

 ...اْلَعْجَماُء َجْرُحَها ُجَباٌر، َواْلبِْئُر ُجَبارٌ  عن أبي هريرة ، عن ابن المسيب وأبي سلمة، ابن شهاب  793

 لقسامةكتــــاب ا
م رق

 طرف احلديث الطريق احلديث

794  

مالك عن أبي ليلى عبدالله بن عبدالرحمن بن سهل 

عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء 

 قومه أن عبدالله بن سهل ومحيصة

ِه ْبَن َسْهٍل َوُمَحيَِّصَة َخَرَجا   ...َأنَّ َعْبَد اللَّ

 حلدودكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

795  
ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن 

 مسعود، عن ابن عباس 
 ...َجَلَس ُعَمُر َعَلى اْلِمنَْبِر 

796  

 عن الشيباني قال: 
ِه ْبَن َأبِي َأْوَفى:  َد اللَّ َهْل َسَأْلُت َعبْ

 ..َرَجمَ 

رواه مرة قال: حدثنا آدم، ثنا شعبة، ثنا سلمة بن كهيل 

 علي  سمعت الشعبي يحدث عن
 ...ِحيَن َرَجَم اْلَمْرَأَة َيْوَم اْلُجُمَعِة َقاَل 

797  
ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة، عن 

 أبي هريرة 

َفَقاَل َأْنُشُدَك  إَِلى النَّبِيِّ َجاَء َرُجل  

هَ   ..اللَّ

798  
ابن شهاب، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن 

 أبي هريرة 
 ...( ِرَواَيٍة: ِمْن َأْسَلمَ  َوفِيَأَتى َرُجل  )
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 ...َفُكنُْت فِيَمْن َرَجَمُه، َفَرَجْمنَاُه بِاْلُمَصلَّى وهو أبو سلمة–قال الزهري: فأخبرني من سمع جابرًا 

رواه البخاري مرة قال: حدثني عبدالله بن محمد 

الجعفي، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي سمعت يعلى بن 

  اس حكيم، عن عكرمة، عن ابن عب

ا َأَتى َماِعُز ْبُن َمالٍِك النَّبِيَّ   ...َلمَّ

 ...بَِرُجٍل َواْمَرَأٍة ِمَن اْلَيُهوِد  ُأتَِي النَّبِيُّ  نافع، عن ابن عمر   799

811  
ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة، عن 

 أبي هريرة وزيد بن خالد 
ِه   ..إَِذا َزَنْت ُسِئَل َعِن األََمِة  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

 ُتْقَطُع اْلَيُد فِي ُرُبِع ِدينَاٍر َفَصاِعًدا. ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة   810

 نافع، عن عبدالله بن عمر   812
ِه   َقَطَع فِي ِمَجنٍّ َثَمنُُه َثاَلَثةُ  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

 َدَراِهَم.

 األعمش سمعت أبا صالح سمعت أبا هريرة   813
ُه السَّ  اِرَق َيْسِرُق اْلَبْيَضَة َفُتْقَطُع َلَعَن اللَّ

 ..َيُدهُ 

ِه  فِي َعْهِد َرُسولِ  َأنَّ اْمَرَأًة َسَرَقْت  الزهري، أني عروة بن الزبير، عن عائشة   814  ...اللَّ

815  

اَلةِ  عبيد الله بن عدي بن الخيار قال:   ...اْنَتَصْبُت لُِعْثَماَن ِحيَن َخَرَج إَِلى الصَّ

 ...َضَرَب فِي اْلَخْمِر بِاْلَجِريِد  نَّ النَّبِيَّ أَ  قتادة، عن أنس 

رواه مرة: حدثنا مكي بن إبراهيم، عن الجعيد، عن 

 يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد

ِه  اِرِب َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَّ ُكنَّا ُنْؤَتى بِالشَّ

 

816  
سفيان، ثنا أبو حصين سمعت عمير بن سعيد النخعي 

 أبي طالب سمعت علي بن 
ا َعَلى َأَحٍد َفَيُموَت   ...َما ُكنُْت ألُِقيَم َحدًّ

817  

، وقال عن أبي برد عن أبيه،عبدالرحمن بن جابر،

مرة: عبدالرحمن بن جابر، عن أبيه، عن أبي هريرة 

 

  ...الَ ُيْجَلُد َفْوَق َعْشِر َجَلَداٍت 

ِه َشْيًئاَبايُِعونِي َعَلى الزهري، أني أبو إدريس عائذ الله بن عبدالله أن   818  ...َأْن الَ ُتْشِرُكوا بِاللَّ
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 الصامت عبادة بن 

 ألقضيةكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

819  
عروة أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة 

 أخبرتها زوج النبي  
ُه َسِمَع ُخُصوَمًة بَِباِب ُحْجَرتِِه   ...َأنَّ

ِه األََلدُّ اْلَخِصُم. بي مليكة، عن عائشة ابن جريج، عن ابن أ  801 َجاِل إَِلى اللَّ  إِنَّ َأْبَغَض الرِّ

 ...َأنَّ اْمَرَأَتْيِن َكاَنَتا َتْخِرَزاِن فِي َبْيٍت  ابن جريج، عن ابن أبي مليكة  800

802  

عبدالملك بن عمير سمعت عبدالرحمن بن أبي بكرة 

ال  إلى ابنه وكان بسجستان أن قال: كتب أبو بكرة 

 تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي 

 يقول: 

 الَ َيْقِضَينَّ َحَكٌم َبْيَن اْثنَْيِن َوُهَو َغْضَباُن.

803  
يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن 

 بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو ابن العاص، عن عمرو 
 ...ْجَتَهَد ُثمَّ َأَصاَب َحَكَم اْلَحاكُِم َفا إَِذا

 ...َكاَنِت اْمَرَأَتاِن َمَعُهَما اْبنَاُهَما أبو الزناد، عن عبدالرحمن، عن أبي هريرة   804

805  
عبدالرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي 

 هريرة
 ...اْشَتَرى َرُجٌل ِمْن َرُجٍل َعَقاًرا َلهُ 

 للقطةكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

806  

 ...َوِوَكاَءَها اْعِرْف ِعَفاَصَها يد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد يز

سلمة بن كهيل سمعت سويد بن غفلة قال: لقيت أبي 

 ابن كعب فقال: 
ًة ِماَئَة ِدينَارٍ أَ   ...َخْذُت ُصرَّ

 ...الَ َيْحُلَبنَّ َأَحٌد َماِشَيَة اْمِرٍئ بَِغْيِر إِْذنِهِ  نافع، عن عبدالله بن عمر   807
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 لضيافةكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

808  
الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن 

 عقبة بن عامر 
ِه، إِنََّك َتْبَعُثنَا َفنَنِْزُل بَِقْومٍ   ...َيا َرُسوَل اللَّ

 جلهادكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
ُه لَِمْن َجاَهَد فِي َسبِيلِهِ  ريرة أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي ه  809 َل اللَّ  ...َتَكفَّ

821  
فليح، ثني هالل بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي 

 هريرة 
اَلةَ  ِه َوَرُسولِِه، َوَأَقاَم الصَّ  ...َمْن آَمَن بِاللَّ

 ...َأَرَأْيَت إِْن ُقتِْلُت، َفَأْيَن َأَنا؟ سفيان، عن عمرو سمع جابر بن عبدالله   820

نِي َعَلى َعَمٍل َيْعِدُل اْلِجَهادَ  حدثه قال: جاء رجل ذكوان أن أبا هريرة   822  ...ُدلَّ

823  
الزهري، ثني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد 

 حدثه قال: قيل: الخدري 
ِه، َأيُّ النَّاِس   ...َأْفَضُل؟َيا َرُسوَل اللَّ

824  

مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن 

 أنس

ِه َكا ُأمِّ َيْدُخُل َعَلى  َن َرُسوُل اللَّ

 ...َحَرامٍ 

يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أنس، عن 

 خالته أم حرام بنت ملحان
 َقِريًبا ِمنِّي ُثمَّ اْسَتْيَقَظ... َناَم النَّبِيُّ 

825  

ِه َأْو َرْوَحٌة َخْيٌر   حميد، عن أنس   ...َلَغْدَوٌة فِي َسبِيِل اللَّ

  حازم، عن سهل  أبي
ِه َخيٌْر ِمَن   ِرَباُط َيْوٍم فِي َسبِيِل اللَّ

ْنيَا  ...الدُّ

 ...َما َأَحٌد َيْدُخُل اْلَجنََّة ُيِحبُّ َأْن َيْرِجَع  شعبة، عن قتادة، عن أنس   826

َما األَْعَماُل بِ يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن   827 َما الْمِرٍئ َما إِنَّ النِّيَِّة، َوإِنَّ
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 ...َنَوى وقاص عن عمر بن الخطاب 

 ...َأَتاُه ِرْعل  َوَذْكَواُن َوُعَصيَُّة  َأنَّ النَّبِيَّ  سعيد، عن قتادة، عن أنس   828

829  
مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي 

 هريرة
َهَداُء َخْمَسٌة: اْلَمْطُعوُن، َواْلَمْبُطونُ   ...الشُّ

831  

 الطَّاُعوُن َشَهاَدٌة لُِكلِّ ُمْسلٍِم. ، عن أنس عاصم، عن حفصة بنت سيرين

داود بن أبي الفرات، ثنا عبدالله بن بريدة، عن يحيى 

 بن يعمر، عن عائشة 
ِه   ...َعِن الطَّاُعونِ  َسَأْلُت َرُسوَل اللَّ

830  
ثني  -هو ابن أبي أيوب–عبدالله بن يزيد، ثنا سعيد 

 أبو األسود، عن عكرمة، عن ابن عمرو 
 .ُقتَِل ُدوَن َمالِِه َفُهَو َشِهيٌد  َمنْ 

ي َأَنُس ْبُن النَّْضِر غَ  حميد، عن أنس   832  ... اَب َعمِّ

ُجُل ُيَقاتُِل لِْلَمْغنَمِ  :َقاَل َأْعَرابِيٌّ لِلنَّبِيِّ  أبو وائل، عن أبي موسى   833  ...الرَّ

 ...ُمَقنَّع  بِاْلَحِديدِ َرُجل   َأَتى النَّبِيَّ  عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء   834

ِه َفَقْد َغَزا بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد   835 َز َغاِزًيا فِي َسبِيِل اللَّ  ...َمْن َجهَّ

836  
ابن شهاب قال: قال حميد بن عبدالرحمن سمعت 

 معاوية خطيبًا يقول: سمعت...
ينِ  ْهُه فِي الدِّ ُه بِِه َخْيًرا ُيَفقِّ  ...َمْن ُيِرِد اللَّ

ُه إَِلى َرُجَلْيِن  زناد، عن األعرج، عن أبي هريرة أبو ال  837  ...َيْضَحُك اللَّ

 ...اْلَخْيُل َمْعُقوٌد فِي َنَواِصيَها اْلَخْيرُ  الشعبي، عن عروة البارقي   838

 اْلَبَرَكُة فِي َنَواِصي اْلَخْيِل. شعبة، عن أبي التيَّاح، عن أنس   839

ِه  َساَبَق َرُسوُل  عن نافع، عن ابن عمر   841  ...َبْيَن اْلَخْيِل  اللَّ

840  

ا َنَزَلْت: أبو إسحاق، عن البراء   "...اَل َيْستَوي الَقاعُدون "َلمَّ

إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، ثني 

سهل بن سعد أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد، 
َها َعَليَّ َجاَءُه اْبُن ُأمِّ َمْكُتوٍم فَ   ...َوْهَو ُيِملُّ
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 فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره

ابن جريج، أني عبدالكريم أن مقسمًا مولى عبدالله 

 أخبره...بن الحارث أخبره أن ابن عباس 
 ... "ِمَن المؤِمنين اَل َيْستَوي الَقاعُدون "

 ...َكاَن فِي َغَزاٍة َفَقاَل  َأنَّ النَّبِيَّ  حميد، عن أنس   842

 لسريكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

843  

سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي 

 موسى
َرا َرا، َوَبشِّ َرا والَ ُتَعسِّ َرا َيسِّ  ...َوالَ ُتنَفِّ

ُروا َوالَ  شعبة، عن أبي التياح سمعت أنس بن مالك  ُروا. َيسِّ نُوا َوالَ ُتنَفِّ ُروا، َوَسكِّ  ُتَعسِّ

844  
ِه  يد الله، ثني نافع، ثني ابن عمر عب  ...ُأُحٍد  َعَرَضُه َيْومَ  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

 اْسُتْصِغْرُت َأَنا َواْبُن ُعَمر َيْوَم َبْدرٍ  شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء 

ِه  نافع، عن عبدالله بن عمر   845  ...َنَهى َأْن ُيَساَفَر بِاْلُقْرآنِ  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

846  
مالك، عن سمي مولى أبي صالح، عن أبي صالح، 

 عن أبي هريرة 
َفُر قِْطَعٌة ِمَن اْلَعَذاِب   ...السَّ

847  
عاصم بن سليمان، عن الشعبي أنه سمع جابر بن 

 عبدالله 
 إَِذا َأَطاَل َأَحُدُكُم اْلَغْيَبَة َفاَل َيْطُرْق َأْهَلُه َلياًل.

848  
ة، عن همام، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلح

 أنس
 ...الَ َيْطُرُق َأْهَلهُ  َكاَن النَّبِيُّ 

 ...َفَكَتَب إِليَّ  َكَتْبُت إَِلى َنافٍِع، عن ابن عون   849

851  
الزهري، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن 

 عباس 
َثنِي َأُبو ُسْفَياَن   ...ِمْن فِيِه إَِلى فِيَّ  َحدَّ

َرِكَب َعَلى ِحَماٍر َعَلى  َأنَّ النَّبِيَّ  زيد ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن   850
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 ...إَِكاٍف 

ِه َلَقْد آَذانِي َنْتُن ِحَماِركَ  معتمر سمعت أبي أن أنسًا قال:   ...إَِلْيَك َعنِّي؛ َواللَّ

 ...َيْوَم اْلِقَياَمِة ُيْعَرُف بِهِ  لُِكلِّ َغادٍِر لَِواءٌ  عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر   852

853  

موسى بن عقبة، عن سالم بن أبي النضر مولى عمر 

بن عبيد الله وكان كاتبًا له قال: كتب إليه عبدالله بن 

 أوفى فقرأته أن رسول الله 

َها النَّاُس! الَ َتَمنَّْوا لَِقاَء اْلَعُدوِّ   ...َأيُّ

 الَْحْرُب َخْدَعٌة. سفيان، عن عمرو سمع جابر بن عبدالله   854

 نا عبدالوارث، ثنا عبدالعزيز، عن أنسأبو معمر، ث  855
ا َكاَن َيْوُم ُأُحٍد اْنَهَزَم النَّاُس َعِن النَّبِيِّ  َلمَّ

.. 

856  
بشر بن المفضل، عن خالد بن ذكوان، عن الربيع 

 بنت معوذ 
 ...َفنَْسِقي اْلَقْومَ  ُكنَّا َنْغُزو َمَع النَّبِيِّ 

 ...ْقُتوَلًة فِي َبْعِض َمَغاِزيُوِجَدِت اْمَرَأة  مَ  نافع، عن ابن عمر   857

858  
، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس 

 الصعب بن جثامة 
 َأوْ ) ( النَّبِيُّ َمرَّ بَِي )

ِ
انَ  بِاألَْبَواء  ...(بَِودَّ

َق َنْخَل َبنِي نافع، عن عبدالله بن عمر   859 ُه َحرَّ  ...النَِّضيِر، َوَقَطعَ  َأنَّ

861  
 ...ُكنَّا ُمَحاِصِريَن َقْصَر َخْيَبَر، َفَرَمى إِْنَسان   الله بن مغفل حميد بن هالل، عن عبد

 ...ُكنَّا ُنِصيُب فِي َمَغاِزينَا اْلَعَسَل َواْلِعنََب  نافع، عن ابن عمر 

 ...َغَزا َنبِيٌّ ِمَن األَْنبِيَاِء َفَقاَل لَِقْوِمهِ  معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة   860

ًة ِقَبَل َنْجٍد َفُكنُْت  َبَعَث النَّبِيُّ  ابن عمر نافع، عن   862  ا..فِيهَ َسِريَّ

ِه  ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر   863 ُل  َأنَّ َرُسوَل اللَّ  ...َكاَن ُينَفِّ

864  
يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي 

 محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة 
ِه َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل   ...َعاَم ُحنَْينٍ  اللَّ
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فِّ َيْوَم َبْدرٍ  إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبيه   865  ...َبْينَا َأَنا َواِقف  فِي الصَّ

 ...َعْين  ِمَن اْلُمْشِرِكيَن  َأَتى النَّبِيَّ  إياس بن سلمة بن األكوع، عن أبيه   866

 ابن شهاب، عن مالك بن أوس  867
ِحيَن َمتََع فِي َأْهِلي َبْينَا َأَنا َجالِس  

 ...النََّهارُ 

 ...َأْرَسَلْت  َأنَّ َفاطَِمَة بِنَْت النَّبِيِّ  ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة   868

 ...(َوالَ دِْرَهًماَوَرَثتِي دِينَاًرا )الَ َيْقتَِسُم  مالك، عن أبي الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة  869

ِه  ابن عمر عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن   871  ...(َيْوَم َخْيَبرَ ) َقَسَم َرُسوُل اللَّ

 ...َخْياًل ِقَبَل َنْجدٍ  َبَعَث النَّبِيُّ  الليث، ثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة  870

 هلجرة واملغازيكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

872  

 ...ى َأبِي فِي َمنِْزلِِه إِلَ  َجاَء َأُبو َبْكٍر  أبو إسحاق سمعت البراء 

ابن شهاب أني عبدالرحمن بن مالك المدلجي وهو 

ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه 

 سمع سراقة بن جعشم 

اِر ُقَرْيٍش   ...َجاَءَنا ُرُسُل ُكفَّ

قال البخاري: ثني محمد، ثنا عبدالصمد، ثنا أبي، ثنا 

 بن مالك  عبدالعزيز بن صهيب، ثنا أنس
ِه   ...إَِلى اْلَمِدينَةِ  َأْقَبَل َنبِيُّ اللَّ

873  

 ...َقاَل َوُهَو فِي ُقبٍَّة َلُه َيْوَم َبْدرٍ  َأنَّ النَّبِيَّ  خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس 

 أبي إسحاق، عن البراء 
ٍد  َثنِي َأْصَحاُب ُمَحمَّ ْن َشِهَد  َحدَّ ِممَّ

 ...َبْدًرا

874  
عروبة، عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن سعيد بن أبي 

 عن أبي طلحة  مالك 
ِه   ...َأَمَر َيْوَم َبْدٍر  َأنَّ َنبِيَّ اللَّ

 ...َبْينََما َنْحُن فِي اْلَمْسِجِد إِْذ َخَرَج َعَلْينَا  الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة   875
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 ...َفَأْجَلى َبنِي النَِّضيرِ  َحاَرَبِت النَِّضيُر َوُقَرْيَظةُ  بن عمر ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ا  876

ِه  سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سعد بن أبي وقاص  877  ...َيْوَم ُأُحٍد  َرَأْيُت َرُسوَل اللَّ

878
ُه ُسِئَل َعْن ُجْرِح النَّبِيِّ أبو حازم، عن سهل   ...َيْوَم ُأُحدٍ  َأنَّ

 ...َيْوَم ُأُحدٍ  النَّبِيُّ  ُشجَّ عن أنس 

ِه َعَلى َقْوٍم َفَعُلوا بِنَبِيِّهِ  عبدالرزاق، عن معمر، عن همام سمع أبا هريرة  879  ...اْشَتدَّ َغَضُب اللَّ

 ...َكاَن ُيَصلِّي ِعنَْد اْلَبْيِت  َأنَّ النَّبِيَّ  أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبدالله  881

ب األسود بن قيس، عن جند  880
َكاَن فِي َبْعِض اْلَمَشاِهِد  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

... 

882

ابن وهب، أني يونس، عن ابن شهاب، ثني عروة أن 

حدثته أنها قالت  زوج النبي  عائشة 

للنبي

 ...َهْل َأَتى َعَلْيَك َيْوم  َكاَن َأَشدَّ ِمْن َيْوِم ُأُحٍد؟

 ...َيْحِكي َنبِيًّا نِّي َأْنُظُر إَِلى النَّبِيِّ َكأَ  األعمش، ثني شقيق قال: قال عبدالله   883

 ...َصنََع َأُبو َجْهٍل؟َمْن َينُْظُر َما سليمان التيمي، عن أنس 884

 ...َمْن لَِكْعِب ْبِن األَْشَرِف؟ سفيان، عن عمرو سمعت جابر بن عبدالله   885

ِه  شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء   886  ...َيْوَم األَْحَزاِب  َرَأْيُت َرُسوَل اللَّ

887
قال البخاري: ثنا أبو معمر، ثنا عبدالوارث، ثنا 

عبدالعزيز، عن أنس 
 ...َجَعَل اْلُمَهاِجُروَن َواألَْنَصاُر َيْحِفُرونَ 

جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر   888
َينَّ َأَحٌد ) ( إالَّ فِي َبنِي اْلَعْصرَ الَ ُيَصلِّ

 .ُقَرْيَظَة.

889

 ...ُأِصيَب َسْعد  َيْوَم اْلَخنَْدِق عن أبيه، عن عائشة  هشام،

شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي أمامة بن سهل، 

عن أبي سعيد الخدري 
ا َدَنا َسْعد  ِمَن اْلَمْسِجِد َقاَل   ... النَّبِيُّ َلمَّ
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عبدالله بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل 

 سمعت سليمان بن صرد يقول سمعت أبا إسحاق يقول
 ...اآلَن َنْغُزوُهْم َوالَ َيْغُزوَننَا

 ...َكَأنِّي َأْنُظُر إَِلى اْلُغبَاِر َساطًِعا  جرير بن حازم، عن حميد بن هالل، عن أنس 

َجَرةِ  َباَيْعُت النَّبِيَّ  عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة   891  ...ُثمَّ َعَدْلُت إَِلى ظِلِّ الشَّ

890  
مرو بن يحيى، عن عباد بن تميم، عن عبدالله بن ع

 زيد
ا َكاَن َزَمُن ) ةِ َلمَّ  ...(، َأَتاُه آٍت اْلَحرَّ

ا َأَراَد َأْن َيْعَتِمَر  َأنَّ النَّبِيَّ  أبو إسحاق، عن البراء   892  ...َلمَّ

893  
ا َفَتْحنَا َلَك َفْتًحا ُمبِينًا  " شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك   .اَل: اْلُحَدْيبَِيةُ قَ  "إِنَّ

ْيَلَة ُسوَرٌة  مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر   ...َلَقْد ُأْنِزَلْت َعَليَّ اللَّ

يَن، َفَقاَم َسْهُل ْبُن ُحنَْيٍف  عن أبي وائل  894  ...ُكنَّا بِِصفِّ

 ...َغاَبةِ َخَرْجُت ِمَن اْلَمِدينَِة َذاِهًبا َنْحَو الْ  يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة   895

 يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة   896
إَِلى َخْيَبَر، َفِسْرَنا  َخَرْجنَا َمَع النَّبِيِّ 

 ...َلْيالً 

897  

ثور بن يزيد الديلي، عن أبي الغيث مولى ابن مطيع، 

 عن أبي هريرة 
ِه   ...َيْوَم َخْيَبرَ  َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اللَّ

عمرو، عن سالم بن علي بن عبدالله، ثنا سفيان، عن 

 أبي الجعد، عن ابن عمرو 
 ...َرُجل   َكاَن َعَلى َثَقِل النَّبِيِّ 

898  

ةَ  ابن شهاب، عن أنس بن مالك  ا َقِدَم اْلُمَهاِجُروَن اْلَمِدينََة ِمْن َمكَّ  ...َلمَّ

محمد بن بشار، ثنا حرمي، ثنا شعبة، أني عمارة، عن 

 عكرمة، عن عائشة 

ا ُفتَِحْت   َخيْبَُر ُقْلنَا: اآلَن َنْشبَُع ِمنَ َلمَّ

 ...التَّْمرِ 

ُجُل َيْجَعُل لِلنَّبِيِّ  معتمر، عن أبيه، عن أنس   899  ...النََّخاَلِت  َكاَن الرَّ

 ...فِي َغْزَوةٍ  َخَرْجنَا َمَع النَّبِيِّ أبو أسامة، عن بريد بن عبدالله بن أبي بردة، عن أبي   911
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 بردة، عن أبي موسى 

910  
بي نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن ابن أ

 عبدالله 
َة  َدَخَل النَّبِيُّ   ...َمكَّ

912  

 ...الَ ِهْجَرَة َبْعَد اْلَفْتِح، َوَلكِْن ِجَهاٌد َونِيَّةٌ  منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس

عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة مع عبيد بن 

الت: ال هجرة عمير الليثي، فسألها عن الهجرة، فق

 اليوم..

ِه   ...َكاَن اْلُمْؤِمُن َيِفرُّ َأَحُدُهْم بِِدينِِه إَِلى اللَّ

 ...بَِأِخي َبْعَد اْلَفْتِح  َتْيُت النَّبِيَّ أَ  أبو عثمان النهدي، عن مجاشع   913

914  
األوزاعي، ثني ابن شهاب الزهري، عن عطاء بن 

 يزيد الليثي، عن أبي سعيد 

ِه  نَّ َأْعَرابِيًّاأ َعِن  َسَأَل َرُسوَل اللَّ

 ..اْلِهْجَرةِ 

915  
قال الشيخان: ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا حاتم، عن يزيد 

 بن أبي عبيد، عن سلمة بن األكوع 
اِج  ُه َدَخَل َعَلى اْلَحجَّ  ...َأنَّ

916  
سفيان، عن عمرو، عن أبي العباس الشاعر األعمى، 

 عن عبدالله بن عمر 

َفَلْم ْهَل الطَّاِئِف أَ  َحاَصَر النَّبِيُّ 

 ...َيْفتَْحَها

 ...َوَسَأَلُه َرُجل   َسِمْعُت اْلَبَراَء  أبي إسحاق قال:   917

918  

 ...َفِقيَل َلهُكنُْت إَِلى َجنِْب َزْيِد ْبِن َأْرَقَم   أبي إسحاق قال: 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل، ثنا معتمر بن 

 ه سليمان، عن كهمس، عن ابن بريدة، عن أبي

ِه  ُه َغَزا َمَع َرُسوِل اللَّ ِستَّ َعْشَرَة  َأنَّ

 .َغْزَوةٍ 

 إلمارةكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

 عاصم بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر   919
الَ َيَزاُل َهَذا األَْمُر فِي ُقَرْيٍش َما َبِقَي ِمنُْهُم 

 اْثنَاِن.
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عيب، اليمان، أنا شرواه مرتين بإسناد واحد: ثنا أبو 

 عن الزهري قال: كان محمد...
 ...إِنَّ َهَذا األَْمَر فِي ُقَرْيشٍ 

ْأنِ  أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة   901  ...النَّاُس َتَبٌع لُِقَرْيٍش فِي َهَذا الشَّ

ُهْم ِمْن ُقَرْيشٍ  اْثنَا َعَشَر َأِميًرا َيُكونُ  عبدالملك سمعت جابر بن سمرة   900  .ُكلُّ

 ...ِقيَل لُِعَمر: َأالَ َتْسَتْخِلُف؟ هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبدالله بن عمر  902

903  
فرات القزاز سمعت أبا حازم قال: قاعدت أبا هريرة 

 خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي 
 ...َكاَنْت َبنُو إِْسَرائِيَل َتُسوُسُهُم األَْنبَِياءُ 

904  
دالله بن مالك، عن عبدالله بن دينار، عن عب

 عمر
ُكْم   ...َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ َأالَ ُكلُّ

 الحسن، ثنا عبدالرحمن بن سمرة   905
ْحَمنِ  َعْبَد  يا ْبَن َسُمَرَة! الَ َتْسَأِل  الرَّ

 ..اإِلَماَرةَ 

 ...وَمِعي َرُجاَلنِ  َأْقَبْلُت إَِلى النَّبِيِّ  أبي بردة، عن أبي موسى   906

هَ  و الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة أب  907  ...َمْن َأَطاَعنِي َفَقْد َأَطاَع اللَّ

908  

عن الحسن: أتينا معقل بن يسار نعوده، فدخل عبيد 

الله، فقال له معقل: أحدثك حديثًا سمعته من رسول 

  الله 

 ...َما ِمْن َواٍل َيلِي َرِعيًَّة ِمَن اْلُمْسلِِمينَ 

 ...َفَذَكَر اْلُغُلوَل  َقاَم فِينَا النَّبِيُّ  رعة، ثني أبو هريرة أبو حيان، ثني أبو ز  909

ِه  عروة، عن أبي حميد الساعدي   921  ...َرُجاًل  اْسَتْعَمَل َرُسوُل اللَّ

920  

 ...َأْنُتْم َخْيُر َأْهِل األَْرضِ  سفيان، عن عمرو، عن جابر 

ُه َكاَن فِيَمْن  سعيد بن المسيب، عن أبيه... ِه َباَيَع َأنَّ  ... َرُسوَل اللَّ

قال  :موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع قال

  ابن عمر
َجَرِة   ...َفَما اْجَتَمَع ِمنَّا اْثنَاِن َعَلى الشَّ
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َجَرِة َأْلًفا َوَثاَلَث ِماَئةٍ  شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبدالله بن أبي أوفى  922  ...َكاَن َأْصَحاُب الشَّ

923  
 ...َعطَِش النَّاُس َيْوَم اْلُحَدْيبَِيةِ  أبي الجعد، عن جابر سالم بن 

ةَ  أبي إسحاق، عن البراء  وَن َأْنُتُم اْلَفْتَح َفْتَح َمكَّ  ...َتُعدُّ

924  
ابن وهب، عن عمرو، عن بكير، عن بسر بن سعيد، 

 عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت
 ...اهُ َفَباَيْعنَ  َدَعاَنا النَّبِيُّ 

925  
 ... َباَيْعُت َرُسوَل اللَِّه  إسماعيل، عن قيس سمعت جريرًا 

ِه  عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر   ... ُكنَّا إَذا َباَيْعنَا َرُسوَل اللَّ

 ...َكاَنِت اْلُمْؤِمنَاُت إَِذا َهاَجْرَن  الزهري، أني عروة بن الزبير، عن عائشة   926

927  
عن ابن جريج، عن يعلى بن حجاج بن محمد، 

 مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس 
ِه ْبِن ُحَذاَفةَ   ...َنَزَلْت فِي َعْبِد اللَّ

 ...اْسَمُعوا َوَأطِيُعوا، َوإِِن اْسُتْعِمَل َحَبِشيٌّ  شعبة، عن أبي التياح، عن أنس   928

 ...َبَعَث َجْيًشا َأنَّ النَّبِيَّ  سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن، عن علي   929

ْمُع َوالطَّاَعُة َعَلى  عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر   931  ...اْلَمْرِء اْلُمْسلِمِ السَّ

930  

شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن أسيد بن 

 حضير 
 ؟...َأالَ َتْسَتْعِمُلنِي َكَما اْسَتْعَمْلَت ُفاَلًنا

 ...األَْنَصاَر إَِلى َأْن ُيْقطَِع َلُهمُ  بِيُّ َدَعا النَّ  يحيى بن سعيد سمع أنس بن مالك 

 ...َستَُكوُن َأَثَرٌة َوأُموٌر ُتنْكُِروَنها األعمش، عن زيد بن وهب، عن عبدالله 

932  

الوليد بن مسلم، ثني ابن جابر، ثني بسر بن عبيد الله 

الحضرمي، ثني أبو إدريس الخوالني، أنه سمع 

 حذيفة 

ِه  ُلوَن َرُسوَل َكاَن النَّاُس َيْسأَ   ... اللَّ

 ...َمْن َكِرَه ِمْن َأِميِرِه َشْيًئا َفْلَيْصبِرْ  الجعد، عن أبي رجاء، عن ابن عباس   933

اَلَح َفَلْيَس ِمنَّا نافع، عن عبدالله بن عمر   934  .َمْن َحَمَل َعَلْينَا السِّ
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 سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة   935
ي َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِمنُْه َفُهَو َمْن َأْحَدَث فِ 

 ...َردٌّ 

ْمَتُه!ِقيَل ألَُساَمُة  األعمش، عن أبي وائل قال:   936  ...: َلْو َأَتْيَت ُفاَلًنا َفَكلَّ

 لذبائح والصيدكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
ْيَت َفَأْمَسَك  إَِذا َأْرَسْلَت َكْلَبَك  عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم   937  ...َوَسمَّ

ِه َفُكْل  الشعبي، عن عدي بن حاتم   938  ...إَِذا َأَصبَْت بَِحدِّ

939  
حيوة بن شريح سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي، أني 

 أبو إدريس عائذ الله سمعت أبا ثعلبة 

ِه  َرُسوَل  َفُقْلُت: َيا َأَتْيُت َرُسوَل اللَّ

 ..اللَّهِ 

 ...َأْو َضاِرًيا َمِن اْقَتنَى َكْلًبا إاِلَّ َكْلَب َماِشَيةٍ  دالله بن عمر مالك، عن نافع، عن عب  941

940  
يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي 

 هريرة
ُه َينُْقُص َمْن َأْمَسَك َكْلًبا   ...ُكلَّ َيْوٍم  َفإِنَّ

 عبدالله بن بريدة، عن عبدالله بن مغفل   942
ُه َرَأى َرُجاًل  َقاَل َلُه: الَ َيْخِذُف فَ َأنَّ

 ...َتْخِذْف 

943  

شعبة، عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على 

نصبوا  -أو فتياناً –الحكم بن أيوب، فرأى غلمانًا 

 دجاجة يرمونها، فقال: 

 .َأْن ُتْصَبَر اْلَبَهاِئمُ  َنَهى النَّبِيُّ 

وا بِِفْتَيةٍ  سعيد بن جبير قال:   944  ...َأْو بِنََفرٍ  ُكنُْت ِعنَْد اْبُن ُعَمر، َفَمرُّ

945  

قال البخاري: ثنا حجاج بن منهال، ثنا شعبة، أني 

 عدي بن ثابت سمعت عبدالله بن يزيد 
ُه َنَهى َعِن الُمثَْلةِ  َعن النَّبِيِّ   .َأنَّ

 .َمْن َمثََّل بِاْلَحيََوانِ  َلَعَن النَّبِيُّ  شعبة، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر

ِه! إِنَّا الَُقو اْلَعُدوِّ َغًدامسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن  سعيد بن  946  ...َيا َرُسوَل اللَّ
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 خديج، عن رافع بن خديج 

 ألضاحيكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
 ...َيْوَم النَّْحِر، ُثمَّ َخَطَب  َصلَّى النَّبِيُّ  األسود، عن جندب   947

َل َما َنْبَدُأ فِي َيْوِمنَا َهَذا َأْن ُنَصلِّيَ  ء بن عازب الشعبي، عن البرا  948  ...إِنَّ َأوَّ

 ...َضَحاَياَبْيَن َأْصَحابِِه  َقَسَم النَّبِيُّ  يحيى، عن بعجة الجهني، عن عقبة بن عامر  949

ى النَّبِيُّ  شعبة، ثنا قتادة، عن أنس   951  ...بَِكبَْشيِْن َأْمَلَحيْنِ  َضحَّ

950  

 ..ُكُلوا ِمَن األََضاِحيِّ َثاَلًثا. ، عن سالم، عن عبدالله بن عمر ابن شهاب

من ثالثيات البخاري قال: ثنا أبو عاصم، عن يزيد بن 

 أبي عبيد، عن سلمة 
ى ِمنُْكْم َفاَل ُيْصبَِحنَّ َبْعَد َثالَِثةٍ   ...َمْن َضحَّ

952  
الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة 

 
 ..الَ َعتِيَرَة.الَ َفَرَع، وَ 

 ألشربةكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

953  
الزهري، أني علي بن الحسين أن حسين بن علي 

 قال:  أخبره أن عليًا  
 ...َكاَنْت لِي َشاِرف  ِمْن َنِصيبِي ِمَن اْلَمْغنَِم 

954  

ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن 

 عائشة 
 .َر َفُهَو َحَرامٌ ُكلُّ َشَراٍب َأْسكَ 

 ...َوفِيِه: َوَعِن اْلِمْزرِ بِنَْحِوِه،  سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى 

رواه مرة: حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن أبي 

 الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق

د   اْلَباَذَق، َفَما َأْسَكَر َفُهَو   َسبََق ُمَحمَّ

 .َحَرام  

ْنَيا ُثمَّ َلْم َيُتْب  الك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر م  955  ...َمْن َشِرَب اْلَخْمَر فِي الدُّ
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956  
 ...ُكنُْت َساِقَي اْلَقْوِم فِي َمنِْزِل َأبو َطْلَحةَ  حماد بن زيد، ثنا ثابت، عن أنس 

 ...اس  اْصَطَبَح اْلَخْمَر َيْوَم ُأُحٍد نَ  سفيان، عن عمرو سمع جابر بن عبدالله 

 الشعبي، عن ابن عمر   957
ِه   َخَطَب ُعَمُر َعَلى ِمنَْبِر َرُسوِل اللَّ

 ...َفَقاَل 

958  
بِيِب َوالتَّْمرِ  َنَهى النَّبِيُّ  ابن جريج، أني عطاء أنه سمع جابرًا   ...َعْن َنبِيِذ الزَّ

 .َواِحٍد ِمنُْهَما َعَلى ِحَدةٍ َوْلُينَْبْذ ُكلُّ  يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه

959  
األعمش، عن أبي سفيان وأبي صالح، عن جابر 

 
 ... -َرُجل  ِمَن األَْنَصارِ -اَء َأُبو ُحَمْيٍد َج 

 ...اْمَرَأة  ِمَن اْلَعَرِب  ُذِكَر لِلنَّبِيِّ  أبو حازم، عن سهل بن سعد   961

ِه  اِعِديُّ َرُسوَل َدَعا َأُبو ُأَسيٍْد السَّ  أبو حازم، عن سهل بن سعد   960  ... اللَّ

962  
الزهري، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة، عن أبي 

 سعيد الخدري 
ِه   ...َعِن اْختِنَاِث األَْسِقَيةِ  َنَهى َرُسوُل اللَّ

يَباَج  عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة   963  ...الَ َتْلَبُسوا اْلَحِريَر، َوالَ الدِّ

964  
حمن بن أبي بكر الصديق، عن أم عبدالله بن عبدالر

 سلمة 
ةِ  الَِّذي  ...َيْشَرُب فِي إَِناِء اْلِفضَّ

965  
سمعت  -اسمه عبدالله بن عبدالرحمن–أبو ُطوالة 

 أنسًا 

ِه  فِي َداِرَنا َهِذِه  َأَتاَنا َرُسوُل اللَّ

 ..َفاْسَتْسَقى

 أبو حازم، عن سهل بن سعد   966
ِه  َشَراٍب َفَشِرَب ُأتَِي بِ  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

 ...ِمنْهُ 

  : َكاَن َأَنس   عزرة بن ثابت، أني ثمامة بن عبدالله قال:  967
ِ
ُس فِي اإِلَناء  ...َيَتنَفَّ

968  
ِه  الشعبي، عن ابن عباس   ...ِمْن َزْمَزمَ  َسَقيُْت َرُسوَل اللَّ

ُه َصلَّى الظُّْهَر  عبدالملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، عن علي ُثمَّ َقَعَد فِي َحَواِئِج َأنَّ
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 ...النَّاسِ 

 ألطعمةكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
هِ  ُكنُْت ُغاَلًما فِي َحْجِر َرُسولِ  وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة   969  ... اللَّ

 ...َيْمَسْح َيَدُه  إَِذا َأَكَل َأَحُدُكْم َفالَ  عطاء، عن ابن عباس   971

 ...ُشَعْيٍب  َجاَء َرُجل  ِمَن األَْنَصاِر ُيْكنَى َأَبا ، ثني شقيق، عن أبي مسعود األعمش  970

972  
فضيل بن غزوان، عن أبي حازم، عن أبي 

 هريرة
 ...، َفَبَعَث إَِلى نَِساِئهِ َأنَّ َرُجاًل َأَتى النَّبِيَّ 

 ...َكافِي الثَّاَلَثةِ َطَعاُم االْثنَْيِن  مالك، عن أبي الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة  973

974  

 ...الَ َيْأُكُل َحتَّى ُيْؤَتى اَن اْبُن ُعَمر كَ  نافع قال: 

سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن 

 أبي حازم، عن أبي هريرة 
 ...( َكثِيًراَيْأُكُل َأْكالً َأنَّ َرُجاًل َكاَن )

975  
 مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع

 أنس بن مالك 

ِه  لَِطَعاٍم  إِنَّ َخيَّاًطا َدَعا َرُسوَل اللَّ

 ..َصنََعهُ 

 جبلة بن سحيم قال:   976
َبْيِر َفَرَزَقنَا أص اَبنَا َعاُم َسنٍَة َمَع اْبِن الزُّ

 ...َتْمًرا

977  
إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عبدالله بن 

  جعفر
َطَب بِ  َرَأْيُت النَّبِيَّ  .َيْأُكُل الرُّ

ِ
 اْلِقثَّاء

978  

ِه  ابن شهاب، أني أبو سلمة، أني جابر بن عبدالله ْهَراِن  ُكنَّا َمَع َرُسوِل اللَّ  ...بَِمرِّ الظَّ

رواه مرة: ثنا أحمد بن محمد المكي، ثنا عمرو بن 

 يحيى، عن جده، عن أبي هريرة 
ةَ   .ُكنُْت َأْرَعاَها َعَلى َقَراِريَط ألَْهِل َمكَّ

 ...َأْنَفْجنَا َأْرَنًبا بَِمرِّ الظَّْهَرانِ   شام بن زيد بن أنس، عن أنس شعبة، عن ه  979
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ِه  زهدم الجرمي، عن أبي موسى   981  .َيْأُكُل َدَجاًجا َرَأْيُت َرُسوَل اللَّ

980  

الزهري، أني أبو أمامة بن سهل بن حنيف األنصاري 

 أخبره أن ابن عباس 
ذِ - َأنَّ َخالَِد ْبَن اْلَولِيِد   ...ي ُيَقاُل َلهُ الَّ

ُمهُ  عبدالله بن دينار سمعت ابن عمر  بُّ لَْسُت آُكُلُه َوالَ ُأَحرِّ  ...الضَّ

 ...َسْبَع َغَزَواٍت َأْو ِستًّا َغَزْوَنا َمَع النَّبِيِّ  أبو يعفور قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى   982

 ...َغَزْوَنا َجْيَش اْلَخَبِط  عمرو أنه سمع جابرا   983

984  
حماد بن زيد، عن عمرو، عن محمد بن علي، عن 

 جابر
ِه   ...َيْوَم َخْيَبَر َعْن  َنَهى َرُسوُل اللَّ

هِ  َنَحْرَنا َفَرًسا َعَلى َعْهِد َرُسولِ  هشام، عن فاطمة، عن أسماء   985  َفَأَكْلنَاُه.  اللَّ

َم َرُسوُل ال قال:ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة  986  ُلُحوَم اْلُحُمِر األَْهلِيَِّة. لَِّه َحرَّ

987  

ِه  محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك   َفَقاَل  َأنَّ َرُسوَل اللَّ
ٍ
 ...َجاَءُه َجاء

 ...َأْهِرُقوَها َواْكِسُروَها يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن األكوع 

 الشيباني سمعت ابن أبي أوفى 
َما ُه إِنَّ ْثنَا َأنَّ َها َلمْ  َفتََحدَّ  َنَهى َعنَْها ألَنَّ

ْس   ..ُتَخمَّ

عمر بن حفص، ثنا أبي، عن عاصم، عن عامر، عن 

 ابن عباس 
ِه   ... الَ َأْدِري: َأَنَهى َعنُْه َرُسوُل اللَّ

 رواه مرة قال: ثنا علي بن عبدالله، ثنا سفيان قال: قال عمرو
ِه  َنَهى َعْن  َيْزُعُموَن َأنَّ َرُسوَل اللَّ

 ...ُمرِ ُح 

988  
ابن شهاب، عن أبي إدريس الخوالني، عن أبي 

 ثعلبة
ِه   ...َنَهى َعْن َأْكِل  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

 ...َطَعاًما َقطُّ  َما َعاَب النَّبِيُّ  األعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة   989

 للباس والزينةكتــــاب ا
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رقم 
 طرف احلديث الطريق احلديث
ًة  عن ابن عمر عبدالله بن دينار،   991  ...-َوفِي ِرَواَيٍة: ِسَيَراءَ -َرَأى ُعَمُر ُحلَّ

990  
شعبة، عن أبي ذبيان خليفة بن كعب سمعت ابن 

 قال:الزبير 

ْنَيا َلْم َيْلَبْسُه فِي  َمْن َلبَِس اْلَحِريَر فِي الدُّ

 .اآلِخَرةِ 

 ...انَوَنْحُن بَِأْذَربِيجَ  َكَتَب إَِلْينَا ُعَمُر  أبي عثمان قال:   992

ِه  يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة   993 وُج َحِريرٍ  ُأْهِدَي لَِرُسوِل اللَّ  ...َفرُّ

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف  َأنَّ النَّبِيَّ  قتادة، عن أنس   994 َص لَِعْبِد الرَّ  ..َرخَّ

995  
شعبة، أني عبدالملك بن ميسرة سمعت زيد بن 

 وهب، عن علي 
َة ِسَيَراءَ  بِيُّ َأْهدى إَِليَّ النَّ   ...ُحلَّ

ُجُل. َنَهى النَّبِيُّ  عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس   996  َأْن َيَتَزْعَفَر الرَّ

997  
عزرة بن ثابت األنصاري، ثني ثمامة بن عبدالله، عن 

 أنس 
 .َكاَن الَ َيُردُّ الطِّيَب  َأنَّ النَّبِيَّ 

998  

الزهري، عن أبي سلمة وسليمان بن يسار، عن أبي 

 هريرة 
 َيْصُبُغوَن َفَخالُِفوُهْم. إِنَّ اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى الَ 

اج، عن أنس   ...َوَلْيَس فِي َأْصَحابِِه َأْشَمطُ  َقِدَم النَّبِيُّ  عقبة بن وسَّ

 قتادة، عن أنس   999
َأيُّ الثَِّياِب َكاَن َأَحبَّ إَِلى النَّبِيِّ  :ُقْلُت َلهُ 

... 

 ...َأْخَرَجْت إَِلْينَا َعاِئَشُة ِكَساًء َوإَِزاًرا َغِليًظا ن أبي بردة قال: حميد بن هالل، ع  0111

 ...َهْل َلُكْم ِمْن َأْنَماٍط؟   سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر  0110

ِه  هشام، أني أبي، عن عائشة   0112  ...ْن َأَدمٍ مِ  َكاَن فَِراُش َرُسوِل اللَّ

0113  
أبا سعيد الخدري ابن شهاب، أني عامر بن سعد أن 

 قال:  
ِه   ...َعْن لِْبَسَتْينِ  َنَهى َرُسوُل اللَّ
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0114  
عبدالله بن –ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عمه 

 -زيد 

ِه  ُه َرَأى َرُسوَل اللَّ ُمْسَتْلِقًيا فِي  َأنَّ

 ..اْلَمْسِجدِ 

0115  
ُه َيْوَم  أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة   ...اْلِقَياَمِة إَِلى َمْن َجرَّ الَ َينُْظُر اللَّ

ْي َثْوبِي َيْسَتْرِخي سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه   ...إِنَّ َأَحَد ِشقَّ

0116  

ٍة ُتْعِجبُُه َنْفُسهُ َبْينََما َرُجٌل َيْمِشي فِي  محمد بن زياد، عن أبي هريرة   ...ُحلَّ

 الزهري، أني سالم أن ابن عمر حدثه أن النبي 

 بينما رجل ...قال: 
 ...َيُجرُّ إَِزاَرُه ِمَن اْلُخَياَلِء ُخِسَف بِهِ 

0117  
هو -ثنا يحيى بن سليمان، ثني ابن وهب، ثني عمر

 ، عن سالم، عن ابن عمر -ابن محمد
 ...ِجْبِريُل َفَراَث َعَلْيهِ  َوَعَد النَّبِيَّ 

0118  
بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد، عن أبي 

 طلحة
وَرةُ إِنَّ الَْمالَئِكَ  تًا فِيِه الصُّ  ...َة الَ َتْدُخُل َبيْ

0119  
ِه  القاسم، عن عائشة   ...ِمْن َسَفرٍ  َقِدَم َرُسوُل اللَّ

 ...َأِميطِي َعنَّا قَِراَمِك َهَذا عبدالوارث، ثنا عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس

 ...ِمْن َسَفرٍ  َقِدَم النَّبِيُّ  هشام، عن أبيه، عن عائشة   0101

َها اْشَتَرْت ُنْمُرَقًة فِيَها َتَصاِويرُ  القاسم، عن عائشة  نافع، عن  0100  ...َأنَّ

 ...إِْذ َأَتاُه َرُجل   ُكنُْت ِعنَْد اْبُن َعبَّاسٍ  سعيد بن أبي الحسن قال:   0102

ْن َذَهَب َيْخُلُق َكَخْلِقي؟ عمارة، عن أبي زرعة سمع أبا هريرة   0103  ...َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ

 وية بن سويد قال: قال البراءاألشعث، عن معا  0104
ِه  بَِسْبٍع، َوَنَهاَنا َعْن  َأَمَرَنا َرُسوُل اللَّ

 ..َسْبعٍ 

0105  
شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن 

 نهيك، عن أبي هريرة 
َهِب  َعِن النَّبِيِّ  ُه َنَهى َعْن َخاَتِم الذَّ  .َأنَّ

اْصَطنََع َخاَتًما ِمْن   َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ  نافع، عن ابن عمر   0106
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 ..َذَهٍب 

ِه  عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس   0107 ةٍ  َأنَّ َرُسوَل اللَّ َخَذ َخاَتًما ِمْن فِضَّ  ...اتَّ

ِه  قتادة، عن أنس   0108  ...َأَراَد َأْن َيْكُتَب  َأنَّ َنبِيَّ اللَّ

 ...فِي َنْعٍل َواِحَدةٍ الَ َيْمِشي َأَحُدُكْم  أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة   0109

 ...إَِذا اْنَتَعَل َأَحُدُكْم َفْلَيْبَدْأ بِاْلَيِمينِ  أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة   0121

ِه  نافع، عن ابن عمر   0120  .َنَهى َعِن اْلَقَزعِ  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

0122  

هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول: سمعت 

 أسماء

ِه! إِنَّ اْبنَتِي َأَصاَبتَْها  َيا َرُسوَل اللَّ

 ..اْلَحْصبَةُ 

 َواْلَواِشَمَة َواْلُمْسَتْوِشَمَة. نافع، عن ابن عمر 

 ...َعامَ   َأنَُّه َسِمَع ُمَعاِوَيَة ْبَن َأبِي ُسْفيَانَ  ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن  0123

ُه اْلوَ  منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود  0124  ...اِشَماِت، َواْلُموَتِشَماِت َلَعَن اللَّ

ةً  هشام حدثتني فاطمة، عن أسماء   0125 ِه! إِنَّ لِي َضرَّ  ...َيا َرُسوَل اللَّ

 ...َأْخَبَرُه  َأنَّ َأَبا َبِشيٍر األَْنَصاِريَّ  مالك، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم  0126

ُه َكِرَه َأْن تُ  حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر   0127 وَرةُ َأنَّ  ...ْعَلَم الصُّ

 بَِأٍخ لِي ُيَحنُِّكهُ  َدَخْلُت َعَلى النَّبِيِّ  شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس   0128

0129  
روياه بإسناد واحد: ثنا محمد بن المثنى، ثني ابن أبي 

 عدي، عن ابن عون، عن محمد، عن أنس 
ا َوَلَدْت ُأمُّ ُسَلْيٍم َقاَلْت لِي: َيا َأَنُس   ...َلمَّ

 ألدبـــاب اكتـ
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
وِق  َكاَن النَّبِيُّ  حميد الطويل، عن أنس   0131  ...فِي السُّ

 ...ُغاَلم   ُولَِد لَِرُجٍل ِمنَّا ِمَن األَْنَصارِ  سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبدالله   0130
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رواه مرة قال: حدثنا محمد بن سنان، ثنا فليح، ثنا 

 الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرةهالل، عن عبد
َما َأَنا َقاِسمٌ   ...َما ُأْعطِيُكْم َوالَ َأْمنَُعُكْم، إِنَّ

اُه اْلَقاِسمَ  سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبدالله   0132 ، َفَسمَّ  ...ُولَِد لَِرُجٍل ِمنَّا ُغاَلم 

َها َحَمَلْت بَِعْبدِ  هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء   0133 هِ  َأنَّ َبْيرِ  ْبنِ  اللَّ ةَ  الزُّ  ...بَِمكَّ

0134  
أبو أسامة، عن بريد بن عبدالله بن أبي بردة، عن أبي 

 بردة، عن أبي موسى 
، َفَأَتْيُت بِِه النَّبِيَّ   ...ُولَِد لِي ُغاَلم 

0135  
سعيد بن أبي مريم، ثنا أبو غسان، ثني أبو حازم، عن 

 سهل 
 ... ْيٍد إَِلى النَّبِيِّ ُأتَِي بِاْلُمنِْذِر ْبِن َأبِي ُأَس 

0136  
محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عطاء بن أبي 

 ميمونة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة 
ةَ   ...َأنَّ َزْينََب َكاَن اْسُمَها َبرَّ

 الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة  0137
َما اْلَكْرُم َقْلُب  َوَيُقوُلوَن اْلَكْرُم! إِنَّ

 ...اْلُمْؤِمنِ 

0138  
وياه بإسناد واحد: ثنا محمد، ثنا عبدالرزاق، أنا ر

 معمر، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة 
ْئ َربََّك   ...الَ َيُقْل َأَحُدُكْم: َأْطِعْم َربََّك َوضِّ

 ...َأْحَسَن النَّاِس ُخُلًقا َكاَن النَّبِيُّ  عبدالوارث، عن أبي التياح، عن أنس   0139

 ...َأْخنَى األَْسَماِء َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعنَْد اللَّه ، عن أبي هريرة أبو الزناد، عن األعرج  0141

0140  
 أني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة ب، ابن شها

 قال: 
 ...َحقُّ اْلُمْسلِِم َعَلى اْلُمْسلِِم َخْمٌس 

0142  
زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد 

 الخدري 
اُكْم َواْلُجُلوَس بِالطُّ   ...ُرَقاِت إِيَّ

0143  
ابن جريج، أني زياد أنه سمع ثابتًا مولى عبدالرحمن 

 بن زيد أنه سمع أبا هريرة 
اكُِب َعَلى اْلَماِشي ُم الرَّ  ...ُيَسلِّ
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 ...ُكنُْت فِي َمْجِلٍس ِمْن َمَجالِِس األَْنَصاِر  يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، عن أبي سعيد  0144

 ...، َفَدَقْقُت اْلَباَب َأَتْيُت النَّبِيَّ  جابرًا  شعبة، عن محمد بن المنكدر سمعت  0145

0146  

 ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره 
ِه  َلَع فِي ُجْحٍر فِي َباِب َرُسوِل اللَّ َأنَّ َرُجاًل اطَّ

... 

حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن 

 أنس
 ...بِِمْشَقصٍ  َفَقاَم إَِلْيِه النَّبِيُّ 

َلَع َعَلْيَك بَِغْيِر إِْذنٍ  بو الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة أ  0147  ...َلْو َأنَّ اْمَرًأ اطَّ

0148  

مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أن أبا 

مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد 

 

ِه   ...َبْينََما ُهَو َجالِس   َأنَّ َرُسوَل اللَّ

ُجَل ِمْن َمْجلِِسِه الَ ُيِقيُم  نافع، عن ابن عمر   0149 ُجُل الرَّ  ...الرَّ

0151  
 إَِذا َكاُنوا َثاَلَثًة َفاَل َيَتنَاَجى اْثنَاِن ُدوَن الثَّالِِث. نافع، عن ابن عمر 

 ُيْحِزَنُه. َحتَّى َتْختَلِطُوا بِالنَّاِس؛ َأْجَل َأنْ   أبو وائل، عن ابن مسعود 

َم َعَلْيِهمْ َأنَّ  سيار، عن ثابت، عن أنس   0150  ...ُه َمرَّ َعَلى ِصْبَياٍن َفَسلَّ

0152  

 ... َأنَّ اْلَيُهوَد َأَتُوا النَّبِيَّ  أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة 

هشيم، أنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، ثنا 

 أنس
َم َعَلْيُكْم َأْهُل اْلكَِتاِب   ...إَِذا َسلَّ

ُه َعنُْهنَّ  َأنَّ َأْزَواَج النَّبِيِّ  ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة   0153  ...َرِضَي اللَّ

 ...َخَرَجْت َسْوَدُة َبْعَدَما ُضِرَب اْلِحَجاُب  هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة   0154

َبْيُر  هشام، أني أبي، عن أسماء   0155 َجنِي الزُّ  ...َوَما َلُه فِي األَْرضِ  َتَزوَّ

ِه  صفية الزهري، عن علي بن حسين، عن   0156  ...ُمْعتَكًِفا َكاَن َرُسوُل اللَّ

ُخوَل َعَلى النَِّساِء. يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر  0157 اُكْم َوالدُّ  ..إِيَّ
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 ...ُمَخنَّث  َوِعنِْدي  َدَخَل َعَليَّ النَّبِيُّ  هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمها أم سلمة   0158

 مة، عن بريد بن عبدالله، عن أبي بردة، عن أبي موسى أبو أسا  0159
اْحَتَرَق َبْيت  بِاْلَمِدينَِة َعَلى َأْهِلِه ِمَن 

ْيلِ   ...اللَّ

ْيِل  ابن جريج، أني عطاء أنه سمع جابر بن عبدالله   0161  ...َأْو َأْمَسْيُتْم إَِذا َكاَن ُجنُْح اللَّ

 لرقىكتــــاب ا
رقم 

 يثطرف احلد الطريق احلديث
 ...ُزَرْيٍق َبنِي َرُجل  ِمنْ   َسَحَر َرُسوَل اللَّهِ  هشام، عن أبيه، عن عائشة   0160

ِه  ابن شهاب، أني عروة أن عائشة أخبرته   0162  ...َكاَن إَِذا اْشَتَكى َنَفَث  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

0163  

 ...َأَتْوا   َأنَّ َناًسا ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ  أبو بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد 

رواه مرة قال: حدثنا سيدان بن مضارب أبو محمد 

يوسف  -هو صدوق–الباهلي، ثنا أبو معشر البصري 

بن يزيد البراء، ثني عبيدالله بن األخنس أبو مالك، 

 عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس 

هِ  إِنَّ َأَحقَّ َما َأَخْذُتْم َعَليِْه َأْجًرا كِتَاُب   .اللَّ

0164  
ان الشيباني، ثنا عبدالرحمن بن األسود، عن سليم

 عن الرقية أبيه قال: سألت عائشة 

َص النَّبِيُّ  ْقَيِة ِمْن ُكلِّ ِذي  َرخَّ فِي الرُّ

 ُحَمٍة.

0165  
قال البخاري: وقال عباد بن منصور، عن أبيه، عن 

 أبي قالبة، عن أنس بن مالك 
ِه   ...ْنَصارِ ألَْهِل َبْيٍت ِمَن األَ  َأِذَن َرُسوُل اللَّ

0166  
عبدالرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي 

 هريرة
 .اْلَعْيُن َحقٌّ 

 معبد بن خالد سمعت عبدالله بن شداد، عن عائشة   0167
ِه  ( َأْن َأْو َأَمرَ ) َأَمَرنِي َرُسوُل اللَّ

 ...ُيْسَتْرَقى

 ...َرَأى فِي َبْيتَِها َجاِرَيةً   نَّبِيَّ َأنَّ الالزهري، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي   0168
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 سلمة، عن أم سلمة 

 ...َيُقوُل لِْلَمِريضِ  َكانَ  َأنَّ النَّبِيَّ  سفيان، ثني عبد ربه بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة  0169

ِه  مسروق، عن عائشة   0171  ...َكاَن إَِذا َأَتى َمِريًضا  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

 ملرض والطبكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

0170  
األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد 

 قال: قال عبدالله بن مسعود 
ِه   ...َوُهَو ُيوَعُك  َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اللَّ

0172  

محمد بن عمرو بن طلحة، عن عطاء بن يسار، عن 

 أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 

َما ُيِصيُب اْلُمْسلَِم ِمْن َنَصٍب، َوالَ 

 ...ٍب َوَص 

 بنحو حديث أبي هريرة مختصًرا. الزهري، أني عروة بن الزبير أن عائشة 

 ...الَ َيُقوَلنَّ َأَحُدُكْم: َخُبَثْت َنْفِسي هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة   0173

0174  

هو في البخاري مروي مرة: ثنا محمد بن المثنى، ثنا 

أبو أحمد الزبيري، ثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين، 

 ثنا عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة 

ُه َداًء إاِلَّ   .َأْنَزَل َلُه ِشَفاءً  َما َأْنَزَل اللَّ

0175  

هشام، عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي 

 .كانت.. بكر
ْت  َها َكاَنْت إَِذا ُأتَِيْت بِاْلَمْرَأِة َقْد ُحمَّ  ...َأنَّ

ى ِمْن َفْيِح  نافع، عن ابن عمر   َجَهنََّم؛ َفَأْطِفُئوَها بِاْلَماءِ  اْلُحمَّ

 ...ُأِريَك اْمَرَأًة ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة؟ َأالَ  عمران أبو بكر، ثني عطاء قال: قال لي ابن عباس  0176

َها َكاَنْت إَِذا َماَت اْلَميُِّت ِمْن َأْهِلَها ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة   0177  ...َأنَّ

 ...َفَقاَل  َأنَّ َرُجاًل َأَتى النَّبِيَّ  بي سعيد قتادة، عن أبي المتوكل، عن أ  0178

0179  
ابن شهاب، أني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا 

 يقول: أخبرهما أنه سمع رسول الله  هريرة 
ْوَداِء ِشَفاٌء ِمْن ُكلِّ َداءٍ فِي اْلَحبَِّة   ...السَّ
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ُه  َسْبَع َتَمَراٍت  َمْن َتَصبََّح  هاشم بن هاشم سمعت عامر بن سعد سمعت سعداً   0181  ...َعْجَوًة َلْم َيُضرَّ

0180  
عبدالملك والحسن العرني، عن عمرو بن حريث 

 سمعت سعيد بن زيد 
 اْلَكْمَأُة ِمَن اْلَمنِّ َوَماُؤَها ِشَفاٌء لِْلَعْيِن.

0182  
الزهري، أني عبيد الله بن عبدالله أن أم قيس بنت 

 محصن األسدية 
َها َأَتْت َرُسوَل أ  ...بِاْبٍن َلَها   هِ اللَّ  نَّ

0183  
يحيى، ثنا سفيان، ثنا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد 

 الله بن عبدالله، عن عائشة 
 ...فِي َمَرِضهِ  َلَدْدَنا النَّبِيَّ 

 اْسَتَعَط.  َأنَّ النَّبِيَّ  وهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس  0184

0185  

 ...إِْن َكاَن فِي َشْيٍء ِمْن َأْدِوَيتُِكْم َخْيٌر  هبن عبدالل عاصم بن عمر بن قتادة سمعت جابر

مروان بن شجاع، ثنا سالم األفطس، عن سعيد بن 

 جبير، عن ابن عباس 
َفاُء فِي َثاَلَثٍة  تِي َعِن اْلَكيِّ وَقاَل: الشِّ  .َوَأْنَهى ُأمَّ

 لطاعونكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

0186  
وقاص أنه سمع أسامة بن زيد عامر بن سعد بن أبي 

 يحدث سعدًا 
ِه   ...َذَكَر اْلَوَجعَ  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

0187  

ابن شهاب، عن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد 

بن الخطاب، عن عبدالله بن عبدالله بن الحارث بن 

 نوفل، عن ابن عباس 

َخَرَج إَِلى  َأنَّ ُعَمر ْبَن اْلَخطَّاِب 

امِ   ...الشَّ

 لطرية والعدوىاب اكتــــ
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

0188  
ابن شهاب، أني أبو سلمة بن عبدالرحمن وغيره أن 

 قال:  قال: أن رسول الله أبا هريرة 
 ...الَ َعْدَوى، َوالَ َصَفَر، َوالَ َهاَمةَ 
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 ...الَ ُيوِرَدنَّ ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصح   الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة   0189

0191  

الزهري، أني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن أبا 

 هريرة
 ...َوَخْيُرَها اْلَفْأُل الَ طِيََرَة، 

، وأما همام بن يحيى، عن قتادة، عن أنس 

كلمة )الصالح( فرواها البخاري فقط عن أنس، وهي 

 في مسلم من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة 

ا]َوُيْعِجُبنِي اْلَفْأُل   .[لُِح الصَّ

0190  
عمر بن محمد العسقالني، عن أبيه، عن ابن 

 عمر
ْؤَم ِعنَْد النَّبِيِّ   ...َذَكُروا الشُّ

 لكهانةكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
ِه  عروة، عن عائشة   0192 انِ  َسَأَل ُأَناس  َرُسوَل اللَّ  ...َعِن اْلُكهَّ

َماِء  سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، عن أبي هريرة  0193 ُه األَْمَر فِي السَّ  ...إَِذا َقَضى اللَّ

 حلياتكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
ُه َسِمَع النَّبِيَّ  الزهري، عن سالم، عن ابن عمر   0194  ...َيْخُطُب َعَلى اْلِمنَْبرِ   َأنَّ

 ...فِي َغاٍر بِِمنًى   َبْينََما َنْحُن َمَع النَّبِيِّ  األعمش، ثني إبراهيم، عن ابن مسعود   0195

0196  

عبدالحميد بن جبير، عن سعيد بن المسيب، عن أم 

 شريك 
ِه   ...َأَمَر بَِقْتِل اْلَوَزغِ  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

 .اْلُفَوْيِسُق َقاَل لِْلَوَزِغ:  َأنَّ النَّبِيَّ  ابن شهاب، عن عروة يحدث عن عائشة 

 ...َنَزَل َنبِيٌّ ِمَن األَْنبَِياِء َتْحَت َشَجَرةٍ  أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة   0197

ٌة ِمْن َبنِي  محمد، عن أبي هريرة   0198  ...الَ ُيْدَرى إِْسَرائِيَل ُفِقَدْت ُأمَّ

 ...َبْينََما َرُجٌل َيْمِشي بَِطِريٍق اْشَتدَّ َعَلْيِه مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح   0199
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 السمان، عن أبي هريرة 

 لشعركتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
اِعُر َكلَِمُة َلبِيدٍ  عبدالملك، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة   0011  ...َأْصَدُق َكلَِمٍة َقاَلَها الشَّ

 ...ألَْن َيْمَتلَِئ َجْوُف َرُجٍل َقْيًحا َيِريِه   األعمش سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة   0010

0012  

 ...َأنَّ َرُجاًل ُذِكَر ِعنَْد النَّبِيِّ  ن أبي بكرة، عن أبيهخالد، عن عبدالرحمن ب

محمد بن الصباح، ثنا إسماعيل بن زكريا، ثنا يزيد بن 

 عبدالله بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى 
 ...َرُجاًل ُيْثنِي َعَلى َرُجلٍ  َسِمَع النَّبِيُّ 

 لرؤياكتــــاب ا
رقم 

 احلديثطرف  الطريق احلديث

0013  

ثنا محمد بن العالء، ثنا حماد بن أسامة، عن بريد بن 

عبدالله بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي 

 موسى

ةَ   ...َرَأْيُت فِي اْلَمنَاِم َأنِّي ُأَهاِجُر ِمْن َمكَّ

0014  
ثنا أبو اليمان، أنا شعيب، عن عبدالله بن أبي حسين، 

 .ثنا نافع بن جبير، عن ابن عباس 
اُب َعَلى َعْهِد َرُسولِ َقِدَم مُ   ...َسْيِلَمُة اْلَكذَّ

0015  

أبو عوانة، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي 

 هريرة 
 ...َمْن َرآنِي فِي اْلَمنَاِم َفَقْد َرآنِي

قال البخاري: حدثنا معلى بن أسد، ثنا عبدالعزيز بن 

 مختار، ثنا ثابت البناني، عن أنس 
 .الَ َيَتَخيَُّل بِي

نا عبدالله بن يوسف، ثنا الليث، ثنا ابن الهاد، حدث

 عن عبدالله بن خباب، عن أبي سعيد 
 ...َمْن َرآنِي َفَقْد َرَأى اْلَحقَّ 

ْؤَيا َفُتْمِرُضنِي أبي سلمة قال:   0016  ...َلَقْد ُكنُْت َأَرى الرُّ
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 ...ا ُيِحبَُّها إَِذا َرَأى َأَحُدُكْم ُرْؤيَ  ابن الهاد، عن عبدالله بن خباب، عن أبي سعيد

0017  
 ...ُرْؤَيا اْلُمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوَأْرَبِعيَن  الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة

الَِحُة ُجْزٌء..] ، عن أبي سعيد بيزيد، عن عبدالله بن خبا ْؤَيا الصَّ  .....[الرُّ

 ...َماُن َلْم َتَكْد َتْكِذُب ُرْؤَيا إَِذا اْقَتَرَب الزَّ  محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة   0018

0019  
ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن ابن 

 كان يحدث عباس 
ِه   ...َفَقاَل  َأنَّ َرُجاًل َأَتى َرُسوَل اللَّ

 فضائل النيب كتــــاب 
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

0001  
ردة، حماد بن أسامة، عن بريد بن عبدالله، عن أبي ب

 عن أبي موسى 
ُه بِِه ِمَن اْلُهَدى َواْلِعْلمِ   ...َمَثُل َما َبَعَثنِي اللَّ

0000  
ثنا أبو كريب، ثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، 

 عن أبي موسى 
َما َمثَلِي َوَمثَُل َما ُه بِِه َكَمَثلِ  إِنَّ  ...َبَعَثنِي اللَّ

0002  

، عن حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا إسماعيل بن جعفر

عبدالله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة 

 

 ...إِنَّ َمَثلِي َوَمَثَل األَْنبَِياِء ِمْن َقْبلِي

 َفَجَعَل النَّاُس َيْدُخُلوَنَها. سليم بن حيان، ثنا سعيد بن ميناء، عن جابر

0003  

  ُأتَِي النَّبِيُّ  قتادة، عن أنس 
ِ
ْوَراء  َوُهَو بِالزَّ

ٍ
 ...بِإَِناء

حدثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا 

إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن 

 عبدالله 

 ...نَّا َنُعدُّ اآلَياِت َبَرَكةً كُ 

0004  
مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن 

 أنس
 ...َقاَل َأُبو َطْلَحَة ألُمِّ ُسَلْيٍم: َلَقْد َسِمْعُت 
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0005  
وحدث أبو عثمان أيضًا عن  أبيه قال: معتمر، عن 

 قال:   عبدالرحمن بن أبي بكر 
 ...َثاَلثِيَن َوِماَئةً  ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ 

ِة َكاُنوا  أبو عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي بكر   0006 فَّ  ...ُأَناًسا ُفَقَراءَ َأنَّ َأْصَحاَب الصُّ

0007  
ابر حنظلة بن أبي سفيان، أنا سعيد بن ميناء سمعت ج

 بن عبدالله 

ا ُحِفَر اْلَخنَْدُق َرَأْيُت بِالنَّبِيِّ  َخَمًصا  َلمَّ

... 

0008  
ِه  قتادة، عن أنس  َة َسَأُلوا َرُسوَل اللَّ  ...َأنْ  َأنَّ َأْهَل َمكَّ

 ...( اْلَجَبِل، َوفِْرَقًة ُدوَنُه، َفَقاَل َفْوَق فِْرَقًة ) أبي معمر، عن ابن مسعود 

0009  

حدثنا يحيى، ثنا عبدالرزاق، عن رواه مرة قال: 

معمر، عن عبدالكريم الجزري، عن عكرمة قال: قال 

 ابن عباس 

ًدا ُيَصلِّي  َقاَل َأُبوَجْهٍل: َلئِْن َرَأْيُت ُمَحمَّ

... 

هِ  َغَزْوَنا َمَع َرُسولِ  الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر   0021  ...َغْزَوَة َنْجدٍ   اللَّ

0020  
ًة َأَتِت النَّبِيَّ  أنس بن مالك شعبة، عن هشام بن زيد، عن  ...بَِشاٍة َمْسُموَمةٍ  َأنَّ َيُهوِديَّ

 ...َيُقوُل فِي َمَرِضِه  اَن النَّبِيُّ كَ  وقال يونس، عن الزهري قال عروة: قالت عائشة

0022  
 ...َغْزَوَة َتُبوكَ  َغَزْوَنا َمَع النَّبِيِّ  عمرو بن يحيى، عن عباس الساعدي، عن أبي حميد

 ...َكاَن إَِذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر  َأنَّ النَّبِيَّ  حميد، عن أنس 

0023  
أبو الزناد، عن عبدالرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا 

 هريرة
َما َمَثلِي َوَمَثُل النَّاِس َكَمَثِل َرُجٍل   ...إِنَّ

َص فِيهِ َشْيًئا فَ  َصنََع النَّبِيُّ  األعمش، ثنا مسلم، عن مسروق قال: قالت عائشة:  0024  ...َرخَّ

ِه  ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة  0025  ...َأْمَرْيِن َبْيَن  َما ُخيَِّر َرُسوُل اللَّ

َمْت َقَدَماهُ  َقاَم النَّبِيُّ  زياد أنه سمع المغيرة   0026  ...َحتَّى َتَورَّ

 َأَنا َفَرُطُكْم َعَلى اْلَحْوِض. عبدالملك سمعت جندبًا   0027

 ...إِنِّي َفَرٌط َلُكْم، َوَأَنا َشِهيٌد َعَلْيُكمْ  أبي الخير، عن عقبة  يزيد، عن  0028



049 

 

0029  
نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: قال عبدالله بن 

 عمرو

 َحْوِضي َمِسيَرُة َشْهٍر َماُؤُه َأْبَيُض ِمنَ 

َبنِ   ..اللَّ

 ...ْيَلَة َوَصنَْعاءَ إِنَّ َقْدَر َحْوِضي َكَما َبْيَن أَ  ابن شهاب، ثني أنس بن مالك   0031

 .َبْيَن َصنَْعاَء َواْلَمِدينَةِ  َحْوُضُه َما شعبة، عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب  0030

 َبْيَن َجْرَباَء َوَأْذُرَح. َأَماَمُكْم َحْوٌض َكَما نافع، عن ابن عمر   0032

0033  

نافع بن عمر، ثني ابن أبي مليكة، عن أسماء بنت أبي 

 بكر 

ى اْلَحْوِض َحتَّى َأْنُظَر َمْن َيِرُد إِنِّي َعلَ 

 ...َعَليَّ 

 مغيرة، عن أبي وائل قال: قال عبدالله 
َحتَّى إَِذا َأْهَوْيُت ألَُناِوَلُهُم اْخُتلُِجوا 

 ...ُدونِي

أبو حازم، عن النعمان بن أبي عياش قال: أشهد على 

 أبي سعيد 
 ْعِدي.َفَأُقوُل: ُسْحًقا ُسْحًقا لَِمْن َغيََّر بَ 

المغيرة بن النعمان، ثني سعيد بن جبير، عن ابن 

 عباس
الُِح   ...َفأَُقوُل َكَما َقاَل الَْعبُْد الصَّ

 ...ألَُذوَدنَّ ِرَجاالً َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه!  محمد بن زياد سمعت أبا هريرة   0034

ِه  ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن أنس   0035  ...بِالطَِّويِل اْلَباِئنِ َلْيَس  َكاَن َرُسوُل اللَّ

 أبو إسحاق، عن البراء   0036
َمْرُبوًعا َبِعيَد َما َبْيَن  َكاَن النَّبِيُّ 

 ..اْلَمنِْكَبْين

ِه  حاتم، عن الجعيد بن عبدالرحمن سمعت السائب  0037  ...َذَهَبْت بِي َخاَلتِي إَِلى َرُسوِل اللَّ

0038  

 هو في البخاري من حديث أبي نعيم، ثنا همام، عن

 قتادة قال: سألت أنسًا 
 ...؟ َقاَل: الَ َهْل َخَضَب النَّبِيُّ 

رواه مرة وهو ثالثي قال: حدثنا عصام بن خالد، ثنا 

حريز بن عثمان أنه سأل عبدالله بن بسر قال: أرأيت 
 .َكاَن فِي َعنَْفَقتِِه َشَعَرات  بِيض  
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 كان شيخًا؟ النبي 

ي إَِلى ُأمُّ َسَلَمةَ أَ  عثمان بن عبدالله بن موهب قال: 
 ..َزْوِج النَّبِيِّ  ْرَسَلنِي َأْهلِ

0039  

 ..َوَكاَن اْلَحَسُن ْبُن َعِلّي ُيْشبُِههُ  َرَأْيُت النَّبِيَّ  إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت أبا جحيفة

ن بن إبراهيم، رواه مرة قال: حدثني محمد بن الحسي

 عن أنس، ثنا جرير، عن محمد، ثني حسين بن محمد

ِه ْبُن ِزَياٍد بَِرْأِس اْلُحَسيْنِ  َي ُعبَيُْد اللَّ
 ُأتِ

.. 

عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن ابن أبي مليكة، عن 

 عقبة بن الحارث 
 ...َوَحَمَل اْلَحَسَن  َرَأْيُت َأَبا َبْكٍر 

بَيْهِ َكاَن َيْضِرُب َشَعُرُه َمنْ  َأنَّ النَّبِيَّ  همام، ثنا قتادة، ثنا أنس   0041
 ...كِ

 ...ُيِحبُّ ُمَواَفَقَة َأْهِل اْلِكَتاِب  َكاَن النَّبِيُّ  ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله، عن ابن عباس  0040

0042  
هو ابن أبي عتبة –شعبة، عن قتادة سمعت عبدالله 

 ، عن أبي سعيد -مولى أنس
  َكاَن النَّبِيُّ 

ِ
 ...َأَشدَّ َحَياًء ِمَن اْلَعْذَراء

0043  

، فقال: ما سألت أنسًا، عن صيام النبي  حميد

كنت أحب أن أراه من الشهر صائمًا إال رأيته، وال 

مفطرًا إال رأيته، وال من الليل قائمًا إال رأيته، وال 

 نائمًا إال رأيته، 

ةً َما َمِسْسُت ) -َوفِي ِرَواَيٍة: ِديَباًجا- (َخزَّ

... 

 هشام، عن أبيه، عن عائشة   0044
  َسَأَل َرُسوَل اللَّهِ  ْبَن ِهَشاٍم  َأنَّ اْلَحاِرَث 

... 

0045  

رواه البخاري قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا محمد 

بن عبدالله األنصاري، ثني أبي، عن ثمامة بن عبدالله 

 بن أنس، عن أنس 

 ..نَِطًعا َكاَنْت َتْبُسُط لِلنَّبِيِّ  َأنَّ ُأمَّ ُسَليْمٍ 

0046  
 إِنَّ َلُه ُمْرِضًعا فِي اْلَجنَّةِ  البراء شعبة، عن عدي بن ثابت أنه سمع 

 ...ُقْلُت اِلْبِن َأبِي َأْوَفى : َرَأْيَت إِْبَراِهيمَ رواه مرة قال: حدثنا ابن نمير، ثنا محمد بن بشر، ثنا 
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 إسماعيل قال: 

 ثابت، عن أنس   0047
ِه  َعَلى َأبِي َسْيٍف  َدَخْلنَا َمَع َرُسوِل اللَّ

... 

0048  
ِه  بو سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرةالزهري، ثنا أ  ...اْلَحَسَن ْبَن َعِلّي  َقبََّل َرُسوُل اللَّ

ْحَمَة؟. هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة   َأَوَأْملُِك لََك َأْن َنَزَع اللَُّه ِمْن َقْلبَِك الرَّ

 ...َكاَن فِي َسَفرٍ  َأنَّ النَّبِيَّ  أيوب، عن أبي قالبة، عن أنس   0049

 ..َأْحَسَن النَّاِس َوَأْجَوَد النَّاسِ  َكاَن النَّبِيُّ  حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس   0051

 ..(َليَْس َلُه َخاِدم  اْلَمِدينََة ) َقِدَم َرُسوُل اللَِّه  ابن علية، ثنا عبدالعزيز، عن أنس   0050

ُث  َأنَّ النَّبِيَّ  الزهري، عن عروة، عن عائشة   0052 هُ  َكاَن ُيَحدِّ  ...َحِديًثا َلْو َعدَّ

0053  
ابن وهب، أنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان 

 بن يسار، عن عائشة 
 ...ُمْسَتْجِمًعا َقطُّ  َما َرَأْيُت النَّبِيَّ 

 أبي وائل قال:   0054
ُر النَّاَس فِي ُكلِّ  َكاَن َعْبُد اللَّهِ  ُيَذكِّ

 ..َخِميسٍ 

0055  
، عن ابن الزهري، أني عبيد الله بن عبدالله

 عباس
 ...َأْجَوَد النَّاِس بِاْلَخْيرِ  َكاَن النَّبِيُّ 

 َقطُّ َفَقاَل: الَ  َما ُسئَِل النَّبِيُّ  سفيان، عن ابن المنكدر سمعت جابرًا يقول: ما ُسئل  0056
ٍ
 .َعْن َشْيء

 محمد بن المنكدر، عن جابر   0057
ِه  َلْو َقْد َجاَءَنا َقاَل لِي:  َكاَن َرُسوُل اللَّ

... 

0058  

الزهري، أني محمد بن جبير بن مطعم، عن 

 أبيه

َخْمَسُة  لِي َوفِي ِرَواَيٍة:إِنَّ لِي َأْسَماًء )

 ...(َأْسَماءٍ 

ُه َعنِّي  أبي الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة   ...َأالَ َتْعَجُبوَن َكْيَف َيْصِرُف اللَّ

ِه  هشام، ثنا عكرمة   0059  ...َبِعيَن َسنَةً ألَرْ  ُبِعَث َرُسوُل اللَّ



052 

َبْيرَ  ابن شهاب، عن عروة، عن عبدالله بن الزبير  0061  ...َأنَّ َرجاًل ِمَن األَْنَصاِر َخاَصَم الزُّ

0060 

 ...ُخْطَبًة  َخَطَب َرُسوُل اللَِّه شعبة، عن موسى بن أنس، عن أنس 

ِه؟ َفَقاَم آَخُر َفَقاَل: مَ  أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى  ...ْن َأبِي َيا َرُسوَل اللَّ

قال: حدثنا الفضل بن سهل، ثنا أبو النضر، ثنا أبو 

خيثم، ثنا أبو الجويرية، عن ابن عباس 

ِه   َكاَن َقْوم  َيْسَأُلوَن َرُسوَل اللَّ

 ...اْستِْهَزاءً 

0062 
ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن 

أبيه 
 ...ُجْرًما َمْن َسَأَل  ينَ إِنَّ َأْعَظَم اْلُمْسلِمِ 

0063 
طريقه في البخاري، عن أبي الزناد، عن األعرج، عن 

أبي هريرة 
 ...َلَيْأتَِينَّ َعَلى َأَحِدُكْم َزَماٌن ألَْن َيَرانِي



" الجمع بين الصحيحين " غريب ألفاظ الجزء الثالث من 

 المعنٍ الكلمٌ الػريبٌ م

 (331هدي الزاري )أي أقرب وأقعد  أولٍ رجل 765

هو من لم يرثى أب وال ابن وهو مشدر من تكللى النزب وقولى تكللى النزب أي عطف عليى وأخاط بى وزاد غيره من لم – أي البذاري – قال المشنف  كاللٌ 766

 (284هدي الزاري )يرث والدًا وال ولدًا 

 قال المشنف الكُل العيال وهو أخد معانيى وأشلى من الكالل وهو آعياء ثم ازتعمل ؽً كل أمر ضائع أو أمر مثقل ومنى قولى من ترك كالًّ أي عياالً  كالًّ  768

 ( 284هدي الزاري )أو دينًا 

 (186هدي الزاري )هم المكاتبون يعطون من الشدقات ما يؾكون بى رقابوم  الرقاب 769

كك 770  (201هدي الزاري )جمع زكٌ وهً الطريق المزلوكٌ  الّزِ

 (320هدي الزاري )أي يمسً مسيًا ثقيالً والتوادي المسً الثقيل مع التمايل  يوادى 773

ال ذاكرًا  776

 وال  ثراً 

 – 177هدي الزاري )أي ناقالً " وال  ثرًا " قال أبو عبيدة ليس هو من الذكر ضد النزيان وإنما معناه قائالً كما تقول ذكرت لؾالن خديث كذا " ال ذاكرًا " 

102) 

 (287هدي الزاري )كان الالَت رجالً يلُت الزويق للخاج كأنى كان ؽً األشل مثقالً ثم ذؾف - رضً هللا عنوما – قال ابن عباس  الالَت 778

  القمار معروف وهو جعل سًء لمن يػلب مطلقًا ؽً أي سًء كان  أقامرك 778

 (276هدي الزاري )                                         

ايم هللا بزكون الياء وأولوا ألف وشل أو قطع وؽيوا لػات وهً قزم  وايم 779

 (115هدي الزاري )

والمعنٍ أن الخالف إما أن يندم علٍ ما خلف عليى أو ... الخنث ؽً اليمين نقضوا والنكث ؽيوا يقال خنث ؽً يمينى يخنث وكأنى من الخنث آثم والمعشيٌ الخنث   779

 (1/420النوايٌ )يخنث ؽتلزمى الكؾارة 

 ( 217هدي الزاري ) من الخبس والقور ؽؾً األيمان آجبار عليوا وؽً البوائم نشبوا للرمً وؽً القتل ظاهر وأشل الشبر الثبات  يمين شبر 781

 (287هدي الزاري)ازتلَح ؽً يمينى من اللجاج وهو التمادي ؽً األمر  يلحُ  782

 (102هدي الزاري )أي أعظم إثمًا   ثم 782

 (181هدي الزاري )هو السور نزب إلٍ مضر لتعظيموم لى  رجب مضر 783

 (142هدي الزاري )هً المواضع التً يرمٍ ؽيوا خشيات الجمار ؽً منٍ وأكبرها جمرة العقبٌ  الجمرات 783

 األرض الوذمٌ التً ال يواؽق هواؤها من نزلوا ومرعٍ وذيم ال تنجع  ازتوذموا 786

 (326هدي الزاري )عليى الماسيٌ 

 (203هدي الزاري )أي كخلوا بالمزامير المخماة  زمر أعينوم 786

 (152هدي الزاري )أي ما كواهم بعد القطع  ؽلم يخزموم 786

 (283هدي الزاري )أي نشيب  ِكْؾل 787

 (209هدي الزاري )السذوذ آنؾراد  ساذة 789

 (176هدي الزاري )أي طرف زيؾى  ذبابى 789

 (185هدي الزاري )بالومز أي انقطع جريى  رقأ 790

 (184هدي الزاري )أي دق  رَض رأزوا 791

 (106هدي الزاري ) بؾتد ثم زكون ثم سين معجمٌ هو ما يأذذه المستري إذا اطلع علٍ عيب ؽً الزلعٌ  األرش 793

 (271هدي الزاري )قيل لو دعا ألجابى وقيل علٍ ظاهره  لو أقزم علٍ هللا ألبره 793

 (272هدي الزاري )قاشى أي خازبى ألنى يأذذ منى خقى وقيل من القطع ألَن أشلى ؽً الجرح يقطع كما قطع  القشاص 793

والمراد بالعاقلٌ ؽً الديٌ العشبات وهم من عدا األشول والؾروع  عاقلتوا 794

 (246هدي الزاري )

 (230هدي الزاري )أي يبطل يقال طل دمى بضم الطاء ويجوز الؾتد  مثل ذلك يطلُ  794

الُػَرة العبد نؾزى أو األمٌ وأشل الػرة البياض الذي يكون ؽً وجى الؾرس وكان أبو عمرو بن العالء يقول الػرة عبد أبيض أو أمٌ بيضاء وزمً غرة  ُغَرة 794

لبياضى ؽال يقبل ؽً الديٌ عبد أزود وال جاريٌ زوداء وليس ذلك سرطًا عند الؾقواء وإنما الػرة عندهم ما بلؼ ثمنى نشف عسر الديٌ من العبيد وآماء 

 (2/296النوايٌ )

 (236هدي الزاري )أي البويمٌ  العجماء 795

 (137هدي الزاري )أي هدر ال يطلب  ُجبار 795

 (186هدي الزاري )هو الكنز عند أهل الخجاز وؽزره أهل العراق بالمعدن  الركاز 795

 (250هدي الزاري )أي جازوس  عين من المسركين 796

 (229هدي الزاري )آطراء ممدودًا مجاوزة الخد ؽً المدح  ال تطْرونً 798

 (279هدي الزاري )أي بخكمى  بكتاب هللا 800

 (242هدي الزاري )العزيف هو األجير  عزيؾاً  800

 (177هدي الزاري )أي بلػت منى الجود وقيل معناه أضعؾتى  أذلقتى 801

 (1/295النوايٌ )أي يكب ويميل عليوا ليقيوا الخجارة  يجانٍء 802

 (226هدي الزاري )الضؾيرة وهً الذشلٌ من السعر  ضؾير 803

 (293هدي الزاري )وهو الترس والميم زائدة ألنى من الجنٌ  ِمَجن 805

 (127هدي الزاري )البوتان هو قول الباطل  بوتان 811

هو الدائم الذشومٌ وآزم اللدد مأذوذ من لديدي الوادي وهما جانباه  األَلَد 813

 (  288هدي الزاري )

 (163هدي الزاري )الذْرز هو ذياطٌ الجلود  تْذرزان 814

 (109هدي الزاري )مقشور بكزر الومزة هو المثقب الذي يذرز بى  إْسؾٍ 814

 (245هدي الزاري )بالؾتد أي الدور ويطلق علٍ أشل المال والمتاع  العقار 818

بضم الالم وؽتد القاف وآلتقاط أذذ السًء الموجود علٍ غير طلب  اللقطٌ 819

 (289هدي الزاري )



 (244هدي الزاري )بكزر أولى أي الوعاء  ِعؾاشوا 819

ضالٌ آبل وغيرها الضائع منوا والجمع ضوال وأشل الضالل الػيبٌ  الضالٌ 819

 (227هدي الزاري )

هدي الزاري )الوجنٌ مثلث الواو والجيم زاكنٌ ويجوز كزر الجيم وؽتخوا مع ؽتد الواو وقد تبدل همزة مضمومٌ هً جانب الوجى وهو عظيمى العالً  وجنتاه 819

326) 

 (149هدي الزاري )بالكزر والمد أي نعلوا  خذاءها 819

 (201هدي الزاري )أي ما تسرب ؽيى  زقاءها 819

 (219هدي الزاري )بالضم أي ذرقٌ مربوطٌ  ُشرة 819

 (163هدي الزاري )وهً ما يذزن ؽيى السًء  ذزانتى 820

 (284هدي الزاري )الكْلم هو الجرح  كل كْلم 822

 (240هدي الزاري )بالؾتد أي الريد الطيبٌ  الَعرف 822

 ( 232هدي الزاري )ليزتن أي لتمرح وقيل ترعٍ وقيل تقمص  ليْزتن ؽً طولى 825

 (272هدي الزاري )هو لقب من يملك الروم  قيشر 827

 (263هدي الزاري )أي أذذت منى القمل  تْؾلً 827

 (133هدي الزاري )أي وزطى وقيل ظوره وأشلى ما بين الكاهل إلٍ الظور  ثبح 827

 (277هدي الزاري )أي قدر قوس  قاب قوس 828

 (180هدي الزاري )أي مالزمٌ الثػر للجواد وأشلى الخبس كأَن المرابط خبس نؾزى علٍ هذه الطاعٌ  الرباط 828

(310هدي الزاري )أي ذمارها  نشيؾوا 828  

 قيل زمً سويدًا ألنى يساهد ما لى من الذير والمنزلٌ عند موتى وقيل ألَن هللا ومالئكتى سودوا لى بالجنٌ وقيل السويد الخً قال أبو عبيد الوروي هذا قول  السويد 829

 ((بل أخياء عند ربوم يرزقون  ))النضر بن سميل كأنى تأول قولى تعالٍ 

وقيل ألَن مالئكٌ الرخمٌ تسود لى وقيل ألنى قام بسوادة الخق ؽً هللا 

 ( 216هدي الزاري )وقيل ألنى ممن يسود علٍ األمم قبلى 

 (229هدي الزاري )هو من مات بالطاعون والطاعون هو قروح تذرج ؽً المػابن قلَما يلبث شاخبوا  المطعون 832

 (127هدي الزاري )أي أشبعى  بنانى 835

قال أبو عمرو الُمْثلٌ بالضم ثم الزكون والمثل بؾتد أولى وزكون ثانيى قطع األنف واألذن ... هو ما ؽعل من التسويى بالقتلٍ وجمعى ُمثاُلت بضمتين  مثَل 835

 (293هدي الزاري )

 (158هدي الزاري )أي أنؾًا وغضبًا  خميٌ 836

 ( 277هدي الزاري )أي مػطٍ رأزى بى  المقنع بالخديد 837

 (310هدي الزاري )أي مالزم لوا ولم يرد الناشيٌ ذاشٌ  معقود ؽً نواشيوا 841

 (227هدي الزاري )مضمر أي معد للزباق  أضمرت 843

 (317هدي الزاري )بؾتد النون أي رغبتى وسووتى  نْومتى 849

قال ؽً األشل ما أتاك ؽً الليل ؽوو طارق ... أي يجًء ليالً  يطرق أهلى 850

 (229هدي الزاري )

 (252هدي الزاري )بالتسديد أي غاؽلون  غاُرون 852

 (195هدي الزاري )بالكزر أي مرة كذا ومرة كذا مأذوذ من مزاجلٌ المزتقيين خيث يدلً هذا زجلى مرة وهذا مرة  الخرب زجال 853

 (244هدي الزاري )العؾٌ وهً الكف عما ال يخل  العؾاف 853

 (167هدي الزاري )بضم الالم أي أشل إليى  أذلص إليى 853

بؾتد أولى وكزر الراء وتسديد الياء بعد الموملٌ وؽيى روايات أذرى ذارج الشخيد وهو نزبٌ إلٍ أريس قيل هم أتباع عبد هللا بن أريس وكان قد ابتدع  األريزيين 853

ؽيوم دينًا وقيل هم الملوك الذين يذالؾون أنبياءهم وقيل هم الؾالخون واألتباع وبى جزم الليث بن زعد ويؤيده ما ؽً بعض رواياتى ؽإن عليك إثم رعاياك 

 (106هدي الزاري )

 (112هدي الزاري )أي عظيمًا   ((لقد جئت سيئا إمرًا  ))بؾتد ثم كزر أي عظُم يقال أمر القوم إذا كثروا ومنى قولى تعالٍ  أِمر ابن أبً كبسٌ 853

هم الروم زموا بذلك بازم جدهم األشؾر بن الروم بن عيص بن إزخاق بن إبراهيم قالى الخربً قيل ألن الخبسٌ غلبت عليوم ؽولدت نزاؤهم منوم أوالدهم  ملك بنً األشؾر 853

 (221هدي الزاري )ُشْؾرًا ؽنزبوا إليوم خكاه ابن األنباري 

  (168هدي الزاري )أي غطٍ  ذَمر 854

 (110هدي الزاري )بكزر أولى هو كالبرذعٌ لذوات الخاؽر  إكاف 854

 (236هدي الزاري )أي غبارها الذي تثيره  عجاجٌ 854

أي البالد وقال الجرمً البخيرة " اعمل من وراء البخار"  تشػيرها البخيرة المراد القريٌ والعرب تزمً القرى البخار ومنى قولى شلٍ هللا عليى وزلم  البخرة 854

 (118هدي الزاري )دوين الوادي وقيل كل بلد لوا نور أو ماء ناقع ؽوً بخيرة 

جونى 854  (133هدي الزاري )أي يْلبزوه التاج  يتّوِ

 (223هدي الزاري )جمع شنديد وهو العظيم السريف  شناديد 854

 (2/212النوايٌ )أي يزودوه ويملكوه وكانوا يزمون الزيد المطاع معشبًا ألنى يعشب بالتاج أو تعشب بى أمور الناس  يعشبوه 854

 (210هدي الزاري )بكزر الراء أي ضاق شدره خزدًا كمن غص بالماء  سِرق 854

 (251هدي الزاري )الػادر الناقض العود  غادر 855

 (291هدي الزاري )أي عالمٌ إذ موضوع اللواء العالمٌ والمراد بى سورة مكان الرئيس وعالمٌ موضعى  لواء 855

 (1/383النوايٌ )الخسم بالتخريك جماعٌ آنزان الالئذون بى لذدمتى  خسمى 855

 (261هدي الزاري )أي القطيعٌ  الؾيشل بينً وبينى 855

كنايٌ عن القرب من القرن ؽً القتال ختٍ يشير تخت ظل زيؾى  ظالل الزيوف 856

 (233هدي الزاري )

ب عليى 858  (144هدي الزاري )أي مترس  ُمَجّوِ

 (148هدي الزاري )بؾتختين أي درقٌ  َخَجؾٌ 858

 (307هدي الزاري )بؾتد أولى وزكون الزاي أي سديد جذب الوتر للرمً  سديد النزع 858

 (140هدي الزاري )بؾتد أولى هً الكنانٌ التً توضع ؽيوا الزوام  الجعبٌ 858



 (162هدي الزاري )أي الذالذيل الواخدة ذدمٌ بؾتختين  ذدم 858

 (214هدي الزاري )مسمر آزار أي راؽعى  مسمرتان 858

 (314هدي الزاري )أي يثبان بوا والنقز الوثب  تنقزان 858

( 292هدي الزاري )أي علٍ ظورهما  متونوما 858

 (128هدي الزاري )من البيات والمراد إيقاع الخرب بالليل  يبيِّتون 861

 (138هدي الزاري )بالكزر للجموور وعاء من جلد وجوز القزاز الؾتد  جراب 863

 (308هدي الزاري )أي وثبت  نزوت 863

بضم أولى هو الؾرج ويطلق علٍ الجماع والمباضعٌ ازم الجماع  بُضع 864

 (123هدي الزاري )

 (167هدي الزاري )بكزر الالم جمع ذلؾٌ وهً التً يمضً لوا نشف الخمل  ذلِؾات 864

 (254هدي الزاري )أي ذيانٌ ؽً المػنم  غلول 864

   النََؾل بؾتد الؾاء الزيادة وأطلق علٍ الػنيمٌ ألن هللا زادها لوم ؽيما أخل لوم مما خرم علٍ غيرهم قال المشنف الناؽلٌ العطيٌ ويطلق النؾل أيضًا علٍ  نؾَلنا بعيراً  865

 (314هدي الزاري )اليمين 

 (1/327النوايٌ )هو موضع الرداء من العنق وقيل هو ما بين العنق والمنكب وقيل هو عرق أو عشب هناك  خبل عاتقى 867

 (144هدي الزاري )أي انكساف وذهاب عن مكانوم  جولٌ 867

 (1/793النوايٌ )وهو ما يأذذه أخد القرنين ؽً الخرب من قرنى مما يكون عليى ومعى من زالح وثياب ودابٌ وغيرها  زلبى 867

 (105هدي الزاري ) هو قزم وإذا ظرف يتعلق بى ال بالذي بعده لئال يذتَل الكالم  الها هللا 867

من الذرؽٌ بالضم وهً الؾاكوٌ والمذرف وعاء يجمع ؽيى الؾاكوٌ ومنى يذترف لوم أي يجمع وقال األشمعً المذرف جناء النذيل وأطلق المذرف علٍ  مذرؽٌ 867

 (163هدي الزاري )البزتان 

 (102هدي الزاري )أي اتذذتى أشالً  تأثَلتى 867

 (205هدي الزاري )بالؾتد أي سذشً سذشى  ال يؾارق زوادي زواده 868

 (227هدي الزاري )أي أسد ورواه بعضوم بين أشلد بموملتين واألول أوجى  أضلع 868

 (187هدي الزاري )زرير مرمول هو المنزوج من الزعف بالخبال  رمال زرير 870

 ( 292هدي الزاري )أي طال وقيل عال وارتؾع  متع النوار 870

 (184هدي الزاري )وهو السًء القليل بالنزبٌ لػيره  الرَضر 870

 (2/534النوايٌ )هو ازم لجميع الذيل  الكراع 870

 (169هدي الزاري )الذمس بضم الميم وإزكانوا جزء من ذمزٌ أجزاء الػنيمٌ  ذمس 871

 (313هدي الزاري )أي خزدًا  نؾازٌ 871

كان لعلً وجى خياة  871

 ؽاطمٌ

 (326هدي الزاري )أي جاه زائد ألجلوا 

 (240هدي الزاري )أي تػساه  تْعروه 871

 (292هدي الزاري )أي الزمى وما يتكلؾى قيل مراده ناظر شدقاتى  مؤونٌ عاملً 872

 (217هدي الزاري )ومعناه الذروج من دين إلٍ دين  شبوت 874

 (205هدي الزاري )أي غاشت  زاذت ؽرزً 875

الخمال  875

 ال خمال ذيبر

 هو بالكزر من الخمل والذي يخمل من ذيبر التمر أي إن هذه الخجارة التً تخمل للبناء ؽً اآلذرة أؽضل مما يخمل من ذيبر وجاء بؾتد الجيم 

 (157هدي الزاري )وهو تشخيف 

 (274هدي الزاري )هو إناء من ذسب مدَور  قعب 875

ى 875 أي علم عالمات ؽً األرض والُزج بالضم الخديدة التً ؽً أزؾل الرمد  ؽذططت بزّجِ

 (190 – 165هدي الزاري  )

 (236هدي الزاري )بضم أولى أي دذان  ُعثان 875

بؾتد الميم والالم هم القوم الذين يعدون بالزالح لخرازٌ الجيش  مزلخٌ لوم 875

 (201هدي الزاري )

 (314هدي الزاري )نقد لً ثمنى أي عجلى والنقد ؽً الزكاة العين  نقدنً 875

 (260هدي الزاري )الؾروة وجى األرض وقيل قطعٌ يابزٌ من خسيش – رضً هللا عنوما – قال ابن عباس  ؽروة 875

( 2/429النوايٌ ) جمع قذاة وهو ما يقع ؽً العين والماء والسراب من تراب أو تبن أو وزر أو غير ذلك  القذى 875

 (279هدي الزاري )أي قطعٌ من الرمل مزتطيلٌ تسبى الربوة من التراب  الكثبٌ 875

 (1/279النوايٌ )أي األرض الشلبٌ  جلد 875

 (109هدي الزاري )بضمتين هو الخشن ويقال لما ارتؾع من البناء  أُطُم 875

 (157هدي الزاري )هو شوت الؾرس وهو دون الشويل  تخمخم خمخمٌ 875

 (232هدي الزاري )بتسديد الياء من أطواء بدر قال الطوي البئر المطويٌ  طوي 877

 (239هدي الزاري )أي وزط البلد وعرشٌ الدار زاختوا  العرشٌ 877

 (173هدي الزاري )هو البيت الذي يقرؤون ؽيى والمدراس مؾعال من الدرس  بيت المدراس 878

 (180هدي الزاري )أي المقدم من أزنانى  رباعيتى 881

وهً التً تلبس ؽً الرأس ؽً الخرب وتطلق علٍ الملك وعلٍ العز  البيضٌ 881

 (129هدي الزاري )وعلٍ معظم السًء 

هً مسيمٌ البويمٌ والجزور هو ما يجزر من آبل أي يذبد  زلٍ الجزور 883

 (140 – 202هدي الزاري )

بالتخريك أي جماعٌ يمنعونً جمع مانع ويقال بالتزكين أي عزة امتناع  َمنَعٌ 883

 ( 300هدي الزاري )أمتنع بوا 

 (220هدي الزاري )أي وقوعًا  شْرعٍ 883

 (329هدي الزاري )أي أعضاؤه ومؾاشلى  أوشالى 883



هما جبال مكٌ قعيقعان وأبو قبيس زميا بذلك لعظموما و ذسونتوما  األذسبين 885

 ( 104هدي الزاري )

 (110هدي الزاري )  هو الزراع مأذوذ من األكرة بضم وزكون وهً الخؾرة بجانب النور ليشؾو ماؤها  أَكار 887

 (286هدي الزاري )هً الدرع وتزتعمل ؽً جميع الزالح  الألمٌ 888

 (286هدي الزاري)بالؾتد والتسديد المنخر  لَبَتى 892

قال الذليل هو عرق الخياة وقال أبو خاتم هو ؽً اليد وقيل ؽً كل عضو  األكخل 892

 (280هدي الزاري )منى سعبٌ 

(  141هدي الزاري )بضم الالم وتسديد الموخدة وبتزكين الالم والتذؾيف وهً الضمد والػالف  ُجلُبَان 894

 (148هدي الزاري )أي يقؾز علٍ رجل واخدة و آزم منى الخجل  يْخجل ؽً قيوده 894

 ويد هً كلمٌ تقال لمن وقع ؽً هلكٌ ال يزتخقوا قال الخزن ويد  ويخك 897

 (332هدي الزاري )كلمٌ رخمٌ 

هدي الزاري ) جمع رضيع أي لئيم والمعنٍ يوم هالك اللئام وقيل للئيم راضع ألنى يمتص اللبن من الضرع لئال يزمع غيره شوت الخلب ؽيطلب منى  يوم الرَضع 897

184) 

 (195هدي الزاري ) بؾتد الومزة ثم موملٌ زاكنٌ ثم جيم مكزورة ثم خاء موملٌ أي قدرت ؽزول أي ؽاعف  ملكت ؽأْزجد 897

 (  322هدي الزاري )بالتشػير جمع هنٌ أي من أمورك وؽً روايٌ من هنيواتك وهو تشػير هنيوٌ وهو مما تقدم وزيدت ؽيى الواء  هنيواتك 898

إنا إذا شيد  898

 بنا أبينا

كذا لألشيلً بموخدة أي أبينا الؾرار ولػيره بالمثناة أي أجبنا الداعً 

 (101هدي الزاري )

الُخداء بضم أولى والمد موموز هو ضرب من الػناء تزاق بى آبل  يْخدو 898

 (148هدي الزاري )

 (250هدي الزاري )هو الذي ال يدرى من رمٍ بى  عائر 899

 (135هدي الزاري )بؾتختين هو متاع المزاؽر وأتباعى  كان علٍ ثََقل  899

 (314هدي الزاري )بكزر القاف أي تقرخت وقطعت األرض جلودها  نِقبت أقدامنا 902

بضمتين وبؾتد ثم زكون واخد األنشاب وهً الخجارة التً كانوا   نُُشب 903

 (309هدي الزاري )يذبخون عليوا 

 (192هدي الزاري )أي هلك والزهوق الذروج وهً ازتعارة  زهق 903

 (327هدي الزاري )بكزر الواو أي سربوا  ِوْردها 906

 (238هدي الزاري )أي زكنٍ الباديٌ بين األعراب  تعَرْبت 907

خزر بؾتختين أي كسف وقولى خَزرًا بالضم والتسديد جمع خازر  ُخَزراً  909

 (152هدي الزاري )

 (183هدي الزاري )أي رموهم بالنبل  رسقوهم 909

وقيل أراد بى مكؾوؽًا عنً سرها وقيل معناه أال تنال منً وال أنال منوا أي تكف عنً ...   الكؾاف هو الذي ال يؾضل عن السًء ويكون بقدر الخاجٌ إليى  كؾاؽاً  914

 (2/554النوايٌ )وأكف عنوا 

 (205هدي الزاري )أي تخكم بينوم  تزوزوم 915

 (330هدي الزاري )أمر بالوؽاء  ؽوا ببيعٌ األول 915

 (184هدي الزاري )أي خاؽظ مؤتمن  كلكم راع 916

  مأذوذ من ؽواق الناقٌ ألنوا تخلب ثم تترك زاعٌ ختٍ تدر ثم تخلب  أتؾَوقى ؽواقاً  918

 (264هدي الزاري )                                         

 (134هدي الزاري )هو شوت الػنم يقال ما لى ثاغيٌ أي غنم  ثػاء 922

 (223هدي الزاري )هو العين من الذهب والؾضٌ  شامت 922

 (1/670النوايٌ )الرغاء شوت آبل  رغاء 922

 (333هدي الزاري )هو شوت المعز من الػنم ساة تْيعر  923

 (170هدي الزاري )هو شوت البقر  ذوار 923

 (1/688النوايٌ )الركوة إناء شػير من جلد يسرب ؽيى الماء  ركوة 926

بؾتد وتذؾيف أي ظاهرًا قيل الشواب بوخًا بزكون الواو بػير ألف  بواخاً  929

 (127هدي الزاري )

 (172هدي الزاري )أي غير شاف وال ذالص  دذن 936

 (265هدي الزاري )أي األمعاء ويقال ذلك للشػير من  لٌ الجمل  األقتاب 940

 (239هدي الزاري ) ذسبٌ مخدودة الطرف أو ؽً طرؽوا خديدة يرمٍ بوا الشيد  المْعراض 942

 (330هدي الزاري )أي قتيل بال ذكاة  وقيذ 942

ذكاه أي ذبخى والتذكيٌ ازم للذبد السرعً وهو قطع األوداج  ذكاتى 943

 (177هدي الزاري )

 (226هدي الزاري )الكلب الضاري المعتاد بالشيد  ضارياً  944

 (262هدي الزاري )ؽقأ عينى بالومز أي سقوا ؽأطؾأها  تؾقأ 946

 (162هدي الزاري )خشٍ الذذف هو الذي يرمٍ بى بين آبوام والزبابٌ يذذف   946

 (315هدي الزاري )والمراد المبالػٌ ؽً األذى  ينكٍ بى عدو 946

المدى جمع مديٌ وهً الزكين والميم مضمومٌ ويجوز كزرها ؽً الجمع  مدى 950

 (294هدي الزاري )ويجوز كزرها أيضًا ؽً المؾرد 

 (317هدي الزاري )أي غنيمٌ إبل  نوب إبل 950

بكزر الراء وزكون النون ؽمعنٍ أِرن أي شر ذا رْين ؽً ذبيختك   اعجل أو أِرنْ  950

 (107هدي الزاري )

 (307هدي الزاري )أي سرد ونؾر  نَدَ  950



 (99هدي الزاري ) هو جمع  بدة وزن ؽاعلٌ يقال أبدت تأبد إذا توخست ويقال جاء ؽالن بآبدة إذا جاء بأمر مسكل  أوابد 950

 (299هدي الزاري )األملد أي ؽً شوؽى بياض وزواد  أملخين 954

 (221هدي الزاري )أي جانبيوما  شؾاخوما 954

 (172هدي الزاري )  لن أدَِذر أشلى من الذذر بالذال المعجمٌ ؽلما أدغمت ؽً تاء اؽتعل قلبت داالً والمدذر المكنوز  ادَذروا 955

 (260هدي الزاري ) بؾتختين هو أول النتاج كانوا يذبخونى لألشنام ؽنؾاه آزالم وقيل كان من تَمت إبلى مائٌ قدم بكرًا ؽنخره للشنم ؽوو الؾرع  َؽَرع 956

هدي الزاري ) هً التً تذبد ؽً رجب قيل كانوا ينذرونوا لمن بلؼ مالى عددًا معينًا أن يذبد من كل عسرة منوا رأزًا لألشنام ويشب دموا علٍ رأزوا  عتيرة 956

235) 

 (210هدي الزاري )أي ناقٌ ُمِزن  سارف 957

 (136هدي الزاري )جَب أزنمتوا أي قطعوا  اْجتب 957

 (125هدي الزاري )أي سقوا وأشل البْقر التوزع  بَقر 957

 (210هدي الزاري )بالؾتد وزكون الراء جمع سارب  َسْرب 957

 (135هدي الزاري )بكزر الميم أي زكران  ثِمل 957

   بؾتد الذال غير موموز نوع من األسربٌ وهو العشير المطبوخ  الباذق 958

 (120هدي الزاري )                                        

 (261هدي الزاري )هو البزر يؾضر أي يسدخ ويلقً عليى الماء  الؾضير 960

 (168هدي الزاري )  أي غطاه وهو وارد علٍ من زعم اذتشاشى بماء العنب وقد ثبت ؽً مزلم كل مزكر ذمر  ذامر 961

  وهو ما يعمل من األسربٌ من التمر وغيره والنباذ هو طرح التمر  نبيذ 962

 (304هدي الزاري )أو الزبيب ؽً الماء 

 (143هدي الزاري ) بضم أولى وبكزره وهو أول الليل وقيل قطعٌ من نشؾى األول   ُجْند 964

 (165هدي الزاري )أي يذتطؾون بزرعٌ  ذطؾٌ 964

 (1/826النوايٌ )  الُزوقٌ من الناس الرِعيٌَ وَمْن دون الملك وكثير من الناس يظنون أن الُزوقٌ أهل األزواق  الُزوقٌ 965

أي من كتان أبيض وؽً اللون زرقٌ وقيل الرازقً الضعيف من كل سًء  رازقيتين 965

 (183هدي الزاري )

 (201هدي الزاري )هو مكان لوم كانوا يزتظلون بى  زقيؾٌ 965

 ذنثت الزقاء إذا ثنيت ؽمى إلٍ ذارج وسربت منى وقبعتى إذا ثنيتى إلٍ داذل وإنما ينوٍ عنى ألنى ينتنوا ؽإن إدامٌ السرب هكذا مما يػير ريخوا وقيل  اذتناث األزقيٌ 967

ال يْؤمن أن يكون ؽيوا هامٌ وقيل لئال يترسش الماء علٍ السارب لزعٌ ؽم الزقاء وقد جاء ؽً خديث  ذر إباختى ويختمل أن يكون النوً ذاشا بالزقاء 

 (1/535النوايٌ )الكبير دون آداوة 

 (171هدي الزاري )هً الثياب المتذذة من إبريزم وقد يؾتد دالى  ديباج 968

 (138هدي الزاري )أي يردده بالجرجرة وهً شوت البعير عند الضجر  يجرجر 969

 (132هدي الزاري )أي دؽعى إليى  تلى 971

 (313هدي الزاري )أي ينؾر ؽيى وهو يسرب  وال يتنؾس 972

 (218هدي الزاري )أي القشعٌ وقيل هً أشػر  شخؾٌ 974

 (2/135النوايٌ )أي تِذُف وتتناول من كل جانب  تطيش 974

 (229هدي الزاري )أي شؾٌ أكلً  طعمتً 974

 (271هدي الزاري )زمً الجزار قَشابًا من التقشيب وهو التقطيع تقول قشبت الساة أي قطعتوا أعضاءًا  قشاب 976

 (217هدي الزاري )أي أوقديى والمشباح الزراج ألنى يطلب بى الضياء  أشبخً زراجك 977

 (164هدي الزاري )أي خاجٌ  ذشاشٌ 977

 (2/129النوايٌ ) يقال طَِوي من الجوع يطْوى طًوى ؽوو طاٍو أي ذالً البطن جائع لم يأكل وطَوى يطْوي إذا تعمد ذلك  طاويين 977

بالقشر ويجوز المد والجمع أمعاء وأمعيٌ وهو مخل األكل من آنزان  معٍ 979

 (299هدي الزاري )

 (171هدي الزاري )ممدود ويقشر القرع  دُبَاء 980

 (270هدي الزاري )قران التمر وهو جمع التمرتين ؽً لقمٌ  الِقَران 981

 (278هدي الزاري )بؾتختين مذؾؾًا هو ثمر األراك وقيل ورقى وغلط قائلى  كباث 983

 قيل هو موضع وقيل جمع قيراط وبى جزم زويد بن زعيد ؽيما خكاه عنى  قراريط 983

 (269هدي الزاري )ابن ماجى قال معناه كل ساة بقيراط 

 (2/930النوايٌ )هً لػٌ شخيخٌ ؽشيخٌ ؽً أطْيبى كجذب وجبَذ  أيطب 983

 (313هدي الزاري ) أي أثرناها ؽنؾجت أي وثبت ووهم من ذكره بلؾظ بعجنا بموخدة ثم عين موملٌ ثم جيم وؽزره بسق البطن ويرده ؽزعيت ختٍ أدركتوا  أنؾجنا 984

قال هو النشب  ((وما مزنا من لػوب  ))أي تعبوا ومنى قولى تعالٍ  لػبوا 984

 (289هدي الزاري )

 (158هدي الزاري )أي مسوي  مخنوذ 986

 (250هدي الزاري )أي أتقذره  أعاؽى 986

يقال هو الخوت الذي يقذف العنبر وقد ورد أنى كان علٍ شورة البعير  العنبر 988

 (248هدي الزاري )

 (327هدي الزاري )هو دزم اللخم ودهنى  ودكاً  988



 (136هدي الزاري )أي رجعت  ثابَتْ  988

وزادتوم  ))وقولى زبخانى  ((ليذهب عنكم الرجس  ))بزكون الجيم أي قذر وقيل الرجس النجس ويجًء الرجس بمعنٍ آثم وبمعنٍ الكؾر كقولى تعالٍ  رجس 992

 (181هدي الزاري )وقد يجًء بمعنٍ العذاب أو بما يقتضيى ( (رجزًا إلٍ رجزوم 

 (238هدي الزاري )بؾتد ثم كزر الػائط  الَعِذرة 992

بكزر الزين وؽتد الياء والمد نوع من البرود يذالطى خرير كالزيور   ِزيراء 995

 (1/834النوايٌ )

 (168هدي الزاري )أي ال نشيب  ذالق 995

 (259هدي الزاري )بؾتد أولى وتسديد الراء وتذؾيؾوا أيضًا وخكً ضم أولى هو القباء الذي سق من ذلؾى  ؽروج خرير 997

بكزر أولى وؽتد ثانيى من التخبير وهو التزيين والمراد هنا عشب اليمن  الِخبَرة 1004

 (145هدي الزاري )

 (316هدي الزاري ) النمط بالؾتد ظور ؽراش ويطلق علٍ ما تػسٍ بى الووادج والنمط أيضًا الشنف والطريق أنماط  1006

ؽزره ؽً الخديث بالتوُسد وهو إدارة الثوب علٍ الجزد بػير إذراج اليد   استمال الشماء 1008

وآزم السملٌ وقيل إنوا تزمٍ سملٌ إذا كان لوا هدب وقيل زميت بذلك 

( 223 – 215هدي الزاري )الستمالوا علٍ األعضاء ختٍ ال يجد منؾذًا كالشذرة الشماء والشمشامٌ الزيف بخد واخد 

 (146هدي الزاري )يختبً بثوبى أي ينشب زاقيى ويدير عليوما ثوبى أو يعقد يديى علٍ ركبتيى معتمدًا وآزم الخبوة والخبيٌ بضم الخاء وكزرها  اختباؤه 1008

 (124هدي الزاري )البطر ؽزروه بالطػيان عند النعمٌ  بطر 1010

 (171هدي الزاري )أي تكبرًا ومرخًا  ذيالء 1010

 (142هدي الزاري )بالضم أي سعره الكثير وهو أكثر من الوؽرة  ُمرّجِل جمتى 1011

 (141هدي الزاري )أي يػوص وروي بذاءين معجمتين واألول أسور  يتجلجل 1011

 راث 1012

 (189هدي الزاري )أي أبطأ 

أي شور مشورة علٍ شؾٌ األجزاد ومنى قولى جل وعال  تماثيل 1013

 (293هدي الزاري )هً األشنام واخدها تمثال ((ما هذه التماثيل  ))

 (180هدي الزاري )من التربيٌ والمراد أنى ابن امرأتى  ربيب 1013

 (186هدي الزاري )أي طرز ونخوه  إال رقماً  1013

 (227هدي الزاري )أي يسبوون  يضاهون 1014

 (270هدي الزاري )أي زتر وهو بكزر القاف  ِقرام 1014

  أي شؾٌ بين يدي البيت أو مذدع أو عيدان يوضع عليوا المتاع أو كوة بين بيتين أو خائط بين خائطين والزقف علٍ الجميع ؽما كان وزطًا ؽوو زووة  زْووة 1014

 ( 205هدي الزاري )وما كان داذالً ؽوو مذدع وقيل الزْووة بيت شػير منخدر ؽً األرض مرتؾع الزمك يسبى الذزانٌ وقيل شؾٌ بين بيتين 

يقال ماطى هو وأماطى غيره أي أبعده ونخاه وآزم الميط   أميطً 1014

 (  303هدي الزاري )

 (173هدي الزاري )هو ضرب من الثياب لى ذمل قشير  دْرنوك 1015

 (316هدي الزاري )بضم النون والراء ويقال بالكزر ؽيوما هً الوزادة  نُْمرقٌ 1016

 (180هدي الزاري )أي أشابى نؾس ؽً جوؽى  ربا الرجل 1017

 (1/84النوايٌ )هو الرشاص األبيض وقيل األزود وقيل هو الذالص منى  اآلنك 1017

كانت النزاء تشنعى لبعولتون وقيل الميثرة جلود الزباع والجمع مياثر والميم زائدة وأشلى الواو من السًء الوثير  - رضً هللا عنى -  قال علً  المياثر 1019

 (302هدي الزاري )

قال أبو بردة عن علً هً ثياب مضلعٌ بالخرير ؽيوا أمثال األترج  القزً 1019

 (271هدي الزاري )وقال غيره كانت تعمل بالقس من ديار مشر ؽنزبت إليوا 

 (108هدي الزاري )هو ما غلظ من الديباج وهو معرب  ازتبرق 1019

 (204هدي الزاري )هو رقيق الديباج  الزندس 1019

هً بثر يظور ؽً الجلد يقال الخشبٌ بزكون الشاد وؽتخوا وكزرها  الَخْشبٌ 1027

 (1/385النوايٌ ) 

 (329هدي الزاري )هو من وشل السعر ؽً الرأس  الواشلٌ 1027

هو من الوسم وهو سق الجلد بإبرة وخسوه كخالً أو غيره ؽيذضر مكانى   الواسمٌ 1027

 (328هدي الزاري )

 (2/652النوايٌ )انتثر وتزاقط من مرض أو غيره  اَمَرق 1027

بضم القاف ما أقبل علٍ الجبوٌ من سعر الرأس زمً بذلك ألنى يقص والقص ما ؽً وزط الشدر من سعر وقيل المساش المػروزة ؽيى أطراف األضالع  قُشٌ 1028

 (272هدي الزاري )

 (316هدي الزاري )أي التً تنتف السعر والمتنمشٌ التً تطلبى  النامشٌ 1029

الؾلح بالتخريك ؽرجٌ مابين الثنايا والرباعيات والؾرق ؽرجٌ بين الثنيتين والمراد النزاء الالتً يؾعلن ذلك بأزنانون رغبٌ ؽً التخزين   المتؾلجات 1029

 (2/390النوايٌ )

  هذا اللؾظ مبنً علٍ الؾتد وهو كنايٌ عن األخوال واألؽعال تقول ؽعلت كيت وكيت وكان من األمر كيت وكيت ؽإن كان من األقوال تقول قلت ذيت وذيت  كْيت وكْيت 1029

 (285هدي الزاري )

 (225هدي الزاري )جمعوا ضرائر بالكزر والؾتد وهَن الزوجات لرجل واخد وزميت الضرة لمضاررتوا األذرى غالبًا  ضرة 1030

 (275هدي الزاري )هو ما يعلق ؽً العنق والمقاليد واألقاليد المؾاتيد  قالدة 1031

 (247هدي الزاري )أن يجعل الوزم ؽً وجوه الخيوان  تْعلم الشورة 1032

 ( 295هدي الزاري )هو الموضع الذي تخبس ؽيى آبل للبيع  مربد 1033

 قيل هو تشخيف والشواب جونيٌ بالجيم والنون وقيل بل منزوبٌ إلٍ رجل يقال لى خريث والذميشٌ قال األشمعً كزاء من شوف أو ذز معلم وقال  ذميشٌ خريثيٌ 1034

 (169 - 150هدي الزاري )أبو عبيدة كزاء مربع لى علمان 

 (312هدي الزاري )بالتشػير هو طائر يسبى العشؾور قيل أخمر المنقار  النػير 1044

 ( 169هدي الزاري )أي أؽخش مستق من الذنٍ وهو الؾجور  أْذنٍ 1045



  منون األول ؽزره ؽً الخديث ؽقال ملك الملوك وهو ؽارزً وأشلى ساهان ساه ؽساه ملك وساهان جمعى وهو علٍ قياس كالموم ؽً التقديم والتأذير  ساه ساه 1045

 (208هدي الزاري )وكذا قولى أبو ساه وقد غلطوا من جعل هاءه تاء مثناة 

( 119هدي الزاري )أي ال انؾكاك  من مجالزنا بُدٌّد  1047

وأشلى من شؾق اليد علٍ األذرى عند البيع  ... أي التشرف ؽً التجارة  الَشْؾق 1049

 (222هدي الزاري )

 (137هدي الزاري )الجخر المكان الضيق  جخر 1051

المدرى والمدراة سً يعمل من خديد أو ذسب علٍ سكل زن من أزنان المسط وأطول منى يزرح بى السعر المتلبد ويزتعملى من ال مسط لى   مدرى 1051

 (1/566النوايٌ )

يْذتلى أي يزتػؾلى و يراوغى ليقتلى أو يزمع كالمى بػير علمى  يْذتِل 1051

 (161هدي الزاري ) 

 (259هدي الزاري )أي مكانًا ذاليًا والؾاء مثلثٌ والؾتد أسور  ؽرجٌ 1053

 (206هدي الزاري )أي الموت وقيل أشلى الزأمٌ ؽزولت الومزة وخذؽت الواء واألول المعتمد  الزام 1057

 (301هدي الزاري )أي رؽقًا وزعم بعضوم أن أشلى مى زيدت ؽيى ال  مْوالً  1057

 (248هدي الزاري )التعنيف اللوم والعنف بالضم ضد الرؽق  العنف 1057

يًا وهو الذي يتكلم بما يقبد ويطلق علٍ الباطل أيضًا والمتؾخش الذي يكثر من ذلك ويتكلؾى وقيل الؾخش عدوان الجواب والؾاخسٌ كل ما نوٍ  الؾخش 1057   ؽاخسًا أي بذِّ

 (258هدي الزاري )هللا عنى وقيل كل ما يستد قبخى من المنويات كالزنا وكالم الخليمً يقتضٍ أن الؾاخسٌ أكبر الكبائر 

 (2/403النوايٌ )كل موضع وازع يقال لى أؽيد  أؽْيد 1058

البَراز بؾتد أولى هو كنايٌ عن قضاء خاجٌ آنزان ؽً الذالء   تبرزن 1058

 (121هدي الزاري )

 (2/750النوايٌ ) هً المواضع التً يتذلٍ ؽيوا لقضاء الخاجٌ واخدها منشع ألنى يبرز إليوا ويظور  المناشع 1058

 (251 – 163هدي الزاري )أي دلوه والذرز هو ذياطٌ الجلود  أْذرز غْربى 1060

 (274هدي الزاري )ؽالمراد بوا التً أؽردت لى من الموات ؽأخياها  أقطعى 1060

 (259هدي الزاري )أشلى السًء الوازع ويطلق علٍ مقدار ثالثٌ أميال  َؽْرزر 1060

 (104هدي الزاري )بكزر أولى كلمٌ تقال للجمل ليبرك  ِإْخ ِإخْ  1060

يْقلبوا بؾتد أولى أي يشرؽوا إلً بيتوا ويرجعوا إليى يقال قلبتى ؽانقلب هو  يْقلبنً 1061

 (275هدي الزاري )

  ؽزره ؽً مزلم بأنى أذو الزوج وما أسبوى من أقاربى قال األشمعً األخماء من قبل الزوج و األشوار من قبل الزوجٌ وقال أبو علً القالً األشوار يقع  الخْمو 1062

 ( 158هدي الزاري )عليوما جميعًا 

لق بذلق النزاء  مذنَث 1063 ف المتّذِ ر المتعطِّ  (169هدي الزاري )أي المتكّزِ

ْخر وبالكزر العالج ويطلق علٍ الطبيب  مطْبوب 1065  أي مزخور والطَب بالؾتد الّزِ

 (228هدي الزاري )وقيل هو من األضداد 

ويروى مساقٌ ؽبالطاء ما يمسط من السعر ويذرج ؽً المسط منى  مسط ومساطٌ 1065

 ( 298هدي الزاري )وبالقاف مثلى وقيل ما يمسط من الكتان والمسط اآللٌ التً يمسط بوا بكزر الميم وبضموا وبزكون ثانيى ويجوز الضم والجمع أمساط 

 (141هدي الزاري )أي غساؤها  ُجفِّ  1065

  النسرة هو نوع من آغتزال علٍ هيئٌ مذشوشٌ لدؽع ضرر العائن  تنَسْرت 1065

 (309هدي الزاري )

 (312هدي الزاري )  ينؾث بمثلثٌ أي ينؾر ؽً الرقيٌ كالذي يبزق وقيل ال بزاق ؽيى ؽإن كان ؽوو التؾل وقيل هما بمعنٍ  نؾث 1066

  يقال لدغتى العقرب أي ضربتى بذنبوا وأما لذعتى نار ؽبالعين الموملٌ  لدغ 1067

 ( 288هدي الزاري )والذال المعجمٌ 

 (140هدي الزاري )الجعل ما يجعل علٍ عمل معين  جْعالً  1067

 (274هدي الزاري )أي طائؾٌ منوا  قطيع 1067

 (1/33النوايٌ )أي ما كنا نعلم أنى يرقً ؽنعيبى بذلك  نْأبُنُى برقيٌ 1067

قيل هو الزُل وقيل الدبيلٌ وقيل قرخٌ ؽً الباطن وقيل طول المرض  ذات الجْنب 1069

 (178هدي الزاري )

 (311هدي الزاري )بؾتد ثم زكون أي العين من نظرة الجن  النظْرة 1072

  روي بالؾتد والضم ؽزرها ؽً الخديث شؾرة وؽً بعض اللػٌ شؾرة مسويٌ بزواد أو زرقٌ وقيل غير معروف ؽً اللػٌ وقيل معناه ضربٌ واخدة من  زْؾعٌ 1072

 (200هدي الزاري )السيطان من قولى لنزؾعن أي لنأذذن زؾعت بيده أذذت وقبضت يقال زؾعت لطمت وقيل معناه عالمٌ السيطان ومنى زؾعاء الذدين 

 (251هدي الزاري )أي ال يترك  ال يػادر 1074

 (161هدي الزاري )وقولى ال يقل أخد ذبثت نؾزً كره آزم ؽقط  َذبُثت 1076

 (289هدي الزاري )أي ذبثت وقيل زاءت ذلقًا  لَِقزت 1076

 (171هدي الزاري )أي مرض  داء 1077

 (145هدي الزاري )جيب القميص أي ؽرجى أو سقى الذي يدذل منى الرأس  جْيبوا 1078

 (134هدي الزاري )وهو ما يشنع بمرق اللخم وقد يكون معى اللخم غالبًا  ثريد 1080

بكزر الجيم وؽتخوا إن ؽتخت الميم ؽإن ضممتوا كزرت الجيم أي مريخٌ  ُمِجَمٌ 1080

 (142هدي الزاري )

هً خزاء كالخريرة يتذذ من دقيق أو من نذالٌ زميت بذلك لسبووما  التْلبينٌ 1080

 (287هدي الزاري )باللبن ؽً البياض 

 (230هدي الزاري )أي أشابى آزوال ؽانطلق  ازتطلق 1081

ؽزرت ؽً الخديث بالسونيز قيل هو الذردل وقيل البطم وقيل الزرو  الخبٌ الزوداء 1082

 (205هدي الزاري )وقيل الرازيانح 

  بؾتد أولى وثالثى وزكون ثانيى موموز ويجوز خذف األلف وذطٍء من أثبتوا مزولٌ هو معروف من نبات األرض والعرب تزميى جدري األرض ؽزماه  الكمأة 1084

السارع مناًّ أي طعامًا بػير عمل كالمّنِ الذي أنزل علٍ بنً إزرائيل 



 (284هدي الزاري )

  قال ؽً تؾزيره المُن شمػٌ وتعقب بأنى سًء يزقط علٍ السجر وهو الترنجبين وأما قولى الكمأة من المّنِ ؽالمعنٍ أنوا تسبى المَن لكونوا تأتً عؾوًا بال  المنُ  1084

 (301هدي الزاري )عالج 

بالضم ثم بالزكون هً اللواة وتطلق علٍ وجع الخلق من هيجان الدم  أْعلََقت عليى من الُعْذرة 1085

. وقيل قرخٌ ؽً الذرم بين األنف والخلق تعرض لألطؾال عند طلوع العذرة وهً تخت السعرى وطلوعوا ؽً وزط الخر 

" ويروى علقت وقولى بوذا الِعالق ويروى األعالق هو معالجٌ ُعْذرة الشبً وهو ورم ؽً خلقى ترؽعى أمى أو غيرها بإشبعوا " وقال ؽً موضع  ذر 

 (247 – 238هدي الزاري )

الدَْغر بؾتد أولى هو غمز الخلق بزبب الُعْذرة وهً المزماة بزقوط اللواة  تْدغرن 1085

 (174هدي الزاري )

 (288هدي الزاري )اللَدود بؾتد الالم الدواء الذي يُشُب من أخد جانبً ؽم المريض وهما لديداه ولدْدُت ؽعلت ذلك بالمريض  لََدْدنا 1086

أي جعل ؽيى َزُعوط بؾتد الزين وهو ما يجعل ؽً األنف من األدويٌ  َزُعوط 1087

 (199هدي الزاري )

 (237هدي الزاري )أي جانبان والُعْدوة بالضم سؾير الوادي  ُعْدوتان 1090

يختمل النوً عن قول ذلك واعتقاده أو النؾً لخقيقٌ ذلك كما " ال "  العدوى ما كانت الجاهليٌ تعتقده من تعدي داء ذي الداء إلٍ من يجاوره ويالشقى ؽقولى  ال عدوى 1091

 (237هدي الزاري )قال ال يعدي سًء سيئًا ومن أعدى األول وهذا أظور 

  قيل المراد السور وكانت الجاهليٌ تػير خكمى وازمى ؽً النزًء وقيل بل كانوا يزيدون ؽً كل أربع زنين سورًا يزمونى شؾرًا الثانً ؽتكون الزنٌ  ال شؾر 1091

الرابعٌ ثالثٌ عسر سورًا لتزتقيم لوم األزمان من جوٌ الستاء والشيف وقيل المراد دواب ؽً البطن كالخيات تشيب آنزان إذا جاع وكانوا يقولون إنوا 

 (221هدي الزاري )تعدي ؽأبطل السارع العدوى 

ال يورد ممرض علٍ  1092

 مشد

 (296هدي الزاري )  أي مريض علٍ شخيد أو شاخب إبل مريضٌ علٍ شاخب إبل شخيخٌ 

  هً نؾً لما كانوا يعتقدونى ؽً الجاهليٌ وأشلى أن يعتبر خال الطائر إذا طار ؽإن تيامن ؽعلوا وإن تساءم تركوا واعتقدوا أن ذلك مسؤوم ثم أطلق علٍ كل  ِطيَرة 1093

 (232هدي الزاري )ما يتساءم بى 

  موموز وقد ال يومز قال أهل المعانً الؾأل ؽيما يخزن وؽيما يزوء والطيرة ؽيما يزوء ؽقط وقال بعضوم الؾأل ؽيما يخزن ؽقط والؾأل ما وقع من غير قشد  الؾأل 1093

 (257هدي الزاري )بذالف الطيرة 

بالومز هو ما كانوا يتطيرون بى ويقال لكل مخذور مسؤوم ومسأمٌ  السؤم 1094

 (207هدي الزاري )

  أي يثبتوا والمراد بَقّرِ الدجاجٌ شوتوا وأما الروايٌ األذرى ؽيقرقرها قرقرة الدجاجٌ ؽالمعنٍ يرددها ترديد شوت الدجاجٌ ويروى الزجاجٌ بالزاي وهو  يَقُُرها 1095

كنايٌ عن ازتقرارها ؽيوا وقال ابن األعرابً يقال قررت الكالم ؽً األذن إذا وضعت ؽمك عند المذاطبٌ عند الشماخ وتؾول َقَر الذبر ؽً األذن يقُُره قرًا 

 (269هدي الزاري )إذا أودعى 

بضم أولى ويكزر أي مذلالً وهو مشدر ذضع أو جمع ذاضع  ُذْضعاناً  1096

 (165هدي الزاري )

 (222هدي الزاري )أي شذرة ملزاء بإزكان الؾاء  شْؾوان 1096

 (215هدي الزاري )  أي الكوكب الذي يرمٍ بى جمعى سوب وسواب النار كل عود استعلت ؽً طرؽى  سواب 1096

 (2/116النوايٌ )  الطُْؾيٌ ُذْوشٌ الُمْقل ؽً األشل وجمعوا طًُؾٍ َسبَى الذطَين اللذين علٍ ظور الخيٌ بذوشتين من ُذوص الُمْقل  ذا الطُْؾيَتَين 1097

هو المقطوع الذنب من الخيات وؽً غيرها القشير الذنب وعبر بى عمن  األبتر 1097

 (117هدي الزاري )ال نزل لى أو من ال ذكر لى بالثناء عليى 

 (143هدي الزاري )قضيت جوازك أي ؽرغت من تخشيل أهبٌ الزؾر  جوازه 1100

 (134هدي الزاري )هو التراب الندي  الثَرى 1102

 (290هدي الزاري )أي يذرج لزانى من التعب أو العطش  يلوث 1102

 (302هدي الزاري )  هو الذف ؽارزً معرب وموق العين طرف سقوا ولكل عين موقان ويقال الموق المؤذر والماق المقدم  مْوقوا 1102

 (187هدي الزاري )أي البئر  َرّكِيٌ 1102

َوَهل إلٍ السًء بالؾتد يِوُل بالكزر َوْهالً بالزكون إذا ذهب وهمى إليى وهلً  1106

 ( 2/885النوايٌ )

 (237هدي الزاري )أي لن تجاوزه  لن تعدو 1107

 (139هدي الزاري )هو زعف النذل وقد يطلق علٍ غيره  جريد 1107

  هو تثنيٌ زوار بؾتد أولى وضمى وهو ما يتخلٍ بى النزاء ؽً أيديون ويقال لى إزوار بكزر الومزة وبضموا ويطلق األذير علٍ  خاد الؾرس وقيل هو  زوارين 1107

 (205هدي الزاري )الرامً منوم أو الػايٌ أو القائد أو المقاتل 

أي ليولكنك قيل أشلى من عقر النذل وهو أن يقطع رؤوزوا ؽتيبس  ليعقرنك 1107

 (245هدي الزاري )

 (293هدي الزاري )أي ال يتسبى بً  ال يتمثل السيطان 1108

 (285هدي الزاري )أي ال يتمثل بً  ال يتكوننً 1108

لم تكد رؤيا المؤمن  1111

 تكذب

 (268هدي الزاري )قيل المراد اقتراب الزاعٌ وقيل المراد ازتواء الليل والنوار 

 (254هدي الزاري )هو ما يجعل ؽً العنق  الُػلُ  1111

 (311هدي الزاري )أي تقطر وتزيل  تْنطُف 1112

 (234هدي الزاري )  يعبرون أي يؤولون الرؤيا يقال عبَر الرؤيا مثقل ومذؾف إذا أعلم بما يؤول إليى أمرها  يعبِّْرها 1112

 (137هدي الزاري ) إخداها جدبٌ بؾتد أولى وكزر ثانيى وقد يزكن ضد الذشبٌ قال األشمعً األجادب ما ال ينبت الكأل  أجادب 1113

 (278هدي الزاري )القاع المزتوي الشلب الوازع من األرض  قيعان 1113

  أشلى أن رجالً من ذثعم طرقى عدوهم ؽزلبى ثيابى ؽأنذر قومى ؽكذبوه ؽاشطلخوا وقيل ألَن العادة أن ينزع ثوبى ويلوح بى ليرى من بعد وسرطى أن يكون  النذير العريان 1114

 (241هدي الزاري )علٍ مكان عال 

 (212هدي الزاري )  بضم أولى وتسديد النون أي منتؾش السعر وقال ؽً األشل ُمْسعان أي طويل جدًا ؽوق الطويل  ُمْسعان 1118

 (205هدي الزاري )قيل الكبد وقيل خسوة البطن كلوا  زواد البطن 1118



 (272هدي الزاري )هً آناء يكون من ذسب  قشعٌ 1118

 (222هدي الزاري )  هً زقيؾٌ مظللٌ كانت تأوي إليوا المزاكين ؽً المزجد النبوي وأبعد من قال إنوم زموا بذلك ألنوم كانوا يشؾون علٍ باب المزجد  أهل الشؾٌ 1119

 (251هدي الزاري )  قيل النون زائدة وهو مأذوذ من الػثر وهو الزقوط وقيل أشليٌ والػنثر ذباب كأنى ازتخقره  ُغْنثَر 1119

 (138هدي الزاري )أي دعا عليى بالقطع  جدَع 1119

  أي خشل لوا الزرور كأَن عين الخزين مضطربٌ وعين المزرور زاكنٌ وقيل قَرت أي نامت وقيل هو من القُّرِ بالضم وهو البرد ألَن دمعٌ المزرور  ال وقَُرة عينً 1119

باردة ودمعٌ الخزين خارة ولذا يقال ؽً الستم زذنت عينى  

 (268هدي الزاري )

بؾتد الميم أي ضمورًا ؽً بطنى من الجوع ويعبر عن الجوع بى  ذمشًا سديداً  1120

 (169هدي الزاري )

 (172هدي الزاري )هً ما تألف البيت من الخيوان  داجن 1120

  بزكون الومزة أي طعامًا وقيل الزؤر الشنيع بالخبسيٌ وقيل بالؾارزيٌ  زْؤراً  1120

 (193هدي الزاري )وقيل ال يومز 

 (2/668النوايٌ )الِمْعول بالكزر الؾأس والميم زائدة وهً ميم اآللٌ  الِمْعَول 1120

 ( 253هدي الزاري )أي تػلً ولػليانوا شوت  لتِػطُ  1120

 (280هدي الزاري )أي قطعٌ غليظٌ  ُكْديٌ 1120

  أما بالميم ؽال معنٍ لى هنا والمعروف بالالم وقيل معنٍ الذي بالميم الذي  أْهيل أو أْهيم 1120

ال يتمازك ؽسبى بآبل الويم ومنى كثيبًا مويالً وهو الرمل الزائل  

 (323هدي الزاري )

 (226هدي الزاري )أي ال تضايقوا  ال تضاغطوا 1120

 (222هدي الزاري )بؾتد أولى ويضم أي مزلوالً  شْلتاً  1123

 (217هدي الزاري )سام الزيف أي أغمده  ساَمى 1123

 (101هدي الزاري )  األْبَور عرق ؽً الظور وقيل هو عرق مزتبطن القلب ؽإذا انقطع لم تبق معى خياة وقيل غير ذلك  أْبَوِري 1124

 (277هدي الزاري )قال أبو قالبٌ يعنً النزاء سبوون لضعؾون بالزجاج  قوارير 1125

بالضم ثم الؾتد جمع خجزة وهً معقد الزراويل وآزار   ُخَجِزكم 1126

 (148هدي الزاري )

  الَؾَرط بؾتد الؾاء والراء الذي يتقدم الواردين ؽيوًء لوم ما يختاجون  ؽَرطُكم 1130

 (260هدي الزاري )وهو ؽً هذه األخاديث المتقدم للثواب والسؾاعٌ 

  هً المعروؽٌ وقيل ما كان ذا أذن وعروة ؽوو إبريق وإال ؽوو كوب  أباريق 1133

 (100هدي الزاري )وقيل آبريق ما لى ذرطوم ؽقط وقيل هو مستق من البريق 

 (166هدي الزاري )أي اقتطعوا أو انتزعوا منً  اْذتلجوا 1136

 (196هدي الزاري )أي بعدًا يقال زخيق بعيد  ُزْخقاً  1136

 (178هدي الزاري )أي ألطردن  ألذودنَ  1137

 (191هدي الزاري )بالضم أي جماعٌ  ُزْمرة 1137

 (322هدي الزاري )بؾتد الميم هً آبل بػير راع وكذا غيرها  َهَمل النعم 1137

أي ذالص البياض ال تسوبى خمرة وال غيرها وقيل بياض ؽً زرقٌ  أموق 1138

 (301هدي الزاري )

 ( 148هدي الزاري )المسوور بؾتختين والِزُر واخد األزرار التً ؽً العرى كأزرار القميص والخجلٌ علٍ هذا الكلٌ وهً زتر مزجف  ِزُر الَخَجلٌ 1140

 (218هدي الزاري )الشدغ جانب الرأس مما يلً الوجى  ُشْدغيى 1141

 (279هدي الزاري )هو نبات يشبؼ بى السعر يقرب لونى من الدهمٌ  الكتم 1141

بالومز أي استدت خمرتوا يقال أخمر قانٍء أي سديد الخمرة   قنأ 1141

 (276هدي الزاري )

 (248هدي الزاري )مابين اللخيين  العْنؾقٌ 1141

لم يؾزره شاخب المسارق والمطالع وال شاخب النوايٌ وأظنى الُجْلُجل المعروف وهو الجرس الشػير الذي يعلق ؽً عنق الدابٌ  الُجْلُجل 1141

(  141هدي الزاري )

 (316هدي الزاري )أي يضرب بى ؽً األرض ختٍ يؤثر ؽيوا  ينكت 1142

 (328هدي الزاري )هو نبت يذضب بورقى السعر أزود  الَوْزمٌ 1142

ط 1142 ِِ  (215هدي الزاري )َسِمط رأزى أي اذتلط البياض بالزواد وقال ثابت كل لونين اذتلطا ؽذلك السمط  سَم

والَزْدل ؽً الشالة إرذاء الثوب ... يزدل سعره أي يرزلى من ذلؾى  يْزِدلون 1144

 ( 197هدي الزاري )

ؽرق رأزى ويؾرقون  1144

 رؤوزوم

  بؾتد الماضً وضم المزتقبل والراء مذؾؾٌ ؽيوما وسددها بعضوم والتذؾيف أسور وانؾراق السعر انقزامى من وزط الرأس ومؾرق الرأس مقدمى  

 (260هدي الزاري )

 (163هدي الزاري )ذزًا هو ما ذلط من الخرير بالوبر ونخوه  ذَزة 1146

 (261هدي الزاري )أي يقلع والؾْشم آزالٌ من غير إبانٌ  ؽيُْؾشم عنً 1147

 (223هدي الزاري )هو شوت وْقع الخديد أي طنينى  شلشلٌ الجرس 1147

 (261هدي الزاري )أي يزيل  يتؾشد عرقاً  1147

 (201هدي الزاري )بضم الموملٌ وتسديد الكاف طيب  ؽً ُزكٍّ  1148

 (232هدي الزاري )أي أبًا من الرضاعٌ ويطلق علٍ المرضعٌ أيضًا  ظئرًا ٓبراهيم 1150



 (144هدي الزاري )أي يذرجوا من جزده  يجود بنؾزى 1150

أي ارؽق تشػير رود بالضم وهو الرؽق وانتشب علٍ شؾٌ مخذوف   روْيدك 1152

 (189هدي الزاري )

بالتثقيل والتذؾيف أي ؽطن والَكْيس ضد العجز ؽيكون بالتذؾيف ؽقط  َكيِّس 1154

 (286هدي الزاري )

بتسديد الؾاء وضم أولى يزتعمل جوابًا عما يزتقذر وعما يضجر منى  أُفٍّ  1154

 (109هدي الزاري )وؽيى عسر لػات 

 (170هدي الزاري )أي يشلخنا وقال أبو عبيدة أي يذللنا  يتذَولُنا 1156

راج بكزر أولى مزايل الماء واخدها سَرج بزكون الراء والخَرة بالؾتد والتسديد هً أرض ذات خجارة زود والمراد بذلك خَرة المدينٌ  سراج الخَرة 1162 الّسِ

 (150 – 210هدي الزاري )

ح الماء 1162  (197هدي الزاري )أي أطلقى  زّرِ

 ( 169هدي الزاري )أي بكاء لى شوت ؽيى غنٌ  ذنين 1163

 



حفظه الله          أحمد بن محمد الصقعوب /الشيخ

3222305550جوال

www.alsagoub.com الموقع الإلكتروني

sagoub@hotmail.com البريد الإلكتروني

يحتوي الموقع صفحة خاصة بحفاظ السنة، تجد فيها عددًا من الملفات المفيدة لحافظ الجمع بين 

جارب الحفاظ ومشاعرهم.الصحيحين، وكذلك ت

السنةمركز حفاظ 

 الأدبي النادي خلف  ،خالد الملك طريق ،يدةبر  ،القصيم المكان

م 33:33 الساعة إلى المغرب صلاة بعد من، الأربعاء إلى الأحد من أوقات الدوام

3220305555جوال

mhhss1436@gmail.com البريد الإلكتروني

هذه المذكرة موسوعة شاملة لكل الأعمال المتعلقة بالجمع بين ختامًا.. نطمح  أن تكون 

الصحيحين والزوائد، ويوجد عدد من الأعمال الجاري إعدادها كبعض المقدمات المهمة 

لحافظ السنة، وكذلك جمع الإشكالات والأجوبة عنها، وغيرها من الأعمال، ونسعد 

 الحفاظ على مطلوبهم، و من أراد  بكل اقتراح أو ملحظ من شأنه أن يحسن هذا العمل ويعين

 ،  والله ولي التوفيق. 3225592553 على جوال ف بشأن )إتمام المنة( التواصل

لوسائل التواص


