
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماس اخل اجلـزء

 للحفاظالجمع بين الصحيحين 

 

 مبركز حفاظ السنة                                 إعداد اللجنة العلمية 
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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

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

، ظةفوبداية من رشح األحايي  املح  ه،لضبط والفهم واالستفاية من حمفوظوتعينه عىل ا ،وقته وجهده

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

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

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

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

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 دـمأح  
 

  

 نةاملشرف على سركز حفماظ الس
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 الربنماسج:أواًل: اهلدف سن 
هو تسهيل حفظ األحايي  النبوية من أمهات كتب السنة بحذف اإلسناي والتكرار واعتامي أمجع  

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

ني عن املخترصات والرقاق وغريها، فهو يغ ابواآلي شامل ألحايي  األحكام والعقائد والفضائل

 وال تغني املخترصات عنه.

 
 

 :ثمانيمًا: الكتب املعتمدة يف هذا الربنماسج سرتبة على النحو التمالي
 ام ،صحيح البخاري وصحيح مسلم  :إىل ثالثة أقسام وُقسِّ

 : أحايي  0311قسم املتفق عليه. 

 :حديثاً  431قسم مفريات البخاري. 

  :حديثاً  382قسم مفريات مسلم. 

 حديثاً  0332ن أيب ياوي عىل الصحيحني:زوائد  سن. 

 :حديثاً  310زوائد جامع الرتمذي  عىل الصحيحني وأيب ياوي. 

  :حديثاً  013زوائد سنن النسائي عىل الصحيحني وأيب ياوي والرتمذي. 

  :حديثاً  084زوائد سنن ابن ماجه عىل الصحيحني وأيب ياوي والرتمذي والنسائي. 

 حديثاً 021: زوائد املوطأ عىل الكتب الستة. 

  :حديثاً 022زوائد سنن الدارمي عىل الكتب السبعة. 

  حديثاً  348محد عىل الكتب الثامنية:أزوائد مسند اإلمام. 

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

يضع  وأحياًنا ال ،ت املتعلقة بمعناهوالرواياحديًثا أتبعه باألحايي   ذكر فطريقة املصنف أنه إذا

 هلا رقاًم مستقاًل.

   نبذة عن برنامج حفظ السنة
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 عمر هذا الربنماسج: ثمالثمًا:

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

ه وفهمه وقد طرح اهلل لربناجمه القبول فأقبل طلبة العلم عليه وتنافسوا يف حفظ،  هـ0412بريدة عام 

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

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

 .وهلل احلمد واملنة )عرشة آالف حافظ(عدي حفا  اجلمع بني الصحيحني جتاوز وقد 

 

 رط القبول:شرابعمًا: 
 . وضبطهكاماًل  آن الكريمالقر يشرتط لقبول الطالب يف هذا الربنامج حفظ

 

 : والفهم فظسلحقمات سسماعدة على احل: خماسًسما

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

 وكذلك يساعد عىل املراجعة ورسوخ احلفظ وإتقانه.

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

 .البن حجر والنهاية البن األثري

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

سهل عىل يف األصول، حتى ي ألطراف األحايي ، وفهرس لطرقها، وآخر ألرقام األحايي 

 الرجوع للرشوح. افظاحل

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

 .إال حدي  واحد
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 : سنهج الشيخ يف  اختيمار أحماديث الصحيحني: دًسماسما
 :ًقسم املتفق عليه أوال :- 

وتصل   ،عليه الشيخ باللفظ الذي اتفقا فيوريه: ما اتفق فيه لفظ البخاري ومسلم .0

 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

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

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

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

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

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

 الباب يف موضع واحد.

 
 
 

 :الشيخ حفظه اهلل يف  اختيمار أحماديث السنن : سنهجسمابًعما
 ها.سقطه إال إن كان فيه زياية فيوريكل حدي  سبق ذكره يف الصحيحني فإنه ي 

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

 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 

 

 
 



2 

 

 وصمايما ملن التحق بهذا الربنماسج: :ثماسنمًا
فهي األصُل  ،وأثره يف العلم كبري فاحرص عىل حفِظ ما تقدُر عليه منها ،نة فضله عظيمحفظ الس 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

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

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

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. مسًا:خا

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

 وكلام زاي احلفظ زاي املقدار. ،يوميًا للمراجعة

ة وبالقراء ،لها وضم النظري إىل النظريم بتأماحرص عىل تفهم األحايي  ومعرفة ما فيها من علو سابعًا:

 يف بعض الرشوح وسؤال الشيخ عام يشكل.

 .شيخ عنها وراجع كالم الرشاح فيهاوسل 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 تسماعده يف احلفماظ على كتمابه العنماية ببعض األسور اليت سن شأنهما حلمافظحيسن بما
 سنهما سن واقع جتربة: شيًئمايك ، وإلاالستفمادة الكماسلة سنه

 الكتاب يصبح ،احلافظ للكتاب ومحله اليومي له بسبب مالزمة، فحني استالمهمن  تغليف الكتاب -0

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

 به ليدوم معك.

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

 لام فتحت الكتاب.ك شجًعا وحمفًزا لكم

لتعرف متى بدأت يف الربنامج، واملدة التي أنجزت حفظ ، 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

 هذه املذكرة. يمكنك نقله منط، ووكتابته بيدك أرسخ وأضب

الغريب، بل اكتب ما   صفحة ، وال يلزم أن تنقل كل ما يفمعاين الكلامت الغريبة بجانبها تقييد -3

 لت معناه.يرسع تف أوتشعر بحاجتك له، 

 .هوأحاييث هعدي أبوابكذلك و يف أوله -حسب ترتيبه يف اجلمع – كتاب كل كتابة رقم -1

 عىل ضبطها، وهو من املُلح. ليساعدك ،تظليل األبواب بالقلم الفسفوري -2

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

 وتبقى سنني مشكلة عليك. ذهبها بل ترتاكمفرتكها ال يُ 

يوجد يف ، وذلك بعد ختم الكتاب، ليكون لك وري يومي منه، وحتزيب الكتاب للمراجعة -1

 للحزب.  اوجهً  03بمعدل  صفحة التحزيب حتزيب مقرتح

يف الشمس برتكه يف السيارة أو غريها، فإنه يؤيي  –ولو مرة واحدة  –نسيان الكتاب  احلذر من  -01

 . الوهن تغريالنتفاخ غالفيه و

مما يساعد عىل ضبط الرواة أن تضع خًطا أمحر حتت اسم كل راٍو ليس له إال حدي  واحد يف  -00

 اجلزء الذي حتفظه.

حيسن بك أن حترض قلم رصاص، وتطلب من مسّمعك أن يضع خًطا حتت الكلامت التي ختطئ  -02

 فيها، لتتنبه هلا عند املراجعة.

خر الكتاب ما يفيد ختمك عنده، ويقيد تاريخ اطلب من الشيخ الذي ختتم عنده أن يكتب يف آ -03

 جملس اخلتم.

كل ما يساعدك عىل حتقيق هدفك من هذا الكتاب ال ترتي يف تطبيقه، واّطرح كل ما كان بخالف  -04

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

 املجلدات

عدي 

 الصفحات

عدي 

 األحايي 

  أوجه يومًيا 4   ًياأوجه يوم 3   يومًيا وجهان 

 مدة احلفظ مدة احلفظ مدة احلفظ

 يوًما 40 يوًما 33 يوًما 82 324 014 0 اجلزء األول

 يوًما 43 يوًما 32 يوًما 83 328 011 0 اجلزء الثاين

 يوًما 48 يوًما 14 يوًما 13 412 011 0 اجلزء الثال 

 ًمايو 41 يوًما 34 يوًما 81 341 011 0 اجلزء الرابع

 يوًما 020 يوًما 228 يوًما 342 0311 183 4 املتفق عليه

 يوًما 42 يوًما 31 يوًما 84 431 012 0 مفريات البخاري

 يوًما 33 يوًما 20 أيام 011 328 200 0 مفريات مسلم

 يوًما 211 يوًما 333 يوًما 330 2302 0110 1 بني الصحيحني اجلمع

 يوًما 003 يوًما 031 ًمايو 223 0332 431 2 زوائد أيب ياوي

 زوائد الرتمذي
0 

 يوًما 31 يوًما 12 يوم 011 310 211

 يوًما 03 يوًما 21 يوًما 31 013 11 زوائد النسائي

 يوًما 08 يوًما 23 يوًما 33 084 11 0 زوائد ابن ماجه

 يوًما 411 يوًما 104 يوًما 121 4212 0841 01 الكتب الستة

 زوائد موطأ مالك
ماجه  مع ابن

 يف نفس املجلد

 يوًما 00 يوًما 03 يوًما 22 021 44

 يوًما 00 يوًما 04 يوًما 20 022 42 زوائد الدارمي

 يوًما 31 يوًما 28 يوًما 002 348 233 2 زوائد مسند أمحد

 يوًما 131 يوًما 841 يوًما 0211 3101 2301 02 الكتب التسعة

 إحصائية الكتب التسعة
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 ايي عدي األح عدي األوجه الصفحة الكتاب 

 21 8 0 كتاب اإليامن 0

 8 2 1 كتاب الطهارة 2

 35 00 00 كتاب الصالة 3

 3 0 22 كتاب اجلمعة 4

 4 0 23 كتاب العيدين 3

 3 0 24 كتاب االستسقاء 1

 24 2 23 كتاب اجلنائز 2

 21 2 32 كتاب الزكاة 8

 4 2 31 كتاب الصيام 1

 21 01 40 كتاب احلج 01

 16 3 30 كتاب النكاح 00

 3 0 31 كتاب الطالق 02

 1 0 32 كتاب الرضاع 03

 2 0 38 كتاب العتق 04

 14 3 31 كتاب البيوع 03

 3 0 14 عةاركتاب احلرث واملز 01

     

 فهرس اجلزء اخلامس
 

 صحيحنياجلمع بني الن ــم
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 5 2 13 كتاب اهلبة 02

 5 2 12 كتاب الوصايا 08

 2 0 11 كتاب الفرائض 01

 8 3 21 كتاب األيامن والنذور 21

 6 2 23 ماءكتاب الديات والد 20

 1 2 23 كتاب القسامة 22

 6 2 22 كتاب احلدوي 23

 3 2 21 كتاب الشهايات 24

 14 4 80 كتاب اجلهاي 23

 5 4 83 كتاب السري 21

 9 3 81 كتاب  املغازي 22

 14 1 14 كتاب  اإلمارة 28

 2 0 011 كتاب الذبائح 21

 3 0 010 كتاب األرشبة 31

 5 2 012 كتاب األطعمة 30

 5 2 014 كتاب اللباس 32

 7 2 011 كتاب األيب 33

 2 0 018 كتاب الرقى 34

  011 3 5 كتاب فضائل النبي 33



03 

 

 

 

 

 

  

 3 4 002 كتاب أحايي  األنبياء 31

 46 02 001 كتاب فضائل الصحابة 32

 3 2 033 كتاب املظامل 38

 8 2 033 كتاب العلم 31

 1 2 032 كتاب الذكر 41

 3 0 031 كتاب املنافقني 40

 3 0 041 كتاب القيامة واجلنة والنار 42

 6 3 040 كتاب الفتن 43

 8 3 044 كتاب الرقاق 44

 9 4 042 كتاب فضائل القرآن 43

 49 02 030 التفسري 41

 وجًها 012 عدي األوجه:

 كتاًبا 41عدي الكتب: 

 حديًثا 431عدي األحايي : 
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اهلدف من هذا التحزيب مساعدة احلافظ عىل التقسيم املناسب لوريه، بحي  جيمع بني 

وي عدي الصفحات والوقوف عىل هنايات املوضوعات واألحايي ، فيجعل له ورًيا تسا

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

 ق به من فوائد وإشكاالت.ملذاكرة حمفوظهم وما يتعل

 قريًبماوجه للحزب ت 55مبعدل التحزيب 
 ص إىل ص سن 
 11 باب هل يقرع يف القسمة؟ 0 بداية كتاب اإليامن 0

   008باب مقتل عمر  10 باب الرشكة يف الطعام وغريه 2

 012 هناية كتاب التفسري  020مناقب عثامن بن عفان   3

 وجه للحزب تقريًبما 04مبعدل التحزيب 
 ص إىل ص سن 
 44 باب الطواف بالبيت قبل فرض احلج 0 بداية كتاب اإليامن 0

 88 هناية كتاب السري 43 باب عقوبة من صد الناس عن البيت 2

 034 هناية كتاب املظامل 81 بداية كتاب املغازي 3

 012 هناية كتاب التفسري 033 بداية كتاب العلم 4

 يب  التحز
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 وجه للحزب تقريًبما 04التحزيب مبعدل 
 ص إىل ص سن 
  30باب ما جاء يف قرب النبي  0 بداية كتاب اإليامن 0

 11 باب هل يقرع يف القسمة؟ 32 بداية كتاب الزكاة 2

 88 هناية كتاب السري 10 باب الرشكة يف الطعام وغريه 3

   008باب مقتل عمر  81 بداية كتاب املغازي 4

 043 هناية كتاب الفتن  020مناقب عثامن بن عفان   3

 012 هناية كتاب التفسري 044 بداية كتاب الرقاق 1

 وجه للحزب تقريًبما 55مبعدل تحزيب ال
 ص إىل ص سن 
 01 باب اجلهر بقراءة صالة الفجر 0 بداية كتاب اإليامن 0

  30ا جاء يف قرب النبي باب م 01 باب القراءة يف املغرب 2

 44 باب الطواف بالبيت قبل فرض احلج 32 بداية كتاب الزكاة 3

 11 باب هل يقرع يف القسمة؟ 43 باب عقوبة من صد الناس عن البيت 4

 21 هناية كتاب القسامة 10 باب الرشكة يف الطعام وغريه 3

 88 هناية كتاب السري 22 بداية كتاب احلدوي 1

 013 هناية كتاب اللباس 81 ب املغازيبداية كتا 2

   008 باب مقتل عمر 011 بداية كتاب األيب 8

 034 هناية كتاب املظامل  020 مناقب عثامن بن عفان  1

 031 هناية كتاب فضائل القرآن 033 بداية كتاب العلم 01

 012 هناية كتاب التفسري 030 بداية كتاب التفسري 00
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 نستوعب ومل الصواب، بيان مع اخلاطئ نطقها ذكرنا نطقها، يف اخلطأ يكثر لتيا 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 صويباتوت الصوتية

 سالحظمات الصواب اخلطأ رقم الصفحة
 بضم السني بجناح والرأُس  ورأسٍ بجناح  4

ٌق  6  بتسكني الراء فْرق بني الناس بني الناس فرر

 بضم العني رياناعُ  رياناعر يغتسل  11

 بفتح امليم ويومر  الوشاح ويومُ  12

 بتنوين الكرس عبدٍ  القاري عبدِ  21

 بفتح الضاي وأبيضر  ىيستسق وأبيُض  24

 بضم التاء نزلتُ  الزكاة نزلتر  32

 بضم امليم ساخلمُ  ساخلمْ ليقبض  33

 بضم الباء عالضبُ  عالضبْ تأكلهم  38

 بضم السني هامهناُس  هامهناسر نستفيء  38

 بضم الكاف نَّ لكُ  أفضل احلج نَّ لكِ  41

 بكرس امليم سعرمِ  حرب سعرمُ  49

 بفتح التاء هافتنعتر  لزوجها هافتنعتُ  55

 األخطاء الشائعة
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 بكرس اجليم زتعجِ  زتعجر مل تكن  59

 بكرس احلاء ريةاحلِ  ريةاحلر من أهل  72

 بفتح الدال مأقدر  مأقدُ حتى  72

 بضم اجليم والقهُج  والقهجر عروة  75

 بدون تشديد النون ةالدغنر  ةالدغنَّ ابن  85

 بضم احلاء بويتُح  بويتحر فحللت  98

 بفتح الالم لر إسامعي إسامعيُل وبابنها  112

 بضم اهلمزة حًداأُ  حًداأر ولو أن  124

 بكرس الراء حيرِ  رائحة اجلنة حيرر مل  133

 بتسكني النون يضمنْ  يضمنُ من  146

 بتسكني النون أضمنْ  له اجلنة أضمنُ  146

 بضم الباء ربُّوين ربَّوينوإن  159

قنها 162 قنها فشقر  بتشديد القاف فشقَّ

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

 ئدة املرجوة من احلفظ.وحتقيق الفا استذكارها، ورسعة

 اميمانكتــــماب اإل

رقم  البماب
 طرف احلديث الراوي  احلديث

ُل َواآلِخر َباُب َقْولِِه َتَعاََل:  ...َفَأتَاُه َناٌس ِمْن َبنِي ،َدَخْلُت َعََل النَّبِيِّ  عمران بن حصني  0 ".."ُهَو األَوَّ

َمُد" ُ الصَّ   2 َباٌب: "اَّللَّ
ُ  ابن عباس َبنِي اْبُن آَدَم، َقاَل اَّللَّ  ..َوََلْ َيُكْن َلُه َذلَِك : َكذَّ

ُل اْْلَْلِق بَِأْهَوَن َعََلَّ ِمْن إَِعاَدتِهِ  أبو هريرة  ..َوَلْيَس َأوَّ

 َعزَّ َوَجلَّ ألَْولَِياِئهِ 
ِ
بَِّة اَّللَّ َ َقاَل: َمْن َعاَدى ِِل َولِيًّا  أبو هريرة  3 * َباُب إِْثَباِت ََمَ  ...َفَقْد آَذْنُتهُ إِنَّ اَّللَّ

 
ِ
ِة َّللَّ اِف بِالُعُبوِديَّ  ..َسيُِّد االْستِْغَفاِر َأْن َتُقوَل: اللَُّهمَّ َأنَْت َرّبِّ  شداي بن أوس  4 *..َباُب َفْضِل االْعِِتَ

 َوَما ُأنِْزَل إَِلْينَا"
ِ
انِيَّةِ َكاَن َأْهُل اْلِكَتاِب َيْقَرُءو أبو هريرة  3 َباٌب: "ُقوُلوا آَمنَّا بِاَّللَّ  ..َن التَّْوَراَة بِاْلِعْْبَ

*"ُ ُل اإِليََمِن َقْوُل "الَ إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ  َباٌب: َأوَّ
ُه ََلَْوُصوٌف ِف  ابن عمرو  1  إِنَّ

ِ
 ...التَّْوَراِة  َواَّللَّ

 َقطُّ َيُقوُل  ابن عمر  2
ٍ
ء  ...َما َسِمْعُت ُعَمَر لََِشْ

 ...َخالَِد ْبَن اْلَولِيِد إََِل َبنِي َبَعَث النَّبِيُّ  ابن عمر  8 َمالِِه *َباُب ُحْرَمِة َدِم اَْلُْسلِِم وَ 

 اأَلْمَصارِ  َبَعَث ُعَمُر  َحيَّةَ  ُجَبْْي ْبن  1 " *...: "ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِل َباُب َقْولِِه 
ِ
 ...النَّاَس ِف َأْفنَاء

، َمْن َأْسَعُد النَّاِس  أبو هريرة   * 01َباُب َأْسَعِد النَّاِس بَِشَفاَعِة النَّبِيِّ 
ِ
 ..بَِشَفاَعتَِك َيا َرُسوَل اَّللَّ

تِي َيْدُخُلوَن اْْلَنََّة إاِلَّ َمْن َأبَى أبو هريرة  00 َفَقِد اْسَتْكَمَل اإِليََمَن * َباٌب: َمْن َأَطاَع النَّبِيَّ   ...ُكلُّ ُأمَّ

ًدا  مَّ َ  َباٌب:َمْن َعََص َُمَ  ...َوُهَو َناِئمٌ  َجاَءْت َماَلِئَكٌة إََِل النَّبِيِّ  جابر  02 *َفَقْد َعََص اَّللَّ

َحاَبُة ِمْن َطاَعِة   ...َعَلْينَاَفَعَسى َأْن الَ َيْعِزَم  ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ  ابن مسعوي  03َباُب َما َكاَن َعَلْيِه الصَّ

 فهرس أطراف األحاديث  
 



20 

 

ُسوِل  ْقَداِد ْبِن ا ابن مسعوي   * 04الرَّ
ِ
 ...أَلْسَوِد َمْشَهًداَشِهْدُت ِمَن اَْل

 ُينَاِف 
ِ
ْبُح َعََل َغْْيِ اْسِم اَّللَّ َباٌب: الذَّ

 اإِليََمَن *
 ...ِن ُنَفْيلٍ َلِقَي َزْيَد ْبَن َعْمِرو بْ  َأنَّ النَّبِيَّ  ابن عمر  03

َباُب َقْولِِه َتَعاََل: "ُثمَّ َأْوَحْينَا إَِلْيَك َأِن 

ِهيَم َحنِ  َة إِْبَرا بِْع ِملَّ  يًفا" *اتَّ

امِ َأنَّ َزْيَد ْبَن َعْمِرو ْبِن ُنَفْيٍل  ابن عمر  01  ..َخَرَج إََِل الشَّ

 ...ْسنًِدا َظْهَرهُ َرَأيُْت َزْيَد ْبَن َعْمٍرو َقاِئًَم مُ  َأْسََمء بِنْت َأِّب َبْكرٍ   02

* 
ِ
ُأ بِاْلَباَلء َ َقاَل: إَِذا أنس  08 َباٌب: اَْلُْؤِمُن ُيَكفَّ  ..ْيُت َعْبِدي بَِحبِيَبَتْيهِ اْبَتلَ  إِنَّ اَّللَّ

ِة األُوََل  أبو مسعوي  01 َباٌب: اْْلََياُء ِمَن اإِليََمِن *  ..إِنَّ ِِمَّا َأْدَرَك النَّاُس ِمْن َكاَلِم النُُّبوَّ

ُنوِب  ِت الذُّ َرا قَّ  ..ُينُِكمْ إِنَُّكْم َلَتْعَمُلوَن َأْعََمالً ِهَي َأَدقُّ ِف َأعْ  أنس  21 َباُب َما ُيتََّقى ِمْن َُمَ

ْؤَيا َباٌب: " ْؤَيا " ِف َقْولِِه َتَعاََل:  ابن عباس  20 "...َوَما َجَعْلنَا الرُّ  ..."َوَما َجَعْلنَا الرُّ

 كتماب الطهمارة

 ...اْلَغاِئَط، َفَأَمَرِِن َأْن آتَِيهُ  َأتَى النَّبِيُّ  ابن مسعوي  22 َباٌب: الَ ُيْسَتنَْجى بَِرْوٍث 

َها ِف اَْلَْسِجدِ َباُب ُسْؤِر اْلكِ   ...بُِل َوُتْدبُِر ِف َكاَنِت اْلِكاَلُب َتُبوُل َوُتقْ  ابن عمر  23 اَلِب َوَِمَرِّ

تِهِ  ُجِل ِمَع اْمَرأَ  الرَّ
ِ
ُؤوَن ِف َزَمانِ  ابن عمر  24 َباُب ُوُضوء َجاُل َوالنَِّساُء َيَتَوضَّ  ...َكاَن الرِّ

 َباُب َما َيَقُع ِمَن النََّجاَساِت ِف السَّ 
ِ
اء   ميمونة  23 ْمِن َواْْلَ

ِ
 ...َفْأَرٍة َسَقَطْت ُسِئَل َعْن  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

دٌ َبْينَا َأيُّوُب َيْغَتِسُل ُعْرَياًنا َفَخرَّ  أبو هريرة  21 َباُب َمِن اْغَتَسَل ُعْرَياًنا َوْحَدُه ِف اْْلَْلَوةِ   ...َعَلْيِه َجَرا

  عائشة  22 َمْسِجِد *َباُب ُدُخوِل اَْلُْسَتَحاَضِة لِلْ 
ِ
ٌة  اْعَتَكَفْت َمَع َرُسوِل اَّللَّ َ  ...اْمَرأ

ْفَرِة ِف َغْْيِ َأيَّاِم اْْلَيْضِ  ْفَرَة َشْيًئا أم عطية  28 َباُب الُكْدَرِة َوالصُّ  .ُكنَّا الَ َنُعدُّ اْلُكْدَرَة َوالصُّ

 ...اٍس: ِمْثُل َمْن َأنَْت ِحنَي ُقبَِض ُسِئَل اْبُن َعبَّ  سعيد بن جبري  21 َباُب اِْلَتاِن َبْعَد اْلِكَْبِ 

 كتماب الصالة

 ...بََِمٍل ِمَن اْلَبْحَرْينِ  ُأِِتَ النَّبِيُّ  أنس  31 َباُب اْلِقْسَمِة َوَتْعِليِق اْلِقنِْو ِف اَْلَْسِجدِ 

ِة ِف اَْلَْسِجدِ  ْرأَ  ...ِمَن اْلَعَرِب  ْوَداَء ِْلَي  َأنَّ َولِيَدًة َكاَنْت َس  عائشة  30 َباُب َنوِم اَْلَ
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وِت ِف اَْلَْسِجدِ   ...ُكنُْت َقاِئًَم ِف اَْلَْسِجِد َفَحَصَبنِي َرُجٌل  السائب بن يزيد  32 َباُب َرْفِع الصَّ

 
ِ
ْوِت بِالنَِّداء ِن ِجن   أبو سعيد  33 َباُب َرْفِع الصَّ  ...الَ َيْسَمُع َمَدى َصْوِت اَْلَُؤذِّ

َر األَْعََمَل بِ  ِت اْْلَْمِس *َباُب َمْن َقدَّ َلَوا ََم َبَقاُؤُكْم ِفيََم َسَلَف َقْبَلُكْم ِمَن األَُممِ  ابن عمر  34 الصَّ  ...إِنَّ

اَلِة َعْن َوْقتَِها  ...بِِدَمْشَق َوُهَو َيْبِكي َدَخْلُت َعََل َأنٍَس  الزهري  33 َباُب َتْضِييِع الصَّ

 ...َيُكوُن ِف ِمْهنَِة َأْهلِهِ  بِيُّ َكاَن النَّ  عائشة  31 َباُب ُوُجوِب َصاَلِة اْْلَََمَعِة *

اَلِة ََجَاَعًة *   أم الدرياء  32 َباُب َفْضِل الصَّ
ِ
ْرَداء  ...َوُهَو ُمْغَضٌب  َدَخَل َعََلَّ َأبُو الدَّ

 ...َأَصاُبوا َفَلُكمْ  ُيَصلُّوَن َلُكْم، َفِإنْ  أبو هريرة  38 َباٌب: اإِلَماُم َضاِمٌن *

ُم بِِإْساَلِمِهُم اْلَفْتَح  عمرو بن سلمة  31 بِيِّ *َباُب إَِماَمِة الصَّ   ...َكاَنِت اْلَعَرُب َتَلوَّ

ُلوَن اْلُعْصَبةَ  ابن عمر  41 َباُب إَِماَمِة اْلَعْبِد َواَْلَْوََل   ...َْلَّا َقِدَم اَْلَُهاِجُروَن األَوَّ

ْفُتوِن َواَْلُْبَتِدعِ   ...َوُهَو ََمُْصورٌ  َأنَُّه َدَخَل َعََل ُعْثََمَن  يِّ َعدِ  ُعَبْيداللَِّه ْبن  40 َباُب إَِماَمِة اَْلَ

اَلةِ  ى ِف الصَّ ُجُل  سهل بن سعد  42 َباُب َوْضِع اْليُْمنَى َعََل اْلُيْْسَ  ...َكاَن النَّاُس ُيْؤَمُروَن َأْن َيَضَع الرَّ

اَلةِ    عائشة  43 َباُب االْلتَِفاِت ِف الصَّ
ِ
 ...ْلتَِفاِت ِف َعِن اال َسَأْلُت َرُسوَل اَّللَّ

اَلةِ  َء ِف الصَّ ْ ُجُل الَشَّ  ...بِاَْلَِدينَِة اْلَعْصَ  َصلَّْيُت َوَراَء النَّبِيِّ  عقبة بن احلارث  44 َباٌب: ُيْفِكُر الرَّ

اَلةِ  ُة ِف الصَّ ابَّ ِز ُنَقاتُِل بِاألَهْ  األَْزَرِق ْبِن َقْيٍس َقاَل: ُكنَّا َقْيسٍ  األَْزَرق ْبن  43 َباٌب: إَِذا اْنَفَلَتِت الدَّ  ..َوا

َءِة َصاَلِة اْلَفْجرِ   َباُب اْلَْهِر بِِقَرا
 ...فِيََم ُأِمَر، َوَسَكَت فِيََم ُأِمرَ  َقَرأَ النَّبِيُّ  ابن عباس  41

 ...َْلَّا َقِدَم اْلَيَمَن َصَلَّ ِِبُِم  َأنَّ ُمَعاًذا  َمْيُمونٍ  َعْمرو ْبن  42

َءِة ِف اَلَْ   ...: َما َلَك َتْقَرأُ َقاَل ِِل َزْيُد ْبُن َثابٍِت  مروان بن احلكم  48 ْغِرِب َباُب اْلِقَرا

فِّ   ...َوُهَو َراكِعٌ  َأنَُّه اْنَتَهى إََِل النَّبِيِّ  أبو بكرة  41 َباٌب: إَِذا َرَكَع ُدوَن الصَّ

نَا َلَك اْْلَْمُد"  ... ا ُنَصَلِّ َوَراَء النَّبِيِّ ُكنَّا َيْومً  رفاعة بن رافع  31 َباُب َفْضِل "اللَُّهمَّ َربَّ

ُجودَ  مُّ ُرُكوَعُه َوالَ ُسُجوَدهُ  حذيفة  30 َباٌب: إَِذا ََلْ ُيتِمَّ السُّ
 ..َأنَُّه َرَأى َرُجاًل الَ ُيتِ

دِ    32 َباُب ُسنَِّة اْْلُُلوِس ِف التََّشهُّ
عبداهلل بن عبداهلل 

 بن عمر
 ْبَن ُعمَ 

ِ
بَّعُ  رَ َأنَُّه َكاَن َيَرى َعْبَد اَّللَّ  ...َيَِتَ
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ِف ِرْجَلْيِه *   أبو محيد  33 َباٌب: َيْسَتْقبُِل اْلِقْبَلَة بَِأْطَرا
ِ
 ...َأنَا ُكنُْت َأْحَفَظُكْم لَِصاَلِة َرُسوِل اَّللَّ

  أم سلمة  34 َباُب اْنتَِظاِر النَّاِس ِقَياَم اإِلَماِم اْلَعاَِلِ 
ِ
 ...إَِذا َسلَّمَ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

ِذي َصَلَّ فِيِه اْلَفِرْيَضةَ  َباُب  َع ِف اَْلََكاِن الَّ  ...َكاَن اْبُن ُعَمَر ُيَصَلِّ ِف َمَكانِِه الَِّذي نافع  33 َمْن َتَطوَّ

 ِعنَْد االْستَِخاَرةِ 
ِ
َعاء   جابر  31 َباُب الدُّ

ِ
 ...نَا االْستَِخاَرَة ِف ُيَعلِّمُ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

ُجودَ َباُب َمْن َرَأى َأنَّ ا َ َعزَّ َوَجلَّ ََلْ ُيوِجِب السُّ نَْْبِ بُِسوَرِة النَّْحلِ  عمر  32 َّللَّ
ِ
 ..َأنَُّه َقَرأَ َيْوَم اْْلُُمَعِة َعََل اَْل

 ُ ِذيَن َهَدى اَّللَّ َباُب َقْولِِه: "ُأوََلَِك الَّ

 َفبُِهَداُهُم اْقَتِدْه"

 ...ٌة؟َسْجدَ  "ص"َأنَُّه َسَأَل اْبَن َعبَّاٍس: َأِف  جماهد  38

ُجودِ  "ص" ابن عباس  31 ِئِم السُّ  ...َلْيَس ِمْن َعَزا

ْيِل َفَصَلَّ  ْيِل َفقاَل: عباية  11 َباُب َفْضِل َمْن َتَعارَّ ِمَن اللَّ  ...َمْن َتَعارَّ ِمَن اللَّ

َباُب َقْولِِه َتَعاََل: "َتَتَجاََف ُجنُوُِبُْم َعِن 

 اَْلََضاِجِع"*

َفَث  الَ  إِنَّ َأًخا َلُكمْ  أبو هريرة  10  ...َيُقوُل الرَّ

تُهُ  أيب عثامن  12  ...َتَضيَّْفُت َأبَا ُهَرْيَرَة َسْبًعا، َفَكاَن ُهَو َواْمَرأَ

  أبو هريرة  13 َباُب َمْن َرَكَع َرْكَعَتنْيِ ِعنَْد اْلَقْتلِ 
ِ
ةً  َبَعَث َرُسوُل اَّللَّ يَّ َة َرْهٍط ََسِ  ...َعََشَ

  14 اَن َعِزيَمًة؟*َباٌب: َمَتى َصاَر ِقَياُم َرَمَض 
ْْحَِن ْبن  َعْبدالرَّ

 َعْبٍد اْلَقاِريِّ 
 ...ِف َرَمَضاَن إََِل  َلْيَلةً  َخَرْجُت َمَع ُعَمَر 

 ِكَتماُب اْلُجُمَعِة

ُن بِِه لِْلُجُمَعةِ  َباَس َيَتَزيَّ  ...إََِل النَّاِس َيْوَم اْْلُُمَعةِ  َنَظَر َأنٌَس  أبو عمران  13 َباٌب: إَِذا َلبَِس اللِّ

 ...َوَأنَا َأْذَهُب  َأْدَرَكنِي َأبُو َعْبٍس  ِرَفاَعةَ  َعَباَية ْبن  11 َباُب اَْلََْشِ إََِل اْْلُُمَعةِ 

ُلُه إَِذا  السائب بن يزيد  12 َباُب األََذاِن َيوَم اْْلُُمَعةِ   ...َجَلَس َكاَن النَِّداُء َيْوَم اْْلُُمَعِة َأوَّ

 ِكَتماُب الِعيَديِن

ِة * َباُب َفْضلِ  جَّ
 ...َما اْلَعَمُل ِف َأيَّاٍم َأْفَضَل ِمنَْها ِف َهِذهِ  ابن عباس  18 اْلَعَمِل ِف َأيَّاِم اْلَعَْشِ ِمْن ِذي اْْلِ

  أنس  11 َباُب األَْكِل َيْوَم اْلِفْطِر َقْبَل اْْلُُروِج 
ِ
 ...الَ َيْغُدو َيْوَم اْلِفْطرِ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

 .َكاَن َينَْحُر َأْو َيْذَبُح بِاَْلَُصَلَّ  َأنَّ النَّبِيَّ  ابن عمر  21 لنَّْحِر بِاَْلَُصَلَّ َباُب األَْضَحى َوا

 إَِذا َكاَن َيْوُم ِعيٍد َخاَلَف الطَِّريَق. َكاَن النَّبِيُّ  جابر  20 َباُب َمْن َخاَلَف الطَِّريَق إَِذا َرَجَع َيْوَم اْلِعيدِ 
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 ِكَتماُب االْسِتْسَقماِء

 ...َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر َيَتَمثَُّل بِِشْعِر َأِّب َطالٍِب  عبداهلل بن يينار  22 ُسَؤاِل النَّاِس اإِلَماَم االْستِْسَقاَء إَِذا َقَحُطوا  َباُب 

الِِح  ُجِل الصَّ  الرَّ
ِ
 بُِدَعاء

ِ
ِل ِف االْستِْسَقاء  ..َحُطوا َكاَن إَِذا قَ  َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب  أنس  23 َباُب التََّوسُّ

ْزن  24 َباُب ُسْقَيا َأْهِل اْْلَاِهلِيَِّة * يَِّة َفَكَسا َما َبنْيَ اْْلََبَلنْيِ  حر
 ...َجاَء َسْيٌل ِف اْْلَاِهلِ

 ِكَتماُب اْلَجنماِئِز

 ...َساَفَر ُكتَِب َلهُ  إَِذا َمِرَض اْلَعْبُد َأوْ  أبو موسى  23 *..َباٌب: ُيْكَتُب لِْلَمِريِض ِمْثُل َما َكانَ 

، َوَأْطِعُموا اْْلَاِئَع، َوُعوُدوا أبو موسى  21 َباُب ُوُجوِب ِعَياَدِة اَْلَِريضِ  وا اْلَعاِِنَ  ...ُفكُّ

ِّب  َيُعوُدهُ  َأنَّ النَّبِيَّ  ابن عباس  22 َباُب َما ُيَقاُل لِْلَمِريِض َوَما ُُيِيُب   ...َدَخَل َعََل َأْعَرا

كِ  ُدُم النَّبِيَّ َكا أنس  28 َباُب ِعَياَدِة اَْلَُْشِ  ..، َفَمِرَض َن ُغاَلٌم ََيُوِدي  ََيْ

 ...َأنَّ اْبَن ُعَمَر ُذكَِر َلُه َأنَّ َسِعيَد ْبَن َزْيدٍ  نافع  21 َباُب ِعَياَدِة اَْلَِريِض َقْبَل اْْلُُمَعِة *

ُ تَ  أبو هريرة  81 َباُب َفْضِل َمْن َصَْبَ َواْحَتَسَب ِف اَْلُِصيَبِة*  ...َعاََل: َما لَِعبِْدي اَْلُْؤِمِن ِعنِْديَيُقوُل اَّللَّ

َر َأَجَلهُ  أبو هريرة  80 ...َباٌب: َمْن َبَلَغ ِستِّنَي َسنًَة َفَقْد َأْعَذرَ  ُ إََِل اْمِرٍئ َأخَّ  ...َأْعَذَر اَّللَّ

  82 َباٌب ِف األََمِل َوُطولِهِ 
ًعا، َخطَّ النَّبِيُّ  ابن مسعوي  ...ِف  َوَخطَّ َخطًّا َخطًّا ُمَربَّ

نَََم ُهَو َكَذلَِك  أنس  ...َهَذا األََمُل، َوَهَذا َأَجُلُه، َفَبيْ

ًة َجاَءِت النَّبِيَّ  سهل  .. 83َباُب َمِن اْسَتَعدَّ اْلَكَفَن ِف َزَمِن النَّبِيِّ  َدٍة َمنُْسوَجةٍ  َأنَّ اْمَرأَ  ...بُِْبْ

يِِّت َبْعَد اَْلَْوِت  ُخوِل َعََل اَْلَ  ...اْقُتِسَم اَْلَُهاِجُروَن ُقْرَعًة، َفَطاَر َلنَا ُعْثََمنُ  أم العالء  84 ..َباُب الدُّ

ُ َعََل اْْلَنَاَزِة؟ * يًّا  ابن معقل  83 َباٌب: َكْم ُيَكْبِّ
َ  َأنَّ َعلِ  ... َعََل َسْهِل ْبِن ُحنَيٍْف َكْبَّ

َءِة َفاِِتَِة اْلِكَتاِب َعََل اْْلَنَاَزةِ    81 َباُب ِقَرا
بداهلل طلحة بن ع

 بن عوفا
 ...َعََل َجنَاَزةٍ  َعبَّاسٍ  َصلَّيُْت َخْلَف اْبنِ 

 
ِ
َجاِل اْْلَنَاَزَة ُدوَن النَِّساء َجاُل  أبو سعيد  82 َباُب َْحِْل الرِّ نَاَزُة، َواْحَتَمَلَها الرِّ  ...إَِذا ُوِضَعِت اْْلِ

 ... َرُجَلنْيِ ِمْن َقْتََل نْيَ َُيَْمُع بَ  َكاَن النَّبِيُّ  جابر  88 َباُب اللَّْحِد ِف اْلَقْْبِ 

ِة؟ ْرأَ   أنس  81 َباٌب: َمْن َيْدُخُل َقْْبَ اَْلَ
ِ
  َشِهْدَنا بِنًْتا لَِرُسوِل اَّللَّ

ِ
 ...َوَرُسوُل اَّللَّ
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ِه ْبِن َرَواَحَة،ُأْغِمَي َعََل َعْبدِ  النعامن  11 َباُب النَّْهِي َعِن النَّْعِي *  ...َفَجَعَلْت  اللَّ

 ..َكاَن َأْهُل اْْلَاِهلِيَِّة َيُقوُموَن لِْلَجنَاَزةِ  عائشة  10 اَن َيُقوُل َأْهُل اْْلَاِهلِيَِّة لِْلَجنَاَزةِ َباُب َما كَ 

َرُج اَْلَيُِّت ِمَن اْلَقْْبِ َواللَّْحِد لِِعلٍَّة؟ يْلِ  جابر  12 َباٌب: َهْل َُيْ  ...َْلَّا َحََضَ ُأُحٌد َدَعاِِن َأِّب ِمَن اللَّ

ِت َباُب َما يُ  ُْم َقْد َأْفَضْوا إََِل  عائشة  13 نَْهى ِمْن َسبِّ اأَلْموا َت؛ َفِإهنَّ  ...الَ َتُسبُّوا األَْمَوا

 َوَوَفاتِهِ  َباُب َمَرِض النَّبِيِّ 
  َأنَّ َعِليًّا  ابن عباس  14

ِ
 ..َخَرَج ِمْن ِعنِْد َرُسوِل اَّللَّ

اهُ  َْلَّا َثُقَل النَّبِيُّ  أنس  13  ...َجَعَل َيَتَغشَّ

ُْم َميُِّتوَن"   11 َباُب َقْولِِه َتَعاََل: "إِنََّك َميٌِّت َوإهِنَّ
  عائشة

ِ
نِْح  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ...َماَت َوَأبُو َبْكٍر بِالسُّ

 ...َُيْلَِس  اْجلِْس َيا ُعَمُر! َفَأبَى ُعَمُر َأنْ  ابن عباس

 النَّبِيِّ 
 ٍر َوُعَمرَ َوَأِّب َبكْ  َباُب َما َجاَء ِف َقْْبِ

 ...َْلَّا َسَقَط َعَلْيِهُم اْْلَاِئُط ِف َزَماِن اْلَولِيدِ  عروة  12

َا َقاَلْت لِعَ  عائشة  18 َبْْيِ ْبدِ َأهنَّ ِه ْبِن الزُّ  ...: اْدِفنِّياللَّ

 ِكَتماُب الزََّكماِة

َي َزَكاُتُه َفَلْيَس بَِكنْزٍ   ْبِن ُعَمرَ َخَرْجنَا َمَع َعبْ  خالد بن أسلم  11 َباٌب: َما ُأدِّ
ِ
ِّب  ِد اَّللَّ  ...، َفَقاَل َأْعَرا

ِذيَن َيْكنُِزونَ  َبَذِة َفِإَذا َأنَا بَِأِّب َذر   زيد بن وهب  011 ..."َباُب َقْولِِه َتَعاََل: "َوالَّ  ...َمَرْرُت بِالرَّ

*  َتَعاََل بَِغْْيِ َحق 
ِ
َض ِف َماِل اَّللَّ  ِرَج  إِنَّ  َخْوَلة  010 َباُب َمْن ََتَوَّ

ِ
ُضوَن ِف َماِل اَّللَّ  ...االً َيَتَخوَّ

َوَلُه َأْن ُيْعطَِي َبْعَض  َباٌب: اْْلُُمُس لإِِلَماِم،

َبتِِه ُدوَن َبْعضٍ   َقَرا

  جبري بن مطعم  012
ِ
اَن إََِل َرُسوِل اَّللَّ  ..َمَشيُْت َأنَا َوُعْثََمُن ْبُن َعفَّ

يًّا إََِل َخالِدٍ  َبَعَث النَّبِيُّ  بريدة  013
 ...لَِيْقبَِض  َعلِ

َق َعََل اْبنِِه َوُهَو اَل َيْشُعرُ    َمْعن ْبن َيِزيد  014 َباٌب: إَِذا َتَصدَّ
ِ
ي َأنَا َوَأِّب  َباَيْعُت َرُسوَل اَّللَّ  ...َوَجدِّ

َههُ  َأنَّ َأبَا َبْكٍر  أنس  013 َباُب َزَكاِة الَغنَمِ   ..َكَتَب َلُه َهَذا اْلِكَتاَب َْلَّا َوجَّ

 ...َمْن َبَلَغْت ِعنَْدُه ِمَن اإِلبِِل َصَدَقُة اْْلََذَعةِ  أنس  011 *...َبَلَغْت ِعنَْدُه َصَدَقُة اْْلََذَعةِ َباُب َمْن 

اٍض َوَلْيَسْت َوَمْن َبَلَغْت َصَدقَ  أنس  012 ...َباُب َمْن َبَلَغْت ِعنَْدُه َصَدَقُة بِنِْت ََمَاضٍ   ...ُتُه بِنَْت ََمَ

ُق َباٌب: الَ ُُيَْمُع َبنْيَ مُ  ٍق َوالَ ُيَفرَّ
َمُع َبنْيَ ُمتَ  أنس  018 ..ْفَِتِ ُق َبنْيَ َوالَ ُُيْ ٍق َوالَ ُيَفرَّ  ...َفرِّ
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اَجَعاِن  ََُم َيَِتَ  َفِإهنَّ
َباٌب: َما َكاَن ِمْن َخلِيَطنْيِ

ةِ  ِويَّ  َبْينَُهََم بِالسَّ

ُ  أنس  011  َفِإهنَّ
اَجَعاِن َبْينَُهََم َوَما َكاَن ِمْن َخلِيَطنْيِ  ...ََم َيَِتَ

َدَقِة َهِرَمٌة َوالَ َذاُت عَ  أنس  001 َرُج ِف الصَّ  ..َوارَوالَ َُيْ

َم ِمْن َمالِِه َفُهَو َلهُ   ..َأيُُّكْم َماُل َواِرثِِه َأَحبُّ إَِلْيِه ِمْن َمالِِه؟ ابن مسعوي  000 َباٌب: َما َقدَّ

نِيَحةِ   ...َمنِيَحُة اْلَعنْزِ  َأْرَبُعوَن َخْصَلًة َأْعاَلُهنَّ  ابن عمرو  002 َباُب َفْضِل اَْلَ

َل النَّاِس ُيِريُد َأَداَءَها َأْو  َباُب َمْن َأَخَذ َأْمَوا

 إِْتاَلَفَها

ُ  أبو هريرة  003 ى اَّللَّ َل النَّاِس ُيِريُد َأَداَءَها َأدَّ  ..َمْن َأَخَذ َأْمَوا

َبْْيُ َيْوَم اْْلََمِل َدَعاِِن  عبداهلل بن الزبري  004  ...َْلَّا َوَقَف الزُّ

َدَعِة َمَع َأْهِل اْْلَْرِب  ْزَيِة َواَْلَُوا  ..َقْبَل َمْوتِهِ  َأتَاَنا كَِتاُب ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب  َعَبَدةَ  َبَجاَلة ْبن  003 َباُب اْْلِ

ُكوَن َماَل اَْلُْسلِِم   ...ومِ َأنَّ َعبًْدا الْبِن ُعَمَر َأبََق َفَلِحَق بِالرُّ  نافع  001 ...َباٌب: إَِذا َغنَِم اَْلَُْشِ

 اَْلَُهاِجِريَن *
ِ
لنَِي َأْرَبَعةَ  ابن عمر  002 َباُب َعَطاء  ...َأنَّ ُعَمَر َكاَن َفَرَض لِْلُمَهاِجِريَن األَوَّ

 اْلَبْدِريِّنَي *
ِ
 ...َكاَن َعَطاُء اْلَبْدِريِّنَي ََخَْسَة آالٍَف ََخَْسَة آالٍَف  قيس  008 َباُب َعَطاء

 َمْن َشِهَد اْْلُدَ 
ِ
وِق، َفَلِحَقْت  َخَرْجُت َمَع ُعَمَر  أسلم  001 ْيبَِيَة *َباُب َعَطاء  ..إََِل السُّ

 ِكَتماُب الصَِّيماِم

 َجلَّ ِذْكُرُه: "ُأِحلَّ َلُكْم 
ِ
َباُب َقْوِل اَّللَّ

َياِم" اآلَيةِ   َلْيَلَة الصِّ

ٍد  الرباء  021 مَّ ُجُل  َكاَن َأْصَحاُب َُمَ  ...إَِذا َكاَن الرَّ

 ...َمَضاَن َكاُنوا الَ َيْقَرُبونَ َل َصْوُم رَ َْلَّا َنزَ  الرباء  020

ْمُس   ...َيْوَم َغيْمٍ  َأْفَطْرَنا َعََل َعْهِد النَّبِيِّ  أسامء بنت أيب بكر  022 َباٌب: إَِذا َأْفَطَر ِف َرَمَضاَن ُثمَّ َطَلَعِت الشَّ

عِ    َبنْيَ َسْلََمَن َوَأِّب  آَخى النَّبِيُّ  يَْفةَ ُجحَ  وَأب  023 َباُب َمْن َأْقَسَم َعََل َأِخيِه لُِيْفطَِر ِف التََّطوُّ
ِ
ْرَداء  ...الدَّ

 ِكَتماُب اْلَحجِّ

ْحلِ    أنس  024 َباُب اْْلَجِّ َعََل الرَّ
ِ
 ...َحجَّ َعََل َرْحلٍ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

َعِر ِف اْْلَجِّ *  َوَكاَن َصاِحَب -  َأنَّ َقْيَس ْبَن َسْعٍد األَنَْصاِريَّ  ثعلبة  023 َباُب َتْرِجيِل الشَّ

 
ِ
 َباُب َحجِّ النَِّساء

َهاَد َأْفَضَل األََعََملِ  عائشة  021 ، َنَرى اْْلِ
ِ
 ..َيا َرُسوَل اَّللَّ

022  
ِهي م ْبن إِْبَرا

ْْحَِن ْبن  َعْوٍف  َعْبدالرَّ
ةٍ  ألَْزَواِج النَّبِيِّ  َأِذَن ُعَمُر   ...ِف آِخِر َحجَّ
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ْبَيانِ    ُحجَّ ِّب َمَع َرُسولِ  ن يزيدالسائب ب  028 َباُب َحجِّ الصِّ
ِ
 ..َوَأنَا اْبُن َسْبعِ   اَّللَّ

ِد التَّْقَوى"..َباُب  ا ُدوا َفِإنَّ َخْْيَ الزَّ ُدونَ  ابن عباس  021 : "َوَتَزوَّ وَن َوالَ َيَتَزوَّ  ...َكاَن َأْهُل اْلَيَمِن ََيُجُّ

 ...و اَْلََجاِز َوُعَكاٌظ َكاَن ذُ  ابن عباس  031 ...َباُب التَِّجاَرِة َأيَّاَم اَْلَْوِسِم 

ُ اْلَكْعَبةَ  نَّ اْلَبْيُت َوَلُيْعَتَمَرنَّ َبْعَد ُخُروِج  أبو سعيد  030 ..."َباُب َقْولِِه َتَعاََل: "َجَعَل اَّللَّ  ...َلُيَحجَّ

َجالِ   َمَع الرِّ
ِ
ِف النَِّساء ِِن َعَطاٌء َقاَل: َقْد َطاَف نَِساُء ال ابن جريج  032 َباُب َطَوا  ..نَّبِيِّ َأْخَْبَ

ِف   ..َمرَّ َوُهَو َيُطوُف بِاْلَكْعَبِة بِِإْنَسانٍ  َأنَّ النَّبِيَّ  ابن عباس  033 َباُب اْلَكاَلِم ِف الطََّوا

َواِح َيْوَم َعَرَفةَ  الَِف  سامل  034 َباُب التَّْهِجِْي بِالرَّ اِج َأْن الَ َُيَ ِك إََِل اْْلَجَّ
لِ  ...َكَتَب َعْبُداَْلَ

ْبَح  َشِهْدُت ُعَمَر  عمرو بن ميمون  033 َيْدَفُع ِمْن ََجٍْع؟ َباٌب: َمَتى  ...َصَلَّ بَِجْمٍع الصُّ

اَلِح ِف اْلِعيِد َواْْلََرمِ  ْمِح ُكنُْت َمَع اْبِن ُعَمَر ِحنَي َأَصاَبُه ِسنَاُن  سعيد بن جبري  031 َباُب َما ُيْكَرُه ِمْن َْحِْل السِّ  ...الرُّ

ْنَيا بَِسْبِع َحَصَيات ابن عمر  032 ..َرَتنْيِ َيُقوُم َوُيْسِهُل َباٌب: إَِذا َرَمى اْْلَمْ   ...َأنَُّه َكاَن َيْرِمي اْْلَْمَرَة الدُّ

  ابن عباس  038 َباٌب: إَِذا ُأْحِصَ اَْلُْعَتِمرُ 
ِ
 ...، َفَحَلَق َرْأَسهُ َقْد ُأْحِصَ َرُسوُل اَّللَّ

ِف بِاْلَبْيِت َقْبَل َفْرِض اْْلَجِّ  ، َفنََزَل  ابن مسعوي  031 *َباُب الطََّوا  ...اْنَطَلَق َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ ُمْعَتِمًرا

 َباُب ُعُقوَبِة َمْن َصدَّ النَّاَس َعِن اْلَبْيِت*
 ...َعاَم اْْلَُدْيبَِيِة َوَبَعَث َعْينًا َخَرَج النَّبِيُّ  املسور ومروان  041

  املسور ومروان  040
ِ
 ...ْيبَِيةِ َزَمَن اْْلُدَ  َخَرَج َرُسوُل اَّللَّ

 ْبن  042 َباُب ُبنَْياِن اْلَكْعَبةِ 
ِ
 ..َحْوَل اْلَبْيِت َحاِئطٌ  ََلْ َيُكْن َعََل َعْهِد النَّبِيِّ  َأِّب َيِزيدَ  ُعَبْيد اَّللَّ

 ...َجَلْسُت َمَع َشْيَبَة َعََل اْلُكْرِِسِّ ِف اْلَكْعَبةِ  أبو وائل  043 َباُب ِكْسَوِة اْلَكْعَبةِ 

ِهيَ  ِدينَُة* ِة النَّبِيِّ َباُب َكَرا  ...اللَُّهمَّ اْرُزْقنِي َشَهاَدًة ِف َسبِيلَِك، َواْجَعْل  عمر  044 َأْن ُتْعَرى اَْلَ

 ِكَتماُب النَِّكماِح

 
ِ
ْجَت؟ َقاَل ِِل اْبُن َعبَّاٍس: َهْل  سعيد بن جبري  043 َباُب َكْثَرِة النَِّساء  ...َتَزوَّ

 َباُب َما ُيْكَرُه ِمَن التََّبتُِّل 
ِ
َصاء ، إِِنِّ َرُجٌل َشاب   أبو هريرة  041 َواْْلِ

ِ
 ...َيا َرُسوَل اَّللَّ

، َأَرَأيَْت َلْو َنَزْلَت َواِدًيا عائشة  042 َباُب نَِكاِح األَبَْكارِ 
ِ
 ...َيا َرُسوَل اَّللَّ
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َغاِر ِمَن اْلِكَبارِ  ِج الصِّ  ... َبْكرٍ َخَطَب َعائَِشَة إََِل َأِّب  َأنَّ النَّبِيَّ  عروة  048 َباُب َتَزوُّ

اَن، َفَعَرْضُت  ابن عمر  041 َباُب َعْرِض اإِلْنَساِن اْبنََتُه َعََل َأْهِل اْْلَْْيِ   َأنَّ ُعَمَر َقاَل: َلِقيُت ُعْثََمَن ْبَن َعفَّ

ينِ   ِف الدِّ
ِ
  سهل  031 َباُب األَْكَفاء

ِ
 ..: ما تقولون، َفَقاَل َمرَّ َرُجٌل َعََل َرُسوِل اَّللَّ

ُرمُ َباُب َما ََيِ   َوَما ََيْ
ِ
ْهِر َسْبعٌ  ابن عباس  030 لُّ ِمَن النَِّساء  ..َحُرَم ِمَن النََّسِب َسْبٌع، َوِمَن الصِّ

َكاِت" نِيَّةِ  نافع  032 َباُب َقْولِِه َتَعاََل: "َوالَ َتنِْكُحوا اَْلَُْشِ ا  ...َأنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن إَِذا ُسِئَل َعْن نَِكاِح النَّْصَ

ْضُتْم بِِه""َوالَ  ...َباُب  ْضُتْم بِهِ  " ابن عباس  033  ُجنَاَح َعَلْيُكْم ِفيََم َعرَّ  ..." َوالَ ُجنَاَح َعَلْيُكْم ِفيََم َعرَّ

 َأنَّ النَِّكاَح ِف اْْلَاِهلِيَِّة َكاَن َعََل َأْرَبَعِة  عائشة  034 َباُب َمْن َقاَل: الَ نَِكاَح إاِلَّ بَِوِِل  
ٍ
 َأنَْحاء

ِِتِنَّ  َباُب نَِكاِح َمنْ  َكاِت َوِعدَّ  ِمَن النَّبِيِّ  ابن عباس  033 َأْسَلَم ِمَن اَْلَُْشِ
ُكوَن َعََل َمنِْزَلَتنْيِ  ... َكاَن اَْلَُْشِ

ُجُل اْبنََتُه  َج الرَّ َجَها َوْهَي  ِخَذامٍ  َخنَْساء بِنْت  031 ...َباٌب: إَِذا َزوَّ  ...َثيٌِّب، َفَكِرَهْت َذلَِك  َأنَّ َأبَاَها َزوَّ

َة لَِزْوِجَهابَ  ْرأَ ًة إََِل َرُجٍل ِمَن األَنَْصارِ  عائشة  032 اُب النِّْسَوِة الالَِِّت ََيِْديَن اَْلَ َا َزفَِّت اْمَرأَ  ...َأهنَّ

فِّ ِف النَِّكاِح َواْلَولِيَمةِ  ِب الدُّ َبيِّع بِنْت  038 َباُب ََضْ ذٍ  الرُّ  ...َغَداَة ُبنَِي َعََلَّ  َدَخَل َعََلَّ النَّبِيُّ  ُمَعوِّ

 
ِ
 ...نَِسائِنَا ُكنَّا َنتَِّقي اْلَكاَلَم َواالْنبَِساَط إََِل  ابن عمر  031 َباُب اْلَوَصاِة بِالنَِّساء

َة َفَتنَْعَتَها لَِزْوِجَها ْرأَ ُة اَْلَ ْرأَةُ  ابن مسعوي  011 َباٌب: الَ ُتَباِِشُ اَْلَْرأَ َة، َفَتنَْعَتَها الَ ُتَباِِشِ اَْلَ ْرأَ  ...اَْلَ

 الطَّاَلِق ِكَتماُب

ِذيَن ُيْؤُلوَن ِمْن نَِساِئِهمْ  ُ  ابن عمر  010 ..."َباٌب: "لِلَّ ى اَّللَّ ِذي َسمَّ  الَّ
ِ
 ...َأنَُّه َكاَن َيُقوُل ِف اإِلياَلء

 َتَعاََل: "َفاَل ُجنَاَح 
ِ
َة َثابِِت ْبِن َقْيٍس َأتَِت النَّ  ابن عباس  012 .."َباُب اْْلُْلِع َوَقْوِل اَّللَّ  .. بِيَّ َأنَّ اْمَرأَ

* " َقَها َيَسارٍ  َمْعِقل ْبن  013 َباُب َقْولِِه َتَعاََل: "َفاَل َتْعُضُلوُهنَّ ْجُت ُأْخًتا ِِل ِمْن َرُجٍل، َفَطلَّ  ...َزوَّ

 ِكَتماُب الرََّضماِع

َج اْبنًَة ألَِّب إَِهاِب ْبِن َعِزيٍز، عقبة بن احلارث  014 َباُب َشَهاَدِة اَْلُْرِضَعةِ   ...َفَأتَْتهُ  َأنَُّه َتَزوَّ

 ِكَتماُب الِعْتِق

 
ِ
َّ
ِ

 ...َأنَُّه َْلَّا َأْقَبَل ُيِريُد اإِلْساَلَم َوَمَعُه ُغاَلُمُه َضلَّ  أبو هريرة  013 ..َباٌب: إَِذا َقاَل لَِعْبِدِه: ُهَو َّلل
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هُ  ُجِل َأْو َعمُّ  َأنَّ ِرَجاالً ِمَن األَنَْصاِر اْس  أنس  011 ..َباٌب: إَِذا ُأَِسَ َأُخو الرَّ
ِ
 ...َتْأَذُنوا َرُسوَل اَّللَّ

 ِكَتماُب اْلُبُيوِع

اَل  ْرءُ  َيْأِِت َعََل النَّاِس َزَماٌن الَ  أبو هريرة  012 َباُب َمْن ََلْ ُيَباِل ِمْن َحْيُث َكَسَب اْْلَ  ...ُيَباِِل اَْلَ

ُجِل َوَعَملِِه بَِيِدهِ   َباُب َكْسِب الرَّ
ا ِمْن َأْن َيْأُكَل قَ َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما  املقدام  018  ..طُّ َخْْيً

يُق َقاَل: َلَقْد َعلِمَ  عائشة  011 دِّ  ..َْلَّا اْسُتْخلَِف َأبُو َبْكٍر الصِّ

ْقَدام ْبن َمْعدِ   021 َباُب َما ُيْسَتَحبُّ َمَن اْلَكْيلِ 
ِ
 كِيُلوا َطَعاَمُكْم ُيَباَرْك َلُكْم. يَكِرَب  اَْل

ََمَحِة ِف  ُهوَلِة َوالسَّ  َواْلَبيْعِ َباُب السُّ
ِ
ء ا َ ُ َرُجاًل َسْمًحا إَِذا َباعَ  جابر  020 الَشِّ  ...َرِحَم اَّللَّ

ا  ُ َتَعاََل: أبو هريرة  022 َباُب إِْثِم َمْن َباَع ُحرًّ  ...َخْصُمُهْم َيْوَم  َثاَلَثٌة َأنَا َقاَل اَّللَّ

َبا َأْن ََيِْدَي لَِداِئنِِه* ِه ْبَن َساَلٍم ِدينََة َفَلِقيُت َعْبدَ ُت اَلَْ َأتَيْ  أبو برية  023 َباُب َمْن َقاَل: ِمَن الرِّ  ..اللَّ

َفاَعِة َعََل َصاِحبَِها َقْبَل اْلَبْيعِ   اْْلَاُر َأَحقُّ بَِسَقبِِه. أبو رافع  024 َباُب َعْرِض الشَّ

  النعامن  023 َباٌب: َهْل ُيْقَرُع ِف اْلِقْسَمِة؟
ِ
قِ َمَثُل اْلَقاِئِم َعََل ُحُدوِد اَّللَّ  ..ِع ِفيَهاَواْلَوا

هِ  َعاِم َوَغْْيِ َكِة ِف الطَّ ِ ِه  َمْعَبدٍ  ُزْهَرة ْبن  021 َباُب الَشَّ ِه ْبِن ِهَشاٍم َعْبدِ َعْن َجدِّ  ...اللَّ

ُلوٌب  ْهُن َمْرُكوٌب َوََمْ ْهُن ُيْرَكُب بِنََفَقتِِه إَِذا َكاَن َمْرُهوًنا أبو هريرة  022 َباٌب: الرَّ  ...اْلرَّ

ُيونِ َباُب اْلَكَفاَلِة ِف    اْلَقْرِض َوالدُّ
ًقا، َأنَّ ُعَمَر  َعْمٍرو َْحَْزة ْبن  028  ..َفَوَقَع َرُجٌل َعََل  َبَعَثُه ُمَصدِّ

ِئيَل َسَأَل َبْعَض  أبو هريرة  021 ا  ..َأنَُّه َذَكَر َرُجاًل ِمْن َبنِي إَِْسَ

 ..َتاًبا بَِأْن ََيَْفَظنِيَكاَتْبُت ُأَميََّة ْبَن َخَلٍف كِ  عبدالرمحن بن عوف  081 َباُب اْلَوَكاَلِة *

 ِكَتماُب اْلَحْرِث َواْلُمَزاَرَعِة

ْرعِ  َغاِل بِآَلِة الزَّ
ِقِب االْشتِ لَّ  أبز أمامة  080 َباُب َما َُيَْذُر ِمْن َعَوا ُ الذُّ  ..الَ َيْدُخُل َهَذا َبْيَت َقْوٍم إاِلَّ َأْدَخَلُه اَّللَّ

ًتا . عائشة  082 َباُب َمْن َأْحَيا َأْرًضا َمَوا  َمْن َأْعَمَر َأْرًضا َلْيَسْت ألََحٍد َفُهَو َأَحقُّ

َء األَْرِض * ُث َوِعنَْدُه َرُجٌل َكاَن َيْوًما  َأنَّ النَّبِيَّ  أبو هريرة  083 َباُب َمْن َأَجاَز كَِرا دِّ  ..َُيَ

 ِكَتماُب اهِلَبِة
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ِر َأْقَرُب؟ َوا ، إِنَّ  عائشة  084 َباٌب: َأيُّ اْْلِ
ِ
ََِم  َيا َرُسوَل اَّللَّ  ...ِِل َجاَرْيِن، َفِإََل َأَيِّ

ٌة َوِعنَْدُه   ..َعََل َبْكرٍ ِف َسَفٍر، َفُكنُْت  ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ  ابن عمر  083 ...َباٌب: َمْن ُأْهِدَي َلُه َهِديَّ

ِة َما ُيْكَرُه لِْبُسَها  ..ُخْل َعَلْيَهاَبْيَت َفاطَِمَة َفَلْم َيدْ  َأتَى النَّبِيُّ  ابن عمر  081 َباُب َهِديَّ

   082 َباٌب: الَ ََيِلُّ ألََحٍد َأْن َيْرِجَع ف ِهَبتِِه َوَصَدَقتِهِ 
ِ
َعْوا  َعْبِداللَِّه ْبِن ُعَبيِْد اَّللَّ  ...َبْيَتنْيِ َأنَّ َبنِي ُصَهيٍْب َمْوََل اْبِن ُجْدَعاَن ادَّ

 
ِ
 ..َعََل َعاِئَشَة َوَعَلْيَها ِدْرُع ِقْطٍر َثَمنُ  َدَخْلُت  أيمن  088 َباُب االْستَِعاَرِة لِْلَعُروِس ِعنَْد اْلبِنَاء

 ِكَتماُب اْلَوَصماَيما

ِرٍث  لَِدْينِ  ابن عباس  081 َباٌب: الَ َوِصيََّة لَِوا اُل لِْلَوَلِد، َوَكاَنِت اْلَوِصيَُّة لِْلَوا  ...َكاَن اْْلَ

 ...اًسا َيْزُعُموَن َأنَّ َهِذِه اآلَيَة ُنِسَخْت إن نَ  ابن عباس  011 .."َباُب َقولِِه َتَعاََل: "َوإَِذا َحََضَ اْلِقْسَمةَ 

ِِلَ  لَِدانِ " ابن عباس  010 .."َباُب َقْولِِه َتَعاََل: "َولُِكل  َجَعْلنَا َمَوا ِِلَ ِِمَّا َتَرَك اْلَوا  ..."َولُِكل  َجَعْلنَا َمَوا

 َردَّ اْبُن ُعَمَر َعََل َأَحٍد َوِصيًَّة.َما  نافع  012 َباٌب: الَ ُتَردُّ اْلَوِصيَُّة بِالثُُّلِث َفََم ُدوَنُه *

 
ِ
ِة َرُسوِل اَّللَّ    013َباُب اْلَوَصاِة بَِأْهِل ِذمَّ

 َْلَّا ُطِعَن َقاَل: ُأوِِص اْْلَلِيَفةَ  َأنَّ ُعَمَر  عمرو بن ميمون

 ..، ُقْلنَا: َأْوِصنَاَسِمْعُت ُعَمَر  ُقَداَمةَ  ُجَوْيِرَية ْبن

 ِضِكَتماُب اْلَفَراِئ
ِت َمَع اْلَبنَاِت َعَصَبةً  ًَم َوَأِمًْيا  َيِزيدَ  اأَلْسَود ْبن  014 َباُب ِمَْياِث األََخَوا  ...َأتَاَنا ُمَعاٌذ بِاْلَيَمِن ُمَعلِّ

ْحبِيَل   013 َباُب ِمَْياِث اْبنَِة اْبٍن َمَع اْبنَةٍ   ...َوُأْخٍت ُسِئَل َأبُو ُموَسى َعْن بِنٍْت َواْبنَِة اْبٍن  ُهَزْيل ْبن ُِشَ

 ِكَتماُب اأَلْيَمماِن َوالنُُّذوِر

ْغِو ِف َأيََْمنُِكْم" ُ بِاللَّ  ...""الَ ُيَؤاِخُذُكمُ ُأنِْزَلْت َهِذِه اآلَيُة:  عائشة  011 َباٌب: "الَ ُيَؤاِخُذُكُم اَّللَّ

اَعةِ  َ َفْلُيِطْعهُ  عائشة  012 َباُب النَّْذِر ِف الطَّ  ...َمْن َنَذَر َأْن ُيِطيَع اَّللَّ

َبْْيِ  ُعْرَوة ْبن  018 : النَّْذُر َشِديٌد *َباٌب  َبْْيِ َأَحبَّ اْلَبََشِ إََِل َكاَن َعْبدُ  الزُّ ِه ْبُن الزُّ  ...اللَّ

 ...ََيُْطُب إَِذا ُهَو بَِرُجٍل َقاِئمٍ  َبْينَا النَّبِيُّ  ابن عباس  011 َباُب النَّْذِر ِفيََم اَل َيْمِلُك َوِف َمْعِصيةٍ 

ُعوا  َأنَّ النَّبِيَّ  أبو هريرة  211 َع َقوٌم ِف اْلَيِمنيِ َباٌب: إَِذا َتَسارَ   ..َعَرَض َعََل َقْوٍم اْلَيِمنَي َفَأَْسَ
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ِدينَِة َوُمدِّ النَّبِيِّ   َوَبَرَكتِهِ  َباُب َصاِع اَْلَ
ي َزَكاَة َرَمَضاَن بُِمدِّ  نافع  210

 ..َكاَن اْبُن ُعَمَر ُيْعطِ

ائِب ْبن َيِزيدَ   212 ا  اُع َعََل َعْهِد النَّبِيِّ َكاَن الصَّ  السَّ  ...ُمدًّ

َْيِة: َأيَّ  سعيد بن جبري  213 َباُب َمْن َأَمَر بِِإْنَجاِز اْلَوْعدِ 
ي  ِمْن َأْهِل اْْلِ

 ..األََجَلنْيِ  َسَأَلنِي ََيُودِ

 ِكَتماُب الدَِّيماِت َوالدَِّسماِء

ءٌ  ابن عباس  214 َباُب ِدَيِة األََصابِعِ   ...َهِذِه َوَهِذِه َسَوا

  ابن عباس  213 َباُب َمْن َطَلَب َدَم اْمِرٍئ بَِغِْي َحٍق 
ِ
 ...َثاَلَثٌة:َأبَْغُض النَّاِس إََِل اَّللَّ

 َتَعاََل: "َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا 
ِ
َباُب َقوِل اَّللَّ

ًدا" اآلَيةَ   ُمَتَعمِّ

َل اَْلُْؤِمُن ِف ُفْسَحٍة ِمْن ِدينِهِ  ابن عمر  211  ...َلْن َيَزا

َنْ  عمرابن   212
ِ
َرَج َل تِي اَل ََمْ  ..إِنَّ ِمْن َوَرَطاِت األُُموِر الَّ

 ...:َأنَّ ُغاَلًما ُقتَِل ِغيَلًة، َفَقاَل ُعَمُر  ابن عمر  218 ...َباٌب: إَِذا َأَصاَب َقْوٌم ِمْن َرُجٍل 

ُكوَن، َفَصاَح إِْبلِيُس َْلَّا َكاَن َيْوَم ُأُحٍد ُهزِ  عائشة  211 َباُب اْلَعْفِو ِف اْْلََطِأ َبْعَد اَْلَوِت   ..َم اَْلَُْشِ

 ِكَتماُب اْلَقَسماَسِة

َل َقَساَمٍة َكاَنْت ِف اْْلَاِهلِيَِّة َلِفينَا ابن عباس  201 َباُب الَقَساَمِة ِف اْلَاِهلِيَّةِ   ... إِنَّ َأوَّ

 ِكَتماُب اْلُحُدوِد

 
ِ
ُب بَِعَذاِب اَّللَّ  َباٌب: الَ ُيَعذَّ

يًّ  عكرمة  200
َلَغ اْبَن َعبَّاسٍ  ا َأنَّ َعلِ َق َقْوًما، َفبَ  ...َحرَّ

  أبو هريرة  202
ِ
 ...ِف َبْعٍث َوَقاَل َلنَا َبَعَثنَا َرُسوُل اَّللَّ

ِب بِاْْلَِريِد َوالنَِّعاِل لَِشاِرِب  ْ َباُب الَضَّ

 اْْلَْمِر *
203  

َب َقاَل: ُأِِتَ النَّبِيُّ  أبو هريرة ُبوُه. بَِرُجٍل َقْد َِشِ  ..اَْضِ

 ...ُأِِتَ بِنَُعْيََمَن َوُهَو َسْكَرانُ  َأنَّ النَّبِيَّ  اْْلَاِرِث  ُعْقَبة ْبن

ِه...َكاَن اْسُمُه َعْبدَ  َأنَّ َرُجاًل َعََل َعْهِد النَّبِيِّ  عمر  204 َباُب َما ُيْكرُه ِمْن َلْعِن َشاِرِب اْْلَْمرِ   اللَّ

ُة َعََل  َ ْرأ َنا َباٌب: إَِذا اْسُتْكِرَهِت اَْلَ  ..َأنَّ َعْبًدا ِمْن َرِقيِق اإِلَماَرِة َوَقَع َعََل َولِيَدةٍ  َصِفيَّة بِنْت َأِّب ُعَبْيدٍ   203 ...الزِّ

َنا ِعنَْد اْلُقُروِد *  ..َرَأيُْت ِف اْْلَاِهلِيَِّة ِقْرَدًة اْجَتَمَع َعَلْيَها ِقَرَدةٌ  عمرو بن ميمون  201 َباُب َمْقِت الزِّ

 ِتِكَتماُب الشََّهماَدا
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ِذيَن آَمنُوا َشَهاَدُة َبْينُِكْم"..َباُب  َا الَّ اِريِّ  ابن عباس  202 "َيا َأَيُّ  ..َخَرَج َرُجٌل ِمْن َبنِي َسْهٍم َمَع ََتِيٍم الدَّ

َها َهاَدِة َوَغْْيِ ِك َعِن الشَّ ْ  ..وَن َأْهَل اْلِكَتاِب َيا َمْعََشَ اَْلُْسلِِمنَي! َكيَْف َتْسَألُ  ابن عباس  208 َباٌب: الَ ُيْسَأُل َأْهُل الَشِّ

 الُعُدولِ 
ِ
َهَداء  ...َخُذوَن بِاْلَوْحِي ِف َعْهدِ َكاُنوا ُيؤْ  إِنَّ ُأنَاًسا عمر  201 َباُب الشُّ

 ِكَتماُب اْلِجَهماِد

  َفَقاَلْت: َيا َنبِيَّ  َأنَّ ُأمَّ َحاِرَثَة َأتَِت النَّبِيَّ  أنس  221 َباُب َمْن َأتَاُه َسْهٌم َغْرٌب َفَقَتَلهُ 
ِ
 ..اَّللَّ

 
ِ
َسِة ِف اْلَغْزِو ِف َسبِيِل اَّللَّ ْرَهِم، أبو هريرة  220 َباُب اِْلَرا ينَاِر، َوَعْبُد الدِّ  ...َتِعَس َعْبُد الدِّ

ْومِ   ..َكاَن َأبُو َطْلَحَة الَ َيُصوُم َعََل َعْهِد النَّبِيِّ  أنس  222 َباُب َمِن اْخَتاَر اْلَغْزَو َعََل الصَّ

 ..َعْن َفِخَذْيهِ   َأتَى َأنٌَس َثابَِت ْبَن َقيٍْس َوَقْد َحَْسَ  موسى بن أنس  223 ِط ِعنَْد اْلِقَتالِ َباُب التََّحنُّ 

ْمِي   َباُب التَّْحِريِض َعََل الرَّ
 ..َيْوَم َبْدٍر ِحنَي َصَفَفنَا لُِقَرْيشٍ  اَل النَّبِيُّ ق أبو أسيد  224

 ...َلَم َينَْتِضُلونَ َعََل َنَفٍر ِمْن َأْس  َمرَّ النَّبِيُّ  سلمة  223

ُيوِف   َباُب َما َجاَء ِف ِحْلَيِة السُّ
 ...َلَقْد َفَتَح اْلُفُتوَح َقْوٌم َما َكاَنْت ِحْلَيةُ  أبو أمامة  221

َبْْيِ  عروة  222 ٍة. َكاَن َسْيُف الزُّ  َُمََلًّ بِِفضَّ

نَي ِف اْْلَْرِب 
اِْلِ  َوالصَّ

ِ
َعَفاء  ...َلُه َفْضاًل َعََل َمْن ُدوَنهُ َأنَّ  َرَأى َسْعٌد  َسْعدٍ  ُمْصَعب ْبن  228 َباُب َمِن اْسَتَعاَن بِالضُّ

 اْلِقَرَب إََِل النَّاِس ِف اْلَغْزوِ 
ِ
 ...َقَسَم ُمُروًطا إِنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب  ثعلبة بن أيب مالك  221 َباُب َْحِْل النَِّساء

  أبو هريرة  231 ...ْسلِمُ َباُب اْلَكاِفِر َيْقُتُل اَْلُْسلَِم ُثمَّ يُ 
ِ
 ...َوُهَو بَِخْيَْبَ  َأتَْيُت َرُسوَل اَّللَّ

 النَّبِيِّ 
ِ
ء : َها نافع بن جبري   230َباُب َما ِقيَل ِف لَِوا َبْْيِ  ...ُهنَا َسِمْعُت اْلَعبَّاَس َيُقوُل لِْلزُّ

 َباُب اْسِم الَفَرِس َوالنَّاَقِة *
 ...نَا َفَرٌس ُيَقاُل ِف َحائِطِ  َكاَن لِلنَّبِيِّ  سهل  232

ى اْلَعْضَباَء الَ ُتْسَبُق  َكاَن لِلنَّبِيِّ  أنس  233  ..َناَقٌة ُتَسمَّ

 ِكَتماُب السَِّيِر

ْْيِ َوْحَدهُ   ..َلْو َيْعَلُم النَّاُس َما ِف اْلَوْحَدِة َما َأْعَلمُ  ابن عمر  234 َباُب السَّ

ُخوا التَّارِ  وا ِمْن َمْبَعِث النَّبِيِّ  سهل  233 يَخ؟َباُب التَّاِريِخ: ِمْن َأيَْن أرَّ  ..ِمْن َوَفاتِهِ  ، َوالَ َما َعدُّ
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ِدينَةِ  َباُب ِهْجَرِة النَّبِيِّ  ينَ  ََلْ َأْعِقْل َأبََويَّ  عائشة  231 إََِل اَْلَ ا َيِدينَاِن الدِّ  ...َقطُّ إاِلَّ َوُُهَ

  ءالربا  232 ...َباُب َبْعِث َعَِل  َوَخالٍِد إََِل اْلَيَمِن 
ِ
 ...َمَع َخالِِد ْبِن اْلَولِيدِ  َبَعَثنَا َرُسوُل اَّللَّ

ةِ  ى النَّبِيَّ  السائب  238 َباُب اْستِْقَباِل اْلُغَزا ْبَياِن َنَتَلقَّ  ..َأْذُكُر َأِنِّ َخَرْجُت َمَع الصِّ

 ِكَتماُب اْلَمَغماِزي

ونَ َفَقاَل:  يُل إََِل النَّبِيِّ َجاَء ِجْْبِ  رفاعة بن رافع  231 َباُب ُشُهوِد اَْلَاَلِئَكِة َبْدًرا  ..َما َتُعدُّ

َج اْمرَ  َأنَّ َأبَا َبْكٍر  عائشة  241 َباُب ِذْكِر اْلَقلِيِب * ًة ِمْن َكْلٍب ُيَقاُل ََلَاَتَزوَّ َ  ..أ

َبْت َيْوَم َبْدٍر لِْلُمَهاِجِريَن بَِِمئَ  الزبري  240 َباُب َأْسُهِم اَْلَُهاِجِريَن َيْوَم َبْدٍر *  ..ِة َسْهٍم.َُضِ

 ..َكانَ  َقاَل ِف ُأَساَرى َبْدٍر: َلوْ  َأنَّ النَّبِيَّ  جبري بن مطعم  242 ...َعََل األَُساَرى َباُب َما َمنَّ النَّبِيُّ 

 ..َلِقيُت َيْوَم َبْدٍر ُعَبْيَدَة ْبَن َسِعيِد ْبِن اْلَعاصِ  الزبري  243 َباُب: َكْيَف ُقتَِل َأبُو َذاِت اْلَكِرِش؟ *

  َخَرْجُت َمَع ُعَبْيدِ  جعفر بن عمرو   244اُب َقْتِل َْحَْزَة ْبِن َعْبِد اَْلُطَّلِب بَ 
ِ
َيارِ  ْبنِ  َعِديِّ  ْبنِ  اَّللَّ  ..اْْلِ

 ..َقَسْمُتَها َلْوالَ آِخُر اَْلُْسلِِمنَي َما َفَتْحُت َقْرَيًة إاِلَّ  عمر  243 َباُب َغْزَوِة َخْيَْبَ 

امِ َباُب َغْزَوِة ُمْؤَتَة ِمْن   ..َلَقِد اْنَقَطَعْت ِف َيِدي َيْوَم ُمْؤَتَة تِْسَعُة َأْسَياٍف  خالد بن الوليد  241 َأْرِض الشَّ

َيَة َيْوَم اْلَفْتِح؟ َباٌب: َأيَْن َرَكَز النَّبِيُّ  ا   عروة  242 الرَّ
ِ
 ...َعاَم اْلَفْتِح َفَبَلغَ  َْلَّا َساَر َرُسوُل اَّللَّ

 ِكَتماُب اإِلَسماَرِة

 ..َأنَُّه َسِمَع ُخْطَبَة ُعَمَر اآلِخَرَة ِحنَي َجَلَس َعََل  أنس  248 االْستِْخاَلِف َباُب 

َفاِق النَّاِس َعََل ُمَباَيَعِة َأِّب َبْكٍر*  َباُب اتِّ
241  

 ..اْجَتَمَعِت األَنَْصاُر إََِل َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة ِف َسِقيَفةِ  عائشة

ُه َبَلَغنِي َأنَّ َقاِئالً  َخَطَب َفَقاَل: نَّ ُعَمَر أ ابن عباس  ..إِنَّ

َخَة: َتْتَبُعوَن َأْذَناَب اإِلبِلِ  أبو بكر  231  ..أنَُّه َقاَل لَِوْفِد ُبَزا

اَلِح َواالْستَِقاَمِة * ٍة ِمْن َأْْحََس  قيس بن أيب حازم  230 َباُب َتْأِمِْي َأْهِل الصَّ  ...َدَخَل َأبُو َبْكٍر َعََل اْمَرأَ

ْرِص َعََل اإِلَماَرةِ  َباُب َما ُيْكَرهُ   ..إِنَُّكْم َسَتْحِرُصوَن َعََل اإِلَماَرِة، َوَسَتُكوُن َنَداَمةً  أبو هريرة  232 ِمَن اْْلِ

 ..َوِف ِرَواَيٍة: َما َبَعَث -َما اْستُْخلَِف َخلِيَفٌة  أبو سعيد  233 َباُب بَِطاَنِة اإِلَماِم َوَأْهِل َمُشوَرتِهِ 



34 

 

 ...َأنَّ َقْيَس ْبَن َسْعٍد َكاَن َيُكوُن َبنْيَ َيَدِي  أنس  234 ...اْلَقْتِل َباُب اْْلَاكِِم ََيُْكُم بِ 

ْلَطاِن   السُّ
ِ
  233 ...َباُب َما ُيْكَرُه ِمْن َثنَاء

د ْبن َزْيِد  مَّ ْبِن اَُمَ

 
ِ
 ْبن ُعَمَر اَعْبِد اَّللَّ

 ...َقاَل ُأنَاٌس الْبِن ُعَمَر: إِنَّا َنْدُخُل 

ْيُف *َباٌب: األَْصُل ِف اإِلمَ  وَرى الَ السَّ  ..ُكنُْت بِاْلَيَمِن، َفَلِقيُت َرُجَلنْيِ ِمْن َأْهِل اْلَيَمنِ  جرير  231 اَمِة الشُّ

 ...َشِهْدُت اْبَن ُعَمَر َحْيُث اْجَتَمَع النَّاُس َعََل  عبداهلل بن يينار  232 َباٌب: َكْيَف ُيَبايُِع اإِلَماُم النَّاَس؟

ُِتَا َتنُْطُف  ابن عمر  238 ... اأَلِئَمةِ َباُب َِتِْريِم اْْلُُروِج َعََل   ...َدَخْلُت َعََل َحْفَصَة َوَنْسَوا

 ..اْقُضوا َكََم ُكنُْتْم َتْقُضوَن، َفِإِنِّ َأْكَرُه االْختاَِلَف  عيل  231 َباُب َمْن َكِرَه االْختاَِلَف ِف األَْحَكاِم *

ُ بَِكلَِمٍة َسِمْعُتَها ِمْن َرُسولِ  أبو بكرة  211 َباٌب: الَ َيُكوُن اإِلَماُم إاِلَّ َرُجاًل * .. َلَقْد َنَفَعنِي اَّللَّ
ِ
 اَّللَّ

 لِلنَّاسِ 
ِ
  مروان واملسور  210 َباُب اْلُعَرَفاء

ِ
 ..َقاَم ِحنَي َجاَءُه َوْفُد َهَواِزنَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

 ِكَتماُب الذََّبماِئِح

َم ِمَن اْلَقْصِب َواَْلَْروَ   ...َأنَُّه َكاَنْت ََلُْم َغنٌَم َتْرَعى بَِسْلعٍ  كعب بن مالك  212 ِة َواْْلَِديدِ َباُب َما َأهْنََر الدَّ

بِيِّ ِف اْلَعِقيَقةِ   ...َمَع اْلُغاَلِم َعِقيَقٌة، َفَأْهِريُقوا َعنُْه َدًما سلامن بن عامر  213 َباُب إَِماَطِة األََذى َعِن الصَّ

 ِكَتماُب اأَلْشِرَبِة

ِب اللََّبنِ    َباُب ُِشْ
ِ
اء  ..ُجٍل ِمَن األَنَْصارِ َدَخَل َعََل رَ  َأنَّ النَّبِيَّ  جابر  214 بِاْْلَ

ْعِب  َأنَّ َقَدَح النَّبِيِّ  أنس   213َباُب َما ُذكَِر ِمْن َقَدِحِه  َذ َمَكاَن الشَّ َ ، َفاَتَّ  ..اْنَكَْسَ

 
ِ
َباُب ِف اإِلَناء ِب َأَحِدُكْم َفْليَْغِمْسهُ َباُب ِف إَِذا َوَقَع الذُّ  أبو هريرة  211 َباٌب: إَِذا َوَقَع الذُّ ا  ..َِشَ

 ِكَتماُب اأَلْطِعَمِة

ُبَهاِت  ، إِنَّ َقْوًما َيْأتُوَننَا عائشة  212 َباُب َمْن ََلْ َيَر الَوَساِوَس َوَنْحَوَها ِمَن الشُّ
ِ
: َيا َرُسوَل اَّللَّ  ..َأنَّ َقْوًما َقاُلوا

 ...، َفَقاَل لَِرُجلٍ ُت ِعنَْد النَّبِيِّ ُكنْ  أبو جحيفة  218 َباُب األَْكِل ُمتَِّكًئا

ِعْيِ    أبو حازم  211 َباُب النَّْفِخ ِف الشَّ
ِ
 ..َسَأْلُت َسْهَل ْبَن َسْعٍد َفُقْلُت: َهْل َأَكَل َرُسوُل اَّللَّ

 ...َأْصَحابِِه ََتًْرا  ًما َبنْيَ َيوْ  َقَسَم النَّبِيُّ  أبو هريرة  221 َوَأْصَحاُبُه َيْأُكُلونَ  َباُب َما َكاَن النَّبِيُّ 

َدَتُه َقاَل: اْْلَْمدُ  َأنَّ النَّبِيَّ  أبو أمامة  220 َباُب َما َيُقوُل إَِذا َفَرَغ ِمْن َطَعاِمهِ 
 ..َكاَن إَِذا َرَفَع َمائِ
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 ِكَتماُب اللَِّبماِس

َْن َلبَِس َثْوًبا َجِديًدا
ِ
  أم خالد  222 َباُب َما ُيْدَعى َل

ِ
 ...َوَعََلَّ َقِميٌص  َمَع َأِّب،  َأتَْيُت َرُسوَل اَّللَّ

َجاِل * رَ  َعاِمرٍ  وَأب  223 َباُب َِتِْريِم لِْبِس اْْلَِريِر َعََل الرِّ ٌم َيْسَتِحلُّوَن اْْلِ تِي َأْقَوا  ...َلَيُكوَننَّ ِمْن ُأمَّ

 
ِ
  أنس  224 َباُب اْْلَِريِر لِلنَِّساء

ِ
 ..ُبْردَ   َأنَُّه َرَأى َعََل ُأمِّ ُكْلُثوٍم بِنِْت َرُسوِل اَّللَّ

نِسِ  ا . ُبْرُنًسا َرَأيُْت َعََل َأنٍَس  معتمر  223 َباُب اْلَْبَ  َأْصَفَر ِمْن َخز 

 ِمَن اْلُبيُوِت 
ِ
ِج اَْلَُتَشبِِّهنَي بِالنَِّساء َجالِ  َلَعَن النَّبِيُّ  ابن عباس  221 َباُب إِْخَرا  ...اَْلَُخنَّثنَِي ِمَن الرِّ

 ِكَتماُب اأَلَدِب

ُه َحْزًنا َقِدَم َعََل النَّبِيِّ  َسِعيِد ْبِن اَْلَُسيَِّب   222 ِويِل االْسِم إََِل اْسٍم َأْحَسَن ِمنْهُ َباُب َِتْ   ...، َفَقاَل َأنَّ َجدَّ

 ..: َأَكاَنِت اَْلَُصاَفَحُة ِف َأْصَحاِب ُقْلُت ألَنٍَس  قتاية  228 َباُب اَْلَُصاَفَحةِ 

ِصُل بِاَْلَُكافِ  ِصُل  ابن عمرو  221 ِئ َباٌب: َلْيَس اْلَوا ِصُل بِاَْلَُكاِفِئ، َوَلِكِن اْلَوا  ..َلْيَس اْلَوا

  أبو هريرة  281 َباُب َرْْحَِة النَّاِس َواْلَبَهاِئمِ 
ِ
 ...ِف َصاَلٍة، َوُقْمنَا َمَعهُ  َقاَم َرُسوُل اَّللَّ

 ..َفاِن ِمْن ِدينِنَا َشْيًئاَما َأُظنُّ ُفاَلًنا َوُفاَلًنا َيْعرِ  عائشة  280 َباُب َما َُيُوُز ِمَن الظَّنِّ 

َؤالِ   .فَقاَل: هُنِينَا َعِن التََّكلُِّف. ُكنَّا ِعنَْد ُعَمَر  أنس  282 َباُب َما ُيْكَرُه ِمْن َكْثَرِة السُّ

 
ِ
 بِاْلَيِد، َوُهَو اْلُقْرُفَصاء

ِ
  ابن عمر  283 َباُب االْحتَِباء

ِ
 اْلَكْعَبِة َُمْ  َرَأيُْت َرُسوَل اَّللَّ

ِ
 ..َتبًِيابِِفنَاء

 ِكَتماُب الرَُّقى

* َباُب ُرْقَيِة النَّبِيِّ  ُذ اْْلََسَن َواْْلَُسنْيَ َوَيُقوُل: َكاَن النَّبِيُّ  ابن عباس  284 لِْلَحَسِن َواْْلَُسنْيِ  ..ُيَعوِّ

َبٍة ِف َساِق َسَلَمَة، َفُقْلُت:َرَأيُْت َأثَ  َأِّب ُعَبْيدٍ  َيِزيد ْبن  283 لَِسَلَمَة ْبِن اأَلْكَوِع* َباُب ُرْقَيِة النَّبِيِّ   ...َر ََضْ

 ِكَتماُب َفَضمائِل النَِّبيِّ 

ينِي: النَّبِيُّ ُقْلُت لَِزْينََب َربِيَبِة النَّبِيِّ  َواِئلٍ  ُكَلْيب ْبن   * 281َباُب َنَسِب النَّبِيِّ 
 ..: َأْخِْبِ

ُضِع النَّبِيِّ  ِدينَِة َلَتْأُخذُ  إِْن َكاَنِت األََمةُ  أنس   * 282َباُب َتَوا  َأْهِل اَْلَ
ِ
 ..ِمْن إَِماء

  األََرتِّ  بَّاب ْبنَخ   288 ...َوَأْصَحاُبُه  َباُب َما َلِقَي النَّبِيُّ 
ِ
دٌ َوُهَو  َشَكْوَنا إََِل َرُسوِل اَّللَّ  ...ُمَتَوسِّ
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ِة *  َباٌب: ِمْن َعاَلَماِت النُُّبوَّ
 ..َشاٌة ِفيَها ِدَيْت لِلنَّبِيِّ َْلَّا ُفتَِحْت َخْيَْبُ ُأهْ  أبو هريرة  281

، َوَكاَن ُيْسلُِفنِيك جابر  211  ...اَن بِاَْلَِدينَِة ََيُوِدي 

 ِكَتماُب َأَحماِديِث اأَلْنِبَيماِء

نَْطَق  ابن عباس  210 " اآلَيَة*..َباُب َقْولِِه َتَعاََل:"إِِنِّ َأْسَكنُْت 
ِ
َذ النَِّساُء اَْل َ َل َما اَتَّ  ...َأوَّ

 َتَعاََل: "َوآَتْينَا َداُوَد َزُبوًرا"َباُب 
ِ
نُ  أبو هريرة  212 َقْوِل اَّللَّ اَلُم اْلُقْرآ َف َعََل َداُوَد َعَليِْه السَّ  ..ُخفِّ

ِة َبنْيَ ِعيَسى َوالنَّبِيِّ  ٍد ِستَُِّمَئِة َسنٍَة. سلامن   * 213َباُب اْلَفِْتَ مَّ ٌة َبنْيَ ِعيَسى َوَُمَ  َفِْتَ

 صََّحماَبِةِكَتماُب َفَضماِئِل ال

 * َمنَاِقُب َأِّب َبْكٍر 

  عامر   214َباُب إِْساَلِمِه 
ِ
 ..َوَما َمَعُه إاِلَّ ََخَْسُة َأْعُبدٍ  َرَأيُْت َرُسوَل اَّللَّ

 ...َأبُو َبْكر إِْذ َأْقَبَل  ُكنُْت َجالًِسا ِعنَْد النَّبِيِّ  أبو الدرياء  213 : "َلو ُكنُْت ُمتَِّخًذا َخلِياًل"َباُب َقْوِل النَّبِيِّ 

ِرُج َلُه  عائشة   * 211َباُب َوَرِعِه  َج َكاَن ألَِّب َبْكٍر ُغاَلٌم َُيْ  ..اْْلََرا

 َمنَاِقُب ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب 

 َباُب إِْساَلِمِه 
اِر َخاِئًفا إِْذ َجاَءُه اْلَعاصِ  ابن عمر  212  ...َبْينَََم ُهَو ِف الدَّ

 ًة ُمنُْذ َأْسَلَم ُعَمُر.َما ِزْلنَا َأِعزَّ  ابن مسعوي  218

ِه َوُجوِدِه   ..َيْعنِي ُعَمرَ -َسَأَلنِي اْبُن ُعَمَر َعْن َبْعِض َشْأنِِه  أسلم   * 211َباُب ِجدِّ

ِه ْبُن ُعَمَر: َهْل َتْدِري َما َعْبدُ  َقاَل ِِل  أبو برية   * 311َباُب َوَرِعِه َوَخْشَيتِِه   ...َقاَل اللَّ

  َباُب ُحْسِن ُصْحَبتِهِ 
ِ
 ...َْلَّا ُطِعَن ُعَمُر َجَعَل َيْأَلمُ  املسور بن خمرمة   .. 310لَِرُسوِل اَّللَّ

ِدينَةِ  َرَأيُْت ُعَمَر  عمرو بن ميمون   312َباُب َمْقَتلِِه   ...َقْبَل َأْن ُيَصاَب بَِأيَّاٍم بِاَْلَ

اَن   َمنَاِقُب ُعْثََمَن ْبِن َعفَّ

ِة*َباُب َحْفِرِه بِْئَر ُروَمَة َوَتْ  ْْحَنِ  وَأب  313 ِهيِزِه َجْيَش اْلُعْْسَ َف َعَلْيِهمْ  َأنَّ ُعْثََمَن  َعْبِدالرَّ  ..ِحنَي ُحوِِصَ َأِْشَ

 ..ُعَمَر َفَقاَل  َجاَء َرُجٌل ِمْن َأْهِل ِمْصَ إََِل اْبنِ  َمْوَهٍب  ُعْثََمن ْبن  314 : "َهِذِه َيُد ُعْثََمَن" *َباُب َقْولِِه 
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ِة الْ  َفاِق َعَلْيِه َباُب ِقصَّ    313َبْيَعِة َواالتِّ
 ...َْلَّا ُطِعَن قِيَل َلهُ  َأنَّ ُعَمَر  عمرو بن ميمون

ْسوَ 
ِ
َرَمةَ  نبْ  راَْل ِذي ُأنَاِفُسُكمْ  ََمْ ْْحَِن: َلْسُت بِالَّ  ..َفَقاَل ََلُْم َعْبُدالرَّ

َحاَبِة   ...َذَكَرُه َيْومَ  َذاكًِرا ُعْثََمَن  َلْو َكاَن َعَِل   ةِ اْْلَنَِفيَّ  اْبن   * 311َباُب َمَكاَنِة ُعْثََمَن ِعنَْد الصَّ

ِم  ا َبْْيِ ْبِن اْلَعوَّ  َمنَاِقُب الزُّ

َعاِف  َأَصاَب ُعْثََمَن  مروان   * 312َباُب َمنِْزَلتِِه ِعنَْد النَّبِيِّ   ..ُرَعاٌف َشِديٌد َسنََة الرُّ

  َأنَّ َأْصَحاَب  عروة   * 318َباُب َشَجاَعتِِه 
ِ
َبْْيِ َيْومَ  َرُسوِل اَّللَّ  ...َقاُلوا لِلزُّ

 َلَقْد َرَأيُْتنِي َوإِنَّ ُعَمَر ََلُوثِِقي َعََل اإِلْساَلمِ  سعيد بن زيد   * 311َمنَاِقُب َسِعيِد ْبِن َزْيٍد 
ِ
 ..َواَّللَّ

 
ِ
َبِة َرُسوِل اَّللَّ  َمنَاِقُب َقَرا

ًدا  أبو بكر  301 مَّ  َبْيتِِه.ِف َأْهِل  اْرُقُبوا َُمَ

 " إال اَلودة ف القربى"..َأنَُّه ُسِئَل َعْن َقْولِِه: ابن عباس  300

 َمنَاِقُب اْْلََسِن َواْْلَُسنْيِ 

َباَب، َفَقاَل:  ابن عمر   * 302َباُب َمَكاَنتِِهََم ِعنَْد النَّبِيِّ   ..َأْهُل َوُسِئَل َعِن اَْلُْحِرِم َيْقُتُل الذُّ

 اْْلََسُن ْبُن َعَِل  ُمَعاِوَيَة بَِكَتاِئَب  احلسن  303 لِْلَحَسِن: "اْبنِي َهَذا َسيٌِّد" َباُب َقْوِل النَّبِيِّ 
ِ
 ..اْسَتْقَبَل َواَّللَّ

 َمنَاِقُب َعاِئَشَة *
ًرا َواْْلََسَن إََِل اْلُكوَفةِ  أبو وائل  304  ...َْلَّا َبَعَث َعَِل  َعَمَّ

دٍ  اْلَقاِسم ْبن  303 مَّ  ..َفَقاَل:اْشَتَكْت، َفَجاَء اْبُن َعبَّاٍس َأنَّ َعاِئَشَة  َُمَ

 ..َأنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن إَِذا َسلََّم َعََل اْبِن َجْعَفرٍ  الشعبي   301َمنَاِقُب َجْعَفِر ْبِن َأِّب َطالٍِب 

ِه ْبن ِدينَارٍ   * 302َمنَاِقُب ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد   .. اَْلَْسِجِد إََِل َرُجلٍ َنَظَر اْبُن ُعَمَر َيْوًما َوُهَو ِف  َعْبداللَّ

 َمنَاِقُب باَِلِل ْبِن َرَباٍح 
 ...َكاَن ُعَمُر َيُقوُل: َأبُو َبْكٍر َسيُِّدَنا جابر  308

ْيَتنِي لِنَْفِسَك  بالل  301 ََم اْشَِتَ  ..َأنَُّه َقاَل ألَِّب َبْكٍر: إِْن ُكنَْت إِنَّ

ِه ْبِن َمْسُعوٍد   َمنَاِقُب َعْبِداللَّ

ْْحَِن ْبن َيِزيدَ   * 321َسْمتِِه  َباٌب ِف  ْمِت  َعْبدالرَّ  ...َسَأْلنَا ُحَذْيَفَة َعْن َرُجٍل َقِريِب السَّ

 ...ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع اْبِن َمْسُعوٍد، َفَجاَء َخبَّاٌب  علقمة  320 َباُب إَِماَمتِِه ِف اْلُقْرآِن*

ي. ََلْ َيْبَق ِِمَّنْ  أنس   * 322َمنَاِقُب َأنَِس ْبِن َمالٍِك   َصَلَّ اْلِقْبَلَتنْيِ َغْْيِ
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ُل َمْن َقِدَم َعَلْينَا ُمْصَعٌب َواْبُن ُأمِّ َمْكُتومٍ  الرباء   * 323َمنَاِقُب ُمْصَعِب ْبِن ُعَمْْيٍ   ..َأوَّ

 ْبِن َعاِزٍب*
ِ
ء ا اَء  َراِفعٍ  اَْلَُسيَّب ْبن  324 َمنَاِقُب اْلَْبَ  ..َك ُطوَبى لَ َفُقْلُت:  ،ْبَن َعاِزٍب َلِقيُت اْلَْبَ

 * َمنَاِقُب َسْلََمَن اْلَفاِرِِسِّ 
. اْلَفاِرِِسِّ  َسْلََمن  323  َأنَُّه َتَداَوَلُه بِْضَعَة َعََشَ ِمْن َرب  إََِل َرب 

 َأنَا ِمْن َراَم ُهْرُمَز. اْلَفاِرِِسِّ  َسْلََمن  321

ِه ْبِن َأِّب َأْوََف  ْبُتَهاَرَأيُْت بَِيِد ا إسامعيل  * 322َمنَاِقُب َعْبِداللَّ َبًة، َقاَل: َُضِ  ..ْبِن َأِّب َأْوََف ََضْ

اُج  َأنَُّه َبْينَََم ُهَو َمَع اْبنِ  َحْرَمَلةَ   328 َمنَاِقُب ُأمِّ َأيَْمَن *  ..ُعَمَر إِْذ َدَخَل اْْلَجَّ

  321 َمنَاِقُب ُقَداَمَة ْبِن َمْظُعوٍن *
ِه ْبن َعاِمِر  َعبْداللَّ

 ْبِن َربِيَعةَ 
 ...النَّبِيِّ َد َبْدًرا َمَع َوَكاَن َأبُوُه َشهِ 

ِه َوَأبِيِه *  ...َشِهَد ِّب َخاالََي اْلَعَقَبةَ  جابر  331 َمنَاِقُب َجابِِر ْبِن َعْبِداللَّ

 ..ِقيَل اِلْبِن َعبَّاٍس: َهْل َلَك ِف َأِمِْي اَْلُْؤِمننِيَ  ابن أيب مليكة   * 330َمنَاِقُب ُمَعاِوَيَة 

ي َلُه بِهِ  َأنَّ النَّبِيَّ  اْلَباِرِقيِّ  ُعْرَوة   * 332ِقيِّ َمنَاِقُب ُعْرَوَة اْلَبارِ   ...َأْعَطاُه ِدينَاًرا َيْشَِتِ

 ...َأتَْينَا ُعَمَر ِف َوْفٍد، َفَجَعَل َيْدُعو َرُجالً  عدي   * 333َمنَاِقُب َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم 

 ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ  أنس  334 َباُب َمنَْقَبِة ُأَسْيِد ْبِن ُحَضْْيٍ َوَعبَّاِد ْبِن بَِْشٍ 
 ...َأنَّ َرُجَلنْيِ

ِه ْبِن ُصَعْْيٍ  ِه ْبن ُصَعْْيٍ    * 333َمنَاِقُب َعْبِداللَّ  َقْد َمَسَح َعنُْه. َأنَّ النَّبِيَّ  َعْبداللَّ

 اْلَفْتِح. َوَخَرَج َمَعُه َعامَ  َأنَُّه َأْدَرَك النَّبِيَّ  ُسننَْي    * 331َمنَاِقُب َأِّب ََجِيَلَة ُسننَْيِ ْبِن َفْرَقٍد 

 َمنَاِقُب األَنَْصاِر 

 َعزَّ َوَجلَّ لأَِلنَْصاِر *
ِ
 ...: َأَرَأيَْت اْسَم األَنَْصاِر: ُكنُْتمْ ُقْلُت ألَنٍَس  َغْياَلن  332 َباُب َتْسِمَيِة اَّللَّ

اَر َواإِليََمَن" ُءوا الدَّ ِذيَن َتَبوَّ  َباٌب: "َوالَّ
ُ لَِرُسولِهِ َكاَن يَ  عائشة  338 َمُه اَّللَّ  .. ْوُم ُبَعاَث َيْوًما َقدَّ

 اْلَعَرِب َأْكَثَر َشِهيًدا َأَعزَّ  قتاية  331
ِ
 ..َما َنْعَلُم َحيًّا ِمْن َأْحَياء

 ِكَتماُب اْلَمَظماِلِم

 ...َراِئَحَة اْْلَنَّةِ  َيرَ ِْح  ْن َقَتَل ُمَعاَهًدا ََلْ م ابن عمرو  341 َباُب إِْثِم َمْن َقَتَل ُمَعاَهًدا بَِغْْي ُجْرمٍ 

هِ   ..َكاَن ِعنَْد َبْعِض نَِساِئِه، َفَأْرَسَلْت  َأنَّ النَّبِيَّ  أنس  340 َباٌب: إَِذا َكَْسَ َقْصَعًة َأْو َشْيًئا لَِغْْيِ
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 ..ا َعََل اْسَتْعَمَل َمْوًَل َلُه ُيْدَعى ُهنَيًّ  َأنَّ ُعَمَر  أسلم  342 َباٌب: َدْعَوُة اَْلَْظُلوِم ُمْسَتَجاَبٌة *

 ِكَتماُب اْلِعْلِم

اِئَل  ُث اْلَقْوَم َجاَءهُ  َبْينَََم النَّبِيُّ  أبو هريرة  343 َباُب َمْن َأتَمَّ اْْلَِديَث ُثمَّ َأَجاَب السَّ لٍِس َُيَدِّ  ..ِف ََمْ

 ..اَأَحٌد َأْكَثَر َحِديثً  َما ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ  أبو هريرة  344 َباُب ِكَتاَبِة اْلِعْلمِ 

َم بَِكلَِمٍة َأَعاَدَها َثاَلًثا أنس  343 َباُب َمْن َأَعاَد اْْلَِديَث َثاَلًثا لُِيْفَهَم َعنْهُ   ...َأنَُّه َكاَن إَِذا َتَكلَّ

َب  عيل  341 ...َباُب َمْن َخصَّ بِاْلِعْلِم َقْوًما ُدوَن َقومَ  ُثوا النَّاَس بََِم َيْعِرُفوَن؛ َأتُِحبُّوَن َأْن ُيَكذَّ  ..َحدِّ

اِم، َوَهْل َُيُوُز ُتْرَُجَاٌن َواِحٌد؟  ...َأَمَرُه َأْن َيَتَعلََّم كَِتاَب اْلَيُهودِ  َأنَّ النَّبِيَّ  زيد بن ثابت  342 َباُب َتْرََجَِة اْْلُكَّ

"..َباُب 
ٍ
ء ُث َرْهًطا ِمْن ُقَرْيٍش بِ  معاوية  348 : "الَ َتْسَأُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب َعْن ََشْ  ...اَْلَِدينَةِ َوُهَو َُيَدِّ

 
ِ
ُل  َباٌب: َكاَن َرُسوُل اَّللَّ ِث النَّاَس ُكلَّ َُجَُعةٍ  ِعْكِرَمة  341 *..َيَتَخوَّ  ...َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َحدِّ

ْعِر ِحْكَمًة * ْعِر ِحْكَمًة. ُأَّب    331 َباٌب: إِنَّ ِمَن الشِّ  إِنَّ ِمَن الشِّ

 ِكَتماُب الذِّْكِر

  أبو هريرة  330 نَْد النَّْوِم *َباُب َما ُيَقاُل عِ 
ِ
َلنِي َرُسوُل اَّللَّ  ..بِِحْفِظ َزَكاِة َرَمَضانَ  َوكَّ

 ِكَتماُب اْلُمَنماِفِقنَي

 ُثمَّ َخَرَج 
ٍ
ء  ...إِنَّ اَْلُنَاِفِقنَي اْليَْوَم َِش  ِمنُْهْم َعََل َعْهِد النَّبِيِّ  حذيفة  332 ..َباٌب: إَِذا َقاَل ِعنَْد َقْوٍم بََِشْ

ْرِك اأَلْسَفِل ِمَن النَّاِر"بَ  ِه ُكنَّا ِف َحْلَقِة َعْبدِ  األسوي  333 اٌب: "إِنَّ اَْلَُنافِِقنَي ِف الدَّ  ..، َفَجاَء ُحَذْيَفُة اللَّ

ُْم الَ َأيََْمَن ََلُْم" َة اْلُكْفِر إهِنَّ مَّ
 ..: َما َبِقَي ِمْن َأْصَحاِب ، َفَقاَل ُكنَّا ِعنَْد ُحَذْيَفَة  زيد بن وهب  334 َباٌب: "َفَقاتُِلوا َأئِ

 ِكَتماُب اْلِقَيماَسِة َواْلَجنَِّة َوالنَّماِر

ْمِس َواْلَقَمِر َيْوَم اْلِقَياَمِة* َراِن َيْوَم اْلِقَياَمِة. أبو هريرة  333 َباُب َحاِل الشَّ ْمُس َواْلَقَمُر ُمَكوَّ  الشَّ

ِك َنْعلِهِ  عويابن مس  331 ..َباٌب: اْْلَنَُّة َأْقَرُب إََِل َأَحِدُكْم  ا  ..اْْلَنَُّة َأْقَرُب إََِل َأَحِدُكْم ِمْن ِِشَ

 
ِ
ِهيَم، َوَقْوِل اَّللَّ ِهيُم َأبَاُه آَزَر  أبو هريرة  332 ..َباُب َوالِِد إِْبَرا  ..َيْوَم اْلِقيَاَمِة َوَعََل َوْجهِ َيْلَقى إِْبَرا
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 ِكَتماُب اْلِفَتِن

ُر ِمَن الْ  يِن اْلِفَرا  ..ُيوِشُك َأْن َيُكوَن َخْْيَ َماِل اَْلُْسلِِم َغنَمٌ  أبو سعيد  338 ِفَتنِ َباٌب: ِمَن الدِّ

َبْْي ْبن  331 َباٌب: الَ َيْأِِت َزَماٌن إاِلَّ الَِّذي َبْعَدُه َِش  ِمنْهُ   ...َفَشَكْوَنا إَِلْيِه َما َنْلَقى َأتَْينَا َأنًَسا  َعِدي   الزُّ

ا   وَأب  311 ِب *َباُب ِفْتنَِة ُمَسْيلَِمَة اْلَكذَّ
ٍ
 ...ُكنَّا َنْعُبُد اْْلََجَر، َفِإَذا َوَجْدَنا َحَجًرا  َرَجاء

ُخوِل ِف اْلِفَتِن * ِهَيِة الدُّ  َباُب َكَرا

ُه َسَيْسَأُلَك  حرملة  310 ، َوَقاَل: إِنَّ  ..َأْرَسَلنِي ُأَساَمُة إََِل َعَِل 

 ... ُكنُْت َجالًِسا َمَع َأِّب َمْسُعودٍ  َشِقيق ْبن َسَلَمةَ   312

نَْهالِ  وَأب  313
ِ
ْأِم، اَْل  ...َوَوَثَب  َْلَّا َكاَن اْبُن ِزَياٍد َوَمْرَواُن بِالشَّ

 ..َوِة َتُبوَك َوُهَو ِف ُقبَّةٍ ِف َغزْ  َأتَْيُت النَّبِيَّ  عوف بن مالك  314 بِاْلِفَتِن * َباُب إِْخَباِر النَّبِيِّ 

 ِكَتماُب الرَِّقماِق

ِذي الَ إََِلَ إاِلَّ ُهَو، إِْن ُكنُْت  أبو هريرة  313 َوَأْصَحابِهِ  يُْش النَّبِيِّ َباٌب: َكيَْف َكاَن عَ  ِه الَّ  ...ألَْعَتِمدُ   آللَّ

ِة ِمَن اَْلَْسَكنَِة* فَّ  َباُب َما َكاَن َعَلْيِه َأْهُل الصُّ
ِة َما أبو هريرة  311 فَّ  ...َلَقْد َرَأيُْت َسْبِعنَي ِمْن َأْصَحاِب الصُّ

دَُمَ   312 َقانِ َوَعَلْيِه َثْوَباِن  أبو هريرةُكنَّا ِعنْدَ  ِسِْيينَ  ْبن مَّ  ...ُِمَشَّ

ْنَيا َباُب َقْوِل النَّبِيِّ    ن ُعَمرَ ابْ   318 ...": "ُكْن ِف الدُّ
ِ
 ..بَِمنِْكبِي َفَقاَل   َأَخَذ َرُسوُل اَّللَّ

ِغ * ِة َواْلَفَرا حَّ  ...يِهََم َكثٌِْي ِمَن النَّاسِ نِْعَمَتاِن َمْغُبوٌن فِ  ابن عباس  311 َباُب الصِّ

 ...َمْن َيْضَمْن ِِل َما َبنْيَ َْلَْيْيِه َوَما َبنْيَ  سهل بن سعد  321 َباُب ِحْفِظ اللَِّسانِ 

 
ِ
 َباُب َما َجاَء ِف اْلبِنَاء

 ...َبنَْيُت بَِيِدي َبْيًتا َرَأيُْتنِي َمَع النَّبِيِّ  ابن عمر  320

 َما َوَضْعُت  ابن عمر  322
ِ
 ...َلبِنًَة َعََل َلبِنٍَة َوالَ  َواَّللَّ

 ِكَتماُب َفَضماِئِل اْلُقْرآِن

ِن َعََل َعْهِد َأِّب َبْكٍر   ..َمْقَتَل َأْهِل اْلَيََمَمةِ  َأْرَسَل إَِِلَّ َأبُو َبْكٍر  زيد بن ثابت  * 323َباُب ََجِْع اْلُقْرآ

ِن َعََل َعْهِد ُعْثََمَن   ...َقِدَم َعََل ُعْثََمنَ  نَّ ُحَذْيَفَة ْبَن اْلَيََمِن أَ  أنس   * 324َباُب ََجِْع اْلُقْرآ

نِ  ِقي   َماَهَك  ُيوُسف ْبن  323 َباُب َتْألِيِف اْلُقْرآ  ...إِِنِّ ِعنَْد َعاِئَشَة إِْذ َجاَءَها ِعَرا
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ُن َوَعلََّمُه" ُكْم َمْن َتَعلََّم اْلُقْرآ َم اْلقُ  عثامن  321 َباٌب: "َخْْيُ ُكْم َمْن َتَعلَّ نَ َخْْيُ  َوَعلََّمُه. ْرآ

ِن * ، اْسَتِقيُموا َفَقْد َسَبْقُتْم َسْبًقا حذيفة  322 َباُب اْلَعَمِل بِاْلُقَرآ
ِ
ء ا  ..َيا َمْعََشَ اْلُقرَّ

نَ  ْبَياِن اْلُقْرآ َل ُهَو اَْلُْحَكمُ  سعيد بن جبري  328 َباُب َتْعلِيِم الصِّ ِذي َتْدُعوَنُه اَْلَُفصَّ  ...إِنَّ الَّ

َءةِ َباُب َمدِّ الْ  َءُة النَّبِيِّ ُسِئَل َأنٌَس  قتاية  321 ِقَرا  ..؟: َكْيَف َكاَنْت ِقَرا

  اَْلَُعَلَّ  ْبن أبو سعيد  381 َباُب َفْضِل َفاِِتَِة اْلِكَتاِب 
ِ
 ُكنُْت ُأَصَلِّ ِف اَْلَْسِجِد، َفَدَعاِِن َرُسوُل اَّللَّ

 ِمَن اْلِعَتاِق األَُوِل*
ِ
ء ا ِئيَل َواْلَكْهِف َوَمْرَيَم َوطهق مسعوي ابن  380 َباٌب: ُسوَرُة اإِلَْسَ ا  ...اَل ِف َبنِي إَِْسَ

 ِكَتماُب التَّْفِسرِي

 ُسوَرُة اْلَبَقَرةِ 

، َوَأْقَضاَنا َعَِل  اَل ُعَمُر ق ابن عباس  382 ..."َباُب َقْولِِه: "َما َننَْسْخ ِمْن آَيٍة   ...: َأْقَرُؤَنا ُأَّب 

ًة َوَسًطاَباٌب: "َوَكَذلَِك َجَعْلنَا  ...ُيْدَعى ُنوٌح َيْوَم اْلِقَياَمةِ  أبو سعيد  383 ..."ُكْم ُأمَّ

ِذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكمُ  َا الَّ ئِيَل اْلِقَصاُص  ابن عباس  384 .."َباٌب:"َيا َأَيُّ ا َْسَ
 ...َكاَن ِف َبنِي إِ

 
ِ
 َوَأنْفِ " حذيفة  383 ..."َباُب َقْولِِه: "َوَأنِْفُقوا ِف َسبِيِل اَّللَّ

ِ
 ..."ُقوا ِف َسبِيِل اَّللَّ

ْوَن ِمنُْكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا" ِذيَن ُيَتَوفَّ انَ ق ابن الزبري  381 َباٌب: "َوالَّ ِذيَن ُيَتَوفَّْونَ ْلُت لُِعْثََمَن ْبِن َعفَّ  ...": "َوالَّ

 ... َيْوًما ألَْصَحاِب النَّبِيِّ  ُعَمُر َقاَل  ابن عباس  382 َباُب َقْولِِه:" َأيََودُّ َأَحُدُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة"

نَ   ُسوَرُة آِل ِعْمَرا

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس"  َباٌب: "ُكنُْتْم َخْْيَ ُأمَّ
ُ ِمْن َقْوٍم َيْدُخُلوَن اْْلَنََّة ِف  أبو هريرة  388  ...َعِجَب اَّللَّ

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاسِ " أبو هريرة  381  "...ُكنُْتْم َخْْيَ ُأمَّ

ِة َيْوَم ُأُحدٍ  َجَعَل النَّبِيُّ  الرباء  311 ..."اُب َقْولِِه: "إِْذ ُتْصِعُدوَن َوالَ َتْلُوونَ بَ  اَل جَّ  ...َعََل الرَّ

ِذيَن َقاَل ََلُُم النَّاُس  ِذيَن َقاَل ََلُُم " ابن عباس  310 ..."َباٌب: "الَّ ِهيمُ َقاََلَا  " ...الَّ  ...إِْبَرا

 
ِ
 ُسوَرُة النَِّساء

 ...َكاُنوا إَِذاَقاَل:  ".."الَ ََيِلُّ َلُكْم  ابن عباس  312 "الَ ََيِلُّ َلُكْم َأْن َتِرُثوا النَِّساَء َكْرًها" َباٌب:
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ِذيَن َتَوفَّاُهُم اَْلَاَلِئَكةُ  كنِيَ  ابن عباس  313 .."َباُب َقْولِِه:"إِنَّ الَّ  ...َأنَّ َناًسا ِمَن اَْلُْسلِِمنَي َكاُنوا َمَع اَْلَُْشِ

َجاِل"َبا َجالِ "َأنَُّه َتاَل:  ابن عباس  314 ٌب: "إاِلَّ اَْلُْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرِّ  "إاِلَّ اَْلُْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرِّ

 ..."َوالَ ُجنَاَح َعَلْيُكْم إِْن َكاَن " ابن عباس  313 ..."َباٌب: "َواَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم إِْن َكاَن 

اِئَدةِ   ُسوَرُة اْْلَ

اِرُبونَ َباُب َقْولِهِ  ِذيَن َُيَ ُء الَّ   الرباء  311 ..": "إِنَََّم َجَزا
ِ
 ..إََِل َأِّب َراِفٍع اْلَيُهوِديِّ  َبَعَث َرُسوُل اَّللَّ

 ُسوَرُة األَنَْعامِ 

 ..."ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر "َْلَّا َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة:  جابر  312 ..."َباٌب: "ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعََل َأْن َيْبَعَث 

ِذيَن َقَتُلوا َأْوالََدُهْم"..َباُب  َك َأْن َتْعَلَم َجْهَل اْلَعَرِب َفاْقَرأْ َما َفْوَق  ابن عباس  318 "َقْد َخِْسَ الَّ  ..إَِذا ََسَّ

ِف   ُسوَرُة األَْعَرا

َباٌب: "ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف 

 َوَأَعِرْض َعِن اْْلَاِهلنَِي"

نَةُ  ابن عباس  311 يْ  ...َأِخيهِ  ْبُن ِحْصِن َفنََزَل َعََل اْبنِ  َقِدَم ُعيَ

ُ  "...ُخِذ اْلَعْفَو " عبداهلل بن الزبري  411  ..َقاَل: َما َأنَْزَل اَّللَّ

 ُسوَرُة األَنَْفالِ 

مُّ   الصُّ
ِ
َوابِّ ِعنَْد اَّللَّ َوابِّ " ابن عباس  410 .."َباٌب:"إِنَّ َِشَّ الدَّ  ...َقاَل: ُهْم َنَفرٌ  .." إِنَّ َِشَّ الدَّ

ُ َعنُْكْم  َف اَّللَّ ُ َعنُْكمْ "َْلَّا َنَزَلْت:  ابن عباس  412 ..."َباٌب: "اآلَن َخفَّ َف اَّللَّ  ..."اآلَن َخفَّ

َءةَ   ُسوَرُة َبَرا

ا ِف اْلَغاِر"  ...ُد َأنْ َأتُِريْلُت: َغَدْوُت َعََل اْبِن َعبَّاٍس َفقُ  ُمَلْيَكةَ  اْبن َأِب   413 اآلَيةَ  َباُب َقْولِِه: "َثاِِنَ اْثننَْيِ إِْذ ُُهَ

 ُسوَرُة ُهودٍ 

ُْم َيْثنُوَن ُصُدوَرُهْم" د ْبن  414 َباٌب: "َأالَ إهِنَّ مَّ ادِ  َُمَ ُْم َتْثنَْوِِن  َعبَّ : َأالَ إِهنَّ ُ  ...َأنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاٍس َيْقَرأ

 ُسوَرُة ُيوُسَف 

ََم َنْقَرُؤَها "َت َلَك َوَقاَلْت َهيْ " ابن مسعوي  413 َباٌب: "َوَقاَلْت َهْيَت َلَك"  ...َقاَل: َوإِنَّ

ُسُل"  ...َعاِئَشَة: َأَرَأيِْت َقْوَلهُ َأنَُّه َسَأَل  عروة  411 َباُب َقْولِِه: "َحتَّى إَِذا اْسَتْيَئَس الرُّ
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ِهيمَ   ُسوَرُة إِْبَرا

 ُكْفًرا"
ِ
ُلوا نِْعَمَة اَّللَّ ِذيَن َبدَّ  ...ُهمْ  َقاَل:، "...َأَلْم َتَر " ابن عباس  412 َباٌب: "َأَلْم َتَر إََِل الَّ

ْجرِ   ُسوَرُة اْْلِ

َن ِعِضنَي" ِذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآ ًء، َفآَمنُوا بَِبْعِضهِ  ابن عباس  418 َباُب َقْولِِه: "الَّ ُءوُه َأْجَزا  ..ُهْم َأْهُل اْلِكَتاِب َجزَّ

ِئيَل  ا  ُسوَرُة َبنِي إَِْسَ

 ...ُكنَّا َنُقوُل لِْلَحيِّ إَِذا َكُثُروا ِف اْْلَاِهلِيَِّة: ابن مسعوي  411 ْن هُنْلَِك َقْرَيًة"َباُب َقْولِِه: "َوإَِذا َأَرْدَنا أَ 

وَن. ابن عباس  401 َباٌب: "َفَسُينِْغُضوَن إَِلْيَك ُرُؤوَسُهْم"*  "َفَسُينِْغُضوَن إَِليَْك ُرُؤوَسُهْم"، َقاَل: ََيُزُّ

 ُسوَرُة اْلَكْهِف 

يَن َأْعََمالً"َباٌب: "ُقْل َهْل ُننَ   ...""ُقْل َهْل ُننَبِّئُُكْم  َسَأْلُت َأِّب  َسْعدٍ  ُمْصَعب ْبن  400 بُِّئُكْم بِاألَْخَْسِ

 ُسوَرُة َمْرَيمَ 

ُل إاِلَّ بَِأْمِر َربَِّك" اآلَيةَ    ابن عباس  402 َباٌب: "َوما َنَتنَزَّ
ِ
يَل:  َقاَل َرُسوُل اَّللَّ ْْبِ  ..َتُزوُرَنا َأالَ ِْلِ

 اْْلَجِّ ُسوَرُة 

َ " ابن عباس  403 .."َباُب َقْولِِه َتَعاََل: "َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبدُ   َكانَ  َقاَل:"...َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد اَّللَّ

 ُسوَرُة النُّورِ 

" ْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعََل ُجُيوِِبِنَّ ْبَن بُِخُمِرِهنَّ "َوْليَ َْلَّا َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة  عائشة  404 َباٌب: "َوْلَيَْضِ  ..."َْضِ

 ُسوَرُة اْلَقَصصِ 

َن" ِذي َفَرَض " ابن عباس  403 َباٌب: "إِنَّ الَِّذي َفَرَض َعَلْيَك اْلُقْرآ َة. َقاَل: إََِل  "..إِنَّ الَّ  َمكَّ

افَّاِت   ُسوَرُة الصَّ

: َبْل َعِجْبُت َوَيْسَخُروَن.َأنَّ  اْبن َمْسُعود  401 َباُب َقْولِِه َتَعاََل: "َبْل َعِجْبَت َوَيْسَخُروَن" *  ُه َقَرأَ

 ُسوَرُة اَْلُْؤِمنِ 

 ...ُيَصَلِّ ِف ِحْجِر اْلَكْعَبِة  َبْينَا النَّبِيُّ  ابن عمرو  402 *..."َباُب َقْولِِه َتَعاََل: "َأتَْقُتُلوَن َرُجالً 
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 ُسوَرُة األَْحَقاِف 

لَِدْيِه ُأف  َلُكََم" َجاِز اْسَتْعَمَلُه  َماَهَك  ُيوُسف ْبن  408 اآلَيةَ  بِاٌب: "َوالَِّذي َقاَل لَِوا  ..ُمَعاِوَيةُ َكاَن َمْرَواُن َعََل اْْلِ

 ُ ُثوَن َأنَّ اْبَن ُعَمرَ  نافع  401 ..."َباُب َقْولِه: "َلَقْد َرِِضَ اَّللَّ  ...إِنَّ النَّاَس َيتََحدَّ

ِت   ُسوَرُة اْْلُُجَرا

ِذيَن آَمنُوا الَ  َا الَّ ُموا  َباٌب: "َيا َأَيُّ  ...َأنَُّه َقِدَم َرْكٌب ِمْن َبنِي ََتِيٍم َعََل النَّبِيِّ  عبداهلل بن الزبري  421 ..."ُتَقدِّ

َا النَّاُس   َتَعاََل: "َيا َأَيُّ
ِ
َ " ابن عباس  420 ..."َباُب َقْوِل اَّللَّ ُعوُب  ا النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكْم"َيا َأَيُّ  ...َقاَل: الشُّ

 " قُسوَرُة " 

ُجوِد"* :َباٌب  ْيِل َفَسبِّْحُه َوَأْدَباَر السُّ ِت ُكلَِّها. ابن عباس  422 "َوِمَن اللَّ َلَوا  َأَمَرُه َأْن ُيَسبَِّح ِف َأْدَباِر الصَّ

 ُسوَرُة النَّْجمِ 

ى" يُْتُم الالََّت َواْلُعزَّ ى"ِف َقْولِِه:  ابن عباس  423 َباٌب: "َأَفَرأَ يُْتُم الالََّت َواْلُعزَّ  ..."َأَفَرأَ

 "ن والقلم" ُسوَرةُ 

 ..، َقاَل: َرُجٌل "ُعُتل  َبْعَد َذلَِك َزنِيمٍ " ابن عباس  424 َباٌب: "ُعُتل  َبْعَد َذلَِك َزنِيٍم"

 ُسوَرُة ُنوٍح 

ًعا ا َوالَ ُسَوا تِي َكاَنْت ِف َقْوِم ُنوٍح  ابن عباس  423 ..."َباٌب: "َواَل َتَذُرنَّ َودًّ  ...َصاَرِت األَْوَثاُن الَّ

 وَرُة اَْلُْرَساَلِت ُس 

ٍر َكاْلَقْصِ  ََشَ
َا َتْرِمي بِ َا َتْرِمي ابن عباس  421 .."َباُب َقْولِِه: "إهِنَّ  ...َنْعِمُد إََِل ، َقاَل: ُكنَّا ..""إهِنَّ

 ُسوَرُة "َعمَّ َيَتَساَءُلوَن"

تَابَِعًة.، قَ "َوَكْأًسا ِدَهاًقا" عكرمة  422 َباُب َقْولِِه َتَعاََل: "َوَكْأًسا ِدَهاًقا" *  ..اَل: َمأَلى ُمتَ

ْت" ََمُء اْنَشقَّ  ُسوَرُة "إَِذا السَّ

َكُبنَّ َطَبًقا َعْن َطَبٍق" َكُبنَّ َطَبًقا َعْن َطَبٍق " ابن عباس  428 َباٌب: "َلَِتْ  ..َحاالً َبْعدَ : "َلَِتْ

 ُسوَرُة النَّْصِ 
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 َواْلفَ 
ِ
 ...َكاَن ُعَمُر ُيْدِخُلنِي َمَع َأْشَياِخ َبْدرٍ  ابن عباس  421 ْتُح" *َباُب َقْولِِه َتَعاََل: "إَِذا َجاَء َنْصُ اَّللَّ

 ُسوَرُة اْلَفَلِق 

َذَتنْيِ * َذَتنْيِ  َسَأْلُت ُأَّبَّ ْبَن َكْعٍب  ُحَبْيشٍ  ْبن ِزر    431 َباُب اَْلَُعوِّ  ...َعِن اَْلَُعوِّ
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يحني غري املكثرين، والغرض من ذلك: عبارة عن مجع وترتيب ملسانيد رواة الصحا القسم هذ

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

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

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

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  –وقد ُذكر الرواة ثم أطراف األحايي  

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

 الصفحة الكتماب طرف احلديث الراوي م

1 
عبداهلل بن الزبري 

 

 31 الزكاة يوم اجلمل يعاين.. ملا وقف الزبري 

 032 التفسري : )والذين يتوفون منكم(...قلت لعثامن 

 038 التفسري .)خذ العفو وُأمر بالعرف...( ما أرنزل اهلل.

ِدمر ركٌب من بني متيم عىل النبي   013 التفسري .أنه قر

2 
أسامء بنت أيب بكر 

 

 2 اإليامن رأيت زيد بن عمرو قائاًم ُمسندًا ظهره..

 31 الصيام يف يوم غيم... أفطرنا عىل عهد النبي 

 سعيد بن جبري 3
ْن أنت حني ُقبض النبي   01 الطهارة ؟سئل ابن عباس: ِمثْلر مر

مح...  43 احلج كنت مع ابن عمر حني أصابه ِسنان الرُّ

                                                           
رقام مع مراجعة أ -جزاهم اهلل خرًيا - هـ0421عام 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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 30 النكاح قال يل ابن عباس: هل تزوجت؟...

ة... ر  22 األرْيامن والنذور سألني هيوييٌّ من أهل احِلرير

ل هو املُْحكم... صَّ  041 فضائل القرآن إن الذي تدعونه املُفر

4 
السائب بن يزيد 

 

 02 الصالة يف املسجد فحصبني رجل... كنت قائامً 

له إذا جلس...  22 اجلمعة كان النداء يوم اجلمعة أوَّ

 40 احلج وأنا ابن سبع سنني. ُحجَّ يب مع النبي 

 20 األرْيامن والنذور ...كان الصاع عىل عهد النبي 

 الزهري 5
 03 الصالة يخلت عىل أنس بدمشق وهو يبكي...

 30 اجلنائز د بن املسيب أن عمرر قال...فأخربين سعي

6 
سهل بن سعد 

 

 04 الصالة كان الناس ُيؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى...

 22 اجلنائز برُبٍي... أن امرأة جاءت النبي 

 32 النكاح فقال: ما تقولون يف هذا؟... مرَّ رجٌل عىل النبي 

 84 ياجلها يف حائطنا فرٌس... كان للنبي 

وا ِمْن مبع  النبي  دُّ رير  وال من وفاته... ما عر  83 السِّ

قاق من يضمن يل ما بني حلْيرْيِه وما بني...  041 الرِّ

 عمرو بن ميمون 7

 01 الصالة أن معاذًا ملا قدم اليمن صىل الصبح...

 43 احلج شهدت عمر صىل بجمع الصبح ثم وقف...

 18 الوصايا ُأويص اخلليفة ِمْن بعدي...أن عمرًا ملا ُطِعن قال: 

ية...  28 احلدوي رأيت يف اجلاهلية ِقرر

 008 فضائل الصحابة رأيت عمر قبل أن ُيصاب بأيام...

 022 فضائل الصحابة أن عمرر ملا ُطِعن قيل له: أوص يا أمري املؤمنني...
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 زيد بن ثابت  8

 01 صالةال مالك تقرأ يف املغرب بقصار املفصل...

 031 الِعلم أمره أن يتعلم كتاب اليهوي. أن النبي 

 042 فضائل القرآن أرسل إىلَّ أبو بكر مقتل أهل الياممة...

 أبو بكرة  9
 01 الصالة زاياك اهلل حرصًا وال تعد.

لُّوا أمرهم امرأة.  18 اإلمارة لن ُيْفلِح قوٌم ور

11 
رفاعة بن رافع 

 الزرقي 

 01 الصالة فلام رفع رأسه... وراء النبي  كنا يوماً 

ون  جاء جربيل للنبي   81 املغازي ...فقال: ما ُتِعدُّ

11 
حذيفة بن اليامن 

 

 01 الصالة أنه رأى رجاًل ال ُيتم ركوعه وال سجويه...

ٌ منهم عىل عهد النبي   031 املنافقني ...إن املنافقني اليوم رشر

اء ا  041 فضائل القرآن ستقيموا...يا معرش الُقرَّ

 032 التفسري )وأنفقوا يف سبيل اهلل...( نزلت يف النفقة...

12 
عمر بن اخلطاب 

 

 08 الصالة أنه قرأ يوم اجلمعة عىل املنرب...

 31 احلج اللهم ارزقني شهاية يف سبيلك...

 28 احلدوي كان... أن رجاًل عىل عهد النبي 

ذون بالوحي... إن ُأناسًا كانوا  21 الشهايات ُيؤخر

ترْحُت قريًة إال قسمتها...  10 املغازي لوال آخر املسلمني ما فر

 جماهد 13
 01 الصالة ( سجدة؟..سألت ابن عباس: أيف )ص  

قاق أو عابر سبيل ،ُكْن يف الدنيا كأنك غريب  041 الرِّ

 عبداهلل بن يينار 14

 24 ستسقاءاال وأبيض يستسقى الغامم بوجهه...

 12 اإلمارة شهدت ابن عمر حني اجتمع الناس...

 022 فضائل الصحابة نظر ابن عمر يومًا وهو يف املسجد ...
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 سعيد بن املسيب 15
 24 االستسقاء عن أبيه، عن جده: جاء سبيل يف اجلاهلية...

نًا( قدم عىل النبي  زر  011 األيب ...أن جده )حر

16 
النعامن بن بشري 

 

 21 اجلنائز ُأغمي عىل عبداهلل بن رواحة...

 11 البيوع مثل القائم عىل حدوي اهلل والواقع فيها..

 عروة 17

 30 اجلنائز ملّا سقط عليهم احلائط يف زمان الوليد...

 30 النكاح خطب عائشة إىل أيب بكر.. أن النبي 

 21 وراألرْيامن والنذ كان عبداهلل بن الزبري أحب البرش...

 24 الّديرات والدماء منه بقّيًة حتى حلق باهلل. فام زالت يف حذيفة 

 82 اجلهاي كان سيف الزبري حُمرىلَّ بفضة...

 12 املغازي عام الفتح فبلغ ذلك قريًشا... ملّا سار النبي 

 024 فضائل الصحابة قالوا للزبري... أن أصحاب النبي 

 031 التفسري يت قوله:...أرأ أنه سأل عائشة 

 زيد بن وهب 18
بذة فإذا أنا بأيب ذرٍّ   32 الزكاة ...مررت بالرَّ

 031 املنافقني فقال... كنا عند حذيفة 

19 
جبري بن مطعم 

 

 33 الزكاة يا رسول اهلل: أعطيت بني املطلب وتركتنا...

م بن عدي حيًّا...  81 املغازي لو كان املُطعر

 نافع 21

 32 الزكاة ن عبدًا البن عمر أبق فلحق الروم...أ

 33 النكاح أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النرصانية...

 18 الوصايا ما رّي ابن عمر عىل أحد وصية.

 20 األْيامن والنذور كان ابن عمر ُيعطي زكاة رمضان...

 013 التفسري إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر...
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 أسلم 21

 38 الزكاة خرجت مع عمر إىل السوق...

 002 فضائل الصحابة يعني عمر...–سألني ابن عمر عن بعض شأنه 

 033 املظامل أن عمر استعمل موىًل له ُيْدعى ُهنريًّا...

22 
الرباء بن عازب 

 

 31 الصيام إذا كان الرجل صائاًم... كان أصحاب حممد 

 31 الصيام كانوا ال يقربون النساء... ملا نزل صوم رمضان

رير  مع خالد إىل اليمن... بعثنا النبي   82 السِّ

ل من قدم علينا مصعب وابن أم مكتوم...  028 فضائل الصحابة أوَّ

 033 التفسري عىل الرّجالة يوم أحد.. جعل النبي 

 033 التفسري إىل أيب رافع اليهويي رجااًل... بع  النبي 

 أبو جحيفة  23
 41 الصيام بني سلامن وأيب الدرياء.. آخى النبي 

 012 األطعمة فقال لرجل عنده... كنت عند النبي 

24 
ثعلبة بن أيب مالك 

 القرظي 

 40 احلج ...أن قيس بن سعد وكان صاحب لواء النبي

مر ُمُروطًا بني النساء...  83 اجلهاي أن عمر قرسر

 املسور  25

 43 احلج عام احلديبية وبع  عينًا... ج النبي خر

 43 احلج زمن احلديبية حتى إذا كانوا... خرج النبي 

 11 اإلمارة قام حني جاءه وفد هوازن ... أن النبي 

 008 فضائل الصحابة فقال له ابن عباس: ... ،ملّا ُطعن عمر جعل يأمل

 022 فضائل الصحابة كم...فقال هلم عبدالرمحن: لست بالذي ُأنافس

 مروان 26

 43 احلج عام احلديبية وبع  عينًا له من خزاعة... خرج النبي 

 43 احلج زمن احلديبية حتى إذا كانوا... خرج النبي 

 11 اإلمارة قام حني جاءه وفد هوازن ... أن النبي 

 024 فضائل الصحابة أصاب عثامن ُرعاف شديد زمن الُرعاف...
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 أبو وائل 27
 41 احلج جلست مع شيبة عىل الكريس...

 021 فضائل الصحابة ملّا بع  عيّل عامًرا واحلسن إىل الكوفة...

28 
عقبة بن احلارث 

 

ضاع أنه تزوج البنًة أليب إهاب بن عزيز...  32 الرِّ

ْيامنر وهو سكران... أن النبي   22 احلدوي ُأيت بنُعر

 املقدام  29
...ما أكل   31 البيوع أحٌد طعامًا قطُّ

 31 البيوع كيلوا طعامكم ُيبارك لكم.

 أبو برية  31
 11 البيوع أتيت املدينة فلقيت عبداهلل بن سالم...

 002 فضائل الصحابة قال ابن عمر: هل تدري ما قال أيب ألبيك؟...

 أبو أمامة  31

 14 رث واملزارعةاحل ال يدخل هذا بيت قوم إىل أيخله اهلل الذل...

 82 اجلهاي لقد فتح الفتوح قوٌم ما كانت ِحلية سيوفهم...

 013 األطعمة كان إذا رفع مائدته قال: احلمد هلل كثرًيا...

ي بن يزيد 32  األْسور
 11 الفرائض أتانا معاٌذ باليمن ُمعلِّاًم وأمرًيا...

 031 املنافقني كنا يف حلقة عبداهلل فجاء حذيفة...

 عكرمة 33

ق قومًا...  22 احلدوي أن عليًا حرَّ

ِث الناسر كل مجعة مرة... دِّ  031 الِعلم حر

 011 التفسري )وكأًسا ِيهاًقا( قال: مألى متتابعة...

 مصعب بن سعد 34
 83 اجلهاي هل ُتنرصون وُترزقون إال بضعافكم..

 010 التفسري سألت أيب: )هل ننبئكم باألخرسين أعاماًل...(.

35 
أبو بكر الصديق 

 

ْتبرُعون أذناب اإلبل حتى ...  13 اإلمارة تر

 023 فضائل الصحابة يف أهل بيته... ارقبوا حممدًا 

 012 األطعمة النَّقّي؟... سألت سهل بن سعد: هل أكل النبي  أبو حازم 36
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37 
عيل بن أيب طالب 

 

 18 اإلمارة اقضوا كام كنتم تقضون...

ّدثوا   033 الِعلم الناس بام يعرفون...حر

 قتاية 38

 011 األيب ؟..قلت ألنس: أكانت املصافحة يف أصحاب النبي

 030 فضائل الصحابة ما تعلم حّيًا من أحياء العرب...

 041 فضائل القرآن ؟ُسئل أنس: كيف كانت قراءة النبي 

39 
سلامن الفاريس 

 

 003 أحايي  األنبياء ستامئة سنة.. فرتة بني عيسى عليه السالم وحممد 

اوله بضعة عرش من ربًّ إىل رب.. در  021 فضائل الصحابة أنه تر

 021 فضائل الصحابة أنا من رام ُهرمز...

 حرملة 41
 021 فضائل الصحابة أنه بينام هو مع ابن عمر إذ يخل احلجاج بن أيمن...

 042 الِفترن أرسلني أسامة إىل عيل ...

41 
براهيم بن إ

 عبدالرمحن بن عوف

 40 احلج يف آخر حجة... أن عمر أذن ألزواج النبي 

 12 البيوع وكان عبدالرمحن ُيرينا ذلك األثر ...
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 الصفحة الكتماب طرف احلديث  الراوي م
 0 اإليامن اقبلوا الُبرشى يا بني متيم ... حصني  عمران بن 1

 2 اإليامن سّيد االستغفار أن تقول... شداي بن أوس  2

 4 اإليامن بع  عمر الناس يف أفناء األمصار ... جبري بن حية 3

 8 اإليامن إن مما أيرك الناس من كالم النبوة األوىل... أبو مسعوي 4

 1 الطهارة فأرة سقطت يف سمن...عن  ُسئل النبي  ميمونة  5

 01 الطهارة كنا ال نعد الُكدرة والُصفرة يشء ... أم عطية  6

 03 الصالة يخل عيّل أبو الدرياء وهو ُمغضب ... أم الدرياء  7

ُم بإسالمهم الفتح ... عمرو بن سلمة 8  03 الصالة كانت العرب ُتلروَّ

 04 الصالة بك ما نرى ...إنك إمام عامة ونزل  عبيد اهلل بن عدي 9

 03 الصالة كنّا باألهواز ُنقاتل احلرورية  ... األزرق بن قيس 11

 02 الصالة أنه كان يرى ابن عمر يرتّبع يف الصالة  ... عبداهلل بن عبداهلل بن عمر 12

 02 الصالة ... كنت أحفظكم لصالة رسول اهلل  أبو محيد الساعدي  13

ّلم قام النساء... بي كان الن أم سلمة  14  02 الصالة إذا سر

اّر من الليل فقال... عباية بن الصامت  15 عر  01 الصالة من تر

 01 الصالة ترضّيفت أبا هريرة سبعًا... أبو عثامن 16

 20 الصالة خرجت مع عمر ليلة يف رمضان... عبدالرمحن بن عبد القارئ 17

 22 اجلمعة معة...نظر أنس إىل الناس يوم اجل أبو عمران 18

 22 اجلمعة من اغربَّت قدماه يف سبيل اهلل... أبو عبس 

 مسند الرواة الذين ليس هلم إال حديث واحد
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 24 االستسقاء إن هذا حلدي  له شأن... عمرو بن يينار 19

 22 اجلنائز اقتسم املهاجرون ُقرعة... أم العالء 21

 22 اجلنائز أن عليًا كرّب عىل سهل بن حنيف... ابن معقل 21

 28 اجلنائز صليت خلف ابن عباس عىل جنازة ... فطلحة بن عبداهلل بن عو 22

 32 الزكاة أخربين عن قول اهلل: )والذين يكنزون...(. خالد بن أسلم 23

ضون يف مال اهلل  ... خولة األنصارية  24  32 الزكاة إن رجاالً يتخوَّ

 33 الزكاة يا بريدة: أتبغض عليًا؟ ... بريدة  25

 33 الزكاة يا يزيد ولك ما أخذت يا معن.لك ما نويت  معن بن يزيد 26

 32 الزكاة أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة ... بجالة بن عبدة 27

 32 الزكاة كان عطاء البدريني مخسة آالف يرهم ... قيس 28

 42 احلج ... أخربين عطاء: قد طاف نساء النبي  ابن جريج 29

 43 احلج أن ال   ...كتب عبدامللك إىل احلجاج  سامل بن عبداهلل 31

 41 احلج حول البيت ... مل يكن عىل عهد النبي  عبيد اهلل بن أيب يزيد 31

 34 النكاح أن أباها زّوجها وهي ثيب ... خنساء بنت خدام 32

ّ  ... يخل عيّل النبي  الربيع بنت معوذ  33 يلر  34 النكاح غداة ًبنِير عر

 31 الطالق زّوجت أختًا يل من رجل فطلقها  ... معقل بن يسار  34

 11 البيوع اجلار أحقُّ بسقبه  ... أبو رافع  35

 10 البيوع وذهبت به أمه... وكان قد أيرك النبي  عبداهلل بن هشام 36

 10 البيوع أن عمر بعثه ُمصّدقًا ... محزة بن عمرو 37

 12 البيوع فظني يف صاغيتي...كاتبت ُأمية كتابًا بأن حي عبدالرمحن بن عوف 38

 11 اهلبة أن بني صهيب اّيعوا بيتني وحجرة ... عبداهلل بن عبيد اهلل 39

ْطٍر ... أيمن 41  11 اهلبة يخلت عىل عائشة وعليها ِيرع قر
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 18 الوصايا أوصنا يا أمري املؤمنني  ... جويرية بن قدامة 41

ْيل بن رشحبيل 42  11 الفرائض ...ُسئل أبو موسى عن بنت  ُهزر

 28 احلدوي أن عبدًا من رقيق اإلمارة ... صفية بنت أيب عبيد 43

 82 اجلهاي أتى أنٌس ثابتر بن قيس وقد حرس عن ... موسى بن أنس 44

 82 اجلهاي إذا أكثبوهم فعليكم بالنبل ... أبو أسيد 45

 82 اجلهاي ارموا بني إسامعيل فإن  ... سلمة بن األكوع  46

 83 اجلهاي أن تركز الراية؟ ها هنا أمرك النبي  فع بن جبرينا 47

 11 املغازي لقيت يوم بدر ُعبيدة بن سعيد بن العاص... الزبري بن عوام  48

 11 املغازي خرجت مع عبيد اهلل بن عدي... جعفر بن عمرو بن أمية 49

 12 املغازي لقد انقطعت يف يدي يوم مؤتة... خالد بن الوليد  51

 12 اإلمارة نا ندخل عىل سلطاننا   ...إ حممد بن زيد  51

 12 اإلمارة كنت باليمن فلقيت رجلني من  ... جرير البجيل  52

 011 الذبائح أنه كان هلم غنم ترعى بسلع ... كعب بن مالك  53

 011 الذبائح فأهريقوا له يمًا ... ،مع الغالم عقيقة سلامن بن عامر  54

نرْه .. أرْبيل وأرْخلِِقي أم خالد بنت خالد 55 نرْه سر  014 اللباس ...سر

 014 اللباس فبقيت حتى ذكر... عبداهلل 56

... أبو عامر/ أبو مالك 57  014 اللباس ليكونن من أمتي أقوام يستحلون احِلرر

 013 اللباس سمعت أيب يقول: رأيت عىل أنس ُبْرنسًا... معتمر 58

 012 األيب كانا رجلني من املنافقني   ... ي الل 59

قرى رأيت أثر رضبة يف ساق سلمة   ... يزيد بن أيب عبيد 61  018 الرُّ

 011 ملسو هيلع هللا ىلصفضائل النبي  ...قلت لزينب ربيبة النبي  كليب بن وائل 61

 011 ملسو هيلع هللا ىلصفضائل النبي  وهو متوسد ُبرية ... شكونا إىل النبي  خباب  62
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 001 فضائل الصحابة وما معه إال مخسة أرْعُبٍد ... رأيت النبي  عامر بن يارس  63

 001 فضائل الصحابة إذ أقبل أبو بكر.. كنت جالسًا عند النبي  أبو الدرياء  64

 020 فضائل الصحابة أن عثامن حني حورص أرشف عليهم ... أبو عبدالرمحن السلمي 65

ب 66  020 فضائل الصحابة ابن عمر فقال:.. جاء رجل من أهل مرص إىل عثامن بن موهر
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مت... عبدالرمحن بن يزيد 72  022 فضائل الصحابة سألنا حذيفة عن رجل قريب السَّ

 022 ةفضائل الصحاب كنا جلوسًا مع ابن مسعوي فجاء خّباب... علقمة 73

 028 فضائل الصحابة فقلت.. لقيت الرباء بن عازب  املسيب بن رافع 74

 021 فضائل الصحابة رأيت بيد ابن أيب أوىف رضبة  ... إسامعيل 75

 031 فضائل الصحابة أعطاه يينارًا يشرتي له به شاة.. أن النبي  عروة البارقي  76

 031 ائل الصحابةفض أتينا عمر يف وفد  ... عدي بن حاتم  77

 030 فضائل الصحابة قد مسح وجهه عام الفتح ... أن النبي  عبداهلل بن صعري 78

 030 فضائل الصحابة وخرج معه عام الفتح.. أنه أيرك النبي  سنني أيب مجيلة 79

 030 فضائل الصحابة قلت ألنس: أرأيت اسم األنصار... غيالن 81

 031 العلم ن قريش...وهو حُيّدث رهطًا م معاوية  81

 031 العلم إن من الِشعر حكمة  ... ُأيب بن كعب  82

 040 الفتن أتينا أنسًا فشكونا إليه ما نلقى من احلجاج.. الزبري بن عدي 83

ر  ... أبو رجاء الُعطاِريّي  84  040 الفتن كنا نعبد احلرجر
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 042 الفتن ملا كان ابن زياي ومروان بالشام ... أبو املنهال 85

 043 الفتن اعدي ستًّا بني يدي الساعة ... عوف بن مالك  86
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أحايي  اجلمع بني الصحيحني مع بيان معناها  الوارية يفيف هذا القسم الكلامت الغريبة  تعمُجِ 

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

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

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

 

 املعنى الكلمة الغريبة م

 اميمانكتــــماب اإل

 (0/012أي ألتزم وأرجع وأقر وأصل البواء اللزوم )النهاية  أبوء 4

 (234هي لسان بني إرسائيل )هدي الساري  الِعرْبانية 5

 إبالسها 7
ها ويهشتها واإلبالس احلرية والسكوت من احلزن أو اخلوف  أي حتريَّ

 (010)هدي الساري 

 (301األنكاس مجع نِكس بالكرس وهو الضعيف )هدي الساري  إنكاسها 7

7 
القالص 

 وأحالسها

لوص بالفتح يف الواحد واجل مع قالص بالكرس وقالئص وهي فتيات النوق القر

وأحالسها أي ثياهبا مجع ِحْلس بالكرس وهو الكساء ونحوه جيعل عىل البعري حتت 

 (031 – 223القتب )هدي الساري 

 جليح 7
بوزن عظيم ... وحيتمل أن يكون فعياًل من اجللح أو هو علم عىل املخاطب بذلك 

 (040)هدي الساري  أو من التجليح وهو التصميم عىل األمر

 (211يشدخ أي يكرس )هدي الساري  شدخ 9

 (014بضم الدال وفتحها أي مدعاة إىل الطعام )هدي الساري  مْأُيبة 12

 (034هو بسكون ثانيه وفتحه املاء املستنقع من املطر )هدي الساري  الثَّْغب 13

 يب األلفاظ  غر
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 احلنيف 16

 حنفاء للجامعة وقالاحلنيفية امللة املستقيمة وقوله حنيفًا هو للواحد و

ْن كان عىل يين إبراهيم وأصل احلنف امليل واملعنى  أبو عبيد احلنفاء عند العرب مر

 (038مال إىل اإلسالم )هدي الساري 

 (084أي كربت )هدي الساري  ترْعرعت 17

 (010من الزقم وهو اللقم الشديد والرشب املفرط )هدي الساري  الزقوم 21

 كتماب الطهمارة

 (082أي نجس يقال بالكاف واجليم )هدي الساري  ركس 22

 (281بالضم لون يقرب من السواي )هدي الساري  الكدرة 28

 كتماب الصالة

 فاييت 31
 أي أعطيت الفداء وهو العوض الذي يبذله املأسور عن نفسه لئال يقتل

 (238)هدي الساري 

 (328ري هو سري ينظم فيه خرز تتوشح به املرأة )هدي السا الوشاح 31

 عاجيبأ 31
 أي أعاجيب ال واحد له من لفظه أي ما أظهره يف خلقه من العجائب

 (231)هدي الساري 

 (213أي غايته ومنتهاه )هدي الساري  مردى 33

 ِمْهنة 36
بسكون اهلاء أي خدمتهم وامليم مفتوحة وحكي كرسها وأنكره األصمعي واملهنة 

 (310احلذاقة بالعمل )هدي الساري 

 (031أي ذهبًا غري مسبوك )هدي الساري  ترْبٍ  44

 (320أي ثناه وعطفه إىل أسفل مستويا )هدي الساري  هرص 53

 (212واحدها فقارة وهي عظام الظهر واملراي أنه أباح له ركوبه )هدي الساري  فقار 53

59 
عزائم 

 السجوي
 (240أي مؤكداهتا )هدي الساري 



11 

 

 تعارَّ  61
 نَّ وقيل تكلم وقيل تقلب يف فراشه من السهرأي استيقظ وقيل متطى وأ

 (238)هدي الساري 

 الرف  61
 قيل اجلامع وقيل الفحش يف الكالم وقيل مذاكرة ذلك مع النساء

 (083)هدي الساري 

 (040أي جيفو فراشه من اجلفاء وهو البعد )هدي الساري  جيايف 61

 (224بكرس أوله من العنقوي )هدي الساري  ِقْطف 63

63 
أوصال شلٍو 

 ممزع

األوصال األعضاء واملفاصل والشِّ ِْلو بالكرس هو العضو من اللحم وممزع أي 

ْلو اجلسد من كل يشء )هدي الساري   (204 – 321مقطع وقيل الشِّ

63 
الظلة من 

ْبر  الدَّ

 الظلة أي السحابة ومجعها ظلل والدبر بسكون املوحدة مجاعة النحل

 (022 – 233وقيل الزنابري )هدي الساري 

 (322أي مجاعات متفرقون وأصله من التوزيع وهو اإلنقسام )هدي الساري  أوزاع 64

 البدعة 64
هو فعل ما مل يسبق إليه فام وافق السنة فحسن وما خالف فضاللة وهو املراي حي  

 (001)هدي الساري  وقع ذم البدعة وما مل يوافق ومل خيالف فعىل أصل اإلباحة

 ْسَقماِءِكَتماُب االْسِت

ل اليتامى 72  (033أي مطعمهم وعاميهم أو ظلهم وقيل مطعمهم يف الشدة )هدي الساري  ثاِمر

 (043أي يفور أو يندفق )هدي الساري  جييش 72

 ِكَتماُب اْلَجنماِئِز

 (241أي األسري وأصله اخلضوع )هدي الساري  العاين 76

 اللحد 88
 أي معدالً وإذا كان مستقيامً سمي حلدًا ألنه يف ناحية وقوله ملتحدًا 

 (282يقال له الرضيح )هدي الساري 

 (211أي يكتسب وقيل املراي هنا اجلامع )هدي الساري  يقارف الليلة 89

 (318هو صوت معه توجع وحتزن )هدي الساري  نشج 96
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 عقرت 96
 بفتح أوله وكرس القاف ووهم من ضمه أي يهشت واإلسم العقر بفتحتني

 (243زع )هدي الساري وهو فجأة الف

 ِكَتماُب الزََّكماِة

 (021باملعجمتني أي يتلبسون )هدي الساري  يتخوضون 111

 سائمة الغنم 115
 أي الراعية يسومون يرعون وقال جماهد املسومة املطهمة قيل املطهم السمني

 (211)هدي الساري 

 بنت خماض 115
الناقة احلامل واملخاض الطلق  هي التي محلت أمها وهي يف السنة الثانية واملاخض

 (214)هدي الساري 

 (282معروف من أسنان اإلبل ما يخل يف الثالثة )هدي الساري  بنت لبون 115

 حقة 115
هي التي يخلت يف رابع سنة من اإلبل قيل سميت بذلك ألهنا استحقت الركوب 

 (033والتحميل ومجعها حقق بالضم وحقاق بالكرس وحقائق )هدي الساري 

 (221أي استحقت أن يطأها الفحل )هدي الساري  طروقة 115

 (038اجلذع من احليوان ما مل يثن )هدي الساري  جذعة 115

 الرقة 115
هي الفضة والدراهم املرضوبة منها وأصل اللفظة الورق وهي الدراهم املرضوبة 

 (0/182خاصة فحذفت الواو وعوض عنها اهلاء )النهاية 

 (0/234خراج األموال من مظاهنا )النهاية وهو است جباية 114

 (0/421هو ما حيصل من غلة العني املبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكًا )النهاية  اخلراج 114

 (312أي اجتامع الناس يف احلج وغريه )هدي الساري  املوسم 114

 (233أي قوي )هدي الساري  ظهري 119

 (011 )هدي الساري هو احلبل يشد عىل رأس البعري خطامه 119

 ثكلتك 119
الثكل بفتحتني وبضم ثم سكون الفقد وهي كلمة تستعمل وال يراي هبا حقيقتها 

 (033)هدي الساري 
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 ِكَتماُب الصَِّيماِم

 (021أي حرمانًا )هدي الساري  بة لكخيْ  121

 متبذلة 123
 أي بوزن متفعلة بالتشديد وللكشميهني بوزن مفتعلة أي البسة بذلة الثياب

 (021غري متزينة )هدي الساري 

 ِكَتماُب اْلَحجِّ

 زاملته 124
 الزاملة البعري الذي حيمل عليه الطعام واملتاع كأهنا فاعلة من الزمل

 (012وهو احلمل )هدي الساري 

 (021هو سوق من أسواق اجلاهلية وكان بمكان قريب من مكة )هدي الساري  ذو املجاز 131

132 
جْ  رة من حر

 لالرجا
 (042بالفتح وسكون اجليم أي ناحية منفرية غري بعيدة )هدي الساري 

 رسايق 134
 أي حجرة وهي املعنية بالفسطاط وقيل كل ما أحاط بيشء كاملرضب

 (012)هدي الساري 

 (033هو جبل معروف بمكة عىل يسار الذاهب إىل منى من عرفة )هدي الساري  ثبري 135

 يسهل 137
صاروا إىل السهل وقوله ثم يسهل بإسكان السني أي يسري يف  يقال أسهل القوم إذا

 (214السهل )هدي الساري 

 أحرص 138
املحرص أي املمنوع من الترصف وقال عطاء اإلحصار من كل يشء حيبسه يعني يف 

 (033اإلحرام )هدي الساري 

141 
الغدير 

 األشطاط
 (230هو موضع والغدير النهر الصغري )هدي الساري 

 حابيشاأل 141

هم أحياء من القارة انضموا إىل بنى لي  يف حماربتهم قريشًا والتحبيش التجميع 

وقال الزبري حتالفت قريش وبنو احلارث بن عبد مناف بن كنانة وعضل والقارة عىل 

بني لي  بن بكر فسموا يومئذ األحابيش وكان ذلك أول إخراج بنى لي  من هتامة 
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لب هم الذين عقدوا حلف األحابيش )هدي قال الواقدي وكان بنو عبد املط

 (013الساري 

 حمروبني 141
أي مسلوبني يقال حرب الرجل إذا سلب حريبته أي ماله فهو حريب وحمروب 

ب بفتحتني )هدي الساري   (031واإلسم احلررر

ْل  141 ْل حر  (031بالفتح وسكون الالم هو زجر الناقة للنهوض )هدي الساري  حر

141 
خألت 

 القصواء
 (011بفتحتني مهموزًا أي امتنعت من امليش وهو كاحلران للفرس )هدي الساري 

د قليل 141  (033قيل هو ما يظهر من املاء يف الشتاء )هدي الساري  ثرمر

 (020بالضاي املعجمة أي نتبعه قلياًل قلياًل والربض املاء القليل )هدي الساري  تربُّضاً  141

 (231نتي )هدي الساري أي موضع رسي وأما عيبة نصح 141

141 
العوذ 

 املطافيل

العوذ بالذال املعجمة مجع عائذ وهي الناقة التي وضعت إىل أن يقوى ولدها )هدي 

 (241الساري 

ُّوا 141  (042بالفتح وتشديد امليم أي اسرتاحوا )هدي الساري  مجر

تي 141  سالِفر
 لفتان ومهاأي ينقطع عنقي ألن السالِفة أعىل العنق وقيل لإلنسان سا

 (212جانبا العنق )هدي الساري 

 بلَُّحوا عيل 141
 بالتشديد وبالتخفيف أيضًا أي عجزوا يقال بلح الرجل إذا وقف من التعب

 (021)هدي الساري 

 (324أي مجوعًا من قبائل متفرقة )هدي الساري  اً باشأوْ  141

 (024رأة عند اخلتان )هدي الساري بفتح أوله وإسكان ثانيه ما يقطع من فرج امل برْظر الالت 141

141 
عصم 

 الكوافر
 (243مجع عصمة وهي عقدة النكاح )هدي الساري 

 يقال سعرت النار واحلرب إذا أوقدهتام وسعرهتام بالتشديد للمبالغة ِمْسعر حرب 141
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 (0/222)النهاية 

 (212بكرس أوله أي ساحله )هدي الساري  ِسيف البحر 141

 ِحِكَتماُب النَِّكما
 (248بمثناة آخره أي الزنا وأصله الرضر )هدي الساري  العنت 146

 (030أي خليق وزنًا ومعنى )هدي الساري  حِريٌّ  151

 صهر 151
األصهار من جهة النساء واألمحاء من جهة الرجال واألختان جيمعهام كذا يف املطالع 

 (223وقال غريه الصهر أعم وأصل املصاهرة املقاربة )هدي الساري 

فَّت 157  (010هو من الزفيف وهو تقارب اخلطو )هدي الساري  زر

 (312أي يرثينهم والندبة ختتص بالثناء عىل امليت )هدي الساري  ينُْدْبن 158

 ِكَتماُب الطَّاَلِق

 (000وهو احللف إىل مدة معينة وهو رشعي )هدي الساري  اإليالء 161

 تعضلوهن 163
واملعنى منع الرجل وليته من  -ريض اهلل عنهام  –اس أي ال تقهروهن قاله ابن عب

 (243التزويج وأصله التضييق )هدي الساري 

 ِكَتماُب اْلُبُيوِع

ٍت  173  (211هو ما تأكل الدواب من اليشء اليابس )هدي الساري  مِحْل قر

به 174 قر  (210أي بام يالصقه )هدي الساري  سر

رِّ  177  (023)هدي الساري يدر لبنها أي يندفق  لبن الدَّ

ج 179 جَّ  زر
أي سمرها أو حشا شقوق لصاقها بالزج وحيتمل أن يكون النقر يف طرف اخلشبة 

 (011فرتك فيه زجًا ليمسكه وحيفظ ما يف جوفه )هدي الساري 

 (220أي خاصتي يقال صغوك إىل فالن أي ميلك )هدي الساري  صاغيتي 181

 (031أي أحفظه فيه )هدي الساري  ألحرزه 181
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 ِكَتماُب اْلَحْرِث َواْلُمَزاَرَعِة

ة 181  (210وهي الطريق املسلوكة )هدي الساري  ِسكَّ

 ِكَتماُب اهِلَبِة

 (328أي مصبوغًا بالويش وهو من احلرير رفيع الصنعة )هدي الساري   ً َّشياموْ  186

 (223بكرس أوله هو رضب من ثياب اليمن فيه محرة )هدي الساري  ِيْرع ِقْطر 188

 (012أي يرتفع عنه وال يرضاه )هدي الساري  ُتْزهى 188

نيَّ  188  (228أي متشط وتزين وجتىل عىل زوجها )هدي الساري  ُتقر

 ِكَتماُب اْلَوَصماَيما

فاية 191  (083بالكرس أي املعونة )هدي الساري  الرِّ

 ِرْيء اإلسالم 193
 قال مغيثاً أي عوهنم وقال ابن عباس ريءًا يصدقني يقال معينًا وي

 (082)هدي الساري 

 ِكَتماُب اأَلْيَمماِن َوالنُُّذوِر

 اللغو 196
أصل اللغو ما ال حمصول له من الكالم ولغو اليمني ما ال كفارة فيه وفرس املصنف 

 (281اللغو بالباطل )هدي الساري 

 ِكَتماُب الدَِّيماِت َوالدَِّسماِء

طات 217 رر  (322دها وما ال يتخلص منه )هدي الساري مجع وْرطة بسكون الراء أي شدائ ور

ْفك الدم 217  (211يسفك يمًا أي هيريقه )هدي الساري  سر

 (231بكرس أوله أي خديعة واإلغتيال األخذ عىل غفلة )هدي الساري  ِغيلة 218

 (048بالزاي ما انكفوا عنه )هدي الساري  احتجزوا 219

 ِكَتماُب اْلَقَسماَسِة

سامة 211  (220ح هي األيامن يف الدماء )هدي الساري بالفت القر



11 

 

الِِقه 211  (044بالضم أي الغرارة واجلمع جوالق )هدي الساري  ُجور

 ِكَتماُب الشََّهماَداِت

صاً  217  (021خموصة أي منسوجة بالذهب )هدي الساري  خُمروَّ

 ِكَتماُب اْلِجَهماِد

ْهم غرب 221  سر

ريك الراء إذا رمى شيئًا فأصاب غريه أي جاء من حي  ال يدرى قال أبو زيد بتح

 وبسكوهنا إذا مل يعلم من رمى به وجيوز فيه اإلضافة وتركها

 (230)هدي الساري 

ُبْلِت  221  أْو هر
هو بفتح اهلاء وكرس الباء وقد استعاره ها هنا لفقد املرْيز والعقل مما أصاهبا من الثكل بولدها كأنه 

 (2/811اجلنان جنة واحدة )النهاية قال أفقدت عقلك بفقد ابنك حتى جعلت 

 تِعس 221
 بكرس العني وبفتحها أي عثر فسقط عىل وجهه وقيل معناه بعد وقيل هلك

 (030أو لزمه الرش )هدي الساري 

 (201أي إذا أصابته الشوكة فال أخرجت منه باملنقاش )هدي الساري  ِشيك 221

 طوبى 221
 وهي ياء حولت إىل الواو قال يف األصل طوبى ُفْعىل من كل يشء طيب

 (232)هدي الساري 

 (241بكرس أوله أي جلامها )هدي الساري  ِعنان فرسه 221

 الساقة 221
 مجع سائق وهم الذين يسوقون جيش الغزاة ويكونون من ورائه حيفظونه

 (0/821)النهاية 

 (221أي قاربوكم )هدي الساري  أْكثبوكم 224

 (300مه واملناضلة بالسهام املراماة هبا )هدي الساري ينتضل أي يرمي بسه ينتضلون 225

الريِبَّ  226  العر
بفتح أوله وختفيف الالم بعدها موحدة وهي القصب الرطب يشد به أجفان 

 (241السيوف والرماح )هدي الساري 

 ِكَتماُب السَِّيِر
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نرا 236 مر  (284أي اختفينا )هدي الساري  كر

 (034)هدي الساري أي فطِن وزنًا ومعنى  ثِقف 236

 (211أي فهم حافظ )هدي الساري  لِقن 236

 (084أي ما طرحت فيه احلجارة املحامة )هدي الساري  رضيفهام 236

يتاً  236  (012بوزن فعيل مشدي هو املاهر باهلداية )هدي الساري  خرِّ

 ِكَتماُب اْلَمَغماِزي

ج 243 جَّ  (022أي كامل السالح واآللة )هدي الساري  ُمدر

 (032بوزن عظيم هو زق السمن شبه به الرجل األسوي السمني )هدي الساري  محِيت 244

 (231هو ليُّها فوق الرأس يون حتنيك وقيل اللف مطلقًا )هدي الساري  مْعتِجرٌ  244

 (033بالضم وتشديد النون بعدها مثناة هو ما بني الرسة والعانة )هدي الساري  ُثنَّتِه 244

 (033املوضع املنهدم منه )هدي الساري أي  ُثْلمة 244

 ِكَتماُب اإِلَسماَرِة

ةً  249  (232أي حذارًا )هدي الساري  تِغرَّ

 (024بطانة الرجل صاحب رسه )هدي الساري  بطانة 253

258 
واهتا  نرسر

 تنُْطف

 نوساهتا تنطف أي قرون رأسها تقطر املاء وروي نسواهتا وهو مقلوب

 (308)هدي الساري 

 (241مجع عريف وهو من ييل أمر القوم )هدي الساري  اؤكمعرف 261

 ِكَتماُب الذََّبماِئِح

 (241هي الذبيحة التي تذبح يوم سابع املولوي )هدي الساري  العقيقة 263

 ِكَتماُب اأَلْشِرَبِة

ْعب 265  (202أي الصدع )هدي الساري  الشَّ
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 ِكَتماُب اأَلْطِعَمِة

 (311هدي الساري أي غرباالً ) ُمنُْخالً  269

فة 271 شر  (032واحدها احلشف وهو التمر اليابس )هدي الساري  حر

271 
 غري مكفي

 وال مكفور
 (283أي غري جمحوي )هدي الساري 

 ِكَتماُب اللَِّبماِس

نرهْ  272 نرْه سر  (214أي حسنة بلسان احلبشة )هدي الساري  سر

 (081أي زجرين وزبره أي أغلظ له )هدي الساري  زبرين 272

 أْبيل وأْخلقي 272
أي اقطعي يقال خلق الثوب وأخلق ولبعضهم أخلفي بالفاء وهو أمر باإلبالء أي 

 (021 – 018البيس إىل أن يصري خلقًا باليًا  )هدي الساري  

 احِلرر  273
 خمفف الراء فرج املرأة قيل أصله حرح فحذفت األخرية ختفيفاً 

 (030وهي ظاهرة يف اجلمع )هدي الساري 

 (240وهي املزاهر وآالت املالهي )هدي الساري  املعازف 273

 ِكَتماُب اأَلَدِب

رت 281  (042أي ضيقت )هدي الساري  حجَّ

 ِكَتماُب َأَحماِديِث اأَلْنِبَيماِء

 (023أي شجرة كبرية )هدي الساري  حةيوْ  291

 (224هي كلمة زجر للسكوت )هدي الساري  صهٍ  291

ِرياَّ ً 291  جر
بفتح أوله وكرس الراء وتشديد الياء الرسول ألنه جيري يف احلوائج )هدي  اجلرِريَّ 

 (031الساري 

 (233هي العارضة التي تكون للباب من خشب أو حجارة )هدي الساري  عتبة 291
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 ِكَتماُب َفَضماِئِل الصََّحماَبِة

ر 295 ر وجهه أي انقبض وتغري ويروى باملعجمة )هدي الساري  يتمعَّ  (211متعَّ

ي 311  (020بفتح الراء أي ثبت وخلص )هدي الساري  بررر

 (231بكرس الطاء أي ما اطلعت عليه الشمس من األرض )هدي الساري  طاِلع 311

 (241بكرس أوله وسكون ثانيه القوي الضخم )هدي الساري  الِعْلج 312

نرع 312 نرع بفتحتني أي حاذق يف صناعته )هدي الساري  الصَّ  (223يقال رجل صر

 (321أي نام )هدي الساري  هجع 315

 اهبارَّ الليل 315
 بتشديد الراء قيل انتصف أو ذهب معظمه إذ هبرة كل يشء أكثره

 (022)هدي الساري 

 (323امليثاق هو العهد )هدي الساري  موثقي 319

 (083بالتشديد أي سقط )هدي الساري  ارفض 319

 (018من الرسو )هدي الساري  أي ساياهتم واحدها رسي مشتق رسواهتم 338

 ِكَتماُب اْلَمَظماِلِم

 (221الرصيمة من اإلبل وغريها القطعة القليلة )هدي الساري  مةالرصيْ  342

 ِكَتماُب اْلُمَنماِفِقنَي

 (023أي ينقبوهنا ويرسقون ما فيها )هدي الساري  يبقرون 354

نا 354  أعالقر
 الدواب واألمحال من أي خيار أموالنا وقيل املراي ما يعلق عىل

 (242أسباب املسافر )هدي الساري 

 ِكَتماُب اْلِقَيماَسِة َواْلَجنَِّة َوالنَّماِر

ران 355 وَّ  (283يكوران أي يذهب نورمها وضياؤمها وقيل يرمى هبام )هدي الساري  ُمكر

 (200الرشاك أحد سيور النعل التي تكون عىل وجهه )هدي الساري  رشاك 356
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ة 357  (211أي الغربة )هدي الساري  قررتر

باع )هدي الساري  يخذِ  357  (028بكرس الذال بعدها ياء حتتانية ثم خاء معجمة هو ذكر الضِّ

 ِكَتماُب اْلِفَتِن

 (202أي رؤوسها وأطرافها )هدي الساري  شعف اجلبال 358

ل األِسنَّة 361  (301ذا استهل )هدي الساري يريد شهر رجب ألهنم كانوا ينزعون أسنَّة رماحهم إ ُمنرصِّ

 ِشْدق األسد 361
كناية عن املوافقة أي لو كنت يف موضع ال يوصل إليك فيه عاية ألحببت أن أصل 

 (211إليك )هدي الساري 

 (312بضم امليم ويفتح وهو اسم للطاعون واملوت )هدي الساري  ُموتان 364

اص الغنم 364  (224هو ياء يرسع إهالكها )هدي الساري  ُقعر

 (321أي صلح )هدي الساري  ُهْدنة 364

 ِكَتماُب الرَِّقماِق

ة 366  الُصفَّ
هي سقيفة مظللة كانت تأوي إليها املساكني يف املسجد النبوي وأبعد من قال إهنم 

 (222سموا بذلك ألهنم كانوا يصفون عىل باب املسجد )هدي الساري 

ان 367 قر ق أي مصبوغ باملِْش  مُمرشَّ  (218ق بكرس أوله وهو املغرة )هدي الساري ثوب مُمرشَّ

 (008يقال لليشء إذا ارتيض وقيل إذا عظم )هدي الساري  بْخ بْخ  367

 ِكَتماُب َفَضماِئِل اْلُقْرآِن

 (031بتشديد الراء أي كثر واشتد )هدي الساري  استحرَّ القتل 373

 السبع املثاين 381
ي وقيل املثاين السور التي تقرص عن املئني سميت بذلك ألهنا تُثنْي يف كل صالة أي تعا

 (0/222وتزيد عن املفصل كأنًّ املئني جعلت مبايي والتي تليها مثاين )النهاية 

 (233أي من أول ما نزل من القرآن أو املراي بالعتيق الرشيف )هدي الساري  الِعتاق األول 381

 (032يمه وطارفه جديده )هدي الساري بكرس أوله من قديم ما قرأته وتالي املال قد تاِليي 381
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 ِكَتماُب التَّْفِسرِي

 ُهبرل 391
 هو اسم الصنم األكرب الذي كانوا يعبدونه وكانوا قد وضعوه عىل الكعبة

 (301)هدي الساري 

ِحهم 396 ْ  (012أي اإلبل التي ترعى )هدي الساري  رسر

 (023أي ذهل وزنًا ومعنى )هدي الساري  يهش 396

 (033أي أثقلته باجلراح )هدي الساري  هأثخنت 396

لربة 396  (223أي ياء من الُقالب بضم أوله خمففًا )هدي الساري  قر

 كهوالً  399
 كهاًل قال جماهد هو احلليم وقال غريه هو الذي بني الرجولية والشيخوخة

 (283)هدي الساري 

 (041أي القوي )هدي الساري  اجلرْزل 399

 هْيت لك 415
ة معناه هُلمَّ وقال ابن جبري تعاله وقرأ ابن مسعوي بكرس اهلاء ومعناه قال عكرم

 (323هتيأت لك )هدي الساري 

 ِعِضني 418

مجع عضة من عضيت اليشء إذا فرقته قال ابن عباس هم أهل الكتاب آمنوا ببعض 

 وكفروا ببعض أو واحدته عضيهة عضهه إذا رماه بالقبح

 (244)هدي الساري 

نِيم 424  زر
نرمة مثل زنمة الشاة بتحريك النون وهي حلمة معلقة يف عنقهايق  ال له زر

 (012)هدي الساري 
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، فيحتاج إىل حفظ طرق األحايي يوي  قد اجلمع بني الصحيحني يتم الطالب حفظحني 

الرجوع لألصول ليبح  عن طريق كل حدي ، وهو عمل شاق الختالف ترتيب اجلمع بني 

، فتم  إعداي هذا الفهرس رغبة يف التسهيل عىل الطالب واختصار صحيحنيلاالصحيحني عن ترتيب 

، إضافة إىل ذكر رقم احلدي  يف الصحيحني، ويف حال تكرر احلدي  يف عدة مواضع وقته وجهده

يفصلون رشح احلدي  يف أول موضع يذكر  -يف الغالب -اكتفي بذكر أوهلا؛ اختصاًرا، وألن الرشاح 

 .عىل ذلك املوضع فيه، ثم حييلون بعدُ 

رقم 
رقم احلديث  طرف احلديث طريق احلديث احلديث

 يف البخماري

 اميمانكتــــماب اإل

0  
عن صفوان بن َمرز أنه  ،جامع بن شداد

 حدثه عن عمران
 1313 ...َفَأتَاُه َناٌس ِمْن َبنِي ،َدَخْلُت َعََل النَّبِيِّ 

2  

 عن عبدالله ،أنا شعيب ،رواه مرة: حدثنا أبو اليَمن

 عن ابن عباس ،ثنا نافع بن جبْي ،بن أّب حسني
َبنِي اْبُن آَدَم،  : َكذَّ ُ  8844 ..َوََلْ َيُكْن َلُه َذلَِك َقاَل اَّللَّ

ُل اْْلَْلِق بَِأْهَوَن َعََلَّ ِمْن إَِعاَدتِهِ  عن أّب هريرة  ،عن األعرج ،أّب الزناد  8198 ..َوَلْيَس َأوَّ

3  

ثنا خالد بن  ،رواه مرة: ثني َممد بن عثَمن

ثني ِشيك بن  ،ثنا سليَمن بن بالل ،َملد

 عن أّب هريرة  ،عن عطاء ،عبدالله بن أّب نمر

َ َقاَل: َمْن َعاَدى ِِل َولِيًّا َفَقْد آَذْنُتهُ   2054 ...إِنَّ اَّللَّ

4  
عن بشْي بن  ،ثنا عبدالله بن بريدة ،اْلسني

 ثني شداد بن أوس ،كعب العدوي
 2152 ..َأْن َتُقوَل: اللَُّهمَّ َأنَْت َرّبِّ  َسيُِّد االْستِْغَفارِ 

 طرق األحاديث وأرقامها يف األصول
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3  

رواه ثالث مرات بسند ولفظ واحد: حدثنا َممد 

عن  ،أنا عَل بن اَلبارك ،ثنا عثَمن بن عمر ،بن بشار

 عن أّب هريرة  ،عن أّب سلمة ،َييى بن أّب كثْي

انِيَّةِ   8840 ..َكاَن َأْهُل اْلِكَتاِب َيْقَرُءوَن التَّْوَراَة بِاْلِعْْبَ

1  

عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبدالله  ،هالل

ابن عمرو بن العاص قلت: أخْبِن بصفة 

 ف التوراة قال:  رسول اهلل 

ُه ََلَْوُصوٌف ِف   إِنَّ
ِ
 4340 ...التَّْوَراِة  َواَّللَّ

2  

ثني ابن  ،رواه مرة قال: حدثنا َييى بن سليَمن

ثني عمران أن ساْلًا حدثه عن عبدالله  ،وهب

 ابن عمر

 َقطُّ َيُقوُل 
ٍ
ء  1422 ...َما َسِمْعُت ُعَمَر لََِشْ

 8111 ...َخالَِد ْبَن اْلَولِيِد إََِل َبنِي َبَعَث النَّبِيُّ  عن أبيه ،عن ساَل ،الزهري  8

1  

رواه مرتني بإسناد واحد: حدثنا الفضل بن 

ثنا  ،ثنا عبدالله بن جعفر الرقي ،يعقوب

بن عبيد اهلل  ثنا سعيد ،اَلعتمر بن سليَمن

ثنا بكر بن عبدالله اَلزِن وزياد بن  ،الثقفي

 عن جبْي بن حيَّة ،جبْي

 اأَلْمَصارِ  َبَعَث ُعَمُر 
ِ
 1301 ...النَّاَس ِف َأْفنَاء

01  
عن سعيد بن أّب سعيد  ،عمرو بن أّب عمرو

 عن أّب هريرة  ،اَلقْبي
، َمْن َأْسَعُد النَّاِس 

ِ
 11 ..َك بَِشَفاَعتِ َيا َرُسوَل اَّللَّ

00  
ثنا  ،ثنا فليح ،رواه مرة قال: حدثنا َممد بن سنان

 عن أّب هريرة  ،عن عطاء بن يسار ،هالل بن عَل
تِي َيْدُخُلوَن اْْلَنََّة إاِلَّ َمْن َأبَى  9445 ...ُكلُّ ُأمَّ

02  
سعيد بن ميناء قال: حدثنا أو سمعت جابر 

 ابن عبدالله
 9443 ...َوُهَو َناِئمٌ  َجاَءْت َماَلِئَكٌة إََِل النَّبِيِّ 

03  
 ،ثنا جرير ،رواه مرة قال: حدثنا عثَمن بن أّب شيبة

 عن أّب وائل قال: قال عبدالله:  ،عن منصور
 4128 ...َعَلْينَاَفَعَسى َأْن الَ َيْعِزَم  ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ 
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ْقَداِد ْبنِ  عن طارق بن شهاب سمعت ابن مسعود ،َمارق  04
ِ
 1104 ...اأَلْسَوِد َمْشَهًدا َشِهْدُت ِمَن اَْل

 1442 ...ِن ُنَفْيلٍ َلِقَي َزْيَد ْبَن َعْمِرو بْ  َأنَّ النَّبِيَّ  عن عبدالله بن عمر ،ثنا ساَل بن عبدالله ،موسى  03

01  
وال –قال موسى: حدثني ساَل بن عبدالله 

 -أعلمه إال ِتدث به عن ابن عمر
امِ َخ َأنَّ َزْيَد ْبَن َعْمِرو ْبِن ُنَفْيٍل   1449 ..َرَج إََِل الشَّ

 1444 ...ْسنًِدا َظْهَرهُ َرَأيُْت َزْيَد ْبَن َعْمٍرو َقاِئًَم مُ  عن أسَمء ،عن أبيه ،وقال الليث: كتب إَل هشام  02

08  

ثنا  ،رواه مرة قال: حدثنا عبدالله بن يوسف

 ،عن عمرو موَل اَلطلب ،ثني اَلاد ،الليث

 عن أنس بن مالك

َ َقاَل:  0201 ..اْبَتَلْيُت َعْبِدي بَِحبِيَبَتْيهِ  إَِذا إِنَّ اَّللَّ

ِة األُوََل  ثنا أبو مسعود ،عن ربعي بن حراش ،منصور  01  2345 ..إِنَّ ِِمَّا َأْدَرَك النَّاُس ِمْن َكاَلِم النُُّبوَّ

21  
 ،ثنا مهدي ،رواه مرة قال: حدثنا أبو الوليد

 عن أنس ،عن عجالن
 2814 .. ِهَي َأَدقُّ ِف َأْعُينُِكمْ إِنَُّكْم َلَتْعَمُلوَن َأْعََمالً 

ْؤَيا " ِف َقْولِِه َتَعاََل:  عن ابن عباس ،عن عكرمة ،عن عمرو ،سفيان  20  1444 ..."َوَما َجَعْلنَا الرُّ

 كتماب الطهمارة

22  
ولكن  ،أبو إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره

 عن أبيه أنه سمع عبدالله يقول:  ،عبدالله بن األسود
 302 ...اْلَغاِئَط، َفَأَمَرِِن َأْن آتَِيهُ  لنَّبِيُّ َأتَى ا

23  

 ،ثنا أّب ،قال البخاري: وقال أْحد بن شعيب

ثني ْحزة بن  ،عن ابن شهاب ،عن يونس

 عن أبيه ،عبدالله

 398 ...بُِل َوُتْدبُِر ِف َكاَنِت اْلِكاَلُب َتُبوُل َوُتقْ 

24  
عن  ،أنا مالك ،حدثنا عبدالله بن يوسف

 ابن عمر عن ،نافع
ُؤوَن ِف َزَمانِ  َجاُل َوالنَِّساُء َيَتَوضَّ  311 ...َكاَن الرِّ

23  
عن ابن  ،عن عبدالله بن عبدالله ،ابن شهاب

 عن ميمونة ،عباس
 
ِ
 410 ...َفْأَرٍة َسَقَطْت ُسِئَل َعْن  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ
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21  
عن  ،عن ُهام بن منبه ،عن معمر ،عبدالرزاق

 أّب هريرة 
دٌ وُب َيْغَتِسُل ُعْرَياًنا َفَخرَّ َبْينَا َأيُّ   491 ...َعَلْيِه َجَرا

  عن عائشة ،عن عكرمة ،خالد  22
ِ
ٌة  اْعَتَكَفْت َمَع َرُسوِل اَّللَّ َ  135 ...اْمَرأ

28  
 ،ثنا إسَمعيل ،رواه مرة: حدثنا قتيبة بن سعيد

 عن أم عطية ،عن َممد ،عن أيوب
ْفرَ   142 .َة َشْيًئاُكنَّا الَ َنُعدُّ اْلُكْدَرَة َوالصُّ

 2411 ...ُسِئَل اْبُن َعبَّاٍس: ِمْثُل َمْن َأنَْت ِحنَي ُقبَِض  عن سعيد بن جبْي ،أبو إسحاق  21

 كتماب الصالة

 843 ...بََِمٍل ِمَن اْلَبْحَرْينِ  ُأِِتَ النَّبِيُّ  عن أنس  ،وقال إبراهيم عن عبدالعزيز بن صهيب  31

 811 ...ْوَداَء ِْلَي  ِمَن اْلَعَرِب يَدًة َكاَنْت َس َأنَّ َولِ  عن عائشة ،عن أبيه ،هشام  30

32  

ثنا َييى  ،رواه مرة قال: حدثنا عَل بن عبدالله

ثني يزيد  ،ثنا اْلعيد بن عبدالرْحن ،ابن سعيد

 عن السائب بن يزيد ،ابن خصيفة

 895 ...ُكنُْت َقاِئًَم ِف اَْلَْسِجِد َفَحَصَبنِي َرُجٌل 

33  

عبدالله بن  عن عبدالرْحن بن ،مالك

عبدالرْحن بن أّب صعصعة األنصاري ثم 

 عن أبيه أنه أخْبه أن أبا سعيد ،اْلازِن

ِن ِجن    251 ...الَ َيْسَمُع َمَدى َصْوِت اَْلَُؤذِّ

34  
عن أبيه أنه  ،عن ساَل بن عبدالله ،ابن شهاب

 أخْبه أنه سمع
ََم َبَقاُؤُكْم ِفيََم َسَلَف َقْبَلُكْم ِمَن األَُممِ   009 ...إِنَّ

33  
عثَمن بن أّب رواد أخي عبدالعزيز سمعت 

 الزهري قال: 
 015 ...بِِدَمْشَق َوُهَو َيْبِكي َدَخْلُت َعََل َأنٍَس 

31  
عن األسود  ،عن إبراهيم ،ثنا اْلكم ،شعبة

 قال: سألت عائشة..
 0121 ...َيُكوُن ِف ِمْهنَِة َأْهلِهِ  َكاَن النَّبِيُّ 

  ت أم الدرداءاألعمش سمعت ساْلَا سمع  32
ِ
ْرَداء  205 ...َوُهَو ُمْغَضٌب  َدَخَل َعََلَّ َأبُو الدَّ
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 218 ...َأَصاُبوا َفَلُكمْ  ُيَصلُّوَن َلُكْم، َفِإنْ  عن أّب هريرة  ،عن عطاء بن يسار ،زيد بن أسلم  38

ُم بِِإْساَلِمِهُم اْلَفْتَح  عمرو بن سلمة  31  8154 ...َكاَنِت اْلَعَرُب َتَلوَّ

ُلوَن اْلُعْصَبةَ  ن ابن عمرع ،نافع  41  214 ...َْلَّا َقِدَم اَْلَُهاِجُروَن األَوَّ

40  
عن  ،عن ْحيد بن عبدالرْحن ،الزهري

 عبيدالله بن عدي بن خيار 
 210 ...َوُهَو ََمُْصورٌ  َأنَُّه َدَخَل َعََل ُعْثََمَن 

ُجُل َكاَن النَّاُس ُيْؤَمُروَن َأْن َيَضَع ال عن سهل بن سعد ،أبو حازم  42  985 ...رَّ

43  
عن  ،ثنا األشعث بن سليم ،أبو األحوص

 عن عائشة ،عن مْسوق ،أبيه
 
ِ
 903 ...َعِن االْلتَِفاِت ِف  َسَأْلُت َرُسوَل اَّللَّ

 403 ...بِاَْلَِدينَِة اْلَعْصَ  َصلَّْيُت َوَراَء النَّبِيِّ  عن عقبة ،أِن ابن أّب مليكة ،عمر بن سعيد  44

ِز ُنَقاتُِل ْزَرِق ْبِن َقْيٍس َقاَل: ُكنَّا بِاألَهْ األَ  األزرق بن قيس  43  3433 ..َوا

41  
ثنا  ،ثنا إسَمعيل ،رواه مرة قال: حدثنا مسدد

 عن ابن عباس ،عن عكرمة ،أيوب
 998 ...فِيََم ُأِمَر، َوَسَكَت فِيََم ُأِمرَ  َقَرأَ النَّبِيُّ 

42  
عن سعيد بن  ،عن حبيب بن أّب ثابت ،شعبة

 و بن ميمونعن عمر ،جبْي
 8184 ...َْلَّا َقِدَم اْلَيَمَن َصَلَّ ِِبُِم  َأنَّ ُمَعاًذا 

48  

 ،عن ابن جريج ،رواه مرة: حدثنا أبو عاصم

عن  ،عن عروة بن الزبْي ،عن ابن أّب مليكة

 مروان بن اْلكم

 928 ...: َما َلَك َتْقَرأُ َقاَل ِِل َزْيُد ْبُن َثابٍِت 

41  
عن  ،ثنا ُهام ،سَمعيلرواه مرة: حدثنا موسى بن إ

 عن أّب بكرة ،عن اْلسن ،-وهو ابن زياد–األعلم 
 941 ...َوُهَو َراكِعٌ  َأنَُّه اْنَتَهى إََِل النَّبِيِّ 

31  
عن عَل بن  ،عن نعيم بن عبدالله اَلجمر ،مالك

 عن رفاعة ،عن أبيه ،َييى بن خالد الزرقي
 ... 911 ُكنَّا َيْوًما ُنَصَلِّ َوَراَء النَّبِيِّ 

مُّ ُرُكوَعُه َوالَ ُسُجوَدهُ عن  ،عن واصل ،أنا مهدي ،الصلت بن َممد  30
 141 ..َأنَُّه َرَأى َرُجاًل الَ ُيتِ
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 عن حذيفة ،أّب وائل

32  
عن عبدالله بن  ،عن عبدالرْحن بن القاسم ،مالك

 عبدالله أنه أخْبه أنه كان يرى عبدالله بن عمر
 بْ 
ِ
بَّعُ  َن ُعَمرَ َأنَُّه َكاَن َيَرى َعْبَد اَّللَّ  449 ...َيَِتَ

33  

عن َممد بن عمرو ابن  ،َممد بن عمرو بن طلحة

 عطاء أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي 

 فقال أبو ْحيد الساعدي:   ،فذكرنا صالة النبي 

 
ِ
 ... 444َأنَا ُكنُْت َأْحَفَظُكْم لَِصاَلِة َرُسوِل اَّللَّ

  أم سلمةعن  ،عن هند بنت اْلارث ،الزهري  34
ِ
 419 ...إَِذا َسلَّمَ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

33  
عن  ،رواه مرة: وقال لنا آدم: حدثنا شعبة

 عن نافع ،أيوب
 484 ...َكاَن اْبُن ُعَمَر ُيَصَلِّ ِف َمَكانِِه الَِّذي

31  
عن َممد بن  ،عبدالرْحن بن أّب اَلواِل

 عن جابر ،اَلنكدر
 
ِ
 3324 ...ا االْستَِخاَرَة ِف نَ ُيَعلِّمُ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

32  

عن عثَمن  ،أِن أبو بكر بن أّب مليكة ،ابن جريج

عن ربيعة بن عبدالله بن  ،ابن عبدالرْحن التيمي

 عن عمر ،اَلدير التيمي

نَْْبِ بُِسوَرِة النَّْحلِ 
ِ
 3599 ..َأنَُّه َقَرأَ َيْوَم اْْلُُمَعِة َعََل اَْل

38  
ه أنه سأل سليَمن بن األحول أن َماهدًا أخْب

 ابن عباس
 8244 ...َسْجَدٌة؟ "ص"َأنَُّه َسَأَل اْبَن َعبَّاٍس: َأِف 

ُجودِ  "ص" عن ابن عباس ،عن عكرمة ،أيوب  31 ِئِم السُّ  3521 ...َلْيَس ِمْن َعَزا

11  

 ،أنا الوليد ،رواه مرة: حدثنا صدقة بن الفضل

ثني جنادة  ،ثني عمْي بن هانئ ،عن األوزاعي

 عبادة بن الصامت ثني ،ابن أّب أمية

ْيِل َفقاَل:  3308 ...َمْن َتَعارَّ ِمَن اللَّ

10  

أِن اَليثم بن أّب سنان أنه سمع أبا  ،ابن شهاب

وهو يذكر  ،هريرة وهو يقصص ف قصص

  رسول اهلل 

َفَث  الَ  إِنَّ َأًخا َلُكمْ   3300 ...َيُقوُل الرَّ
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تُهُ َتَضيَّفْ  عن أّب عثَمن ،عن عباس اْلريري ،ْحاد بن زيد  12  0883 ...ُت َأبَا ُهَرْيَرَة َسْبًعا، َفَكاَن ُهَو َواْمَرأَ

13  
أِن عمرو بن أّب سفيان بن أسيد بن  ،الزهري

 عن أّب هريرة  ،جارية الثقفي
 
ِ
ةً  َبَعَث َرُسوُل اَّللَّ يَّ َة َرْهٍط ََسِ  1580 ...َعََشَ

14  
عن  ،عن عروة بن الزبْي ،ابن شهاب

 عبدالرْحن بن عبد القاري
 4535 ...ِف َرَمَضاَن إََِل  َلْيَلةً  ْجُت َمَع ُعَمَر َخرَ 

 ِكَتماُب اْلُجُمَعِة

13  
رواه مرة قال: حدثنا َممد بن سعيد 

ن ،ثنا زياد بن الربيع ،اْلزاعي  عن أّب عمرا
 8454 ...إََِل النَّاِس َيْوَم اْْلُُمَعةِ  َنَظَر َأنٌَس 

 159 ...َوَأنَا َأْذَهُب  َكنِي َأبُو َعْبٍس َأْدرَ  ثنا عباية بن رافع ،يزيد بن أّب مريم  11

ُلُه إَِذا  عن السائب بن يزيد ،الزهري  12  134 ...َجَلَس َكاَن النَِّداُء َيْوَم اْْلُُمَعِة َأوَّ

 ِكَتماُب الِعيَديِن

18  
عن سعيد بن  ،عن مسلم البطني ،سليَمن

 عن ابن عباس ،جبْي
 121 ...َها ِف َهِذهِ َما اْلَعَمُل ِف َأيَّاٍم َأْفَضَل ِمنْ 

  عن أنس ،عبدالله بن أّب بكر بن أنس  11
ِ
 101 ...الَ َيْغُدو َيْوَم اْلِفْطرِ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

 144 .َكاَن َينَْحُر َأْو َيْذَبُح بِاَْلَُصَلَّ  َأنَّ النَّبِيَّ  عن ابن عمر ،نافع  21

 142 إَِذا َكاَن َيْوُم ِعيٍد َخاَلَف الطَِّريَق. لنَّبِيُّ َكاَن ا عن جابر ،عن سعيد بن اْلارث ،فليح بن سليَمن  20

 ِكَتماُب االْسِتْسَقماِء

22  
ثنا  ،ثنا قتيبة ،رواه مرة: ثنا عمرو بن عَل

 عن أبيه ،عبدالرْحن بن عبدالله بن دينار
 3554 ...َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر َيَتَمثَُّل بِِشْعِر َأِّب َطالٍِب 

23  

ثنا  ،حد: حدثنا اْلسن بن َممدرواه مرتني بإسناد وا

 ،ثني عبدالله بن اَلثنى ،َممد بن عبدالله األنصاري

 عن أنس ،عن ثَممة بن عبدالله بن أنس

 3551 ..َكاَن إَِذا َقَحُطوا  َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب 
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24  

ثنا سفيان قال:  ،رواه مرة: حدثنا عَل بن عبدالله

عن  ،بكان عمرو يقول: حدثنا سعيد بن اَلسي

 عن جده ،أبيه

يَِّة َفَكَسا َما َبنْيَ اْْلََبَلنْيِ 
 1411 ...َجاَء َسْيٌل ِف اْْلَاِهلِ

 ِكَتماُب اْلَجنماِئِز

23  

ثنا يزيد بن  ،رواه مرة: حدثنا مطر بن الفضل

م ،هارون ثنا إبراهيم أبو إسَمعيل  ،ثنا العوا

السكسكي قال: سمعت أبا بردة واصطحب هو 

فكان يزيد يصوم  ،ف السفر ويزيد بن أّب كبشة

فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى  ،ف الصفر

را يقول:   مرا

 4112 ...َساَفَر ُكتَِب َلهُ  إَِذا َمِرَض اْلَعْبُد َأوْ 

، َوَأْطِعُموا اْْلَاِئَع، َوُعوُدوا عن أّب موسى ،عن أّب وائل ،منصور  21 وا اْلَعاِِنَ  1582 ...ُفكُّ

ِّب  َيُعوُدهُ  َأنَّ النَّبِيَّ  بن عباسعن ا ،عن عكرمة ،خالد  22  1232 ...َدَخَل َعََل َأْعَرا

28  
 ،رواه مرتني بإسناد: حدثنا سليَمن بن حرب

 عن أنس ،عن ثابت ،-وهو ابن زيد–ثنا ْحاد 
ُدُم النَّبِيَّ   3102 ..، َفَمِرَض َكاَن ُغاَلٌم ََيُوِدي  ََيْ

 1115 ...كَِر َلُه َأنَّ َسِعيَد ْبَن َزْيدٍ َأنَّ اْبَن ُعَمَر ذُ  عن ابن عمر ،نافع  21

81  
 ،ثنا يعقوب بن عبدالرْحن ،رواه مرة: ثنا قتيبة

 عن أّب هريرة ،عن سعيد اَلقْبي ،عن عمرو
ُ َتَعاََل: َما لَِعبِْدي اَْلُْؤِمِن ِعنِْدي  2848 ...َيُقوُل اَّللَّ

ُ  عن أّب هريرة ،سعيد بن أّب سعيد اَلقْبي  80 َر َأَجَلهُ  َأْعَذَر اَّللَّ  2831 ...إََِل اْمِرٍئ َأخَّ

82  

 ،أنا َييى ،رواه مرة: حدثنا صدقة بن الفضل

عن ربيع بن  ،عن منذر ،ثني أّب ،عن سفيان

 عن ابن مسعود ،خيثم

ًعا، َخطَّ النَّبِيُّ   2839 ...َوَخطَّ َخطًّا ِف  َخطًّا ُمَربَّ

نَََم ُهَو َكَذلَِك َهَذا األَمَ  عن أنس ،إسحاق بن عبدالله بن أّب طلحة  2834 ...ُل، َوَهَذا َأَجُلُه، َفَبيْ

ًة َجاَءِت النَّبِيَّ  عن سهل ،أبو حازم  83 َدٍة َمنُْسوَجةٍ  َأنَّ اْمَرأَ  3499 ...بُِْبْ



81 

 

84  
أِن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم  ،ابن شهاب

 العالء
 3481 ...اْقُتِسَم اَْلَُهاِجُروَن ُقْرَعًة، َفَطاَر َلنَا ُعْثََمنُ 

83  

أنا ابن  ،رواه مرة: حدثني َممد بن عباد

عيينة قال: أنفذه لنا ابن األصبهاِن سمعه 

 من ابن معقل

يًّا 
َ  َأنَّ َعلِ  8558 ... َعََل َسْهِل ْبِن ُحنَيٍْف َكْبَّ

 3110 ...َعََل َجنَاَزةٍ  َعبَّاسٍ  َصلَّيُْت َخْلَف اْبنِ  عن طلحة ،سعد بن إبراهيم  81

82  
عن أبيه أنه سمع  ،اَلقْبي عن سعيد ،الليث

 أبا سعيد
َجاُل  نَاَزُة، َواْحَتَمَلَها الرِّ  3138 ...إَِذا ُوِضَعِت اْْلِ

88  
عن عبدالرْحن بن كعب بن  ،ابن شهاب

 عن جابر ،مالك
 3101 ... َرُجَلنْيِ ِمْن َقْتََل َُيَْمُع َبنْيَ  َكاَن النَّبِيُّ 

 َش  عن أنس ،عن هالل بن عَل ،فليح بن سليَمن  81
ِ
  ِهْدَنا بِنًْتا لَِرُسوِل اَّللَّ

ِ
 ... 3440َوَرُسوُل اَّللَّ

ِه ْبِن َرَواَحَة،ُأْغِمَي َعََل َعْبدِ  عن النعَمن ،عن عامر ،حصني  11  8429 ...َفَجَعَلْت  اللَّ

10  

ثني ابن  ،رواه مرة: حدثنا َييى بن سليَمن

أِن عمرو أن عبدالرْحن بن القاسم  ،وهب

مَش بني يدي اْلنازة حدثه أن القاسم كان ي

 وال يقوم َلا وَيْب عن عائشة قالت: 

 1419 ..َكاَن َأْهُل اْْلَاِهلِيَِّة َيُقوُموَن لِْلَجنَاَزةِ 

يْلِ  عن جابر ،عطاء  12  3103 ...َْلَّا َحََضَ ُأُحٌد َدَعاِِن َأِّب ِمَن اللَّ

ُ  عن عائشة ،عن َماهد ،األعمش  13 َت؛ َفِإهنَّ  3111 ...ْم َقْد َأْفَضْوا إََِل الَ َتُسبُّوا األَْمَوا

14  
أِن عبدالله بن كعب بن مالك  ،الزهري

 أن عبدالله بن عباس أخْبه ،األنصاري
  َأنَّ َعِليًّا 

ِ
 .. 8889َخَرَج ِمْن ِعنِْد َرُسوِل اَّللَّ

اهُ  َْلَّا َثُقَل النَّبِيُّ  عن أنس ،عن ثابت ،ْحاد  13  8824 ...َجَعَل َيَتَغشَّ

  عن عائشة ،عن عروة بن الزبْي ،وةهشام بن عر  11
ِ
نِْح  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  1224 ...َماَت َوَأبُو َبْكٍر بِالسُّ
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عن عبدالله بن  ،قال الزهري: وحدثني أبو سلمة

 عباس
 8808 ...َُيْلَِس  اْجلِْس َيا ُعَمُر! َفَأبَى ُعَمُر َأنْ 

 3115 ...اِئُط ِف َزَماِن اْلَولِيدِ َْلَّا َسَقَط َعَلْيِهُم اْْلَ  عن أبيه ،هشام بن عروة  12

َا َقاَلْت لِعَ  عن عائشة ،عن أبيه ،هشام بن عروة  18 َبْْيِ ْبدِ َأهنَّ ِه ْبِن الزُّ  3115 ...: اْدِفنِّياللَّ

 ِكَتماُب الزََّكماِة

11  

رواه مرتني بإسناد واحد قائاًل: وقال أْحد بن 

عن  ،عن يونس ،حدثنا أّب ،شبيب بن سعيد

 عن خالد بن أسلم ،ابن شهاب

 ْبِن ُعَمرَ 
ِ
ِّب  َخَرْجنَا َمَع َعْبِد اَّللَّ  3858 ...، َفَقاَل َأْعَرا

َبَذِة َفِإَذا َأنَا بَِأِّب َذر   عن زيد بن وهب ،حصني  011  ... 3852َمَرْرُت بِالرَّ

010  

ثنا سعيد بن  ،رواه مرة: حدثنا عبدالله بن يزيد

–ش عن ابن أّب عيا ،ثني األسود ،أّب أيوب

 عن خولة األنصارية ،-واسمه نعَمن

  إِنَّ 
ِ
ُضوَن ِف َماِل اَّللَّ  1334 ...ِرَجاالً َيَتَخوَّ

  عن جبْي بن مطعم ،عن ابن اَلسيب ،ابن شهاب  012
ِ
اَن إََِل َرُسوِل اَّللَّ  .. 1385َمَشْيُت َأنَا َوُعْثََمُن ْبُن َعفَّ

013  

ثنا روح  ،رواه مرة قال: حدثني َممد بن بشار

عن  ،ثنا عَل بن سويد بن منجوف ،ادةابن عب

 عن أبيه ،عبدالله بن بريدة

يًّا إََِل َخالٍِد لَِيْقبَِض  َبَعَث النَّبِيُّ 
 8105 ...َعلِ

014  

ثنا  ،رواه مرة قال: حدثنا َممد بن يوسف

ئيل ثنا أبو اْلويرية أن معن بن يزيد  ،اَسا

 حدثه قال:

 
ِ
يوَ  َأنَا َوَأِّب  َباَيْعُت َرُسوَل اَّللَّ  3844 ...َجدِّ

013  
ثني  ،حدثنا َممد بن عبدالله بن اَلثنى األنصاري

 ثني ثَممة بن عبدالله بن أنس أن أنسًا حدثه ،أّب
َههُ  َأنَّ َأبَا َبْكٍر   3808 ..َكَتَب َلُه َهَذا اْلِكَتاَب َْلَّا َوجَّ

 3808 ...َمْن َبَلَغْت ِعنَْدُه ِمَن اإِلبِِل َصَدَقُة اْْلََذَعةِ ثني  ،حدثنا َممد بن عبدالله بن اَلثنى األنصاري  011
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 له بن أنس أن أنسًا حدثهثني ثَممة بن عبدال ،أّب

012  
ثني  ،حدثنا َممد بن عبدالله بن اَلثنى األنصاري

 ثني ثَممة بن عبدالله بن أنس أن أنسًا حدثه ،أّب
اٍض َوَلْيَسْت َوَمْن َبَلَغْت َصَدقَ   3808 ...ُتُه بِنَْت ََمَ

018  
ثني  ،مد بن عبدالله بن اَلثنى األنصاريحدثنا َم

 ثني ثَممة بن عبدالله بن أنس أن أنسًا حدثه ،أّب
َمُع َبنْيَ ُمتَ  ُق َبنْيَ َوالَ ُُيْ ٍق َوالَ ُيَفرَّ  3808 ...َفرِّ

011  
ثني  ،حدثنا َممد بن عبدالله بن اَلثنى األنصاري

 ثني ثَممة بن عبدالله بن أنس أن أنسًا حدثه ،أّب
ُ  َوَما َكانَ   َفِإهنَّ

اَجَعاِن َبْينَُهََم ِمْن َخلِيَطنْيِ  3808 ...ََم َيَِتَ

001  
ثني  ،حدثنا َممد بن عبدالله بن اَلثنى األنصاري

 ثني ثَممة بن عبدالله بن أنس أن أنسًا حدثه ،أّب
َدَقِة َهِرَمٌة َوالَ َذاُت عَ  َرُج ِف الصَّ  3808 ..َوارَوالَ َُيْ

000  
عن اْلارث  ،ثني إبراهيم التيمي ،األعمش

 ابن سويد قال عبدالله:
 2884 ..َأيُُّكْم َماُل َواِرثِِه َأَحبُّ إَِلْيِه ِمْن َمالِِه؟

002  
عن أّب كبشة  ،عن حسان بن عطية ،األوزاعي

 السلوِل سمعت عبدالله بن عمرو
 4213 ...َأْرَبُعوَن َخْصَلًة َأْعاَلُهنَّ َمنِيَحُة اْلَعنْزِ 

003  

 ،بن عبدالله األوييس رواه مرة: حدثنا عبدالعزيز

عن أّب  ،عن ثور بن يزيد ،ثنا سليَمن بن بالل

 عن أّب هريرة ،الغيث

 ُ ى اَّللَّ َل النَّاِس ُيِريُد َأَداَءَها َأدَّ  4149 ..َمْن َأَخَذ َأْمَوا

َبْْيُ َيْوَم اْْلََمِل َدَعاِِن  عن عبدالله بن الزبْي ،عن أبيه ،هشام بن عروة  004  1341 ...َْلَّا َوَقَف الزُّ

003  

عمرو قال: كنت جالسًا مع جابر بن زيد 

فحدثهَم بجالة سنة سبعني  ،وعمرو بن أوس

عام حج مصعب بن الزبْي بأهل البصة عند 

قال: كنت كاتبًا ْلزء بن معاوية  ،درج زمزم

 فأتانا كتاب عمر ،عم األحنف

 1302 ..َقْبَل َمْوتِهِ  َأتَاَنا كَِتاُب ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب 

ومِ  نافع  001  1524 ...َأنَّ َعبًْدا الْبِن ُعَمَر َأبََق َفَلِحَق بِالرُّ
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لنَِي َأْرَبَعةَ  عن ابن عمر ،نافع  002  1134 ...َأنَّ ُعَمَر َكاَن َفَرَض لِْلُمَهاِجِريَن األَوَّ

 8544 ...َكاَن َعَطاُء اْلَبْدِريِّنَي ََخَْسَة آالٍَف ََخَْسَة آالٍَف  عن قيس ،إسَمعيل  008

وِق، َفَلِحَقْت  َخَرْجُت َمَع ُعَمَر  عن أبيه ،عن زيد بن أسلم ،مالك  001  8325 ..إََِل السُّ

 ِكَتماُب الصَِّيماِم

ء ،أبو إسحاق  021 ٍد  عن الْبا مَّ ُجُل  َكاَن َأْصَحاُب َُمَ  3130 ...إَِذا َكاَن الرَّ

 8054 ...ُبونَ َمَضاَن َكاُنوا الَ َيْقرَ َْلَّا َنَزَل َصْوُم رَ  عن الْباء ،أبو إسحاق  020

 3101 ...َيْوَم َغيْمٍ  َأْفَطْرَنا َعََل َعْهِد النَّبِيِّ  عن أسَمء ،عن فاطمة ،هشام بن عروة  022

023  

رواه مرتني بإسناد ولفظ واحد: حدثنا َممد بن 

عن  ،ثنا أبو العميس ،ثنا جعفر بن عون ،بشار

 عن أبيه ،عون بن أّب جحيفة

  َوَأِّب  َبنْيَ َسْلََمنَ  آَخى النَّبِيُّ 
ِ
ْرَداء  3124 ...الدَّ

 ِكَتماُب اْلَحجِّ

024  

 ،ثنا يزيد بن زريع ،قال: وقال َممد بن أّب بكر

عن ثَممة بن عبدالله بن  ،ثنا عزرة بن ثابت

 عن أنس ،أنس

 
ِ
 3039 ...َحجَّ َعََل َرْحلٍ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

 4198 َوَكاَن َصاِحَب - ٍد األَنَْصاِريَّ َأنَّ َقْيَس ْبَن َسعْ  أِن ثعلبة بن أّب مالك ،ابن شهاب  023

َهاَد َأْفَضَل األََعََملِ  عن عائشة ،عائشة بنت طلحة  021 ، َنَرى اْْلِ
ِ
 3045 ..َيا َرُسوَل اَّللَّ

022  
حدثنا  ،رواه مرة قال: وقال ِل أْحد بن َممد

 عن جده ،عن أبيه ،إبراهيم
ةٍ ِف آِخِر َح  ألَْزَواِج النَّبِيِّ  َأِذَن ُعَمُر   3425 ...جَّ

028  

 ،رواه مرة قال: حدثنا عبدالرْحن بن يونس

 ،عن َممد بن يوسف ،ثنا حاتم بن إسَمعيل

 عن السائب بن يزيد

  ُحجَّ ِّب َمَع َرُسولِ 
ِ
 3404 ..َوَأنَا اْبُن َسْبعِ   اَّللَّ
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وَن َوالَ َيتَ  عن ابن عباس ،عن عكرمة ،عمرو بن دينار  021 ُدونَ َكاَن َأْهُل اْلَيَمِن ََيُجُّ  3041 ...َزوَّ

 3995 ...َكاَن ُذو اَْلََجاِز َوُعَكاٌظ  عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس  031

نَّ اْلَبْيُت َوَلُيْعَتَمَرنَّ َبْعَد ُخُروِج  عن أّب سعيد ،عن عبدالله بن أّب عتبة ،قتادة  030  3011 ...َلُيَحجَّ

032  
ثنا أبو عاصم  ،رواه مرة قال: وقال عمرو بن عَل

 ن جريج: أخْبنا قال: أخْبِن قال اب
ِِن َعَطاٌء َقاَل: َقْد َطاَف نَِساُء النَّبِيِّ   .. 3234َأْخَْبَ

033  
ابن جريج أخْبهم قال: أخْبِن سليَمن األحول 

 أن طاووسًا أخْبه عن ابن عباس
 3245 ..َمرَّ َوُهَو َيُطوُف بِاْلَكْعَبِة بِِإْنَسانٍ  َأنَّ النَّبِيَّ 

الَِف  اَلعن س ،ابن شهاب  034 اِج َأْن الَ َُيَ ِك إََِل اْْلَجَّ
لِ  3225 ...َكَتَب َعْبُداَْلَ

ْبَح  َشِهْدُت ُعَمَر  أبو إسحاق سمعت عمرو بن ميمون  033  3248 ...َصَلَّ بَِجْمٍع الصُّ

031  
َكيْنة ثنا  ،قال: حدثنا زكرياء بن َييى أو السُّ

 عن سعيد بن جبْي ،ثنا َممد بن سوقة ،اَلحازي
ْمِح اْبِن ُعَمَر ِحنَي َأَصاَبُه ِسنَاُن  ُكنُْت َمعَ   122 ...الرُّ

ْنَيا بَِسْبِع َحَصَيات عن ابن عمر ،عن ساَل ،الزهري  032  3903 ...َأنَُّه َكاَن َيْرِمي اْْلَْمَرَة الدُّ

038  

ثنا َييى بن  ،رواه مرة قال: حدثنا َممد

ثنا َييى بن أّب  ،ثنا معاوية بن سالم ،صالح

 ل: قال ابن عباسعن عكرمة قا ،كثْي

 
ِ
 3451 ...، َفَحَلَق َرْأَسهُ َقْد ُأْحِصَ َرُسوُل اَّللَّ

031  
عن  ،عن عمرو بن ميمون ،أبو إسحاق

 عبدالله بن مسعود
، َفنََزَل   1214 ...اْنَطَلَق َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ ُمْعَتِمًرا

  ...َث َعْينًاَعاَم اْْلَُدْيبَِيِة َوَبعَ  َخَرَج النَّبِيُّ  اَلسور ومروان قاال:  041

040  

أِن عروة بن الزبْي عن اَلسور بن  ،الزهري

يصدق كل واحد منهَم –َمرمة ومروان 

 -حديث صاحبه

 
ِ
 4913 ...َزَمَن اْْلَُدْيبَِيةِ  َخَرَج َرُسوُل اَّللَّ

042  
عن  ،ثنا ْحاد بن زيد ،رواه مرة: حدثنا أبو النعَمن

 عمرو بن دينار وعبيد اهلل بن أّب يزيد
 1415 ..َحْوَل اْلَبْيِت َحاِئطٌ  َعََل َعْهِد النَّبِيِّ  ََلْ َيُكنْ 
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 3018 ...َجَلْسُت َمَع َشْيَبَة َعََل اْلُكْرِِسِّ ِف اْلَكْعَبةِ  عن أّب وائل ،عن واصل ،سفيان  043

044  
عن  ،عن زيد بن أسلم ،سعيد بن أّب هالل

 عن عمر ،أبيه
 3415 ...اْجَعْل اللَُّهمَّ اْرُزْقنِي َشَهاَدًة ِف َسبِيلَِك، وَ 

 ِكَتماُب النَِّكماِح

043  

رواه مرة قال: حدثنا عَل بن اْلكم 

نة ،األنصاري عن طلحة  ،عن رقبة ،ثنا أبو عوا

 عن سعيد بن جبْي ،اليامي

ْجَت؟ َقاَل ِِل اْبُن َعبَّاٍس: َهْل   0521 ...َتَزوَّ

، إِِنِّ  عن أّب هريرة ،عن أّب سلمة ،ابن شهاب  041
ِ
 0592 ...َرُجٌل َشاب   َيا َرُسوَل اَّللَّ

، َأَرَأيَْت َلْو َنَزْلَت َواِدًيا عن عائشة ،عن أبيه ،هشام بن عروة  042
ِ
 0599 ...َيا َرُسوَل اَّللَّ

048  
ثنا  ،رواه مرة: حدثنا عبدالله بن يوسف

 عن عروة ،عن عراك ،عن يزيد ،الليث
 0543 ...َخَطَب َعائَِشَة إََِل َأِّب َبْكرٍ  َأنَّ النَّبِيَّ 

041  
أِن ساَل بن عبدالله أنه سمع عبدالله  ،الزهري

 ابن عمر َيدث أن عمر بن اْلطاب
اَن، َفَعَرْضُت   8550 َأنَّ ُعَمَر َقاَل: َلِقيُت ُعْثََمَن ْبَن َعفَّ

  عن سهل ،عن أبيه ،عبدالعزيز بن أّب حازم  031
ِ
 0513 ..: ما تقولون، َفَقاَل َمرَّ َرُجٌل َعََل َرُسوِل اَّللَّ

030  

مرة قال: وقال لنا أْحد بن حنبل: ثنا رواه 

عن  ،ثني حبيب ،عن سفيان ،َييى بن سعيد

 عن ابن عباس ،سعيد

ْهِر َسْبعٌ   0350 ..َحُرَم ِمَن النََّسِب َسْبٌع، َوِمَن الصِّ

نِيَّةِ َأنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن إَِذا ُسِئَل َعْن نَِكاِح النَّْصَ  عن نافع ،ثنا ليث ،رواه مرة قال: حدثنا قتيبة  032  0440 ...ا

033  
عن  ،رواه مرة قال: وقال ِل طلق: ثنا زائدة

 عن ابن عباس ،عن َماهد ،منصور
ْضُتْم بِهِ  "  0348 ..." َوالَ ُجنَاَح َعَلْيُكْم ِفيََم َعرَّ

 ِة َأنَّ النَِّكاَح ِف اْْلَاِهلِيَِّة َكاَن َعََل َأْرَبعَ  أِن عروة بن الزبْي أن عائشة أخْبته ،ابن شهاب  034
ٍ
 0349 َأنَْحاء

 ِمَن النَّبِيِّ  عن ابن عباس ،ابن جريج: وقال عطاء  033
ُكوَن َعََل َمنِْزَلَتنْيِ  ... 0442 َكاَن اَْلَُْشِ
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031  
عن عبدالرْحن وَممع ابني يزيد بن  ،القاسم

 عن خنساء ،جارية
َجَها َوْهَي   0314 ...َثيٌِّب، َفَكِرَهْت َذلَِك  َأنَّ َأبَاَها َزوَّ

ًة إََِل َرُجٍل ِمَن األَنَْصارِ  عن عائشة ،عن أبيه ،عروة هشام بن  032 َا َزفَِّت اْمَرأَ  0324 ...َأهنَّ

038  
عن  ،ثنا خالد بن ذكوان ،بَش بن اَلفضل

 الربيع بنت معوذ
 8553 ...َغَداَة ُبنَِي َعََلَّ  َدَخَل َعََلَّ النَّبِيُّ 

031  
 ،ثنا سفيان ،رواه مرة قال: حدثنا أبو نعيم

 عن ابن عمر ،ه بن دينارعن عبدالل
 3049 ...نَِسائِنَا ُكنَّا َنتَِّقي اْلَكاَلَم َواالْنبَِساَط إََِل 

َة، َفَتنَْعَتَها الَ ُتَباِِشِ اَْلَْرأَةُ  عن ابن مسعود ،أبو وائل  011 ْرأَ  0485 ...اَْلَ

 ِكَتماُب الطَّاَلِق

ُ  َأنَُّه َكانَ  عن ابن عمر ،عن نافع ،ثنا الليث ،حدثنا قتيبة  010 ى اَّللَّ ِذي َسمَّ  الَّ
ِ
 0415 ...َيُقوُل ِف اإِلياَلء

َة َثابِِت ْبِن َقْيٍس َأتَِت النَّبِيَّ  عن ابن عباس ،عكرمة  012   .. 0491َأنَّ اْمَرأَ

013  
عن اْلسن: )فال تعضلوهن( قال: حدثني 

 معقل بن يسار أهنا نزلت فيه قال: 
ْجُت ُأْخًتا ِِل ِمْن َرُجٍل، َفَطلََّقهَ   0315 ...اَزوَّ

 ِكَتماُب الرََّضماِع

َج اْبنًَة ألَِّب إَِهاِب ْبِن َعِزيٍز، عن عقبة بن اْلارث ،عبدالله بن أّب مليكة  014  44 ...َفَأتَْتهُ  َأنَُّه َتَزوَّ

 ِكَتماُب الِعْتِق

 4015 ...ُه َضلَّ َأنَُّه َْلَّا َأْقَبَل ُيِريُد اإِلْساَلَم َوَمَعُه ُغاَلمُ  عن أّب هريرة  ،عن قيس ،إسَمعيل  013

  ثني أنس ،عن ابن شهاب ،موسى  011
ِ
 ... 4019َأنَّ ِرَجاالً ِمَن األَنَْصاِر اْسَتْأَذُنوا َرُسوَل اَّللَّ

 ِكَتماُب اْلُبُيوِع

012  
ثنا سعد  ،ثنا أبن أّب ذئب ،حدثنا آدم

 عن أّب هريرة ،اَلقْبي
ْرءُ  َيْأِِت َعََل النَّاِس َزَماٌن الَ   4501 ...ُيَباِِل اَْلَ
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018  
 ،أنا عيسى ،رواه مرة قال: حدثنا إبراهيم بن موسى

 عن اَلقدام ،عن خالد بن معدان ،عن ثور
ا ِمْن َأْن َيْأُكَل َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما   4594 ..َقطُّ َخْْيً

يُق َقاَل:  ثني عروة بن الزبْي أن عائشة قالت: ،ابن شهاب  011 دِّ  4595 ..َلَقْد َعلِمَ َْلَّا اْسُتْخلَِف َأبُو َبْكٍر الصِّ

021  
 ،ثنا الوليد ،رواه مرة قال: حدثنا إبراهيم بن موسى

 عن اَلقدام ،عن خالد بن معدان ،عن ثور
 4344 كِيُلوا َطَعاَمُكْم ُيَباَرْك َلُكْم.

020  

ثنا أبو  ،رواه مرة قال: حدثنا عَل بن عياش

 ،ثني َممد بن اَلنكدر ،غسان َممد بن مطرف

 عن جابر

 ُ  4592 ...َرُجاًل َسْمًحا إَِذا َباعَ  َرِحَم اَّللَّ

022  
عن  ،عن إسَمعيل بن أمية ،َييى بن سليم

 عن أّب هريرة  ،سعيد بن أّب سعيد
ُ َتَعاََل:  4495 ...َخْصُمُهْم َيْوَم  َثاَلَثٌة َأنَا َقاَل اَّللَّ

ِه ْبَن َساَلٍم ِدينََة َفَلِقيُت َعْبدَ َأتَْيُت اَلَْ  أّب بردة  023  .. 1438اللَّ

 4404 اْْلَاُر َأَحقُّ بَِسَقبِِه. عن أّب رافع ،عن عمرو بن الَشيد ،إبراهيم بن ميْسة  024

  عامر سمعت النعَمن بن بشْي  023
ِ
ِقِع ِفيَهاَمَثُل اْلَقاِئِم َعََل ُحُدوِد اَّللَّ  4811 ..َواْلَوا

ِه  عن زهرة بن معبد ،سعيد  021 ِه ْبِن ِهَشاٍم َعْبدِ َعْن َجدِّ  ... 4053اللَّ

ْهُن ُيْرَكُب بِنََفَقتِِه إَِذا َكاَن َمْرُهوًنا عن أّب هريرة  ،عن الشعبي ،كرياءز  022  4034 ...اْلرَّ

028  
عن َممد بن ْحزة بن  ،قال: وقال أبو الزناد

 عن أبيه ،عمرو األسلمي
ًقا، َأنَّ ُعَمَر   4415 ..َفَوَقَع َرُجٌل َعََل  َبَعَثُه ُمَصدِّ

021  

قال: وقال  ،قرواه ست مرات بإسناد واحد معل

عن عبدالرْحن بن  ،الليث: ثني جعفر بن ربيعة

 عن أّب هريرة  ،هرمز

ِئيَل َسَأَل َبْعَض  ا  4413 ..َأنَُّه َذَكَر َرُجاًل ِمْن َبنِي إَِْسَ

081  

رواه مرتني بإسناد واحد: حدثنا عبدالعزيز بن 

عن  ،ثني يوسف بن اْلاجشون ،عبدالله

 ،فصالح بن إبراهيم بن عبدالرْحن بن عو

 4153 ..َكاَتْبُت ُأَميََّة ْبَن َخَلٍف ِكَتاًبا بَِأْن ََيَْفَظنِي
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 عن جده عبدالرْحن بن عوف ،عن أبيه

 ِكَتماُب اْلَحْرِث َواْلُمَزاَرَعِة

080  

ثنا عبدالله  ،رواه مرة: حدثنا عبدالله بن يوسف

عن  ،ثنا َممد بن زياد األَلاِن ،ابن ساَل اْلميص

 أّب أمامة الباهَل

لَّ الَ  ُ الذُّ  4143 ..َيْدُخُل َهَذا َبْيَت َقْوٍم إاِلَّ َأْدَخَلُه اَّللَّ

082  

ثنا الليث عن  ،رواه مرة: حدثنا َييى بن بكْي

عن َممد بن  ،عبيدالله بن أّب جعفر

 عن عائشة ،عن عروة ،عبدالرْحن

.  4110 َمْن َأْعَمَر َأْرًضا َلْيَسْت ألََحٍد َفُهَو َأَحقُّ

ُث َوِعنَْدُه َرُجٌل َكاَن َيْوًما  َأنَّ النَّبِيَّ  عن أّب هريرة  ،عن عطاء بن يسار ،ثنا هالل ،فليح  083 دِّ  4184 ..َُيَ

 ِكَتماُب اهِلَبِة

084  
ثنا أبو عمران سمعت طلحة بن  ،شعبة

 عن عائشة  ،عبدالله
ََِم  ، إِنَّ ِِل َجاَرْيِن، َفِإََل َأَيِّ

ِ
 4401 ...َيا َرُسوَل اَّللَّ

 4330 ..َعََل َبْكرٍ ِف َسَفٍر، َفُكنُْت  ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ  عن ابن عمر ،روثنا عم ،سفيان  083

081  
 ،رواه مرة قال: حدثنا َممد بن جعفر أبو جعفر

 عن ابن عمر ،عن نافع ،عن أبيه ،ثنا ابن فضيل
 4231 ..َبْيَت َفاطَِمَة َفَلْم َيْدُخْل َعَلْيَها َأتَى النَّبِيُّ 

082  

أنا هشام  ،ثنا إبراهيم بن موسىرواه مرة قال: حد

ابن يوسف ابن جريج أخْبهم أِن عبدالله بن 

 عبدالله بن أّب مليكة أن بني صهيب 

َعْوا   4248 ...َبْيَتنْيِ َأنَّ َبنِي ُصَهيٍْب َمْوََل اْبِن ُجْدَعاَن ادَّ

088  
ثنا عبدالواحد  ،رواه مرة قال: حدثنا أبو نعيم

 ثني أّب قال:  ،ابن أيمن
 4244 ..َعََل َعاِئَشَة َوَعَلْيَها ِدْرُع ِقْطٍر َثَمنُ  َدَخْلُت 

 ِكَتماُب اْلَوَصماَيما

لَِدْينِ قال:  ،رواه ثالث مرات بلفظ وإسناد واحد  081 اُل لِْلَوَلِد، َوَكاَنِت اْلَوِصيَُّة لِْلَوا  8094 ...َكاَن اْْلَ
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عن ابن أّب  ،عن ورقاء ،حدثنا َممد بن يوسف

 عن ابن عباس ،عن عطاء ،نجيح

011  

قال البخاري: حدثنا َممد بن الفضيل أبو 

نة ،النعَمن عن سعيد  ،عن أّب بَش ،ثنا أبو عوا

 عن ابن عباس ،ابن جبْي

 4901 ...إن َناًسا َيْزُعُموَن َأنَّ َهِذِه اآلَيَة ُنِسَخْت 

010  
عن طلحة بن  ،عن إدريس ،أبو أسامة

ف  عن ابن عباس ،عن سعيد بن جبْي ،مصِّ
لَِدانِ َولُِكل  َجعَ " ِِلَ ِِمَّا َتَرَك اْلَوا  4414 ..."ْلنَا َمَوا

012  
 ،رواه مرة قال: وقال لنا سليَمن: حدثنا ْحاد

 عن نافع ،عن أيوب
 4929 َما َردَّ اْبُن ُعَمَر َعََل َأَحٍد َوِصيًَّة.

013  

 1955 َْلَّا ُطِعَن َقاَل: ُأوِِص اْْلَلِيَفةَ  َأنَّ ُعَمَر  عن عمرو بن ميمون ،حصني

رواه مرة قال: حدثنا آدم بن أّب إياس، ثنا 

 شعبة، ثنا أبو َجرة سمعت جويرية بن قدامة
 1324 ..، ُقْلنَا: َأْوِصنَاَسِمْعُت ُعَمَر 

 ِكَتماُب اْلَفَراِئِض

ًَم َوَأِمًْيا  األسود بن يزيد قال:   014  2918 ...َأتَاَنا ُمَعاٌذ بِاْلَيَمِن ُمَعلِّ

 2912 ...َوُأْخٍت ُسِئَل َأبُو ُموَسى َعْن بِنٍْت َواْبنَِة اْبٍن  حبيلأبو قيس سمعت هزيل بن ِش  013

 ِكَتماُب اأَلْيَمماِن َوالنُُّذوِر

 8231 ...""الَ ُيَؤاِخُذُكمُ ُأنِْزَلْت َهِذِه اآلَيُة:  هشام، عن أبيه، عن عائشة  011

012  
مالك، عن طلحة بن عبداَللك، عن القاسم، 

 عن عائشة
َ َفْلُيِطْعهُ َمْن َنَذَر َأْن ُيطِ   2212 ...يَع اَّللَّ

َبْْيِ َأَحبَّ اْلَبََشِ إََِل َكاَن َعْبدُ  الليث، ثني أبو األسود، عن عروة بن الزبْي  018 ِه ْبُن الزُّ  1050 ...اللَّ

 2958 ...ََيُْطُب إَِذا ُهَو بَِرُجٍل َقاِئمٍ  َبْينَا النَّبِيُّ  أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس  011

ُعوا  َأنَّ النَّبِيَّ  ، عن أّب هريرةمعمر، عن ُهام  211  4298 ..َعَرَض َعََل َقْوٍم اْلَيِمنَي َفَأَْسَ
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ي َزَكاَة َرَمَضاَن بُِمدِّ  مالك، عن نافع  210
 2931 ..َكاَن اْبُن ُعَمَر ُيْعطِ

212  
القاسم بن مالك اَلزِن، ثنا اْلعيد بن 

 عبدالرْحن، عن السائب بن يزيد
اُع َعََل َعْهدِ  ا  النَّبِيِّ  َكاَن الصَّ  2934 ...ُمدًّ

213  

 ،رواه مرة قال: حدثنا َممد بن عبدالرحيم

 ،ثنا مروان بن شجاع ،أنا سعيد بن سليَمن

 عن سعيد بن جبْي ،عن ساَل األفطس

َْيِة: َأيَّ 
ي  ِمْن َأْهِل اْْلِ

 4248 ..األََجَلنْيِ  َسَأَلنِي ََيُودِ

 ِكَتماُب الدَِّيماِت َوالدَِّسماِء

ءٌ  قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس شعبة، عن  214  2410 ...َهِذِه َوَهِذِه َسَوا

213  

رواه مرة قال: حدثنا أبو اليَمن، أنا شعيب، 

عن عبدالله بن أّب حسني، ثنا نافع بن جبْي، 

 عن ابن عباس

 
ِ
 2444 ...َثاَلَثٌة:َأبَْغُض النَّاِس إََِل اَّللَّ

211  
إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن 

 أبيه، عن ابن عمرالعاص، عن 
َل اَْلُْؤِمُن ِف ُفْسَحٍة ِمْن ِدينِهِ   2424 ...َلْن َيَزا

212  
إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن 

 العاص، عن أبيه، عن ابن عمر
َنْ 
ِ
َرَج َل تِي اَل ََمْ  2421 ..إِنَّ ِمْن َوَرَطاِت األُُموِر الَّ

 :... 2412َل ِغيَلًة، َفَقاَل ُعَمُر َأنَّ ُغاَلًما ُقتِ  عبيد اهلل، عن نافع، عن ابن عمر  218

ُكوَن، َفَصاَح إِْبلِيُس  عن عائشة ،عن أبيه ،هشام  211  1415 ..َْلَّا َكاَن َيْوَم ُأُحٍد ُهِزَم اَْلَُْشِ

 ِكَتماُب اْلَقَسماَسِة

201  

رواه مرة قال: حدثنا أبو معمر، ثنا 

عبدالوارث، ثنا قطن أبو اَليثم، ثنا أبو يزيد 

 مة، عن ابن عباساَلزِن، عن عكر

َل َقَساَمٍة َكاَنْت ِف اْْلَاِهلِيَِّة َلِفينَا  1480 ... إِنَّ َأوَّ
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 ِكَتماُب اْلُحُدوِد

يًّا  أيوب، عن عكرمة  200
َلَغ اْبَن َعبَّاسٍ  َأنَّ َعلِ َق َقْوًما، َفبَ  1539 ...َحرَّ

  بكْي، عن سليَمن بن يسار، عن أّب هريرة  202
ِ
 4108 ...ِف َبْعٍث َوَقاَل َلنَا َبَعَثنَا َرُسوُل اَّللَّ

203  

أبو ضمرة أنس، عن يزيد بن اَلاد، عن َممد بن 

 إبراهيم، عن أّب سلمة، عن أّب هريرة 
َب َقاَل: ُأِِتَ النَّبِيُّ  ُبوُه. بَِرُجٍل َقْد َِشِ  2999 ..اَْضِ

نُ ُأِِتَ بِنَُعيْ  َأنَّ النَّبِيَّ  أيوب، عن عبدالله بن أّب مليكة، عن عقبة  299 ...ََمَن َوُهَو َسْكَرا

ِه...َكاَن اْسُمُه َعْبدَ  َأنَّ َرُجاًل َعََل َعْهِد النَّبِيِّ  عن عمر بن اْلطاب ،عن أبيه ،زيد بن أسلم  204  2945 اللَّ

 2181 ..َأنَّ َعْبًدا ِمْن َرِقيِق اإِلَماَرِة َوَقَع َعََل َولِيَدةٍ  صفية بنت أّب عبيد  203

201  
نا نعيم بن ْحاد، ثنا هشيم، رواه مرة قال: حدث

 عن حصني، عن عمرو بن ميمون
 1481 ..َرَأيُْت ِف اْْلَاِهلِيَِّة ِقْرَدًة اْجَتَمَع َعَلْيَها ِقَرَدةٌ 

 ِكَتماُب الشََّهماَداِت

202  

رواه مرة قال: وقال ِل عَل بن عبدالله، ثنا 

َييى بن آدم، ثنا ابن أّب زائدة، عن َممد بن 

اَللك بن سعيد بن جبْي، أّب القاسم، عن عبد

 عن أبيه، عن ابن عباس

اِريِّ   4945 ..َخَرَج َرُجٌل ِمْن َبنِي َسْهٍم َمَع ََتِيٍم الدَّ

208  
 ،عن عبيد اهلل بن عبدالله بن عتبة ،ابن شهاب

 عن ابن عباس
 4240 ..َيا َمْعََشَ اَْلُْسلِِمنَي! َكيَْف َتْسَأُلوَن َأْهَل اْلِكَتاِب 

201  

بن عبدالرْحن بن عوف أن  الزهري، ثني ْحيد

عبدالله بن عتبة قال: سمعت عمرو بن 

 اْلطاب يقول: 

 4283 ...َخُذوَن بِاْلَوْحِي ِف َعْهدِ َكاُنوا ُيؤْ  إِنَّ ُأنَاًسا

 ِكَتماُب اْلِجَهماِد

  َأنَّ ُأمَّ َحاِرَثَة َأتَِت النَّبِيَّ  ثنا أنس بن مالك أن  ،قتادة  221
ِ
 4451 ..َفَقاَلْت: َيا َنبِيَّ اَّللَّ
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ْرَهِم، أّب صالح، عن أّب هريرة   220 ينَاِر، َوَعْبُد الدِّ  4449 ...َتِعَس َعْبُد الدِّ

222  
رواه مرة قال: حدثنا آدم، ثنا شعبة، ثنا ثابت 

 البناِن سمعت أنس بن مالك
 .. 4444َكاَن َأبُو َطْلَحَة الَ َيُصوُم َعََل َعْهِد النَّبِيِّ 

223  
ثنا  ،الله بن عبدالوهابرواه مرة قال: حدثنا عبد

 عن موسى بن أنس ،ثنا ابن عون ،خالد بن اْلارث
 4480 ..َعْن َفِخَذْيهِ   َأتَى َأنٌَس َثابَِت ْبَن َقيٍْس َوَقْد َحَْسَ 

224  
عبدالرْحن بن الغسيل، عن ْحزة بن أّب أسيد، 

 عن أبيه
 4155 ..َيْوَم َبْدٍر ِحنَي َصَفَفنَا لُِقَرْيشٍ  اَل النَّبِيُّ ق

 4411 ...َعََل َنَفٍر ِمْن َأْسَلَم َينَْتِضُلونَ  َمرَّ النَّبِيُّ  يزيد بن أّب عبيد سمعت سلمة بن األكوع  223

221  

رواه مرة قال: حدثنا أْحد بن َممد، أنا 

عبدالله، أنا األوزاعي سمعت سليَمن بن 

 حبيب سمعت أبا أمامة

 4151 ...َلَقْد َفَتَح اْلُفُتوَح َقْوٌم َما َكاَنْت ِحْلَيةُ 

َبْْيِ  هشام، عن أبيه  222 ٍة. َكاَن َسْيُف الزُّ  1198 َُمََلًّ بِِفضَّ

228  
ثنا َممد  ،رواه مرة قال: حدثنا سليَمن بن حرب

 عن مصعب بن سعد ،عن طلحة ،بن طلحة
 4412 ...َلُه َفْضاًل َعََل َمْن ُدوَنهُ َأنَّ  َرَأى َسْعٌد 

 4443 ...َقَسَم ُمُروًطا إِنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب  لكيونس، عن ابن شهاب قال ثعلبة بن أّب ما  221

  الزهري، أِن عنبسة بن سعيد، عن أّب هريرة  231
ِ
 4449 ...َوُهَو بَِخْيَْبَ  َأتَْيُت َرُسوَل اَّللَّ

: َها عن نافع ،عن أبيه ،عن هشام بن عروة ،أبو أسامة  230 َبْْيِ  4192 ...ُهنَا َسِمْعُت اْلَعبَّاَس َيُقوُل لِْلزُّ

232  

رواه مرة قال: حدثنا عَل بن عبدالله بن 

جعفر، ثنا معن بن عيسى، ثنا أّب ابن عباس 

 ابن سهل، عن أبيه، عن جده

 4400 ...ِف َحائِطِنَا َفَرٌس ُيَقاُل  َكاَن لِلنَّبِيِّ 

ى اْلَعْضَباَء الَ ُتْسَبُق  َكاَن لِلنَّبِيِّ  ْحيد، عن أنس  233  4494 ..َناَقٌة ُتَسمَّ

 ِكَتماُب السَِّيِر
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234  
عاصم بن َممد بن زيد بن عبدالله بن عمر، 

 عن أبيه، عن ابن عمر
 4114 ..َلْو َيْعَلُم النَّاُس َما ِف اْلَوْحَدِة َما َأْعَلمُ 

233  
ثنا  ،رواه مرة قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة

 عن سهل ،عن أبيه ،عبدالعزيز
وا ِمْن َمْبَعِث النَّبِيِّ   1118 ..ِمْن َوَفاتِهِ  الَ ، وَ َما َعدُّ

231  
ابن شهاب قال: فأخْبِن عروة بن الزبْي أن 

 عائشة قالت: 
ينَ  ََلْ َأْعِقْل َأبََويَّ  ا َيِدينَاِن الدِّ  1150 ...َقطُّ إاِلَّ َوُُهَ

  الْباء  232
ِ
 8181 ...َمَع َخالِِد ْبِن اْلَولِيدِ  َبَعَثنَا َرُسوُل اَّللَّ

ى النَّبِيَّ  ئبسفيان، عن الزهري، عن السا  238 ْبَياِن َنَتَلقَّ  .. 8849َأْذُكُر َأِنِّ َخَرْجُت َمَع الصِّ

 ِكَتماُب اْلَمَغماِزي

231  
بن سعيد، عن معاذ بن رفاعة بن رافع  َييى

 الزرقي، عن أبيه
يُل إََِل النَّبِيِّ 

ونَ َفَقاَل:  َجاَء ِجْْبِ  1114 ..َما َتُعدُّ

َج اْمرَ  َأنَّ َأبَا َبْكٍر  عائشةابن شهاب، عن عروة بن الزبْي، عن   241 ًة ِمْن َكْلٍب ُيَقاُل ََلَاَتَزوَّ َ  1143 ..أ

َبْت َيْوَم َبْدٍر لِْلُمَهاِجِريَن بَِِمَئِة َسْهٍم. هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبْي  240  8549 ..َُضِ

 8548 ..َكانَ  اَرى َبْدٍر: َلوْ َقاَل ِف ُأَس  َأنَّ النَّبِيَّ  عن أبيه ،عن َممد بن جبْي بن مطعم ،الزهري  242

 1114 ..َلِقيُت َيْوَم َبْدٍر ُعَبْيَدَة ْبَن َسِعيِد ْبِن اْلَعاصِ  هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال الزبْي:   243

244  

رواه مرة قال: حدثني أبو جعفر َممد بن 

ثنا عبدالعزيز ابن  ،ثنا حجني بن اَلثنى ،عبدالله

 ،ه بن الفضلعن عبدالل ،عبدالله بن أّب سلمة

 عن جعفر بن عمرو ،عن سليَمن بن يسار

  َخَرْجُت َمَع ُعَبْيدِ 
ِ
َيارِ  ْبنِ  َعِديِّ  ْبنِ  اَّللَّ  8594 ..اْْلِ

 4118 ..َقَسْمُتَها َلْوالَ آِخُر اَْلُْسلِِمنَي َما َفَتْحُت َقْرَيًة إاِلَّ  زيد بن أسلم، عن أبيه قال: قال عمر  243

241  
قال: سمعت  إسَمعيل، عن قيس بن أّب حازم

 خالد بن الوليد
 8420 ..َلَقِد اْنَقَطَعْت ِف َيِدي َيْوَم ُمْؤَتَة تِْسَعُة َأْسَياٍف 
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  هشام بن عروة، عن أبيه  242
ِ
 8445 ...َعاَم اْلَفْتِح َفَبَلغَ  َْلَّا َساَر َرُسوُل اَّللَّ

 ِكَتماُب اإِلَسماَرِة

 9431 ..ُعَمَر اآلِخَرَة ِحنَي َجَلَس َعََل  َأنَُّه َسِمَع ُخْطَبةَ  الزهري، أِن أنس بن مالك  248

241  

 1224 ..اْجَتَمَعِت األَنَْصاُر إََِل َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة ِف َسِقيَفةِ  عن عائشة ،عن عروة بن الزبْي ،هشام بن عروة

ابن شهاب، عن عبيد اهلل بن عبدالله بن عتبة بن 

 مسعود، عن ابن عباس
ُه َبَلَغنِي َأنَّ َقاِئالً  َخَطَب َفَقاَل: نَّ ُعَمَر أ  2415 ..إِنَّ

231  

رواه مرة قال: حدثنا مسدد، ثنا َييى، عن 

سفيان، ثني قيس بن مسلم، عن طارق بن 

 شهاب، عن أّب بكر

َخَة: َتْتَبُعوَن َأْذَناَب اإِلبِلِ   9443 ..أنَُّه َقاَل لَِوْفِد ُبَزا

230  
رواه مرة قال: حدثنا أبو النعَمن، ثنا أبو 

نة، ع  ن بيان، عن أّب بَش، عن قيسعوا
ٍة ِمْن َأْْحََس   1418 ...َدَخَل َأبُو َبْكٍر َعََل اْمَرأَ

 9384 ..إِنَُّكْم َسَتْحِرُصوَن َعََل اإِلَماَرِة، َوَسَتُكوُن َنَداَمةً  عن أّب هريرة ،سعيد اَلقْبي  232

 2233 ..ِرَواَيٍة: َما َبَعَث َوِف -َما اْستُْخلَِف َخلِيَفٌة  الزهري، ثني أبو سلمة، عن أّب سعيد  233

234  
ثنا  ،رواه مرة قال: حدثنا َممد بن خالد الذهَل

 عن أنس ،عن ثَممة ،ثنا أّب ،َممد األنصاري
 9300 ...َأنَّ َقْيَس ْبَن َسْعٍد َكاَن َيُكوُن َبنْيَ َيَدِي 

233  
رواه مرة قال: حدثنا أبو نعيم، ثنا عاصم بن 

 أبيهَممد بن زيد بن عبدالله بن عمر، عن 
 9394 ...َقاَل ُأنَاٌس الْبِن ُعَمَر: إِنَّا َنْدُخُل 

231  

رواه مرة قال: حدثني عبدالله بن أّب شيبة 

عن إسَمعيل بن أّب  ،ثنا ابن إدريس ،العبيس

 عن جرير ،عن قيس ،خالد

 8101 ..ُكنُْت بِاْلَيَمِن، َفَلِقيُت َرُجَلنْيِ ِمْن َأْهِل اْلَيَمنِ 

 9541 ...ْدُت اْبَن ُعَمَر َحْيُث اْجَتَمَع النَّاُس َعََل َشهِ  عبدالله بن دينار  232

ُِتَا َتنُْطُف  الزهري، عن ساَل، عن ابن عمر  238  8354 ...َدَخْلُت َعََل َحْفَصَة َوَنْسَوا
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231  
عن  ،أنا شعبة ،رواه مرة قال: حدثنا عَل بن اْلعد

 عن عَل ،عن عبيدالله ،عن ابن سْيين ،أيوب
 1959 ..َتْقُضوَن، َفِإِنِّ َأْكَرُه االْختاَِلَف  اْقُضوا َكََم ُكنُْتمْ 

211  
رواه مرتني بإسناد واحد: حدثنا عثَمن بن اَليثم، ثنا 

 عوف، عن اْلسن، عن أّب بكرة
ُ بَِكلَِمٍة َسِمْعُتَها ِمْن َرُسولِ  .. َلَقْد َنَفَعنِي اَّللَّ

ِ
 8840 اَّللَّ

210  
ابن شهاب قال: وزعم عروة أن مروان بن اْلكم 

 ر بن َمرمة أخْباه أن رسول اهلل واَلسو
 
ِ
 4159 ..َقاَم ِحنَي َجاَءُه َوْفُد َهَواِزنَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

 ِكَتماُب الذََّبماِئِح

 4158 ...َأنَُّه َكاَنْت ََلُْم َغنٌَم َتْرَعى بَِسْلعٍ  نافع أنه سمع كعب بن مالك  212

213  

وقال أصبغ: أِن ابن وهب، عن جرير بن 

السختياِن، عن َممد بن  حازم، عن أيوب

 سْيين سمعت سلَمن بن عامر الضبي

 0894 ...َمَع اْلُغاَلِم َعِقيَقٌة، َفَأْهِريُقوا َعنُْه َدًما

 ِكَتماُب اأَلْشِرَبِة

 0231 ..ُجٍل ِمَن األَنَْصارِ َدَخَل َعََل رَ  َأنَّ النَّبِيَّ  فليح بن سليَمن، عن سعيد بن اْلارث، عن جابر  214

ْعِب  َأنَّ َقَدَح النَّبِيِّ  عن أنس ،ن ابن سْيينع ،عاصم  213 َذ َمَكاَن الشَّ َ ، َفاَتَّ  1351 ..اْنَكَْسَ

211  
أِن عبيد بن حنني قال: سمعت  ،عتبة بن مسلم

 أبا هريرة
َباُب ِف  ِب َأَحِدُكْم َفْليَْغِمْسهُ إَِذا َوَقَع الذُّ ا  1145 ..َِشَ

 ِكَتماُب اأَلْطِعَمِة

، إِنَّ َقْوًما َيْأتُوَننَا أبيه، عن عائشة هشام بن عروة، عن  212
ِ
: َيا َرُسوَل اَّللَّ  4509 ..َأنَّ َقْوًما َقاُلوا

 0111 ...، َفَقاَل لَِرُجلٍ ُكنُْت ِعنَْد النَّبِيِّ  عَل بن األقمر، عن أّب جحيفة  218

  أّب حازم قال:   211
ِ
 0831 ..َسَأْلُت َسْهَل ْبَن َسْعٍد َفُقْلُت: َهْل َأَكَل َرُسوُل اَّللَّ

 0833 ...ًما َبنْيَ َأْصَحابِِه ََتًْرا َيوْ  َقَسَم النَّبِيُّ  أّب عثَمن النهدي، عن أّب هريرة   221

َدَتُه َقاَل: اْْلَْمدُ  َأنَّ النَّبِيَّ  ثور، عن خالد بن معدان، عن أّب أمامة  220
 0804 ..َكاَن إَِذا َرَفَع َمائِ
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 ِكَتماُب اللَِّبماِس

  الد بنت خالد بن سعيدسعيد، عن أم خ  222
ِ
 1593 ...َوَعََلَّ َقِميٌص  َمَع َأِّب، َأتَْيُت َرُسوَل اَّللَّ

223  

رواه مرة قال: وقال هشام بن عَمر: حدثنا صدقة 

بن خالد، ثنا عبدالرْحن بن يزيد بن جابر، ثنا 

عطية بن قيس الكالّب، ثنا عبدالرْحن بن غنم 

ك األشعري قال: حدثني أبو عامر او أبو مال

 األشعري واهلل ما كذبني سمع النبي 

رَ  ٌم َيْسَتِحلُّوَن اْْلِ تِي َأْقَوا  0015 ...َلَيُكوَننَّ ِمْن ُأمَّ

  الزهري، أِن أنس  224
ِ
 0484 ..ُبْردَ   َأنَُّه َرَأى َعََل ُأمِّ ُكْلُثوٍم بِنِْت َرُسوِل اَّللَّ

. ُبْرُنًسا نٍَس َرَأيُْت َعََل أَ  رواه مرة قال: وقال ِل مسدد: حدثنا معتمر  223  0454 َأْصَفَر ِمْن َخز 

َجالِ  َلَعَن النَّبِيُّ  عكرمة، عن ابن عباس  221  0442 ...اَْلَُخنَّثنَِي ِمَن الرِّ

 ِكَتماُب اأَلَدِب

ُه َحْزًنا َقِدَم َعََل النَّبِيِّ  سعيد بن اَلسيب  222  2311 ...، َفَقاَل َأنَّ َجدَّ

228  
 ،ثنا ُهام ،عاصمرواه مرة قال: حدثنا عمرو بن 

 عن قتادة
 2421 ..: َأَكاَنِت اَْلَُصاَفَحُة ِف َأْصَحاِب ُقْلُت ألَنٍَس 

221  

األعمش واْلسن بن عمرو وفطر، عن 

قال سفيان: َل -َماهد، عن عبدالله بن عمرو

 -يرفعه األعمش ورفعه اْلسن وفطر

ِصُل  ِصُل بِاَْلَُكاِفِئ، َوَلِكِن اْلَوا  0113 ..َلْيَس اْلَوا

281  
الزهري، أِن أبو سلمة بن عبدالرْحن أن أبا 

 هريرة قال: 
 
ِ
 2535 ...ِف َصاَلٍة، َوُقْمنَا َمَعهُ  َقاَم َرُسوُل اَّللَّ

 2529 ..َما َأُظنُّ ُفاَلًنا َوُفاَلًنا َيْعِرَفاِن ِمْن ِدينِنَا َشْيًئا ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة  280

282  
نا رواه مرة قال: حدثنا سليَمن بن حرب، ث

 ْحاد بن زيد، عن ثابت، عن أنس
 9411 .فَقاَل: هُنِينَا َعِن التََّكلُِّف. ُكنَّا ِعنَْد ُعَمَر 
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  نافع، عن ابن عمر  283
ِ
َتبًِيا َرَأيُْت َرُسوَل اَّللَّ  اْلَكْعَبِة َُمْ

ِ
 2494 ..بِِفنَاء

 ِكَتماُب الرَُّقى

284  

رواه مرة قال: حدثنا عثَمن بن أّب شيبة، ثنا 

منصور، عن اَلنهال، عن سعيد بن  جرير، عن

 جبْي، عن ابن عباس

ُذ اْْلََسَن َواْْلَُسنْيَ َوَيُقوُل: َكاَن النَّبِيُّ   1193 ..ُيَعوِّ

283  
رواه مرة وهو من ثالثياته: حدثنا اَلكي بن 

 إبراهيم، ثنا يزيد بن أّب عبيد
َبٍة ِف َساِق َسَلَمَة، َفُقْلُت:  8452 ...َرَأيُْت َأثََر ََضْ

 ِكَتماُب َفَضمائِل النَِّبيِّ 

ينِي: النَّبِيُّ ُقْلُت لَِزْينََب َربِيَبِة النَّبِيِّ  ثنا كليب بن وائل ،عبدالواحد  281
 .. 1813: َأْخِْبِ

282  
رواه مرة قال: وقال َممد بن عيسى: حدثنا 

 هشيم، أنا ْحيد الطويل، ثنا أنس بن مالك
 َأهْ 
ِ
ِدينَِة َلَتْأُخذُ إِْن َكاَنِت األََمُة ِمْن إَِماء  2594 ..ِل اَْلَ

  قيس، عن خباب بن األرت  288
ِ
دٌ َوُهَو  َشَكْوَنا إََِل َرُسوِل اَّللَّ  2181 ...ُمَتَوسِّ

 1321 ..َشاٌة ِفيَها َْلَّا ُفتَِحْت َخْيَْبُ ُأْهِدَيْت لِلنَّبِيِّ  الليث، ثني سعيد، عن أّب هريرة  281

211  

مريم، ثنا رواه مرة قال: حدثنا سعيد بن أّب 

أبو غسان، ثني أبو حازم، عن إبراهيم بن 

 عبدالرْحن بن عبدالله بن أّب ربيعة، عن جابر

، َوَكاَن ُيْسلُِفنِيك  0881 ...اَن بِاَْلَِدينَِة ََيُوِدي 

 ِكَتماُب َأَحماِديِث اأَلْنِبَيماِء

210  

أيوب السختياِن وكثْي بن كثْي بن اَلطلب بن 

، عن سعيد -ريزيد أحدُها عَل اآلخ-وداعة

 ابن جبْي، عن ابن عباس

نَْطَق 
ِ
َذ النَِّساُء اَْل َ َل َما اَتَّ  1128 ...َأوَّ

نُ  عن أّب هريرة ،عن ُهام ،أنا معمر ،عبدالرزاق  212 اَلُم اْلُقْرآ َف َعََل َداُوَد َعَليِْه السَّ  1839 ..ُخفِّ

ٍد ِستَُِّمَئِة َسنٍَة.رواه مرة قال: حدثني اْلسن بن مدرك، ثنا َييى   213 مَّ ٌة َبنْيَ ِعيَسى َوَُمَ  1184 َفِْتَ
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عوانة، عن عاصم األحول، عن ابن ْحاد، أنا أبو 

 أّب عثَمن، عن سلَمن

 ِكَتماُب َفَضماِئِل الصََّحماَبِة

214  
إسَمعيل بن َمالد، ثنا بيان بن بَش، عن وبرة بن 

 عبدالرْحن، عن ُهام قال: سمعت عَمرا
 
ِ
 1225 ..َمَعُه إاِلَّ ََخَْسُة َأْعُبدٍ َوَما  َرَأيُْت َرُسوَل اَّللَّ

213  
بْس بن عبدالله، عن عائذ اهلل أّب إدريس، عن 

 أّب الدرداء
 1225 ...َأبُو َبْكر إِْذ َأْقَبَل  ُكنُْت َجالًِسا ِعنَْد النَّبِيِّ 

211  

رواه مرة قال: حدثنا إسَمعيل، ثني أخي عن 

سليَمن، عن َييى بن سعيد، عن عبدالرْحن 

 ، عن القاسم بن َممد، عن عائشةابن القاسم

ِرُج َلُه  َج َكاَن ألَِّب َبْكٍر ُغاَلٌم َُيْ  1484 ..اْْلََرا

212  

رواه مرة قال: حدثنا َييى بن سليَمن، ثني ابن 

وهب، ثني عمر بن َممد قال: فأخْبِن جدي 

 زيد بن عبدالله بن عمر، عن أبيه

اِر َخاِئًفا إِْذ َجاَءُه ا  1428 ...ْلَعاصِ َبْينَََم ُهَو ِف الدَّ

218  
إسَمعيل بن أّب خالد، عن قيس بن أّب حازم، 

 عن عبدالله بن مسعود
ًة ُمنُْذ َأْسَلَم ُعَمُر.  1424 َما ِزْلنَا َأِعزَّ

211  

رواه مرة قائاًل: حدثنا َييى بن سليَمن، ثني ابن 

أن زيد بن  -هو ابن َممد–وهب، ثني عمر 

 أسلم حدثه عن أبيه قال: 

 1249 ..َيْعنِي ُعَمرَ -ُعَمَر َعْن َبْعِض َشْأنِِه َسَأَلنِي اْبُن 

311  

رواه مرة قال: حدثنا َييى بن بَش، ثنا روح، ثنا 

عوف، عن معاوية بن قرة، ثني أبو بردة بن أّب 

 موسى األشعري

ِه ْبُن ُعَمَر: َهْل َتْدِري َما َعْبدُ  َقاَل ِِل   1130 ...َقاَل اللَّ

 1214 ...َْلَّا ُطِعَن ُعَمُر َجَعَل َيْأَلمُ  ورأيوب، عن ابن أّب مليكة، عن اَلس  310

ِدينَةِ  َرَأيُْت ُعَمَر  حصني، عن عمرو بن ميمون  312  1955 ...َقْبَل َأْن ُيَصاَب بَِأيَّاٍم بِاَْلَ
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313  
قال: وقال عبدالله: أخْبِن أّب، عن شعبة، 

 عن أّب إسحاق، عن أّب عبدالرْحن السلمي
َف َعَلْيِهمْ  ِحنَي ُحوِِصَ  َأنَّ ُعْثََمَن   4994 ..َأِْشَ

 1211 ..ُعَمَر َفَقاَل  َجاَء َرُجٌل ِمْن َأْهِل ِمْصَ إََِل اْبنِ  عثَمن بن موهب  314

313  

 1955 ...َْلَّا ُطِعَن قِيَل َلهُ  َأنَّ ُعَمَر  حصني، عن عمرو بن ميمون

الزهري أن ْحيد بن عبدالرْحن أخْبه أن اَلسور 

ذين والهم عمر ابن َمرمة أخْبه أن الرهط ال

 اجتمعوا فتشاوروا قال َلم عبدالرْحن: 

ِذي ُأنَاِفُسُكمْ  ْْحَِن: َلْسُت بِالَّ  9459 ..َفَقاَل ََلُْم َعْبُدالرَّ

 1333 ...َذَكَرُه َيْومَ  َذاكًِرا ُعْثََمَن  َلْو َكاَن َعَِل   سفيان، عن َممد بن سوقة، عن منذر، عن ابن اْلنفية  311

َعاِف  َأَصاَب ُعْثََمَن  ن أبيه، أِن مروانهشام بن عروة، ع  312  1939 ..ُرَعاٌف َشِديٌد َسنََة الرُّ

  هشام بن عروة، عن أبيه  318
ِ
َبْْيِ َيْومَ  َأنَّ َأْصَحاَب َرُسوِل اَّللَّ  1190 ...َقاُلوا لِلزُّ

 َلَقْد َرَأيُْتنِي َوإِنَّ ُعَمرَ  عن قيس قال: سمعت سعيد بن زيد ،إسَمعيل  311
ِ
 1424 ..ََلُوثِِقي َعََل اإِلْساَلمِ  َواَّللَّ

301  
شعبة، عن واقد قال: سمعت أّب َيدث عن 

 ابن عمر، عن أّب بكر
ًدا  مَّ  1931 ِف َأْهِل َبْيتِِه. اْرُقُبوا َُمَ

300  
شعبة، عن عبداَللك بن ميْسة قال: سمعت 

 طاووس، عن ابن عباس
 8434 "إال اَلودة ف القربى".. َأنَُّه ُسِئَل َعْن َقْولِِه:

302  
َممد بن أّب يعقوب قال: سمعت ابن أّب نعم 

 سمعت عبدالله بن عمر وسأله عن اَلحرم
َباَب، َفَقاَل:   1901 ..َأْهُل َوُسِئَل َعِن اَْلُْحِرِم َيْقُتُل الذُّ

 اْْلََسُن ْبُن َعَِل  ُمَعاِوَيَة بَِكَتاِئَب  أّب موسى سمعت اْلسن  303
ِ
 4958 ..اْسَتْقَبَل َواَّللَّ

ًرا َواْْلََسَن إََِل اْلُكوَفةِ  كم سمعت أبا وائلاْل  304  1994 ...َْلَّا َبَعَث َعَِل  َعَمَّ

 1993 ..َفَقاَل:َأنَّ َعاِئَشَة اْشَتَكْت، َفَجاَء اْبُن َعبَّاٍس  عبدالوهاب بن عبداَلجيد، ثنا ابن عون، عن القاسم  303

 1951 ..اَن إَِذا َسلََّم َعََل اْبِن َجْعَفرٍ َأنَّ اْبَن ُعَمَر كَ  إسَمعيل بن أّب خالد، عن الشعبي  301

302  
ثنا أبو عباد  ،رواه مرة قال: حدثني اْلسن بن َممد

 أنا عبدالله بن دينار ،ثنا اْلاجشون ،َييى بن عباد
 1918 ..َنَظَر اْبُن ُعَمَر َيْوًما َوُهَو ِف اَْلَْسِجِد إََِل َرُجلٍ 
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308  
لعزيز بن أّب رواه مرة قال: حدثنا أبو نعيم، ثنا عبدا

 سلمة، عن َممد بن اَلنكدر، أنا جابر بن عبدالله
 1908 ...َكاَن ُعَمُر َيُقوُل: َأبُو َبْكٍر َسيُِّدَنا

ْيَتنِي لِنَْفِسَك  عن قيس أن بالالً قال ألّب بكر ،إسَمعيل  301 ََم اْشَِتَ  1900 ..َأنَُّه َقاَل ألَِّب َبْكٍر: إِْن ُكنَْت إِنَّ

321  
ق، عن عبدالرْحن بن شعبة، عن أّب إسحا

 يزيد
ْمِت   1924 ...َسَأْلنَا ُحَذْيَفَة َعْن َرُجٍل َقِريِب السَّ

 8113 ...ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع اْبِن َمْسُعوٍد، َفَجاَء َخبَّاٌب  األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة  320

322  
رواه مرة قال: حدثنا عَل بن عبدالله، ثنا 

 معتمر، عن أبيه، عن أنس
ي.ََلْ َيْبَق ِِمَّ   8841 ْن َصَلَّ اْلِقْبَلَتنْيِ َغْْيِ

ُل َمْن َقِدَم َعَلْينَا ُمْصَعٌب َواْبُن ُأمِّ َمْكُتومٍ  شعبة، عن أّب إسحاق سمعت الْباء  323  1140 ..َأوَّ

324  
رواه مرة قال: حدثني أْحد بن إشكاب، ثنا 

 َممد بن فضيل، عن العالء بن اَلسيب، عن أبيه
 8395 ..ُطوَبى َلَك َفُقْلُت: ، اِزٍب ْبَن عَ َلِقيُت اْلَْبَاَء 

323  

رواه مرة قال: حدثني اْلسن بن عمرو بن 

شقيق، ثنا معتمر. قال أّب: وحدثنا أبو عثَمن، 

 عن سلَمن الفارِس

.  1182 َأنَُّه َتَداَوَلُه بِْضَعَة َعََشَ ِمْن َرب  إََِل َرب 

321  
ثنا  ،رواه مرة قال: حدثنا َممد بن يوسف

 عن أّب عثَمن سمعت سلَمن ،عن عوف ،سفيان
 1189 َأنَا ِمْن َراَم ُهْرُمَز.

ْبُتَها إسَمعيل  322 َبًة، َقاَل: َُضِ  8138 ..َرَأيُْت بَِيِد اْبِن َأِّب َأْوََف ََضْ

اُج  َأنَُّه َبْينَََم ُهَو َمَع اْبنِ  الزهري، ثني حرملة موَل أسامة بن زيد  328  1919 ..ُعَمَر إِْذ َدَخَل اْْلَجَّ

 ... 8533النَّبِيِّ َوَكاَن َأبُوُه َشِهَد َبْدًرا َمَع  ه بن عامر بن ربيعةعبدالل  321

331  
حدثنا عَل بن عبدالله، ثنا سفيان قال: كان 

 عمرو يقول: سمعت جابر بن عبدالله 
 1415 ...َشِهَد ِّب َخاالََي اْلَعَقَبةَ 

ُ  ابن أّب مليكة  330  1920 ..ْؤِمننِيَ ِقيَل اِلْبِن َعبَّاٍس: َهْل َلَك ِف َأِمِْي اَْل
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332  
سفيان، ثنا شبيب بن فرقدة سمعت اْلي 

 َيدثون عن عروة
ي َلُه بِهِ  َأنَّ النَّبِيَّ   1284 ...َأْعَطاُه ِدينَاًرا َيْشَِتِ

333  

رواه مرة قال: حدثنا موسى بن إسَمعيل، ثنا 

نة، ثنا عبداَللك، عن عمرو بن  أبو عوا

 حريث، عن عدي بن حاتم

 8118 ...ِف َوْفٍد، َفَجَعَل َيْدُعو َرُجالً َأتَْينَا ُعَمَر 

 ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ  قتادة، ثنا أنس  334
 ... 820َأنَّ َرُجَلنْيِ

 2102 َقْد َمَسَح َعنُْه. َأنَّ النَّبِيَّ  الزهري، أِن عبدالله بن ثعلبة بن صعْي  333

331  
الزهري، عن سنني أّب َجيلة. قال: أخْبنا ونحن 

 قال: وزعم أبو َجيلة أنه أدرك.. مع ابن اَلسيب
 8153 اْلَفْتِح. َوَخَرَج َمَعُه َعامَ  َأنَُّه َأْدَرَك النَّبِيَّ 

 1992 ...: َأَرَأيَْت اْسَم األَنَْصاِر: ُكنُْتمْ ُقْلُت ألَنٍَس  ثنا غيالن ،مهدي بن ميمون  332

َمهُ  هشام، عن أبيه، عن عائشة  338 ُ لَِرُسولِهِ  َكاَن َيْوُم ُبَعاَث َيْوًما َقدَّ  .. 1444 اَّللَّ

331  
ثنا معاذ بن  ،رواه مرة قال: حدثني  عمرو بن عَل

 عن قتادة ،ثني أّب ،هشام
 اْلَعَرِب َأْكَثَر َشِهيًدا َأَعزَّ 

ِ
 8594 ..َما َنْعَلُم َحيًّا ِمْن َأْحَياء

 ِكَتماُب اْلَمَظماِلِم

341  

رواه مرتني بإسناد قال: حدثنا قيس بن 

احد، ثنا اْلسن بن عمرو، حفص، ثنا عبدالو

 ثنا َماهد، عن عبدالله بن عمرو

 1322 ...َيرَ ِْح َراِئَحَة اْْلَنَّةِ  ْن َقَتَل ُمَعاَهًدا ََلْ م

 4843 ..َكاَن ِعنَْد َبْعِض نَِساِئِه، َفَأْرَسَلْت  َأنَّ النَّبِيَّ  ْحيد، عن أنس  340

 1501 ..َلُه ُيْدَعى ُهنَيًّا َعََل اْسَتْعَمَل َمْوًَل  َأنَّ ُعَمَر  أسلم موَل عمر    342

 ِكَتماُب اْلِعْلِم

343  
فليح، ثني هالل بن عَل، عن عطاء بن يسار، 

 عن أّب هريرة
ُث اْلَقْوَم َجاَءهُ  َبْينَََم النَّبِيُّ  لٍِس َُيَدِّ  01 ..ِف ََمْ
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 331 ..َحِديثًا َأَحٌد َأْكَثرَ  َما ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ  ُهام بن منبه سمعت أبا هريرة  344

343  
عبدالصمد، ثنا عبدالله بن اَلثنى، ثنا ثَممة بن 

 عبدالله، عن أنس
َم بَِكلَِمٍة َأَعاَدَها َثاَلًثا  10 ...َأنَُّه َكاَن إَِذا َتَكلَّ

341  
عن  ،رواه مرة قال: حدثنا عبيد اهلل بن موسى

 معروف بن خربوذ، عن أّب الطفيل، عن عَل
ُثوا النَّاَس بََِم يَ  َب َحدِّ  349 ..ْعِرُفوَن؛ َأتُِحبُّوَن َأْن ُيَكذَّ

 9310 ...َأَمَرُه َأْن َيَتَعلََّم كَِتاَب اْلَيُهودِ  َأنَّ النَّبِيَّ  عن زيد بن ثابت ،وقال خارجة بن زيد بن ثابت  342

ُث َرْهًطا ِمْن ُقَرْيٍش بِاَْلَِدينَةِ  معاوية  348  9123 ...َوُهَو َُيَدِّ

341  

يى بن َممد بن اَلنكدر، رواه مرة قال: حدثنا َي

ثنا حبان بن هالل أبو حبيب، ثنا هارون اَلقرئ، 

 ثنا الزبْي بن خريت، عن عكرمة

ِث النَّاَس ُكلَّ َُجَُعةٍ   2119 ...َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َحدِّ

331  

الزهري، أِن أبو بكر بن عبدالرْحن أن مروان 

بت اْلكم أخْبه أن عبدالرْحن بن األسود 

 وث أخْبه أن أّب بن كعب أخْبهابن عبد يغ

ْعِر ِحْكَمًة.  2380 إِنَّ ِمَن الشِّ

 ِكَتماُب الذِّْكِر

330  

رواه ثالث مرات معلقًا بقوله: وقال عثَمن بن 

اَليثم أبو عمرو، ثنا عوف، عن َممد بن سْيين، 

 عن أّب هريرة 

 
ِ
َلنِي َرُسوُل اَّللَّ  4133 ..بِِحْفِظ َزَكاِة َرَمَضانَ  َوكَّ

 ماُب الذِّْكِرِكَت

332  
 ،ثنا شعبة ،رواه مرة قال: حدثنا آدم بن أّب إياس

 عن حذيفة ،عن أّب وائل ،عن واصل األحدب
 ... 9331إِنَّ اَْلُنَاِفِقنَي اْليَْوَم َِش  ِمنُْهْم َعََل َعْهِد النَّبِيِّ 

ِه ُكنَّا ِف َحْلَقِة َعْبدِ  األعمش، ثني إبراهيم، عن األسود  333  .. 8254اَء ُحَذْيَفُة ، َفجَ اللَّ

 8204 ..، َفَقاَل: َما َبِقَي ِمْن َأْصَحاِب ُكنَّا ِعنَْد ُحَذْيَفَة ثنا  ،ثنا َييى ،رواه مرة قال: حدثنا َممد بن اَلثنى  334
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 ثنا زيد بن وهب ،إسَمعيل

 ِكَتماُب اْلِقَيماَسِة َواْلَجنَِّة َوالنَّماِر

333  

زيز بن رواه مرة قال: حدثنا مسدد، ثنا عبدالع

اَلختار، ثنا عبدالله الداناج، ثني أبو سلمة بن 

 عبدالرْحن، عن أّب هريرة 

َراِن َيْوَم اْلِقَياَمِة. ْمُس َواْلَقَمُر ُمَكوَّ  1455 الشَّ

ِك َنْعلِهِ  أبو وائل، عن ابن مسعود  331 ا  2844 ..اْْلَنَُّة َأْقَرُب إََِل َأَحِدُكْم ِمْن ِِشَ

ِهيُم َأبَاُه آَزَر  عن أّب هريرة  ،قْبيعن سعيد اَل ،ابن أّب ذئب  332  1105 ..َيْوَم اْلِقيَاَمِة َوَعََل َوْجهِ َيْلَقى إِْبَرا

 ِكَتماُب اْلِفَتِن

338  
عبدالرْحن بن عبدالله بن عبدالرْحن بن أّب 

 صعصعة، عن أبيه، عن أّب سعيد
 31 ..ُيوِشُك َأْن َيُكوَن َخْْيَ َماِل اَْلُْسلِِم َغنَمٌ 

 9524 ...َفَشَكْوَنا إَِلْيِه َما َنْلَقى َأتَْينَا َأنًَسا  ن عديالزبْي ب  331

311  
رواه مرة قال: حدثنا الصلت بن َممد سمعت 

 مهدي بن ميمون سمعت أبا رجاء العطاردي
 8192 ...ُكنَّا َنْعُبُد اْْلََجَر، َفِإَذا َوَجْدَنا َحَجًرا 

310  

رواه مرة قال: حدثنا عَل بن عبدالله، ثنا سفيان 

ل: قال عمرو: أخْبِن َممد بن عَل أن حرملة قا

 موَل أسامة أخْبه 

ُه َسَيْسَأُلَك  ، َوَقاَل: إِنَّ  9335 ..َأْرَسَلنِي ُأَساَمُة إََِل َعَِل 

 9354 ...ُكنُْت َجالًِسا َمَع َأِّب َمْسُعوٍد  شقيق بن سلمة  312

ْأِم،َْلَّا َكاَن اْبُن ِزَياٍد َوَمْرَواُن بِ  عوف، عن أّب اَلنهال  313  9334 ...َوَوَثَب  الشَّ

314  

رواه مرة قال: حدثنا اْلميدي، ثنا الوليد بن 

مسلم، ثنا عبدالله بن العالء بن زبر سمعت 

بْس بن عبيد اهلل أنه سمع أبا إدريس سمعت 

 عوف بن مالك

 1392 ..َوِة َتُبوَك َوُهَو ِف ُقبَّةٍ ِف َغزْ  َأتَْيُت النَّبِيَّ 
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 ِكَتماُب الرَِّقماِق

ِذي الَ إََِلَ إاِلَّ ُهَو، إِْن ُكنُْت  عمر بن ذر، ثنا َماهد أن أبا هريرة كان يقول  313 ِه الَّ  2804 ...ألَْعَتِمدُ   آللَّ

ِة َما أّب هريرة  311 فَّ   ...َلَقْد َرَأيُْت َسْبِعنَي ِمْن َأْصَحاِب الصُّ

312  
 ،ثنا ْحاد ،رواه مرة قال: حدثنا سليَمن بن حرب

 -هو ابن سْيينو–عن َممد  ،عن أيوب
َقانِ َوَعَلْيِه َثْوَباِن  أبو هريرة ُكنَّا ِعنْدَ   9148 ...ُِمَشَّ

  عن عبدالله بن عمر ،ثني َماهد ،سليَمن األعمش  318
ِ
 2832 ..بَِمنِْكبِي َفَقاَل   َأَخَذ َرُسوُل اَّللَّ

311  
، عن -هو ابن أّب هند–عبدالله بن سعيد 

 أبيه، عن ابن عباس
 2834 ...ِفيِهََم َكثٌِْي ِمَن النَّاسِ  نِْعَمَتاِن َمْغُبونٌ 

 2898 ...َمْن َيْضَمْن ِِل َما َبنْيَ َْلَْيْيِه َوَما َبنْيَ  عن سهل بن سعد ،عمر بن عَل سمع أبا حازم  321

320  
–رواه مرة قال: حدثنا أبو نعيم، ثنا إسحاق 

 ، عن سعيد، عن ابن عمر-وهو ابن سعيد
 2154 ...ُت بَِيِدي َبْيًتاَبنَيْ  َرَأيُْتنِي َمَع النَّبِيِّ 

322  
رواه مرة قال: حدثنا عَل بن عبدالله، ثنا 

 سفيان. قال عمرو: قال ابن عمر
 َما َوَضْعُت َلبِنًَة َعََل َلبِنٍَة َوالَ 

ِ
 2151 ...َواَّللَّ

 ِكَتماُب َفَضماِئِل اْلُقْرآِن

 8142 ..َمْقَتَل َأْهِل اْلَيََمَمةِ  و َبْكٍر َأْرَسَل إَِِلَّ َأبُ  عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت ،ابن شهاب  323

 8149 ...َقِدَم َعََل ُعْثََمنَ  َأنَّ ُحَذْيَفَة ْبَن اْلَيََمِن  ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة  324

ِقي   ابن جريج أخْبهم قال: وأخْبِن يوسف بن ماهك  323  8111 ...إِِنِّ ِعنَْد َعاِئَشَة إِْذ َجاَءَها ِعَرا

321  
علقمة بن مرثد قال: سمعت سعد بن عبيدة، 

 عن أّب عبدالرْحن السلمي، عن عثَمن
َم اْلُقْرآنَ  ُكْم َمْن َتَعلَّ  0549 َوَعلََّمُه. َخْْيُ

، اْسَتِقيُموا َفَقْد َسَبْقُتْم َسْبًقا األعمش، عن إبراهيم، عن ُهام، عن حذيفة  322
ِ
ء ا  9444 ..َيا َمْعََشَ اْلُقرَّ

َل ُهَو اَْلُْحَكمُ إِ  سعيد بن جبْي  328 ِذي َتْدُعوَنُه اَْلَُفصَّ  0510 ...نَّ الَّ

َءُة النَّبِيِّ ُسِئَل َأنٌَس  قتادة  321  0582 ..؟: َكْيَف َكاَنْت ِقَرا
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381  
شعبة، ثني خبيب بن عبدالرْحن، عن حفص بن 

 عاصم، عن أّب سعيد بن اَلعَل
 
ِ
  8898 ُكنُْت ُأَصَلِّ ِف اَْلَْسِجِد، َفَدَعاِِن َرُسوُل اَّللَّ

380  
شعبة، عن أّب إسحاق قال: سمعت عبدالرْحن 

 بن يزيد قال: سمعت ابن مسعود
ِئيَل َواْلَكْهِف َوَمْرَيَم َوطهق ا  8118 ...اَل ِف َبنِي إَِْسَ

 ِكَتماُب التَّْفِسرِي

382  
َييى، ثنا سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن 

 جبْي، عن ابن عباس
 8843 ...، َوَأْقَضاَنا َعَِل  : َأْقَرُؤَنا ُأَّب  اَل ُعَمُر ق

 8849 ...ُيْدَعى ُنوٌح َيْوَم اْلِقَياَمةِ  عن أّب سعيد اْلدري ،عن أّب صالح ،األعمش  383

ئِيَل اْلِقَصاُص  ثنا عمرو سمعت َماهد سمعت ابن عباس ،سفيان  384 ا َْسَ
 8814 ...َكاَن ِف َبنِي إِ

 َوَأنْفِ " سليَمن قال: سمعت أبا وائل، عن حذيفة  383
ِ
 8032 ..."ُقوا ِف َسبِيِل اَّللَّ

انَ ق حبيب، عن ابن أّب مليكة. قال ابن الزبْي:   381 ِذيَن ُيَتَوفَّْونَ ْلُت لُِعْثََمَن ْبِن َعفَّ  8015 ...": "َوالَّ

382  
ابن جريج سمعت عبدالله بن أّب مليكة 

 َيدث عن ابن عباس
 ... 8014 َيْوًما ألَْصَحاِب النَّبِيِّ  َقاَل ُعَمُر 

ُ ِمْن َقْوٍم َيْدُخُلوَن اْْلَنََّة ِف  شعبة، عن َممد بن زياد، عن أّب هريرة  388  1535 ...َعِجَب اَّللَّ

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاسِ " عن أّب هريرة ،عن أّب حازم ،عن ميْسة ،سفيان  381  8009 "...ُكنُْتْم َخْْيَ ُأمَّ

ِة َيْوَم ُأُحدٍ َعََل  َجَعَل النَّبِيُّ  أبو إسحاق قال: سمعت الْباء  311 اَل جَّ  1511 ...الرَّ

ِذيَن َقاَل ََلُُم " أّب حصني، عن أّب الضحى، عن ابن عباس  310 ِهيمُ َقاََلَا  " ...الَّ  8021 ...إِْبَرا

312  
أسباط بن َممد، ثنا الشيباِن، عن عكرمة، عن 

 ابن عباس
 8091 ...َكاُنوا إَِذاَقاَل:  ".."الَ ََيِلُّ َلُكْم 

313  

ْحن أبو األسود قال: قطع عَل َممد بن عبدالر

أهل اَلدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة 

موَل ابن عباس فأخْبته، فنهاِن عن ذلك أشد 

كنِيَ   8012 ...َأنَّ َناًسا ِمَن اَْلُْسلِِمنَي َكاُنوا َمَع اَْلَُْشِ
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 النهي، ثم قال: أخْبِن ابن عباس

َجالِ "َأنَُّه َتاَل:  عن ابن عباس ،عن ابن أّب مليكة ،عن أيوب ،ْحاد  314  8019 "إاِلَّ اَْلُْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرِّ

 8011 ..."َوالَ ُجنَاَح َعَلْيُكْم إِْن َكاَن " ابن جريج، أِن يعَل، عن سعيد بن جبْي، عن ابن عباس  313

  أبو إسحاق، عن الْباء  311
ِ
 8511 ..إََِل َأِّب َراِفٍع اْلَيُهوِديِّ  َبَعَث َرُسوُل اَّللَّ

 8244 ..."ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر "َْلَّا َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة:  رو بن دينار، عن جابرعم  312

318  
نة،  رواه مرة قال: حدثنا أبو النعَمن، ثنا أبو عوا

 عن أّب بَش، عن سعيد بن جبْي، عن ابن عباس
َك َأْن َتْعَلَم َجْهَل اْلَعَرِب َفاْقَرأْ َما َفْوَق   1048 ..إَِذا ََسَّ

311  
ي، أِن عبيد اهلل بن عبدالله بن عتبة أن الزهر

 ابن عباس قال: 
نَُة ْبُن ِحْصِن َفنََزَل َعََل اْبنِ  يْ  8284 ...َأِخيهِ  َقِدَم ُعيَ

ُ  "...ُخِذ اْلَعْفَو " هشام، عن أبيه، عن عبدالله بن الزبْي  411  8281 ..َقاَل: َما َأنَْزَل اَّللَّ

410  
 ،رقاءثنا و ،رواه مرة قال: حدثنا َممد بن يوسف

 عن ابن عباس ،عن َماهد ،عن ابن أّب نجيح
َوابِّ "  8282 ...َقاَل: ُهْم َنَفرٌ  .." إِنَّ َِشَّ الدَّ

412  
عبدالله بن اَلبارك، أنا جرير بن حازم، أِن 

 الزبْي بن خريت، عن عكرمة، عن ابن عباس
ُ َعنُْكمْ "َْلَّا َنَزَلْت:  َف اَّللَّ  8201 ..."اآلَن َخفَّ

 8220 ...ُد َأنْ َأتُِريَغَدْوُت َعََل اْبِن َعبَّاٍس َفُقْلُت:  ةابن أّب مليك  413

ُْم َتْثنَْوِِن  ابن جريج، أِن َممد بن عباد بن جعفر  414 : َأالَ إِهنَّ ُ  8243 ...َأنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاٍس َيْقَرأ

ََم َنْقَرُؤَهاَقاَل: َوإِ  "َوَقاَلْت َهْيَت َلَك " سليَمن، عن أّب وائل، عن عبدالله بن مسعود  413  8214 ...نَّ

 1141 ...َعاِئَشَة: َأَرَأيِْت َقْوَلهُ َأنَُّه َسَأَل  ابن شهاب، أِن عروة بن الزبْي  411

 1199 ...ُهمْ  َقاَل:، "...َأَلْم َتَر " سفيان، ثنا عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس  412

418  
عن  ،عن سعيد بن جبْي ،أنا أبو بَش ،هشيم

 ابن عباس
ًء، َفآَمنُوا بَِبْعِضهِ ُهْم َأْهُل الْ  ُءوُه َأْجَزا  8950 ..ِكَتاِب َجزَّ

 8933 ...ُكنَّا َنُقوُل لِْلَحيِّ إَِذا َكُثُروا ِف اْْلَاِهلِيَِّة: سفيان، أنا منصور، عن أّب وائل، عن عبدالله  411
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وَن. ابن عباس  401   "َفَسُينِْغُضوَن إَِليَْك ُرُؤوَسُهْم"، َقاَل: ََيُزُّ

 8944 ...""ُقْل َهْل ُننَبِّئُُكْم  َسَأْلُت َأِّب  و، عن مصعب بن سعدشعبة، عن عمر  400

402  
عمر بن ذر سمعت أّب، عن سعيد بن جبْي، 

 عن ابن عباس
 
ِ
يَل:  َقاَل َرُسوُل اَّللَّ ْْبِ  8913 ..َتُزوُرَنا َأالَ ِْلِ

403  

رواه مرة قال: حدثني إبراهيم بن اْلارث، ثنا 

ئيل،  عن أّب َييى بن أّب بكْي، ثنا اَسا

 حصني، عن سعيد بن جبْي، عن ابن عباس

" َ  8984 َكانَ  َقاَل:"...َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد اَّللَّ

404  

رواه مرة قال: حدثنا أبو نعيم، ثنا إبراهيم بن 

نافع، عن اْلسن بن مسلم، عن صفية بنت 

 شيبة أن عائشة كانت تقول: 

بْ َْلَّا َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة   8901 ..."َن بُِخُمِرِهنَّ "َوْليََْضِ

403  
 ،أنا يعَل ،رواه مرة قال: حدثنا َممد بن مقاتل

 عن ابن عباس ،عن عكرمة ،ثنا سفيان العصفري
ِذي َفَرَض " َة. َقاَل: إََِل  "..إِنَّ الَّ  8991 َمكَّ

: َبْل َعِجْبُت َوَيْسَخُروَن. ابن مسعود  401  8214 َأنَُّه َقَرأَ

402  

اعي، ثني َييى بن الوليد بن مسلم، ثني األوز

أّب بكْي، عن َممد بن إبراهيم التيمي، ثني 

عروة بن الزبْي قال: سألت ابن عمرو بن 

العاص: أخْبِن بأشد َشء صنعه اَلَشكون 

 . قال: برسول اهلل 

 1402 ...ُيَصَلِّ ِف ِحْجِر اْلَكْعَبِة  َبْينَا النَّبِيُّ 

408  
 رواه مرة قال: حدثنا موسى بن إسَمعيل، ثنا

نة، عن أّب بَش، عن يوسف بن ماهك  أبو عوا
َجاِز اْسَتْعَمَلُه   8449 ..ُمَعاِوَيةُ َكاَن َمْرَواُن َعََل اْْلِ

ُثوَن َأنَّ اْبَن ُعَمرَ  نافع  401  8342 ...إِنَّ النَّاَس َيتََحدَّ

 ... 8489ََل النَّبِيِّ َأنَُّه َقِدَم َرْكٌب ِمْن َبنِي ََتِيٍم عَ  ابن أّب مليكة أن عبدالله بن الزبْي أخْبهم  421
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420  

رواه مرة قال: حدثنا خالد بن يزيد الكاهَل، 

ثنا أبو بكر، عن أّب حصني، عن سعيد بن 

 جبْي، عن ابن عباس

" َ ُعوُب  ا النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكْم"َيا َأَيُّ  8141 ...َقاَل: الشُّ

ِت ُكلَِّها.َأَمَرُه أَ  ورقاء، عن ابن أّب نجيح، عن َماهد. قال ابن عباس  422 َلَوا  8404 ْن ُيَسبَِّح ِف َأْدَباِر الصَّ

423  
رواه مرة قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا 

 أبو األشهب، ثنا أبو اْلوزاء، عن ابن عباس
ى"ِف َقْولِِه:  يُْتُم الالََّت َواْلُعزَّ  8401 ..."َأَفَرأَ

424  
عن  ،ثنا عبيد اهلل ،رواه مرة قال: حدثنا َممود

ئيل  عن ابن عباس ،عن َماهد ،ن أّب حصنيع ،اَسا
 8139 ..، َقاَل: َرُجٌل "ُعُتل  َبْعَد َذلَِك َزنِيمٍ "

تِي َكاَنْت ِف َقْوِم ُنوٍح  ابن جريج: وقال عطاء، عن ابن عباس  423  8145 ...َصاَرِت األَْوَثاُن الَّ

َا َتْرِمي سفيان، ثني عبدالرْحن بن عابس سمعت ابن عباس  421  8111 ...َنْعِمُد إََِل : ُكنَّا ، َقاَل ..""إهِنَّ

422  

رواه مرة قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم 

قال: قلت ألّب أسامة: حدثكم َييى بن 

 اَلهلب، ثنا حصني، عن عكرمة

تَابَِعًة."َوَكْأًسا ِدَهاًقا"  1411 ..، َقاَل: َمأَلى ُمتَ

428  

رواه مرة قال: حدثنا سعيد بن النَض، أنا 

ن إياس، عن َماهد هشيم، أنا أبو بَش جعفر ب

 قال: قال ابن عباس:

َكُبنَّ َطَبًقا َعْن َطَبٍق "  8185 ..َحاالً َبْعدَ : "َلَِتْ

 8418 ...َكاَن ُعَمُر ُيْدِخُلنِي َمَع َأْشَياِخ َبْدرٍ  أبو بَش، عن سعيد بن جبْي، عن ابن عباس  421

َذَتنْيِ  َسَأْلُت ُأَّبَّ ْبَن َكْعٍب  ِزر  بن ُحبيش  431  8199 ...َعِن اَْلَُعوِّ
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